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Od redakcji / From The Editorial Office 
 

Mijający 2020 rok był dla nas wszystkich zapewnie ekstremalnie trudny. Po in-
tensywnym jego początku musieliśmy nagle wszyscy zmienić plany i wrzucić jeszcze 
wyższy bieg, żeby odpowiedzieć na powstałe wyzwania, które powstały w związku z 
koronawirusem. Lato było nieco łagodniejsze zaś jesień wcale nie była łatwiejsza od 
wiosny. Można powiedzieć, że rok 2020 to rok pełen wytężonej pracy, lęków, obaw, 
zmiennych informacji. Zmęczenie – to słowo najczęściej pojawiało się jako odpowiedź 
na towarzyszące uczucie, jakie wiąże się do dziś z 2020 rokiem. Tak bywa w życiu, że 
każdy kolejny nowy rok jest dla człowieka nowym etapem jego życia, jego działań, 
planów, a często walki o zdrowie. Pewna iska nadziei pojawiła się w związku z wykry-
ciem szczepionki przeciw Cowid-19. Trudno snuć przypuszczenia, prognozy, założe-
nia co będzie w kolejnych miesiącach tego roku. Na horyzoncie życia, wiary pojawiło 
się wiele inicjatyw, które być może, przyniosą nieco radości, optymizmu, nadziei. Jed-
ną z takich nadziei i inicjatyw Ojca Świętego Franciszka na rok 2021 jest ogłoszony 
Rok Świętego Józefa. Choć ani jedno słowo św. Józefa nie zostało zapisane w Piśmie 
Świętym, to jego milczący przykład posłuszeństwa, wierności i troskliwej opieki nad 
Jezusem i Maryją sprawiły, że stał się jednym z ukochanych świętych wielu katolików. 
Można zauważyć, że ogłoszenie św. Józefa Patronem Kościoła dokonało się także w 
czasie wielkich problemów gospodarczych, w czasie których rodziła się nędza spo-
łeczna, a w ślad za nią również nędza moralna. Również Kościół katolicki borykał się 
z różnymi problemami. Końcem ubiegłego roku, to jest w piątek 27 listopada Sejm usta-
nowił patronów 2021 roku. Podczas trzeciego dnia 21. posiedzenia Izba uhonorowała: 
kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. Rok 2021 będzie także rokiem Konstytucji 
3 Maja. Izba uczciła przede wszystkim pamięć kardynała Stefana Wyszyńskiego – Pry-
masa Tysiąclecia. W 2021 roku przypada 40. rocznica jego śmierci, a także 120. Rocznica 
urodzin duchownego. W uchwale zwrócono uwagę, że kard. Wyszyński był głosicielem 
uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczy-
zny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc 
polskiej kultury. W tekście przypomniano, że kard. Wyszyński podkreślał konieczność 
zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wiel-
kim dobrem i rzeczywistą własnością. „Wolność Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia 
priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej” - napisano w dokumencie.

Oczywiście nie są to jedyne wydarzenia z jakimi weszliśmy w Nowy Rok 2021. Każda 
wspólnota diecezjalna, parafialna, rodzinna kroczyć będzie przez siebie obraną drogą. 
Wielu z nas podejmie trud związany na płaszczyźnie typowo ekonomicznej, inni bar-
dziej duchowej, a jeszcze inni w aspekcie politycznym, naukowym, zawodowym. Przeży-
wamy w Kościele Rok św. Józefa, którego osoba i życie skłania nas do refleksji nad współ-
czesną rolą mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie. Zapewne temat ten zagości na wielu 
konferencjach, rekolekcjach, dyskusjach, nabożeństwach. Trzeba też powiedzieć, że rok 
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2021 będzie w Kościele czasem wielu wyzwań. Co dalej z nabożeństwami, opieką dusz-
pasterską, ofertami edukacyjnymi, lekcjami religii w szkołach, pierwszymi Komuniami 
św., bierzmowaniami, ślubami – w tym czasie pandemii. Przede wszystkim Kościół bę-
dzie obchodził specjalny Rok poświęcony Rodzinie Amoris laetitia, który zostanie 
zainaugurowany podczas uroczystości św. Józefa 19 marca 2021 r., a zakończy się ob-
chodami X Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w Rzymie, w czerwcu 2022 
roku. Bardzo prawdopodobne jest pojawienie się papieża na zaplanowanym na jesień 
spotkaniu „Ekonomia Franciszka” w Asyżu we Włoszech. Spotkanie z młodymi działa-
czami ekonomicznymi z całego świata w 2021 roku ma się odbyć w formie konferencji, 
w trakcie której, z udziałem papieża, mają być omówione sposoby budowania bardziej 
sprawiedliwego i zrównoważonego porządku gospodarczego. Pozostawanie elastycz-
nym, znajdowanie kreatywnych rozwiązań, przekonanie, że „wirtualne jest także ducho-
we”, to niektóre z wyzwań, przed jakimi prawdopodobnie będzie stać Kościół katolicki 
na całym świecie AD 2021. 1 stycznia 2021 roku rozpocznie się w Kościele Jubileuszowy 
Rok Jakubowy. W związku z tym Penitencjaria Apostolska wydała dekret o możliwości 
uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami za nawiedzenie którykolwiek 
z 48 kościołów stacyjnych. Na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej, odpust mogą 
uzyskać osoby, które w duchowej łączności z Jubileuszem Composteli, nawiedzą w tym 
czasie w formie pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów stacyjnych i pobożnie wezmą 
tam udział w obchodach jubileuszowych lub pozostaną tam na pobożnym rozmyślaniu, 
kończąc je Ojcze Nasz, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Pan-
ny i św. Jakuba Większego Apostoła. Wyjaśniono, że zgodnie ze wskazaniami abp. San-
tiago de Compostela są to kościoły pod wezwaniem św. Jakuba Starszego na Szlakach 
wyznaczonych i zatwierdzonych przez Sekretariat Drogi Św. Jakuba w Santiago. „W ten 
sposób stworzona ma być więź pielgrzymów w kościołach pw. św. Jakuba Apostoła na 
Szlakach prowadzących do grobu św. Jakuba w Santiago. W Polsce mamy ponad 6000 
km „Dróg św. Jakuba”, przy których znajduje się ponad 80 kościołów parafialnych pw. 
św. Jakuba. Jednak „tylko połowa z nich jest zaangażowana w duszpasterstwo pielgrzy-
mów na Camino, stąd nie wszystkie znalazły się na liście kościołów stacyjnych. Z kolei 
na naszym podwórku „Pedagogiki Katolickiej” podjęliśmy konkretne starania zmierza-
jące do ewaluacji naszego periodyku tak, by jeszcze w tym roku jego punktacja zdecy-
dowanie uległa zwiększeniu. Przeprowadziliśmy w tym celu rozporowy, spotkania na 
różnych szczeblach, w tym także ministerialnym. Obecnie czekamy na odpowiedź z baz 
międzynarodowych czasopism o przyjęcie czasopisma na listę ogólnoświatową. Nasza 
aktywność nie zamyka się tylko na wydawaniu półrocznika, ale staramy się być aktyw-
nymi w wielu obszarach życia naukowego, dyskusyjnego, publicystycznego. W ciągu 
roku organizujemy kilka konferencji naukowych, wydajemy monografie książkowe oraz 
wspieramy młodych adeptów w ich dojrzewaniu naukowym na różnych płaszczyznach. 

Chcę jednocześnie zaznaczyć, że niniejszy numer czasopisma podejmuje wiele in-
nych bieżących, aktualnych i jakże ważnych tematów, które dotykają współczesnego 
człowieka żyjącego w XXI wieku. Gdy dotrze do Państwa - Drodzy Czytelnicy - ten 
egzemplarz, umiejcie w duchu wiary spojrzeć na swoje i innych życie i poddać się 
refleksji wobec tego ogromu zagrożenia, cierpienia, jakie dotknęło i dotyka wielu spo-
śród nas. Może znajdzie się też sposobność, by oprócz współczucia przekazać z serca 
dar jedności i przyjaźni wyrażonej w konkretnej formie.

Ks. Jan Zimny
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“Patris corde”. List papieża Franciszka o św. Józefie

Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos Aires (Argentyna). Jego ojciec, Mario - imi-
grant 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 wstą-
pił do Towarzystwa Jezusowego (jezuici), podejmując normalną formację zakonną i studia seminaryjne, 
po nowicjacie w Colegio Maximo San José w San Miguel koło Buenos Aires (licencjat z filozofii), w Colegio 
de la Immaculada w Santa Fe (studia humanistyczne i psychologia), w Colegio del Salvador w Buenos Aires 
(teologia). Święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 r., profesję wieczystą złożył 22 kwietnia 1973 r. 
W ramach funkcji zakonnych był mistrzem nowicjatu (w Villa Barilari), wykładowcą na Wydziale Teologii, 
członkiem konsulty prowincji zakonnej w tym samym mieście, a także prowincjałem Argentyny (1973-
1979). Przez pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. W 1992 roku został mianowany 
biskupem pomocniczym Buenos Aires (tyt. Auca). Sakrę biskupią przyjął 27 czerwca 1992. Do godności 
kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Epi-
skopatu Argentyny. 13 marca 2013 r., po trwającym dwa dni konklawe, został wybrany na Papieża. Przyjął 
imię Franciszek.

 

 Ojciec Święty Franciszek

Patris corde – ojcowskim sercem: tak Józef umiłował Jezusa, nazywanego we 
wszystkich czterech Ewangeliach „synem Józefa” (1). Mateusz i Łukasz, dwaj ewan-
geliści, którzy ukazali jego postać, niewiele mówią, ale wystarczająco dużo, aby zro-
zumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną mu przez Opatrzność. Wiemy, że był 
skromnym cieślą (por. Mt 13, 55), zaręczonym z dziewicą Maryją (por. Mt 1, 18; Łk 1, 
27); „człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1, 19), zawsze gotowym na wypełnianie woli 
Boga objawiającej się w Jego Prawie (por. Łk 2, 22.27.39) i w czterech snach (por. Mt 
1, 20; 2, 13.19.22). Po długiej i żmudnej podróży z Nazaretu do Betlejem, zobaczył 
Mesjasza rodzącego się w stajni, bo gdzie indziej „nie było dla nich miejsca” (Łk 2, 7). 
Był świadkiem oddawania Jemu czci przez pasterzy (por. Łk 2, 8-20) i Magów (por. 
Mt 2, 1-12), którzy reprezentowali odpowiednio lud Izraela i ludy pogańskie. Miał 
odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię objawione przez 
Anioła: „nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 
21). Jak wiadomo, wśród ludów starożytnych nadawanie imienia osobie lub rzeczy 
oznaczało nabycie ich na własność, jak to uczynił Adam w opisie Księgi Rodzaju (por. 
2, 19-20). W świątyni, czterdzieści dni po narodzeniu, Józef wraz z Matką ofiarował 
Dziecię Panu i ze zdumieniem wysłuchał proroctwa, które Symeon wygłosił w od-
niesieniu do Jezusa i Maryi (por. Łk 2, 22-35). Aby bronić Jezusa przed Herodem, za-
mieszkał w Egipcie jako obcy (por. Mt 2, 13-18). Po powrocie do ojczyzny zamieszkał 
w ukryciu, w małej, nieznanej wiosce Nazaret w Galilei – skąd, jak mówiono, „nie 
powstaje żaden prorok” i „nie może być nic dobrego” (por. J 7, 52; 1, 46) – daleko od 
Betlejem, swego miasta rodzinnego, i od Jerozolimy, gdzie wznosiła się świątynia. 



FROM THE CHURCH TEACfHING

8

Kiedy właśnie podczas pielgrzymki do Jerozolimy zgubili dwunastoletniego Jezusa, 
On i Maryja szukali Go w udręce i znaleźli w świątyni, kiedy rozmawiał z nauczy-
cielami Prawa (por. Łk 2, 41-50). Po Maryi, Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje 
w Magisterium papieskim tyle miejsca, co Józef, Jej oblubieniec. Moi poprzednicy 
pogłębili orędzie zawarte w kilku danych przekazanych przez Ewangelię, aby wy-
raźniej podkreślić jego centralną rolę w historii zbawienia: błogosławiony Pius IX 
ogłosił go «Patronem Kościoła katolickiego» (2), czcigodny Pius XII przedstawił go 
jako «Patrona robotników» (3) a święty Jan Paweł II jako «Opiekuna Zbawiciela» (4). 
Ludzie przyzywają go jako «patrona dobrej śmierci» (5).

Dlatego też, w 150. rocznicę ogłoszenia go przez bł. Piusa IX, 8 grudnia 1870 r., 
Patronem Kościoła Katolickiego, chciałbym podzielić się z wami kilkoma osobistymi 
refleksjami na temat tej niezwykłej postaci, tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego z 
nas, aby – jak mówi Jezus – „usta wyrażały to, co obfituje w sercu” (por. Mt 12, 34). 
Pragnienie to narastało w ciągu minionych miesięcy pandemii, w których możemy 
doświadczyć, pośród dotykającego nas kryzysu, że „nasze życia są tkane i wpierane 
przez zwykłe osoby – zazwyczaj zapominane – które nie występują w tytułach gazet 
i magazynów, ani na wielkiej scenie ostatniego show, lecz niewątpliwie dziś zapisu-
ją decydujące wydarzenia na kartach naszej historii – są nimi lekarze, pielęgniarki 
i pielęgniarze, pracownicy supermarketów, sprzątacze, opiekunowie i opiekunki, 
kierowcy samochodów dostawczych, siły porządkowe, wolontariusze, kapłani, za-
konnice i wielu innych, którzy zrozumieli, że nikt nie ratuje się sam. […] Ileż osób 
codziennie praktykuje cierpliwość i napełnia innych nadzieją, starając się nie siać 
paniki, ale współodpowiedzialność. Iluż ojców, matek, dziadków i babć, nauczycieli 
pokazuje naszym dzieciom, poprzez małe, codzienne gesty, jak stawiać czoło kry-
zysowi i go pokonywać, dostosowując zwyczaje, podnosząc wzrok i zachęcając do 
modlitwy. Ileż osób modli się, ofiarowuje i wstawia w intencji dobra wszystkich” (6). 
Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, czło-
wieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i prze-
wodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy 
są pozornie ukryci lub na „drugiej linii”, mają wyjątkowy czynny udział w historii 
zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności.

1. Ojciec umiłowany
Wielkość św. Józefa polega na tym, że był on oblubieńcem Maryi i ojcem Jezu-

sa. Jako taki „stał się sługą powszechnego zamysłu zbawczego”, jak mówi św. Jan 
Chryzostom (7). Św. Paweł VI zauważa, że jego ojcostwo wyrażało się konkretnie 
w tym, że „uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i 
związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie 
w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; 
przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z 
siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszo-
wi, wzrastającemu w jego domu” (8). Ze względu na tę rolę w historii zbawienia, 
św. Józef jest ojcem, który zawsze był miłowany przez lud chrześcijański, o czym 
świadczy fakt, że na całym świecie poświęcono mu wiele kościołów; że wiele insty-
tutów zakonnych, bractw i grup kościelnych inspiruje się jego duchowością i nosi 
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jego imię; że od wieków odbywają się na jego cześć różne święte misteria. Wielu 
świętych było jego gorliwymi czcicielami, wśród nich Teresa z Avila, która przyjęła 
go jako swego adwokata i pośrednika, często powierzała mu siebie i otrzymywała 
wszystkie łaski, o które prosiła; zainspirowana swoim doświadczeniem, Święta za-
chęcała innych do tej pobożności (9). W każdej książeczce do nabożeństwa można 
znaleźć jakąś modlitwę do św. Józefa. Szczególne wezwania kierowane są do niego 
w każdą środę, a zwłaszcza przez cały marzec, miesiąc tradycyjnie jemu poświęcony 
(10). Ufność ludu do św. Józefa streszcza się w wyrażeniu: „Ite ad Ioseph”, które od-
wołuje się do czasu głodu w Egipcie, kiedy ludzie prosili faraona o chleb, a on odpo-
wiedział: „Udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie” (Rdz 41, 55). Chodziło o 
Józefa, syna Jakuba, który został sprzedany z zazdrości przez swoich braci (por. Rdz 
37, 11-28) i który – według narracji biblijnej – stał się później rządcą Egiptu (por. 
Rdz 41, 41-44). Jako potomek Dawida (por. Mt 1, 16-20), z którego korzenia miał 
się narodzić Jezus, zgodnie z obietnicą daną Dawidowi przez proroka Natana (por. 2 
Sm 7), oraz jako oblubieniec Maryi z Nazaretu, święty Józef jest łącznikiem między 
Starym a Nowym Testamentem.

2. Ojciec czuły
Józef widział, jak Jezus wzrastał z dnia na dzień „w mądrości, w latach i w łasce 

u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). Podobnie jak Pan uczynił to z Izraelem, tak i on „uczył 
Go chodzić, biorąc Go za rękę: był dla Niego, jak ojciec, który podnosi dziecko do 
policzka, pochyla się nad nim, aby go nakarmić” (por. Oz 11, 3-4). Jezus widział w 
Józefie czułość Boga: „Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co 
się Go boją” (Ps 103,13). Józef z pewnością słyszał jak rozbrzmiewały w synagodze, 
podczas modlitwy psalmami słowa, że Bóg Izraela jest Bogiem czułości (11), że jest 
dobry dla wszystkich a „Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła” (Ps 145, 9). 
Historia zbawienia wypełnia się „w nadziei, wbrew nadziei” (por. Rz 4, 18) poprzez 
nasze słabości. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre i 
zwycięskie, podczas gdy w istocie większość Jego planów jest realizowana poprzez 
nasze słabości i pomimo nich. Paweł mówi: „Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom 
objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował 
– żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode 
mnie, lecz [Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości 
się doskonali»” (2 Kor 12, 7-9). Jeśli taka jest perspektywa ekonomii zbawienia, to 
musimy nauczyć się akceptować naszą słabość z głęboką czułością (12). Zły sprawia, 
że patrzymy na naszą kruchość z osądem negatywnym, podczas gdy Duch z czuło-
ścią wydobywa ją na światło dzienne. Czułość jest najlepszym sposobem dotykania 
tego, co w nas kruche. Wskazywanie palcem i osąd, który stosujemy wobec innych, 
są bardzo często oznaką naszej niezdolności do zaakceptowania własnej słabości, 
własnej kruchości. Jedynie czułość uchroni nas od dzieła oskarżyciela (por. Ap 12, 
10). Dlatego ważne jest spotkanie z Bożym miłosierdziem, zwłaszcza w sakramencie 
Pojednania, doświadczając prawdy i czułości. Paradoksalnie, nawet Zły może powie-
dzieć nam prawdę, ale czyni to, aby nas potępić. Wiemy jednak, że Prawda, która 
pochodzi od Boga, nas nie potępia, lecz akceptuje nas, obejmuje, wspiera, przebacza 
nam. Prawda zawsze ukazuje się nam jako miłosierny ojciec z przypowieści (Łk 15, 
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11-32): wychodzi nam na spotkanie, przywraca nam godność, stawia nas z powro-
tem na nogi, wyprawia dla nas ucztę, z uzasadnieniem: „ten mój syn był umarły, a 
znów ożył; zaginął, a odnalazł się” (w. 24). Także poprzez niepokój Józefa przenika 
wola Boga, Jego historia, Jego plan. W ten sposób Józef uczy nas, że posiadanie wiary 
w Boga obejmuje również wiarę, że może On działać także poprzez nasze lęki, nasze 
ułomności, nasze słabości. Uczy nas także, że pośród życiowych burz nie powinni-
śmy bać się oddać Bogu ster naszej łodzi. Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod 
kontrolą, ale On zawsze ma szersze spojrzenie.

3. Ojciec posłuszny
Tak jak Bóg uczynił to z Maryją, gdy objawił Jej swój plan zbawienia, podobnie 

objawił swoje plany Józefowi poprzez sny, które w Biblii, jak i u wszystkich ludów 
starożytnych, były uważane za jeden ze środków, za pomocą których Bóg ujawnia 
swoją wolę (13). Józef jest głęboko zaniepokojony w obliczu niewytłumaczalnej cią-
ży Maryi: nie chce Jej „oskarżać publicznie” (14), ale postanawia „oddalić Ją potajem-
nie” (Mt 1, 19). W pierwszym śnie anioł pomaga mu rozwiązać jego poważny dyle-
mat: „Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego 
jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem 
zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 20-21). Jego reakcja była natychmiastowa: 
„Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1, 24). 
Dzięki posłuszeństwu przezwyciężył swój dramat i ocalił Maryję. W drugim śnie 
anioł nakazuje Józefowi: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; po-
zostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić” (Mt 2, 
13). Józef nie wahał się, był posłuszny, nie zastanawiając się nad trudnościami, które 
napotka: „Wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał 
aż do śmierci Heroda” (Mt 2, 14-15). W Egipcie Józef ufnie i cierpliwie oczekiwał od 
anioła obiecanego powiadomienia, by powrócić do swojego kraju. Gdy tylko Boży 
posłaniec, w trzecim śnie, poinformowawszy go, że ci, którzy usiłowali zabić Dziecię, 
nie żyją, kazał mu wstać, zabrać ze sobą Dziecię i Matkę, i wrócić do ziemi Izraela 
(por. Mt 2, 19-20), po raz kolejny był bez wahania posłuszny: „Wstał, wziął Dzie-
cię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela” (Mt 2, 21). Jednak w drodze powrotnej, 
„gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się 
tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz – a to zdarza się już po raz czwarty – udał 
się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł” (Mt 2, 22-
23). Ewangelista Łukasz, ze swej strony, relacjonuje, że Józef podjął długą i niewy-
godną podróż z Nazaretu do Betlejem, zgodnie z rozporządzeniem cesarza Cezara 
Augusta, związanym ze spisem ludności, żeby dać się zapisać w mieście, z którego 
pochodził. I właśnie w tych okolicznościach narodził się Jezus (por. 2, 1-7) i został 
zapisany w rejestrze Imperium, tak jak wszystkie inne dzieci. Zwłaszcza św. Łukasz 
zadał sobie trud, by pokazać, że Rodzice Jezusa przestrzegali wszystkich przepisów 
Prawa: obrzędów obrzezania Jezusa, oczyszczenia Maryi po porodzie, ofiarowania 
pierworodnego Bogu (por. 2, 21-23) (15). W każdych okolicznościach swojego życia 
Józef potrafił wypowiedzieć swoje „fiat”, jak Maryja podczas Zwiastowania i Jezus w 
Getsemani. Józef, jako głowa rodziny, uczył Jezusa, by był poddany swoim rodzicom 
(por. Łk 2, 51), zgodnie z przykazaniem Bożym (por. Wj 20, 12). W ukryciu, w Naza-
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recie, w szkole Józefa, Jezus nauczył się wypełniać wolę Ojca. Wola ta stała się Jego 
codziennym pokarmem (por. J 4, 34). Nawet w najtrudniejszym momencie swojego 
życia, przeżywanym w Getsemani, wolał czynić wolę Ojca, a nie swoją własną (16), i 
stał się „posłuszny aż do śmierci […] na krzyżu” (Flp 2, 8). Z tego powodu autor Listu 
do Hebrajczyków podsumowuje: Jezus „nauczył się posłuszeństwa przez to, co wy-
cierpiał” (5, 8). Z tych wszystkich wydarzeń wynika, że „Bóg wezwał św. Józefa, aby 
służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa: 
właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy 
odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia” (17).

4. Ojciec przyjmujący
Józef przyjął Maryję nie stawiając warunków uprzednich. Ufa słowom Anioła. 

„Szlachetność jego serca sprawia, że podporządkowuje miłości to, czego nauczyło 
go prawo. A dziś na tym świecie, w którym oczywista jest psychologiczna, słowna 
i fizyczna przemoc w stosunku do kobiet, Józef jawi się jako mężczyzna okazujący 
szacunek, delikatny, który – choć nie ma wszystkich informacji – opowiada się za 
reputacją, godnością i życiem Maryi. A wobec jego wątpliwości, jak postąpić najle-
piej, Bóg pomógł mu w wyborze, oświetlając jego osąd” (18). Wiele razy zachodzą 
w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą re-
akcją jest często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumowanie, 
aby uczynić miejsce dla tego, co się dzieje, choć może mu się to zdawać tajemnicze, 
akceptuje, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Jeśli nie po-
godzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego następnego 
kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynika-
jących z nich rozczarowań. Życie duchowe, ukazywane nam przez Józefa, nie jest 
drogą, która wyjaśnia, ale drogą, która akceptuje. Jedynie na podstawie tego przy-
jęcia, tego pojednania, możemy również wyczuć wspanialszą historię, jej głębsze 
znaczenie. Zdaje się, jakby to było echo żarliwych słów Hioba, który odpowiada na 
zachętę swojej żony do buntu ze względu na całe zło, jakiego doznał: „Dobro przyję-
liśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?” (Hi 2, 10). Józef nie jest człowie-
kiem biernie zrezygnowanym. Jego uczestnictwo jest mężne i znaczące. Akceptacja 
jest sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar męstwa, który otrzymujemy 
od Ducha Świętego. Jedynie Pan może dać nam moc, aby przyjąć życie takim, jakim 
jest, aby uczynić miejsce także dla tej przeciwstawnej, nieoczekiwanej, rozczarowu-
jącej części naszego istnienia. Przyjście Jezusa między nas jest darem Ojca, aby każ-
dy mógł się pojednać z rzeczywistością swojej historii, nawet jeśli jej do końca nie 
rozumie. Podobnie, jak Bóg powiedział do naszego Świętego: „Józefie, synu Davida, 
nie bój się” (Mt 1, 20), zdaje się powtarzać także i nam: „Nie lękajcie się!”. Musimy 
odłożyć na bok nasz gniew i rozczarowanie, a uczynić miejsce, bez żadnej światowej 
rezygnacji, ale z męstwem pełnym nadziei, na to, czego nie wybraliśmy, a jednak 
istnieje. Akceptacja życia w ten sposób wprowadza nas w ukryty sens. Życie każde-
go z nas może zacząć się na nowo w cudowny sposób, jeśli znajdziemy odwagę, by 
przeżywać je zgodnie z tym, co mówi nam Ewangelia. I nie ma znaczenia, czy obecnie 
wszystko zdało się przybrać zły obrót i czy pewne rzeczy są teraz nieodwracalne. 
Bóg może sprawić, że kwiaty zaczną kiełkować między skałami. Nawet jeśli nasze 
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serce coś nam wyrzuca, On „jest większy od naszego serca i zna wszystko” (1 J 3, 20). 
Po raz kolejny powraca realizm chrześcijański, który nie odrzuca niczego, co istnieje. 
Rzeczywistość, w swojej tajemniczej nieredukowalności i złożoności jest nośnikiem 
sensu istnienia z jego światłami i cieniami. To właśnie sprawia, że apostoł Paweł 
mówi: „Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla 
ich dobra” (Rz 8, 28). A św. Augustyn dodaje: „nawet i ze złego” (etiam illud quod 
malum dicitur) (19). W takiej ogólnej perspektywie wiara nadaje sens każdemu wy-
darzeniu radosnemu lub smutnemu. Nie chcemy zatem myśleć, że wierzyć to zna-
czy znajdować łatwe, pocieszające rozwiązania. Wiara, której uczył nas Chrystus, 
jest raczej tą wiarą, którą widzimy u św. Józefa, nie szukającego dróg na skróty, ale 
stawiającego czoła „z otwartymi oczyma” temu, co się jemu przytrafia, biorąc za to 
osobiście odpowiedzialność. Akceptacja Józefa zachęca nas do akceptacji innych, bez 
wykluczenia, takimi jakimi są, zastrzegając szczególne umiłowanie dla słabych, po-
nieważ Bóg wybiera to, co słabe (por. 1 Kor 1, 27), jest „ojcem dla sierot i dla wdów 
opiekunem” (Ps 68, 6) i nakazuje miłować cudzoziemców (20). Wyobrażam sobie, że 
postawa Józefa była dla Jezusa źródłem inspiracji dla przypowieści o synu marno-
trawnym i miłosiernym ojcu (por. Łk 15, 11-32).

5. Ojciec z twórczą odwagą
Jeśli pierwszym etapem prawdziwego wewnętrznego uzdrowienia jest przyjęcie 

własnej historii, to znaczy uczynienie w sobie miejsca także na to, czego nie wybra-
liśmy w naszym życiu, musimy dodać jeszcze jedną ważną cechę: twórczą odwagę. 
Ujawnia się ona szczególnie wtedy, gdy napotykamy na trudności. W obliczu trudno-
ści można bowiem zatrzymać się i zejść z pola walki, lub jakoś coś wymyślić. Czasami 
to właśnie trudności wydobywają z każdego z nas możliwości, o posiadaniu których 
nawet nie mieliśmy pojęcia. Wiele razy, czytając „Ewangelie dzieciństwa”, zastana-
wiamy się, dlaczego Bóg nie zadziałał bezpośrednio i wyraźnie. Ale Bóg interweniuje 
poprzez wydarzenia i ludzi. Józef jest człowiekiem, przez którego Bóg troszczy się 
o początki historii odkupienia. Jest on prawdziwym „cudem”, dzięki któremu Bóg 
ocala Dziecię i Jego Matkę. Bóg działa ufając w twórczą odwagę tego człowieka, który 
przybywając do Betlejem i nie znajdując miejsca, gdzie Maryja mogłaby porodzić, 
przystosowuje stajnię i urządza tak, aby stała się jak najbardziej gościnnym miej-
scem dla przychodzącego na świat Syna Bożego (por. Łk 2, 6-7). W obliczu zagroże-
nia ze strony Heroda, który chce zabić Dziecko, po raz kolejny we śnie Józef zosta-
je ostrzeżony, by bronić Dziecięcia, i w środku nocy organizuje ucieczkę do Egiptu 
(por. Mt 2, 13-14). Czytając powierzchownie te opisy, zawsze odnosimy wrażenie, że 
świat jest na łasce silnych i możnych, ale „dobra nowina” Ewangelii polega na uka-
zaniu, iż pomimo despotyzmu i przemocy władców ziemskich, Bóg zawsze znajduje 
sposób, by zrealizować swój plan zbawienia. Także nasze życie czasem zdaje się być 
zdane na łaskę silnych, ale Ewangelia mówi nam, że Bóg zawsze potrafi ocalić to, co 
się liczy, pod warunkiem, że użyjemy tej samej twórczej odwagi, co cieśla z Nazaretu, 
który potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrz-
ności. Jeśli czasami Bóg zdaje się nam nie pomagać, nie oznacza to, że nas opuścił, ale 
że pokłada w nas ufność i w tym, co możemy zaplanować, wymyślić, znaleźć. Jest to 
ta sama odwaga twórcza, jaką wykazali się przyjaciele paralityka, którzy, by przed-
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stawić go Jezusowi, spuścili go z dachu (por. Łk 5, 17-26). Trudność nie powstrzy-
mała śmiałości i uporu owych przyjaciół. Byli przekonani, że Jezus może uzdrowić 
chorego i „nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski 
dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc 
ich wiarę rzekł: «Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy»” (ww. 19-20). Jezus 
docenia twórczą wiarę, z jaką ci ludzie starają się przyprowadzić do Niego swego 
chorego przyjaciela. Ewangelia nie podaje żadnych informacji na temat tego, jak dłu-
go Maryja i Józef pozostali z Dzieciątkiem w Egipcie. Na pewno jednak musieli jeść, 
znaleźć dom, pracę. Nie potrzeba wiele wyobraźni, aby wypełnić milczenie Ewange-
lii na ten temat. Święta Rodzina musiała zmierzyć się z konkretnymi problemami, 
jak wszystkie inne rodziny, jak wielu naszych braci i sióstr migrantów, którzy także 
i dziś narażają swe życie, zmuszeni przez nieszczęścia i głód. W tym sensie uwa-
żam, że św. Józef jest doprawdy szczególnym patronem tych wszystkich, którzy są 
zmuszeni do opuszczenia swojej ziemi z powodu wojny, nienawiści, prześladowań i 
nędzy. Na końcu każdej historii, której Józef jest bohaterem, Ewangelia zauważa, że 
wstaje on, zabiera ze sobą Dziecię i Jego Matkę, i czyni to, co Bóg mu nakazał (por. Mt 
1, 24; 2, 14.21). Istotnie, Jezus i Maryja, Jego Matka, są najcenniejszym skarbem na-
szej wiary (21). W planie zbawienia nie można oddzielać Syna od Matki, od Tej, która 
„postępowała naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymywała wiernie swe zjednocze-
nie z Synem aż do krzyża” (22). Musimy zawsze zadawać sobie pytanie, czy z całych 
sił strzeżemy Jezusa i Maryi, którzy w tajemniczy sposób są powierzeni naszej odpo-
wiedzialności, naszej trosce, naszej opiece. Syn Wszechmogącego Boga przychodzi 
na świat, przyjmując stan wielkiej słabości. Staje się tym, który potrzebuje Józefa, by 
był broniony, chroniony, otoczony opieką, wychowywany. Bóg ufa temu człowieko-
wi, podobnie jak Maryja, która odnajduje w Józefie tego, który nie tylko chce ocalić 
Jej życie, ale który zawsze będzie się troszczył o Nią i o Dziecko. Zatem święty Jó-
zef nie może nie być Opiekunem Kościoła, ponieważ Kościół jest kontynuacją Cia-
ła Chrystusa w dziejach, a jednocześnie w macierzyństwie Kościoła zacienione jest 
macierzyństwo Maryi (23). Józef, chroniąc Kościół, nieprzerwanie chroni Dziecię i 
Jego Matkę, a także my, kochając Kościół, wciąż kochamy Dziecię i Jego Matkę. To 
Dziecię jest Tym, który powie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Tak więc każdy potrzebujący, każdy 
ubogi, każdy cierpiący, każdy umierający, każdy obcy, każdy więzień, każdy chory to 
„Dziecię”, którego Józef nadal strzeże. Dlatego św. Józef jest przyzywany jako opie-
kun nieszczęśliwych, potrzebujących, wygnańców, cierpiących, ubogich, umierają-
cych. I właśnie dlatego Kościół nie może nie kochać przede wszystkim ostatnich, 
ponieważ Jezus umiłował ich szczególnie, sam utożsamił się z nimi. Od Józefa mu-
simy nauczyć się tej samej troski i odpowiedzialności: kochać Dziecię i Jego Matkę; 
kochać sakramenty i miłosierdzie; kochać Kościół i ubogich. Każde z nich jest zawsze 
Dziecięciem i Jego Matką.

6. Ojciec – człowiek pracy
Jednym z aspektów, który charakteryzuje św. Józefa i który był podkreślany od 

czasu pierwszej encykliki społecznej, Rerum novarum Leona XIII, jest jego związek 
z pracą. Święty Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie 
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swojej rodzinie. Od niego Jezus nauczył się wartości, godności i radości tego, co zna-
czy móc spożywać chleb, który jest owocem własnej pracy. W naszych czasach, w któ-
rych praca zdaje się stanowić ponownie pilne zagadnienie społeczne, a bezrobocie 
osiąga niekiedy zdumiewający poziom, nawet w tych krajach, gdzie od dziesięcioleci 
doświadcza się pewnego dobrobytu, konieczne jest zrozumienie z odnowioną świa-
domością znaczenia pracy, która nadaje godność i której nasz Święty jest przykład-
nym patronem. Praca staje się uczestnictwem wręcz w dziele zbawienia, okazją do 
przyspieszenia nadejścia królestwa Bożego, rozwijania swoich przymiotów i cech, 
oddając je na służbę społeczeństwa i wspólnoty. Praca staje się okazją nie tylko do 
spełnienia samego siebie, ale przede wszystkim dla tej podstawowej komórki społe-
czeństwa, jaką jest rodzina. Rodzina, w której brakuje pracy, jest bardziej narażona 
na trudności, napięcia, pęknięcia, a nawet na pełną beznadziei i powodującą rozpacz 
pokusę rozpadu. Jak moglibyśmy mówić o godności ludzkiej, nie starając się, aby 
wszyscy i każdy z osobna mieli możliwość godnego utrzymania? Osoba pracująca, 
niezależnie od tego, jakie byłoby jej zajęcie, współpracuje z samym Bogiem, staje się 
poniekąd twórcą otaczającego nas świata. Kryzys naszych czasów, będący kryzysem 
gospodarczym, społecznym, kulturowym i duchowym, może stanowić dla wszyst-
kich wezwanie do odkrycia na nowo wartości, znaczenia i konieczności pracy, aby 
dać początek nowej „normalności”, w której nikt nie byłby wykluczony. Praca świę-
tego Józefa przypomina nam, że sam Bóg, który stał się człowiekiem, nie pogardził 
pracą. Utrata pracy dotykająca tak wielu braci i sióstr, a która nasiliła się w ostatnim 
czasie z powodu pandemii COVID-19, musi być wezwaniem do rewizji naszych prio-
rytetów. Prośmy św. Józefa Robotnika, abyśmy mogli znaleźć drogi, które kazałyby 
nam powiedzieć: żaden młody, żadna osoba, żadna rodzina bez pracy!

7. Ojciec w cieniu
Polski pisarz Jan Dobraczyński w książce Cień Ojca (24) opowiedział w formie 

powieści o życiu świętego Józefa. Przez sugestywny obraz cienia określił postać Jó-
zefa, który w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go, 
chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami. Przychodzi na myśl to, co 
Mojżesz przypomina Izraelowi: „Widziałeś też i na pustyni: Pan niósł cię, jak niesie 
ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście” (Pwt 1, 31). Tak Józef sprawował ojco-
stwo przez całe swe życie (25). Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje 
się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie 
podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność 
za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo. W społe-
czeństwie naszych czasów, dzieci często zdają się być osierocone przez ojców. Także 
dzisiejszy Kościół potrzebuje ojców. Stale aktualna jest przestroga skierowana przez 
św. Pawła do Koryntian: „Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowaw-
ców w Chrystusie, nie macie wielu ojców” (1 Kor 4, 15); a każdy kapłan czy biskup 
powinien móc dodać jak Apostoł: „ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w 
Chrystusie Jezusie” (tamże). Zaś Galatom mówi: „Dzieci moje, oto ponownie w bó-
lach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje!” (4, 19). Być ojcem oznacza wpro-
wadzać dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość. Nie zatrzymywać go, nie 
zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności, do 
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wyruszenia w drogę. Być może z tego powodu, obok miana ojca, tradycja umieściła 
przy Józefie także miano „przeczystego”. Nie jest to jedynie określenie emocjonalne, 
ale synteza postawy będącej przeciwieństwem posiadania. Czystość to wolność od 
posiadania we wszystkich dziedzinach życia. Tylko wówczas, gdy miłość jest czy-
sta, jest naprawdę miłością. Miłość, która chce posiadać, w końcu zawsze staje się 
niebezpieczna, krępuje, tłumi, czyni człowieka nieszczęśliwym. Sam Bóg umiłował 
człowieka miłością czystą, pozostawiając mu nawet wolność popełniania błędów i 
występowania przeciwko Niemu. Logika miłości jest zawsze logiką wolności, a Józef 
potrafił kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Po-
trafił usuwać siebie z centrum a umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa. 
Szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. Nigdy w tym 
człowieku nie dostrzegamy frustracji, a jedynie zaufanie. Jego uporczywe milczenie 
nie rozważa narzekań, ale zawsze konkretne gesty zaufania. Świat potrzebuje ojców, 
odrzuca panów, odrzuca tych, którzy chcą wykorzystać posiadanie drugiego do wy-
pełnienia własnej pustki; odrzuca tych, którzy mylą autorytet z autorytaryzmem, 
służbę z serwilizmem, konfrontację z uciskiem, miłosierdzie z opiekuńczością, siłę 
ze zniszczeniem. Każde prawdziwe powołanie rodzi się z daru z siebie, który jest 
dojrzewaniem zwyczajnej ofiarności. Także w kapłaństwie i w życiu konsekrowa-
nym wymagana jest tego rodzaju dojrzałość. Tam, gdzie powołanie, czy to małżeń-
skie, do celibatu czy też dziewicze, nie osiąga dojrzałości daru z siebie, zatrzymując 
się jedynie na logice ofiary, to zamiast stawać się znakiem piękna i radości miłości, 
może wyrażać nieszczęście, smutek i frustrację. Ojcostwo, które wyrzeka się pokusy, 
by według swego życia układać życie dzieci, zawsze otwiera szeroko przestrzenie 
na całkowitą nowość. Każde dziecko zawsze przynosi ze sobą tajemnicę, zupełną 
nowość, która może być ujawniona tylko z pomocą ojca, który szanuje jego wolność. 
Ojca, który jest świadomy, że zrealizuje swoją funkcję wychowawczą i że w pełni 
przeżyje swoje ojcostwo tylko wówczas, gdy stanie się „bezużyteczny”, gdy zobaczy, 
że dziecko staje się autonomiczne i samodzielnie kroczy po drogach życia, gdy posta-
wi się w sytuacji Józefa, który zawsze wiedział, że to Dziecko nie jest jego własnym, 
lecz zostało jedynie powierzone jego opiece. Przecież to właśnie sugeruje Jezus, gdy 
mówi: „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec 
wasz, Ten w niebie” (Mt 23, 9). Za każdym razem, kiedy znajdujemy się w sytuacji 
spełniania ojcostwa, musimy zawsze pamiętać, że nigdy nie jest to spełnianie po-
siadania, ale „znak”, który odnosi do pewnego wznioślejszego ojcostwa. W pewnym 
sensie, wszyscy jesteśmy zawsze w położeniu Józefa: jesteśmy cieniem jedynego 
Ojca niebieskiego, który „sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, 
i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5, 45); jest to cień, 
który podąża za Synem.

***

„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę” (Mt 2, 13), mówi Bóg do św. Józefa. Celem tego 
Listu apostolskiego jest wzbudzenie większej miłości dla tego wielkiego Świętego, 
abyśmy byli zachęceni do modlitwy o jego wstawiennictwo i do naśladowania jego 
cnót i jego zaangażowania. Istotnie, specyficzną misją świętych jest nie tylko speł-
nianie cudów i łask, ale wstawiennictwo za nami przed Bogiem, podobnie jak Abra-
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ham (26) i Mojżesz (27), podobnie jak Jezus, „jeden pośrednik” (1 Tm 2, 5), który 
jest u Boga Ojca naszym „rzecznikiem” (1 J 2, 1), „bo zawsze żyje, aby się wstawiać za 
nami” (por. Hbr 7, 25; por. Rz 8, 34). Święci pomagają „wszystkim wiernym do osią-
gnięcia świętości i doskonałości własnego stanu” (28). Ich życie jest konkretnym 
dowodem na to, że można żyć Ewangelią. Jezus powiedział: „uczcie się ode Mnie, 
bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11, 29), a święci są z kolei wzorem życia do 
naśladowania. Św. Paweł wyraźnie zachęcał: „bądźcie naśladowcami moimi!” (1 Kor 
4, 16) (29). Święty Józef mówi o tym poprzez swoje wymowne milczenie. W obliczu 
przykładu tak wielu świętych, św. Augustyn zadawał sobie pytanie: „Nie stać cię na 
to, na co stać było tych mężczyzn i te kobiety?”. I tak doszedł do ostatecznego na-
wrócenia, wołając: „Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna a tak nowa!” (30). 
Nie pozostaje nic innego, jak tylko błagać św. Józefa o łaskę nad łaskami: o nasze 
nawrócenie.

Do niego kierujemy naszą modlitwę: Witaj, opiekunie Odkupiciela, i oblubieńcze 
Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna; Tobie zaufała Maryja; z Tobą 
Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i pro-
wadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od 
wszelkiego zła. Amen.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, dnia 8 grudnia 2020, w Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w ósmym roku mojego Pontyfikatu.

Wręczenie „Nagrody im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”
Ks. Abpowi Andrzejowi Dziędze - Metropolicie Szczecińsko-kamieńskiemu

w dniu 14 kwietnia 2021 roku
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II w Lublinie
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Ks. prof. zw. dr hab. DHC Jan Zimny – AWL im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu  

Znaczenie autorytetu w procesie 
zarządzania jako istotny walor osobowości

W l. 1976-82 studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Przemyślu. W r. 1990 licencjat z teologii a r. 1991 dok-
torat. W r. 2005 doktorat, a w 2006 r. habilitacja zaś w 2010 roku tytuł profesora z pedagogiki. Wykładowca 
w wielu jednostkach akademickich w kraju i za granicą. Organizator wielu konferencji krajowych i zagra-
nicznych, sesji naukowych, kursów i szkoleń. W 2007-2008 prodziekan WZNoS KUL, w 2009-2010 dziekan 
WZPiNoG KUL w Stalowej Woli oraz pełnomocnik Rektora KUL ds. organizacji Filii KUL w Stalowej Woli. W 
l. 1999-2010 Dyrektor Instytutu Teologicznego w Sandomierzu. Autor wielu monografii i publikacji książko-
wych, artykułów naukowych opublikowanych w Polsce i za granicą. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego 
nauczycieli. Redaktor naczelny „Pedagogika Katolicka”, „Pedagogia Ojcostwa”, „Katolikus Pedagógia”. Autor 
wielu prac naukowych i promotor kilkunastu doktorów.

 

Wstęp
Ludzie chcą  wierzyć, że osoba, która nimi kieruje wie, co robi, że jej decyzje opar-

te są  na rzetelnej wiedzy i kompetencjach. Można i należy wciąż pytać: co wpływa 
na to, że członkowie zespołu spostrzegają  swojego lidera jako osobę� kompetent-
ną? Menedżer, kierownik, dyrektor musi mieć�coś, co dla wielu stanowić będzie siłę 
oddziaływania. Krótko mówiąc ów lider ma mieć pomysł na trudne rozwiązania, 
winien wiedzieć, co i jak należy robić, aby wykorzystując istniejące w firmie, zakła-
dzie, instytucji zasoby (budżet, kontakty, wiedzę i umiejętności pracowników itp.) 
realizować wyznaczone cele i zadania. Innymi słowy zarządzający muszą  widzieć, 
być świadomi, że ich szef „czuje sprawę” i wie co należy robić, aby odnosić sukcesy. 
Pomocne w tym są zapewne własne doświadczenia jako lidera, choć powinien on 
wtedy uważać, aby nie wpaść w pułapkę nadmiernego pouczania i przestać słuchać 
swoich podwładnych. Na rynku mogły już zajść tak istotne zmiany, że dawne meto-
dy już nie wystarczają. Lider musi sprawić, aby właściwe metody pracy były ciągle 
odkrywane i powielane w jego zespole. Ważne jest wtedy, aby szef potrafił wykorzy-
stać kompetencje swoich ludzi, zwłaszcza jeżeli zarządzający grupą podwładnych, 
zamiast narzucać wszystkim swoją „jedynie słuszną” drogę Nieuzasadnione i nie-
trafne decyzje potrafią bezpowrotnie odebrać jemu autorytet.

1. Osobowość a autorytet
Osobowość można najprościej określić jako zestaw elementów (funkcji) naszej 

psychiki i zachowań, poprzez które każda osoba odróżnia się od innych. Przez oso-
bowość należy więc rozumieć przede wszystkim siłę charakteru i zdolność działania, 
niezależnie od drobnych przeszkód i w sposób przewidujący w dłuższej perspek-
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tywie czasowej. Przez charyzmę natomiast należy rozumieć zdolność do skupienia 
wokół swojej osoby oraz idei, jaką ta osoba reprezentuje, tłumów lub przynajmniej 
ich istotnej części (podkreślenie wynika z powszechnego pomijania tego aspektu - 
mówi się, że ktoś ma charyzmę tylko dla tego, że jest popularny. Posiadanie takiej 
charyzmy jest konieczne wówczas, gdy taka osoba chce działać często „pod prąd”. 
Przez autorytet rozumie się szacunek poparty racjonalnym uzasadnieniem, dotyczą-
cy zarówno osoby, jak i tego, co mówi i czyni1.

Zdarzają się ludzie, za którymi w sposób instynktowny mamy ochotę podążać. 
Czujemy się przy nich bezpiecznie, mamy przestrzeń do własnego rozwoju, a jed-
nocześnie wyznaczony kierunek: dokąd zmierzamy i po co. Utożsamiamy się i ufa-
my, że zmierzamy we właściwą stronę. Zarządzanie realizowane w praktyce dotyczy 
działań profesjonalnych, to znaczy opartych na rzetelnej wiedzy, fachowych umiejęt-
nościach, racjonalnych metodach, sprawnych i skutecznych sposobach i technikach 
postępowania. Tak więc można powiedzieć, że zarządzanie jest profesją, i to profe-
sją łączącą wizję artysty, szacunek dla społecznych wartości, znajomość rzemiosła i 
umiejętność komunikowania się2. 

Last but not least – dla pracowników osobowość szefa jest ucieleśnieniem celu fir-
my. Decyduje, czy pracownik będzie się z owym celem identyfikował, a więc czy do-
strzeże sens wykonywanych zadań. To od szefa zależy, czy uda mu się odpowiednio 
komunikować z pracownikiem, zainteresować, zmotywować i zachwycić wspólnym 
zadaniem. Z drugiej strony to menedżer powinien cały czas pamiętać, że osiągnięcia 
podwładnych prowadzą do przyszłego sukcesu jego samego. Według badań amery-
kańskich najbardziej pożądanymi u szefów cechami są: uczciwość, dalekowzrocz-
ność, sprawiedliwość, inteligencja, bycie inspirującym i kompetentnym. Podziwiany 
przełożony jest pomocny i warty zaufania,  ale i odważny i mówiący wprost. A jaki 
być nie powinien idealny menedżer? Idealny właśnie!3.

Nie bez znaczenia więc pozostaje związek osobowości lidera z jego autorytetem. 
Są to dwa elementy ze sobą hermetycznie powiązane. 

2. Autorytet elementem formacji człowieka
Problem autorytetu jest aktualny z perspektywy filozoficznej, psychologicznej 

i socjologicznej. W nauce funkcjonują różne koncepcje wyjaśniania tego terminu, 
który jak zaznacza Mieczysław Łobocki należy do pojęć nie dających się łatwo zde-
finiować. Wprawdzie jego wartość semantyczna jest na ogół bez trudu intuicyjnie 
wyczuwalna, jednak najczęściej bywa niejednoznacznie rozumiana4. Pojęcie „auto-
rytet” ma swój starożytny rodowód powstało, bowiem w republikańskim Rzymie. 
Łacińskie „auctoritas” oznaczało radę doświadczonych mężczyzn; był to rodzaj „po-
średniej władzy” wzmacniającej podjętą przez senat rzymski decyzję i zwiększającej 
zaufanie do jej słuszności5.

Z czasem pojęcie „autorytet” ulegało społeczno-historycznym zmianom, zacho-
wując jednak swoje rdzenne, starożytne znaczenie obejmujące wpływ, wzór, zaufa-

1  Por. G. Hofstede., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000 
2  Por. L. J. Krzyżanowski., O podstawach kierowania organizacjami, PWN, Warszawa 1999. 
3  J. Kouzes, B. Posner, Wiarygodność. Dlaczego przywódcy ją zdobywają i tracą? Dlaczego żądają jej ludzie?, 

Skierniewice 1995
4  M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002. s. 105.
5  B. Marcińczyk, Z badań nad autorytetem osobowym, [w:] Ruch Pedagogiczny 1990. nr 1-2. s. 51.



ARTYKUŁY

19

nie, godność i szacunek dla posiadanych przez kogoś walorów osobowych lub/i oso-
bowościowych6.

W Polsce wyrażenie to przyjęło się za pośrednictwem niemieckiej formy „Auto-
ritat”, co odpowiada naszemu wyrazowi „powaga”. Z tym, że jak podaje Wielka En-
cyklopedia z 1891 roku: „autorytet nie da się zastąpić słowem „powaga” z powodu 
różnych znaczeń, jakie w naszym języku mu nadajemy”7.

Autorytet wydaje się być warunkiem umożliwiającym funkcjonowanie każde-
go społeczeństwa. Każde społeczeństwo posiada pewne wartości, które uważa za 
szczególnie cenne, wartości te zmieniają się wraz ze zmianą społeczeństwa. Tak, 
więc to społeczeństwo jest zawsze czynnikiem kreującym i kształtującym autory-
tet, gdyż to ono wyznacza hierarchie wartości, ich zakres, ważność i powagę tak, 
więc i powagę ludzi, którzy reprezentują owe cenione wartości8. Społeczeństwo bez 
autorytetów jak pisze Marek Piechota staje się tłumem, motłochem, gawiedzią nie-
wiedzącą, w którą stronę się obrócić. Lekarz staje się niebezpiecznym dla zdrowia 
konowałem, sędzia-podejrzanym o przekupność bezprawnikiem, strażnik porządku 
stróżem własnego interesu, ksiądz-bezdusznym szamanem, sprawujący władzę po-
lityczną-uzurpatorem, nauczyciel-błaznem9.

Coraz częściej zanik bądź kryzys autorytetów uważa się za jedną z charaktery-
stycznych cech współczesnej kultury. Jest on cechą czasu, w którym dominuje rela-
tywizm norm moralnych, zacieranie granic pomiędzy dobrem i złem, prawdą i fał-
szem, prawością i nieuczciwością10. W sytuacji kulturowej próżni w sferze uznawa-
nych autorytetów w to miejsce - korzystając z naturalnych potrzeb i mechanizmów 
osobowościowych człowieka – wkracza propaganda i reklama. W szczególny sposób 
zainteresowane młodzieżą jako aktualnym i przyszłym klientem rynkowym, kreu-
ją sztuczne autorytety, manipulując podatną w tym okresie świadomością, głównie 
przez media. Efektem są takie wychowawcze paradoksy, jak budowanie przez wielu 
młodych ludzi własnej filozofii życiowej w oparciu o poglądy idoli muzyki młodzie-
żowej, a tą drogą szukanie sensu życia w agresji wobec świata, poniżaniu drugiego, 
w zachowaniach przestępczych11. 

Żyjemy w epoce, w której upadek autorytetu dotyczy nie tylko jakiejś jednej profe-
sji czy jednej dziedziny życia społecznego. Podważeniu lub przewartościowaniu ule-
ga wiele tradycyjnych wartości. Alicja Kotusiewicz stawia pytanie o źródła ludzkiej 
potrzeby autorytetu. Czy wynika ona z niezbędności posiadania określonego układu 
odniesienia jako podstawy oceny i wartościowania, czy też jest próbą ucieczki przed 
ciężarem odpowiedzialności?12. Pisząc słowami Hannah Arendt: „autorytet daje czło-
wiekowi i całemu światu trwałość i stabilność, których ludzie potrzebują właśnie, dla-
tego, że są istotami śmiertelnymi, najbardziej niestałymi i kruchymi ze wszystkich”13.

6  Tamże.
7  O rozumieniu pojęć „autorytet” i „autorytet w pracy”. [w:] SS. 1988. nr 1. s. 301.
8  http://www.wsp.krakow.pl/Pl-asc/biblio/pliki/aleksander-panek-topa_01.pdf. (03.10.2018)
9  M. Piechota, Kryzys autorytetów, w: Śląsk 1997. nr 1. s. 38-39.
10  W. Stróżewski, Mała fenomenologia autorytetu, [w:] Ethos 1997. nr 37. s. 69.
11  K. Olbrycht, Jan Paweł II jako autorytet wychowawczy. Autorytet i jego miejsce we współczesnej kulturze. 

[w:] Ethos. 1997. nr 37. s 104.
12  A. Kotusiewicz, Autorytet nie spada z nieba, [w:] Głos Nauczycielski 1997. nr 44. s. 4.
13  H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym, osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Warszawa 1994. s. 117-119.
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Problematyka autorytetu jako przedmiot zainteresowania badawczego znajduje 
się na obszarze interdyscyplinarnym, a w szczególności na terenie wspólnym peda-
gogice, psychologii i socjologii. Każda z tych dyscyplin przyjmuje odmienny punkt 
widzenia i inaczej akcentuje problemy, tworząc własne terminy i ujęcie teoretyczne. 
W pedagogice wskazuje się na znaczenie autorytetu nauczyciela, rodziców, w so-
cjologii – autorytetu przywódców, zwierzchników, w psychologii – autorytetu osób 
znaczących14.

Zagadnienie autorytetu było i jest również przedmiotem licznych rozważań teo-
retycznych w pedagogice, ekonomii, psychologii, socjologii i filozofii, teologii do któ-
rych można by zaliczyć liczne prace autorstwa Bożeny Marcińczyk, J. M. Bocheńskie-
go, czy J. Dominiana, którzy bardzo wnikliwie przeanalizowali temat autorytetu w 
licznych artykułach i książkach. Często podejmowanym tematem przy omawianiu 
pojęcia autorytet jest jego związek z takimi pojęciami jak władza, wpływ, wywie-
ranie przymusu. Już jedna z pierwszych definicji autorytetu, opracowana przez R. 
Michelsa ujmowała go jako zdolność (wrodzoną lub nabytą) wywierania przewagi 
wobec grupy. Uważał on, ze autorytet jest manifestacją władzy15.

Ujmowanie autorytetu z władzą, siłą i przymusem ma swoje źródło w średnio-
wiecznym kontekście tego pojęcia. Dominujący wówczas autorytet religijny, nakazy-
wał bezwzględne posłuszeństwo, uległość i pokorę, połączone z biernością umysłową. 
Negatywne znaczenie autorytetu zostało związane ze słowami ”autorytarny” i „auto-
kratyczny”. Wyrażają one narzucanie swojej woli bez liczenia się ze zdaniem innych16.

Osobowość autorytarna nie oznacza kogoś, kto ma autorytet, lecz osobę, która w 
szczególny sposób podchodzi do posiadanej przez siebie oraz innych władzy. Jest to 
osoba nieustępliwa i zamknięta. Tymczasem im większy jest autorytet osoby, tym 
rzadziej musi ona odwoływać się do autorytaryzmu lub autokratyzmu17.

Władza i autorytet nie są tym samym, chociaż mają ze sobą coś wspólnego. Na ogół 
przyjmuje się, że władza jest możliwa bez autorytetu, natomiast autorytet nie jest moż-
liwy bez władzy18. Jak twierdzi A. Valisova autorytet zawiera określoną proporcjonal-
ność władzy i odpowiedzialności19. Niektórzy autorzy podkreślając bliskoznaczność 
pojęć „władza” i „autorytet” wskazują na różnice zachodzące pomiędzy nimi. Mają one 
polegać na tym, iż pojęcie „władza” wskazuje na zakres możliwości, gdy pojęcie „auto-
rytet” winno koniecznie wiązać się z odcieniem znaczeniowym oddziaływania moral-
nego, które ze swej strony nie jest niezbędne dla pojęcia „władza”20. 

Autorytet to nie tylko samo podporządkowanie, ale i uznanie w kimś jego wyższo-
ści, a więc taki stosunek pomiędzy podmiotem i przedmiotem, u podstaw, którego 
legło uprawnienie pierwszego z nich do sytuacji uprzywilejowanej, gdy drugi pod-
porządkowuje się dobrowolnie pierwszemu na mocy wewnętrznego przekonania o 
nieodzowności owego podporządkowania21.

14  I. Jazukiewicz, Autorytet nauczyciela, Kraków 1999. s.14.
15  B. Marcińczyk, Autorytet osobowy: geneza i funkcje regulacyjne, UŚ. Katowice 1991. s. 14.
16  Jazukiewicz, Autorytet., jw. s. 14.
17  Tamże.
18  Marcińczyk, Autorytet., jw. s. 22.
19  A. Valisowa, Autorytet a manipulacja – Problem kierowania rozwojem, [w:] Pedagogika autokratywna  – 

dylematy teorii. (red). B. Śliwerski. Łódź – Kraków 1995. s. 323.
20  S. M. Brajowicz, Analiza filozoficzna pojęcia „autorytet”, [w:] Człowiek i Światopogląd 1974. nr 6. s. 178.
21  Tamże, s. 179.
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S. M. Brajowicz pisze, że pojęciem „autorytetu” posługujemy się w dwóch pod-
stawowych znaczeniach: po pierwsze, w znaczeniu władzy, woli stanowienia. Fran-
cuzi mówią o autorite supreme – władzy zwierzchniej, stąd wyrażenia: d’autorite 
– pod przymusem, par autorite de justice – decyzją sądu. Rzymianie nazywali „au-
torytetem” władzę przyznawaną poza granicami ich miasta. Zarówno władza jak i 
autorytet występują jako siły społeczne, którymi posługuje się podmiot zarządzania 
celem oddziaływania na przedmiot i osiąga podporządkowanie sobie owego przed-
miotu. W znaczeniu drugim natomiast autorytet oznacza wpływ, wysoką godność, 
powszechne uznane znaczenie; po francusku autorite to nie kwestionowana pozycja 
moralna, faire autorite – mieć wpływ decydujący; mówi się, więc że ktoś posiada 
autorytet, że cieszy się autorytetem itd. Niektórzy autorzy posługują się terminem 
„autorytet” jedynie w pierwszym z podanych tu znaczeń i utożsamiają go z pojęciem 
uznając je oba za synonimy22.

Podobne rozumienie terminu „autorytet” spotykamy u Maxa Webera. Rozumie on 
mianowicie przezeń „...wszelką szansę wewnątrz pewnego stosunku społecznego dla 
przeprowadzenia swej własnej woli, niezależnie od tego na czym by owa szansa miała 
polegać”23.

Analiza związku autorytetu z władzą pozwala uzasadnić pisząc za B. Marcińczyk 
oddziaływanie na inne osoby ( celem jest służenie dobru innych). Inaczej w przy-
padku drugiego z pojęć, a mianowicie przywództwa, którego związek z autorytetem 
B. Marcińczyk, określa jako umiejętność oddziaływania (tak by ukształtować posłu-
szeństwo, rozumiane jako dobrowolne podporządkowanie, współpraca)24.

W koncepcjach wskazujących związek autorytetu z przywództwem podkreśla się, 
iż jest on cechą osoby będącej przywódcą, wskazuje się wychowawczą, integrującą 
i regulującą funkcję autorytetu, podkreśla się również, iż autorytet przywódcy jest 
najodpowiedniejszym sposobem kierowania, gdyż wzbudza u innych osób pozytyw-
ne emocje i motywacje do działania oraz prowadzi do pożądanego zachowania25. 

Zdaniem Jana Szczepańskiego autorytet jest koniecznym warunkiem każdego 
przywództwa, natomiast zdaniem Romualda Holly autorytet może mieć związek 
wyłącznie z określonym rodzajem przywództwa. Wyróżnia on dwa jego rodzaje: 1) 
nieformalne – posiada je osoba, która dzięki swoim cechom osobowości zajmuje w 
grupie centralną pozycję pod względem sympatii, prestiżu itp.; 2) formalne – można 
je otrzymać z zewnątrz. W ustaleniach teoretycznych Holly przyjął, że autorytet jest 
przejawem przywództwa nieformalnego26.

Relacje autorytetu z przywództwem Bożena Marcińczyk określa następująco: „…
autorytet może, ale nie musi być atrybutem przywódcy. Osoba zajmująca w grupie 
centralną pozycję może, więc cieszyć się autorytetem, natomiast osoba uznana za au-
torytet nie musi być przywódcą”27.

Jakkolwiek powiązania autorytetu z władzą i przymusem są różnie interpretowa-
ne przez naukowców to nie budzi wątpliwości wśród autorów związek autorytetu z 
wpływem. W świecie pluralistycznych poglądów i orientacji nie tylko filozoficznych, 

22  Tamże, s. 177.
23  Tamże, s. 178.
24  Marcińczyk, Autorytet., jw. s. 29.
25  Jazukiewicz, Autorytet., jw. s. 17.
26  Tamże.
27  Marcińczyk, Autorytet., jw. s. 24.
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ale także naukowych, zwłaszcza w humanistyce, nie sposób dostrzec jednomyślno-
ści w odniesieniu do autorytetu, jego rozumienia, jak i roli oraz znaczenia w życiu 
pojedynczego człowieka i rożnych wspólnot oraz zbiorowości. Autorytet jest takim 
mechanizmem, którego elementami są wartości i budowane na nich normy oraz 
postawy ukazujące cele wskazujące na sens ludzkiego życia. I tak jak zegar, który 
chociaż jako taki samodzielnie nie przemieszcza się fizycznie w przestrzeni i czasie, 
autorytet posiada swoją, nie do końca jasną i dynamikę28.

3. Zarządzanie z należytym autorytetem
Kierownictwo grupą jest naczelną częścią pracy osoby zarządzającej, które wyma-

ga współdziałania z ludźmi oraz ich motywowania. Z kierownictwem łączy się rów-
nież przywództwo i autorytet. Przywódca „porywa” – swoją postawą okazuje entu-
zjazm, pasję, w ten sposób inspiruje podwładnych, aby zwiększyć ich efektywność. 
Kierownictwo natomiast nie wymaga takiego „uzewnętrznienia” uczuć, lecz jedynie 
konsekwentnego postępowania przy realizacji zadań. Istotną rolę w obu przypadkach 
odgrywał będzie autorytet, który nadaje „smak” i moc działaniu w obu przypadkach. 

Autorytet podobnie jak władza jest także ważnym czynnikiem wpływającym na 
efektywność działania menedżera w organizacji. Istota autorytetu sprowadza się do 
tego, że kierowani pozytywnie oceniają walory charakteru i umysłu kierującego i w 
skutek tego z góry są nastawieni na posłuszeństwo – nie z obawy przed represjami, 
lecz z przekonania o słuszności i trafności otrzymywanych poleceń. Autorytet opar-
ty jest zawsze na przeświadczeniu podwładnych, że menedżer jest wobec nich lojal-
ny i umiejętnie nimi kieruje. Zatem zdobycie autorytetu przez kierującego jest ko-
niecznym warunkiem jego akceptacji i współpracy z podległym personelem. Istotny 
wpływ na tworzenie autorytetu ma również etyka i system wartości, który uznaje 
i reprezentuje przełożony, albowiem zgodność słów z czynami jest dodatkowym 
czynnikiem wzmacniającym szacunek wobec niego. O autorytecie menedżera moż-
na mówić wówczas, kiedy szanuje się go nie ze względu na stanowisko, lecz za to co 
sam ze sobą reprezentuje. Autentyczny autorytet jest wynikiem podporządkowania 
swego postępowania głoszonym zasadom. Zatem „prawdziwy autorytet” to taki, któ-
ry wyszedł zwycięsko z różnych prób, z sytuacji trudnego wyboru, który sprawdził 
się w różnych warunkach. Toteż tylko taki menedżer ma prawdziwy autorytet, który 
będąc wybitnym w jednej czy kilku dziedzinach utrzymuje się na wysokim poziomie 
we wszystkich pozostałych.

Aby mieć autorytet, należy wykształcić w sobie określone (pozytywne) cechy 
osobowości, posiąść umiejętność współpracy z ludźmi a nawet służenia im. Należy 
odznaczać się inteligencją i jasnym formułowaniem myśli, być energicznym, odważ-
nym i odpowiedzialnym, posiadać umiejętność przewodzenia, być wrażliwym na 
sprawy ludzkie, umieć stwarzać atmosferę szczerości, otwarcia i zaufania, wykazy-
wać inicjatywę i zachęcać innych do jej przejawiania, umieć forsować swoje pomysły 
i mieć siłę przekonywania do słuszności własnych idei  i koncepcji. Dla menedżera 
oznacza to, że jeśli chce mieć autorytet, musi posiadać osobowość wartą tego by go 
słuchać i obdarzać zaufaniem. W budowie autorytetu menedżera oprócz tych cech 
osobowościowych niezwykle ważny jest również czynniki dojrzałości emocjonalnej, 
który warunkuje zachowanie zdrowia psychicznego menedżera, rozumianego nie 

28  R. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 1994.
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tylko jako zdolność do działań produktywnych i efektywnych, ale także do harmonij-
nego współżycia z otoczeniem i do przekształcania tego otoczenia.

Menedżer potrzebuje tego autorytetu, aby zobowiązywać do posłuszeństwa i re-
alizacji podejmowanych decyzji oraz egzekwowania ich wykonawstwa. Autorytet 
spełnia więc bardzo ważną rolę w kierowaniu ludźmi. Należy go zatem umacniać i 
chronić a kiedy już dojdzie do jego osłabienia bądź utraty trzeba starać się szybko go  
odzyskać na nowo, pamiętając, że autorytet trudno się zdobywa i trudno utrzymuje, 
ale za to łatwo traci. Obecnie, tj. w  czasach współczesnych autorytet zwierzchnika 
musi opierać się na „władzy intelektu”, na obiektywnych podstawach umiejętności 
fachowych, wartościach moralnych i asertywności, a nie na „władzy fotela”. Dla me-
nedżera oznacza to, że jeśli chce mieć autorytet i być osobą poważaną, musi posia-
dać osobowość wartą tego, by go słuchać i obdarzać zaufaniem.

Podsumowanie
Oddziaływanie autorytetu na ludzkie myśli i zachowanie było, jest i prawdopodob-

nie będzie bardzo duże. Jest on elementem życia społecznego. Człowiek podejmując 
różnorodne działania człowieka są efektem nieskończonej gamy przyczyn. Deter-
minowany może być konsekwencją, bo inna postać zachowania byłaby niezgodna z 
wcześniejszym, sytuacyjnym obrazem siebie samego, wyznawanymi normami osobi-
stej odpowiedzialności czy sugestią autorytetu. O trwałości, sile i skali jego oddzia-
ływania decyduje zestaw wpisanych weń podstawowych przymiotów jako jego cech 
konstytutywnych. Są to zarówno właściwości samego autorytetu (wiedza, kompeten-
cja), układu relacyjnego z odbiorcą (wiarygodność) jak i społecznego kontekstu jego 
przejawiania się (posłuszeństwo). W procesie funkcjonowania autorytetu tworzą 
one szereg czynników wiążących, które w konkretnych praktycznie odniesieniach z 
jednej strony pobudzają do działania celowego, z drugiej tworzą psychospołeczną 
barierę dla ewentualnych prób jego unikania. Z punktu widzenia autorytetu jest to 
zawsze intencyjna modyfikacja myślenia czy zachowania, mimo że na poziomie od-
bioru już jako uznanie i posłuch może się on ujawniać wręcz nieświadomie (zwierzę-
ta stadne tylko i raczej bezwiednie naśladują autorytet przywódcy grupy), i zawsze w 
ramach hierarchicznego układu społecznego jego przejawiania się.

Streszczenie:
Kształtowanie osobowości człowieka odbywa się od chwili jego poczęcia aż do 

naturalnej śmierci. Proces ten dokonuje się poprzez różne czynniki wewnętrzne i 
zewnętrzne, zależne i niezależne od danej osoby. Istotną rolę w tym procesie od-
grywają osoby najbliższe, a więc rodzice, znajomi, krewni, przełożeni. Na każdym 
etapie naszego życia mamy wokół siebie osoby, które w jakimś stopniu oddziaływają 
na nas, a tym samym mają wpływ na nasze życie w szerokim tego słowa znacze-
niu. Wartością wzmacniającą ów proces kształtowania osobowości jest autorytet. To 
jego siła, presja powoduje, że to kim jesteśmy, czym dysponujemy staje się mocniej-
szym, bardziej wpływowym i skuteczniejszym. 

Słowa kluczowe: autorytet, osobowość, wpływ, zarządzanie, 
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Summary:
The importance of authority in the management process as an important persona-

lity value
Shaping a person’s personality takes place from the moment of his conception to 

natural death. This process is carried out through various internal and external fac-
tors, dependent and independent of a given person. An important role in this process 
is played by the closest people, that is parents, acquaintances, relatives, superiors. 
At every stage of our lives, we have people around us who affect us to some degree 
and thus affect our lives in the broad sense of the word. The value that strengthens 
this process of shaping personality is authority. It’s his strength, the pressure makes 
us who we are, what we have at our disposal become stronger, more influential and 
more effective.

Keyword: authority, personality, influence, management,
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-publicystycznej i praktycznej, która skupia się wokół pastoralnych i socjologicznych tematów ewangelizacji 
parafialnej w Polsce. Podjął pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Zamiejscowym KUL w Stalowej Woli. 

 

Wstęp
Tematem na co dzień mało znanym, zaś w literaturze stosunkowo dostatecznie 

nagłośnionym, jest interesujący i oryginalny w swej treści stosunek Papieża do 
różnorodnego rodzaju twórców i odtwórców dzieł sztuki oraz kultury tj. malarzy, 
rzeźbiarzy, grafików, kreatorów wielu rodzajów literatury, muzyki, teatru, filmu oraz 
postaci multimedialnego świata. To ich przedstawicieli zwykło się ogólnie określać 
mianem artysty, umieszczać w obszarach świata sztuki. Znany i wyrażany przez 
Świętego do „sztuk wyzwolonych” szacunek, podkreślanie wielkiego znaczenia 
sztuki w życiu człowieka i grup społecznych oraz w kulturze narodów, należałoby 
uzupełnić Jego własnym udziałem w sztukę kościelną, która wiekopomnie zasłużyła 
się w dziejach Kościoła ku chwale Bożej, także w Polsce. Ten papieski wizerunek 
uzupełnimy odniesieniem do współczesnej sztuki oraz roli, jaką może odgrywać w 
ewangelizacji Kościoła; istotną funkcję w tym misyjnym dziele może spełniać pielę-
gnowanie i propagowanie sakralnej kultury i przynależnej jej sztuki.

1. Zarys problemu
Zwraca uwagę wkład Soboru Watykańskiego II, który w związku przełomowy-

mi przemianami w kulturze, jej trendami, stylami oraz nośnikami przekazu, pod-
kreślił wielkie znaczenie literatury i sztuki w życiu człowieka, wspólnot, narodów 
i globalnego społeczeństwa. Do bezprecedensowego wzrostu rangi i zarazem nie-
ogarnionych możliwości upowszechniania wszelkich postaci współczesnych sztuk 
przyczyniły się rewelacyjne sposoby ich ekspresji poprzez multimedialne środki, 
dzięki którym wiele narodów zdołało dojść do pełnego rozwoju życia kulturalnego, 
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odpowiadającego jego własnym uzdolnieniom i tradycjom1. Zwracają szczególną 
uwagę na sztukę religijno-kościelną te wszystkie przedsięwzięcia artystyczne, które 
przyczyniają się w dobie rozrosłej komercji i tandety do tworzenia sztuki inspirowa-
nej Bożym natchnieniem, przyczyniają się do rozwoju chrześcijańskiej duchowości 
estetycznej u poszczególnych wiernych, integracji za udziałem piękna wspólnot i 
Kościołów lokalnych. Jest to wielowiekowo usankcjonowana inspiracja świata ar-
tystów, którzy uważają się za przyjaciół sztuk pięknych, służą szlachetnym dziełom 
poprzez eksponowanie przedmiotów i budowli należących do kultu wiary, gdzie 
jako znaki i symbole rzeczywistości Bożej, mają być godne, ozdobne i piękne. Jest to 
wielce wymagające i odpowiedzialne przesłanie, bowiem wytwory takie winny pro-
wadzić odbiorców sztuki do Boga i miłości ku bliźnim, tj. rodzić modlitewne wzlo-
ty, wpajać ducha kościelnej i świętej liturgii, być bodźcem do żywej i autentycznej 
wiary, pobożności i zacnej tradycji, jaka kieruje się zasadami tworzenia i propagacji 
sakralno-niebiańskiej rzeczywistości. 

Niniejszej rangi posłannictwa artystycznego wymagać należy w obecnej dobie 
rewelacji technicznych, które są zdominowane komercyjno-medialnym blichtrem 
i użytkownością, kiedy rzeczą konieczną, wręcz palącą, winny stawać się te wysił-
ki artystów, ażeby dary wspaniałej tradycji sakralnej, niosły nieustannie piękno, 
szczególnie służyły chwale Bożej, tj. zbawianiu dusz i szerzeniu w obecnym świe-
cie Królestwa Chrystusowego. Stąd gorący apel współczesnych papieży nawołujący 
do dialogu ze sztuką, zawierania rzeczowego przymierza ze światem artystów, jaki 
skierował już Paweł VI z Kaplicy Sykstyńskiej w pamiętnym przemówieniu z 7 maja 
1964 roku. Wtedy to mówił o współpracy Kościoła z artystami w celu odkrywania na 
nowo piękna, jakie winno pomagać we właściwy sposób pomagać w zaspokajaniu 
duchowych potrzeb chrześcijan i ich wspólnot.

A oto kilka ogólnie orientujących w temacie, aczkolwiek luźno rzuconych istot-
nych uwag, które dotyczą szczególnie dziś nadwątlonej powagi sztuki kościelnej i 
związanego z nią obowiązku zachowywania jej wymiaru „nadprzyrodzoności” oraz 
budzenia w sercach społeczności wierzących sakralności wiary. 

1. Odpowiedź na postawione powyżej pytanie jest prosta i oczywista. W erze 
wszechpanującej obecnie tandety sztuka religijno-kościelna ma pozostawać piękna i 
wzniosła z tej racji , iż Bóg jest najbardziej godnym pozyskiwania Piękna, zaś Kościół 
jako Ecclesia Dei - Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa - winien zawsze i wszędzie oraz 
niezależnie od epoki i bogactwa środków estetycznych, tchnąć nadprzyrodzonym 
urokiem wlewanym w „ludzkie serca”, zaś jego doczesne ekspozytury: domus Dei 
czyli świątynie - w których Pan-Słowo Wcielone zechciał być fizyczne obecny – win-
ny odznaczać się wciąż swoistym i nigdy nienaruszalnym pięknem fizycznym. 

2. Rodzi się pytanie o sens takiego przepychu czy rozrzutności w erze wielopo-
staciowej nędzy materialnej i przestrzeni duchowego ubóstwa w świecie współcze-
snym, bowiem sprawa dotyczy szerzenia wiary w Boga na targanej nieprzerwanie 
wieloma nieszczęściami ziemi. Należy pamiętać o tym, że każde wypełnianie zmy-
słów człowieka doczesnym pięknem otwiera jego duszę na wieczne piękno. Dlatego 
powinno zawsze pozostawać najgorętszym pragnieniem ludzi zagubionych i żyją-
cych w niewyobrażalnej brzydocie „artystycznych” idolatrii, dawać im poprzez pięk-
no wyobrażenie i szansę na wartości nieba już tu na ziemi, gdyż w swej odkupionej 

1  Konstytucja Gaudium et spes, KDK 60, Sobór Watykański II 1965.
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wartości są tego godni i warci obdarowania. 
3. Jeśli przez półtora tysiąca lat Kościół dzierżył monopol i mecenat na piękno, 

świątynie oszałamiały wielkim przepychem, nadludzkimi proporcjami naw, barwa-
mi obrazów i witraży, kunsztem lokalnych cieśli, snycerzy i stolarzy, to podobnie 
- chociaż w stosownej dla epoki skali - winny wyrażać piękno, aby człowiek wcho-
dzący do obiektów sacrum mógł orientować się w tej przestrzeni i wyczuwać, iż jest 
to miejsce boskie a nie obce, naładowane przyziemną laickością i desakralizacją. 

4. Rodzi się samorzutnie pytanie: jak w czasie obecnej dekadencji, panującego 
wszędzie bezguścia, także w dziedzinie sztuki sakralnej, którą najwymowniej ob-
naża architektura i wystrój świątyń, budować piękne kościoły, aby wyrażały godną 
dla człowieka, czystą i nieskażoną przeciętnością katolicką wiarę. Podsumowaniem 
dzisiejszej brzydoty m. in. w architekturze sakralnej, zdaje się być trafne określenie, 
iż jest to jeden z przejawów współczesnego kryzysu wiary, słowem - kondycja wiary 
współczesnych ludzi wyraża ich duchowy kryzys, słowem - wewnętrzne ubóstwo, 
nieuporządkowaną relację człowieka z Bogiem. Zaprzeczeniem tej miernoty były 
niewątpliwie poprzednie wieki triumfu prawdy, dobra i piękna, szumnie i durnie 
dziś określane mianem średniowiecznego zacofania. Dla przykładu spójrzmy na: 
majestat starożytnych bazylik i romańskich przybytków Boga; niepowtarzalny urok 
renesansu i gotyku, który wyrażał strzelistość wiary ku niebu ówczesnych wyznaw-
ców; przytłaczający urodą barok; niepowtarzalność rzemiosła drewnianych góral-
skich kościółków; nadzwyczajny kunszt artystów w malarstwie, rzeźbie, plastyce 
sakralnej, itp. Kryzys całej dzisiejszej sfery sztuki, zwłaszcza tej sakralnej, obnaża 
boleśnie kondycję ludzkiego ducha i religii człowieka zafascynowanego idolatria-
mi, nędznymi surogatami techniki, który - jako zmaterializowany konsumpcjonista, 
oraz modernistycznie myślący - jest daleki od żywej wiary w Boga. 

5. Jeszcze ogólna dygresja dotycząca obecnego poziomu i kondycji sztuki w ogó-
le. zwłaszcza sakralnej. Nie tylko konsekwentnie postępujące w Kościele „zmiany” 
posoborowe, które dokonały się później w teologii, liturgii i duchowości, co ujaw-
niło się w architekturze i wystroju świątyń, ale wiele innych przyczyn zewnętrz-
nych i wewnętrznych przyczyniło się do obecnie zaistniałego stanu rzeczy; wszyst-
ko to znacząco obniżyło ogólnie poziom sztuki, kształtowało na własną modłę nie 
ducha piękna, lecz dezorientacji artystycznej i chaosu. Przede wszystkim zaliczyć 
tutaj należy nie tylko szereg prozaicznych, wręcz groteskowych w ojczyźnianej hi-
storii ostatnich dekad przyczyn, m. in. w postaci: powszechnie znanych braków w 
środkach materiałowo-budowlanych; nieprzychylnych czynników administracyj-
nych z racji systemowej polityki ateizacyjnej państwa wobec Kościoła, tj. braku po-
zwoleń na nowe inwestycje; zaniedbań formacyjnych w tej dziedzinie u świeckich, 
szczególnie pośród duchowieństwa, itp., głównie z powodu braku kompetentnych 
architektów, malarzy, rzeźbiarzy, witrażystów, a nawet komisji przetargowych czy 
członków konkursowych jury, itp. W związku z tym powstawały i nadal budowane 
są świątynie w kształcie bunkra, hangaru, garażu, rakiety lub skoczni…, kompletnie 
niefunkcjonalne, z fatalną akustyką i wentylacją, z obłędnymi kosztami ogrzewania, 
itd. Smutny to, lecz prawdziwy koszmar, w którym przyszło żyć w Polsce powojen-
nemu pokoleniu wierzących2.

2  J. Marlewski, Kultura jest walką o podmiotowość człowieka. Refleksja o nauczaniu społecznym Jana Pawła II w 
dziedzinie kultury, Życie Katolickie 1986, nr 10
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2. Współczesne dylematy świata sztuki wedle Świętego Jana Pawła II 
Idea ogólna. 
Najobszerniejszy wykład Świętego na temat świata sztuki i artystów można spo-

tkać w Liście do artystów z roku 1999, których określa ”genialnymi twórcami piękna”. 
Są to ci, którzy stwarzają dzieło, „wydobywają z niebytu” oraz przywołują do istnie-
nia nadając formę i sens na sposób właściwy wyłącznie Bogu. Partycypują w stwa-
rzaniu dzieła na „obraz Boży”, kreują powierzoną im materię oraz nasycają bogac-
twem własnego człowieczeństwa i piętnem Stwórcy. Tym samym „sprawują władzę” 
nad stworzeniem świata, użyczając iskry swej transcendentnej mądrości i powołując 
do udziału w swej twórczej mocy3. Przypomina Papież w Liście, że artysta w dziele 
tworzonym nie tylko wyraża czy odzwierciedla swoją osobowość, czyli to kim jest, 
lecz nawiązuje dialog z innymi. Dlatego istotną sprawą jest, aby ów dialog wyrażał 
ideę piękna, która buduje taką relację z bliźnimi, nade wszystko - znajdującego się 
za zasłoną kunsztu dzieła samego Boga. Jest to niezwykle szczytne przesłanie ukazy-
wania w pięknie wytworu dobra i innych wartości. W szczególny sposób skryta jest 
w prawdziwie odczuwanym i wyrażanym talencie artystycznego powołania iskra do 
przekazywania innym potęgi Bożych wartości, które przejawia w osobie poety i lite-
rata, malarza, rzeźbiarza, muzyka, aktora… Dlatego misja artysty to niezwykle sub-
telna i odpowiedzialna służba społeczna, nadająca bezkształtnej substancji świata i 
ludzi wartości ludzkich oraz piękna, które nieustannie potrzebują dla godnego byto-
wania oraz sensownego rozwoju. Czym więc byłaby rzeczywistość doczesna gdyby 
tej szlachetnej misji brakło; pogrążałaby się w bezgranicznie prozaicznej szarzyźnie 
dnia, beznadziei życia, w zgubnym chaosie, który zniszczył już niejedną cywilizację.

Wkład artystów w dziedzictwo kulturowe to najszczytniejsza, często ukryta oraz 
wielka posługa społeczna na rzecz dobra wspólnego4. Poszukiwanie i krzewienie 
piękna Bożego stworzenia oraz artyzm zdolności człowieka dobra i prawdy… mogą 
rzeczywiście podnosić ludzki umysł i serce, duchowo ubogacać życie człowieka na 
każdej jego płaszczyźnie egzystencji i aktywności. List do artystów jest więc bez-
przykładnym apelem-zadaniem, aby to pole służby ludziom, wielkiego trudu, od-
powiedzialnych zadań, które dotyka wielki kryzys a nawet upadek, podejmować i 
szerzyć. Jednocześnie Święty napomina, iż służba taka nie jest dążeniem do próż-
nej chwały, taniej popularności, wątpliwej korzyści, którą kierują przyziemne racje 
czy instrumentalne manipulacje. Winna kierować się zawsze i bezwzględnie etyką 
i duchowością, ozdrowieńczymi dla człowieka i społeczności, zasadami „cywilizacji 
miłości”. Do tegoż dzieła potrzeba nieskalanych duchowo twórców-artystów, któ-
rzy by pięknem zachwycali, rodzili ducha egzystowania i pracy na miarę Chrystusa 
Zmartwychwstałego5. 

Inspiracja biblijna. 
W świecie sztuki sakralnej wyjątkową inspiracją artystów jest Biblia, która od 

wieków stanowi tajemniczy odblask chwały Bożej, źródło poszukiwań rzeczywisto-
ści, jakie przekraczają przyrodzoną sferę twórczych możliwości. Nic też dziwnego, 

3  LA 2 /Jan Paweł II, List do artystów - 1999/.
4  Zob. LA 3-4
5  Zob. LA 3; Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, Watykan 

2000; por. Bibliografia wypowiedzi nt.” Artysta - Sztuka - Kultura” z lat 1978-1996, Ethos 1997, nr 40; R. Dulian, Arty-
ści, [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, A. Zwoliński (red.), Radom 2005, s. 45-49.
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iż na Jej bazie powstawały najwspanialsze dzieła malarskie, rzeźbiarskie, muzycz-
ne, architektoniczne, które wkraczały w głębiny dusz artystów, zadziwiały boskością 
muz niebiańskich, przelewały ich uroki na poszczególne sztuki oraz przekazywały 
uwznioślone przekazy zwykłym odbiorcom. Szczególnie genialni artyści renesansu 
potrafili ukazywać rąbek tej rzeczywistości, wyrażając jednocześnie odwieczne pra-
gnienie olśniewającej doskonałości piękna dostrzeżonego w chwili twórczego unie-
sienia, które udowadniało niezmierzoną głębię swej anielskiej jasności, a zarazem 
ograniczoność własnych możliwości oraz środków, jakimi nie da się tych tajemnic 
przedstawiać, a co najwyżej, w ograniczonym stopniu doświadczać. Zresztą każda 
autentyczna, przeniknięta w kontemplacji lub w nawet mistycznym uniesieniu forma 
sztuki, to swoista droga dostępu do głębszej rzeczywistości człowieka i świata. Tym 
samym wskazuje Papież jednoznacznie na kapitalne, boskie wymiary sztuki i wyma-
ganych do nich ekspresji zewnętrznych, których należy szukać poprzez życie auten-
tyzmem i radykalizmem Ewangelii w głębinach doświadczania Bożych prawd wiary. 

Stąd też jawią się brzmiące zbyt pesymistycznie dylematy czy: w obecnym czasie 
dekadencji duchowej sztuki współczesnej, z reguły komercyjno-użytkowych kryte-
riów i wymogów stawianych jej twórcom, można jeszcze tworzyć - z natury wraż-
liwe na wszelkie przejawy ukrytego piękna - dzieła artystyczne; przy dzisiejszym 
kryzysie chrześcijańskiej wiary i upadku gustów artyzmu ludzkiego, można jeszcze 
głosić tym kanałem orędzie, które powierzył Kościołowi Chrystus; niewidzialna, z 
reguły duchowa rzeczywistość jest w stanie poprzez sztukę przebijać się do dzisiej-
szego odbiorcy, a nawet w miarę możliwości pociągać do ideałów piękna, dobra i 
prawdy ludzi współczesnych, dla których świat Ewangelii staje się coraz bardziej 
odległy i niedostrzegalny6.

Drogi dialogu Kościoła ze sztuką współczesną. 
Zdaniem Papieża - Kościół potrzebuje sztuki i jej twórców w przekazie swego 

orędzia. Po pierwsze - priorytetowym w tym dziele ma być przekaz Słowa Bożego, 
które przemawiałoby jednocześnie do ludzi w formie obrazów. Ta funkcja sztuki w 
postaci obrazów istniała od zarania chrześcijaństwa, kiedy to wybrane aspekty te-
goż orędzia przekładano na niezliczoność języków barw, kształtów, dźwięków, które 
przesądzały w docieraniu Ewangelii do patrzących i słuchających odbiorców. W po-
słudze Słowa Bożego liturgia posługiwała się obrazami sztuki muzycznej, która była 
wymownie przeżywana i wypowiadana czy też wyśpiewywana, gdzie można było w 
radości, miłości i w uwielbieniu ją wyrażać. Muzyka była i wciąż pozostaje kapital-
ną postacią uniesień w modlitwie, doświadczeń wyrażanych w genialnych utworach 
twórców lub mistyków inspirowanych śpiewem chórów anielskich, źródłem na-
tchnień duchowych wszelkich odbiorców i nadawców. Podobnie sprawa odnosi się 
w przekazie wymiaru transcendencji, aury tajemnicy Bożej, do architektury i sztuk 
plastycznych; w niezgłębionym źródle dla kunsztu artystów może wyjaśniać Ewan-
gelię i wskazywać jej konkretne zastosowania w życiu wspólnot chrześcijańskich. 
W centralnej prawdzie Wcielenia i Zmartwychwstania otwiera się przed światem 
sztuki szczególne bogactwo motywów i twórczej inspiracji. Po drugie - stawia Pa-
pież pytanie dotyczące potrzeby, sensu i roli sztuki w życiu współczesnego Kościoła, 

6  Jan Paweł II, Przemówienie do artystów i dziennikarzy z 19.XI. 1980 /msp/; A. Rodziński, Osoba i kultura, War-
szawa 1985.
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sięgania do jej korzeni, istotnych treści i motywów, których nie wolno wyrzekać się. 
Stanowczo odpowiada na różne kontrowersje w kwestiach, jakie dzisiaj jawią się: 
twórcy mają na nowo odkrywać duchowo-religijny wymiar sztuki, jaki od zarania 
ludzkości był źródłem najwyższych jej osiągnięć. Słowem - Kościół i sztuka są to 
dwie rzeczywistości wzajemnie obdarowujące się i wzbogacające; korzyści tej sym-
biozy są zatem niewyobrażalnie owocne i pozytywne; jej przerwanie niosłoby dlań 
olbrzymienie zubożenie i straty. W tej trudnej posłudze wyzwalania człowieka od 
zła ku dobru, otwierania się na światło Bożej prawdy, musi stale dochodzić do dia-
logu, łączenia sił Kościoła i sztuki, ale bez zacierania autonomii i wolności każdej ze 
stron7. Po trzecie - wysuwa Papież pytanie, które dopełnia poprzednie, a mianowicie, 
iż nadchodzi czas nie na pesymistyczne grzebanie dzisiejszej sztuki, lecz na koniecz-
ne odradzanie się jej w całym nieprzebranym bogactwie oraz na odnajdywanie w 
niej zapotrzebowań w wymiarze społecznym8.

3. Ewangelizacyjne implikacje sztuki współczesnej 
Sztuka a ewangelizacja. Sztuka potrzebna jest indywidualnym ludziom oraz 

wszelkim społecznościom z racji na swoje przesłanie w: interpretacji świata i życia, 
rozjaśnianiu dziejowych wydarzeń, ukazywania sensu i głębi istnienia człowieka w 
opcji przerastającej szarą codzienność egzystencji i jego wszelkiej aktywności. Świę-
ty stwierdza tę prawdę wprost: obdarzeni nadzwyczajnym kunsztem artystycznym 
twórcy mają ukazywać odkupieńczy wymiar wszelkiego stworzenia, wznosić swoje 
przesłanie na poziom obecnego w stworzeniu tchnienia Ducha Stwórcy, zachęcać 
człowieka do współpracy w tym dziele poprzez rozbudzanie w jego zdolnościach 
geniuszu, który - jako swoistego rodzaju natchnienie - zawiera w sobie wskazanie 
dobra i piękna oraz rozbudza w twórcy i odbiorcy sztuki moce umysłu serca, a przez 
to uzdalnia do podejmowania w dziele sztuki wzniosłości przesłania i nadawania 
jemu stosownej formy. Wtenczas zaczyna dziać się w tej przestrzeni wskrzeszanie 
i urzeczywistnianie Łaski Absolutu, która twórcę przerasta i transmituje piękno 
transcendencji. Słowem - zachęca zwykłych ludzi, aby poznawali smak życia i ma-
rzyli o ewangelicznej przyszłości. 

To w dziele sztuki powinien być świat obracany w sferę wyższej użyteczności, 
rodzić ewangeliczne wartości i sposoby ich ukazywania w procesie jednoczenia i 
pojednania społeczności ludzkich, które rozdzierają liczne podziały i konflikty. Jak 
podkreślał Papież - podobnie też Kościół potrzebuje do przekazu Słowa Bożego 
wsparcia sztuki i publicystyki, autentycznej ekspresji twórców oraz ich udziału w 
swoich dziełach po to, aby to Słowo mogło pozostawać aktualne, być żywo odczu-
walne przez przywykłego do medialnego świata obrazów człowieka. W tym celu 
powołał już na początku pontyfikatu Papieską Radę ds. Kultury /25.XI. 1981/, która 
miała podjąć i rozwijać kontakty Kościoła z kulturą we wszelkich jej przejawach, 
otwierać możliwą współpracę na dobroczynnych obszarach, które uobecniają Ewan-

7  Zob. Jan Paweł II, Istota, wielkość i odpowiedzialność sztuki i publicystyki. Do artystów i dziennikarzy w 
Monachium. [w:] Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym 1986, s. 104-106; 
tenże, Błogosławiony Fra Angelico - sztuka jako droga ku doskonałości. Do artystów w Roku Odkupienia. 
[w:] Jan Paweł II, Wiara i kultura, s. 250-257.

8  Zob. Jan Paweł II, Zaproponujcie światu model cywilizacji chrześcijańskiej. Do świata kultury w Quito. 
[w:] Jan Paweł II, Wiara i kultura, s. 284; por. T. Borutka, Nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II, 
Kraków 1994, s. 259-261.
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gelię. Przedsięwzięcie to zrodziło szereg ciekawych dokumentów, płaszczyzn dialogi 
i rzeczywistej współpracy Stolicy Apostolskiej z instancjami i dziedzinami świata 
kultury9.

Założenia /podwaliny/ewangelizacji. 
Aczkolwiek sztuka sakralna posiadała w dziejach Kościoła pierwszoplanowe miej-

sce oraz odgrywała istotną rolę w Jego misji, niemniej jednak zwracają w dzisiejszym 
Kościele szczególną uwagę jej wszędobylskie postacie, zwłaszcza w budownictwie, 
plastyce, muzyce i malarstwie, które posiadają wielorakie i często kontrowersyjne 
formy wyrazu, a jeszcze bardziej związki z kulturą masową. Troska Papieża o nawią-
zanie dialogu z kulturą i sztuką masową nie winna więc kolidować z Jego postawą 
wobec idei piękna i powołania artysty w krzewieniu, lecz przekonywać o koniecz-
ności wykorzystania jej aktualnych i nie zawsze ambitnych wartości oraz postaci 
propagacji w różnych dziedzinach ewangelizacji, m. in. w katechizacji, liturgii, apo-
stolacie, formacji religijnej, stylach życia oraz duchowości chrześcijańskiej współ-
czesnych wierzących i ich ugrupowań. Zbyt mało spotyka się opracowań naukowych 
i inicjatyw praktycznych, które podejmowałyby ten eklezjo-twórczy i ewangelizacyj-
ny wymiar sztuki, zwłaszcza w sytuacji, iż nieocenioną rolę upowszechniania dzieła 
w takiej współpracy odgrywają obecnie środki społecznego przekazu. Mogłyby więc 
mass media stanowić jeszcze nieznane w historii, potężne do wykorzystania instru-
mentarium ewangelizacji, które eksponowałoby dotychczas znane funkcje sztuki. 
Chodzi głównie o pogłębianie nie tylko indywidualnego wymiaru wiary wierzących, 
lecz o skierowaną na wspólnoty i szersze społeczności jej eklezjalno-wspólnoto-
wą funkcję. Uwrażliwiony na współczesne zdobycze komunikacji i środki masowe 
Papież widzi takie możliwości dialogu i postacie krzewienia ewangelizacji, co jed-
noznacznie dawał wyraz w licznej dokumentacji, spotkaniach i dialogu ze współ-
czesną multimedialną rzeczywistością wszędzie tam, gdzie przyszło się Kościołowi 
zmierzyć. Wielu nowym formom i metodom, ubogaconym w nowoczesne nośniki 
ewangelizacji, dawał Święty możność zastosowania podczas swoich audiencji, piel-
grzymek, misji, światowych spotkań z młodymi, rodzinami, różnymi zawodami, itp. 
Przełamywał tym samym pokutującą w tej dziedzinie nietolerancję, niejednokrotnie 
narażał się na krytyki i nieufność pośród różnych kręgów społecznych współczesne-
go Kościoła. Zamiarem tej postawy Świętego było ukazywanie zalet oraz siły tych 
środków w oddziaływaniu współczesnego odbiorcę, zwłaszcza młodego, oraz - na 
drzemiące w nich możliwości sugestywnego formowania estetyczno-duchowych 
wartości, gustów, opinii, postaw i zachowań10.

9  Zob. Jan Paweł II, Przemówienie do artystów i dziennikarzy, dz. cyt.; tenże, Homilia w czasie Mszy Św. dla 
artystów podczas Jubileuszu Roku Odkupienia z 18.02.1984, Rzym 1984; tenże, Przesłanie do uczestników 
Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, Rzym 2000; por. S. Kowalczyk, Filozofia kultury, 
Lublin 1996.

10  Na walory wychowawczo-ewangelizacyjne sztuki, także w wymiarze społecznym, zwracają uwagę poświęcone tej 
tematyce: Ateneum Kapłańskie 72:1980, nr 427; Ruch Biblijny i Liturgiczny 1978, nr 3; por. A. Luft, Sztuka w Kościele. 
[w:] W służbie Ludowi Bożemu. T.6. Red. B. Bejze, Poznań 1983, s. 519-530; K. Strzelecka, Współczesna chrześcijańska 
teologia sztuki sakralnej, Lublin 1978 /msp/; Ch. Zieliński, Sztuka sakralna, Poznań 1960.
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Ogólne możliwości i korzyści ewangelizacyjne dialogu ze sztuką i komunikacją
medialną. 
Co słusznie zauważał Papież - pełnią środki komunikacji w różnych programach 

ewangelizacji nieocenioną rolę, pozwalają łączyć przebogatą Tradycję Kościoła ze 
współczesnymi trendami sztuki, a tym samym - w zaprowadzaniu ewangelicznych 
wartości do mentalności i stylów życia społeczności wierzących. Niepowetowaną 
stratę wnosiłaby błędna i odcinająca się od tychże nośników postawa ewangelizato-
rów, którzy - koncentrując się tylko na negatywnych ich stronach - nie podjęliby kon-
struktywnego dialogu w ramach misji ewangelizacji przynoszonej za ich pośrednic-
twem. Jako „znaki czasu” mogą stawać się kapitalną sposobnością w docieraniu do 
mentalności wierzących oraz do ich zapotrzebowań na miarę czasu, do głębi doznań 
religijnych i przeżyć wspólnotowych człowieka. Jest to racja wyższa, przesądzająca 
o konieczności otwarcia się na nowatorstwo w zastosowaniu środków sztuki sakral-
nej i ich przekaźników, która w niczym nie naruszając meritum przekazu chrześci-
jańskiego posłannictwa, będzie celnie trafiała do odbiorców poprzez twórcze zdo-
bycze geniuszu artystów. Wszystko to winno być skrzętnie wykorzystywane oraz 
służyć najszczytniejszym celom uświęcenia i zbawienia człowieka11.

4. Realne postacie ewangelizacji przez kulturę i sztukę 
Jak więc wykorzystać w ewangelizacji autentyczne bogactwo sztuki sakralnej w 

przekazywaniu odbiorcy jej nowoczesnych treści, form i techniki, jeśli wiadomo, że 
ich ostatecznym nadawcą jest sam Bóg. Zdaniem Papieża - naczelną troską przeka-
zu jest ich autentyzm, zaś każdy nośnik - w niczym istoty orędzia nie spłycając lub 
zniekształcając - winien ów proces wspomagać. Zatroskanie o zachowanie należytej 
w tej misji hierarchii ważności poszczególnych składników, co uchroni ów przekaz 
przed komercją lub nawet profanacją, odruchy pochopności przy przyjmowaniu za-
sad czy kryteriów, stanowią naturalną reakcję na dobro, które może wnosić współ-
czesna sztuka w religijno-ewangelizacyjny wymiar życia chrześcijan. Troska ta ro-
dzi się ze świadomości realnych szans, jakie mogą wnosić nowe środki ekspresji w 
dzieło, a jednocześnie z zagrożeń, jeśli wykorzysta się je niewłaściwie. Stąd jawi się 
istotny problem kryteriów przy prawidłowej interpretacji oraz wykorzystywaniu 
współczesnej sztuki sakralnej i jej przekaźników. Wskazówki podają oficjalne do-
kumenty Stolicy Apostolskiej oraz związane z nimi dyrektywy-instrukcje Kościołów 
lokalnych12. 

Odgórną w tym celu instancją normatywno-wykonawczą winno stać się powo-
ływanie mieszanych komisji krajowych i diecezjalnych. Byłyby to gremia składają-

11  Cenny zestaw dokumentów i wypowiedzi Świętego z punktu pastoralno-ewangelizacyjnego podają Akta Kon-
ferencji Episkopatu Polski i Stolicy Apostolskiej nt. Środków Społecznego Przekazu w Warmińskich Wiadomo-
ściach Diecezjalnych 1984, nr 5, s. 209-236 /Aneks I-II/; Prasa, radio, telewizja, film w nauczaniu Kościoła. 
Antologia tekstów źródłowych. Oprac. K. Klauza, Warszawa 1992; por. P. Klemens, Wpływ muzyki sakralnej na 
postawę religijną człowieka w świetle polskiej literatury posoborowej, Lublin 1984 /msp/; Z. Narecki, Duszpa-
sterstwo zwyczajne w parafii a urzeczywistnianie Kościoła, Lublin 2001, s. 569-573.

12  Zob. Dyrektywy Episkopatu Polski w związku z Instrukcją Kongregacji Obrzędów o Muzyce Sakralnej i Litur-
gii. W: Prawodawstwo Kościoła w Polsce 1961-1970. T. 1. Warszawa 1971, s. 177 nn; Normy postępowania w 
sprawach sztuki kościelnej wydane przez Konferencję Episkopatu Polski z dn.25. I. 1973. Warszawa 1973; Rada 
Prymasowska Budowy Kościołów. Budowa i konserwacja kościołów. Poradnik-Vademecum, Warszawa 1981; por. 
opracowanie dokumentów soborowych: J. Pasierb, Zagadnienie nowoczesnej sztuki kościelnej w świetle Konsty-
tucji o Liturgii. [w:] Wprowadzenie do liturgii. Oprac. zbiorowe, Poznań 1967, s. 518-533
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ce się z kompetentnych i odpowiedzialnych specjalistów duchownych i świeckich, 
które: organizowałyby pośród zainteresowanych szeroko zakrojone kursy przygo-
towawczo-formacyjne; rozpowszechniały stosowne pomoce i instrukcje; opraco-
wywały programy i przedmioty praktyczne dla pracujących oraz przygotowujących 
się do akcji parafialnych aktywistów duchownych i grup świeckich; popularyzowały 
niewystarczające wciąż działania z zakresie świadomości i kultury wiernych oraz 
rodzajów dialogu medialnego w ewangelizacji przez sztukę, itp. Zresztą wiele w tym 
zakresie będzie nosiło znamiona nowatorskiego oddziaływania, kreatywne formy 
współpracy różnego szczebla kuratorów i kustoszy wraz ze stale uczącym się oraz 
otwartym na rozwój dzieła aktywem duszpastersko-apostolskim. Wyjściową dlań 
inspiracją winny być zalecenia i instrukcje Episkopatu Polski, wedle których wiele 
możliwości formacyjno-ewangelizacyjnych zawartych jest w liturgii sakramentalnej 
i poza sakramentalnej, która na przełomie całego roku kościelnego można wyko-
rzystywać. Także w katechezie szkolnej oraz w jej współpracy z rodzicami, w ra-
mach działalności ugrupowań religijno-kościelnych, cennymi mogą stawać się różne 
pomoce naukowe oraz doświadczenia specjalistów świeckich. Elementem zachęca-
jącym i wielce integracyjnym dla społeczności wierzących - którzy są wrażliwi na 
piękno i na całą spuściznę kulturową regionu i Kościoła, pragną pielęgnować i po-
głębiać estetyczną wiedzę oraz propagować piękno lokalnych tradycji i zabytków 
- mogą być: objazdowe wystawy, filmoteki, biblioteki i muzea oraz towarzystwa 
kultywujące regionalną kulturę i rzemiosło, wydawane w ogólnodostępnych nakła-
dach multimedialne materiały, upowszechniane specjalne strony internetowe, znani 
miejscowi pasjonaci, parafialni propagatorzy oraz przewodnicy sztuki i ludowo-ko-
ścielnej tradycji. Wówczas to nie tylko parafie o bogatej spuściźnie historycznej oraz 
zasobach w zabytki kultury materialnej i duchowej, lecz wszystkie pozostałe mogły-
by szerzyć alternatywną, przeciwstawną wszędobylskiej komercji i tandecie kultu-
rę życia, budzić szacunek i pietyzm do chwalebnych zwyczajów, ludowych liturgii 
zanikającej spuścizny tradycji chrześcijańskiej, tzw. regionalizmów, a jednocześnie 
wskrzeszać na tych terenach ducha ludzkiej solidarności. Można w ten sposób być 
„rękojmią” prawdziwego rozwoju kultury, godzenia przeszłości ze współczesnością, 
tj. łączenia pokoleniowej tradycji z wyobcowującą człowieka ze środowiska życia 
„ponowoczesnością”. Specjalnie organizowane w tym celu liturgie, imprezy i kon-
certy, szkolenia oraz obozy, pielgrzymki, wystawy, punkty muzealne oraz kolportaże 
ludowej sztuki, różnorakie akcje pośród młodych z udziałem świadków miejscowej 
tradycji, winny stawać się zwolna namacalną, leczącą od brzydoty komercyjnej kul-
tury - konstruktywną postacią formacji i metodą ewangelizacji. Przyczynić się do 
tego dzieła może zanikające i lekceważone, aczkolwiek nieodłączne z bezcennymi 
wartościami kultury wsi, ludowe rzemiosło artystyczne, kulinaria, odświętne uro-
czystości oraz codzienny folklor rekreacyjny, rozrywkowy i zawodowy rolnika, itp.13.

Jak dotąd - za mało wykorzystywane są w tym celu: rekolekcyjne postacie ewan-
gelizacji Kościoła oraz misyjne ośrodki, które obznajmiałyby ogół wiernych ze sztu-

13  W ocenie ogólnej stan tej świadomości jest niski; pośrednio uzyskać można informacje z konfesyjnych 
ośrodków: por. R. Rak, Muzyka kościelna w Polsce w aspekcie socjologicznym, Ruch Biblijny i Liturgiczny 
1978, nr 3, s. 129-141; K. Szymonik, Kształcenie muzyków kościelnych i warunki ich pracy, Ateneum Ka-
płańskie 1980, nr 427, s. 248-255.
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ką obcych krajów, np. Afryki, Azji, Ameryki; formy katechetyczno-pedagogizacyjne 
dla dorosłych i rodzin, gdzie powinny wystąpić prezentowane przez świeckich spe-
cjalistów tematy historii oraz kultury materialnej regionu i kraju; duszpasterstwo 
specjalne oraz apostolat, jakie winny kultywować się przez miejscowe tradycje re-
ligijno-kościelne oraz historyczne miejsca i zabytki sakralne. Angażowanie parafian 
na rzecz lokalnych obiektów i symboli; konserwacji kaplic i cmentarzy; opieki nad 
miejscowymi muzeami, książnicami, pomnikami przyrody i historycznymi zabyt-
kami oraz artystami; nad przemijającym światem piewców tradycji i pamięci; nad 
ludowymi stowarzyszeniami, bractwami folkloru, kołami gospodyń, kręgami ludo-
wo-kościelnej obrzędowości, zespołami pieśni i tańca, twórcami lokalnego ręko-
dzielnictwa, itd., stanowią nieznaną kartę ewangelizacyjną i drogę kształtowania 
zbiorowej odpowiedzialności oraz patriotyzmu pokolenia młodych wobec dorobku 
przodków. Wszystko to jest rzeczywistym przyczynkiem w budzeniu miłości do Oj-
czyzny i Kościoła w ogóle. Jak wiele jest zaniedbanych lub zapomnianych w parafiach 
zakątków i obiektów godnych upamiętnienia, ileż trudu i funduszy wymagają reno-
wacje pomników i budowli. Są to okazje dla wskrzeszania alternatywnej, sprzeci-
wiającej się niszczącej sile komercji, kultury. Do tego celu posłużyć mogą inicjatywy 
bogatszych w „zawartości” kulturowe parafii lub nawet dekanatów, które byłyby w 
stanie zorganizować obwoźne wystawy, videoteki, biblioteki, kolekcje miejscowych 
hobbystów, stałe lub czasowe ekspozycje artystyczne imprezy lub festyny z okazji 
lokalnych świąt, patronów, odpustów, misji, itd. Im to winien nadal patronować Ko-
ściół, pozostawać zwyczajowo mecenasem tradycyjnej sztuki i kultury, co rzeczywi-
ście wzbudzi pietyzm i przywiązanie wobec ginących, często niepowtarzalnych oraz 
bezcennych w treści oraz w materialne formy miejsca tradycji. Potrzebują one kre-
owania odpowiednich szkoleń i formacji ogółu wierzących, którzy gubią się często w 
labiryntach współczesnej „kultury śmierci”, koniecznego kształtowania w parafiach 
alternatywnych ośrodków żywej kultury chrześcijańskiej. Jeśli nie zajmą się tymi 
wyzwaniami miejscowe społeczności, będzie to koniec naprawdę pięknej tradycji i 
bogatej w wartości ludowej obyczajowości, tzw. regionalizmów. Pozbawione tegoż 
uroku społeczności, które przesiąknie elektroniczna „ponowoczesność”, staną się 
„ubogie duchem” i społecznie wyobcowane14.

Dotychczasowe rozważania można krótko skonstatować. 1 - Papież-Polak był 
znany z miłości do rodzimej tradycji, gdyż dawał temu wyraz przy każdej okazji: 
podczas posługiwania Krakowską Archidiecezją, a później w czasie papieskich piel-
grzymek, spotkań z Rodakami w Rzymie, przy ustawicznym nawiązywaniu w na-
uczaniu do tematów dotyczących ojczystej sztuki i kultury oraz wobec różnych grup 
artystów słowem - całym sercem i duchem popierał wspomniane inicjatywy. Nie-
wątpliwie bliskie i wielce cenione pozostawały Świętemu przez cały czas Pontyfika-
tu wielorakie postacie kontaktów duszpasterskich z rodzinami, spotkania formalne i 
osobiste, inicjowane dzieła oraz akcje apostolatu i religijno-kościelnych ugrupowań. 
W Jego przekonaniu powinny one: wnikać w świat rzeczywistego piękna i wartości 

14  Wielkiego znaczenia nabiera praktyczne ukierunkowanie na te kwestie duszpasterstwa zwyczajnego i nad-
zwyczajnego, apostolatu świeckich i ruchów religijno-kościelnych; por. F. Blachnicki, Piosenka religijna a 
ewangelizacja, Katecheta 1970, nr 5, s. 195-199; J. Erdmann, Możliwości wykorzystania organów w obecnej 
liturgii, Ateneum Kapłańskie 1980, nr 427, s. 224-228; B. Szklarczyk, Sztuka w służbie liturgii, Materiały 
Problemowe 1983, nr 1, s. 39-43…
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sztuki sakralnej, kultury i tradycji przodków; eksponować wiedzę i sądy na temat 
walorów estetyczno-moralnych, jakie rodzi autentycznie przeżywana plastyka, mu-
zyka i architektura sakralna, a jednocześnie chronić wiernych przed zagrożeniami i 
iluzjami związanymi z fałszywymi doznaniami i przeżyciami w rozprzestrzenianiu 
w mass mediach komercyjnej tandety 2 - Ważnym wciąż pozostaje dalsze populary-
zowanie w życiu parafian i wprowadzanie do domostw: gustownych symboli wiary 
i emblematów sztuki sakralnej, zwłaszcza malarskich, rzeźby, książek religijnych; 
plastycznych przedstawień architektury oraz jej wizualnych makiet i detali religij-
nych; znaków wyrażających u wiernych i ich wspólnot odpowiedni osąd, transpa-
rentny gust kulturowy, któremu obcymi są - ośmieszające godność chrześcijanina 
i jego religijną duchowość - estetyczna tandeta lub kicz. 3 - Dlatego stałą troską 
społeczności parafialnych winny pozostawać: - szacunek i pietyzm wobec pamiątek 
rodzinno-religijnych, ważnych wydarzeń w dziejach rodów, kręgów krewniaczo-są-
siedzkich; - troska o gromadzone przez przodków rodzinne oraz miejscowe ekspo-
naty artystyczne; kolekcjonerstwo lokalnych periodyków i korespondencji prywat-
nej, rodowych szaf audiowizualnych, np. z fotografiką, pisemnymi i fonograficznymi 
nagraniami, a obecnie z multimedialnymi dokumentacjami; - rozważnie i na stałe 
organizowana przez parafialne duszpasterstwo i apostolat permanentna akcja hu-
manizacyjno-ewangelizacyjna, zwłaszcza o profilu informacyjno-formacyjnym skie-
rowanym wobec młodych i rodzin; 4 - Konstytuowanie na stałe w środowiskach 
lokalnych zespołów ludzi i środków lokalowo-finansowych w celu szerzenia kultu-
ry alternatywnej, która byłaby tam stałym stylem, sposobem i narzędziem oddzia-
ływania. W tym utrwalaniu dzieła należałoby otwierać: wielofunkcyjne biblioteki, 
czytelnie i świetlice, kawiarenki i kluby internetowe; ośrodki wsparcia dla działaczy 
zajmującymi się obiektami lokalnej sztuki i pamięci historycznej; parafialne centra 
dialogu, spotkań i społecznej integracji; organizować miejsca czci i wystawy regio-
nalnych twórców ludowych, ludzi zasłużonych i seniorów, nestorów tradycji i róż-
nych autorytetów moralnych; tworzyć dekanalne ośrodki programowo-akcyjne oraz 
mobilizować samą Akcję Katolicką, które sprawnie zadziałają przez ideowo-progra-
mowe, logistyczno-organizacyjne, materialno-finansowe oraz personalne wsparcie, 
korzystając przy tym z oficjalnych lub pozarządowych struktur i subwencji szczebla 
diecezjalnego lub krajowego15.

Ogólnie zarysowana panorama realnych możliwości na temat postaci pielęgno-
wania oraz krzewienia w Kościołach lokalnych i ich parafiach sztuki i materialno-du-
chowej kultury stanowi przykład jak można tworzyć podstawy do utrwalania nurtu 
kultury alternatywnej. Powszechny nurt kulturowy, który określa się mianem „po-
nowoczesności”, ludzi ze swych macierzy i bezcennej spuścizny wyobcowuje oraz 
społecznie dezintegruje, stawia autochtonów w pozycji zewnętrznej wobec wartości 
chrześcijańskich, zatraca w nich chrześcijańskie i narodowo-kościelne status quo. 

15  Zob. Poradnik-Vademecum, s. 23 nn; pomysłów dostarczą kształtujące się w nowych warunkach i przy 
obecnych możliwościach ewangelizacyjnych Kościołów lokalnych wypracowywane postacie mass medial-
ne: M. Baczyński, Mass media. [w:] Leksykon teologii pastoralnej. R. Kamiński (red.), Lublin 2006, s. 464- 
468; por. Z. Narecki, Grupowe duszpasterstwo. [w:] Encyklopedia Katolicka. T.6. Lublin 1993, k. 229-231; 
tenże, Mass media, sztuka komercyjna i zagrożenia środowiska naturalnego jako wyzwanie duszpasterskie. 
Roczniki Teologiczne 1999, z. 6, s. 220-225; K. Strzelecka, Apostolat sztuki sakralnej. [w:] Encyklopedia 
Katolicka. T.1. Lublin 1973, k. 813-814.
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Dlatego ustawicznie palącym zadaniem społeczności lokalnych jest obrona i zaanga-
żowanie na rzecz utrzymania własnej tożsamości i spuścizny, gdzie zasadniczą rolę 
odegra ich własne dziedzictwo sztuki i kultury. Jest to wezwanie-apel samego Świę-
tego, który w swoim nauczaniu i poprzez osobisty przykład zachęcał, niestrudzenie 
podczas pielgrzymek do Ojczyzny wzywał Rodaków do czujności i pokoleniowej 
odpowiedzialności za ich przetrwanie. Wskazywał jednoznacznie na wartość sztu-
ki i jej rolę w pielęgnowaniu oraz podejmowania odpowiedzialności przez społecz-
ności z racji na zachowanie własnej tożsamości i kultury w celu przekazywania jej 
przyszłym pokoleniom. Doskonale orientował się, iż w procesach globalizacyjnych 
istnieje wiele namacalnych symptomów „kultury śmierci”, która nosi ewidentne 
znamiona destrukcji społecznej, duchowej i religijnej, zagraża tożsamości oraz przy-
szłości każdego Narodu i Kościoła, zarówno w Europie i świecie współczesnym. Od 
zachowania tego „skarbca” kultury zależeć będzie dalszy przekaz własnego dorobku 
oraz rozwoju każdej społeczności16.

 
Streszczenie:
Bezprecedensowy mecenat Kościoła nad sztuką należy uznać za fakt, który od-

cisnął niezatarty ślad w historii narodów pod postacią wspaniałych i widocznych 
wciąż „świadków” architektury sakralnej, malarstwa, rzeźby, piśmiennictwa…, sło-
wem - na całej kulturze materialnej i duchowej świata. Zostawiła ona wspaniałe 
dorobki ludzkiego rękodzielnictwa oraz geniuszu zobrazowanego w pięknie wielu 
dziedzin sztuki, jej obiektów i eksponatów. Jak przekonywał Święty w Liście do ar-
tystów: aby pojąć zamysł Boży zawarty w dziełach sztuki, nie wystarczy podziwiać 
jedynie rzeczy materialne, lecz trzeba dostrzec uobecniane w człowieku piękno du-
chowe, jakie istnieje ponad dostępnym zmysłom urokiem /P.1/. Przedstawiona w 
zarysie Papieska idea piękna i sztuki sakralnej, która usiłuje wydobywać ich warto-
ści na zewnątrz, nie powinna być dzisiaj - w erze komercji i zalewu szpetoty - uto-
pią lub przeżytkiem. Wszystko to, co zaprzecza rzeczywistemu pięknu, nie powinno 
pozostawać w sferze szczytnych i niedostępnych dla artystów celów i zamierzeń. 
Przesłaniem Świętego wciąż pozostaje, aby w postaciach dzisiaj dla piękna jesz-
cze dostępnych, była nadal sztuką, która rzeczywiście pielęgnuje i rozwija. O czym 
wspomnieliśmy, winna przejawiać się - nawet zdawałaby się na co dzień banalnych 
- w miejscach życia wierzących i formach przekazu /P.2-3/. 

Rozwijanie przedsięwzięć artystycznych na terenach lokalnych społeczności, 
zwłaszcza w parafiach, staje się dziś jej wezwaniem, aby o godne miana sztuki dobra 
zatroszczyć się w postaci szeregu zabiegów ewangelizacyjnych, w których przywoły-
wane będą do świadomości wierzących tematy kultury lokalnej, tradycji i obyczajów 
ludowych, obrzędowości kościelnej, troska o dobra oraz miejsca pamięci o przod-
kach. Odpowiedzialność obecnego pokolenia za tradycję i całą ludowo-religijną spu-
ściznę winna przejawiać się w proponowanej strategii ewangelizacyjnej w postawie 
wspólnych zaangażowań i inicjatyw duszpastersko-apostolskich. Zdaniem Papieża, 

16  Pomocne mogą tutaj być dla przykładu kapitalne opracowania, które - w oparciu o inspirację papieskiego 
Listu do artystów - można wykorzystywać do akcji społeczno-ewangelizacyjnych na terenie Kościołów 
lokalnych: Z. Kossak, Rok polski, Warszawa 1974; B. Ogonowska, Radość wszelkiego stworzenia. Rzecz o 
Adwencie i Bożym Narodzeniu - historia, tradycja, obyczaj polski, Warszawa 2008; tenże, Witaj dniu uroczy-
sty. Wielkanoc w Polsce. Tradycja, obrzędy i zwyczaje. Warszawa 2007; J. Śliwański, Słownik informacyjny 
zwyczajów polskiego roku obrzędowo-kościelnego, Paryż 1976 , itd. 
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który kochał rodzimą kulturę i historię, czemu stale dawał wyraz w: swoim naucza-
niu, kontaktach z Rodakami, odwiedzinach pielgrzymkowych do Ojczyzny, postawie 
zatroskania i zaangażowania we wspomnianych inicjatywach…, należy koniecznie 
chronić ludzi przed zagrożeniami komercji, dehumanizacji życia, tandety kultury 
medialnej i zalewu bezbożnictwa. Można w ten sposób ocalić od zapomnienia wiele 
lokalnych dóbr kultury materialnej i duchowej, obudzić pietyzm do regionu, wzmoc-
nić wiarę oraz przywiązanie do parafii i Kościoła; będzie to czynnik społecznie in-
tegrujący i aktywizujący do działania na rzecz konkretnie pojmowanej „cywilizacji 
miłości”. Jest to jedna z istotnych i palących zarazem dziedzin nowej ewangelizacji, 
w której powinny aktywnie uczestniczyć wszelkie jej ogniwa lokalne oraz podmioty 
ewangelizacji /P.4/.

Słowa kluczowe: sztuka a Biblia i Tradycja; sztuka współczesna w ocenie Świę-
tego Jana Pawła II; sztuka a ewangelizacja; spuścizna kulturowo-artystyczna w Ko-
ściele lokalnym.

Summary:
The Holy Pope-Pole towards the world of art
The unprecedented patronage of the Church over art should be considered as a 

fact that left an indelible mark in the history of nations in the form of great and still 
visible „witnesses” of sacred architecture, painting, sculpture, writing in a word - 
on the entire material and spiritual culture of the world. It left behind wonderful 
achievements of human handicraft and genius depicted in the beauty of many fields 
of art, its objects and exhibits. As the Saint argued in his Letter to Artists: in order 
to understand God’s plan contained in works of art, it is not enough to admire only 
material things, but to perceive the spiritual beauty that exists in man, which exists 
beyond the senses available /P.1/. The outlined Papal idea of beauty and sacred art, 
which tries to bring out their values, should not be a utopia or a relic today - in the 
era of commercialism and a flood of ugliness. Everything that contradicts real beauty 
should not remain in the sphere of noble goals and intentions inaccessible to artists. 
The Saint’s message still remains so that in the forms still available for beauty today, 
it may still be an art that genuinely nurtures and develops. What we have mentioned 
should be manifested - even seem trivial on a daily basis - in the places of believers’ 
lives and in the forms of communication /P.2-3/.

The development of artistic projects in local communities, especially in parishes, 
becomes today her call to take care of good art in the form of a series of evangeli-
zation procedures, in which the topics of local culture, folk traditions and customs, 
and church rituals will be recalled to the awareness of believers., care for the goods 
and places of remembrance of the ancestors. The responsibility of the present gene-
ration for the tradition and the entire folk-religious heritage should be manifested 
in the proposed evangelization strategy in the attitude of joint commitments and 
pastoral-apostolic initiatives. In the opinion of the Pope, who loved his native culture 
and history, which he constantly expressed in: his teaching, contacts with his com-
patriots, pilgrimage visits to his homeland, attitude of concern and involvement in 
the aforementioned initiatives it is necessary to protect people from the dangers of 
commercialism, dehumanization of life, and the trash of culture media and a deluge 
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of godlessness. In this way, it is possible to save many local goods of material and 
spiritual culture from oblivion, awaken reverence to the region, strengthen faith and 
attachment to the parish and the Church; it will be a socially integrating and activa-
ting factor to act for the benefit of a specifically understood „civilization of love”. It 
is one of the essential and pressing areas of the new evangelization, in which all its 
local elements and entities of evangelization should actively participate /P.4/.

Keywords: art and the Bible and Tradition; contemporary art as assessed by Saint 
John Paul II; art and evangelization; cultural and artistic heritage in the local Church.
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Dr Agnieszka M. Kowalczyk – WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wzory, autorytety i idole popkultury jako 
źródło inspiracji współczesnej młodzieży

 

Wstęp
Autorytet to podmiot, który jest swoistym drogowskazem, przewodnikiem na 

ścieżce życia osób, które pragną za nim podążać. To konkretny, namacalny wzór, któ-
ry inspiruje, motywuje oraz w pewnym sensie ponagla osobę do samodoskonalenia. 
Pojęcie autorytetu zadaje się rezonować w pozytywny sposób. Co dzieje się jednak 
w przypadku, kiedy rzeczony autorytet w rzeczywistości jest jedynie marionetką, 
pacynką, szmacianą kukiełką w teatrze komercjalizmu, konsumpcji i życia na po-
kaz? W kontekście zmieniającego się świata, w wirze procesów i przemian, które nie 
tylko obserwujemy, ale i w których bezpośrednio, wręcz namacalnie uczestniczymy, 
warto przyjrzeć się temu, kto dziś promowany jest do tego, by owym autorytetem 
być. Niniejszy artykuł koncentrować się będzie w znacznej mierze na osobach lan-
sowanych przez media, a ponadto zbyt często – powtarzając za Daniele  Boorstinem 
– znanych jedynie z tego, że są znani.

1. Młodzież, media, idole i popkultura
Uwzględniając fakt, iż kolejne pokolenia patrzą na świat w nieco odmienny sposób 

od ich poprzedników, warto na wskazany w tytule niniejszego artykułu problem spoj-
rzeć przez pryzmat młodzieży, a dokładniej – z perspektywy osób stojących u progu 
dorosłości, czyli uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Tym samym ni-
niejszy artykuł zostanie osadzony na badaniach przeprowadzonych w roku szkolnym 
2017/2018,wszkołach powiatu tomaszowskiego (województwo łódzkie). Badania te 
dotyczyły szeroko pojętej rzeczywistości popkultury, zaś ich głównym celem była od-
powiedź na pytanie o to, jakie cechy i zjawiska zachodzące w obrębie kultury popu-
larnej posiadają znaczenie wychowawcze? Badanie zostało przeprowadzone metodą 
sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest ankieta. Ankieta 
składała się z 15 pytań zamkniętych, półotwartych i otwartych (zawierała pytania za-
równo koniunktywne, jak i dysjunktywne). Właściwe badanie zostało poprzedzone 

Dr Agnieszka M. Kowalczyk – doktor nauk społecznych, nauczyciel akademicki (WSBiP w Ostrowcu Święto-
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pilotażem, który umożliwił weryfikację pytań oraz domknięcie kafeterii w pytaniach 
ją zawierających. W badaniu wzięły udział 184 osoby (próba badawcza wynosząca 
≈19% ogółu uczniów uczęszczających do placówek ponadgimnazjalnych na terenie 
powiatu tomaszowskiego w woj. łódzkim) – byli to uczniowie siedmiu szkół ponad-
gimnazjalnych, znajdujących się na terenie powiatu tomaszowskiego w wojewódz-
twie łódzkim. Uzasadnieniem wyboru tejże grupy docelowej był fakt, iż zbliżanie się 
do zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej jest szczególnym etapem w życiu 
młodego człowieka, związanym również z osiągnięciem pełnoletności, a co za tym 
idzie – z wchodzeniem w dorosłość. Kolejnym argumentem był fakt, iż już w 2005 r. 
Tomasz Goban-Klas pisał, iż „obecni licealiści i studenci są pierwszym pokoleniem 
ekranowym (screengeneration), które traktuje obraz jako równorzędny, a właściwie 
lepszy i atrakcyjniejszy niż przekaz książkowy. To pokolenie od kolebki rosło przed 
telewizorem, a dojrzewa przed monitorem komputera i z telefonem komórkowym w 
ręku, który służy nie tylko do rozmowy, ale czytania i pisania wiadomości, […] do pła-
cenia, żeglowania w internecie itd.1”. Pokolenie obecnych uczniów szkół ponadpod-
stawowych (choć nie tylko) jest już całkowicie zanurzone w nowoczesnych technolo-
giach. Te towarzyszą im bowiem na co dzień w coraz to bardziej naturalny, a zarazem 
coraz mniej zauważalny sposób. Z punktu widzenia badacza interesująca wydaje się 
być zatem ta grupa uczniów, która będąc od początku swego życia zanurzona w świe-
cie mediów oraz kultury popularnej, znalazła się w okresie przechodzenia z późnego 
wieku dziecięcego do fazy poprzedzającej dorosłość.

2. Dobór próby
Dobór próby do badań nastąpił w dwóch etapach. Na poziomie wyboru szkół, któ-

re będą brały udział w badaniu, dokonano celowego – kwotowego – doboru próby. 
Tym samym każda ze wskazanych szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się na 
terenie powiatu tomaszowskiego (województwo łódzkie), uczestniczyła w badaniu. 
Na poziomie wyboru klas zastosowano losowy schemat doboru z uwzględnieniem 
grupowego doboru próby. Operatem losowania były ponumerowane klasy (w przy-
padku każdej ze szkół oddzielnie). Następnie dokonano losowania, w ramach którego 
wyznaczono do udziału w badaniach po jednej klasie trzeciej z każdej ze szkół ponad-
gimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu tomaszowskiego (województwo 
łódzkie). Spośród wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych udział w badaniu wzięli 
ostatecznie uczniowie uczęszczający do liceów (106 uczniów, tj. 58%) oraz techni-
ków (78 uczniów, tj. 42%), bowiem żadna z klas ZSZ nie została wylosowana.

3. Pojęcie celebryty w recepcji młodzieży
W perspektywie niniejszego artykułu najbardziej interesującym wycinkiem ba-

dań stało się uzyskanie informacji od osób badanych m.in. na temat ich aktywno-
ści, zachowań i wyborów, jakie mają miejsce w przestrzeni internetowej oraz po-
pkulturowej, szczególnie zaś w kontekście osób znanych. Wśród wszystkich pytań, 
szczególne miejsce zostało przyznane zagadnieniom związanym właśnie z osobami, 
które są promowane na gruncie mediów i popkultury, czyli tzw. celebrytom. Aby 
móc lepiej zgłębić temat, na wstępie do tego bloku pytań badani zostali zapytani o to, 
w jaki sposób rozumieją oni pojęcie celebryty. W tym celu zaprojektowane zostało 

1 T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, WSiP, Warszawa 2005, s. 243.
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w ankiecie pytanie otwarte, w którym uczniowie mieli wypisać maksymalnie pięć 
określeń, jakie według nich kojarzą się z osobą określaną tym mianem. Należy za-
znaczyć, że spośród wszystkich ankietowanych jedynie 4 osoby (2,17%) nie udzieli-
ły odpowiedzi na to pytanie. Odpowiedzi zostały pogrupowane oraz przypisane do 
wydzielonych w sposób logiczny 4 kategorii.

Tabela 1.Określenia wskazane przez młodzież, kojarzące się z pojęciem „celebryty”



ARTYKUŁY

43

Żródło: opracowanie własne.

Spośród wszystkich odpowiedzi dominowała w sposób wyraźny ta, która związa-
na jest z popularnością. Aż 247 określeń dotyczyło bowiem rozpoznawalności i sła-
wy. Taki stan rzeczy ma swoje odzwierciedlenie w teorii, gdzie bycie znanym z tego, 
że jest się znanym, stanowi podstawową cechę, która charakteryzuje osoby opisy-
wane tym mianem. Na drugiej pozycji pod względem ilości odpowiedzi, z wynikiem 
115 wskazań, znalazły się pojęcia odnoszące się do statusu materialnego, a konkret-
niej do zamożności, bogactwa. Żadna osoba nie kojarzy zaś celebryty z niedostat-
kiem czy biedą, co jest w sposób oczywisty symptomatyczne. Warto zauważyć, że 43 
określenia dotyczą powiązania celebryty z pojęciami idola, autorytetu, a w jednym 
przypadku nawet z wyrocznią. Osoby znane stanowią zatem idealnych „ambasado-
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rów” promowanego obecnie materialistycznego i konsumpcyjnego stylu życia. Co 
jest w tym przypadku istotne – nadążają one za trendami w modzie (11 wskazań), 
są ludźmi sukcesu (9) oraz charakteryzują się wyjątkową urodą i pięknem (choć, 
co zostało w jednym wypadku podkreślone – nie zawsze naturalnym) – 9 wskazań. 
Innymi cechami, na które warto zwrócić uwagę są: głupota (18), skandale (11) oraz 
brak prywatności (9). W opozycji do tego pierwszego, mądrość, wiedza i inteligencja 
uzyskały 11 wskazań. W analizie sformułowań zwraca uwagę fakt, iż badana mło-
dzież nie stroniła od określeń kojarzących się negatywnie, bądź też zdecydowanie 
źle. Tym samym respondenci używali m.in. słów takich jak: „prostak”, „buractwo”, 
„cham”, „chamstwo”, „idiota”, „fałszywy”, „pustak”, „pajac”, „debilizm”, „chciwy”, „nie-
wdzięczny”, „snob”, „atencjusz”, „sprzedał swoje poglądy i wytwory”, „beztalencie”, 
„nielubiany” itp. Dla znacznej grupy uczniów osoba celebryty łączy się więc z nega-
tywnym ładunkiem emocjonalnym, czego wyrazem było użycie takich, a nie innych 
słów. Z drugiej strony osoby badane podkreślały również zaradność celebrytów w 
dążeniu do wyznaczonego celu, osiąganie przez nich sukcesów, pewność siebie, do-
strzegały ich talenty oraz doceniały ich wpływ na opinię publiczną. Część określeń 
koncentrowała się z kolei na wykonywanej profesji. Tym samym najczęściej za ce-
lebrytę uznawano aktora (7). Do tego grona zaliczono ponadto projektanta, polity-
ka oraz youtubera (wszystkie po jednym wskazaniu). Ankietowani uznali zatem, że 
celebryta jest osobą znaną, dobrze sytuowaną, posiadającą grono fanów, lubiącą być 
w centrum uwagi, a w tym celu udzielającą się medialnie. Taki stan rzeczy pozwoli-
ło postawić tezę, że większość ankietowanych poprawnie identyfikuje owo pojęcie 
oraz potrafi wymienić szereg cech dlań charakterystycznych. 

4. Osoba celebryty a wybory młodzieży
Kolejną kwestią, która znalazła się w obszarze zainteresowań, było wykorzysty-

wanie osób powszechnie znanych do celów typowo reklamowych. Już od dłuższego 
czasu w tej dziedzinie obecny jest trend zatrudniania osób rozpoznawalnych do pro-
mowania najrozmaitszych produktów, usług itp. Jak zatem – w opinii badanej mło-
dzieży – sytuacja ta przekłada się na fakt zaufania przezeń do przedmiotów w ten 
sposób lansowanych? Aby uzyskać odpowiedź w tym zakresie, w ankiecie zostało 
postawione następujące pytanie: Czy ufasz bardziej produktom i usługom reklamo-
wanym przez ludzi znanych niż tym, które nie są w ten sposób promowane? Spośród 
wszystkich 184 uczniów zdecydowana większość udzieliła odpowiedzi negatywnej 
– było to 88 wskazań, co daje 47,83%. 

Wykres 1. Zaufanie w stosunku do produktów i usług reklamowanych przez ludzi 
znanych

Źródło: opracowanie własne.
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Jedynie 25 (13,59%) ankietowanych potwierdziło, że taka forma promocji wzbu-
dza ich zaufanie. Zastanawia za to wysoki odsetek odpowiedzi „nie mam zdania”. 
Brak wyrobionej opinii na ten temat przez 71 osób (38,59%) jest w znacznym stop-
niu zadziwiający. Badanie było bowiem przeprowadzone w grupie osób wchodzą-
cych w dorosłość (w wielu przypadkach ankietowani mieli już ukończone 18 lat, a to 
z kolei uprawnia ich do pełnoprawnego korzystania z dostępnej oferty handlowej, 
kupowania towarów na raty, podpisywania umów itd.), a zatem wydawałoby się, że 
odpowiedź na to pytanie nie powinna przysparzać większych trudności nawet wte-
dy, gdy wymagałaby ona chwili głębszej refleksji.

5. Osoby znane – kategorie, rozpoznawalność, stosunek młodzieży
Skoro zatem tak znaczna część młodzieży deklaruje brak związku pomiędzy ob-

darzaniem przez siebie zaufaniem przedmiotu reklamy a promowaniem produktu 
przez celebrytę, warto przejść do kolejnego zagadnienia, które w pewnym stopniu 
stanowić będzie obraz znajomości tego wycinka życia społecznego, który związany 
jest z kontekstem osób znanych, będących przedstawicielami poszczególnych dzie-
dzin życia. W zestawieniu, które badani mieli do uzupełnienia, celowo uwzględnio-
ne zostały bardzo różne kategorie. Część z nich obejmowała obszary szczególnie 
upodobane przez celebrytów, pozostała część odnosiła się zaś do przestrzeni, które 
na ogół nie kojarzą się ze zjawiskiem celebrytyzacji. W tym kontekście interesujące 
było:która z kategorii uzyskała najwięcej wskazań?; która z kategorii charakteryzuje 
się największą różnorodnością i co to oznacza?; w której kategorii odsetek wskazań 
„-”, „+” oraz „0” jest największy?; którzy przedstawiciele poszczególnych kategorii 
uzyskali najwyższe wyniki?

Wspomniane rozważania będą dotyczyły następujących zagadnień: jaki jest zwią-
zek uzyskania najwyższych wyników przez poszczególne osoby w wybranych ka-
tegoriach z ich rozpoznawalnością; w jaki sposób przekłada się to na udział przez 
nich w reklamach/kampaniach społecznych itp.; jak wygląda aktywność tych ludzi 
w mediach społecznościowych; z czym dane osoby się kojarzą itd.

W tym pytaniu każdy z uczniów udzielił odpowiedzi.

Wykres 2. Suma wskazań uzyskanych w poszczególnych kategoriach pytania 6 z 
uwzględnieniem odpowiedzi „+”, „-” oraz „0”. Źródło: opracowanie własne.

Spośród wszystkich kategorii największą ilość wskazań uzyskały kolejno: polity-
ka (292), sport (285), kulinaria (276) oraz muzyka (275). Najmniej zaś duchowość i 
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religia (155) oraz blogowanie (156). Biorąc z kolei pod uwagę stosunek uzyskanych 
„+” do ilości odpowiedzi, kolejność kategorii, które charakteryzowały się największą 
ilością, oznaczającą zgodność z poglądami jej przedstawicieli, wygląda następująco: 
muzyka, nauka, inspiracja/motywacja, blogowanie, film/sztuka, sport, duchowość 
i religia, kulinaria, modeling, dziennikarstwo, polityka. Tym samym przedstawi-
ciele polityki uzyskali stosunkowo najmniejszą ilość odpowiedzi wskazujących na 
zgodność z ich poglądami. Analogicznie stosunek „-” wygląda następująco: nauka, 
muzyka, sport, film/sztuka, inspiracja/motywacja, blogowanie, dziennikarstwo, 
modeling, duchowość i religia, kulinaria, polityka. Takie zestawienie pokrywa się w 
całości lub też jest zbliżone do opisywanego powyżej. Tym samym ponownie najgo-
rzej ocenieni zostali (pod względem zgodności z własnymi poglądami) przedstawi-
ciele polityki. Najlepiej zaś osoby związane z nauką, muzyką i sportem. W kontekście 
„0”, czyli odpowiedzi oznaczającej brak wyrobionego zdania na ten temat, sytuacja 
przedstawia się następująco: muzyka, blogowanie, inspiracja/motywacja, film/sztu-
ka, nauka, duchowość i religia, kulinaria, sport, modeling, polityka, dziennikarstwo. 
Oznacza to, że najwięcej osób ustosunkowało się do kategorii pozostających na koń-
cu stawki, czyli do dziennikarstwa, polityki, modelingu itd. Najmniej osób odniosło 
się zaś w jakiś konkretny sposób do kategorii muzyki, blogowania czy też inspiracji/
motywacji. Zatem kategorie takie tak dziennikarstwo czy polityka wzbudzają bez 
wątpienia określone emocje, tym samym motywując do przyjęcia danego stanowi-
ska przez osobę badaną. Prawidłowość tą widać zresztą w ogóle uzyskanych wska-
zań, gdzie polityka zajęła miejsce pierwsze.

Powyższe wyniki warto rozważyć także w kontekście różnorodności, która ozna-
cza ilość poszczególnych nazwisk w danych kategoriach. 

Wykres 3. Różnorodność wskazań (konkretni przedstawiciele poszczególnych 
dziedzin życia) zestawiona z ilością wszystkich wskazań. 

Źródło: opracowanie własne.

I tu największa różnorodność dotyczyła dziedzin muzyki oraz filmu i sztuki. Na 
trzecim miejscu znalazła się kategoria inspiracja/motywacja. Taki stan rzeczy może 
wskazywać na to, że te dziedziny są szczególnie istotne dla badanych młodych lu-
dzi, a co za tym idzie – mają oni stosunkowo duże rozeznanie w temacie. Szczegól-
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nie dotyczy to kategorii muzyki, gdzie powtarzalność odpowiedzi u poszczególnych 
ankietowanych była zdecydowanie niższa, aniżeli w przypadku tych dziedzin, któ-
re uplasowały się na końcu niniejszego zestawienia. Tak różnorodne odpowiedzi w 
tym zakresie świadczą ponadto o zróżnicowanym guście muzycznym, który stanowi 
istotny element tożsamości i autokreacji współczesnego młodego człowieka. Muzyka 
stanowi istotną część życia młodzieży, co znalazło swoje potwierdzenie także w od-
powiedziach uzyskanych na jedno z pytań, gdzie właśnie muzyka stanowiła główny i 
najważniejszy obszar poszukiwań prowadzonych przez ankietowanych w internecie.

Wracając jednak do kluczowych dla tej części analiz, warto nadmienić, iż cieka-
wym jest fakt, iż w ostatniej z kategorii, tj. w kulinariach, wskazanych zostało jedy-
nie 15 znanych osobom badanym przedstawicieli. Z kolei ilość wskazań osiągnęła 
stosunkowo wysoki poziom. Podobnie rzecz ma się w przypadku sportu i polity-
ki. Tam również owa rozbieżność pomiędzy ilością wszystkich wskazań, a sumą 
uwzględnionych osób jest znacząca. Może to oznaczać, że po pierwsze – młodzi lu-
dzie interesują się wymienionymi dziedzinami w mniejszym stopniu aniżeli tymi, w 
których wymienili oni zdecydowanie większą ilość przedstawicieli; a po drugie – w 
świadomości młodzieży funkcjonują przede wszystkim te najbardziej znane nazwi-
ska, które są stale obecne w mediach, przekazach reklamowych itd. Zarówno jeden, 
jak i drugi wniosek są ze sobą zbieżne. Jeśli bowiem zakres zainteresowania daną 
dziedziną jest ograniczony, to wówczas osoba badana będzie potrafiła wymienić w 
pierwszej kolejności przede wszystkim te najbardziej znane nazwiska, które będą 
konsekwencją jej pierwszego skojarzenia. Na taki stan rzeczy wpływa z kolei wspo-
mniana częstotliwość, powtarzalność i systematyczność pojawiania się danej osoby 
w środkach społecznego przekazu. 

Dalsza część analiz dotyczy osób, które uzyskały największą ilość wskazań w po-
szczególnych kategoriach.

Tabela 2. Osoby, które uzyskały największą ilość wskazań w poszczególnych ka-
tegoriach

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać powyżej, najwięcej wskazań uzyskała przedstawicielka kategorii kulina-
ria – Magdalena Gessler – restauratorka znana szerzej przede wszystkim z programu 
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„Kuchenne rewolucje”, emitowanego w stacji TVN. Na drugim miejscu uplasował się 
Robert Lewandowski – przedstawiciel kategorii sport, reprezentant Polski w piłce 
nożnej, a zarazem kapitan drużyny i jeden z najbardziej rozpoznawalnych Polaków 
zarówno w kraju, jak i za granicą, który uzyskał 99 wskazań. Na trzecim miejscu zna-
lazł się reprezentant polityki – Prezydent RP Andrzej Duda, uzyskawszy 82 wskaza-
nia. Jak można zauważyć – trzy wskazane osoby przypisane są do kategorii, w których 
rozbieżność pomiędzy ilością wszystkich wskazań, a sumą uwzględnionych osób jest 
znacząca. Ta zależność była już z resztą omówiona powyżej. Bez wątpienia wskazane 
osoby cechuje ponadprzeciętna rozpoznawalność, wzbudzają one emocje, są charak-
terystyczne i popularne. Taki stan rzeczy miał w sposób poniekąd oczywisty – co wi-
dać na powyższym przykładzie – przełożenie na ilość uzyskanych przez nie wskazań.

Na koniec tej części rozważań warto jeszcze zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po 
pierwsze – w niektórych kategoriach pojawiły się nazwiska osób, które od dłuższego 
lub krótszego czasu nie żyją. Co ciekawe – największa ilość takich odpowiedzi doty-
czyła duchowości i religii oraz nauki. Do tego należy wziąć pod uwagę fakt, iż obie ka-
tegorie uzyskały stosunkowo mniej wszystkich wskazań niż pozostałe. Cechowała je 
także mniejsza różnorodność. Można zatem na tej podstawie wysnuć przypuszczenie, 
że ankietowanym znacznie ciężej było wskazać współcześnie żyjącego przedstawicie-
la danej dziedziny życia w tych przypadkach, aniżeli np. w sztuce/filmie czy w sporcie. 
Po drugie można stwierdzić, że wyróżnione kategorie charakteryzuje na ogół rozłącz-
ność. Zaledwie w kilku przypadkach dane nazwisko powieliło się w więcej niż jed-
nej dziedzinie – np. odpowiedź „Ewa Chodakowska” wystąpiła w kategoriach: sport, 
blogowanie oraz inspiracja/motywacja; powtórzyły się też m.in nazwiska Wojciecha 
Cejrowskiego, Anny Lewandowskiej czy Jakuba Błaszczykowskiego. Co więcej – nawet 
jeśli takie powtórzenie wystąpiło, to dotyczyło ono na ogół różnych ankietowanych, 
którzy przypisywali tę samą osobę do innych, wybranych przez siebie dziedzin.

6. Aktywność własna osób badanych w kontekście działalności bliskich im 
osób znanych

Omawiane pytanie stanowiło punkt wyjścia do kolejnych pytań. W pierwszym z 
nich badani mieli za zadanie wskazać spośród wszystkich wymienionych wcześniej 
przedstawicieli tę osobę, która jest im szczególnie bliska, tzn. która ich inspiruje, in-
teresuje itp. Oprócz tego, ankietowani mieli określić własną aktywność skierowaną 
ku tej osobie. Obejmowała ona takie aspekty jak:

Śledzenie fanpejdża/profilu na portalu społecznościowym.
Poszukiwanie informacji o tej osobie na portalach internetowych, w prasie, radiu, 

telewizji itp.
Uczestnictwo w zorganizowanych spotkaniach z daną osobą.
Kontakt osobisty.
Członkostwo w oficjalnym fanklubie.
Zakup gadżetów związanych z osobą (np. koszulki z jej podobizną, kubki i inne).
Zakup produktów reklamowanych przez wskazaną osobę (np. perfumy, szampo-

ny, książki, wybór konkretnego operatora telekomunikacyjnego itp.).
Chodzenie na koncerty.
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7. Zapoznawanie się z twórczością tej osoby.
Uczniowie mogli zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi. W kolejnym pytaniu oso-

by badane miały ustosunkować się do następującego twierdzenia: „osoba wskaza-
na przeze mnie powyżej jest dla mnie…”. Mogły one zaznaczyć dowolną ilość od-
powiedzi spośród takich jak: idol; autorytet; wzór do naśladowania; mistrz; ideał; 
wybitny/wybitna specjalista/specjalistka w swojej dziedzinie. Wreszcie w ostatnim 
z wymienionych pytań ankietowani odpowiadali na pytanie o to, co w największym 
stopniu wpływa na to, że ta osoba jest dla nich ważna. Wybierali oni dowolną ilość 
odpowiedzi spośród takich jak:

Czerpię od niej/niego życiową mądrość, słucham jej/jego rad; Inspiruje mnie; 
Naśladuję jej/jego sposób postępowania (np. sposób radzenia sobie z problemami, 
podejścia do innych osób); Staram się zachowywać podobnie jak ona/on (np. mó-
wić, ubierać); Lubię jej/jego styl; Posiadamy podobne zainteresowania; Posiadamy 
podobne poglądy; Szanuję to, że zna się na swojej dziedzinie; Lubię jak się ubiera; 
Lubię to, co tworzy (np. muzykę, teksty, obrazy itp.).

Punktem wyjścia dla analizy powyższych pytań było uszeregowanie wskazanych 
przedstawicieli względem dziedzin, które te osoby reprezentują (w przypadku osób, 
które przypisywane były do większej ilości dziedzin, decydujące było to, do której 
kategorii zaliczyła je dana osoba we wcześniejszym pytaniu). To zaś pozwoliło na-
stępnie na wskazanie, w jaki sposób prezentuje się aktywność własna ankietowanych 
względem owych przedstawicieli poszczególnych grup (już bez szczegółowej analizy 
nazwisk) i czy uwidaczniają się w tym miejscu jakieś tendencje. Dalsze rozważania 
dotyczyły określeń, jakimi posługuje się młodzież w celu scharakteryzowania swojego 
stosunku do opisywanych osób. Finalnie analizie poddana została przyczyna tego, dla-
czego dana osoba jest dla uczniów ważna. Tak jak w poprzednich pytaniach, także tu 
kluczową kwestię stanowi kategoria, do jakiej przynależą wskazani przedstawiciele. 

Poniższy wykres prezentuje to, jak wyglądał rozkład szczególnie bliskich mło-
dzieży przedstawicieli względem poszczególnych dziedzin.

Wykres 4. Szczególnie bliscy młodzieży przedstawiciele – podział uwzględniający 
dziedziny życia.

Źródło: opracowanie własne.
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I tu kategoria muzyki zdeklasowała wszystkie inne kategorie. Spośród wszyst-
kich ankiet, aż 47, czyli niemalże jedna trzecia całości (29,19%), zawierała takie 
wskazanie. Kolejne miejsce przypadło w udziale ex aequo kategoriom: blogowa-
nie (14,91%) oraz inspiracja/motywacja (14,91%). Jednakże na reprezentantów 
tych dziedzin wskazała w obu przypadkach prawie połowa mniej osób, niż miało 
to miejsce we wcześniejszym przypadku. Różnica jest zatem znacząca. Następną 
pozycję objęli sportowcy. Na nich wskazało 20 uczniów (12,42%). O trzech mniej 
uznało za ważne osoby ze świata filmu i sztuki (10,56%). Pozostałe kategorie cie-
szyły się zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem. Najmniejszym zaś nauka 
– zaledwie dwóch ankietowanych zdecydowało się na wybór przedstawiciela tej 
dziedziny (1,24%). Po czterech wskazało reprezentantów świata mody (2,48%) i 
polityki (2,48%). Pięć osób uznało za osoby istotne dziennikarzy (3,11%). Ośmiu 
respondentów reprezentantów dziedziny kulinariów (4,87%). A co jest szczególnie 
symptomatyczne – jedynie sześciu badanych (3,73%) zaznaczyło, że są to osoby 
związane z religią i duchowością. Jest to interesujące i stanowi potwierdzenie tego, 
na co wskazuje wielu badaczy, a mianowicie na ewolucje pojęcia i osoby współcze-
snego autorytetu, który w dużej mierze został przejęty przez osoby dawniej okre-
ślanie mianem idoli, bądź też bardziej współcześnie – celebrytów. Wynik ten już w 
tym miejscu stanowi zatem potwierdzenie tego, co opisuje współczesna literatura 
z zakresu zarówno mediów, jak i wychowania.

A zatem idąc dalej, warto zastanowić się, jak kształtuje się i czego dotyczy aktyw-
ność młodych ludzi na polu odniesień do wskazanych przez siebie przedstawicieli? 

Wykres 5. Aktywność własna badanej młodzieży względem przedstawicieli po-
szczególnych dziedzin życia. 

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 6. Rodzaje aktywności respondentów względem wybranych przez siebie 
przedstawicieli poszczególnych dziedzin życia. 

Źródło: opracowanie własne.

I tu najczęściej (81,37%) aktywność młodzieży związana jest z wykorzystywaniem 
mediów społecznościowych do śledzenia poczynań osoby, która wydaje się być im z ja-
kiegoś powodu interesująca/inspirująca itd. Trzy pierwsze kategorie, które posiadają 
najwięcej wskazań, korespondują ze sobą i w gruncie rzeczy dotyczą tego samego za-
gadnienia. Współcześnie społecznościowe platformy komunikacyjne stanowią bowiem 
podstawowe środki nawiązywania i podtrzymywania relacji ze swoimi obserwatorami/
fanami/wielbicielami czy też wyborcami przez osoby znane i popularne. Uwzględniając 
fakt, iż badana młodzież w zdecydowanej większości deklaruje, że to internet jest ich pod-
stawowym źródłem wiedzy o świecie, a ponadto spędza w nim przeciętnie kilka godzin 
dziennie, można przyjąć założenie, że także zapoznawanie się z twórczością danej osoby 
dokonuje się w przeważającej większości właśnie tą drogą.

O ile aktywność z zakresu pozyskiwania informacji w świecie wirtualnym jest wy-
soka, o tyle już głębsze osobiste zaangażowanie, obejmujące chociażby uczestnictwo 
w oficjalnym fanklubie (22,36%), czy też w zorganizowanych spotkaniach z osobami 
„śledzonymi” (9,94%), nie cieszą się już takim zainteresowaniem. W tym kontekście 
wyjątek stanowi jedynie kategoria muzyki, gdzie oprócz tego, że aktywność mło-
dych ludzi względem swoich idoli jest stosunkowo duża na każdym polu, to obejmu-
je ona również spory zakres osób chodzących na koncerty, a zatem utrzymujących 
kontakt poza wirtualny ze wskazanymi przedstawicielami. 

Wykres 7. Kategoria: muzyka. 

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 8. Kategoria: inspiracja/motywacja. 

Żródło: opracowanie własne.

Inspiracja/motywacja jest tą kategorią, w której największa ilość ankietowanych 
zadeklarowała uczestnictwo w oficjalnym fanklubie (33,33% w odniesieniu do tego 
typu aktywności zanotowanej w innych kategoriach). Zgodnie z założeniami takie-
go fanklubu, zaangażowanie osób w nim zrzeszonych na rzecz idola jest większe 
niż przeciętnego, mniej zainteresowanego człowieka, a nierzadko obejmuje także 
spotkania w zamkniętym gronie – tylko dla klubowiczów itp., a zatem aktywność 
wykracza najczęściej poza ramy jedynie wirtualnego poszukiwania informacji o ta-
kiej osobie.

Kończąc tę część rozważań, należy jeszcze zwrócić uwagę na niemniej intere-
sujący aspekt, związany ze zdecydowanie bardziej komercyjną stroną aktywności. 
Dotyczy ona zarówno zakupu gadżetów związanych z osobą (np. koszulek z jej po-
dobizną, kubków i in.), jak i nabywania produktów reklamowanych przez wskaza-
ną osobę (np. perfum, szamponów, książek, wyboru konkretnego operatora tele-
komunikacyjnego itp.). Jeśli chodzi o ramy pierwszego, to obejmują one w sposób 
szczególny dwie kategorie – muzyki (największa ilość wskazań) oraz sportu. Taki 
stan rzeczy wydaje się poniekąd zrozumiały, biorąc pod uwagę, iż obie dziedziny w 
znacznej mierze oparte są na systemie sprzedaży swoich wytworów, jak i przedmio-
tów związanych z szeroko pojętą identyfikacją (obejmującą np. wspomniane koszul-
ki z nazwami zespołów, uniformy piłkarskie z nazwiskami poszczególnych graczy, 
jak i inne gadżety). Z kolei kupno produktów niejako wskazanych, czy też inaczej 
– polecanych – przez osoby znane i w jakimś stopniu znaczące, dotyczy w najwięk-
szym zakresie muzyki, blogowania oraz inspiracji/motywacji. Przedstawiciele bran-
ży muzycznej stanowią grupę osób szczególnie istotnych dla badanej młodzieży. Nie 
dziwi zatem taka sytuacja. Jednak w tym przypadku warto odnieść się jeszcze do 
kategorii, która pojawiła się na drugim miejscu, tj. do blogowania. Obserwując to 
zjawisko można zauważyć, że z biegiem czasu ewoluowało ono z hobbistycznego (a 
zarazem niedochodowego) dzielenia się przez blogerów z własnymi czytelnikami 
swoimi odczuciami, preferencjami i wyborami do regularnej działalności sponsor-
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sko-handlowej, gdzie bloger stał się swoistym „słupem reklamowym”, posiadającym 
określony cennik, zróżnicowany jedynie pod względem formy, długości i autorstwa 
lokowanej bądź też sygnowanej przez siebie reklamy. Zatem jeśli istnieje popyt, 
sprawnie funkcjonuje także podaż. W tym miejscu rodzi się tylko pytanie o to, jak 
długo taka sytuacja się utrzyma? Kiedy nastąpi przesyt tego typu reklamą? Już moż-
na zaobserwować pierwsze symptomy irytacji ze strony odbiorców, która pojawia 
się w przypadku promocji natrętnej, zbyt oczywistej, narzucającej się. Warto jednak 
pamiętać, że z drugiej strony na takie sygnały reagują całe sztaby ludzi odpowie-
dzialnych za działania marketingowe. Dlatego też warto przyglądać się z bliska temu 
zjawisku po to, by ocenić ewentualny kierunek zmian i skutki, jakie będzie ono mia-
ło dla rzeczywistości. Podsumowując, nie można nie zauważyć, że w zestawieniu 
ogólnym obie formy aktywności nie należą do dominujących – wręcz przeciwnie. 
Niemniej nie należy ich w żaden sposób ignorować. Co więcej – należy z rozwagą i 
ostrożnością obserwować rosnące znaczenie promowania produktów i usług przez 
osoby będące niejednokrotnie już same w sobie rozpoznawalnymi i obecnymi silnie 
na rynku markami (patrz np.: Robert Lewandowski).

7. Idol, autorytet, ideał, mistrz czy wzór?
Dalsza część analiz dotyczyła ustosunkowania się przez młodzież do twierdzenia: 

„osoba wskazana przeze mnie powyżej jest dla mnie…”, które stanowiło treść kolej-
nego pytania ankietowego. 

Wykres 9. Określenia przypisywane wskazanym przez respondentów osobom. 

Źródło: opracowanie własne

I tu sumarycznie najczęściej wybieraną odpowiedzią było stwierdzenie, że wska-
zana osoba jest dla ankietowanych wybitnym/wybitną specjalistą/specjalistką w 
danej dziedzinie (62,11%). W ten sposób określonych zostało najwięcej przedstawi-
cieli branży muzycznej (30 wskazań, tj. 30% w ramach tego określenia). Reprezen-
tanci ci niemalże tyle samo razy zostali uznani za idoli (27 wskazań, tj. 45,76% w ra-
mach tego określenia), co również stanowiło najliczniejszą grupę odpowiedzi w tym 
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zakresie, który w ogólnym zestawieniu zajął trzecie miejsce (36,65%). Z kolei drugą 
najbardziej popularną odpowiedzią w ogóle było stwierdzenie „wzór do naśladowa-
nia” (40,37%). Co ciekawe, tu także osoby związane z muzyką były najczęściej okre-
ślane tym mianem (14 wskazań, tj. 21,54% w ramach tego określenia). Jednakże 
trzeba zaznaczyć, iż w tym miejscu taką samą ilość wskazań otrzymali przedstawi-
ciele kategorii inspiracja/motywacja (14 wskazań, tj. 21,54% w ramach tego okre-
ślenia), a to oznacza, że wynik ten stanowił również dla tego zakresu najpopular-
niejszy wybór. Osoby przypisane do tej kategorii niemalże równie chętnie określane 
były także mianem ideału (12 wskazań, tj. 36,36% w ramach tego określenia) oraz 
wybitnego specjalisty w swojej dziedzinie (12 wskazań 12% w ramach tego określe-
nia). Choć na powyższym wykazie nie widać tego tak wyraźnie, to po zestawieniu go 
z rysunkiem prezentującym rozkład szczególnie bliskich młodzieży przedstawicieli 
względem poszczególnych dziedzin można zauważyć, że mianem wzoru do naślado-
wania zostały nazwane niemalże wszystkie wskazane osoby z kategorii duchowość 
i religia (5 z 6, tj. 83,33%). Taka sytuacja jest dosyć szczególna i zauważalna jedynie 
w przypadku dziedzin, w których ilość wypisanych reprezentantów była niewielka. 
Podobnie jest w przypadku nauki oraz kulinariów, gdzie wszyscy wskazani przed-
stawiciele zostali uznani chociażby za wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie, 
co daje 100% wszystkich wskazań z obu tych zakresów.

Za autorytet uznanych zostało ponownie najwięcej przedstawicieli branży mu-
zycznej (12wskazań, tj. 23,08% w ramach tego określenia), zaraz potem sportu 
(10 wskazań, tj. 19,23% w ramach tego określenia) oraz inspiracji/motywacji (9 
wskazań, tj. 17,31% w ramach tego określenia). Sportowcy równie często byli 
określani jako mistrzowie (10 wskazań, tj. 27,03% w ramach tego określenia). W 
ogólnym zestawieniu najmniej osób zostało zaś uznanych za ideał. Tak odpowie-
działo łącznie 33 uczniów (20,50%). Tym określeniem nie został z kolei nazwany 
żaden przedstawiciel z następujących dziedzin: dziennikarstwo, modeling, 
duchowość i religia oraz nauka. Ideałami są zaś najczęściej dla młodzieży 
reprezentanci kategorii inspiracja/motywacja (12 wskazań, tj. 36,36% w ramach 
tego określenia), a zaraz za nimi muzycy (7 wskazań, tj. 21,21% w ramach tego 
określenia). W kontekście braku wskazań warto przyjrzeć się jeszcze innym 
określeniom. Nikt za idola nie uznał przedstawicieli duchowości i religii oraz 
nauki; za autorytet – dziennikarstwa oraz nauki; za wzór do naśladowania – nauki; 
a za mistrza – dziennikarstwa, modelingu i nauki.

Dla badanej młodzieży największe znaczenie posiadają zatem osoby związane z 
muzyką. Biorąc pod uwagę to, iż dziedzina ta ma dla nich duże znaczenie w ogóle, 
a liczba oraz różnorodność wpisanych przedstawicieli we wcześniejszym pytaniu 
również była największa ze wszystkich, teza ta znajduje swoje potwierdzenie w 
uzyskanych wynikach. Analizując zatem kolejne pytanie, warto zwrócić szczegól-
ną uwagę na odpowiedzi dotyczące reprezentantów tej branży. Dzięki temu będzie 
można zapoznać się z powodami, które w największym stopniu wpływają na to, że 
dane osoby są dla uczniów ważne.
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Wykres 10. Motywacja do uznania wskazanej osoby za ważną.

 Źródło: opracowanie własne.

Przyglądając się zbiorczym danym, przedstawiającym sumę wskazań uzyskanych 
w ramach poszczególnych motywów, widać wyraźnie, że dominują tu trzy z nich. 
Tym samym najistotniejszym powodem, dla którego wskazane osoby są dla badanej 
młodzieży istotne, jest szacunek względem tego, że znają się one na swojej dzie-
dzinie (89 wskazań, tj. 55,28%). A zatem uczniowie wyrazili w ten sposób swoją 
aprobatę dla tych reprezentantów, którzy – według nich – posiadają odpowiednią 
wiedzę, umiejętności, predyspozycje lub kwalifikacje do tego, czym się zajmują, a w 
ten sposób posiadają one legitymację do parania się daną dziedziną. Z takim stano-
wiskiem koresponduje fakt, że zaledwie o dwa wskazania mniej (54,04%) uzyskała 
odpowiedz: „lubię to, co tworzy (np. muzykę, teksty, obrazy itp.)”. Ankietowani kładą 
więc równie silny nacisk na autentyczność przekazu – podobnie zresztą jak w przy-
padku autentyczności związanej z osobą jego twórcy. Trzecim, istotnym dla uczniów 
czynnikiem jest to, że wskazana osoba ich inspiruje (86 wskazań, tj. 53,42%). Ozna-
cza to, że oddziałuje ona na nich w mniejszym lub większym zakresie, wywołując 
tym samym jakąś zmianę. Inspirować oznacza bowiem „czerpać skądś natchnienie2”, 
a inspiracja to nic innego jak „wpływ wywierany na kogoś, sugestia3”.

W każdym z powyższych przypadków reprezentanci branży muzycznej uzyskali 
ponownie największą ilość wskazań. Ten fakt nie dziwi z wielu powodów. Po pierw-
sze – tych przedstawicieli było w ogóle najwięcej, a po drugie – kolejne pytania an-
kietowe potwierdziły fakt, że to właśnie ci ludzie stanowią dla młodzieży ważne źró-
dło inspiracji, są wzorami do naśladowania, a także osobami chętnie „śledzonymi” 
przez badaną młodzież – szczególnie zaś za pomocą nowych mediów, a w tym spo-
łecznościowych, wirtualnych platform komunikacyjnych. I podobnie, tak jak wcze-
śniej – tu także istotną rolę odgrywają przedstawiciele kategorii: blogowanie oraz 

2 https://sjp.pwn.pl/szukaj/inspirowa%C4%87.html(dostęp z 22.02.2021 r.).
3  Tamże.
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inspiracja/motywacja. W niemalże wszystkich wariantach, odpowiedzi uzyskiwały 
wysokie miejsca. Co ciekawe – w przypadku wariantu dotyczącego naśladowania 
sposobu postępowania wskazanej osoby, który cieszył się stosunkowo niewielką po-
pularnością (32 wskazania łącznie, co oznacza, że 19,88% respondentów udzieliło 
takiej odpowiedzi, 4 kategorie reprezentantów pozostały tu bez żadnego wskaza-
nia) – wspomniane kategorie uzyskały taką samą ilość wskazań (po 8, czyli po 25%).

Najmniej chętnie wybieraną odpowiedź stanowiło sformułowanie: „staram się 
zachowywać podobnie jak ona/on (np. mówić/ubierać)”, która uzyskała jedynie 14 
wskazań (8,70%). Mimo to warto zauważyć, że w tym przypadku największa ilość 
odpowiedzi (6, tj. 42,86% w ramach tego stwierdzenia) dotyczyła osób uznanych 
za przedstawicieli kategorii inspiracja/motywacja. A zatem wśród uczniów znajdu-
ją się takie jednostki, które realizują we własnym życiu rozwiązania proponowane 
im przez ich idoli, wzory itp. Należy zauważyć, że wariant ten stawiał mocniejszy 
akcent na praktykę wprowadzania do własnego sposobu funkcjonowania rad i pro-
pozycji uzyskiwanych od osób znanych, aniżeli miało to miejsce w przypadku sfor-
mułowania dotyczącego inspiracji. Zdaje się, że młodzież poprawnie odczytała cel 
rozdzielenia tych dwóch dróg postępowania, wybierając tym samym tę, która lepiej 
odpowiada według nich znanej im z własnego doświadczenia rzeczywistości. Po-
między tymi dwoma działaniami plasuje się jednak jeszcze jedno, określone jako: 
„czerpię od niej/niego życiową mądrość, słucham jej/jego rad”. W tym przypadku 
ilość wskazań – tj. 53 (czyli 32,92%) – również znajduje się pomiędzy wynikami uzy-
skanymi w dwóch powyższych wariantach. Najwięcej osób pozyskuje zatem życio-
wą mądrość oraz korzysta z rad przedstawicieli kategorii takich jak odpowiednio: 
muzyka (28,39%), inspiracja/motywacja (20,75%) oraz blogowanie (11,32%), co 
wydaje się już nie dziwić.

Tabela 3. Najpopularniejsze warianty odpowiedzi w poszczególnych kategoriach

Kategoria Wariant/y odpowiedzi
Ilość odpowiedzi, 
jaką uzyskał dany 

wariant

Ilość wszystkich 
wskazanych 

przedstawicieli

DZIENNIKARSTWO ● Szanuję to, że zna się na swojej 
dziedzinie 3 5

SPORT ● Szanuję to, że zna się na swojej 
dziedzinie 14 20

BLOGOWANIE ● Inspiruje mnie 17 24

KULINARIA ● Szanuję to, że zna się na swojej 
dziedzinie 6 8

MODELING

● Czerpię od niej/niego życiową 
mądrość, słucham jej/jego rad

● Inspiruje mnie

● Lubię jej/jego styl

● Lubię jak się ubiera

Po 2 w każdym 
wariancie 4
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MUZYKA ● Lubię to, co tworzy (np. muzy-
kę, teksty, obrazy itp.) 42 47

INSPIRACJA/

MOTYWACJA
● Inspiruje mnie 18 24

DUCHOWOŚĆ IRELI-
GIA

● Czerpię od niej/niego życiową 
mądrość, słucham jej/jego rad

● Posiadamy podobne zaintere-
sowania

4 6

POLITYKA ● Lubię jej/jego styl 4 4

NAUKA

● Inspiruje mnie

●Lubię jej/jego styl

● Posiadamy podobne zaintere-
sowania

● Posiadamy podobne poglądy

● Szanuję to, że zna się na swojej 
dziedzinie

● Lubię to, co tworzy (np. muzy-
kę, teksty, obrazy itp.)

Po 1 w każdym 
wariancie 2

FILM/SZTUKA ● Lubię to, co tworzy (np. muzy-
kę, teksty, obrazy itp.) 12 17

Źródło: opracowanie własne.

Jak można zauważyć powyżej, dominacja wskazanych, najpopularniejszych z 
danej kategorii wariantów odpowiedzi w stosunku do wszystkich, była w większo-
ści przypadków bezsprzeczna. W sposób oczywisty, w kategoriach, które cieszyły 
się niewielkim zainteresowaniem, nie można mówić o jakichkolwiek prawidłowo-
ściach. Niemniej warto w ogólnym zestawieniu wyszczególnić także i je po to, by 
móc szerzej spojrzeć na dany problem. Co do samej treści wskazywanych odpowie-
dzi można stwierdzić, że uczniowie cenią u osób związanych zarówno z muzyką, jak 
i z filmem/sztuką szczególnie wytwory ich pracy. Zaś osoby kojarzone z blogowa-
niem oraz szeroko pojętą kategoria inspiracji/motywacji na ogół „inspirują” mło-
dych ludzi, czyli są dla nich źródłem motywacji, natchnienia itp.

Zakończenie
Podsumowując, warto wskazać, że: po pierwsze – pięć najbardziej charaktery-

stycznych cech, kojarzących się według ankietowanych z popkulturą to: sława, by-
cie na topie, bogactwo, wolność i materializm. A zatem młodzież opiera swoją wizję 
kultury popularnej w znacznej mierze na kontekście finansowym oraz związanym z 
popularnością.
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Po drugie – popkultura, mimo całego swojego bagażu, stanowi bowiem bogate, a 
zarazem wielce zróżnicowane źródło różnorakich wzorów, idoli, autorytetów, mi-
strzów, ideałów i wybitnych specjalistów wdanej dziedzinie. Potwierdzeniem tego 
były wyniki uzyskane w ramach odpowiedzi na kolejne pytania. Młodzież chętnie 
wskazywała tego typu osoby. Należy przy tym podkreślić, że w większości docenia-
ne były one za konkretne osiągnięcia. Młodzież zdecydowanie mniej skłonna była 
używać określeń typu „ideał”, czy „mistrz”.

Zdecydowana większość uczniów wskazała za ważną dla nich grupę osób obec-
nych w przestrzeni popkulturowej, która związana jest z kategorią muzyki. Ta dzie-
dzina stanowi zresztą również obszar, który znajduje się w kręgu zainteresowań i 
poszukiwań w internecie największej grupy młodzieży. Wybrani przedstawiciele są 
dla badanej młodzieży ważni przede wszystkim dlatego, że po pierwsze – znają się 
na swojej dziedzinie (największy odsetek wskazań); po drugie – tworzą przekazy, 
które są lubiane przez młodzież (potwierdzenie części hipotezy); i wreszcie po trze-
cie – inspirują młodych ludzi. Utożsamianie się z poglądami oraz naśladowanie stylu 
deklaruje już odpowiednio mniejsza i znacznie mniejsza ilość badanych.

Wskazując dalszą perspektywę badań prowadzonych na gruncie popkultury, trze-
ba zaznaczyć, że należy podjąć pogłębiony namysł nad tym, jakie oddziaływania są 
korzystne w procesie wsparcia rozwoju osoby na różnych płaszczyznach, a które 
z nich mogą z kolei spowodować destabilizację wzrostu jednostki. Jeśli popkultura 
ma stanowić realną i efektywną płaszczyznę oddziaływania na młodzież, to trzeba 
zastanowić się w jaki sposób wykorzystać drzemiące w niej możliwości w sposób 
konstruktywny? I wreszcie – w jaki sposób przebiega proces ewolucji autorytetu i 
jak ma się to zjawisko do wartości wyznawanych przez młodzież, czyli przez tę gru-
pę społeczną, która jest swoistym papierkiem lakmusowym przemian zachodzących 
zarówno w skali mikro, jak i makro.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł koncentruje się wokół pojęć: celebryty, autorytetu, wzoru do 

naśladowania, idola. Podjęty w nim namysł stanowi próbę ukazania spojrzenia mło-
dzieży na tę problematykę. Artykuł osadzony jest na badaniach przeprowadzonych 
w roku szkolnym 2017/2018,w szkołach ponadgimnazjalnych znajdujących się na 
terenie powiatu tomaszowskiego (województwo łódzkie).W ramach niniejszych ba-
dań osoby stojące u progu dorosłości poproszone zostały m.in. o wskazanie sposo-
bu rozumienia terminu „celebryta”, określenie roli osób znanych w wyborach przez 
siebie dokonywanych czy też wskazanie aktywność własnej w kontekście działal-
ności bliskich im osób znanych. W perspektywie zmieniającego się świata, w wirze 
procesów i przemian, które nie tylko obserwujemy, ale i w których bezpośrednio 
uczestniczymy, rozważania prowadzone w tym zakresie stanowią powinność, a uzy-
skane wyniki pozwalają na rewizję spojrzenia dorosłych na zagadnienie autoryte-
tów współczesnej młodzieży.

Słowa kluczowe: młodzież, idole, celebryci, autorytety, popkultura
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Summary:
Role models, authorities and idols of pop culture as a source of inspiration for con-

temporary youth
The article focuses on the following concepts: celebrity, authority, role model, 

idol. The under taken reflection is an attempt to present the young people’s view 
on thisnotion. The article is based on a research conducted in the 2017/2018 
school year, in upper secondary schools located in the Tomaszów district (Łódź 
Voivodeship). As part of this study, people on the threshold of adult hood were 
asked, interalia, to indicate the way they understand the term „celebrity”, to defi-
ne the role of famous people in making their own choices or to indicate their own 
activity in the context of the activities undertaken by favorite celebrities. In the 
perspective of the changing world, in the whirlpool of processes and changes we 
observe and in which we directly participate, discussion in this are a is an obliga-
tion, and the obtained results allow adults to revise their perspective on the issue 
of the authorities of contemporary youth.

Keywords: youth, idols, celebrities, authorities, pop culture
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Wstęp
Na wskutek zmian terytorialnych po II wojnie światowej Dolny Śląsk, w tym także 

część Górnych Łużyc znalazło się w granicach państwa polskiego. Do grona jednego z 
najważniejszych miast Górnych Łużyc należało Gőrlitz. Owe miasto przecinała Nysa 
Łużycka, która stała się naturalną granicą państwa. Część która przypadła Polsce, 
składała się z dwóch dzielnic: Gőelitz Ost oraz Moys znanych dzisiaj jako Zgorzelec. 

Celem poniższego artykułu jest przedstawienie procesu osadnictwa polskiego w 
latach 1945 – 1950 na przykładzie miasta Zgorzelice (nazwa miasta obowiązująca 
do 1947 r.) – Zgorzelec. Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. W rozdziale 
pierwszym pt. ,,Organizacja polskiego miasta Zgorzelice – Zgorzelec” ukazano naj-
ważniejsze elementy proces tworzenia się organizmu miejskiego tak od strony tech-
nicznej jak i społecznej. W rozdziale drugim pt. ,,Proces osiedlania – grupy osadni-
cze” opisano przebieg osiedlania miasta oraz scharakteryzowano jaka ludność w nim 
uczestniczyła. Rozdział trzeci traktował o trudnościach z jakimi mierzyli się pierwsi 
osadnicy polscy w Zgorzelcu i jaka miejscowa władza próbowała tym trudnościom 
przeciwdziałać.

Narracje artykułu oparto o dokumenty: Archiwum Państwowego we Wrocławiu, 
Archiwum Państwowego we Wrocławiu oddział w Bolesławcu oraz opracowania 
zwarte i artykuły dotyczące historii miasta Zgorzelec w badanym okresie. Tak przy-
jęta kompozycja artykułu pozwoli postrzegać problem osadnictwa polskiego w Zgo-
rzelcu wielopłaszczyznowo.

Osadnicy polscy w Zgorzelcu po II wojnie 
światowej w latach 1945 - 1950

Ur. 1984 r. w Legnicy, w 2004 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Diecezji Legnickiej w Le-gnicy. 22 
maja 2010 r.. przyjął święcenia kapłańskie z rąk. J. E. ks. Bp. Stefana Cichego w katedrze legnickiej. W 
2016 r. obronił pracę doktorską na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu pt. ,,Wpływ Sługi 
Bożego ks. Luigi Giussaniego na powstanie i rozwój Comunione e Liberazione”. Specjalizuje się w XX 
wiecznej historii Kościoła oraz Górnych Łużyc. Współautor książki pt. ,,Sulików. Historia protestanckiej 
i katolickiej parafii” (2014), autor opracowań zwartych pt.: ,,Ks. Luigi Giussani a Comunione e Liberazio-
ne” (2018), ,,Kotlina Turoszowska. Monografia Miasta i Gminy Bogatynia w okresie 1945 – 2010” (2019), 
,,Reichenau. Ein historischer Abriss aus polnischer Sicht” (2020). Autor szeregu artykułów naukowych, 
popularnonaukowych, recenzji, tekstów źródłowych publikowanych w czasopismach i monografiach 
naukowych. Współpracuje z portalem historycznym hismtag.pl. oraz Centrum Badania Historii ,,Soli-
darności” i Oporu Społecznego - UMK Toruń.

 

Ks. dr Adam Szpotański – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
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1. Organizacja polskiego miasta Zgorzelice – Zgorzelec
Zgorzelec został wyzwolony 8 maja 1945 r. około godziny 11 – tej. Po polskiej 

stronie Nysy Łużyckiej znalazła się wschodnia cześć miasta w której mogło zamiesz-
kać około 20 tys. osób. Pierwszym polskim urzędnikiem w Zgorzelcu był inż. Stani-
sław Krausse Pełnomocnik Powiatowy Grupy Operacyjnej nr 389 Komitetu Ekono-
micznego Rady Ministrów. W skład jego zespołu wchodzili również: inż. Stanisław 
Czort, inż. Bronisław Jarema, mgr Miłosz Chmiel, mgr Maria Trutyńska, dr Stanisław 
Szarota, inż. Kazimierz Czarnecki, Kazimiera Herot, Tadeusz Szeliga. Ich zadaniem 
było zabezpieczenie mienia państwowego. 12 maja 1945 r. do miasta przybyła kolej-
na grupa operacyjna pod dowództwem por. Witolda Janiszewskiego Pełnomocnika 
Obwodowego Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na obwód nr 35 (granicę tego obwodu 
pokrywały się z granicami późniejszego powiatu zgorzeleckiego). Zadaniem tej gru-
py było stworzenie podstaw administracji państwowej na tym terenie1.

Majątek miasta Zgorzelice składał się wówczas z :
- 30 000 ha lasów i pięć stawów rybnych,
- majątki w okolicznych wsiach,
- gazownia ul. Fabryczna,
- elektrownia ul. Daszyńskiego,
- Zakłady Filtracyjne ul. Koszarowa,
- szkoły powszechne i gimnazjum,
- kolonie działkowe przy ul. Fabrycznej, Kruczej, Warszawskiej,
- parki miejskie przy ul. Kościuszki, Paderewskiego, na Ujezdzie, nad rzeką Czer-

wona Woda,
- domy czynszowe przy ul. Daszyńskiego, Pułaskiego, św. Jana, Słowackiego, Gra-

nicznej, Cienistej, Ogrodowej2.
W latach 1945 – 1950 kształtował się społeczność miejska, wraz z wieloma waż-

nymi urzędami, organizacjami itd. Zarząd miejski rozpoczął działalność 24 sierp-
nia 1945 r. z siedzibą przy ul. Wolności 8. Pierwszym burmistrzem miasta został 27 
sierpnia 1945 r., Czesław Domicz. W październiku 1945 r. uruchomiono Urząd i Kasę 
Skarbową, Urząd Celny, Inspektorat Ubezpieczeń Wzajemnych. 15 grudnia 1945 r. 
Zgorzelec zyskało połączenie kolejowe na linii Zgorzelec – Lubań. 2 lutego 1946 r. 
powstał Sąd Grodzi na którego czele stanął Stefan Kohen – Marcinkiewicz3. Już w 
pierwszych miesiącach po wojnie zorganizowano dwie spółdzielnie: 1). Dla byłych 
jeńców wojennych - ,,Granica”; 2). Dla byłych żołnierzy WP - ,,Spółdzielnia Rolni-
czo – Handlowa”. Uruchomiano po kolei przedsiębiorstwa znajdujące się po polskiej 
stronie4, np.: Młyny Wodne Walcowy, Fabryka Makaronu, Fabryka Sera, Warsztaty 
mechaniczne i instalacji wodociągowe, Państwowe Warsztaty Mechaniczne, Pań-
stwowe Naprawa Sprzętu Pożarniczego, Państwowe Przedsiębiorstwo Traktorów 
i Maszyn Rolniczych, Gazownia, Fabryka Odczynników Chemicznych, Pralnia Me-
chaniczna, Fabryka Włókiennicza ,,Sukno”, Państwowa Fabryka Sukna, Państwowa 
Fabryka Walizek Wyrobów Galant, Państwowa Fabryka Wyrobów Betonowych, Pań-
stwowa Fabryka Papierowych, Zgorzelicka Fabryka Tektury, Państwowe Warsztaty 

1  Z. Dobrzyński, Zgorzelice. Wrzesień. 1945, [w:] W. Bena, U. Zubrzycka, P. Zubrzycki (red.), Szkice Górnołużyckie, 
Tom VI i VII, Zgorzelec 2004, s. 38.

2  APWB, Kronika Miasta Zgorzelec, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Zgorzelcu, Numer Zespołu 86/37/0.
3  D. Koreś, Wschodnie Górne Łużyce w XX wieku, [w:] Vademecum historii Górnych Łużyc, Lubań 2010, s. 238 – 239.
4  W. Bena, Polskie Górne Łużyce, Zgorzelec 2003, s. 518 – 519.
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Obróbki Drzewa5. W styczniu 1947 r. wszystkie miejskie zakładały zatrudniały 894 
pracowników. W okresie 1945 – 1946 na terenie Zgorzelca funkcjonowało 46 różne-
go rodzaju prywatnych warsztatów6 np.: piekarni, zakładów fryzjerskich, krawiec-
kich, szewskich, ślusarskich, kowalskich, fotograficznych7.

Oprócz życia gospodarczego polscy osadnicy tworzyli także życie oświatowe i kul-
turalne. 1 sierpnia 1945 r. ukazał się pierwszy numer lokalnej gazety pt. ,,Granica”. 
We wrześniu 1945 r. powstało Stowarzyszenie Muzyczne ,,Harfa” składające się z 
chóru i orkiestry symfonicznej. 10 września 1945 r. otwarto pierwszą polską szkołę 
w Zgorzelcu. Oficjalna inauguracja działalności szkoły nastąpiła 11 listopada 1945 r. 
W październiku 1945 r. otwarto natomiast gimnazjum, na którego czele stanął Piotr 
Kokoryk. Od 1946 r. w Zgorzelcu zaczęto wydawać periodyk ,,Echo Zgorzeleckie”, a 
od lat 50. ,,Wiadomości Zgorzeleckie”8.

Oprócz władz miejskich w Zgorzelcu ukonstytuowała się również władza powia-
towa. Funkcje pełnomocników rządowych w Zgorzelcu (1945 – 1946) pełnili ko-
lejno: por. Witold Janiszewski, Roman Wojciechowski, Julian Gawroński, starostów 
(1946 – 1950): Julian Gawroński, Stanisław Watras, Stanisław Reszuto9.

2. Proces osiedlania – grupy osadnicze 
Proces osadnictwa polskiego oraz deportacji ludności niemieckiej prowadził Pań-

stwowy Urząd Repatriacyjny (PUR). Zgorzelecki PUR miał swoją siedzibę przy ul. War-
szawskiej 17. Kierownikiem urzędu był Zbigniew Otwinowski10 PUR powstał na mocy 
dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. 
o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Do zadań PUR należało m.in.:

a/. organizacja repatriacji ludności z obszarów innych państw na terytorium pań-
stwa polskiego,

b/. organizacja powrotu wysiedlonych przez niemieckiego okupanta,
c/. regulowanie planowego napływu repatriantów i przesiedleńców,
d/. planowe rozmieszczanie repatriantów i przesiedleńców i organizacja ich 

osadnictwa na ziemiach polskich11.
Nowi mieszkańcy Zgorzelca osiedleni w zamian za deportowaną ludność nie-

miecką i serbołużycką, składali się z trzech zasadniczych grup:
a/. osadnicy ze wschodu,
b/. osadnicy wojskowi i ludność z województw centralnych,
c/. więźniowie obozów koncentracyjnych i byli pracownicy przymusowi.

5  APWB, Wykaz adresów przedsiębiorstw czynnych na terenie tut. Powiatu, Miesięczny wykaz fabryk i 
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Rok 1945 – 1946; Spis zakładów przemysłowych w lipcu 1945 
r. Miesięczny wykaz fabryk i przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Rok 1945 – 1946; Spis zakładów 
przemysłowych. Województwo Wrocław, powiat Zgorzelice, Spis zakładów przemysłowych w lipcu 1945 r. 
Miesięczny wykaz fabryk i przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu 1945 
1950, Numer zespołu 86/29/0.

6  Bena, Polskie Górne Łużyce, s. 518. 
7  APWB, Wykaz pracowni rzemieślniczych w powiecie Zgorzelice, Wykaz zakładów przemysłowych oraz wykaz 

gmin 1945 – 1946, Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu 1945 1950, Numer zespołu 86/29/0.
8  K. Wóycicki, Dom nad Nysą. Zgorzelec i Görlitz 1945 – 1989/ Kronika wydarzeń, Görlitz – Zgorzelec 2013, s. 71 – 77.
9  K. Prosyniak, Historia administracji publicznej w Powiecie Zgorzeleckim w latach 1945 – 2003, [w:] K. Prosyniak 

(red.), Nasz Zgorzelec. Artykuły, szkice i eseje, Zgorzelec 2012, s. 34 – 48; Bena, Polskie Górne Łużyce, s. 519.
10  J. Gliński, Mój Zgorzelec, Jelenia Góra 1989, s. 9.
11  Dekret PKWN z dnia 7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, (Dz. U. 1945 

nr 24 poz. 145).
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Pełny wykaz imienny polskich osadników można odnaleźć w zbiorach Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu12.

56% osadników polskich w Zgorzelcu stanowili repatrianci ze wschodu, z tej grupy 
najwięcej - 28,5% pochodziło z województwa tarnopolskiego, 13% z województwa 
wileńskie, 12% z województwa lwowskie, 10% z województwa stanisławowskie13. 

44% nowych mieszkańców Zgorzelca stanowili osadnicy wojskowi oraz przybyli 
z województw centralnych. Osadnictwo wojskowe brało swój początek z Rozkazu 
Osiedleńczego Nr 111 Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z dnia 3 czerwca 
1945 r. Wydzielono wówczas 12 powiatów przygranicznych (tj.: Kamień Pomorski 
– Wolin, Gryfino, Chojna, Sulęcin, Rzepin, Gubin, Krosno nad Odrą, Żary, Żagań, Zgo-
rzelec, Lubań, Lwówek Śląski). Przydział terenów do osadnictwa pokrywał się ze 
stacjonowaniem poszczególnych dywizji, a ich dowódcy stali obwodami inspektora-
mi osadnictwa. W skład obwodu osiedleńczego nr 4 wchodziły następujące powiaty: 
zgorzelecki, żagański, lubański, na terenie których rozlokowano 7 Dywizję Piechoty. 
Powiat zgorzelecki podzielono na trzy odcinki, na których czele postawiono dowód-
ców batalionów. 8 sierpnia 1945 r. Inspektor Obwodowy wyznaczył miejscowości: 
Zgorzelec, Pieńsk, Dłużyną Dolną i Górną, Żarki, Czerwoną Wodą, Lasów, Trójcą, Gro-
nów, Koźlice, Koźmin, Kunów do zasiedlenia przez żołnierzy i ich rodziny14.

Początkowo do osadnictwa wojskowego przeznaczono żołnierzy powyżej 40 r. 
życia, których kierowano do cywila w pierwszej kolejności. Działki osadnicze liczyły 
od 10 do 15 ha ziemi, które otrzymywali na własność wraz z przydziałem żywe-
go inwentarza. Na przełomie lat 1946 i 1947 przeprowadzono drugą demobilizację 
młodszych żołnierzy, podczas której pojawił się problem z wolnymi działkami do 
zamieszkania, te które dotąd nie zajęto były zbyt zniszczone. Problem rozwiązano 
poprze podział dużych majątków ziemskich na działki 10 ha., ostatecznie osadnic-
two wojskowe zakończono w 1947 r.15.

Po zakończeniu wojny przez Zgorzelec przeszły niezliczone tłumy byłych więź-
niów obozów koncentracyjnych i byli pracownicy przymusowi. Część z nich trak-
towała Zgorzelec jedynie jako punkt tymczasowy, zdarzały się jednak przypadki, 
że decydowali się oni aby pozostać w mieście. Najczęstszym powodem pozostania 
w Zgorzelcu, był fakt, iż byli więźniowie nie mieli tak naprawdę do czego lub kogo 
wracać, albo stracili dorobek całego życia lub też wszyscy ich najbliżsi już nie żyli, 
szukali więc miejsca by zacząć wszystko od nowa16. 

W sierpniu 1945 r., liczba Niemców zamieszkałych w Zgorzelcu wynosiła 1 200 
osób, natomiast Polaków 315. W grudniu 1945 r. Niemców mieszkało 2 411 osób, 
Polaków – 2 736. Czasowe zwiększenie populacji niemieckiej w mieście wynikała z 
napływów tejże ludności z terenów Śląska, którzy w Zgorzelcu zostali osadzeni tym-
czasowo. Jednak od 1946 r. zdecydowanie bardziej rosła liczebność Polaków w mie-

12  APW, Wykazy repatriantów i reemigrantów Oddz. Pow. PUR w Zgorzelcu, Państwowy Urząd Repatriacyjny 
(1944 – 1951), Numer Zespołu 82/345/0.

13  Bena, Polskie Górne Łużyce, s. 520.
14  K. Fokt, Migawki z pierwszych chwil polskiego Zgorzelca, [w:] K. Prosyniak (red.), Nasz Zgorzelec. Artykuły, 

szkice i eseje, Zgorzelec 2012, s. 18 – 25; Z. Dobrzyński, Na początku od nowa, Zgorzelec 2001, s. 14; Cz. Osę-
kowski, Oficjalne i faktyczne cele osadnictwa wojskowego na pograniczu polsko – niemieckim po drugiej wojnie 
światowej, Słupskie Studia Historyczne 1993 nr 3, s. 55.

15  Koreś, Wschodnie Górne Łużyce w XX wieku, s. 271; P. Zubrzycki, P. Zysnarska, Na nowo wśród obcych. Im 
Neuland unter Fremden, Zgorzelec 2012, s. 55 – 56.

16  S. Pfeiffer, Zwei Seiten einer Stadt – Görlitz Zgorzelec, Dwie strony miasta, Dresden 2005, s. 47.
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ście, natomiast liczba Niemców spadała, np. w grudniu 1948 r. było już ich tylko 8317.
W Zgorzelcu na przełomie lat 1945 – 1950 oprócz ludności polskiej osiedlały się 

również osoby pochodzenia żydowskiego, a także: Czesi, Rumunii, Rusini, Węgrzy, a 
od 1949 r. także Greccy i Macedończycy18. 

3. Zagrożenia wobec procesu osadnictwa polskiego
Proces osadnictwa polskiego był utrudniony z wielu powodów, m.in. przez dąże-

nia ludności serbołużyckiej do uzyskania autonomii w ramach państwa czechosło-
wackiego, a nawet własnego bytu państwowego. Problemem był też brak transpor-
tu. A jeszcze bardziej odczuwalnym mankamentem grupy szabrowników zarówno z 
Armii Czerwonej jak i z polski (głównie centralnej). 

Kolejnym z poważniejszych problemów stanowił transport wokół Zgorzelca i w 
samym mieście. Chociaż domy i gospodarstwa stały puste, to jednak wielu ludzi nie 
miało się nawet jak do nich dostać. Nowi mieszkańcy tak miasta jak i powiatu bez 
trudu dostrzegali, iż ziemie zachodnie były o wiele bogatsze i bardziej rozwinięte 
niż to, co pozostawili za sobą. Ponieważ nie wszystkie rozwiązania techniczne w 
nowych gospodarstwach były dla nich do końca jasne z czasem przez niewłaściwe 
ich eksploatowanie doprowadzali do ich zniszczenia. 

Następną trudnością okazały się pozostałości po wojenne w postaci ,,niewybu-
chów” Co prawda saperzy systematycznie oczyszczali teren, ale proces ten trwał 
dość długo. Po usunięciu wszelkich ,,niespodzianek” na budynkach umieszczano 
białą farbą napis: ,,Min niet”. Owe napisy zdobiły prawie wszystkie domy powojen-
nego Zgorzelca. Zdarzały się przypadki, kiedy cywile na własną rękę próbowali te 
miny rozbrajać, najczęściej kończyło się to tragedią19.

Brak stabilizacji politycznej też negatywnie wpływał na proces osadnictwa, wielu 
mieszkańców było przekonanych, że nie dalej jak w ciągu dekady Niemcy powrócą, a 
oni będą mogli wybrać się do swoich domów. Mimo wielu trudność polscy osadnicy 
zdołali stworzyć prężnie funkcjonujące społeczeństwo.

Władze polskie podjęły szereg działań propagandowych mających ukazać Zgo-
rzelec jako ,,raj”, aby w ten sposób zachęcić ludność polską do osiedlania się w tym 
rejonie i zatuszować bieżące problemy osadnicze, czego przykładem może być ar-
tykuł w „Naprzodzie Dolnośląskim”. Do osiedlania się w Zgorzelcu miały zachęcać: 
brak zniszczeń wojennych, czystość, pełne bezpieczeństwo na ulicach oraz urucho-
mienie apteki i szkół. W artykule podkreślono wyraźnie, że w mieście dotkliwie bra-
kuje polskich fachowców20.

Zakończenie
Osadnictwo polskie w Zgorzelcu w okresie 1945 – 1950 nie należało do najła-

twiejszych. Teren Dolnego Śląska i Górnych Łużyc w pierwszych miesiącach po za-
kończeniu II wojny światowej padł łupem wielu szabrowników. Rozkradano nie tyl-
ko mienie prywatne, ale także państwowe. Armia Czerwona również włączała się w 

17  Koreś, Wschodnie Górne Łużyce w XX wieku, s. 238 – 239; Bena, Polskie Górne Łużyce, s. 520.
18  Bena, Polskie Górne Łużyce, s. 520.
19  K. Hartmann, T. Korsak, Dwie biografie. Jan B. Gliński i Franz Scholz, Zgorzelec – Wrocław 2018, s. 44 – 45.
20  K. Ruhland, Trudny początek. Nowe sąsiedztwo i osadnictwo polskie nad Nysą Łużycką w dokumentach i materiałach z 

lokalnego archiwum niemieckiego, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka R. LXXIII (2018) 2, s. 124.
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grabież tych terenów, dopuszczając się przy tym gwałtów nie tylko na niemieckich 
kobietach. Ponadto uciekająca lub deportowana ludność niemiecka i serbołużycka 
zabierała ze sobą co było tylko możliwe. Nowi osadnicy zastawali więc spustoszo-
ne domy. Wiele budynków było zaminowanych i zniszczonych. ,,Dziki Zachód” jak 
zwykło się wówczas nazywać te tereny nie należały do najlepszych perspektyw. 
Trudności z transportem i zaopatrzeniem stały się zmorą urzędników magistratu 
i starostwa. Ludność polska pochodząca z Kresów miała nadzieję, że dosłownie za 
kilka miesięcy, góra lat powrócą do ziemi swoich przodków. Tak w Zgorzelcu jak i w 
okolicach dominowało poczucie ,.tymczasowości”, stąd też nie dbano o pozostawio-
ne mienie, myśląc, że i tak wrócą Niemcy i to zabiorą lub oceniając, że jeżeli coś jest 
,,poniemieckie” to jest jednocześnie bezwartościowe. Natomiast druga fala osadnic-
twa wojskowego musiał mierzyć się z niewystarczająca liczbą posesji i mieszkań dla 
demobilizowanych żołnierzy. Tym bardziej, że pewna część zniszczonych budynków 
nie nadawała się do zamieszkania. Ponadto władze miejskiej starały się pozyskać 
cześć nieruchomości przeznaczonych dla osadnictwa wojskowego na własne cele 
przykładem tego może być Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Zgorzelcu z dnia 
27 października 1947 r. w sprawie konfiskaty willi osadników wojskowych21. 

Władze polskie wiązały nadzieję, że wraz z podpisaniem Układu Zgorzeleckiego 6 
lipca 1950 r., osadnicy poczują się pewniej i zrozumieją, że Zgorzelec ma być ich no-
wym domem. Mimo to wielu z nich nadal czekało na możliwość powrotu do ,,domu”. 

Podsumowując pomimo tak wielu trudności osadnicy, którzy przybyli do Zgorzel-
ca w latach 1945 – 1950 wpłynęli zasadniczo na dalsze losy tego miasta próbując 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Owoce ich poświęcenia i pracy można było 
dostrzec w kolejnych dziesięcioleciach, stworzyli oni bowiem podstawy dzisiejszej 
społeczności zgorzelczan. 

Streszczenie:
Proces osadnictwa polskiego na obszarze Górnych Łużyc nie było wydarzeniem 

jednostkowym. Od chwili zakończenia II wojny światowej po dzień dzisiejszy można 
rozróżnić parę kluczowych punktów tego procesu. W powyższym artykule zapre-
zentowano pierwszy z etapów osadnictwa polskiego, który miał miejsce w latach 
1945 – 1950. Wówczas ziemie zgorzelecką i lubańską zasiedlono ludnością zupełnie 
ze sobą nie związaną. Byli to zarówno mieszkańcy Kresów jak i osadnicy wojskowi 
oraz Polacy przybywający z obozów koncentracyjnych oraz pracy przymusowej z 
Niemiec, Belgii, Francji i Holandii, którzy po przekroczeniu granicy zatrzymali się w 
pierwszym polskim mieście i jego okolicach. Artykuł ma na celu ukazanie złożono-
ści procesu osadnictwa polskiego w Zgorzelcu po II wojnie światowej tak ze strony 
pozytywnej jak i negatywnej. A także ukazać w jaki sposób do faktu osadnictwa pod-
chodzili sami osadnicy. Z uwagi, że temat ten jest rozległy artykuł prezentuje tylko 
najważniejsze aspekty tego zagadnienia. 

Słowa klucze: Zgorzelec, osadnictwo polskie, Górne Łużyce 

21  Koreś, Wschodnie Górne Łużyce w XX wieku, s. 245.
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Summary:
Polish settlers in Zgorzelec after the Second World War in the years 1945 - 1950
The process of Polish settlement in the area of Upper Lusatia was not an indi-

vidual event. From the end of World War II to the present day, several key points in 
this process can be distinguished. The above article presents the first stage of Pol-
ish settlement, which took place in the years 1945 - 1950. At that time, the lands of 
Zgorzelec and Lubań were settled by people who were completely unconnected with 
each other. They were both inhabitants of Kresy, military settlers and Poles coming 
from concentration camps and forced labor from Germany, Belgium, France and the 
Netherlands, who, after crossing the border, stopped in the first Polish city and its 
vicinity. The article aims to show the complexity of the Polish settlement process in 
Zgorzelec after World War II, both from the positive and negative sides. And also to 
show how the settlers themselves approached the fact of settlement. Due to the fact 
that this topic is extensive, the article presents only the most important aspects of 
this issue.
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Wstęp
Maria Magdalena stanowi jedną z najczęściej ukazywanych postaci biblijnych w 

sztuce. Są to zarówno przedstawienia z Ewangelii, jak i oparte o hagiografię sceny z 
jej życia, a także samodzielne wizerunki o charakterze kultowym.

Cel niniejszego tekstu wyznacza omówienie specyfiki zobrazowania autorytetu Ma-
rii Magdaleny na podstawie dwóch przedstawień datowanych na XVI stulecie i pocho-
dzących z obszaru historycznej Małopolski. Wyróżnia je bowiem wyjątkowe ujęcie tej 
postaci oraz zachowanie in situ, czyli w przestrzeniach kościołów parafialnych. Zdecy-
dowana większość średniowiecznych ołtarzy znajduje się obecnie w zbiorach muzeów.

Analizie zostaną poddane problemy badawcze obejmujące przyczyny umiejsco-
wienia Magdaleny po lewej stronie scen, a następnie czynniki wewnętrzne, takie 
jak: modlitwa kobiety i sposób zaprezentowania płaczu. Szczególne zainteresowanie 
budzą sposoby wizualnego przekazu emocjonalnych uwarunkowań tej postaci oraz 
głęboko przeżywanego cierpienia, które nie wynika wyłącznie z psychologii obydwu 
wizerunków. Będzie wyjaśniona relacja niewiasty i Jezusa: motyw braku bezpośred-
niego dotyku ręki Chrystusa z szydłowieckiej kwatery oraz odizolowania uczennicy 
od ukochanego Mesjasza w scenie w Tarczku. Omówi się zewnętrzne cechy: powód 
rezygnacji z nimbu w obrazie z Tarczka, wygląd, bogactwo stroju, a także trzymane 
przedmioty (atrybuty) w obydwu przykładach. Wzajemne powiązanie Magdaleny i 
Matki Bożej również wymaga wyjaśnień. Kwestie te bowiem stanowią punkt wyjścia 
do zbadania autorytetu Marii z Magdali w wyobrażeniach.

Teolodzy podejmowali problematykę pochodzenia niewiasty w licznych opraco-
waniach, ze względu na ich mnogość oraz ograniczenia artykułu, przytoczone zostaną 
wyłącznie najistotniejsze dla podjętego tematu wnioski. Już Ojcowie Kościoła: przede 
wszystkim Grzegorz Wielki, ale również Klemens Aleksandryjski, Tertulian, Ambro-
ży, Augustyn i Bernard, utożsamili Magdalenę z Marią z Betanii (J 12,3) i nieznaną z 

Maria Magdalena - wzór do naśladowania dla 
opłakujących Chrystusa. Analiza przedstawień na 

przykładzie kwater ołtarzowych z Szydłowca
i Tarczka

 

mgr Karolina Pukaluk – KUL JPII w Lublinie

Ur. 06.02.1991 w Lublinie. Absolwentka historii sztuki (magisterium w 2015) oraz historii (licencjat w 
2017) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Obecnie doktorantka histo-
rii sztuki na tej uczelni. Interesuje się kwestią ukazywania dzieciństwa Chrystusa w średniowiecznej 
sztuce w Polsce, kulturą żydowską w okresie międzywojennym, a także obozami koncentracyjnymi 
podczas II wojny światowej.
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imienia jawnogrzesznicą, która namaściła Chrystusa w domu faryzeusza Szymona 
(Łk 7, 36-50). Ta pierwsza myśl rzutowała szczególnie na dzieła sztuki, co będzie 
wykazane w dalszej części pracy. Orygenes, Hieronim, Hilary, Jan Chryzostom nie 
zgadzali się natomiast z tą tezą, analogicznie jak współcześni uczeni1.

Średniowieczni egzegeci dostrzegli w Magdalenie biblijną bohaterkę oraz obraz 
Kościoła, nie tylko jako Oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami, ale także traktowali ją 
jako figurę wspólnoty tworzonej przez pogan i składającej się z grzeszników błaga-
jących o miłosierdzie Boga. Nadali jej miano: „księżnej świętych”, a nawet „apostołki”. 
W przeciwieństwie do Marty reprezentującej postawę aktywną członków Kościoła, 
Maria uosabiała również kontemplację  Kobieta ta, namaszczając Jezusa przed i po 
Męce, stopniowo poznawała tajemnicę Jego Wcielenia. W Konkordancji Biblijnej za 
starotestamentalne typy tej postaci uważano: Ewę, Miriam – siostrę Mojżesza (Wj 
15, 20-21), Dawida (2 Sm 12), Rubena (Rdz 37), a także władcę z Księgi Daniela 
(Dn 6)2. Praktykowany od VI w. kult świętej rozwinął się w XII stuleciu na południu 
Francji, a następnie w całej Europie. Według polskiego synodu prowincjonalnego z 
1420 r., święto Marii Magdaleny obchodzone 22 lipca, pełniło niezwykle ważką rolę 
i zajmowało poczesne miejsce w kalendarzu liturgicznym, określano je jako duplex, 
czyli szczególnie doniosłe3. 

W języku francuskim łączy się płacz z Marią z Magdali, czego dowodzi frazeolo-
gizm „pleurer comme une Madeleine”, (pol. „płakać jak Magdalena”) oznaczający 
wielki lament. Jego genezy można upatrywać w perykopie Jana, gdzie niewiasta 
rozpaczała z powodu zniknięcia ciała Chrystusa (J 20, 11-12). Mieczysław Skrudlik 
przytoczył w swojej książce wizję dominikańską o mszy odprawianej przez samego 
Chrystusa, w kielichu zostały dostrzeżone łzy niewiasty, „ […] którymi nogi Pana 
Jezusa polewała i obmywała”4.

Kim zatem naprawdę była Maria Magdalena? Marek i Łukasz podają, iż Jezus 
uzdrowił kobietę, wypędzając z niej siedem złych duchów (Mk 16, 9; Łk 8, 2), co 
poświadcza siłę opętania, nie przedstawiającego jednocześnie rezultat grzechu. 
Hebrajski termin migdal/migadal w języku polskim tłumaczony jest jako „wieża”, 
zdaniem M. Skrudlika imię Megaddalena odnosi się do „pielęgnującej włosy”, „wyra-
biaczki warkoczów”, a w języku aramejskim akcentuje jej chwałę i potęgę. Określe-
nie to wskazuje ponadto na miejscowość, z której pochodziła kobieta, a więc Magda-
lię nad jeziorem Genezaret. Według trzeciego ewangelisty miano to stanowi jednak 
wyłącznie jej przydomek. Była najprawdopodobniej panną bądź wdową, gdyż po-

1  M. Skrudlik, Maria z Magdali w Ewangelii, legendzie i sztuce, Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, Poznań 1937, 
s. 7-9; J. Kucharski, Autentyczna Maria z Magdali w interpretacji Ewangelii Kanonicznych, [w:] „Niewiastę 
dzielną kto znajdzie”(Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia, red. A. Kubiś, K. Napora, Wyd. KUL, 
Lublin 2016, s. 382-383; J. Klinkowski, Kobiety biblijne w życiu społeczno- religijnym na tle starożytnej kultury, 
Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, Legnica 2017, s. 126-127. 
W ewangeliach wspomniano jeszcze o dwóch bezimiennych kobietach: pierwsza namaściła głowę Chrystusa w 
Betanii u Szymona Trędowatego (Mt 26, 6-13; Mk 14,3-8), drugą zaś Jezus uratował przed ukamienowaniem 
(J 8, 1-12). Za: E. Krawiecka, Staropolskie portrety św. Marii Magdaleny, Wyd. „Poznańskie Studia Polonisty-
czne”, Poznań 2006, s. 9-11. Według M. Bociana, w późnym średniowieczu identyfikowano ją również jako 
Samarytankę (J 4, 1-26), Za: tegoż, Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, 
islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych, przeł. J. Zychowicz, Wyd. Znak, Kraków 1995, s. 367.

2  E. Krawiecka, Staropolskie portrety św. Marii Magdaleny, s. 23-28.
3  M. M. Borek, Kult świętej Marii Magdaleny w trójmiejskim cechu fryzjerów, „Studia Gdańskie” 2004, t. 17, s. 258.
4  Cyt. za: M. Skrudlik, Maria z Magdali, s. 41; S. Davidson, Św. Maria Magdalena zwiastunka miłości eucharysty-

cznej, przeł. K. Kurek, PROMIC – Wyd. Księży Marianów, Warszawa 2018, s. 213. 
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zostałe uczennice Zbawiciela opisywano imionami braci, mężów i synów. Podobnie 
jak one, miała około pięćdziesiąt lat. Swój majątek przeznaczyła na finansowanie 
działalności Jezusa i Apostołów, równocześnie im usługując5.

1. Źródła literackie Opłakiwania
W Ewangeliach nie ma bezpośredniego opisu Opłakiwania. Wiadomo jednak, iż 

Maria Magdalena była naocznym „świadkiem śmierci Zbawiciela” (Mt 27, 55-56; Mk 
15, 40; J 19, 25). Przyglądała się także pogrzebowi Syna Bożego (Mt 27, 61, Mk 15, 
47). Autorzy podkreślili Jej ogromną miłość do Mesjasza6.

Apokryficzny utwór, Ewangelia Nikodema (Akta Piłata), datowana na V stulecie, 
zawiera dodatek zatytułowany Żale Maryi. Matka Boża wpadła w rozpacz z powodu 
Syna udającego się na Golgotę, a następnie konającego na krzyżu. Od IX do XIII w., w 
Bizancjum powstawały teksty o pośmiertnym opłakiwaniu Jezusa przez Jego Matkę7.

Jan de Caulibus w pochodzących z ok. 1300 r. Rozmyślaniach o życiu Jezusa Chry-
stusa, umieścił moment Opłakiwania w rozdziale Zdjęcie Jezusa z krzyża8. Maryja 
ułożyła głowę ukochanego Syna na swym łonie, Magdalena zaś przytuliła stopy, „u 
których kiedyś znalazła tak wielką łaskę”9. Reszta żałobników zgromadziła się wo-
kół Ciała i wszyscy rozpaczali nad stratą Mesjasza. Żywot Chrystusa napisany w ok. 
1340 r. przez Ludolfa z Saksonii nawiązuje do powyższego utworu10.

Wydany w ok. 1489 r. tekst O życiu Jezusa Chrystusa Tomasza á Kempisa również 
zawiera część zatytułowaną Zdjęcie Pana Jezusa z krzyża. Mesjasz spoczywał na ło-
nie Matki, która bardzo płakała nad ciałem najdroższego Dziecka. Autor poświęcił 
cierpieniu Magdaleny podczas Męki Zbawiciela osobny rozdział, ponadto zwrócił 
uwagę na jej gorzkie łzy oraz boleść po śmierci Nauczyciela. Kobieta zachowała jed-
nak całkowite posłuszeństwo dające siłę, by dalej żyć i została zachęcona do wspie-
rania swych towarzyszek, w tym Maryi11.

5  M. Skrudlik, Maria z Magdali, s. 25, 39; M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, s. 366-367; M. M. Borek, Kult 
świętej Marii Magdaleny, s. 260; E. Adamiak, Kobiety w Biblii. Nowy Testament, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 
2010, s. 78, 110-111; P.Cz. Bosak, Leksykon wszystkich postaci biblijnych, Wyd. Petrus, Kraków 2015, s. 1012, 
1031; J. Kucharski, Autentyczna Maria z Magdali, s. 368-369, 382; J. Klinkowski, Kobiety biblijne, s. 122-123. 

6  W. Hozakowski, Marja Magdalena w Ewangeljach, Towarzystwo „Bibljoteka Religijna” im. X. Arcybiskupa Bilc-
zewskiego, Lwów 1925, s. 34, 45; M. Skrudlik, Maria z Magdali, s. 20-21; E. Adamiak, Kobiety w Biblii, s. 46-47; J. 
Kucharski, Autentyczna Maria z Magdali, s. 372-374, 377-379, 387-388; J. Klinkowski, Kobiety biblijne, s. 122- 123; K. 
Wons, Uczennica i oblubienica. Lectio Divina z Marią Magdaleną, Wyd. Salwator, Kraków 2018, s. 93-97.

7  Ewangelia Nikodema, [w:] Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie Apokryficzne, red. M. Starowieyski, t. 2, 
Wyd. WAM, Kraków 2003, s. 668-670. Autorami bizantyńskich utworów byli: Jerzy z Nikomedii, Symeon Meta-
phrastes, Joannes Kinnamos, Nikephoros Basilakes. Za: E. Lucchesi Palli, L. Hoffscholte, Beweinung Christi, 
[w:] Lexikon der christlichen Ikonographie, red. E. Kirschbaum, t. 1, Herder, Rzym 1968, kol. 278.

8  Baltazar Opec dokonał przekładu tekstu, za którego autora uważano wówczas św. Bonawenturę i wydał w 1522 
Żywot Pana Jezu Krysta. Za: L. Biernacki, Karta z „Rozmyślania o życiu Pana Jezusa”, „Pamiętnik Literacki” 
1911, nr 4, s. 470.

9  Cyt. za: J. de Caulibus, Rozmyślania o życiu Jezusa Chrystusa, red. A. Lubik, wyd. 2, Wydawnictwo św. Augustyna, Ka-
towice 1935, s. 249; Ksiądz Z. Kliś błędnie utożsamił opis Opłakiwania ze Złożeniem do grobu. Za: tegoż, Pasja. Cykle 
pasyjne Chrystusa w średniowiecznym malarstwie ściennym Europy Środkowej, Wyd. WAM, Kraków 2006, s. 218-219.

10  J. de Caulibus, Rozmyślania o życiu Jezusa Chrystusa, s. 249; L. the Carthusian, Vita Christi, t. 4, Institut für 
Anglistik und Amerikanistik Universität Salzburg, Salzburg 2006, s. 86-88. 

11 T. á Kempis, O życiu Jezusa Chrystusa. Rozważania i modlitwy, przeł. W. Szymona, Wydawnictwo AA, Kraków 
2017, s. 238-239.
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2. Ikonografia Opłakiwania 
Pierwsze przedstawienia Opłakiwania w sztuce pochodzą z XI stulecia z Bizan-

cjum, mają swoje źródło w dwóch motywach: Złożeniu do grobu i Chrystusie na Ka-
mieniu Namaszczenia, są one trudne do rozróżnienia12. Na plakietce (XI w., kość sło-
niowa, Rosgarten Museum, Konstancja) i miniaturze z Tetra ewangeliarza, (cod. 5, fol. 
90v, kon. XI w., Biblioteca Palatina, Parma) po lewej stronie obok grobu stoją dwie 
lub trzy identycznie odziane niewiasty, rozpaczają nad stratą Zbawiciela, trzymają 
chusty tuż przy twarzy, jedna unosi ręce ku górze. Przed wejściem do pieczary Matka 
Boża siedzi na ziemi i przytula leżące na płótnie martwe ciało Jezusa13. Jan całuje rękę 
Nauczyciela, a Nikodem i Józef z Arymatei obejmują Jego stopy. U góry ukazano anio-
łów, niekiedy również krzyż, tło miniatury zawiera elementy krajobrazu. Inskrypcja 
O ENTAФIACMOC wskazuje jednak, iż traktowano te wyobrażenia jako Złożenie do 
grobu. Ioannis Spatharakis zaproponował termin Threnos dla scen powstałych w XII 
stuleciu, najstarsze zachowane przykłady pochodzą jednak z XIII w. (np. fresk, re-
fektarz, monastyr św. Jana Ewangelisty, Patmos), gdzie pokazano lithos, czyli Kamień 
Namaszczenia, jego relikwie przeniesiono z Efezu do Konstantynopola w 1170 r. Po-
nadto, na malowidłach umieszczano napis O EПITAФIOC ΘPHNOC (Opłakiwanie)14.

We Włoszech zaczęto ukazywać Opłakiwanie w XIII w., czego przykładem jest 
obraz Mistrza św. Franciszka (1270-1280, Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia). 
Twórca zawarł w wyobrażeniu lithosu oraz postaci pewne odniesienia do schema-
tu wypracowanego w Bizancjum, umieścił scenę na złotym tle. Pod koniec stulecia 
Kamień Namaszczenia przybrał formę sarkofagu usytuowanego wewnątrz budynku 
(fresk, kościół św. Marcina, Piza)15.

Giotto (1304-1306, fresk, Kaplica Scrovegnich Padwa) rozbudował kompozycję, 
przedstawiając skalisty krajobraz, powiększając liczbę niewiast oraz zaakcentował 
zrozpaczone twarze żałobników. Na ten okres datowane są również najwcześniejsze 
przykłady pochodzące z północy Europy, gdzie ciało Mesjasza spoczywa zazwyczaj 
na kolanach Matki Bożej, niekiedy rezygnowano z postaci Nikodema i Józefa, na zło-
tym tle znajduje się krzyż (Wiedeński Mistrz, ok. 1330, kościół, Klosterneuburg; pa-
ryska szkoła, ok. 1390, Luwr)16. Twórcy unikali także ekspresji mogącej zniekształ-
cić rysy twarzy bohaterów sceny, zamiast tego podkreślili zadumę i smutek. 

Schemat ten był kontynuowany w 1 poł. XV w. (np. Martino di Bartolomeo di Biagio, 
1400-1410, Yale University Art Gallery)17. Wyobrażenia różnią się ilością osób, przy 
czym zazwyczaj nie ma tu już aniołów. Zgodnie z pierwszym sposobem prezentowano 

12  K. Künstle, Ikonographie der christlichen Kunst, t. 1, Herder, Freiburg 1928, s. 480-481; G. Schiller, Ikono-
graphie der christlichen Kunst, t. 2, Gütersloher Verlaghaus Gerd Mohn, Gütersloh 1966, s. 187; H. Sachs, E. 
Badstübner, H. Neumann, Wörterbuch der christlichen Ikonographie, Schnell + Steiner, Regensburg 2012, s. 63.

13  Według I. Spatharakisa, G. Schiller błędnie zidentyfikowała go jako Kamień Namaszczenia. Za: tegoż, The influence 
of the lithos in the development of the Iconography of the threnos, [w:] Byzantine East, Latin West: art – historical 
studies in honour of Kurt Weitzmann, red. D. Mouriki, Princeton University Press, Princeton 1995, s. 436.

14  E. Lucchesi Palli, L. Hoffscholte, Beweinung Christi, kol. 278-279; I. Spatharakis, The influence of the lithos, s. 
435; Z. Kliś, Pasja, s. 219-220.

15  E. Lucchesi Palli, L. Hoffscholte, Beweinung Christi, kol. 279; G. Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, s. 
188; Z. Kliś, Pasja, s. 220; H. Sachs, E. Badstübner, H. Neumann, Wörterbuch der christlichen Ikonographie, s. 63.

16  E. Lucchesi Palli, L. Hoffscholte, Beweinung Christi, kol. 280-281; G. Schiller, Ikonographie der christlichen 
Kunst, s. 188-190; H. Sachs, E. Badstübner, H. Neumann, Wörterbuch der christlichen Ikonographie, s. 63.

17  E. Lucchesi Palli, L. Hoffscholte, Beweinung Christi, kol. 280-281; G. Schiller, Ikonographie der christlichen 
Kunst, s. 190, 192.
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Matkę Bożą, Chrystusa, Magdalenę i Jana (m. in. Rogier van der Weyden, 1441, Royal 
Museum of Fine Arts of Belgium, Bruksela). W drugim typie zaś, oprócz wymienio-
nych postaci, ukazywano pozostałe niewiasty, Józefa oraz Nikodema, a także innych 
świętych, czasami portretowano również zakonników i fundatorów (np. Fra Angelico, 
1436-1440, Muzeum św. Marka, Florencja). Zazwyczaj Ewangelista podtrzymuje Syna 
Bożego, którego adoruje Maryja18. Bohaterowie scen demonstrują rozmaite emocje, 
zarówno cichy smutek, jak i gwałtowną rozpacz. Krajobraz w tle niejednokrotnie ce-
chuje bogactwo szczegółów, zawiera również elementy architektoniczne.

Wyodrębniona postać Magdaleny pojawiła się w XIII w. w Italii. Dzieło Mistrza 
św. Franciszka ukazuje grupę trzech płaczek, a po przekątnej klęczącą i obejmującą 
nogi Zbawiciela młodą kobietę, jest to zapewne nawiązanie do nadmienionych już: 
jawnogrzesznicy i Marii z Betanii, które obmyły łzami stopy Jezusa oraz wytarły je 
włosami (Łk 7, 36-50; J 12,3). Dowodzi to zatem odziaływania myśli reprezentowa-
nej przez Grzegorza Wielkiego na sztukę. We fresku pizańskiego kościoła, niewiasta 
stojąca u boku innej żałobnicy i wyróżniona ciemnym wierzchnim okryciem (mafo-
rionem), unosi ręce w geście rozpaczy.

U Giotta, jedna z licznych postaci kobiecych siedzi na ziemi i delikatnie podtrzy-
muje stopy Nauczyciela. Twarz wyraża ogromny ból, uwagę zwracają: elegancko 
ufryzowane, rudawe włosy, które eksponują jej pokutę, różowa suknia oraz okrywa-
jący kolana czerwony płaszcz19. Również w tym przypadku, artysta odniósł się do re-
fleksji Grzegorza. Lokalizacja, strój i brak zasłony uzasadniają identyfikację mło-
dej niewiasty jako Magdaleny. W pewnych XIV-wiecznych kompozycjach zostało to 
utrudnione, ze względu na brak cech charakterystycznych dla tej konkretnej osoby 
(m. in. Alessandro d’Andrea, 1330-1360 fresk, kościół pw. św. Franciszka, Pistoia). Po-
nadto, Magdalena trzyma dłoń Chrystusa (np. Pietro Cavallini, 1310-1320, fresk, Santa 
Maria Donnaregina Vecchia, Neapol). Kontynuowano również sposób ujęcia postaci z 
podniesionymi dłońmi (m. in. Maestro della Pala di Fabriano, 1345-1365, Gemäldegal-
erie, Berlin). Włosy są odkryte lub zasłonięte chustą.

Artyści tworzący w 1 poł. XV stulecia, przedstawiali Magdalenę zgodnie z trzema 
koncepcjami, w tym wymienionymi już – usytuowaniem u stóp (np. Lorenzo Mo-
naco, 1400-1405, prywatna kolekcja) lub dotykiem ręki Zbawiciela (m. in. Aimone 
Duce, 1440-1450, Galleria Sabaudia, Turyn). Nowy element stanowi odizolowanie 
postaci od ciała Chrystusa, kobieta zazwyczaj klęczy, stoi lub siedzi i przypatruje się 
ukochanemu Nauczycielowi (np. Giovanni di Paolo, 1430-1435, Pinakoteka, Waty-
kan). Elegancki strój oraz nakrycie głowy tej subtelnej niewiasty nawiązują do ów-
czesnej mody, przy czym ma ona często rozpuszczone włosy. Rozpoczęto również 
ukazywanie jej atrybutu, tj. naczynia na wonności20. 

18  H. Sachs, E. Badstübner, H. Neumann, Wörterbuch der christlichen Ikonographie, s. 63.
19  K. Künstle, Ikonographie der christlichen Kunst, s. 481; U. Mazurczak, Ubiór – szata świętych. Na wybranych 

przykładach malarstwa średniowiecznego, [w:] Święci w wierze, tradycji, literaturze i sztuce. Inspiracje do badań 
hagiologicznych, red. K. Parzych- Blakiewicz, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Ol-
sztyn 2017, s. 233; K. Piotrowska, Maria Magdalena w ikonografii od „świętej grzesznicy” do „pokutującej 
uwodzicielki”, [w:] Ciało i ponowoczesność. Historia i społeczeństwo, red. W. Dittrich, Wyd. Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 181, 183.

20  M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, s. 372; J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów 
i symboli hagiograficznych, Universitas, Kraków 2013, s. 581; K. Piotrowska, Maria Magdalena w ikonografii, s. 183.



ARTYKUŁY

73

Jednym z najwcześniejszych, do dzisiaj zachowanych przykładów Opłakiwania w 
malarstwie tablicowym w Polsce jest Poliptyk Toruński (ok. 1390, Muzeum Diecezjal-
ne, Pelplin), nawiązujący do włoskich kompozycji. Odwołanie do europejskiego sche-
matu ikonograficznego dostrzega się także w przykładach z 1 poł. XV w., w których na 
tle krzyża zobrazowano Chrystusa, Matkę Bożą, Jana, Józefa i Nikodema oraz niewia-
sty, w tym Magdalenę (m. in. Opłakiwanie z Czarnego Potoku, ok. 1450, Muzeum Diece-
zjalne, Tarnów; Opłakiwanie z Żywca, ok. 1450, Muzeum Ziemi Żywieckiej, Żywiec)21. 

1. Ołtarz Wniebowzięcia NMP (kwatera: Opłakiwanie), 1507-1510, kościół parafi-
alny, Szydłowiec, przedruk za: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 
1500-1540, Warszawa, Kraków 1995, il. 115.

3. Usytuowanie Magdaleny w scenach z Szydłowca i Tarczka
Jak natomiast przedstawiono Magdalenę w XVI w.? Zarówno w kwaterze ołtarza 

z kościoła pw. św. Zygmunta w Szydłowcu (1507-1510, tempera na desce)22, jak i 
dziele w kościele pw. św. Idziego w Tarczku (1520-1525, tempera na desce)23, po-
stać ta znajduje się po lewej stronie, obok Matki Bożej, za nią stoją Józef z Aryma-

21  Sztuka sakralna w Polsce. Malarstwo, red. T. Dobrzeniecki, Ars Christiana, Warszawa 1958, il. 14, II; M. 
Walicki, Malarstwo polskie. Gotyk, Renesans, Wczesny manieryzm, Auriga, Warszawa 1961, s. 300-302; M. Otto-
Michałowska, Gotyckie malarstwo tablicowe w Polsce, Arkady, Warszawa 1982, nr 10, 11; Malarstwo gotyckie w 
Polsce, red. A.S. Labuda, K. Secomska, t. 2, DiG, Warszawa 2004, s. 150-152.

22 Sztuka sakralna w Polsce. Malarstwo, il.117. Pentaptyk Wniebowzięcia NMP został ufundowany przez Jakuba 
Szydłowieckiego, herbu Odrowąż, podskarbiego wielkiego koronnego i jego żonę, Zofię. Stanowi flamandzki import, dzieło 
zapewne kilku niezależnych twórców. Program ideowy został ściśle powiązany z postacią Matki Bożej, której kult był ty-
powy dla Jagiellonów, protektorów wspomnianego rodu. Ołtarz zawiera osiemnaście kwater, w tym predellę, gdzie ukazano 
Rodzinę Marii, centralnym obrazem jest Wniebowzięcie. Zwieńczenie natomiast nie zachowało się. Niezwykle interesujący 
pod względem ikonograficznym, jest cykl pasyjny nawiązujący zarówno do drzeworytów Hansa Schäufeleina ze Specu-
lum passionis Domini nostri Jesu Christi, jak również dzieł Albrechta Dürera. Opłakiwanie zostało usytuowane na lewym 
wewnętrznym skrzydle, pod śś. Agnieszką i Katarzyną, zainspirowane datowaną na ok. 1400 r. westfalską kompozycją z 
Netze. Za: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, Kraków 
1995, s. 81-83; S. Makarewicz, Późnogotycki ołtarz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowcu, Wyd. Instytutu 
Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2006, s. 7, 9-10, 51. Bibliografia ołtarza została podana w: tamże.

23  P. Kowalczyk prawdopodobnie błędnie zidentyfikowała tę scenę jako Zdjęcie z krzyża. Za: tejże, Biblia w malarst-
wie polskim, Wyd. Dragon, Bielsko-Biała 2018, s. 266. Za autora Tryptyku z Chrystusem ukazującym się Marii po 
zmartwychwstaniu uważa się Mistrza Tryptyku z Szyku. J. Gadomski datuje go na 1522-1525, a P. Kowalczyk – 
1540-1550. Ołtarz został poddany konserwacji w 1955-1956. Biskupi krakowscy sprawowali pieczę nad świątynią 
w Tarczku, być może zatem Piotr Tomicki ufundował nastawę. Analizowana kwatera mieści się na rewersie prawe-
go skrzydła, pod Biczowaniem i obok Cierniem Ukoronowania. Za: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe 
Małopolski 1500-1540, s. 15, 95-99. Opracowania dotyczące tego ołtarza można znaleźć w: tamże.
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tei i Nikodem (il. 1, 2). Jej usytuowanie w obydwu scenach uzasadnia naturalny dla 
łacińskiego odbiorcy ogląd obrazu, tj. kierunek od lewej ku prawej, który wynika 
z kolejności czytania. Stanowi także konsekwencję układu obydwu kompozycji, w 
szydłowieckim przykładzie postaci klęczącej Magdaleny, siedzącej Maryi i stojącego 
Jana wyznaczają linię diagonalną (il. 1). W dziele z kościoła w Tarczku umiejscowie-
nie niewiasty obejmuje zaś rezultat położenia grupy tworzonej przez Jezusa, Jego 
Matkę oraz „umiłowanego ucznia” (il. 2). 

2. Mistrz z Szyku, Tryptyk (kwatera: Opłakiwanie), 1540-1550, kościół, Tarczek, 
przedruk za: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540, il. 176.

Pozostałe przedstawienia datowane na 2 poł. XV w. i XVI stulecie, pochodzące z 
Polski, prezentują Magdalenę w różnych miejscach kompozycji (m. in. Jan Wielki i 
Stanisław Stary, Poliptyk Olkuski, ok. 1485, kościół parafialny, Olkusz; Pentaptyk ro-
dziny Krappe, ok. 1500, Muzeum Narodowe, Warszawa). W ikonografii europejskiej 
dominuje jednak prawa strona (np. Hans Memling, 1475-1480, Galleria Doria Pam-
phili, Rzym; Perugino, 1500, National Gallery of Ireland, Dublin).

3. Kwatera Opłakiwania z Szydłowca (fragment: Maria Magdalena), przedruk 
fragmentu za: S. Makarewicz, Późnogotycki ołtarz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Szydłowcu, Radom 2006, s. 51.
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4. Modlitwa i płacz Magdaleny
 Częściowo ukazana profilem na pierwszym planie Magdalena z szydłowieckiej 

sceny, klęczy na obydwu kolanach i nieco pochylona spogląda na ranę po gwoździu 
w dłoni Mesjasza, którą podtrzymuje za pomocą chusty (il. 3). Twarz kobiety wyra-
ża nie tylko adorację, miłość do Chrystusa, wdzięczność za zbawienie swojej duszy, 
skruchę z powodu popełnionych grzechów, ale również cichą boleść, czego dowodzi 
niemal niewidoczna, maleńka łza na lewym policzku pod okiem. Niewiasta przybli-
ża całun do twarzy, zamierzając ją otrzeć24. Uzasadnia to wpływ wspomnianych już 
żywotów Syna Bożego.

4. Kwatera Opłakiwania z Tarczka (fragment: Maria Magdalena), przedruk za: J. 
Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540, il. 336.

Kwatera z kościoła w Tarczku w głębi przedstawienia ukazuje Marię z Magdali en 
face, zwróconą delikatnie w prawą stronę (il. 4). Postać ta siedzi na kolanach, przy 
czym jej lewa noga jest lekko podniesiona. Niewykluczone, iż zamierza wstać, by 
namaścić najdroższego Nauczyciela. Spogląda w Jego kierunku, wyraz twarzy ko-
biety wskazuje na analogiczne cechy z poprzednim przykładem, czyli: modlitwę, za-
dumę, uwielbienie, świadomość swojej grzeszności, z drugiej strony zaś – tęsknotę 
za dotykiem Najświętszego Ciała Mesjasza oraz ogromne cierpienie. Łzy zostały tu 
zobrazowane inaczej niż w scenie z Szydłowca, są to licznie wypływające, zwłaszcza 
z lewego oka, strugi wydłużonych przejrzystych kropel, znajdujące się tuż nad po-
liczkami, co może świadczyć o początkach płaczu. W tym przypadku nawiązano do 
utworów de Caulibusa i Kémpisa.

 Autor poliptyku zapożyczył zapewne gest uniesionego lewego kolana od Gerarda 
Davida (1515-1520, Museum of Art, Filadelfia), w którego obrazie pozycja kobie-
ty również sugeruje zamiar podniesienia się i namaszczenia Mistrza.  Płaczu Marii 
Magdaleny nie ilustrowano w XV- i XVI-wiecznym malarstwie tablicowym z Polski. 
W przedstawieniach z Europy obrazowano ten motyw niezwykle rzadko (np. Dieric 
Bouts Starszy, 1460, Luwr). W kwaterze z Tarczka jednak twarz niewiasty nie jest 
wykrzywiona cierpieniem, a także znajduje się tu więcej łez, co dowodzi wyjątko-
wości tego dzieła (il. 4).

5. Relacja Magdaleny z Jezusem
Jak już wspomniano, Magdalena z szydłowieckiej sceny prawą ręką podpiera spo-

czywającą na chuście dłoń Zbawiciela (il. 1, 3). Podobnie jak Jan Ewangelista, kobie-

24  S. Makarewicz, Późnogotycki ołtarz Wniebowzięcia, s. 51; K. Piotrowska, Biblia w malarstwie polskim, s. 183.
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ta nie dotyka Go bezpośrednio, ale przez całun, którym Jezus zostanie okryty przed 
złożeniem do grobu. Martwe Ciało Mesjasza jest tu zatem traktowane jako relikwia. 
Maria z Magdali pokazuje zatem świadomość ciężaru swych win, pokorę, szacunek 
oraz uwielbienie dla Syna Bożego. 

Zrezygnowano z tego zabiegu w wymienionych wcześniej kompozycjach pol-
skich. Europejskie przykłady pokazują Magdalenę, która, podobnie jak w analizowa-
nej scenie, przytrzymuje dłoń, niekiedy zamierzając ją pocałować (np. Aimone Duce, 
1440-1450, Galleria Sabaudia, Turyn). Dotyka również umieszczoną na przedramie-
niu tętnicę łokciową lub promieniową, zapewne badając puls. Szuka w ten sposób 
oznak życia, gdyż nie może pogodzić się ze stratą ukochanej osoby (np. Luca Signo-
relli, 1499-1502, fresk, Kaplica San Brizio, Orvieto). Chusta natomiast pojawia się 
niezwykle rzadko, miniatura przedstawia żółty materiał wiszący na przedramieniu 
kobiety (Godzinki, 1450, KB, 76 G 22, fol. 19 v, Koninklijke Bibliotheek, Haga).

Magdalena we fragmencie poliptyku z Tarczka, jest oddalona od Mistrza, nie dotyka 
Go (il. 2). Analogicznie do szydłowieckiego przykładu, ciało Jezusa stanowi relikwię, 
a kobieta uświadamia sobie swoją niedoskonałość, tutaj tylko ręka Jana przylega do 
głowy Zbawiciela. Można wysunąć także inną hipotezę, Magdalena pokornie czeka, aż 
najbliżsi dla Chrystusa – Maryja i „umiłowany uczeń”, pożegnają się z Nim i wówczas 
kobieta namaści Zbawiciela, co uzasadniałoby opisane już podniesienie kolana.

Zabieg odizolowania Marii jest typowy także dla niektórych dzieł malarstwa w 
Polsce (np. Poliptyk, 1513, Muzeum Narodowe, Warszawa). W sztuce pochodzącej z 
Europy, nawet jeśli nie ma zetknięcia ciał Magdaleny i Chrystusa, kobieta ta znajduje 
się tuż przy Synu Bożym (m. in. Ulrich Apt, 1510, Muzeum Thyssen - Bornemisza, 
Mediolan). Artyści sporadycznie sytuowali niewiastę daleko od Zbawiciela za Matką 
Jezusa (np. Gerard David, 1515-1520, Museum of Art, Filadelfia), ten środek arty-
styczny zastosował również twórca ołtarza z Tarczka.

6. Brak nimbu w kwaterze z Tarczka
Tworzący układ trójkąta Magdalena, a także Józef z Arymatei i Nikodem nie po-

siadają nimbów, w przeciwieństwie do wspomnianej już identycznej struktury zło-
żonej z Matki Bożej, Chrystusa i Jana (il. 2). Problem ten wiąże się nie tylko z kompo-
zycją sceny, ale także z poddaną analizie kwestią odseparowania kobiety od Jezusa. 
Sprzężone ze sobą zagadnienia dają obraz przemyślanego programu teologicznego 
kwatery tego poliptyku. Przypuszczalnie, podkreślono tu, iż Maria z Magdali nie od-
pokutowała grzesznych uczynków, za które Jezus umarł na krzyżu. Po dokonaniu 
oczyszczenia, będzie osobą najbliższą Zbawicielowi, jak Maryja i Ewangelista. 

Być może jednak nimby w tej scenie przynależą jedynie wymienionym powyżej 
postaciom, analogicznie jak w niektórych XV- oraz XVI-wiecznych kwaterach ołta-
rzowych pochodzących z terenów Polski, gdzie niewiasty, Józef i Nikodem nie zostali 
wyróżnieni tymi oznakami świętości (np. Tryptyk dominikański, ok. 1465, Muzeum 
Narodowe, Kraków; Mistrz Pasji z Góry Śląskiej, Poliptyk, 1513, Muzeum Narodowe, 
Warszawa). Europejskie obrazy natomiast ukazują nimb nad głową Magdaleny, nie-
kiedy jednak rezygnowano z tego elementu, również u innych bohaterów scen.
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7. Wygląd Magdaleny
Magdalena z szydłowieckiej kwatery jest piękną dziewczyną o delikatnych ry-

sach porcelanowej twarzy, posiada wysokie czoło, cienkie brwi, ciemne oczy, prosty 
zgrabny nos, drobne koralowe usta, wydatny podbródek, a także stosunkowo długą 
szyję (il. 3). Częściowo zakryte przez czepiec długie falowane włosy o kolorze ciem-
nego blondu opadają na ramiona, odnoszą się do wcześniejszych przedstawień oraz 
omówionej już perykopy o jawnogrzesznicy i pokazują ją jako pokutnicę25.

W kwaterze z Tarczka również zobrazowano młodą i urodziwą kobietę, w wyglą-
dzie której szczególną uwagę zwracają: drobna twarz, niemal niezauważalne brwi, 
duże, wypukłe podkrążone od płaczu oczy z widocznymi białkami i szarymi tęczów-
kami, sporych rozmiarów nos, pełne czerwone wargi, a także wysmukła szyja (il. 4). 
Włosy zostały zasłonięte przez nakrycie głowy. Zaakcentowano tu delikatne dłonie 
o smukłych palcach.

Przedstawienie dużych oczu o wyeksponowanych białkach obejmuje cechę cha-
rakterystyczną dla polskiego malarstwa tablicowego z 1 poł. XVI w. (np. Tryptyk, 
Muzeum Diecezjalne, Tarnów). Całkowite okrycie włosów jest zaś niezwykle intere-
sującym oraz rzadkim rozwiązaniem, które można dostrzec w zarówno polskich (m. 
in. Ołtarz, ok. 1525, Muzeum Sztuki, Łódź), jak i europejskich wyobrażeniach z 2 poł. 
XV stulecia (np. nieznany artysta lombardzki, 1450-1499, Asta Sotheby’s, Londyn).

Omawiane przykłady ukazują modny, noszony przez kobiety w XV-wiecznej Pol-
sce czepiec (il. 3, 4)26. W pierwszym przypadku tworzy on beżowy wałek okalający 
głowę, przy czym nad czołem posiada dekoracyjną część: czarny materiał pokryty 
złotą siateczką wieńczy złota brosza z rubinem (il. 3). 

W obrazie z Tarczka natomiast zilustrowano czepiec poduszkowy (il. 4), jednak w po-
przednim okresie był on spowity chustą, z czego zrezygnowano w XVI w.27. To obszerne 
białe nakrycie głowy, podobnie jak w scenie z Szydłowca, zdobi umieszczona na przodzie, 
ale nieco większa i otoczona na krawędziach kuleczkami, złota brosza z rubinem. Ponad-
to, na serdecznym palcu lewej ręki kobiety widnieje pierścień złożony z trzech oczek: 
dwóch jasnych i jednego ciemnego. Przypuszczalnie symbolizuje on Trójcę Świętą. 

Nakrycie to stanowi analogię do kwatery ukazującej Magdalenę z tryptyku Rodzi-
na Marii (1510-1515, Muzeum Narodowe, Kraków), obydwa wizerunki są bowiem 
autorstwa tego samego artysty, tj. Mistrza z Szyku, a także do fragmentu Poliptyku 
Mistrza Pasji z Góry Śląskiej (1513, Muzeum Narodowe Warszawa), w tym przypad-
ku jednak czepiec wieńczy długa biała chusta. W kompozycjach z Europy podobny 
element stroju zobrazowano w miniaturze z Godzinek Filipa z Burgundii (1500, KB, 
76F2, fol. 285r., Koninklijke Bibliotheek, Haga). Przedstawienie pierścienia jest rów-
nież unikatowe.

Kobieta z Poliptyku z Szydłowca nosi spodnią zieloną szatę, a płaszcz o tym sa-
mym kolorze i złotym obramieniu, zakrywa lewe ramię, plecy, kolana oraz spływa 
na ziemię (il. 3). Wierzchnia złota suknia zaś jest pokryta tłoczonymi ornamentami 
roślinnymi, przy prawym rękawie i pod szyją ma białe wywinięcia. Artysta zastoso-

25  Tamże.
26  M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, s. 304.
27  Tamże, s. 304, 423. J. Gadomski dostrzegł tu wpływ drzeworytów Albrechta Dürera i Hansa Schäufeleina. 

Wydaje się jednak, iż ukazane nakrycia głowy są efektem obserwacji panującej wówczas mody. Za: J. Gadom-
ski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540, s. 97.
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wał zatem aktualizację, czyli przedstawiono strój typowy dla pocz. XVI w.
Zielony płaszcz i złota ozdobna suknia sygnalizują nawiązanie nie tylko do pol-

skich przykładów: Tryptyku Dominikańskiego (ok. 1465, Muzeum Narodowe, Kra-
ków) oraz Poliptyku Olkuskiego (ok. 1485, kościół parafialny, Olkusz), ale także sztu-
ki niemieckiej (Mistrz Księgi Domowej, 1480-1485, Gemäldegalerie, Drezno).

Analogicznie uczyniono we fragmencie tryptyku z Tarczka, gdzie jest to moda cha-
rakterystyczna dla 1 poł. XVI stulecia. Magdalena ma spodnią oliwkową szatę z pod-
winiętym lewym rękawem, a także długą wierzchnią suknię. Składają się na nią dwie 
części połączone białym obramowaniem: kołnierzyk czerwonego materiału, odsłania 
fragment szyi, dalej suknia jest złota, podkreślone zostały bufki pod ramionami (il. 
4). Polskie, włoskie oraz północnoeuropejskie sceny zwracają uwagę na wytworny i 
kosztowny strój Magdaleny. Najczęściej jest ona okryta płaszczem (m. in. Dieric Bouts 
Starszy, 1460, Luwr; Mistrz Pasji z Góry Śląskiej, 1513, Muzeum Narodowe, Warsza-
wa). Charakterystyczny dla poliptyku z Tarczka kołnierzyk został przedstawiony tak-
że przez Gerarda Davida (1510, prywatna kolekcja). Dwa analizowane ołtarze pre-
zentują piękną, zamożną kobietę należącą do patrycjatu miejskiego lub szlachty. Jej 
majętność i urodę podkreślił również Jakub de Voragine w Złotej Legendzie28. 

8. Naczynie na wonności
Kobieta ze sceny w Tarczku prezentuje naczynie na wonności, lewa ręka leży na 

pokrywie, prawa zaś trzyma jego spód (il. 4). Jest to pozłacana puszka wykonana z 
brązu, zamykana od góry za pomocą wieczka z uchwytem, który częściowo zakrywa 
dłoń postaci. Niewielkie pionowe żłobkowania oraz umieszczony w centrum wypu-
kły pasek zdobią pojemnik zapowiadający pogrzeb Chrystusa.

Pozostałe sceny Opłakiwania z Polski i Europy również niekiedy eksponują na-
czynie na wonności. Ma ono formę wydłużonej złotej bądź srebrnej puszki, leży na 
ziemi (np. Jan Wielki, Stanisław Stary, Poliptyk Olkuski, ok. 1485, kościół parafialny, 
Olkusz; Perugino, ok. 1500, National Gallery of Ireland, Dublin), bądź jest trzymane 
przez Magdalenę (m. in. Pentaptyk rodziny Krappe, ok. 1500, Muzeum Narodowe, 
Warszawa; Gerard David, 1515-1520, Museum of Art, Filadelfia). W Poliptyku obec-
nie znajdującym się w Muzeum Narodowym w Warszawie wyróżnia go wypukły pa-
sek, co zostało również zastosowane przez twórcę kompozycji z Tarczka.

9. Maria Magdalena i Matka Boża
Nadmieniono wcześniej, że ołtarz Wniebowzięcia NMP umiejscawia Magdalenę tuż 

obok Maryi, ciała kobiet niemal stykają się (il. 1), co uzasadnia ich wzajemną bliskość, 
a także relację między matką a córką. Analogię między postaciami zawarto we fron-
talnym przedstawieniu i pochyleniu sylwetki w prawą stronę ku Chrystusowi, ponie-
waż łączy je głęboka więź z Mesjaszem. 

Inaczej jednak ukazano łzy Matki Bożej, są to trzy duże krople: jedna nad drugą na 
lewym policzku (il. 1)29. Oprócz tego, jedynie Ona – nieskalana grzechem Matka ma 

28  J. de Voragine, Złota Legenda. Wybór, przeł. J. Pleziowa, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1983, s. 274; S. Gep-
pert, Mode unter dem Kreuz. Kleiderkommunikation im christlichen Kunst, Verlag Anton Pustet, Salzburg 2013, s. 65.

29  U. Mazurczak zwróciła uwagę na szczególną rolę płaczu Matki Bożej na przykładzie Piety. Za: tejże, Greckie i 
łacińskie warianty Piety. Pieta z Konopnicy w Muzeum Narodowym w Poznaniu, [w:] Lublin w kulturze, kultura 
w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, red. P. Dymmel, R. Jop, Archiwum 
Państwowe w Lublinie, Lublin 2018, s. 242-256.
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prawo dotknąć ciała Syna. 
W odmienny sposób potraktowano także Jej wygląd, nieco starsza od Magdaleny 

niewiasta posiada bowiem ziemistą cerę, większe i ciemniejsze oczy o uwypuklo-
nych białkach. Brwi, nos, usta oraz podbródek cechuje jednak podobieństwo. Kobie-
ty różnią się także strojem: Maryja została ubrana w białą chustę zakrywającą włosy 
i szyję, przepasaną czerwoną suknię oraz narzucony częściowo na głowę ciemno-
granatowy płaszcz o złotym obramowaniu (il. 1). Wymienione elementy są zdecydo-
wanie mniej eleganckie i nie reprezentują mody początku XVI w.

W Opłakiwaniu z Tarczka, podkreślono już wcześniej, iż Magdalena jest nieco z 
tyłu za Maryją, którą usytuowano w centrum kompozycji, dzięki czemu pośredniczy 
między Synem a Jego Uczennicą (il. 2). Matka Boża została ukazana profilem, klęczy 
na kolanach na ziemi ze splecionymi dłońmi, modląc się do Jezusa. Adoracja zatem 
upodabnia do siebie te dwie kobiety. Umieszczono jednak mniej łez na obliczu Matki 
Chrystusa, nagromadzono je z lewej strony. 

Analogicznie do poprzedniego przykładu, fizjonomie niewiast zawierają nieliczne 
zbieżne, ale przede wszystkim przeciwstawne cechy (il. 1, 2). Delikatność twarzy, od-
cień karnacji, ledwo widoczne brwi, kolor tęczówek, wystający podbródek upodabnia-
ją je do siebie. Pokazano tu również wspomniany już nimb, stanowiące efekt płaczu 
obwódki pod zdecydowanie mniejszymi oczami oraz drobniejsze usta. Nos jest wydat-
niejszy niż u Magdaleny. Ubiór Matki Jezusa charakteryzuje podobieństwo do ołtarza z 
Szydłowca (il. 1), na co wskazują biała chusta i płaszcz, a także czerwona suknia.

Kompozycje pochodzące z Polski i Europy ukazują Maryję i Magdalenę całkowicie 
w odmienny sposób30 (np. Mistrz Pasji z Góry Śląskiej, 1513, Muzeum Narodowe, War-
szawa; Ambrosius Benson, 1520-1525, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork).

10. Autorytet Marii Magdaleny
Maria z Magdali została ukazana w obydwu wyobrażeniach jako wzór do naślado-

wania, czego zdają się dowodzić omówione już zarówno elementy wewnętrze, jak i 
zewnętrzne (il. 1, 2). Szacunek, miłość do Nauczyciela pokuta oraz uniżoność miały 
zachęcić odbiorcę tych dzieł do nawrócenia (il. 3, 4). Bliskość z Maryją również uza-
sadnia prestiż Uczennicy Jezusa.

Przedstawione w kwaterze z Szydłowca włosy odwołują do ekspiacji Magdaleny, 
a ich zakrycie w przykładzie z kościoła w Tarczku podkreśla skromność (il. 3, 4).

Zakończenie
Podsumowując, kwatery ołtarzowe z Szydłowca i Tarczka cechuje wyjątkowe 

ujęcie kompozycyjne w przedstawieniu Marii z Magdali, ponieważ zobrazowano 
tu wiele unikatowych rozwiązań, niespotykanych w innych wizerunkach (il. 1, 2). 
Umiejscowienie kobiety po lewej stronie scen wynika z układu figur Maryi, Jezusa 
i Jana. Magdalenę pokazano w niepełnym profilu w Poliptyku Szydłowieckim (il. 1) 
oraz frontalnie w ołtarzu z Tarczka (il. 4). W pierwszym przykładzie, niewiasta klę-
czy, a w drugim wydaje się, iż co prawda siedzi na kolanach, ale planuje wstać.

Obydwie sceny eksponują modlitwę Magdaleny, która intensywnie przypatru-
je się Chrystusowi, według mistrza ołtarza z Szydłowca niewiasta adoruje ślad po 

30  M. M. Borek, Postać świętej Marii Magdaleny w malarstwie, „Studia Gdańskie” 2001, t. 14, s. 327-328.
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gwoździu w dłoni Mesjasza (il. 2, 3). Twarz wyraża uwielbienie dla Chrystusa, ale 
również ogromny ból, emocje jednak nie deformują fizjonomii postaci, zostały bo-
wiem skupione wyłącznie w szklistych oczach. 

Płacz Magdaleny pełni niezwykle istotną rolę, co podkreślili już wcześniej de Cau-
libus i Kémpis w swoich tekstach. W obydwu kompozycjach ten środek artystycz-
ny eksponuje późnośredniowieczną pobożność, został wyrażony na dwa sposoby, 
zgodnie z szydłowieckim wizerunkiem przez przedstawienie maleńkiej łzy oraz 
gest ocierania chustą twarzy (il. 3). Według obrazu z Tarczka, są to duże i grube 
krople licznie wypływające z oczu, przede wszystkim z lewego (il. 4). Zwrócono tu 
uwagę na początkową fazę płaczu, gdyż strugi te usytuowano tuż pod opuchniętymi 
dolnymi powiekami.

Maria pokazuje swą miłość do Nauczyciela, ale nie może Go dotknąć. W Polipty-
ku Wniebowzięcia NMP uniemożliwia jej to chusta, w ołtarzu z kościoła w Tarczku 
święta znajduje się nieco dalej od Chrystusa, jest tu również inny powiązany z tym 
problem – brak nimbu (il. 1, 2). Niewykluczone, iż zaakcentowano nie tylko ciało 
Jezusa tworzące relikwię, ale również pokorę kobiety, uzmysłowienie grzeszności 
i konieczność dokonania pokuty, by zostać osobą najbliższą Zbawicielowi. Ponadto, 
drugi przykład sugeruje, że niewiasta cierpliwie oczekuje na pożegnanie Nauczy-
ciela, a nimby przysługują, zgodnie z innymi polskimi kompozycjami z tego okresu, 
tylko Synowi Bożemu, Maryi i Janowi.

Zewnętrzne cechy są tu równie istotne, Maria z Magdali została przedstawiona 
jako zamożna, elegancka, piękna i młoda kobieta, której rysy twarzy charakteryzują 
się regularnością oraz subtelnością. Niezwykle rzadko spotykany zabieg stanowi za-
krycie włosów w dziele z Tarczka, szydłowiecki ołtarz natomiast eksponuje fryzurę 
niewiasty żałującej za swoje grzechy (il. 3, 4). Duże oczy są typowe dla polskiego 
malarstwa tablicowego z XVI stulecia, analogicznie jak czepce poduszkowe i pozo-
stałe elementy stroju. Biżuteria pełni tu ważną funkcję, tworząc nośnik symbolicz-
nych znaczeń. Wydaje się, iż nie ukazywano pierścienia w wizerunkach Magdaleny. 
Przynależącym jej atrybutem jest metalowe, pozłacane, a także pokryte dekoracją 
naczynie na wonności, łączące tę scenę ze Złożeniem do grobu.W obydwu przypad-
kach usytuowano Maryję i Magdalenę tuż obok siebie, dzięki czemu zaakcentowano 
ich bliską więź (il. 1, 2). Szydłowiecka kwatera pokazuje analogiczne pochylenie ich 
sylwetek (il. 1). Zawarto jednak liczne różnice w zobrazowaniu wyglądu, choć można 
także dostrzec pewne zbieżności.

Poddane analizie problemy wskazują na Marię z Magdali jako wzór do naślado-
wania dla wiernych modlących się w świątyniach w Szydłowcu i Tarczku. Zobrazo-
wane tam postępowanie świętej skłania do gorliwej miłości do Syna Bożego oraz 
czynienia pokuty.

Zagadnienie sposobu przedstawienia Magdaleny, a zwłaszcza jej stroju w pozo-
stałych scenach Opłakiwania z Polski potrzebuje bardziej skrupulatnych badań. Ist-
nieje tu problem prawidłowej identyfikacji tej postaci. Niewykluczone także, iż nale-
żałoby rozważyć jej zmianę w kwaterach z Czarnego Potoku i Żywca, odkryte długie 
włosy świadczą o tym że, Marią z Magdali jest prawdopodobnie kobieta usytuowana 
przy stopach Jezusa, a nie postać całująca dłoń Zbawiciela, czy rozmawiająca z Ja-
nem31. Kwestia ta wymaga dalszych analiz.

31  Malarstwo gotyckie w Polsce, il. 411, 413, 415.
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Streszczenie:
Kwatery z Szydłowca i Tarczka eksponują cierpiącą z powodu straty ukochanego 

Mistrza Marię Magdalenę jako wzór do naśladowania. Motyw ten pojawił się już w 
żywotach Chrystusa autorstwa Jana de Caulibusa i Tomasza Kémpisa, które zostały 
omówione w tym artykule, analogicznie jak rozwój ikonografii Opłakiwania.

We właściwej części poddano analizie problemy badawcze odnoszące się do po-
wodu usytuowania Marii z Magdali po lewej stronie kompozycji, jej modlitwy i pła-
czu, więzi z Chrystusem oraz Matką Bożą. Kluczowy jest również wygląd kobiety: 
strój, brak nimbu w kwaterze z Tarczka, a także trzymany tam atrybut. Kwestie te 
akcentują bowiem autorytet Magdaleny. Podsumowanie obejmuje najistotniejsze 
wnioski i postulaty badawcze.

Słowa kluczowe: Maria Magdalena, opłakiwanie, malarstwo tablicowe w Polsce, 
Szydłowiec, Tarczek, autorytet

Summary:
Mary Magdalene – role model for Christ’s bewailers. Analysis of sixteenth century 

depictions of Lamentation from churches in Szydłowiec and Tarczek
Panels from Szydłowiec and Tarczek present the Mary Magdalene who suffers 

from the loss of her beloved Master and is the guiding light. This topic appeared in 
texts written by John de Caulibus and Thomas Kémpis, which, like previous iconog-
raphy of Lamentation, were studied in this article.

In the main part there are some problems connected with Magdalene’s placement 
in these examples, her praying and crying, relationships with Jesus and Mother of 
God. The key is also the appearance of this woman, her attire, the lack of nimbus 
and also the alabastron kept in hand in the painting from Tarczek. These issues em-
phasise Mary’s authority. The end contains the most important conclusions and re-
search possibilities.

Keywords: Mary Magdalene, lamentation, panel painting in Poland, Szydłowiec, 
Tarczek, authority figure
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Maria Magdalena – autorytet dla ludzi 
grzesznych. Analiza postaci Marii z Magdali

w obrazie Ukrzyżowanie Chrystusa, z kościoła 
Maria am Gestade w Wiedniu

 

mgr Natalia Woszuk – KUL JPII w Lublinie

Wstęp
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu prezentuje wyjątkowe figury kobiet. 

Potomkinie Ewy - silne, odważne, inspirujące i pełne wiary - matki, żony, proroki-
nie, obrończynie ludzi oraz miast, bohaterki biblijnych ksiąg odgrywają niezwykle 
ważną role w historii zbawienia współtworząc jej trzon. Przodkinie Jezusa uczło-
wieczają Syna Bożego jak również akcentują jego ludzkie pochodzenie1. Żadna z nie-
wiast towarzyszących w wędrówce i nauczaniu Nazarejczyka nigdy nie została przez 
Niego odtrącona, niezależnie od jej pochodzenia czy chorób trawiących ciało bądź 
duszę. Spośród trzydziestu wymienionych z imienia kobiet Nowego Testamentu naj-
bardziej zagadkową i umiłowaną przez Jezusa jest Maria Magdalena. 

Maria z Magdali, którą poznajemy za sprawą św. Łukasza (Łk 8, 1-3) to kobieta 
opętana przez siedem złych duchów2. Według słów św. Marka (Mk 15,40-41; Mk 
15, 47), towarzyszyła i usługiwała Apostołom w drodze z Galilei do Jerozolimy. Ma-
ria Magdalena była również obserwatorką Ukrzyżowania i Śmierci Jezusa. Czterej 
Ewangeliści wymawiają jej imię pośród innych kobiet, które odkryły pusty grób 
Pana (Mt 28,1; Mk 16,1; Łk 24,10) a co więcej święci Jan i Marek wskazują, że to wła-
śnie ona pierwsza ujrzała zmartwychwstałego Nauczyciela (J 20, 11-18; Mk 16,9). 

Za sprawą papieża Grzegorza I Wielkiego (540-604 r.) oraz wielkanocnej homilii 
z 591 roku postać wiernej służebnicy została połączona z figurą jawnogrzesznicy z 
domu faryzeusza (Łk 7,37) oraz Marią - siostrą Łazarza (Łk 10,38)3. Przyjęte w Ko-
ściele Zachodnim zespolenie postaci Marii z Magdali oraz Betanii było proponowane 
już przez Klemensa Aleksandryjskiego, Tertuliana, św. Ambrożego oraz św. Augu-
styna. Według współczesnych biblistów i teologów unifikacja ta jest bezpodstawna 

1  A. Malina, Kobiety w genealogii Jezusa (Mt 1,1-17). Verbum Vitae 19 (2011), s.109-129.
2  Wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które zostały przytoczone w artykule pochodzą z: Pismo Święte Starego i 

Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. red. A. Jankowski, Wyd. Pallotinum, Poznań 2002. 
3  M. Maliński, Homilie na Ewangelie - Św. Grzegorz Wielki, przeł. W. Szołdrski, T.3, Wyd. Akademia Teologii 

Katolickiej, Warszawa 1970, s. 233, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy.

Ur. 10 lutego 1992 roku w Lublinie. Historyk sztuki, absolwentka i doktorantka Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej. Od 2013 r. badacz sztuki 
średniowiecznej pochodzącej z obszaru dzisiejszej Rumunii. Autor opracowań dotyczących m.in. ar-
chitektury siedmiogrodzkich kościołów cysterskich oraz malarstwa ściennego cerkwi wołoskich. 
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aczkolwiek nie można zaprzeczyć, że doprowadziła do znaczącego rozszerzenia iko-
nografii Świętej jak również przypisaniu Marii Magdalenie dodatkowych cech i zna-
czeń, które wraz z tekstami pozakanonicznymi były chętnie wykorzystywane przez 
średniowiecznych artystów4.

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat dyskursowi o Marii Magdalenie po-
święcono wiele uwagi o czym świadczy niezwykle obszerna literatura przedmiotu. 
Historyk kościoła Katherine Ludwig Jansen pisała między innymi o roli Magdaleny 
w kulturze średniowiecza i ludzkiej pobożności5. Silke Geppert jest autorką mono-
grafii skupiającej się na symbolice ubiorów osób uczestniczących w Ukrzyżowaniu6. 
Sean Devidson podjął rozważania na temat Marii Magdaleny w kontekście miłości 
eucharystycznej7. Daniela Bohde w swej najnowszej pracy skupiła się natomiast 
na motywie Niewiasty u stóp Krzyża8. Polscy naukowcy piszący w ostatnich latach 
o ikonografii Świętej to między innymi Magdalena Maria Borek, Janina Bosko czy 
Ewa Krawiecka, która opracowała zagadnienie staropolskich portretów.9 Wskaza-
ne obszary badań obejmują jedne z najbardziej aktualnych tematów podejmowa-
nych prac. Popularność rozważań poświęconych Marii Magdalenie pomimo lat nie 
zmniejsza się, co więcej prowadzi do rozwoju nowatorskich tez i prób rozszyfrowa-
nia oraz ponownego zdefiniowania Apostołki Apostołów. 

1. Cel artykułu i najważniejsze pytania
Niezwykła popularność Ukrzyżowania w sztukach plastycznych, mnogość za-

chowanych dzieł jak również dostępność i rzetelność opracowań naukowych, które 
pozwalają na prześledzenie rozwoju tego motywu ikonograficznego sprawia, że w 
niniejszym artykule kwestie wykraczające poza postać Marii Magdaleny nie będą 
szerzej podejmowane. Główny problem stanowi bowiem analiza figury XV-wiecznej 
Grzesznicy z wiedeńskiego kościoła Maria am Gestade a za wyborem działa, prze-
mawia jego unikalność i zagadkowość. Dlaczego Apostołka Apostołów przedsta-
wiona została u boku Włada Palownika? Jaką pełni funkcję? Dlaczego jest jedyną 
kobietą bez nimbu? Czy jest zatem potępiona? Dlaczego nie płacze, gdy inne niewia-
sty wznoszą lament? Już na podstawie tych kilku pytań dostrzec można niezwykłą 
złożoność obrazu, który nie został dotąd poddany szczegółowej analizie. 

1.1. Maria Magdalena w malarstwie średniowiecznym
W kręgu średniowiecznego malarstwa Europy Łacińskiej, Maria Magdalena 

przedstawiana jest najczęściej jako postać uniżona bądź dramatyczna, cierpiąca i 
targana silnymi emocjami. Pojawia się w scenach Namaszczenia w Betanii, Męki Pań-
skiej tj. Ukrzyżowania, Zdjęcia z Krzyża, Opłakiwania oraz Złożenia do Grobu.

4  M. M. Borek, Postać świętej Marii Magdaleny w malarstwie. Studia Gdańskie, XIV (2001), s. 316.
5  K. L. Jansen, La construcción de María Magdalena en la predicación y en la piedad popular. Iglesia Viva, 265 

(2016), pp. 33-54.
6  S. Geppert, Mode unter dem Kreuz: Kleiderkommunikation im christklichen Kult. publ. Verlag Anton Pustet, 

Salzburg 2013, pp. 28-140.
7  S. Davidson, Św. Maria Magdalena. Zwiastunka miłości eucharystycznej. przeł. K. Kurek, Wyd. Promic, Warsza-

wa 2018, s. 197-204.
8  D. Bohde, Mary Magdalene at the Foot of the Cross. Iconography and the Semantics of Place. Mitteilungen des 

Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 61 (2019), no. 1, pp. 3–43.
9  E. Krawiecka, Staropolskie portrety św. Marii Magdaleny. Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2006, 

s. 15-200. 
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W ciągu chrystofanii otrzymała własny motyw ikonograficzny jakim jest Noli me 
tangere10. Zgodnie z pozabiblijnymi tekstami Maria Magdalena jest ukazywana pod-
czas własnego „Wniebowzięcia”, Ukoronowania jak i Adoracji Dzieciątka Jezus. Zło-
ta legenda Jakuba de Voragine z niezwykłą skutecznością rozpropagowała życiorys 
Świętej łączący wiele źródeł i upowszechniła wyobrażenie Pustelnicy unoszonej 
przez anioły11. Ponadto Maria Magdalena trwale zespolona z czczoną na Wschodzie 
Marią Egipcjanką, zyskała również wizerunek okrytej włosami pokutnicy – spopula-
ryzowany szczególnie w dobie kontrreformacji12. 

1.2. Maria Magdalena - świadek Ukrzyżowania
Sławiona, szanowana, wszechobecna w całej Europie, patronka: fryzjerów, wy-

twórców kosmetyków i perfum, rękawiczników, ogrodników, właścicieli winnic, ko-
biet, więźniów oraz błagających o wybaczenie grzeszników, od XIII w. zagościła na 
stałe w malarskich przedstawieniach Ukrzyżowania13. Jednym z najstarszych dzieł 
na których odnaleźć możemy wizerunek Marii Magdaleny jest fresk z nawy głównej 
kościoła Sant’ Angelo in Formis datowany na 1080 rok14. W sztuce wczesnochrze-
ścijańskiej ciało umierającego Zbawiciela flankowane było najczęściej przez żołnie-
rzy oraz łotrów czego doskonałym przykładem jest pochodząca z V w. i wykonana z 
drewna cedrowego kwatera drzwi bazyliki św. Sabiny w Rzymie (420-450 r.). Wraz z 
rozwojem motywu ikonograficznego, świadkami Męczeńskiej Śmierci stali się Matka 
Boża i Jan Ewangelista. Maryi przypisano prawą, natomiast Umiłowanemu Uczniowi 
lewą stronę krzyża stanowiącego każdorazowo centralny i najważniejszy element 
sceny. Wydzielenie kierunków zgodne jest natomiast, nie z opisem Ukrzyżowania a 
symboliką zawartą zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. W przeciągu XIII-
-XVI w. kompozycja obrazów ulegała licznym przeobrażeniom15. Ciało Jezusa odda-
wano jako statyczne bądź dynamiczne - nieruchome i dostojne albo wręcz przeciw-
nie targane cierpieniem, umęczone i spazmatycznie wykręcone - żywe lub martwe. 
Krzyż łaciński mógł przybierać formę Drzewa życia, a rodzaj i liczba obserwatorów 
sceny wzrosnąć do pełnego ekspresji tłumu ludzi i zwierząt (il. 5). 

Maria Magdalena - świadek Ukrzyżowania - w średniowiecznym malarstwie ta-
blicowym ukazywana jest najczęściej na dwa sposoby. Pierwszy przedstawia Świę-
tą w grupie niewiast, drugi umiejscawia ją u stóp Jezusa w nawiązaniu do uczty u 
Szymona. Uczennica w wielu przypadkach obejmuje belkę krzyża, aczkolwiek w 
tym geście może być zastąpiona również przez Matkę Bożą (il.4). Apostołka Aposto-
łów niemalże każdorazowo wyróżnia się spośród żałobników bogactwem ubioru, 
pięknem bujnych, długich i nieosłoniętych welonem ani chustą włosów, jak również 
trzymanym w dłoni słoiczkiem wonności, który stał się jej głównym atrybutem. Po-
siada pełne prawo do bycia portretowaną pod krzyżem, bowiem wymienia jest z 

10  M. Siodłowska, P. Królikowski, Zmartwychwstanie w ikonografii. Kierunek Interpretacji teologiczno fundamen-
talnej. Resovia Sacra, 21 (2014), s. 373.

11  Z. Bauer, A. Leszkiewicz, Wielka księga świętych. T.3, Wyd. PINNEX, Kraków 2003, s. 41.
12  J. de Voragine, Złota legenda. przeł. J. Pleziowa, Wyd. PAX, Warszawa 2000, s. 220-222; 297-304.
13  M. Skrudlik, Maria z Magdali w ewangelii, legendzie i sztuce. Wyd. Armoryka, Poznań 1937, s. 77.
14  D. Bohde, dz. cyt., s. 10-42.
15  G. Schiller, Iconography of Christian Art: The passion of Jesus Christ. T.2, publ. Lund Humphries, London 

1972, s. 20-648.
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imienia jako naoczny świadek śmierci Jezusa w trzech passusach Biblii16. W relacji 
św. Mateusza czytamy: 

Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Je-
zusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka 
Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza (Mt 27, 55-56). 

Św. Marek podaje: 
Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria 

Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, oraz Salome. One to, kiedy prze-
bywał w Galilei, towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z Nim 
przyszły do Jerozolimy (Mk 15, 40-41). 

Natomiast św. Jan, mówi: 
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofa-

sa, i Maria Magdalena. (J 19, 25). 

Apostołka Apostołów pozostała u boku Nauczyciela do końca jego ziemskiego ży-
wota i wymieniana jest w otoczeniu szczególnych kobiet – należących do rodziny 
Zbawiciela17. Pismo Święte i zawarte w nim świadectwa czterech Ewangelistów, z 
których tylko Jan faktycznie był obecny pod krzyżem, stanowią jedyne pewne źródło 
wiedzy na temat wydarzeń, które miały miejsce na Golgocie18. Tekst natchniony nie 
udziela jednak żadnych informacji o wyglądzie, zachowaniu a nawet konkretnym 
miejscu zajmowanym przez niewiasty w czasie męczeństwa Chrystusa. Ewangelie 
gnostyckie - Pisti Sophia, Ewangelia Filipa, Ewangelia Marii czy Ewangelia Tomasza 
– które przywołują postać Marii Magdaleny nie rozwijają natomiast wątku Ukrzy-
żowania, a Ewangelia Nikodema, opisująca Pasję nie wymienia nawet jej imienia19. 

2. Obraz Ukrzyżowanie Chrystusa z kościoła Maria am Gestade
Pochodzący z 1460-1462 r. obraz Ukrzyżowanie Chrystusa z kościoła Maria am 

Gestade (il.1) to dzieło złożone a przez to również dosyć nieoczywiste i problema-
tyczne. Pomimo niekwestionowanej wartości artystycznej malowidło nie otrzymało 
własnej monografii i w przeciwieństwie do innych wiedeńskich zabytków pozostaje 
niedocenione - omawiane wyłącznie w kontekście zawartego w nim kryptoportre-
tu20. Tablica wielkości 202 x 161 cm, przypisywana wiedeńskiemu Mistrzowi kościo-
ła Maria am Gestade, to jedyne zachowane w całości skrzydło nieistniejącego dziś 
ołtarza głównego21. Panel wykazuje wyraźne wpływy malarstwa niderlandzkiego i 

16  J. Kucharski, Autentyczna Maria z Magdali w interpretacji Ewangelii Kanonicznych. [w:] Niewiastę dzielną kto 
znajdzie? (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia. red. B. Hryciuk, Lublin 2016, s. 372-392. 

17  K. Wons, Uczennica i Oblubienica. Magdalena. Wyd. Salwator, Kraków 2018, s. 97-103.
18  W. Hozakowski, Marja Magdalena w Ewangeliach. Wyd. Tow. „Bibljoteka Religijna” im. X. Arcybiskupa Bil-

czewskiego, Lwów 1925, s. 34-41.
19  M. Starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie Apokryficzne. T.1, Wyd. WAM, Kraków 2003, s. 85-

265; Tenże, Apokryfy Nowego Testamentu. Apostołowie. T.2, wyd. WAM, Kraków 2017, s. 23-590. 
20  E. Pokorny, Dracula-Porträts des 15. bis 18. Jahrhunderts. [in:] Dracula. Woiwode und Vampir. Ausstellungska-

talog. ed. W. Seipel, publ. Schloss Ambras, Innsbruck 2008, pp. 21-32.
21  Y. Wessely, Wien - Innere Stadt. Maria am Gestade. publ. Redemptoristenkolleg Maria am Gestade, Wien 2011, 

pp. 28-30; K. Klein, Vlad Tepes alias Dracula: „Ein rötlich-mageres Gesicht von drohendem Ausdruck”. Sieben-
bürgische Zeitung, 17 (2002), no. 31, pp. 7.
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nawiązuje do dzieł najznamienitszych artystów doby gotyku: Jana van Eycka, Rogie-
ra van der Weydena czy Dirka Boutsa. 

(il.1) Ukrzyżowanie Chrystusa, 1460-1462, olej na desce, warsztat wiedeński, 202 x 161 cm, Mary am 
Gestade, Wiedeń.

Źródło: Y. Wessely, Wien - Innere Stadt. Maria am Gestade. publ. Redemptoristenkolleg Maria am 
Gestade Wien 2011, s. 29.

Ukrzyżowanie Chrystusa cechuje statyczna, symetryczna, wertykalna i otwarta 
kompozycja. Centralny i zarazem główny element obrazu stanowi ciemnobrązowy 
krzyż w kształcie litery „T”, zwieńczony w środkowej części patibulum niewielką 
tabliczką titulusu. Ciało Zbawiciela, przybite trzema gwoźdźmi do drewnianych 
belek nie wykazuje fizycznych oznak męki. Jezus, okryty wyłącznie wąskim pasem 
związanego na biodrze perizonium jest figurą pełną szlachetności. Artysta w spo-
sób niezwykle wyszukany - poprzez pochylenie głowy, obniżenie ramion, subtelne 
odchylenie lewego barku, naprężenie klatki piersiowej oraz ugięcie kolan – oddał 
prawdziwą cielesność i ciężar martwego ciała. Chrystus ma zamknięte oczy, jego 
twarz wyraża smutek a mimo to tchnie wewnętrznym spokojem, korona z cierni 
oraz rany dłoni, stóp i boku są natomiast jedynym dowodem jego cierpienia. 

Po prawej stronie krucyfiksu, artysta umieścił pięć postaci, tworzących grupę Ma-
rii. Matka Boża podtrzymywana przez Jana Ewangelistę i jedną ze świętych niewiast, 
jest omdlała i pełna boleści, uginają się pod Nią kolana a Jej bliskość z Synem wyrażo-
na została poprzez identyczne ułożenie głowy i zamknięte oczy. Kobiety z drugiego 
planu noszące wspólne imię – Maria, prezentują natomiast trzy odmienne postawy. 
Najbliższa krzyża, jest skupiona na osobie Przenajświętszej Panny i broni Ją przed 
upadkiem. Druga – ustawiona najwyżej – unosi głowę i spogląda na Zbawiciela, na-
tomiast trzecia, płacze i ociera oczy białą chustą. Umiłowany Uczeń, który przejmie 
opiekę nad Matką Jezusa jest bosy i ma zamknięte oczy. W czułym geście pochyla 
głowę w stronę Maryi i podtrzymuje Kobietę prawie Jej nie dotykając. Wszystkie 
postacie tej grupy posiadają nimby, białe welony wyróżniają niewiasty, stroje sięgają 
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ziemi, są proste i jednolite. Draperie szat, łamią się w sztywne formy podkreślając 
cielesność brył figur ludzkich. Elementem wartym zaznaczenia jest również czaszka, 
która tradycyjnie znajduje się pod krzyżem – symbol praojca Adama i zwycięstwa 
nad śmiercią – tutaj leży u stóp Najświętszej Panny dokładnie pomiędzy Matką Bożą 
i Marią Magdaleną. 

Lewa strona krzyża jest przeciwstawna prawej a centralną postacią siedmiooso-
bowej grupy jest Wład III Palownik (1431-1476)22. Ukazany w kryptoportrecie ho-
spodar wołoski odziany w charakterystyczną dla siebie długą czerwoną szatę i koro-
nę z pereł, jest odwrócony plecami do Zbawiciela przez co zyskuje znaczenie osoby 
bezbożnej. Władca flankowany przez dwóch żołnierzy rozmawia ze starszym bogato 
odzianym mężczyzną co podkreślają dodatkowo gesty dłoni obu postaci23. Konrad 
Klein rozpoznaje w tej scenie kłótnie suwerena z Żydem24. Stojący za Draculą Longi-
nus obserwuje dialogujących a dzierżona przez niego włócznia, wraz z drugą trzy-
maną przez żołnierza w ciężkiej płytowej zbroi podkreślają osobę krwiożerczego 
tyrana i praktykowany przez niego zwyczaj nabijania na pal. Negatywny wydźwięk 
otaczający osobę hospodara jest umiejętnie podkreślony elementami kompozycji, 
bowiem nawet ciało Jezusa rozdzielające obraz, zwrócone jest ku świętym. Wśród 
pozostałych postaci rozpoznać można klęczącą u stóp krzyża Marię Magdalenę nato-
miast identyfikacja pozostałych figur jest niemożliwa. Świeccy, nieposiadający nim-
bów bohaterowie obrazu są niezwykle zróżnicowani. Kosztowność prezentowanych 
ubiorów mówi o ich doczesnej, ziemskiej zamożności oraz przypisuje im odpowied-
nie stany społeczne. 

Warto podkreślić, że obraz datowany na 1460-1462 r. powstał prawdopodobnie 
jeszcze przed pojawieniem się pamfletów oczerniających wołoskiego monarchę. W 
tych latach mieszkańcy Węgier i podległej im Transylwanii nie byli przychylnie na-
stawieni do mężczyzny odnoszącego spektakularne zwycięstwa w walkach z Tur-
kami. Wład III Palownik z rozkazu Macieja Korwina (1443-1490) został wtrącony 
do więzienia w Budzie, w 1462 r.25. Hospodar umieszczony na obrazie, był postacią 
współczesną, rozpoznawalną i przemawiającą do wiernych. Figura tyrana, przypo-
minała o istnieniu wielu zagrożeń w ówczesnym świecie a wraz z legendarną eks-
piacją, z 1476 r. - będącą oczywiście zasługą Macieja Korwina - Dracula stał się rów-
nież kolejnym nawróconym grzesznikiem oraz nadzieją dla wszystkich istot pragną-
cych pojednania z miłosiernym Bogiem. W tym kontekście XV-wieczny zbrodniarz, 
stojący za plecami Marii Magdaleny nabiera nowego sensu, bowiem tak jemu, jak i 
każdemu z nas dana jest możliwość podążania ścieżką wyznaczoną przez Apostołkę 
Apostołów – patronkę ludzi sprowadzonych na złą drogę – a kończącą się przez Je-
zusa Chrystusa w Bogu Prawdziwym. 

22  Tamże, s. 7.
23  M. Rusinek, Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcji teorii figur. Wyd. Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2012, s. 

31-50; B. Sobczak, Retoryka a niejęzykowe środki komunikacji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Języko-
znawcza, 15 (2009), s. 59; J. Pokora, Nie tylko podobizna. Szkice o portrecie. Wyd. Muzeum Pałac w Wilanowie, 
Warszawa 2012, s. 10-16.

24  K. Klein, dz.cyt., s. 7.
25  M. Cazacu, Drakula. przeł. B. Biały, Wyd. PIW, Warszawa 2007, s. 93-248.
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3. Maria Magdalena analiza postaci Świętej ujętej w obrazie
Maria Magdalena pośród wszystkich świadków Ukrzyżowania jest postacią wy-

różnioną kosztownością stroju oraz bliskością Zbawiciela26. Na obrazie z kościoła 
Maria am Gestade, pochodząca z Magdali Uczennica klęczy, obejmując dwoma rę-
koma pionową belkę krzyża. Prawa dłoń kobiety niemalże dotyka nóg Jezusa nato-
miast lewa wsparta jest na ciemnobrązowym drewnie w miejscu w którym ścieka-
łaby krew z przebitych stóp. Fizycznie Maria Magdalena jest tym samym najbliżej 
Mistrza z Nazaretu. W sztuce dawnej Maria Magdalena wyróżniana jest spośród 
innych kobiet nie tylko strojem czy flakonem wonności ale również włosami. Od-
słonięte, rozpuszczone włosy świadczą o jej niezamężności oraz młodym wieku, po-
nadto mogą odnosić się zarówno do grzeszności jak również nawiązywać do uczty u 
Szymona, kiedy Maria Magdalena otarła nimi stopy Zbawiciela27. 

Mistrz kościoła Maria am Gestade okrył głowę kobiety białym materiałem, two-
rząc charakterystyczny związany turban, spod którego wypuścił pasmo, długich zło-
cistych, sięgających biodra i spływających po plecach włosów (analogia z obrazem 
il.3). Nakrycie głowy znacząco różni się od zwykłych chust, niektórych z podwikami 
okalającymi twarze pozostałych kobiet. Wszystko co Maria Magdalena ma na so-
bie, mówi nam o jej zamożności. Artysta odział ją w ciemnozieloną suknie spodnią, 
niezwykle kosztowną ciemnoczerwoną suknię wierzchnią z ornamentem ze złotej 
nici, której rękaw odcina się na wysokości ramienia oraz jednolity brązowy płaszcz 
spływający z pleców, zebrany na ziemi pod kolanami. Wytworność szat jest zgodna 
z ówczesną modą dworską a ponadto stanowi nawiązanie do legendarnego majątku 
Świętej28. Maria Magdalena pod względem ubioru zbliżona jest do kobiet z obrazów 
szkoły antwerpskiej i można wykazać tu analogie chociażby z dziełem Joos’a van 
Cleve, Opłakiwanie zmarłego Chrystusa z Luwru (il.2).

 
(il. 2) Joos van Cleve, Opłakiwanie zmarłego Chrystusa, 1520-1525, olej na desce, 145 x 206 cm,

Louvre Muzeum.
Źródło: L. Campbell, Joos van Cleve. Paris, Louvre, The Burlington Magazine, 133 (1991), no. 1060, s. 477.

26  S. Geppert, dz.cyt, s. 29-94.
27  A. M. Zarychta, Włosy w sztuce. Kilka wybranych przykładów. [w:] Kulturowy obraz włosów. red. J. Bujak- Le-

chowicz, Wyd. Volumina, Szczecin 2015, s.1-22.
28  E. Krawiecka, Jasna ciemnego świata pochodnia. Z dziejów kultu świętej Marii Magdaleny. Wyd. Kapituła Ko-

legiacka, Poznań 1997, s. 37.
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4. Kwestia braku nimbu
Brak nimbu u Uczennicy Jezusa to kolejna z zastanawiających kwestii. Dlaczego 

bowiem Apostołka Apostołów z obrazu Ukrzyżowanie Chrystusa odmalowana z ca-
łym swym pięknem, jako jedyna nie posiada tego elementu? 

W malarstwie XV w. Maria Magdalena jako figura pozbawiona złotego otoka wo-
kół głowy mogła wystąpić tylko w sytuacji, kiedy nimbu nie posiada żadna postać 
pod krzyżem oraz, kiedy wszystkie z niewiast towarzyszących Matce Bożej ich nie 
posiadają. W Ukrzyżowaniu Chrystusa z kościoła Maria am Gestade sytuacja, kiedy 
artysta wyróżnił brakiem złotej glorii tylko jedną ze świętych postaci jest zupełnie 
niezwykła, wręcz bezprecedensowa a dodatkowo silnie deprecjonująca Magdalenę. 

Pozbawienie Umiłowanej Uczennicy Jezusa nimbu w przypadku niniejszego ob-
razu może wynikać z trzech przyczyn. Pierwszą jest kwestia przedstawienia Świętej 
pośród ludzi i zbliżenie jej do nich29. Przypomnienie, że Maria Magdalena tak jak 
my wszyscy była grzesznicą i żyła wśród nas. Z całej grupy postaci bez nimbów, ona 
jedyna patrzy z odwagą i miłością na Zbawiciela, nie krzyczy, nie jest rozhisteryzo-
wana, nie wykonuje gwałtownych gestów, nie wznosi rąk do góry jak robi to na wielu 
innych obrazach Ukrzyżowania - całą sobą zawierzyła Bogu. Apostołka Apostołów 
według słów Świętego Łukasza została rozgrzeszona klęcząc u stóp Jezusa:

Potem zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: «Widzisz tę kobie-
tę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała 
Mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś Mnie pocałunkiem; a ona, od-
kąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; 
ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej 
liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało 
miłuje». Do niej zaś rzekł: «Odpuszczone są twoje grzechy». Na to współbiesiadnicy 
zaczęli mówić sami do siebie: «Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?» On zaś 
rzekł do kobiety: «Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju». (Łk, 7, 44-50) 

W tym kontekście, brak nimbu miałby świadczyć o grzeszności Marii Magdale-
ny oraz Miłosierdziu Bożym zdolnym do wybaczenia wszelkiego zła30. Umiłowana 
Uczennica zawierzyła Panu całe swoje życie, klęcząc prosi także o łaski dla wier-
nych, poprowadzi bowiem do Jezusa wszystkich którzy za nią staną. 

Drugą przyczyną jest chęć zaakcentowania różnic pomiędzy obiema stronami 
krucyfiksu, położenie nacisku na dualizm: dobra i zła, zbawienia i potępienia, wy-
dzielenie strefy sacrum i profanum, niebiańskiej i ziemskiej. Krzyż jest natomiast 
bramą umożliwiającą nam przejście z jednej strony na drugą. 

Trzecią możliwością, jest kryptoportret. Rozwiązania takiego nie sugerowałabym 
gdyby obraz nie zawierał już jednego zidentyfikowanego portretu ukrytego. Obec-
ność wołoskiego monarchy powoduje jednak, że warto przynajmniej zastanowić się 
nad taką ewentualnością. Sztuka XV w. zna wiele przykładów, kiedy to fundatorzy 
zlecający wykonanie konkretnego obrazu portretowali się pod krzyżem polecając 
samych siebie Bogu – taki zabieg zaobserwować można w reprodukowanym poni-
żej Tryptyku Ukrzyżowania Rogiera van der Weydena z 1440-1445 r. (il.4). Dzieła 
ukazujące rzeczywistych ludzi jako aktywnie uczestniczących w scenach biblijnych, 
pojawiały się zarówno w obrazach ołtarzowych jak również w osobistych przedmio-

29  D. Bohde, dz. cyt., s. 41-42.
30  Tamże, s. 11.
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tach, służących prywatnej dewocji31. Oprócz scen adoracji, w których klęczący przed 
Bogiem dostojnik trwa ujęty w wiecznej modlitwie jako on sam - prosząc o łaski i 
błogosławieństwo, wypracowany został również kryptoportret sensu stricto gdzie 
człowiek był portretowany jako aktywny współbohater sceny i konkretna postać 
biblijna32. Uczennica z obrazu Ukrzyżowania Chrystusa z kościoła Maria am Gestade 
nawet jeżeli ukrywa portret, na przykład kobiety z rodu lub otoczenia Włada III Pa-
lownika – przez co nie posiada nimbu - to jednak nadal jest przede wszystkim Marią 
Magdaleną. 

W celu potwierdzenia lub obalenia tej teorii należałoby w pierwszej kolejności 
- w oparciu o dokumenty - zrekonstruować historię tablicy ołtarzowej oraz ustalić 
tożsamość nieznanego dziś fundatora dzieła. Powyższy problem wydaje się godny 
podjęcia dalszych badań mających na celu opracowanie monografii obrazu. 

(il. 3) Mistrz pasji Lyversberg, Chrystus na krzyżu z Marią, św. Janem i Marią Magdaleną, 1465-70, olej 
na desce, 86,4 x 72,9 cm, Wallraf-Richartz-Museum, Cologne

Źródło: D. Bohde, Mary Magdalene at the Foot of the Cross. Iconography and the Semantics of Place. 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 61 (2019), no. 1, s. 42.

5. Wiedeń, ukryty w tle obrazu
Ostatnim aczkolwiek niemniej ważnym elementem tablicy jest jej tło. Za skali-

stym wzgórzem Golgoty rozpościera się bowiem pejzaż utrzymany w ciepłej kolo-
rystyce ugrów. Weduta wypełniająca drugi plan kompozycji to oddany z niezwykłą 
szczegółowością widok Wiednia. Krętą drogą prowadzącą do miasta podróżuje czte-
rech jeźdźców a sam Wiedeń otoczony wysokimi murami, posiada charakterystycz-
ne dla siebie elementy zabudowy, co więcej poza linią budynków artysta odmalował 
również Dunaj, rozdzielający pas ziemi oraz nieba. Element ten należałoby zestawić 
z drzeworytami Michała Wolgemuta i opracowaniem Hartmanna Schedela, którzy w 

31  P. Mrozowski, Fundator i jego postawa w ikonografii zachodniej IX-XII w. Sprawozdania Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce, 105 (1989), s. 20-26. 

32  T. Dobrzeniecki, Średniowieczny portret w sakralnej sztuce polskiej. Roczniki Muzeum Narodowego w Warsza-
wie, 13 (1969), s.68-107; J. Żukowski, Kryptoportrety polskich władców w malarstwie sakralnym XVII i XVIII 
wieku. Roczniki Historii Sztuki, 37 (2012), s. 165.
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1493 r. stworzyli inkunabuł Liber cronicarum cum figuris ymaginibus ab inicio mun-
di zawierający mapy i widoki miast33. Analogiczne przedstawienia architektoniczne 
występują między innymi w Poliptyku Legnickim pochodzącym z 1466 r., znajdują-
cym się w Muzeum Narodowym w Warszawie czy chociażby w Tryptyku Ukrzyżo-
wania (il.4).

(il.4) Rogier van der Weyden, Tryptyk Ukrzyżowania, 1440-1445, 
olej na desce, 73 x 95,5 cm, 2x 95,5 x 27 cm, Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu.

Źródło: https://artsandculture.google.com/asset/triptych-the-crucifixion-rogier-van-der-
weyden/3gF9kN6BYvNuxw [dostęp z dnia 15.04.2020]

Zagadnienia dotyczące pejzażu miejskiego ukazywanego w XV-wiecznym malar-
stwie niderlandzkim rozwija Urszula Mazurczak34. Porównanie pejzażu z obrazu 
Ukrzyżowania Chrystusa z kościoła Maria am Gestade z innymi przykładami dzieł 
malarstwa tablicowego tego regionu stanowi natomiast kolejny interesujący pro-
blem - warty podjęcia dalszych badań. 

Wnioski końcowe
Reasumując krucyfiks, który dzieli wiedeński obraz Ukrzyżowania Chrystusa na 

pół, rozgranicza dwie przeciwstawne sobie części. Dualizm stron – prawej i lewej - 
wydaje się mieć uzasadnienie we fragmencie Sądu Ostatecznego:

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy 
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie 
narody, a On oddzieli jednych drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce 
postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych 
po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie króle-
stwo, przygotowane wam od założenia świata!». […] do tych po lewej powie: «Idźcie 
precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!» (Mt 
25, 31–42). Mateuszowy passus, jakkolwiek nie były trafny w kontekście ustawienia 
postaci pod krzyżem, to jednak może stanowić nadinterpretacje w pełnej analizie ob-

33  S. Füssel, La Chronique universelle de Nuremberg – 1493. publ. TASCHEN, Paris 2013, pp. 23-330.
34  U. M. Mazurczak, Miasto w pejzażu malarskim XV wieku. Niderlandy. Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego, Lublin 2004, s. 75-229.



ARTICLES

94

razu. Ukrzyżowanie częstokrotnie zestawiane w ołtarzach ze scenami Sądu Ostateczne-
go (il.5) nie powinno być z nim mylone. Śmierć Jezusa będąca ostatecznym poświęce-
niem się samego Boga za dusze ludzi, umożliwiła Zbawienie człowieka, niezależnie od 
ciążących na nim win35. Dlatego też uważam, że zarówno Maria Magdalena jak i Wład 
III Palownik stanowiący na obrazie wiedeńskiego mistrza wzorcowy przykład nawró-
conych grzeszników, mają dawać nadzieje wiernym na dostąpienie łaski Zbawienia. 
W tej jednej z najstarszych wiedeńskich świątyń, oprócz Ukrzyżowania Chrystusa, 
odnaleźć można wiele równie interesujących i niezwykłych dzieł. XIV-wieczne witra-
że skrywają między innymi jedno z pierwszych przedstawień Podniesienia Krzyża36. 
Dwa XV-wieczne obrazy tablicowe Zwiastowanie i Ukoronowanie Marii Panny flankują 
prezbiterium. Natomiast pochodzący z 1460 r. częściowo zniszczony obraz Chrystus 
na Górze Oliwnej, stanowi prawdopodobnie jedyną istniejącą dziś część ołtarza, którą 
można śmiało zestawić z Ukrzyżowaniem Chrystusa. Analiza pejzażu Wiednia, ustale-
nie pełnej historii obiektu i fundacji dzieła, rozwinięcie zagadnienia kryptoportretu 
czy wreszcie próba rekonstrukcji tryptyku bądź poliptyku i jego poszczególnych kwa-
ter stanowić może podstawę do podjęcia dalszych badań. 

Maria Magdalena stworzona przez Mistrza kościoła Maria am Gestade, już sama w 
sobie będąc bohaterką niezwykle enigmatyczną, stała się przyczyną rozważań ubogaca-
jących człowieka, jest figurą stworzoną do kontemplacji, nieudzielającą prostych odpo-
wiedzi i żywym dowodem Bożej łaski. Powinna stanowić autorytet dla każdego z nas.

(il.5) Jan van Eyck, Ukrzyżowanie i Sąd Ostateczny, 1430, olej na płótnie (przeniesione z panelu drew-
nianego), 55,5 × 19,7 cm x2, Metropolitan Museum of Art.

Źródło: J. Paviot, La Crucifixion et le Jugement dernier attribués à Jan van Eyck (Diptyque de New 
York). Zeitschrift für Kunstgeschichte, 73 (2010), no. 2, s.146.

Streszczenie:
Maria Magdalena – świadek spod krzyża – od XIII w. na stałe została włączona 

do malarskich przedstawień Ukrzyżowania. Artyści na przestrzeni lat wypracowali 
określony sposób prezentowania tej postaci, nadając Uczennicy Chrystusa szereg 

35  R. Rubinkiewicz, Dlaczego Pan Jezus musiał umrzeć na krzyżu?. [w:] Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym 
Testamentem. red. H. Drawnel, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2009, s.227-239.

36  Z. Kliś, Pasja. Cykle pasyjne Chrystusa w średniowiecznym malarstwie ściennym europy środkowej, Wyd. WAM, 
Kraków 2006, s. 198.
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charakterystycznych cech fizycznych oraz znaczeń symbolicznych. Maria Magdalena 
z obrazu wiedeńskiego mistrza kościoła Maria am Gestade, jest dziełem unikato-
wym na tle XV-wiecznych przedstawień. Artykuł tłumaczy rolę Apostołki Aposto-
łów w Ukrzyżowaniu i prezentuje analizę dualizmu obrazu gdzie postać grzesznicy 
i świętej umieszczona została pomiędzy Jezusem Chrystusem a Władem III Palow-
nikiem – dobrem i złem. 

Słowa kluczowe: Maria Magdalena, Maria am Gestade, Wiedeń, malarstwo śre-
dniowieczne, sztuka gotycka, Ukrzyżowanie, Wład III Palownik

Summary:
Maria Magdalena - an authority for sinful people. Analysis of the figure of Mary of 

Magdala in the painting The Crucifixion of Christ, from the Maria am Gestade Church 
in Vienna

Maria Magdalena - a witness from under the cross - in the 13th century was per-
manently included in the paintings of the Crucifixion. Artists over the years have 
developed a specific way of presenting this character, giving the Disciple of Christ a 
number of characteristic physical features and symbolic meanings. Maria Magdalena 
from the image of the Viennese master of the church Maria am Gestade, is a unique 
work against the background of 15th-century performances. The article explains the 
role of the Apostle of the Apostles in the Crucifixion and presents an analysis of the 
dualism of the image where the figure of a sinner and saint was placed between Je-
sus Christ and Vlad III the Impaler - good and evil.

Keywords: Mary Magdalene, Maria am Gestade, Vienna, medieval painting, Go-
thic art, Crucifixion, Vlad III the Impaler
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Źródła autorytetu. Czy władza i autorytet 
idą ze sobą w parze?

 

mgr Aleksandra Drzymała - Uniwersytet Łódzki w Łodzi

Wstęp
We współczesnym, zglobalizowanym i szybko zmieniającym się świecie przewar-

tościowaniu ulegają różne kwestie, także zjawisko autorytetu, a zwłaszcza postrze-
ganie jego roli i wpływu na życie jednostek oraz społeczeństw. Można wskazać na 
pewne przejawy osłabienia autorytetu w Polsce. Opinie wygłaszane w przestrzeni 
publicznej często kwestionują potrzebę istnienia autorytetów, nie dostrzega się ich 
użyteczności, kwestionuje kompetencje merytoryczne i etyczne. Wśród możliwych 
przyczyn tego trendu wymienia się te o zasięgu globalnym, takie jak: desakralizacja, 
prywatyzacja religii, dekonstrukcja struktury społecznej, kult indywidualizmu, me-
diatyzacja polityki, wolność i szybkość przepływu informacji. Można jednocześnie 
zgodzić się z twierdzeniem, że zapotrzebowanie na autorytety w XXI wieku nie jest 
mniejsze niż dawniej, ale zmieniła się ich funkcja. Następuje odwrót od autorytetów-
-przywódców na rzecz autorytetów-przykładów. Pierwsze jednoznacznie wyzna-
czały drogę, drugie podpowiadają różne rozwiązania1.Zadając pytanie, czy władza i 
autorytet idą ze sobą w parze, tak naprawdę pytamy o źródła autorytetu. Jednym z 
nich może być władza. Jak jednak okaże się w trakcie poniższego wywodu, nie jest 
to jedyne źródło.

1. Znaczenie pojęcia autorytet 
Historia terminu „autorytet” i przegląd procesu zmian jego znaczenia, pozwala 

przyjąć założenie mówiące o tym, że termin ten można odczytać przynajmniej na 
dwa sposoby. Po pierwsze chodzi o rozumienie autorytetu jako cechy osób lub in-
stytucji, którym jest on przypisany na mocy powszechnego i społecznego mandatu. 
Jest to autorytet narzucony odgórnie, niepodlegający żadnym wątpliwościom. Mówi 
się wtedy o autorytecie urzędowym, który jest znakiem przede wszystkim władzy, 
zwierzchności i przewagi jednych nad drugimi, jednostki nad ogółem lub jakąś 

1  A. Tasak, Autorytet władzy – władza autorytetu. Autorytety w polskiej przestrzeni publicznej, „Annales 
Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2015 nr 15, s. 201-202.

Urodzona w Łodzi. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła podyplomowo 
Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy. Obecnie doktorantka w Katedrze So-
cjologii Organizacji i Zarządzania UŁ i studentka psychologii. Obszary naukowego zainteresowania: 
stalking z perspektywy socjologicznej, psychologia człowieka. 
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mniejszością. Z drugiej strony autorytet można rozumieć jako rezultat rozeznania 
w obszarze relacji międzyludzkich. W tym przypadku jednostki lub grupy z własnej, 
nieprzymuszonej woli poszukują i darzą kogoś pełnym zaufaniem. Dotyczy to rów-
nież instytucji społecznych, politycznych i religijnych ze względu na przypisywaną 
im wewnętrzną doskonałość i źródło norm, których jednostki poszukują i którymi 
dobrowolnie, bez zewnętrznego przymusu same kierują się w swoim postępowa-
niu. Autorytet może więc oznaczać powagę władzy lub jednostki, którą kojarzy się 
z ich wpływem na życie zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne poszczególnych 
osób oraz ich zbiorów. Posługując się tym terminem zakładamy zwykle, że jest to 
określona relacja, która zachodzi przynajmniej pomiędzy dwiema osobami, gdzie 
jedna z nich wyróżnia się właściwościami powodującymi świadome i dobrowolne 
przeświadczenie o ich niezwykłości u drugiej osoby. Są to więc z jednej strony osoby 
uznawane za nosicieli autorytetu, obdarzone nim, a z drugiej strony osoby, które 
darzą je szczerym podziwem i zaufaniem oraz pewną skłonnością do podporządko-
wania się ich oczekiwaniom i woli. Autorytet jest także relacją pomiędzy osobami 
lub ich określonymi zbiorami, a grupą społeczną, instytucjami czy urzędami, które 
darzy się autentycznym szacunkiem i zaufaniem pod względem stanowienia przez 
nie niekwestionowanych norm, praw i zasad, które należy respektować, przestrze-
gać i wdrażać w codziennym życiu dla własnego i wspólnego dobra. Nosicielami 
autorytetu są instytucje (rodzina, sąd, kościół, urząd publiczny), osoby sprawujące 
funkcje w tych instytucjach oraz osoby wykonujące zadania mające na celu troskę 
o dobro indywidualne i wspólne konkretnych grup społecznych lub pojedynczych 
osób. Mogą nimi być i zdarza się to dość często też osoby, które potrafią narzucać i 
wymuszać podporządkowanie się im dzięki własnej silnej woli wyrażanej nakazami, 
przymusem, a nawet represjami, czy gwałtem. Jest to jednak tzw. pseudo-autory-
tet, który czasami kojarzy się nawet z bezwzględnym sprawowaniem władzy, w tym 
władzy nieograniczonej, która narzuca system wartości i antywartości całkowicie 
podporządkowując osoby lub grupy innej osobie, względnie grupom oraz instytu-
cjom, z którymi ludzie nie zawsze w pełni się utożsamiają. Powoduje to u jednych 
lęk, utratę wiary w swoją wartość, a nawet wrogość. Jeśli zaistnienie autorytetu 
wiąże się z wolnym wyborem, wywołuje poważanie, szacunek i sympatię względem 
osoby będącej autorytetem2.

Robert M. MacIver powiedział kiedyś, że nawet najbardziej bezwzględny tyran 
nic nie zdziała nim nie przywdzieje szat autorytetu. Wynika to z nieodłącznej po-
trzeby legitymizacji. Istnienie władzy wymaga przynajmniej minimalnego stopnia 
przyzwolenia osób podporządkowanych, gdyż określa to jej sens i skuteczność. Au-
torytet jest najważniejszym mechanizmem legitymizacji władzy, stanowi czynnik ją 
umacniający i uwiarygadniający. Władza bez przyzwolenia ludzi jej podlegających 
nie jest trwała, ani skuteczna. Stopień legitymizacji zależy od typu władzy i społecz-
nych kosztów jej sprawowania. W rozumieniu potocznym władza oznacza głównie 
możność decydowania, narzucania woli, panowania, władania, oddziaływania na 
kogoś, wpływ, rządzenie, kierowanie kimś. Jest konsekwencją hierarchii i zarazem 
elementem ładu każdego organizacji społecznej. Stosunek władzy należy do jedno-

2  A. M. Tchórzewski, Autorytet i jego struktura aksjologiczna, „Studia Paedagogica Ignatiana” 2017 nr 5, s. 188-
189, 193-194.
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stronnych, asymetrycznych, pionowych stosunków społecznych. Występuje nierów-
ność stron, której istotą jest mniejsze lub większe ograniczenie możliwości decydo-
wania strony podporządkowanej o własnej sytuacji. Asymetria ta wynika z okre-
ślonego porządku wewnątrz systemu społecznego, w którym funkcjonuje i zostaje 
odzwierciedlona w określonym ładzie normatywnym. Na stosunek ten składają się 
dwie strony. Jedna jest uprawniona do wyrażania swojej woli, co do stanu działania 
drugiej, druga zaś winna jest posłuch. Cała relacja jest determinowana funkcjonują-
cymi w danym środowisku normami społecznymi. Władza powstaje w kontekście 
określonego celu, zadania do realizacji, posiada więc charakter wyłącznie intencjo-
nalny, instrumentalny, co implikuje konieczność sprawowania kontroli. Władza po-
jawia się tam, gdzie zachodzi konflikt interesów lub wartości i istnieje konieczność 
wprowadzenia określonego ładu. Rzeczywisty stosunek władzy będzie istniał tylko 
wtedy, gdy jedna strona może zastosować skuteczne sankcje. Oznacza to, że istnieje 
przymus będący cechą władzy. Nie jest on jednak tożsamy z przemocą. Władzę moż-
na podzielić na nominalną, pozostającą w sferze ustaleń i realną, czyli faktyczną, 
urzeczywistnioną. Może opierać się na przymusie (tyrania, dyktatura), legitymizacji 
(władza demokratyczna) albo na dobrowolnym podporządkowaniu (władza będąca 
funkcją autorytetu)3. 

2. Władza a autorytet
Autorytet często wiązany jest z władzą. Wielu teoretyków traktuje autorytet jako 

władzę, czy też jako jedną z możliwych jej form. Teorie z obszaru organizacji i zarzą-
dzania oraz nauk socjologicznych skłaniają się do sytuowania autorytetu blisko wła-
dzy, natomiast analizy pedagogiczne i psychologiczne wiążą go z niewymuszonym 
podporządkowaniem i wyraźnie odróżniają oba zjawiska. Nasuwa się pytanie, dla-
czego tak często autorytet jest intencjonalnie wiązany lub też mylony z władzą. Nie 
bez znaczenia są różne zabiegi manipulacyjne, ponieważ władza chętnie prezentuje 
się jako autorytet, chcąc zyskać większe uznanie czy rozgrzeszenie za popełniane 
grzechy.Autorytet jest zwykle sytuowany wobec władzy według trzech zasadniczych 
ujęć: utożsamianie, dopełnianie i różnicowanie. Jakkolwiek władza i autorytety są 
w pewnym sensie nierozłączne, nie są to z pewnością zjawiska tożsame. Różni jest 
choćby sposób tworzenia. Kreacja władzy dokonuje się na różne sposoby, ale zwykle 
niezależnie od strony podporządkowanej. Władzę można zdobyć przemocą, odzie-
dziczyć, uzyskać w wyborach, otrzymać na drodze nominacji. Kreacja autorytetu 
przebiega odmiennie, ma zawsze charakter dwustronny. W tym sensie autorytet 
pochodzi z wewnątrz, a władza z zewnątrz. W przypadku władzy istnieje podmiot 
władczy, czyli osoba, grupa, instytucja, która ją zdobyła. Autorytet lokuje się między 
stronami, gdzie tworzy się pewna szczególna wspólnota. Władzę cechuje ubezpod-
miotowienie jej podlegających, a autorytet obustronna podmiotowość. Stosunek 
władzy wiąże się z narzuceniem woli, a zatem podporządkowaniem wymuszonym. 
Autorytet również jest związany z podporządkowaniem, ale wyłącznie dobrowol-
nym. W procesie sprawowania władzy nie do uniknięcia jest pojawienie się kon-
fliktu, sprzeczności interesów pomiędzy jej stronami. Między stronami autorytetu 

3  S. Jarmoszko, Autorytety czy może władza? – U podstaw nieporozumień, uproszczeń i mistyfikacji [w:] D. Łażew-
ska (red.), Autorytet w wychowaniu i edukacji, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De 
Gasperi w Józefowie, Józefów 2013, s. 36-40.
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konflikt interesów byłby niemożliwy, ponieważ doprowadziłby do zniszczenia auto-
rytetu. Dla władzy przymus stanowi zasadniczy środek jej realizacji, jest ona swoistą 
formą ucisku, której autorytet nie posiada. Każda władza musi być społecznie legi-
tymizowana, dysponować społecznym przyzwoleniem, by mogła sprawnie funkcjo-
nować i nie przekształcać się w despotię. Autorytet natomiast stanowi legitymizację 
sam w sobie. U podstaw pojawienia się autorytetu sytuuje się wzajemna akceptacja 
obu stron. Mimo tych różnic, władza i autorytet pozostają we wzajemnym związku. 
Formalna władza jest źródłem autorytetu formalnego. Najczęściej z biegiem czasu 
autorytet formalny rozbudowuje się o elementy nieformalne. Autorytet nieformalny 
wykreowany oddolnie staje się źródłem władzy nieformalnej i z czasem może ulec 
formalizacji. Formalna władza posiada autorytet, kiedy oddziałując na podporząd-
kowanych nie musi uciekać się do przymusu4.

Wiarygodność autorytetu wiąże się z tym, że odpowiada on na pewną potrze-
bę. Na ogół za fundament autorytetu osób i instytucji znaczących uznaje się wie-
dzę i postawę moralną. Jednak współczesne, stale zmieniające się czasy i pewna 
powierzchowność życia intelektualnego powodują, że zasady te wydają się mniej 
aktualne. Dostępność do różnego rodzaju źródeł wiedzy, które często są raczej zbio-
rem nieuporządkowanych informacji, niż tym co klasycznie określa się jako wiedzę, 
nie sprzyja budowaniu autorytetu. Innym ważnym czynnikiem jest postawa mo-
ralna. Jej fundamentami są zasady etyczne wywiedzione z uniwersalnych wartości, 
na których tworzone są ideologie, doktryny i koncepcje życia. Autorytet tego typu 
ma dawać świadectwo wierności normom, obowiązkom i powinnościom etycznym. 
Tymczasem obecnie mamy do czynienia z osobami i instytucjami borykającymi się 
z wielością i niestabilnością poglądów etycznych. Autentyczny autorytet jest bytem 
złożonym, kształtującym się w procesie łączenia się różnych współzależnych od sie-
bie elementów. Zalicza się do nich podstawowe wartości, takie jak: mądrość, pra-
wość, wolność i wiarygodność. To one są zasadniczą własnością każdego autorytetu. 
Mądrość uwidacznia się w postaci niezbywalnego elementu ludzkiego wymiaru in-
telektualnego, moralnego, społecznego, duchowego, religijnego, estetycznego oraz 
fizycznego. Jest to dyrektywa postępowania, ukierunkowuje człowieka na działanie 
rozumne i zgodne z wolą, chroni przed absurdalnym i nielogicznym myśleniem i 
postępowaniem. Umożliwia odróżnienie tego co prawdziwe, od tego co fałszywe. 
Do cech konstytutywnych mądrości będącej podstawą autorytetu, zalicza się takie 
cnoty jak: roztropność, pokorę, cierpliwość, męstwo. Prawość w języku polskim 
oznacza uczciwe i szlachetne postępowanie. Człowiek prawy to taki, który w swoim 
postępowaniu osobistym i zawodowym kieruje się określonym dobrem moralnym 
oraz wolnością jego wyboru. O prawości człowieka świadczy jego prawomyślność, 
zdolność do przestrzegania zasad etyczno-moralnych, ale także obyczajność, stałość 
i niezmienność ich respektowania. Autorytet jest budowany przez poczucie wolności 
człowieka. Chodzi tutaj o: wolność psychologiczną, dotyczącą poznawania siebie i 
świata; wolność naturalną dotyczącą osobowej godności człowieka i wzmacniającą 
sprawność moralną; wolność społeczną, czyli wolność sumienia, religii, wolność 
myśli i słowa oraz wolność obywatelską. Wreszcie wiarygodność albo inaczej nie-
zawodność, czyli własność spajająca wcześniej wymienione cechy decydujące o 

4  Tamże, s. 40-48.
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autentyczności autorytetu. Autorytet nie jest nikomu dany z racji urodzenia, peł-
nionego urzędu, powierzonej funkcji, wykonywanego zawodu, lecz buduje się go 
poprzez ustawiczne uwiarygodnienie siebie jako osoby mądrej, prawej i wolnej od 
wewnętrznych, jak też zewnętrznych nacisków5.

Nie ma niezawodnych kryteriów pozwalających stwierdzić, czy ktoś jest auten-
tycznym autorytetem. Istnieją tylko kryteria, które zwiększają prawdopodobień-
stwo, ale nie dają pewności. Dlatego autorytety wymagają ciągłego sprawdzania. 
Wiarygodny autorytet poznawczy będzie miał wiedzę i wolę dzielenia się tą wie-
dzą z innymi. O jego wiedzy świadczy m.in. doświadczenie, wykształcenie, dorobek 
naukowy i uznanie ze strony ekspertów. Można ten autorytet sprawdzać kontrolu-
jąc prawdziwość jego diagnoz w obszarze jego kompetencji. Podobnie wygląda to 
w odniesieniu do autorytetu praktycznego, z tym że chodzi o umiejętności i chęć 
ich przekazania. O posiadaniu określonej umiejętności świadczą m.in. osiągnięcia w 
dziedzinie szkolenia i uznanie innych ekspertów. Ktoś będący autorytetem wzorów 
osobowych musi bardzo uważać na swoje postępowanie, ponieważ każde odstęp-
stwo od realizowanych wartości obniży jego wiarygodność. Trwa obecnie dyskusja 
nad tym, czy autorytet pełniący rolę źródła wiedzy o wartościach jest wiarygodny, 
jeśli nie postępuje zgodnie z wartościami, które propaguje. Pewne jest natomiast to, 
że autorytet wiarygodny w jednej dziedzinie może okazać się niewiarygodny w in-
nej. Dlatego racjonalne korzystanie z autorytetu wymaga tego, aby określić aspekty, 
w których jest on wiarygodny6.

3. Pozycja autorytetu
Można zapytać o ewentualne powody zaniku autorytetów w obecnych czasach. 

W nawiązaniu do koncepcji M. Webera wyróżnia się trzy teoretyczne powody za-
niku lub słabości autorytetów w życiu społecznym. Po pierwsze brakuje ludzi 
z odpowiednią charyzmą przy jednoczesnym zapotrzebowaniu społecznym na 
obecność w życiu publicznym postaci znaczących. Ponadto, zmiany świadomości 
społecznej doprowadziły do zaniku tradycji, w ramach której można byłoby 
kreować kolejne autorytety. Po trzecie, następuje na tyle silna korozja formalnych 
instytucji społecznych, a szczególnie systemu prawa, że struktury państwa nie są 
zdolne do zagwarantowaniu autorytetu ludziom, którzy w tych strukturach zajmują 
eksponowane stanowiska. Według Koopmansa to rozwój komunikacji masowej 
może być przyczyną blokującą pojawianie się autorytetów charyzmatycznych. Każ-
dy ruch modulowany jest przez media, a przeciętny widz nie jest w stanie poczuć 
realnego klimatu spotkania. Poza tym prezentowani przywódcy mogą uzyskać do-
datkowe wsparcie lub je tracić w wyniku dojścia do głosu autorytetów medialnych. 
Autorytety odwołujące się do tradycji również mają utrudniony dostęp do świado-
mości społecznej. Tradycja jako źródło autorytetów społecznych nie jest wystarcza-
jącym gwarantem tego, że ta rola społeczna zostanie obsadzona przez osobę mądrą, 
uczciwą, odpowiedzialną itp. Jednocześnie należy jednak zdawać sobie sprawę, że 
dla wielu ludzi, a szczególnie ludzi młodych, istnienie autorytetów jest niezbędne. 

5  A. M. Tchórzewski, Autorytet…, dz. cyt., s. 198-208.
6  J. F. Jacko, Typy i funkcje autorytetu w „czasach nieufności” [w:] G. P. Maj (red.), Komunikacja marketin-

gowa w czasach nieufności, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2007, s. 26-27.
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Trzeci autorytet, racjonalno-prawny może zaistnieć wyłącznie wtedy, gdy w spo-
łeczeństwie obowiązują rządy prawa. O ile Webera można uznać za sztandarową 
postać w badaniu autorytetów społecznych, to Z. Freuda należy docenić za odkrycie 
roli indywidualnych autorytetów w życiu społecznym. Zaproponował on odmienne 
podejście w rozumieniu autorytetów, eksponując emocjonalne aspekty tworzącej 
się relacji dominacji-submisji pomiędzy ludźmi. Ważna jest dla niego siła związku z 
autorytetem, a nie siła jego wpływu. Wyróżnił rodzinę jako ten element życia, który 
wykorzystuje autorytet do formowania późniejszego funkcjonowania w społeczeń-
stwie oraz zabezpiecza stabilność dużych organizacji społecznych7.

Rozróżnienie pomiędzy być autorytetem i mieć autorytet pozwala przeanalizować 
pewną ewolucję stosunków na linii władza – społeczeństwo. Współczesny autorytet 
władzy zbliża się do zwykłych ludzi. Osoba dysponująca władzą nie jest tożsama z 
bóstwem, lecz jest zwykłym człowiekiem. Co więcej uważa się, że osoby piastujące 
wysokie stanowiska w strukturach władzy z założenia nie powinny być odcięte od 
rzeczywistości społecznej. Obecne demokracje same kreują swoich przywódców, 
władza nie jest dziedziczona, ale trzeba na nią zapracować. Jedną z metod zdobycia 
władzy jest budowanie autorytety w rodzimym środowisku. Nowoczesny autorytet 
piastujący władzę jest zdaniem M. Torczyńskiej przede wszystkim nośnikiem zmian, 
a nie kimś konserwującym rzeczywistość. Posiada przy tym charyzmę, ale jest zwią-
zany z otoczeniem. W tym ujęciu lider posiada autorytet władzy i jest autorytetem 
jako jednostka charyzmatyczna. Jednak samo bycie liderem nie daje faktycznej wła-
dzy i nie sprawia, że jednostka ma autorytet. Dopiero legitymizacja powoduje prze-
kucie pozycji charyzmatycznego lidera do pozycji faktycznego lidera sprawującego 
realną władzę. Zanim jednak nastąpi przejście pozycji lidera jakiegoś ruchu do po-
lityki, lider musi zostać wybrany w wyborach. Pojawia się problem, jak pogodzić 
własne ideały lidera ze światem produktu wyborczego, jakim staje się kandydat w 
danych wyborach. Na to pytanie nie ma prostych i jednoznacznych odpowiedzi, wie-
le zależy od danej osoby lub sytuacji8.

Zakończenie
Wiele osób twierdzi, że autorytet znalazł się dzisiaj w kryzysie i pytania o jego 

źródło i znaczenie są bezużyteczne. Jednak nie sposób zaprzeczyć, że człowiek po-
szukujący sensu życia posiada nieodpartą potrzebę odwoływania się do osób i insty-
tucji, którym pragnie zaufać i dzięki którym może odnaleźć właściwą drogę. Pierw-
szymi osobami są w tym przypadku rodzice. Powinni być nimi również nauczyciele, 
wychowawcy i osoby duchowe. Ich miejsce jest nierozerwalnie związane z instytu-
cjami, do których należy rodzina, szkoła i Kościół. Takim osobom i instytucjom przy-
pisuje się istotną rolę, jaką mają do odegrania w życiu poszczególnych jednostek i 
zbiorowości. W zależności od tego, czy swoim własnym życiem i działaniem dają 
świadectwo swojej mądrości, prawości, poczucia wolności i wiarygodności stają się 
autorytetami dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Autorytet tego typu 
nie jest dany, lecz wypracowany. Oznacza to, że aby nim zostać trzeba pieczołowicie 
go budować i troszczyć się o to, żeby go nie stracić. Dochodzenie do autorytetu, krok 

7  S. Kowalik, Czy potrzeba nam autorytetów na świecie?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 
2006 nr 2, s. 194-199.

8  P. D. Piórkowski, Autorytety. Idole, pozory, eksperci i celebryci, Wyd. WITANET, Stare Miasto 2016, s. 59-61.
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po kroku, czyni go wartością samą w sobie. We współczesnych, dynamicznie zmie-
niających się czasach, coraz trudniej o rzeczy długotrwałe. Również autorytety nie 
mają charakteru stabilnego, a ich wiarygodność jest często podważana. Dotyczy to 
też instytucji, zwłaszcza zmierzających do osiągnięcia władzy. Czasami wystarczy 
jeden błąd, aby stracić autorytet. Nie jest zaś wcale tak łatwo go odzyskać. Autorytet 
to dobro silnie pożądane, a jego zdobywanie jest długotrwałym i trudnym procesem.

Streszczenie:
W przestrzeni publicznej często kwestionują potrzebę istnienia autorytetów, nie 

dostrzega się ich użyteczności, kwestionuje kompetencje merytoryczne i etyczne. 
Wśród możliwych przyczyn tego trendu wymienia się te o zasięgu globalnym. Każda 
władza musi być społecznie legitymizowana, dysponować społecznym przyzwole-
niem, by mogła sprawnie. Autorytet natomiast stanowi legitymizację sam w sobie. U 
podstaw pojawienia się autorytetu sytuuje się wzajemna akceptacja obu stron.

Słowa klucze: władza, autorytet, normy społeczna, źródła autorytetu

Summary:
Sources of Authority. Do lordship and authority go hand in hand?
In the public space, they of ten question the need for the existence of authorities, 

fail to notice their usefulness, and question their substantive and ethical competen-
ces. Among the possibile reasons for this trend, global onesarementioned. Each go-
vernment must be socially legitimized and have social consent to be able to operate 
efficiently. Authority, on the other hand, is legitimacy in it self. At the root of the 
emergence of authority is mutual acceptance of both parties.

Keywords: authority, socialnorms, sources of authority
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Szczęściu swych dzieci zawadza, kto im zbytecznie dogadza.
Najlepsza rzecz, jaką mogą zrobić rodzice, 

to dobrze wychować dzieci i pozwolić im wybrać własną drogę.
Staropolskie przysłowia

Wstęp
Od wielu lat uczestniczymy w procesie przemian ekonomicznych oraz społecz-

nych w naszym kraju. Nie jest łatwy ten proces i nie można go szybko zrealizować. 
Tymczasem mimo pojawiających się trudności wielu z nas zauważa pozytywne 
skutki dotychczasowych prac i działań w dziedzinie ekonomii i na płaszczyźnie spo-
łecznej. Zmiany dotyczą także wychowania i edukacji. Niepokojącym zjawiskiem 
zauważonym przez wielu pedagogów jest zanik, a nawet upadek, znaczenia w spo-
łeczeństwie tradycyjnych autorytetów. Młodzi ludzie mając dostęp do różnych środ-
ków komunikacji i mediów nie zauważają potrzeby posiadania autorytetów wśród 
rodziców, nauczycieli czy osób duchowych. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi jak 
ważny jest autorytet rodziców w oczach nastolatków, którzy szukają swoich autory-
tetów w internecie i wśród znajomych. Czy można zauważyć błąd rodziców w wy-
chowaniu? Czy to może jednak rówieśnicy mają wpływ na kreowanie autorytetów?

1. Znaczenie pojęcia „autorytet” w ujęciu współczesnych przemian
O etymologii słowa „autorytet” oraz klasyfikacji autorytetu informacje znaleźć 

można m.in. w autorki artykule pt. „Autorytet wychowawcy oraz nauczyciela we 
współczesnej szkole”1. Teraźniejszy filozof Józef Dębowski stwierdza, że osoba, 
grupa, a także instytucja posiadająca autorytet cieszy się uznaniem „ze względu na 

1  A. Błaszczyk A., Autorytet wychowawcy oraz nauczyciela we współczesnej szkole, [w:] J. Zimny (red.), Autorytet. 
Oblicze – Misterium – Tajemnica, Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką, Katowice 2019, s. 371 – 392.

Autorytet rodziców w oczach nastolatka
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formami edukacyjnymi oraz kreowaniem postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych w świetle kompetencji poszukiwanych przez pracodawcę. 



ARTICLES

106

szczególnie ceniony w danym społeczeństwie system wartości”2. Cechą szczególną 
każdego autorytetu jest to, że wzbudza on aprobatę, poważanie, gloryfikację, goto-
wość naśladowania oraz podziw, uznanie i respekt. Natomiast nie potrzebuje sławy, 
akceptacji i popularności. Autorytet odgrywa bardzo ważną rolę w procesie wycho-
wania. Według psychologów i pedagogów, dotyczy to zwłaszcza okresu dzieciństwa3.

Zanik autorytetów pociąga za sobą poważne konsekwencje w wychowaniu. Jest 
to bardzo ważne wyzwanie dla nauczycieli i pedagogów. Biorąc pod uwagę zjawisko 
zauważone przez pedagogów, nie należy zapominać o istniejących w pedagogice od 
wielu lat teoriach, które ewidentnie odcinają się od autorytetów4. Coraz powszech-
niejszy dostęp do nowoczesnych technologii powoduje, że w procesie wychowania 
uczestniczą rodzice, szkoła oraz powszechne i masowe media, a także inne źródła 
pozyskiwania wszelkiego rodzaju informacji. Niepokojącym zjawiskiem staje się 
utrata tradycyjnych autorytetów oraz trudny jest do przewidzenia w skutkach brak 
nowych autorytetów. Sytuacja ta wpływa na wychowanie dziecka w jego wczesnym 
rozwoju, a także ma związek z jego dalszym życiem i rozwojem zawodowym.

Autorytety są niezbędne do skutecznego zarządzania grupą ludzi, personelem 
w instytucjach państwowych, prywatnych oraz w organizacjach pozarządowych5. 
Należy wziąć pod uwagę stwierdzenie pedagogów, oraz socjologów, że zdobywanie 
wiedzy, a także budowanie doświadczenia życiowego opartego tylko na autoryte-
tach jest zawodne, co w rezultacie może prowadzić do poważnych niedociągnięć, 
pomyłek, lapsusów i niezręczności. Mimo wszystko należy zauważyć, że autoryte-
ty są niesłychanie ważne i potrzebne w rozwoju oraz w funkcjonowaniu rodziny, a 
także w rozwoju każdego dziecka, szczególnie we wczesnym okresie życia. Rodzice 
są tymi osobami, którzy przekazują dziecku najistotniejsze wartości. Nie mogą tego 
zrobić, jeżeli sami nie są dla nich autorytetami. Bez tych autorytetów nie może funk-
cjonować poprawnie również współczesna rodzina.

Zaczerpnięte z innych tradycji kulturowych przyswajanie wzorców może do-
prowadzić do utraty tożsamości przez pojedyncze osoby, rodziny i całe grupy spo-
łeczne6. Wiadomym jest, że to, co współczesne, interesuje młode pokolenie zde-
cydowanie bardziej niż to, co było odwiecznie powszechne i zwyczajowe. Współ-
czesności ulegają również sposoby wychowania oraz wzorce kulturowe obecne w 
innych środowiskach, które kuszą rodziców. Rodzice, zaprzepaszczając autorytet i 
nie znając lub nie szukając możliwości oraz narzędzi jego odbudowania, nie mogą 
być autorytetem dla swoich latorośli. Pośród innych przyczyn utraty przez rodziców 
autorytetu należy wymienić ustawiczny brak czasu, wynikający przede wszystkim 
z coraz większego zaangażowania w pracę zawodową. Dzieci, pozbawione opieki i 
długotrwałego kontaktu z rodzicami, szukają i czasami odnajdują – za pomocą no-

2  J. Dębowski J., Autorytet, [w:] J. Dębowski., A. Drabek., L. Gawor. i in., Mały słownik etyczny, Oficyna 
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999, s. 24.

3  S. Blackburn., Oksfordzki słownik filozoficzny, Książka i Wiedza, Warszawa 2004, s. 39; D. Czyżewska D., 
Autorytet, [w:] J. Siuta (red.), Słownik psychologii, Wyd. Zielona Sowa, Warszawa 2005, s. 38; J. Wojtysiak., 
Autorytet, [w:] J. Hartman (red.), Słownik filozoficzny, Krakowskie Wyd. Naukowe, Kraków 2009, s. 24.

4  B. Śliwerski., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004, s. 199 – 220.
5  J. Penc., Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy, Wyższa Szkoła Studiów Międzyna-

rodowych, Łódź 2008, s. 57 – 61.
6  D. Szarkowicz., Tożsamość rodzinna w kontekście procesów globalizacji, [w:] A. Błachnio (red.), Globali-

zacja a jednostka, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz2009, s. 75.
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woczesnych technologii– znaczące dla siebie osoby w innych kulturach, religiach i 
społeczeństwach. W dyskusji na ten temat nie wolno zapominać o poziomie edu-
kacji. Kolejną przyczyną, która może prowadzić – choć wcale nie musi – do zaniku 
tradycyjnych autorytetów, są na pewno nowe możliwości, tkwiące w swobodnym 
podróżowaniu, zmianie środowiska, miejsca zamieszkania i pracy.

2. Rodzina a autorytet
Kultura europejska oparta jest na silnej i stabilnej rodzinie. Wyznawane przez 

nią światopoglądy, teorie i wartości były zazwyczaj doceniane i szanowane przez 
wychowawców i nauczycieli. Powierzenie przez rodziców swoim dzieciom trwałych 
zasad jest zależne od posiadanej władzy i od posiadanego autorytetu. Winien on sta-
nowić rzetelny i niezaprzeczalny element, jakim powinni zawsze cieszyć się rodzice. 
Dziecko od początku traktuje autorytet rodziców obligatoryjnie, czyli niezależnie od 
posiadanych przez nich zalet i wad. Do około jedenastego roku życia rodzice są dla 
latorośli kimś bardzo ważnym, kimś, „kto wszystko potrafi, wszystko ma, wszystko 
może i we wszystkim pomoże. Czyli są dla dziecka całym światem”7. Wraz z upływem 
lat oraz dorastaniem dzieci, rodzice sukcesywnie tracą nad nimi władzę i kontrolę. 
Niekiedy sytuacja ta jest przez nich niepostrzegalna i lekceważona. Dochodzi wów-
czas do istotnych zmian we wspólnych relacjach. Aby utrzymać władzę i mieć wpływ 
na podejmowane przez latorośle decyzje dorośli nie powinni stracić niezaprzeczal-
nego i oczywistego swego autorytetu. Posiadają go w sposób oczywisty naturalny 
od pierwszego etapu rozwoju dziecka. Następnie w wieku przedszkolnym relacja ta 
zaczyna się zmieniać. Jednakże nadal rodzic jest autorytetem i otrzymuje mnóstwo 
pytań, na które kilkulatek szuka odpowiedzi. Dzieci mają w tym wieku coraz więcej 
kontaktów ze swoimi rówieśnikami oraz ufają również coraz bardziej wychowaw-
com w przedszkolu8.

Rodzice są dla swoich smyków jedynym i niekwestionowanym źródłem wiedzy. 
Aby zachować pozytywne relacje ze swoimi podopiecznymi powinni wraz z ich roz-
wojem utrwalać autorytet charyzmatyczny. A opiera się on na takich elementach 
jak wiedza i zobowiązuje rodziców do ciągłego podnoszenia przez nich kwalifikacji. 
Dotyczy to głównie obszaru związanego z nowoczesnymi technologiami. Natomiast 
potomkowie chcą poznawać odmienne i interesujące kultury oraz tradycje, a tak-
że chcą utożsamiać się z autorytetami, które są w nich przyjęte. Często zmiana ta 
prowadzi do porzucenia własnych autorytetów bądź do szukania nowych, które nie 
będą przestarzałe. 

Zwyczajnie rozumiany autorytet rodziców ulga zmianie. Dawniej tradycje, oby-
czaje, zachowania stereotypowe i „wiedza pokoleń” przekazywane potomkom za-
chowywały dużą trwałość. Współcześnie ze względu na rozwój nowoczesnych tech-
nologii i cywilizacji zostaje to zburzone i poddawane jest ciągłym testom.

Rodzice w sposób odpowiedzialny powinni prowadzić swoich potomków, aby 
systematycznie i powoli stawali się samodzielnymi i niezależnymi jednostkami. Na-
tomiast autorytet stracą rodzice, którzy nie będą kompetentni, wiarygodni i będą 

7  B. Pawłowicz., Jak być autorytetem dla swojego dziecka?, https://zwierciadlo.pl/psychologia/jak-byc-autoryte-
tem-dla-swojego-dziecka (dostęp: 11.03.2021).

8  B. Smykowski., Wiek przedszkolny. Jak poznać potencjał dziecka?, [w:] A. Brzezińska A. (red.), Psychologiczne portrety 
człowieka. Praktyczna psychologia rozwoju, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk2005, s. 178 – 186.
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lekceważyli obowiązujące reguły oraz będą „kierowali się swoimi złymi nawykami”9. 
Autorytetu nie zdobędzie się okazując brak poszanowania, pożądliwość i egoizm. 
Aby zdobyć autorytet musi on być wspierany zaufaniem, że wszyscy spowinowaceni 
z rodziny chcą wyłącznie pomyślności dla dziecka. Zaufanie to przede wszystkim, 
przekonanie i wiara w życzliwość, serdeczność i wyrozumiałość ludzkich ambicji10.

Zdarzają są rodzice, którzy zakładają, że jeżeli są autorytetem dla dziecka, to gdy 
tylko powiedzą: „odrabiaj lekcje”, to podopieczny rzuci wszystko i weźmie się za 
książki oraz zeszyty i będzie odrabiać lekcje bez żadnego marudzenia. Jeśli rodzic 
powie: „wynieś śmieci”, to potomek pobiegnie z koszem. Natomiast rzucając pytanie: 
„posprzątałeś w pokoju?”, smyk otworzy drzwi do swojego pokoju i pokaże, jaki ma 
porządek. W tych przypadkach rodzic nie jest autorytetem, gdyż nastolatek zawsze 
wykonuje to, czego on wymaga. Oznacza to, że podporządkował sobie dziecko11.

Autorytet bardzo często utożsamiany jest z postawą apodyktyczną, czyli subiek-
tywnym przekonaniem o własnej nieomylności. Postawa autokratyczna oddziałuje 
na dzieci inaczej niż autorytet. Postawą tą można zmusić dziecko do posłuszeństwa i 
zdyscyplinowania oraz utrzymać karność i respekt, ale taka postawa nie wychowuje. 
Daje najczęściej złudzenie skuteczności oddziaływań wychowawczych12.

Natomiast autorytetu nie można nakładać siłą. Należy na niego zapracować, bio-
rąc pod uwagę najwyższe wartości, zaufanie i szacunek. Tak jest, ponieważ autorytet 
nie jest dany nam na zawsze i nie posiadamy go w sobie, ale ulega on wzmocnieniu 
lub osłabieniu, a nawet tracimy go całkowicie13. Rodzice najczęściej wychowują swo-
ją osobowością, a dziecko uczy się od nich tych standardów poprzez naśladownic-
two, odwzorowywanie czy papugowanie. Psycholog społeczny, Kamila Drozd uważa, 
że „bezstresowe wychowanie to mit, bowiem maluchy potrzebują norm, zasad, war-
tości i drogowskazów działania, gdyż mają wówczas punkt odniesienia dla swoich 
reakcji i czują się bezpieczniej”14. 

W literaturze przedmiotu można zauważyć różne wymiary autorytetu rodziciel-
skiego. Może on mieć charakter pozytywny i negatywny. Pozytywny autorytet to:15

a/ autorytet wiedzy – serdeczny stosunek do dziecka i wczucie się w jego pragnie-
nia oraz dążenia, które wynikają z rozległej wiedzy,

b/ autorytet kultury i taktu – dobre wychowanie, ogłada i kultura osobista, 
c/ autorytet moralny – propagowanie wzorców moralnych i przyjęcie stanowiska 

zgodnie z nimi, jedność słów i czynów, solidarność i zwartość oraz wzajemna pomoc 
i koneksja rodziny, a także świecenie własnym przykładem.

9  G. Ignatowski., Kwestia autorytetu w perspektywie rodziny i wychowania, Pedagogika Rodziny 4/3, 31 – 43 
2014, s. 41.

10  L. W. Zacher., Erozja zaufania jako nowe wyzwanie wychowawczo-edukacyjne, [w:] A. Karpińska (red.), 
U podstaw dialogu o edukacji, Trans humana, Białystok 2003, s. 35; J. Danielewska., Dialog edukacyjny – 
warunek pierwszy: zaufanie, [w:] A. Karpińska (red.), U podstaw dialogu., op. cit., s. 21 – 23; G. Ignatowski 
G., Kształtowanie zaufania w rodzinie podstawą życia społecznego i zawodowego, Pedagogika Rodziny, t. 
3, z. 3 2013, s. 7-8.

11  B. Pawłowicz., Jak być autorytetem dla swojego dziecka?, https://zwierciadlo.pl/psychologia/jak-byc-auto-
rytetem-dla-swojego-dziecka (dostęp: 11.03.2021).

12  K. Krocz., Autorytet rodziców, https://portal.abczdrowie.pl/autorytet-rodzicow (dostęp: 5.03.2021).
13  S. Zalewska., Autorytet rodziców, http://abcmalucha.net/autorytet-rodzicow/ (dostęp: 2.03.2021).
14  K. Krocz., jw. 
15  S. Zalewska., Świat autorytetów dziecka, Wykład w dn. 22.09.2009r. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, 

SGH, Warszawa.
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Natomiast negatywny autorytet to:
autorytet megalomanii – unaocznia się w postaci samochwalstwa oraz kłamstw, 

by „zrobić wrażenie” na małoletnim,
autorytet moralizatorstwa – pouczanie, dawanie reprymendy oraz „prawienie kazań”, 

a także upodobania do ciągłego poprawiania i wichrzenia w całokształt spraw dziecka,
autorytet przekupstwa – demoralizacja, nieuczciwość i płaszczenie się dzieciom, 

a także bezpodstawne dawanie nagród,
autorytet przemocy – uciekanie się do kar cielesnych, często nieadekwatnych do 

przewinienia, szafowanie wszechmocy i mocarności wobec dziecka, napędzanie 
strachu oraz stosowanie gróźb, 

autorytet dobroci – przymykanie oczu na wszystkie wybryki podopiecznego, ule-
ganie dziecku, nadmierne skupienie się na nim, totalne bezprawie16. 

W XXI wieku coraz częściej mówi się o zanikaniu i upadku autorytetów, zwłaszcza 
etycznych. Do upadku autorytetu rodziców przyczynia się m.in.

- „odrzucenie dziecka,
- niedojrzałość emocjonalna rodziców,
- narcyzm, infantylizm opiekunów,
- samotne rodzicielstwo,
- odtrącenie lub unikanie dziecka,
- nadmierny dystans wobec malucha,
- lekceważenie praw dziecka,
- skrajne zaniedbanie dziecka,
- chłód uczuciowy,
- postawa nadmiernie chroniąca,
- postawa nadmiernie wymagająca,
- ciągła krytyka, dezaprobata, język nieakceptacji,
- kłótnie i wzajemne oskarżenia małżonków,
- brak konsekwencji w wychowaniu,
- inne metody wychowania stosowane przez matkę i ojca,
- podważanie autorytetu jednego z rodziców przez drugiego opiekuna,
- despotyzm rodziców”17.
Młodzież podaje, że powodem utraty autorytetu u dorosłych jest brak zaufania 

i szczerości oraz odwagi, wyrachowanie, wygodnictwo, zarozumiałość, egoizm, a 
także brak zainteresowania sprawami innych. „Ale już całkowitym przekreśleniem 
autorytetu wychowawczego rodziców jest demoralizująca postawa”18. Kryzysu w au-
torytecie można upatrywać na wielu płaszczyznach. Autentycznym autorytetem jest 
rodzic, który przyczynia się do rozwoju swego potomka oraz czuje się odpowiedzial-
nym za jego ludzkie potrzeby.

2. Budowanie i podważanie autorytetu rodziców
Wszystkie badania, jakie można znaleźć w literaturze na temat autorytetu, poka-

zują, że dzieci najwięcej uczą się poprzez odtwórczość i kopiowanie, a więc naśla-

16  Tamże
17  K. Korcz., Autorytet rodziców – definicja, metody wychowania dziecka, rodzaje, brak autorytetu rodziców, 

www.portal.abczdrowie.pl (dostęp: 18.02.2021).
18  F. Adamski (red.), Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, WAM, Kraków 1984 r., s. 522.
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dowanie. W domu pociechy spędzają bardzo dużo czasu, a więc naśladują rodziców, 
którzy są dla nich autorytetami, dlatego aby prawdziwie wychowywać, to należy 
„postępować w zgodzie z tym czego je uczymy”19. Jeżeli dziecko słyszy, że rodzic za-
brania używania brzydkich słów a sam ich używa, to zastosuje się do tego co widzi, 
a nie co rodzic mówi.

Według psycholog, Magdaleny Bucior20, jeżeli rodzic potrafi przyznać się do błędu, 
to autorytet buduje, gdyż sam błąd rodzica nie niszczy jego autorytetu. Rodzic po-
przez mówienie „przepraszam” kształtuje zachowania, umożliwia dziecku mówienie 
o swoich kłopotach i wątpliwościach, dodaje dziecku odwagi do przeprosin. Dziecko 
zanim dorośnie, to jeszcze nie raz będzie musiało ocenić krytycznie własny błąd. W 
relacjach naznaczonych autorytetem nie są problemem granice, gdyż dziecko akcep-
tuje, że rodzic podejmuje takie decyzje oraz zdaje sobie sprawę, że istnieją pewne 
ograniczenia, które są uzasadnione. Zatem te granice wykorzystywane z uwzględ-
nieniem możliwości latorośli są narzędziem do budowania relacji autorytetu, który 
będzie oparty na szacunku i miłości. Potomek nie ma nic przeciwko takim granicom, 
gdyż czuje się w nich bezpiecznie.

Anna Bołdys i ksiądz Henryk Foik21 przeprowadzili ankietę nt. autorytetu wśród 
80 dzieci z klas V i VI szkoły podstawowej. Z ankiety można wywnioskować, że dzie-
ci mają w 57,5% prawdziwy autorytet w domu i w 63,75% są to rodzice. W połowie 
dzieci zadowoleni są z postępowania rodziców. Natomiast rodzice narzucają dzie-
ciom sposób bycia: 

w spędzaniu wolnego czasu – 40%, 
w ubieraniu się – 33,75%, 
w doborze towarzystwa – 23,75%.
To co dla rodziców wydawałoby się troską o dzieci, to w zachowaniu rodziców 

denerwuje dzieci: 
nadmierne zainteresowanie postępami w nauce – 55%,
nadmierna troska o bezpieczeństwo – 40%,
nadmierna troska o zdrowie – 12,50%.
Według piąto- i szóstoklasistów upadek autorytetu rodziców powodują: 
kłótnie rodziców – 33,75%,
ciągłe nakazy i zakazy – 32,5%
nadużywanie alkoholu – 28,75%.
Niewielki procent licealistów akceptuje autorytet moralny rodziców. Z badań wy-

nika, że „duża cześć młodzieży ma w swoich rodzicach oparcie, docenia ich troską, 
oddanie, pomoc, ale chce żyć po swojemu. Niemała grupa młodych ludzi ze środo-
wisk patologicznych twierdzi, że rodzice są dla nich totalnym anty wzorem, korzy-
stanie z ich przykładu może prowadzić jedynie na manowce”22.

19  Agnieszka, Cytaty o wychowaniu dzieci, https://simplygoodlife.eu/mysli/cytaty-o-wychowaniu-dzieci/ (do-
stęp: 12.02.2021).

20  Rodzicielski kodeks drogowy, czyli o najważniejszym drogowskazie i o znakach „Stop”, https://portal.li-
brus.pl/rodzina/artykuly/rodzicielski-kodeks-drogowy-czyli-o-najwazniejszym-drogowskazie-i-o-znakach-
stop-1 (dostęp: 12.02.2021).

21  A. Bołdys., H. Foik., Wpływ autorytetu rodziców na wychowanie dzieci, https://sportosporto.pl/Obrazy/
Naucza/8.pdf (dostęp: 8.02.2021).

22  „Problemy opiekuńczo – wychowawcze”, Czasopismo - miesięcznik, nr 9/1994.
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Podsumowanie
Reasumując, na autorytet musimy sobie zasłużyć, nie jest dany nam raz na za-

wsze. Szczególnie teraz powinniśmy zadbać o budowanie autorytetu, gdyż bardzo 
łatwo go stracić, a nastolatkowie mając do dyspozycji nowoczesne technologie oraz 
swoich rówieśników łatwo ulegają ich presji. W dobie pandemii spędzają mnóstwo 
czasu w internecie, a więc tam szukają swoich autorytetów, chociaż nie do końca 
tak można ich nazwać, tam są ich gwiazdy i idole, a to nie koniecznie jest autorytet. 
Autorytet nie potrzebuje wybicia się, natomiast gwiazda tak. 

Od narodzin dziecka rodzic jest autorytetem a później wraz z jego rozwojem au-
torytet często jest tracony lub zanika. Dla niewielu dwudziestolatków rodzic jest au-
torytetem. 

Streszczenie:
Jednym z ważniejszych dylematów w edukacji jest temat autorytetu. Nie może 

on być zbudowany na podstawie formalnych struktur i władzy. W pierwszym etapie 
życia rodzice są jedynym i niepodważalnym autorytetem dla swoich dzieci. Wraz z 
edukacją spotykają na swej drodze wychowawców w przedszkolu oraz nauczycieli 
w szkole, a także rówieśników. Ważne jest aby rodzice i nauczyciele budowali auto-
rytet we wzajemnym zrozumieniu a nie w opozycji do siebie. Zadaniem rodziców 
oraz pedagogów jest systematyczne wprowadzanie dzieci „w świat dorosłych”, danie 
zgody na samodzielne wybory, odpowiedzialność za podejmowane ustalenia oraz 
pobudzanie w nich kreatywności do działania.

Celem artykułu jest zwrócenie problemu na zanikanie autorytetu u nastolatków 
oraz przyczyn z nim związanych. Temat autorytetu rodziców w oczach nastolatków 
jest autorce bliski ze względu na pracę, jako nauczyciel ale również rodziców, jesz-
cze, jednego nastolatka.

Słowa kluczowe: autorytet, rodzice, dzieci, zaufanie, władza, wychowanie

Summary:
Parental authority in the eyes of a teenager
One of the most important dilemmas in education is the topic of authority. It can-

not be built on formal structures and power. In the first stage of life, parents are 
the sole and unquestionable authority for their children. Along with education, they 
meet tutors in kindergarten and teachers at school, as well as their peers. It is im-
portant that parents and teachers build authority in mutual understanding and not 
in opposition to each other. The task of parents and educators is to systematically 
introduce children “into the world of adults”, give consent to independent choices, 
responsibility for the decisions made and stimulating their creativity to act.

The purpose of this article is to address the problem of the decline of authority in 
adolescents and the causes associated with it. The subject of parental authority in 
the eyes of adolescents is close to the author due to her work as a teacher, but also 
the parents of one more teenager.

Keywords: authority, parents, children, trust, power, upbringing
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Opiekun w żłobku jako przewodnik 
procesu wczesnodziecięcej edukacji

Doktorantka pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w 
Lublinie. Nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zainteresowania naukowe koncen-
truje wokół kompetencji emocjonalnych nauczycieli wychowania przedszkolnego, adaptacji dziecka do środowiska 
przedszkolnego, a także wychowania i integralnego rozwoju dziecka. 

 

 mgr Ewelina Kurowicka-Roman – KUL JPII w Lublinie

Wstęp
Przyjście dziecka na świat jest dla rodziców ogromnym przeżyciem. Życie rodzin-

ne nabiera nowego wymiaru. Obserwowanie rozwoju małego dziecka w codzien-
nych sytuacjach wzbudza wiele emocji i dostarcza dorosłym okazji do okazywania 
mu potrzebnego wsparcia. W dobie globalizacji i dynamicznego postępu technolo-
gicznego wychowanie dziecka nie jest łatwym zadaniem dla rodziców i stanowi dla 
nich wyzwanie. Współczesne rodziny borykają się w różnymi problemami między 
innymi finansowymi, zawodowymi, związanymi ze zdrowiem czy też dotyczącymi 
budowania relacji międzyludzkich. Trudności rodzinne są zróżnicowane i w każ-
dej rodzinie proces radzenia sobie z nimi przebiega inaczej. Współcześnie często 
zachodzi konieczność godzenia różnych ról życiowych: zawodowych, rodzinnych, 
społecznych. Ważną kwestią jest zapewnienie dziecku należytej opieki i zadbanie o 
jego harmonijny rozwój. Początkowy etap życia dziecka przeważnie upływa pod tro-
skliwą i pełną ciepła opieką rodziców. Przychodzi pewien czas, gdy rodzice muszą 
podjąć decyzję dotyczącą codziennej opieki nad dzieckiem. Można zaobserwować, 
iż jedną z wybieranych przez nich możliwości jest pozostanie jednej osoby w domu 
i opiekowanie się dzieckiem, zaś drugi rodzic wykonuje pracę w celu zarobkowym. 
Natomiast w sytuacji, gdy oboje rodzice są w stanie pogodzić obowiązki opieki nad 
dzieckiem z zawodowymi naprzemiennie opiekują się dzieckiem. Istnieje także 
możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego przez jednego 
z rodziców1. W większości przypadków matka korzysta z możliwości urlopu macie-
rzyńskiego i sprawuje codzienną opiekę nad dzieckiem do ukończenia przed niego 
1 roku życia. Zazwyczaj po tym czasie rodzice zastanawiają się nad formą zorga-
nizowania dziecku opieki, podczas ich pobytu w pracy. W Polsce często spotykaną 
praktyką jest zatrudnianie niani lub współpracowanie z dziadkami i powierzanie w 
ich ręce opieki nad dzieckiem. Jednakże z drugiej strony dziadkowie, którzy nadal 
pozostają aktywni zawodowo lub chcą odpocząć lub zadbać o swoje zdrowie i nie są 
w stanie w tym aspekcie zaangażować się w opiekę nad wnukami. Wówczas rodzice 

1  https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-pracy-16789274/dz-8 (dostęp: 01.03.2020).
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poszukują innych form opieki nad dzieckiem. 
W Polsce zauważalna jest potrzeba wypracowania rozwiązań, które ułatwią sku-

teczne godzenie ról rodzicielskich i zawodowych. Z badań prowadzonych przez Del 
Boca, Pasqua i Pronzato dla krajów UE wynika, iż dostępność do opieki instytucjo-
nalnej dla dzieci w wieku 0-2 lata silnie, dodatnio wpływa na prawdopodobieństwo 
pracy kobiet, zwłaszcza tych z niskim oraz średnim poziomem wykształcenia2. Waż-
nym priorytetem rządu powinny być zmiany w polityce prorodzinnej, związane 
między innymi ze zwiększeniem dofinansowań dla żłobków. Można wyróżnić trzy 
instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem do 3 lat, są to: żłobki, kluby dziecięce 
oraz opiekun dzienny. W niniejszym artykule poruszone zostaną kwestie opieki nad 
dzieckiem w żłobku. Natomiast w szerszym zakresie omówione zostaną cechy i za-
dania wychowawcy małego dziecka w żłobku.

1. Żłobek jako miejsce wczesnodziecięcej edukacji
Żłobki są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi pomagającymi rodzicom w 

opiece nad dziećmi na czas ich nieobecności. Placówki żłobkowe stanowią jedną z 
instytucjonalnych form opieki nad dziećmi najmłodszymi. Coraz częściej rodzice ko-
rzystają z tej formy opieki nad dzieckiem. Opieką w żłobku objęte mogą być dzieci 
od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia. Jednakże w sytuacji braku miejsc 
w przedszkolu bądź w innych przypadkach wynikających z rozwoju dziecka istnieje 
możliwość przedłużenia opieki do ukończenia przez dziecko 4 lat. Wówczas obo-
wiązkiem rodziców jest złożenie stosownego oświadczenia dotyczącego przeszkód 
w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. Czas przebywania dziecka w żłob-
ku może wynosić do 10 godzin dziennie, lecz może ulec wydłużeniu, gdy zajdzie 
uzasadniona potrzeba. Wtedy rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku oraz po-
niesienia dodatkowej opłaty3.

Żłobek pełni nie tylkofunkcję opiekuńczą i wychowawczą, ale również edukacyj-
ną wobec dziecka, które jest aktywnie działającym podmiotem już od najwcześniej-
szych etapów swojego życia.Kwestie opieki i wychowania często poruszane są w 
literaturze przedmiotu, Opieka nad dzieckiem w żłobku jest jednym z komponen-
tów wczesnodziecięcej edukacji. Spełnianie funkcji opiekuńczej w żłobku może być 
rozumiane jako „kompleksowy, interaktywny proces, który angażuje różnych part-
nerów – zarówno rodziców, dziecko, jak i zawodowych opiekunów. Miejsce opieki 
musi zapewnić dziecku warunki do rozwoju, poprzez stopniowe zmniejszanie sym-
biotycznej więzi utrzymywanej z matką. W związku z tym, zastępczy dorośli opieku-
nowie podczas nieobecności rodziców muszą stawiać na rozwój dziecka, zapewnia-
jąc mu opiekę najwyższej jakości”4. 

Ważnym pojęciem z punktu widzenia problematyki poruszanej w niniejszym 
opracowaniu jest edukacja. Łaciński źródłosłów terminu „edukacja” (łac. educatio) 
oznacza „wychowanie, kształcenie”. Jest to podstawowy termin pedagogiczny, który 
można rozumieć jako „ogół zabiegów kształcących i odpowiadających im czynności 
poznawczych zorientowanych na osiągnięcie intencjonalnie przyjętych celów roz-

2  D. Del Boca, S. Pasqua, Ch. Pronzato, Motherhood and market work decisions in institutional context: a 
European perspective, „Oxford Economic Papers” 2009, nr 61, s. 47-171.

3  https://www.gov.pl/web/rodzina/lobek-i-klub-dzieciecy (dostęp: 23.02.2021).
4  A. Kurcz, Żłobek, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. VII, Wyd. Akademickie 

„Żak”, Warszawa 2008, s. 994.
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wojowych, formułowanych w odniesieniu do jednostek, grup społecznych i całych 
społeczeństw. A zatem edukację tworzą czynności nauczania i czynności uczenia 
się”5. Zgodnie z definicją zawartą w Encyklopedii PWN edukacja to „ogół czynności i 
procesów mających na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie określonych cech 
i umiejętności”6. Niektórzy teoretycy wychowania utożsamiają pojęcie wychowania 
i edukacji. Według M. Nowaka te dwa procesy różnią się między sobą i należy je roz-
graniczyć, gdyż „uczenie się nie jest celem życiowym, lecz procesem pomocniczym, 
narzędziem do celów osiąganych przez wychowanie”7. Natomiast uczenie się „może 
być przygodne, niezamierzone i sporadyczne, ale także świadome. Proces świado-
mego, planowego i systematycznego nauczania i uczenia się staje się często przed-
miotem badań teorii nauczania”8. Termin „wychowanie” jest powszechnie uważany 
za centralny na gruncie nauk pedagogicznych, gdyż określa to, co stanowi przedmiot 
pedagogiki. W związku z tym, iż w literaturze przedmiotu można zauważyć wielość 
określeń definiujących wychowanie powstają trudności w wyjaśnieniu jego istoty. 
Nie jest to pojęcie abstrakcyjne, ponieważ ma związek z realnym życiem człowieka 
i określa jeden z fundamentalnych rodzajów jego działalności wobec innych osób i 
„włączone zostaje w fizyczną, duchową i intelektualną przestrzeń ludzkiego działa-
nia, która jest zawsze osadzona w przeszłości, aktualizuje się w teraźniejszości i jest 
zwrócona ku przyszłości”9.

Zdefiniowanie wczesnodziecięcej edukacji stanowi złożone zadanie. K. Sadowska 
wskazuje, iż edukacja małego dziecka nie jest szkolną edukacją, gdyż zakłada integra-
cję opieki i edukacji oraz uczestnictwo dziecka w jego procesie rozwoju10.Wczesno-
dziecięca edukacja to „kształtowanie fundamentów całożyciowego procesu uczenia 
się człowieka, to uwalnianie i podtrzymywanie zasobów dziecka. W przypadku ma-
łego dziecka opieka, wychowanie i kształcenie powinny być ze sobą zintegrowane”11. 
Zdaniem A. Brzezińskiej „wczesna edukacja to wspieranie rozwoju dziecka poprzez 
tworzenie okoliczności sprzyjających gromadzeniu wiedzy i nabywaniu umiejętno-
ści w sposób naturalny i spontaniczny w różnych sytuacjach, w których dziecko się 
znajduje”12. Innymi słowy edukacja dziecka do lat 3 powinna następować podczas 
sytuacji naturalnych. Przestrzenią sprzyjającą uczeniu się małego dziecka jest nie 
tylko dom i żłobek, lecz również inne miejsca, w których dziecko przebywa wraz z 
opiekunami (np. park, plac zabaw, sklep, bank, muzeum). Sytuacje, w których dzieci 
nabywają nowych doświadczeń można nazwać potencjalnie edukacyjnymi. 

Zdaniem K. Sadowskiej nadrzędnymi celami w procesie wczesnodziecięcej edu-
kacji w żłobku powinno być kształcenie lokomocji, komunikacji i manipulacji. Cele 

5  M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wyd. Naukowe 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010, s. 46.

6  Encyklopedia PWN, hasło: edukacja, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/edukacja;3896542.html (dostęp: 
03.03.2021).

7  M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 204.
8  Tamże, s. 206.
9  J. Lorenc, Wychowanie człowieka w ujęciu pedagogiki personalistycznej, „Zeszyty Naukowe Wyższej 

Szkoły Humanitas. Pedagogika” 2015, nr 10, s. 13.
10  K. Sadowska, Wczesnodziecięca edukacja w żłobku: obraz i postrzeganie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza, Poznań 2018, s. 167.
11  Tamże, s. 358-359.
12  A. Kram, M. Mielcarek, Wczesna edukacja dziecka. Wiek 0–2/3, [w:] A. Brzezińska (red.), Niezbędnik 

dobrego nauczyciela. Edukacja w okresie dzieciństwa i dorastania, t. I, Warszawa 2014, s. 8.
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te powinny być osiągnięte poprzez:
a/. budowanie atmosfery zaufania i więzi między dzieckiem i opiekunem,
b/. dążenie do stymulowania dziecka w zakresie regulacji jego stanów emocjonalnych, 
 c/. bieżące monitorowanie i diagnozowanie przyrostu umiejętności dziecka,
d/. organizowanie warunków prorozwojowych adekwatnych do rozwoju i moż-

liwości dziecka,
e/. budowanie dobrych relacji z rodzicami wychowanków opartych na zaufaniu i 

współpracy13.
Istotne w procesie wczesnodziecięcej edukacji jest tworzenie prorozwojowych 

sytuacji w przestrzeni społecznej i fizycznej żłobka, a nie skupianie się na efektach 
kształcenia. 

2. Wychowawca małego dziecka – cechy i zadania
Wychowawca małego dziecka jest jednym z najważniejszych filarów placówki, 

gdyż jest odpowiedzialny za opiekę, wychowanie oraz edukację swoich podopiecz-
nych. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3 (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 75 z późn. zm.) określa wymagania kwalifikacyjne opiekunów w żłobku. Opie-
kunem w żłobku może być osoba posiadająca: dyplom pielęgniarki, położnej, opie-
kuna dziecięcego, nauczyciela wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkol-
nej, terapeuty pedagogicznego, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, społeczno-
-wychowawczego, wczesnej edukacji, a także osoba, która ukończyła studia bądź 
studia podyplomowe na kierunkach lub specjalności tj.: wczesne wspomaganie 
rozwoju, pedagogika małego dziecka edukacja prorozwojowa, wspomaganie roz-
woju w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, 
psychologia dziecka, psychologia wychowawcza, psychologia wspierania rozwoju i 
kształcenia. Opiekunem w żłobku może zostać również osoba, która legitymuje się 
wykształceniem na średnim poziomie i odbyła przed zatrudnieniem 280 godzinne 
szkolenie14. Na jednego opiekuna w żłobku może przypadać nie więcej niż ośmioro 
dzieci lub pięcioro, gdy chociażby jest jedno dziecko z niepełnosprawnością. Należy 
podkreślić, że w pracy opiekuna w żłobku duże znaczenie ma stałe rozwijanie umie-
jętności i podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w różnorodnych szkoleniach, któ-
re ubogacają warsztat pracy. 

Według A. Jegier i B. Kurelskiej profesjonalny opiekun w żłobku to osoba, która 
potrafi pomóc dziecku w: pokonaniu lęku przed rozłąką z bliskimi, nauce samodziel-
nego spożywania posiłków oraz przebierania się, czekania na swoją kolej, korzysta-
nia z toalety. Opiekun w żłobku musi umieć

▲ wykonać czynności higieniczne przy dziecku z zachowaniem szacunku wobec 
jego intymności, 

▲ komunikować się z dzieckiem i okazywać mu zrozumienie (w tym rozpozna-
wać również komunikaty niewerbalne dziecka oraz na podstawie zachowania dziec-
ka domyślać się, czego w danej chwili ono potrzebuje), 

▲ przewidywać dziecięce działania, aby zapobiegać niebezpieczeństwu,
▲ pisać plany wychowawczo-dydaktyczne,
▲ wspomagać dziecko we wszystkich obszarach jego rozwoju,

13  K. Sadowska, Wczesnodziecięca edukacja w żłobku…, s. 362.
14  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 75 z późn. zm.).



ARTICLES

118

▲ prowadzić zajęcia ruchowe, umuzykalniające, tematyczne, konstrukcyjne, ma-
nipulacyjne, dydaktyczne,

▲ znać i stosować różne metody pracy z małym dzieckiem,
▲ starać się zaspokoić dziecięcą ciekawość świata, odpowiadać na dziecięce pytania,
▲ zadbać o bezpieczeństwo każdego wychowanka,
▲ udzielić pierwszej pomocy,
▲ przygotować leżaki, łóżeczka i utulić do snu,
▲ rozmawiać i współpracować z rodzicami wychowanków, organizować występy 

dla rodziców i dziadków,
▲ dekorować salę i dbać porządek w niej, a także o czystość pomocy dydaktycz-

nych, zabawek, toalet, dezynfekcję dziecięcych przyborów higienicznych i szafek15.
Dobry opiekun w żłobku charakteryzuje się pozytywnym nastawieniem do dzie-

ci i ich rodzin, jest życzliwy, cierpliwy, wyrozumiały i odpowiedzialny. Opiekun po-
winien dysponować wiedzą o specyfice rozwoju i rozumowania dziecka w wieku 
żłobkowym. W jego pracy ważne jest empatyczne podejście, refleksyjność, samo-
kontrola, opanowanie oraz chęć niesienia pomocy dzieciom w trudnych sytuacjach. 
Ważnym aspektem jest dbanie o kondycję zdrowotną i odporność na choroby, gdyż 
w żłobku istnieje stałe ryzyko infekcji.

Według K. Kuszak jednym z priorytetowych zadań opiekuna małego dziecka 
jest „upośrednianie rzeczywistości i budowanie rusztowania między światem ze-
wnętrznym a dzieckiem. Upośrednianie rzeczywistości jest czynieniem jej dostępną 
i zrozumiałą dla dziecka”16. Opiekun poprzez swoje uporządkowane i konsekwent-
ne działania potrafi przyciągnąć uwagę dziecka, właściwie dobierając środki zapo-
znaje je z otaczającą rzeczywistością, skupia jego uwagę i zainteresowanie poprzez 
przestawianie emocji i uczuć w różnorodny i bogaty sposób. Zdaniem K. Kuszak 
kluczowymi aspektami w budowaniu wczesnej relacji dziecka z osobą dorosłą są 
aktywność niemowlęcia oraz aktywność opiekuna, która przybiera formę „mowy 
dorosłego kierowanej w stronę dziecka”17. Do zadań opiekuna w okresie wczesno-
dziecięcym można zaliczyć: bezwarunkową akceptację dziecka, dbanie o jego zdro-
wie, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, zaspokajanie oraz pomoc w zaspokaja-
niu potrzeb fizjologicznych i psychicznych, zauważanie trudności u dziecka i podej-
mowanie odpowiednich działań dopasowanych do aktualnych i przyszłych potrzeb 
rozwojowych dziecka. Ważnym zadaniem wychowawcy jest towarzyszenie dziecku 
w rozwoju, pobudzanie i motywowanie go do podejmowania działania. Refleksyjny 
wychowawca żłobkowy powinien „podążać za dzieckiem”, dostrzegać sposób po-
strzegania z jego perspektywy i poszukiwać skutecznych form komunikacji z nim. 
Rolą wychowawców jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości, tworzenie warunków 
do eksploracji oraz okazywanie pomocy dziecku, gdy zachodzi taka potrzeba.

3. Współpraca z rodzicami dzieci w wieku żłobkowym

15  A. Jegier, B. Kurelska, Kształtowanie i wspieranie rozwoju psychoruchowego małych dzieci w żłobku, Wyd. I, 
Difin, Warszawa 2019, s. 185.

16  K. Kuszak, Małe dziecko w środowisku dorosłych, O budowaniu pozytywnej więzi z opiekunem, [w:] H. Krauze-
-Sikorska, K. Kuszak, G. Rura, K. Sadowska, Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji: źródła wsparcia 
i zagrożeń, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 91.

17  K. Kuszak, Małe dziecko w środowisku dorosłych…, s. 77.
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Niezbędnym warunkiem prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej w żłob-
kach jest współpraca z rodzicami. Kluczowym zadaniem opiekuna w żłobku jest 
współdziałanie z rodzicami swoich wychowanków już od pierwszych dni pobytu 
dziecka w placówce. Opiekun żłobkowy powinien być otwarty na pytania rodzi-
ców, stwarzać możliwość przebywania z dzieckiem w okresie adaptacji w żłobku, 
organizować spotkania z rodzicami. Bardzo ważne jest dbanie o to, aby relacja opie-
kun-rodzice była dwukierunkowa oraz pielęgnowana każdego dnia zarówno przez 
jedną, jak i drugą stronę. Współpraca opiekuna żłobkowego z rodzicami powinna 
być oparta na dialogu, wzajemnym zaufaniu i szacunku, a także zrozumieniu. Dzię-
ki temu proces wychowania dziecka będzie mógł przebiegać owocnie i skutecznie. 
W tym kontekście szczególne znaczenie ma okazywanie rodzicom wsparcia przez 
opiekuna w żłobku podczas adaptacji dziecka do nowego środowiska. Ważne są roz-
mowy z rodzicami na temat samopoczucia dziecka i jego funkcjonowania w grupie, 
sposobu organizowania dzieciom czasu w żłobku, czy tez innych spraw dotyczących 
codziennej opieki i wychowania. Opiekun powinien w sposób kompetentny przeka-
zywać informacje rodzicom, informować o postępach czy też trudnościach dziecka, 
jednocześnie wskazując propozycje do dalszej pracy z dzieckiem zarówno w domu 
rodzinnym, jak i żłobku. Angażowanie rodziców w system wychowawczy żłobka, 
ale także sprawy bieżące, organizacyjne sprawia, że rodzice czują się docenieni, po-
trzebni i traktowani jako partnerzy opiekuna w procesie wychowawczym w żłobku. 

Ważne jest właściwe podejście i nastawienie rodziców szczególnie w okresie 
adaptacji dziecka do nowego środowiska, jakim staje się żłobek. Zmiany spowodo-
wane przejściem z dotychczasowych, domowych warunków i przystosowaniem się 
do żłobka mogą wywołać różne reakcje zarówno u dziecka, jak rodziców. W tym 
kontekście istotne jest wykazywanie przez rodziców zrozumienia i cierpliwości, 
dzięki czemu możliwe będzie złagodzenie stresu wynikającego z okresu adaptacji. 
Zdaniem H. Trawińskiej „rodzice, którym zależy, by ich dzieci dobrze czuły się w 
żłobku, a przede wszystkim łagodnie przeszły najtrudniejszy, początkowy okres 
pobytu, powinni sami się do tego starannie przygotować”18. W tym aspekcie pozy-
tywne wypowiadanie się w obecności dziecka na temat żłobka ma duże znaczenie 
dla budowania w jego oczach dobrego obrazu placówki i postrzegania jej jako miej-
sce, w którym może czuć się bezpiecznie. Bardzo ważne są rozmowy z dzieckiem, 
które mogą dotyczyć między innymi emocji odczuwanych przez dziecko, ale rów-
nież bliskich mu tematów np. ulubionych zabawek i zabaw w żłobku, przyjaznego 
wyglądu sali czy też zajęć organizowanych przez wychowawców. Dobrą praktyką 
jest przyzwyczajanie dziecka w domu do czynności stale powtarzanych w żłobku 
w określonych porach i kolejności. Dzięki temu dziecko uczy się przystosowania do 
panujących zasad, samodzielności w prostych czynnościach, porządku czy też sy-
gnalizowania potrzeb fizjologicznych. 

4. Zabawy i aktywności rozwijające w żłobku 
Żłobek jest miejscem wczesnodziecięcej edukacji dziecka, która polega na orga-

nizowaniu zajęć edukacyjnych zawsze w formie zabawy, gdyż jest ona główną formą 
aktywności małego dziecka. Poprzez czynności zabawowe poznaje ono otaczający 
świat. Zdaniem B. Muchackiej „zabawa jako jedna z form poznawania świata przez 

18  H. Trawińska, Moje dziecko w żłobku: szansa czy konieczność?, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa, 2006, s. 36.
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dziecko odgrywa istotną rolę w jego rozwoju (fizycznym, umysłowym, emocjonal-
nym i społecznym), ta forma aktywności jest bowiem przez badaczy uważana za 
wszechstronną i zastępującą dzieciom różne czynności wykonywane przez ludzi 
dorosłych, tj.: uczenie się, pracę i działalność społeczną”19. Codzienne aktywności 
w żłobku powinny być urozmaicone i dostosowane do rozwoju dzieci, ich potrzeb i 
przewidywanego czasu skupienia się. Każda sytuacja jest dogodna, aby uczyć dzieci 
i rozwijać u nich różne umiejętności. Sytuacje edukacyjne, w których dziecko uczest-
niczy od wczesnego dzieciństwa można podzielić na

a/.sytuacje związane z zabawą – sytuacje naturalne: są inicjowane przez dziecko, 
zaś zadaniem dorosłego jest podążanie za dzieckiem;

b/. sytuacje związane z nauką – sytuacje inspirowane: są podejmowane z inicjaty-
wy dziecka lub dorosłego, jednak zauważalna jest ingerencja osoby dorosłej w celu 
zachęcenia dziecka do określonego działania, które może przyczynić się do nabycia 
nowych umiejętności przez dziecko;

c/. sytuacje związane z pracą – sytuacje kierowane: są inicjowane i kierowane 
przez dorosłego zgodnie z przyjętym planem działania, aby motywować dziecko do 
wykonania „do końca” określonej czynności (np. posprzątanie po sobie i pomaganie 
mu w tym)20. Te trzy opisane rodzaje sytuacji edukacyjnych są zwykle we wczesnym 
dzieciństwie mocno ze sobą powiązane.

Z kolei A. Jegier i B. Kurelska wskazują, że czas w żłobku może być przeznaczony na:
Zabawy i zajęcia dowolne podejmowane przez dzieci z ich inicjatywy: dzięki nim 

utrwalają one wcześniej zdobyte umiejętności i wiadomości lub odpoczywają w wy-
brany i korzystny dla siebie sposób; 

Zajęcia wynikające z programu wychowawczo-edukacyjnego: zajęcia adaptacyjne 
na początku roku żłobkowego, zajęcia samoobsługowe, zajęcia kształtujące rozwój 
emocjonalny i społeczny, ćwiczące sprawność ruchową i sensomotorykę, zdolności 
muzyczne, zajęcia rozwijające poznawczo;

Zajęcia z rytmiki prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela;
Zajęcia okolicznościowe, w których uczestniczą również rodzice dzieci bądź są 

oni odbiorcami dziecięcych występów;
Ruch i zabawy na świeżym powietrzu, które stanowią obowiązkowy element 

rozkładu dnia: wyjście na zewnątrz budynku zależne jest od czynników atmosfe-
rycznych21.

W wieku żłobkowym następuje początek kształtowania się mowy dziecka, dlatego 
też dzieci bardzo lubią, gdy dorosły czyta im teksty o zróżnicowanej formie np. bajki, 
baśnie, opowiadania, wiersze. Czytanie literatury dziecięcej powinno być połączone 
z jednoczesnym pokazywaniem obrazków, naśladowaniem głosu bohaterów bajki i 
nawiązywaniem interakcji ze słuchającym. Dzięki zgodnemu z naturą dziecięcego 
rozumowania wprowadzaniu najmłodszych w świat mowy pisanej tekst staje się dla 
nich bardziej zrozumiały, skłania do zadawania pytań i rozwija wyobraźnię.

Dziecko uczy się poprzez doświadczanie i naśladowanie osób dorosłych. Zatem 

19  B. Muchacka, Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” 2014, nr 1(3), s. 7.
20  A. Kram, M. Mielcarek, Wczesna edukacja dziecka…, s. 7.
21  A. Jegier, B. Kurelska, Kształtowanie i wspieranie rozwoju…, s. 96-97.
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rolą opiekunów jest tworzenie okazji do poznawania, eksperymentowania, sponta-
nicznej zabawy i uczenie przy okazji codziennych sytuacji, które również mogą mieć 
walor edukacyjny. 

Podsumowanie
Nadrzędnym celem dla każdego opiekuna powinno być dobro dziecka i posza-

nowanie jego godności osobistej. Do żłobka uczęszczają bardzo małe dzieci, któ-
re wymagają szczególnej troski, opieki i ochrony ze strony osób dorosłych. Osoby 
pracujące z dziećmi powinny wykazywać się dojrzałą postawą, kontrolować swoje 
emocje oraz okazywać życzliwe zainteresowanie swoim wychowankom. Niezbędna 
jest znajomość prawidłowości rozwojowych małych dzieci oraz dostosowywanie 
organizowanych zajęć do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Kluczowe jest 
również zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz wsparcia w codzien-
nych czynnościach i dawanie dziecku możliwości wyboru w określonych sytuacjach. 
Konsekwentne wyznaczanie granic powinno być powiązane z wyjaśnianiem dziecku 
panujących zasad, a także oparte na współdziałaniu z rodzicami, aby zachować spój-
ność oddziaływań wychowawczych w dwóch najbliższych dziecku środowiskach – 
domu rodzinnym i żłobku. Współpraca z rodzicami w żłóbku powinna odbywać się 
w atmosferze otwartości, komunikacji i indywidualizacji. 

Streszczenie:
Wczesnodziecięca edukacja powinna odbywać się w formie aktywności zabawowej 

podejmowanej przez dziecko zgodnie jego wolą i naturalną potrzebą. Wychowawca 
w żłobku wykonuje niezwykle odpowiedzialną pracę, ponieważ nie tylko opiekuje się 
dziećmi, ale również dba o ich harmonijny rozwój. Jego głównym zadaniem jest towa-
rzyszenie dziecku i jego rodzinie w procesie dziecięcego rozwoju. Celem niniejszego 
artykułu jest przedstawienie cech i zadań wychowawcy małego dziecka. Artykuł po-
dejmuje rozważania nad edukacyjną funkcją żłobka. Ukazano znaczenie współpracy 
opiekuna żłobkowego z rodzicami w rozwoju i wychowaniu dziecka. 

Słowa kluczowe: wychowanie, opiekun, żłobek, wczesnodziecięca edukacja 

Summary:
Tutor in a crèche as a guide for early childhood education
Early childhood education should take the form of play activities undertaken by 

the child in accordance with his will and natural need. The tutor in a crèche carries 
out extremely responsible work, because not only takes care of children, but also 
cares for their harmonious development. Its main task is to accompany the child 
and his family in the process of childhood development. The aim of this article is to 
present the features and tasks of educator of a young child. The article discusses the 
educational function of the creche. The importance of cooperation between the tu-
tor in a crecheand parents in the development and upbringing of a child was shown.

Keywords: upbringing, tutor, creche, early childhood education
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Sędziowska stronniczość i naruszanie 
prawa jako zagrożenie dla autorytetu 
wymiaru sprawiedliwości

Ur. w 1983 roku w Rzeszowie. Doktorantka w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej 
Szkole Wyższej. Absolwentka Zarządzania i Marketingu na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Łodzi oraz podyplomowych studiów pedagogicznych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnio-
-europejskiej w Przemyślu. Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Autorka kilkunastu 
artykułów naukowych z zakresu kilku gałęzi i dziedzin prawa opublikowanych w Polsce i za granicą. 
Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje w szczególności wokół prawa konstytucyjnego
i administracyjnego, historii prawa polskiego, a także prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego. 

 

mgr Anna Mazurek – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w Rzeszowie

Wprowadzenie
Model sądowego rozstrzygania sporów zbudowany jest na fundamencie zasady 

bezstronności sędziego, którą uznaje się za warunek sine qua non rzetelnego wy-
konywania funkcji jurysdykcyjnych. Bezstronność sędziowska stanowi podstawę 
funkcjonowania międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości - jest zarówno obo-
wiązkiem sędziego, jak również podstawowym prawem stron postępowania gwa-
rantującym rzetelność procesu.

Bezstronność intuicyjnie rozumiana jest jako brak uprzedzeń oraz stronniczości i 
takie jej znaczenie przyjmuje również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka1. Bezstronność łączona jest wprost z istotą sądzenia i osobą sędziego, 
od którego oczekuje się bezstronnego przedstawienia sprawy i bezstronnego roz-
strzygnięcia sporu2. Zgodzić się należy z jedną z definicji słownikowych, podającą, 
że najbardziej pożądaną cechą oraz „podstawą pracy sędziego musi być całkowita 
bezstronność”3.

Zaprzeczeniem bezstronności sędziowskiej jest nierówne traktowanie stron pro-
cesu oraz brak obiektywizmu korzystania z reguł materialnych, procesowych i ocen-
nych4. Niezachowanie bezstronności nie musi bowiem odnosić się wyłącznie do stron 
postępowania, na przykład przez faworyzowanie jednej z nich czy niechętne odnosze-
nie się do którejś ze stron, ale stronniczość może dotyczyć także przedmiotu procesu5.

Konsekwencją stronniczości sędziego najczęściej bywa rażące naruszanie prze-
pisów prawa w trakcie procesu oraz orzekania. Za orzeczenia wydane z rażącym 
i oczywistym naruszeniem przepisów prawa należy uznać zwłaszcza takie, które 

1  Zob. wyrok ETPC z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie Teltronic – CATV przeciwko Polsce, skarga Nr 48140/99.
2  Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, s. 239.
3  Inny słownik języka polskiego PWN, red. M. Bańko, Warszawa 2000, s. 87.
4  J. Mokry, Osobowość sędziego a niezawisłość sędziowska, [w:] Studia z prawa postępowania cywilnego, 

red. M. Jędrzejewska, T. Ereciński, Warszawa 1985, s. 220.
5  Por. M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1971, s. 299.
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orzekający sędzia wydał w oparciu o całkowitą dowolność oceny dowodów, niere-
spektowanie zasad racjonalności i bezstronności6.

W niniejszym opracowaniu autorka bada wpływ stronniczości sędziowskiej oraz 
rażącego i oczywistego naruszania prawa w toku postępowania sądowego i orzekania 
na społeczne postrzeganie całego wymiaru sprawiedliwości. Autorka stawia tezę, że 
wszelkie patologiczne sytuacje sądowe stanowią poważne zagrożenie dla autorytetu 
wymiaru sprawiedliwości. Bez posiadania pewnych cnót moralnych oraz intelektual-
nych niemożliwe jest, aby sędzia prawidłowo wywiązywał się nawet z najbardziej pod-
stawowych obowiązków. Nie będzie on również w stanie podejmować wyzwań wiążą-
cych się nieuchronnie ze stosowaniem prawa w sądzie, a więc nie wyda dobrego uza-
sadnienia, nie przełamie linii orzeczniczej, czy też nie zgłosi zdania odrębnego7. Jednak 
przede wszystkim stronniczy i rażąco naruszający przepisy prawa sędzia - nawet jeśli 
będzie on niechlubnym wyjątkiem wśród orzekających w danym sądzie grona sędziów 
reprezentujących wysoki poziom cnót moralnych i intelektualnych – zdecydowanie 
przyczyni się on do negatywnego postrzegania całego wymiaru sprawiedliwości.

1. Kryzys społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości
Początek kryzysu społecznego zaufania do sądów datuje się na rok 19988. Prze-

prowadzone wówczas badania sondażowe wykazały, że społeczeństwo utraciło wia-
rę przede wszystkim w bezstronność i uczciwość wymiaru sprawiedliwości9. Prze-
prowadzone w 2002 r. badania nie tylko potwierdziły już wcześniej zaobserwowany 
i utrzymujący się spadek społecznego zaufania do sądów, ale także ujawniły bardzo 
krytyczne poglądy na temat skrajnie stronniczego sposobu traktowania ludzi w są-
dach. Jednocześnie zaobserwowano spadek zaufania społecznego wobec samych 
sędziów, którzy przecież pełnią kluczową rolę w sprawowaniu wymiaru sprawie-
dliwości10.

6  A. Mazurek, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego za oczywiste i rażące naruszenie przepisów prawa 
w związku z wykonywaniem zawodu (delikt dyscyplinarny), [w:] Interdyscyplinarność czyli współczesne 
wyzwanie dla naukowców, red. S. Ejdys, O. Kałuża, Waleńczów 2020, s. 25.

7  Zob. A. Rocławska, Stosuj ustawy i rób, co chcesz? Pojęcie niezawisłości a deontologiczny model cnót 
sędziowskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2017, nr 78, s. 92.

8  W 1998 r. CBOS przeprowadził i opublikował w „Rzeczpospolitej” wyniki badań sondażowych, które 
ujawniły bardzo krytyczne nastawienie społeczeństwa polskiego do sądów. Badania zostały przeprowadzo-
ne od 29.01. do 3.03.1998 r. na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Aż 59% Polaków oceniło 
wyroki sądów powszechnych negatywnie, a aż 84% Polaków uważało, że w sądach inaczej traktowane są 
osoby majętne a inaczej biedne, przy czym wprost na korupcję w sądach wskazało 10% uczestniczących w 
badaniach. Wyniki tych badań spowodowały znaczne zaniepokojenie z uwagi na fakt, iż przed 1989 r. sądy 
cieszyły się znacznie większym społecznym zaufaniem w porównaniu do poglądów ujawnionych w przy-
toczonym badaniu sondażowym z 1998 r. Szczególnie wskazać należy, że w przeprowadzonych w połowie 
lat siedemdziesiątych XX wieku badaniach pod kierunkiem Marii Boruckiej-Arctowej aż 65,7% badanych 
było przekonanych o równym traktowaniu stron w postępowaniach sądowych. Zob. R. Wróbel, Ile wiary 
w sądy. Sondaż „Rzeczpospolitej”, „Rzeczpospolita” z 13.02.1998, s. 1 i 8; M. Sojka, Kontakty obywateli z 
instytucjami wymiaru sprawiedliwości a ocena decyzji wydawanych przez te instytucje, [w:] Poglądy społe-
czeństwa polskiego na stosowanie prawa, red. M. Borucka-Arctowa, Wrocław 1978, s. 35.

9  Zob. K. Daniel, Kryzys społecznego zaufania do sądów, „Studia Socjologiczne” 2007, nr 2, s. 62.
10  W badaniach z 2002 r. aż 60% respondentów uważało, że polscy sędziowie sprzeniewierzają się zasadzie 

niezawisłości sędziowskiej. Wśród największych zagrożeń niezawisłości sędziowskiej wymieniano m.in. 
korupcję (57,5% respondentów) i przekonania i sympatie polityczne sędziego (51,6% respondentów). Ba-
dania zostały przeprowadzone przez pracowników Katedry Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
pod kierunkiem Marii Boruckiej-Arctowej na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków; zob. Sądy w opinii 
społeczeństwa polskiego, red. M. Borucka-Arctowa, K. Pałecki, Kraków 2003.
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Niekorzystny obraz funkcjonowania sądów i działalności sędziów potwierdzo-
ny został także w wynikach badań sondażowych przeprowadzonych przez CBOS w 
2006 r. na temat prestiżu wybranych zawodów11. Wówczas tylko 16% respondentów 
wyraziło przekonanie, że sędziowie sprawują swój urząd uczciwie i rzetelnie.

Tak gwałtowna utrata zaufania Polaków do sądowego wymiaru sprawiedliwości 
ma swoje źródło w krytycznym nastawieniu społeczeństwa wobec sądów i sędziów 
w nich orzekających. Wyraźnie dominuje też przekonanie o skorumpowaniu sądow-
nictwa. W społecznym postrzeganiu sądy zdecydowanie lepiej traktują osoby za-
możne niż biedne, coraz częściej wprost podnosi się temat korupcji wśród sędziów12. 
Konsekwencje braku zaufania do sądów są o wiele poważniejsze niż na przykład 
brak społecznej aprobaty dla rządu czy parlamentu. Zaś pamiętać należy, że u źródła 
braku społecznego zaufania do całego wymiaru sprawiedliwości znajdują się po-
jedyncze przypadki sędziów stronniczych i rażąco naruszających przepisy prawa. 
Te jednostkowe przypadki patologicznych zachowań sędziów podważają autorytet 
wymiaru sprawiedliwości nie z samego faktu ich zaistnienia, lecz w wyniku braku 
natychmiastowej i stanowczej reakcji środowiska sędziowskiego na zgłaszane przez 
społeczeństwo nadużycia władzy przez sędziów, przejawy oczywistej stronniczości 
sędziowskiej czy rażące naruszanie przepisów prawa w toku postępowania sądowe-
go i orzekania. To właśnie brak reakcji na przejawy stronniczości sędziowskiej czy 
pobłażliwe traktowanie rażących deliktów dyscyplinarnych sędziów przyczyniają 
się do tak gwałtownego obecnie upadku autorytetu wymiaru sprawiedliwości.

2. Istota konstytucyjnej zasady bezstronności sędziowskiej
Zasada bezstronności sędziego nie jest charakterystyczna wyłącznie dla współ-

czesnego porządku prawnego. Wskazać należy, że już Sokrates wśród podstawo-
wych cnót sędziowskich wymieniał bezstronność, znajomość prawa, rozumienie 
jego istoty i natury, nieuleganie powabowi i czarowi władzy, godność, roztropny 
namysł i skrupulatne przemyśliwanie13. Gwarancji bezstronności sądu doszukać się 
można także w tekstach kodyfikacji justyniańskiej14. Z kolei bezstronność sądów na 
ziemiach polskich zapewniały gwarancje zawarte pośrednio w kolejnych konstytu-
cjach, począwszy od Konstytucji 3 maja15.

Dopiero w obecnie obowiązującej Konstytucji RP z 1997 r.16 bezstronność sądu 
zyskała status zasady konstytucyjnej17. Termin bezstronności sądu występuje w Kon-
stytucji trzykrotnie: dwa razy w przymiotniku w art. 45 ust. 1 i art. 153 ust. 1 oraz 
raz w rzeczowniku w art. 25 ust. 2. Najogólniej ujmując bezstronność polega na tym, 
ze sędzia kieruje się obiektywizmem, nie stwarza korzystniejszej sytuacji dla żad-
nej ze stron (uczestników) postępowania, przy czym takie postępowanie dotyczy 
zarówno toku postępowania przed sądem, jak i samego orzekania. Innymi słowy, 

11  Sondaż przeprowadzony został w lutym 2006 r. na reprezentatywnej próbie 1011 dorosłych Polaków, wyniki 
sondażu opublikowano na łamach „Gazety Wyborczej” z dnia 3.03.2006 r., s. 2.

12  Zob. K. Daniel, op. cit., s. 71.
13  H. Olszewski, Słownik twórców idei, Poznań 2001, s. 403-405.
14  J. Derlatka, Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2016, s. 38.
15  Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 r. zwana Konstytucją 3 Maja. 
16  Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.).
17  Wyrok TK z dnia 13 grudnia 2005 r., sygn. akt SK 53/04.
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traktuje on strony postępowania równorzędnie18.
W doktrynie rozróżnia się bezstronność subiektywną oraz bezstronność obiek-

tywną. Subiektywna bezstronność odnosi się do poczucia samego sędziego, że jest 
on bezstronny w toczącym się postępowaniu, a więc aspekt ten odnosi się do rze-
czywistej, faktycznej postawy sędziego w konkretnej sprawie. Z kolei obiektywna 
bezstronność dotyczy tego, czy niezależnie od rzeczywistej postawy sędziego, może 
zachodzić obiektywne wrażenie stronniczości sędziego, a więc czy zachodzi uzasad-
nione podejrzenie odnośnie bezstronności działań podejmowanych przez sędziego 
w toku postępowania i orzekaniu19.

Ustawodawca nie wprowadził definicji legalnej bezstronności. Warto zatem 
przyjrzeć się stanowisku doktryny zaprezentowanemu na tle należytego rozumienia 
tego pojęcia. Sędzia bezstronny to sędzia kierujący się obiektywizmem, niebędący 
stronniczym, obiektywny i sprawiedliwy20. A contrario, nie może być bezstronnym 
sędzia zawisły, czyli taki, który podlega lub może podlegać naciskom innych osób, 
organizacji lub władz z tej racji, iż mają one nad nim prawno-ekonomiczną przewa-
gę polegającą na skutecznym wywieraniu tego nacisku21. W środowisku prawniczym 
zauważyć można przekonanie, iż sędziowie ulegają jednak wpływom zewnętrz-
nym, a przede wszystkim wpływom opinii publicznej, następnie wpływom kolegów 
prawników, a wreszcie wpływom politycznym22.

Do gwarancji konstytucyjnych i ustrojowych bezstronnego wymiaru sprawiedli-
wości doktryna zalicza: właściwy dla zawodu sędziowskiego poziom etyczny i mo-
ralny sędziów, a także ich wysokie kwalifikacje zawodowe; nieusuwalność sędziów, 
wynikającą z przepisu art. 180 ust. 1 Konstytucji RP; materialną niezależność, która 
powinna się wyrażać w odpowiednich warunkach pracy i wynagradzania sędziów, 
adekwatnych wobec godności urzędu i zakresu obowiązków – art. 178 ust. 2 Kon-
stytucji RP; niepołączalność zawodu sędziowskiego z innymi zawodami, o której 
stanowi przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych23; apolityczność sędziego – art. 178 ust. 3 Konstytucji RP; immunitet 
sędziowski – art. 181 Konstytucji RP oraz przepis art. 80 p.u.s.p.; odpowiedzialność 
dyscyplinarną sędziego – art. 81 p.u.s.p.24.

Z kolei do gwarancji procesowych bezstronnego wymiaru sprawiedliwości należy 
zaliczyć: zasadę jawności rozprawy sądowej; tajność narady sędziowskiej; kolegial-
ność orzekania; zasadę swobodnej oceny dowodów; instytucję wyłączenia sędziego. 
Zasadę kolegialności należy rozumieć jako udział czynnika społecznego w działaniu 
wymiaru sprawiedliwości. Przepisy o wyłączeniu sędziego swój cel realizują po-
przez „usunięcie od rozpoznania sprawy sędziego, który z tej lub innej przyczyny 
mógłby być zainteresowany, co do wyniku sprawy lub z góry na rzecz tej lub innej 

18  Zob. wyrok TK z dnia 27 stycznia 1999, sygn. akt K 1/98. OTK 1999, nr 1, poz. 3. 
19  Por. P. Grzegorczyk, K. Weitz, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bo-

sek, Warszawa 2016.
20  Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1982, s. 150.
21  Zob. uzasadnienie wyroku TK z dnia 27 stycznia 1999 r., K 1/98, OTK ZU 1999, nr 1, poz. 3.
22  Zob. K. Pałecki, Społecznie oczekiwany wzorzec orzekania sądowego, [w:] Sądy w opinii społeczeństwa 

polskiego, red. M. Borucka-Arctowa, K. Pałecki, Kraków2003, s. 151 i 159.
23  t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365. Dalej: p.u.s.p.
24  J. Bodio [w:]Ustrój organów ochrony prawnej, część szczegółowa, red. J. Bodio, G. Borkowski, T. Demen-

decki, Kraków 2005, s. 28 i n.
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strony uprzedzony, a ponadto dążą do uniknięcia konfliktów, jakie mogłyby zacho-
dzić w sumieniu sędziego, gdyby jego własny interes lub interes bliskich mu osób 
przeciwstawiał się interesowi wymiaru sprawiedliwości25.

Z przypisania bezstronności sądu rangi zasady konstytucyjnej wynikają doniosłe 
skutki. Trzeba bowiem przypomnieć, że ranga zasad zawartych w konstytucji jest 
wyższa niż ranga zasad zawartych w normach ustawodawstwa zwykłego. Zasady 
konstytucyjne nie tylko służą za wskazówki interpretacyjne, ale stanowią także wy-
tyczne kierunkowe działalności legislacyjnej26.

Trzeba zauważyć, że polski prawodawca przypisuje zasadę bezstronności zarów-
no sądom, jak i sędziom. Art. 45 ust. 1 rozdziału II Konstytucji RP gwarantuje prawo 
każdego obywatela do sprawiedliwego, jawnego rozpatrzenia sprawy, bez nieuza-
sadnionej zwłoki, przez właściwy, niezawisły, bezstronny, niezależny sąd. Zgodnie 
z literalnym brzmieniem tego artykułu bezstronność odnosi się do sądu, natomiast 
przepisy rangi zwykłej ustawy wprost stanowią o uzasadnionych wątpliwościach 
co do bezstronności sędziego27. Analizując zasady statusu prawnego oraz zasady or-
ganizacyjne sądów, należy zważyć, iż sądy powinny być fachowe. Chodzi tu o obsa-
dę personalną, określenie kompetencji rzeczowej sądów oraz sposobu organizacji 
pracy sędziów. Zasada niezależności stanowi gwarancję autonomii sądów i sędziów 
względem innych organów państwowych, osób fizycznych, prawnych czy wszelkich 
innych podmiotów. Zasada bezstronności nakazuje neutralność względem wszela-
kich interesów. Zasada niezawisłości natomiast polega na podporządkowaniu są-
dów wyłącznie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawom28.Gwarancje prawa 
do bezstronnego sądu zawarto również w art. 6 Konwencji o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności29; w art. 14 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych30 oraz w art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Euro-
pejskiej31. Chociaż w prawie stworzono gwarancje bezstronności sądu i sędziego, to 
jednak brak legalnej definicji owej bezstronności powoduje niewątpliwą trudność w 
ujednoliconym rozumieniu terminu „bezstronność”. Można przypuszczać, że trud-
ność w zdefiniowaniu istoty bezstronności związana jest z jej skomplikowanym 
charakterem, na który składa się nie tylko obiektywne postrzeganie sędziów jako 
bezstronnych arbitrów, ale także z trudnych do wykazania w toku procesu sądowe-
go osobistych emocji i uprzedzeń sędziów32. Bezstronność niewątpliwie jest jednym 
z elementów składających się na niezawisłość sędziowską i niezależność sądów.

25  Zob. A. Mogielnicki, E. Rappaport, Kodeks postępowania karnego. Część II. Motywy ustawodawcze, War-
szawa 1929 (przytaczam za Z. Najgebauerem, Problematyka wyłączenia sędziego w świetle orzecznictwa i 
piśmiennictwa, BMS 1965, Nr 2, s. 42. 

26  A. Deryng, Rzecznik Praw Obywatelskich jako wnioskodawca w postępowaniu przed Trybunałem Konsty-
tucyjnym, Warszawa 2014, s. 207-208.

27  Art. 49 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
1575); art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 2325).

28  J. Derlatka, op. cit., s. 28.
29  Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284.
30  Dz. U. 1977 nr 38 poz. 167.
31  Dz. U. UE 2016 C 202, s.1.
32  R. Wieruszewski, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, War-

szawa 2012.
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W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kwestia bezstronności sędzie-
go oceniana jest w oparciu o test subiektywny i obiektywny33. Zarazem jednak ETPCz podkre-
ślił, że „nie da się (…) ściśle rozdzielić tych dwóch pojęć, jako że konkretne zachowanie danego 
sędziego może nie tylko powodować obiektywne obawy co do jego bezstronności z punktu 
widzenia obserwatora zewnętrznego (test obiektywny), lecz może także dotykać kwestii jego 
osobistych przekonań (test subiektywny)34. Polskie orzecznictwo przyjęło także pogląd, że przy 
ocenie, czy w danej sprawie można mówić o uzasadnionych podstawach do obaw o brak bez-
stronności organu, decydujące jest, czy obawę można uznać za obiektywnie uzasadnioną35.

O ile bezstronność w rozumieniu subiektywnym może być odczytywana niejako intuicyj-
nie, a więc jako zaprzeczenie stronniczości, o tyle bezstronność w znaczeniu obiektywnym jest 
łatwiej rozpoznawalna. Badanie bezstronności sędziego w znaczeniu subiektywnym wymaga 
konfrontacji takiego odczucia strony postępowania sądowego z zespołem faktów, które po-
zwalają na określenie, czy faktycznie sędzia swoim zachowaniem manifestował zachowania 
podważające jego bezstronność. A więc subiektywne odczucie strony postępowania sądowe-
go należy zostawić z rozpoznawalnymi okolicznościami i faktami podważającymi zaufanie do 
bezstronności sędziowskiej36. Można także zastosować tutaj test nazywany „spojrzeniem na 
sprawę przez bezstronnego wykształconego obserwatora”, aby oddzielić przewrażliwienie 
strony od faktycznej postawy stronniczości sędziowskiej37.

Bezstronność to niewątpliwie główny przymiot, jakim powinien wyróżniać się sędzia38. 
Zachowanie bezstronności w praktyce jest możliwe tylko wówczas, gdy sędzia obok instytu-
cjonalnych i procesowych gwarancji bezstronności oraz doskonałego przygotowania zawodo-
wego posiada szczególne cechy charakteru, pozwalające mu pozostać odpornym na wszelkie 
próby naruszenia bezstronności39. Niezbędne kwalifikacje, jakie powinni posiadać sędziowie, 
trafnie wyliczyła profesor Ewa Łętowska: „Ten zawód powinni pełnić najlepsi, najmądrzejsi, 
najlepiej wykształceni, najporządniej myślący. Rolę sędziego w cywilizowanym państwie mają 
pełnić ludzie o najwyższych walorach, kwalifikacjach fachowych i etycznych, otwarci na pro-
blemy współczesnego świata, swobodni myślowo i moralnie, pewni swych racji i gotowi do 
ich obrony, w pełni świadomi zawodowo i kulturowo”40. Legitymowanie się tymi wartościami 
jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przepisu wyrażonego w art. 45 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej, czyli prawa do sądu. Ustawa zasadnicza gwarantuje każdemu prawo do 
sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, 
niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Podobne gwarancje zawarte zostały w brzmieniu art. 
6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności41.

Rola bezstronnego sędziego jako gwaranta praw obywatelskich pozwala na zde-
finiowanie zasadniczych jego obowiązków. Przede wszystkim sędzia powinien być 

33  Test subiektywny to próba stwierdzenia osobistego przekonania lub interesu danego sędziego w danej 
sprawie, natomiast test obiektywny to ustalenie, czy sędzia daje wystarczające gwarancje, aby wykluczyć 
wszelkie uzasadnione wątpliwości w tym zakresie. 

34  Wyrok ETPCz z dnia 10 stycznia 2012 r., 33530/06, Pohoska przeciwko Polsce. 
35  Postanowienie SA w Rzeszowie z dnia 20 marca 2015 r., sygn. akt I Acz 116/15.
36  Zob. uzasadnienie postanowienia SN z dnia 4 grudnia 1969 r., sygn. akt I CZ 124/69.
37  Zdaniem M. Wolfa, taki test ma rozwiać wątpliwości co do sędziowskiej bezstronności, a odczucia strony postę-

powania sądowego odnośnie stronniczości sędziego muszą „dać się uzasadnić w ramach rozsądnej oceny”. Zob. 
M. Wolf, Gerichtsverfassungrecht aller Verfahrenszweige, München 1987, s. 221.

38  Zob. J. Mokry, op. cit., s. 217.
39  R. Reiwer, Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym, Warszawa 2016, s. 5.
40  E. Łętowska, Dekalog dobrego sędziego, „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik” 2016, nr 1, s. 8.
41  A. Mazurek, op. cit., s. 17.
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„obrońcą społeczności przed wszechmocą władzy wykonawczej, prawdziwym i 
czujnym stróżem i opiekunem tych niezmiennych wartości socjalnych, którymi są 
osobiste i majątkowe bezpieczeństwo jednostki”42.

Bezstronność sędziego jest niezbywalną cechą władzy sądowniczej43, pozostającą 
w ścisłym związku funkcjonalnym z sędziowską niezawisłością. Naruszenie obo-
wiązku bezstronności stanowi silne sprzeniewierzenie się zasadzie niezawisłości. 
Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 9 listopada 1993 r., obo-
wiązek bezstronności idzie czasem dalej niż zakres ochrony niezawisłości44. Nie-
zawisłość odnosi się do oddziaływania podmiotów zewnętrznych, obowiązek bez-
stronności zaś obliguje sędziego do przeciwstawienia się wpływom zaczerpniętym 
z doświadczenia, stereotypów czy osobistych uprzedzeń45.

Powinnością sędziego jest unikanie takich zachowań, które mogłyby podważyć 
zaufanie do jego bezstronności oraz niezawisłości. Jeśli pojawią się uzasadnione 
podstawy, sędzia zobowiązany jest złożyć wniosek o swoje wyłączenie od rozpozna-
nia sprawy. Sędzia powinien wystrzegać się kontaktów osobistych, a także związ-
ków ekonomicznych z innymi podmiotami, jeśli zachowania takie mogłyby wzbu-
dzać wątpliwości co do bezstronnego wykonywania obowiązków lub podważać za-
ufanie do jego bezstronności46. Dopiero wówczas można mówić o rozpoznaniu spra-
wy przez właściwy sąd, gdy orzekał w nim bezstronny sędzia47. W istocie sędziego 
powinna cechować bezstronność rzeczywista, a nie formalna.

Z bezstronnością sędziowską powiązana jest sprawiedliwość proceduralna. To 
koncepcja psychologiczna, w myśl której sposób podjęcia decyzji procesowej oraz 
potraktowania osoby jej podlegającej ma duże znaczenie dla oceny sprawiedliwo-
ści danego rozstrzygnięcia48. Kluczowe dla oceny procesu decyzyjnego sędziego 
jako sprawiedliwy są zwłaszcza: stworzenie osobie podlegającej decyzji możliwo-
ści przedstawienia własnego stanowiska; subiektywne przekonanie tej osoby, że 
sędzia jest bezstronny, godny zaufania i że traktuje ją z szacunkiem; zrozumienie 
przez tę osobę dotyczącej jej decyzji. W prawniczym ujęciu procedura sprawiedliwa 
utożsamiana jest z gwarancjami kodeksowymi i przepisami prawa. Jako procedurę 

42  A. Lazarevic, Położenie i rola sędziego w państwie nowoczesnym (referat wygłoszony na Zjeździe Sędziów 
Jugosławii w dniu 7 września 1934 r.), przekł. R. Sakowicz, „Głos Sądowy” 1935, nr 1, s. 3. 

43  Wyrok TK z dnia 27 stycznia 1999 r., sygn. akt K 1/98.
44  Wyrok TK z dnia 9 listopada 1993 r., K 11/93OTK 1993, nr 2, poz. 37.
45  J. Derlatka, op. cit., s. 31.
46  § 17 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r. 

w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów – wydanej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 8 
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 67 z 
późn. zm.) – ustawa utraciła moc prawną – aktualna ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa z dnia 12 maja 
2011 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 714 z późn. zm.).

47  S. Dalka, Możliwość wyłączenia sędziego w sprawie cywilnej jako gwarancja obiektywizmu i bezstronności  
sądu powszechnego, [w:] Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicate. Księga ku czci Witolda Broniewicza, red. 
A. Marciniak, Łódź 1998, s. 71.

48  Koncepcja sprawiedliwości proceduralnej została zauważona przez psychologów społecznych prowadzących ba-
dania w tym zakresie od lat 70. XX wieku. Wspomniany efekt proceduralny po raz pierwszy stwierdzili w bada-
niach eksperymentalnych John Thibaut i Lawrence Walker. Wpływ sprawiedliwości proceduralnej systematycznie 
bada się obecnie zwłaszcza w kontekście policji oraz sądów. Zob. J. Thibaut, L. Walker, A Theory of Procedure, 
„California Law Review” 1978, nr 3, s. 541-566; T. Jonathan-Zamir i inni, Measuring Procedural Justice in Police-
Citizen Encounters, „Justice Quarterly” 2013 (October), s. 1–27; L. Mazerolle i inni, Procedural justice and police 
legitimacy: a systematic review of the research evidence, „Journal of Experimental Criminology” 2013, nr 3,s. 
245–274; T.R. Tyler, Procedural Justice and the Courts, „Court Review” 2007/1, s. 26–31; J.D. Casper, T. Tyler & 
B. Fisher, Procedural Justice in Felony Cases, „Law & Society Review” 1988/3, s. 483–508.
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sprawiedliwą postrzega się taką, gdy o danym rozstrzygnięciu można powiedzieć, 
że zapadło ono zgodnie z normami prawa49. Należy zauważyć, że czym innym jest 
wydanie bezstronnego rozstrzygnięcia w następstwie bezstronnie prowadzonego 
postępowania, a czym innym jest przekonanie stron postępowania o bezstronno-
ści sądu. Przekonanie jednostki o bezstronności sadu wydaje się równie istotne, jak 
jego rzeczywista bezstronność. Stąd też w celu budowania społecznego zaufania do 
wymiaru sprawiedliwości konieczne jest nie tylko stworzenie i realizowanie konsty-
tucyjnych gwarancji i mechanizmów służących ich urzeczywistnieniu, ale również 
prowadzenie dialogu ze społeczeństwem. Należy podkreślić, że u braku podstawy 
zaufania do wymiaru sprawiedliwości oprócz braku profesjonalizmu czy stronni-
czości sędziów, często leży też coraz większa świadomość społeczeństwa o przysłu-
gujących mu prawach oraz wola wyrażania przez nie swoich poglądów50.

3. Delikt dyscyplinarny sędziego
Odpowiedzialność dyscyplinarna służy piętnowaniu i sankcjonowaniu zachowań, 

które w opinii organów dyscyplinarnych spełniają przesłanki przewinienia dyscy-
plinarnego. Najsurowszą karą dla sprawców przewinień dyscyplinarnych jest wy-
dalenie z profesji51. Odpowiedzialność dyscyplinarną definiuje się w nauce prawa 
jako „pewnego rodzaju prawo karania osób indywidualnych, aczkolwiek według ich 
przynależności do dającej się wyodrębnić grupy społeczno-zawodowej”52.

Podstawą pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności dyscyplinarnej jest uzna-
nie przez organy dyscyplinarne osoby obwinionej za winną przewinienia dyscypli-
narnego. Ma to oparcie w art. 107 § 1 ustawy o sądach powszechnych, stanowiącym, 
że za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa 
i uchybienia godności urzędu, sędzia odpowiada dyscyplinarnie. Za podstawowy 
cel odpowiedzialności dyscyplinarnej należy stwierdzić cel ochronny, przesłanka-
mi którego można uznać prawidłowe funkcjonowanie określonych organizacji pu-
blicznych czy prawidłowe pełnienie służby przez członków takich organizacji53. Od-
powiedzialność dyscyplinarna służy gwarantowaniu prawidłowej realizacji zadań 
publicznych oraz ma chronić przed zachowaniami godzącymi w tę wartość, ale re-
alizacja tak ogólnie określonego celu wymaga formułowania celów szczegółowych. 
Z tego względu większość celów odpowiedzialności dyscyplinarnej ma charakter 
służebny względem celu ochronnego54.

Pociąganie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej pełni funkcję elimino-
wania w przewidzianym trybie osób, które przestały wyróżniać się cechami oso-
bowościowymi niezbędnymi do wydawania wyroków w imieniu Rzeczypospolitej 

49  Zob. B. Pilitowski, S. Burdzej, Obywatelski monitoring sądów. Omówienie metody i najnowszych wyników 
badań, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2014, nr 4, s. 27. 

50  J. Neimanis, R. Matjusina, Judge Impariality in Comprehemsive Judicial Development, „European Integra-
tion Studies” 2011, nr 5, s. 90. 

51  P. Czarnecki, Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicz-
nego, Warszawa 2013, s. 161.

52  Ibidem, s. 68.
53  A. Uklejska, Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników objętych ustawami szczegółowymi, Warszawa 

1967, s. 203–204.
54  A. Mazurek, op. cit., 19. 
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Polskiej55. Przedstawiony w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów 
Sądowych56 etos zawodu sędziego ściśle powiązany jest z koniecznością uczciwego 
oceniania swojego zachowania nawet w sytuacji, gdy sędzia występuje w roli ob-
winionego w postępowaniu dyscyplinarnym. Odpowiedzialność dyscyplinarna sę-
dziów jest konieczna z punktu widzenia zachowania zasady niezawisłości sędziow-
skiej57. Samo zagwarantowanie niezawisłości sędziowskiej jednak nie wystarcza 
do jej faktycznego urzeczywistnienia. W tym celu niezbędne jest bowiem istnienie 
całego zespołu gwarancji ustrojowej oraz rzeczowej i przedmiotowej niezawisłości 
sędziowskiej oraz niezależności sądów58.

Zagadnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów uregulowane 
są w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych. Zgodnie z art. 107 ust. 1 przywołanej ustawy oraz stanowiskiem 
utrwalonym w orzecznictwie Sądu Najwyższego, sędzia odpowiada dyscyplinarnie 
za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i 
uchybienie godności urzędu. Podkreślić należy, że odpowiedzialność dyscyplinarna 
nie jest zależna od odpowiedzialności karnej59.

W przepisach prawa dyscyplinarnego nie ma wyszczególnionego wyraźnego ka-
talogu przewinień dyscyplinarnych60. Zachowania te zostają doprecyzowane na dro-
dze wykładni przez organy dyscyplinarne, a ponadto sędzia jako podmiot moralny 
powinien wyróżniać się samodzielnością myślenia w tym zakresie. Zdolność do osą-
du czynów moralnych i niemoralnych powinna stanowić elementarny przymiot sę-
dziego, zarówno w obszarze praktyki na sali sądowej, jak również w sferze pozaza-
wodowej61. Rażąca i oczywista obraza przepisów prawa stanowi sprzeniewierzenie 
się etosowi sędziowskiemu. Czyn stanowiący delikt dyscyplinarny musi być ponad-
to przewinieniem bezprawnym i zawinionym. Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2007 
roku62 Sąd Najwyższy orzekł, że przewinienie w postaci dopuszczenia się oczywistej 
i rażącej obrazy przepisów prawa polega na popełnieniu łatwego do stwierdzenia 
błędu w wykładni i stosowaniu prawa, którego rozumienie budzi wątpliwości u 
osoby o wykształceniu prawniczym, a skutki tego błędu są poważne. Ponadto Sąd 

55  E. Gudowska-Natanek, Formalne prawo odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów powszechnych, 
„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 1, s. 157.

56  Uchwała Nr 25/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia ujedno-
liconego tekstu Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, http://www.krs.pl/pl/o-ra-
dzie/zbior-zasad-etyki-zawodowej-sedziow/591-uchwala-nr-25-2017-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-
13-stycznia-2017-r.html (dostęp: 16.08.2020).

57  Por. A. Żurawik, Ustrój sądownictwa w Polsce, Warszawa 2013, s. 52; W. Kozielewicz, Odpowiedzialność 
dyscyplinarna sędziów. Komentarz, Warszawa 2005, s. 23.

58  A. Łazarska, Niezawisłość sędziowska w sprawowaniu urzędu, [w:] Pozycja ustrojowa sędziego, red. R. 
Piotrowski, Warszawa 2015, s. 86.

59  Zob. S. Pałka, Uchwała uzupełniająca uchwałę Sądu Dyscyplinarnego zezwalającą na pociągnięcie sę-
dziego do odpowiedzialności karnej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 15.01.2014 r., SNO 36/13, 
„Krajowa Rada Sądownictwa” 2015, nr 4, s. 9 i n.

60  J. Giezek, Interes społeczny jako kryterium legalności działań prokuratorskich, [w:] Prawo wobec proble-
mów społecznych: księga jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, red. B. Namysłowska-Gabrysiak, K. 
Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska, Warszawa 2016, s. 90.

61  P. Mazur, Uwagi o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za rażącą i oczywistą obrazę prawa w prawie 
polskim, „Ethics in Progress” 2017, nr 2, s. 98-99.

62  Sygn. akt SNO 39/07.
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Najwyższy orzekł, że co do zasady obraza przepisów prawa może być odnoszona do 
przepisów proceduralnych63.

Zakończenie
Realia postępowań sądowych niekiedy są zupełnie rozbieżne z gwarancjami kon-

stytucyjnymi i ustawowymi o bezstronności sędziowskiej oraz stosowania prawa 
przez sądy. Przedłużające się postępowania, czasami tak długie, że zmierzające do 
bezkarności sprawców wobec zbliżającego się terminu przedawnienia karalności 
czynu, jawna stronniczość sędziowska, rażące naruszanie przepisów prawa w toku 
postępowania oraz przy orzekaniu powodują narastające poczucie braku zaufania 
społeczeństwa niezawisłości sądów, a tym samym prowadzą do upadku autorytetu 
całego wymiaru sprawiedliwości.

Szczególnie martwi postawa samego środowiska sędziów wobec zauważanych 
i zgłaszanych przejawów patologicznych sytuacji na salach sądowych. Zwykle nie-
stety środowisko sędziów pozostaje obojętne wobec przypadków nadużyć prawa 
przez sędziów czy braku bezstronności sędziowskiej. Reakcja na zgłaszane niepra-
widłowości następuje zwykle dopiero po nagłośnieniu takich spraw przez media 
publiczne. I należy podkreślić, że taka obojętność środowiska sędziowskiego jest 
raczej regułą, a nie sytuacjami wyjątkowymi. Wynikać to może z fałszywej solidar-
ności zawodowej, pewnej zmowy milczenia, poczucia bezkarności tych, którzy na co 
dzień wymierzają sprawiedliwość społeczeństwu.

Pociąganie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej za rażące i oczywiste 
naruszenie przepisów prawa jest tematem budzącym wiele kontrowersji. Z jednej 
strony oczywiste wydaje się postępowanie dyscyplinarne w sytuacjach, kiedy sędzia 
przekracza normy moralności ogólnej, stanowiące jednocześnie przestępstwo, jak 
np. prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, kradzież, znieważanie, prze-
moc wobec domowników. Z drugiej jednak strony sędzia nie może orzekać w prze-
świadczeniu, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za dokonywane przez 
siebie oceny, gdyż przeczyłoby to zasadzie niezawisłości sędziowskiej. Korygowaniu 
błędów w orzekaniu służy kontrola odwoławcza, która umożliwia reakcję na ewen-
tualne błędy w stosowaniu prawa, ale bez pociągania sędziów do osobistej odpowie-
dzialności dyscyplinarnej64.

Piętnowanie deliktu dyscyplinarnego wynika z naruszenia lojalności sędziów wo-
bec osób poddanych ich władzy65. W wyroku z dnia 1 grudnia 2017 roku Sąd Naj-
wyższy wskazał, że akt ślubowania sędziowskiego nie ma charakteru wyłącznie em-
blematycznego, symbolicznego, lecz również charakter materialny z uwagi na wyty-
czenie w treści roty ślubowania granic, których przekroczenie oznacza popełnienie 
przewinienia służbowego oraz skutkować powinno odpowiedzialnością dyscypli-
narną. Treść tej przysięgi została zawarta w art. 66 ustawy o sądach powszechnych 

63  Z tego powodu przykładowo do odpowiedzialności deliktowej sędzia może zostać pociągnięty za nietermi-
nowe sporządzanie uzasadnień wyroków, wydanie wyroku mimo niezawiadomienia strony, którą należało 
zawiadomić, co spowodowało uprawomocnienie się wyroku i uniemożliwiło jego zaskarżenie w trybie zwy-
kłym, naruszając prawo do obrony; ogłoszenie wyroku, który nie został sporządzony i podpisany, dokony-
wanie zmian w wyroku i inne. Zob. E. Gudowska-Natanek, op. cit., s. 159.

64  J. Wróblewski, Kontrola decyzji sądowej – wybrane zagadnienia teoretyczne, „Państwo i Prawo” 1976, nr 
8/9, s. 362.

65  P. Mazur, op. cit., s. 104.
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i brzmi: „Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, 
sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego 
sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się 
zasadami godności i uczciwości”.

Postulując de lege ferenda należy zwłaszcza dążyć do upublicznienia postępowań 
dyscyplinarnych wobec sędziów, a także przyspieszenia takich postępowań. Sędzio-
wie muszą dokonać moralnego samooczyszczenia i jako grupa zawodowa na nowo 
być poza wszelkimi podejrzeniami o stronniczość i naruszanie przepisów prawa, 
muszą być kryształowo uczciwi i rzetelni w sprawowaniu swojego urzędu. Na ta-
kiej reformie zyska autorytet sądów oraz całego wymiaru sprawiedliwości. Urzeczy-
wistnienie bezstronności sędziów należy postrzegać jako wspólne zadanie władzy 
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Tylko w ten sposób możliwe jest od-
budowanie społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości oraz poszanowania 
prawomocnych orzeczeń sądów.

Streszczenie:
Bezstronność sędziowska stanowi element realizacji konstytucyjnego prawa do 

sądu. Bezstronność jest gwarantem wiarygodności władzy sądowniczej i warun-
kiem prawidłowego funkcjonowania państwa prawnego. Od końca XX wieku obser-
wuje się jednak gwałtowny spadek społecznego zaufania do niezawisłości sądów. 
Realia postępowań sądowych niestety pokazują, że bezstronność często jest naru-
szana przez sędziego. Zdarzają się także przypadki rażącego i oczywistego narusza-
nia przepisów prawa w toku postępowania sądowego oraz orzekania. Obserwuje 
się również zmowę milczenia środowiska sędziów wobec tych patologicznych zja-
wisk oraz brak podejmowania przez nich działań w kierunku naprawy ujawnionych 
nieprawidłowości. Jako tezę w artykule przyjmuje się, że tolerowanie pojedynczych 
przypadków braku bezstronności sędziów oraz rażącego naruszania przez nich 
przepisów prawa prowadzi do podważenia autorytetu całego wymiaru sprawiedli-
wości i wciąż postępującej utraty zaufania społeczeństwa do niezawisłości sądów. 

Słowa kluczowe: delikt dyscyplinarny sędziego, stronniczość, naruszanie przepi-
sów prawa, niezawisłość sędziowska, wymiar sprawiedliwości

Summary:
Court bias and violation of the law as a threat to the authority of the judiciary
Judicial impartiality i san element of the implementation of the constitutional 

right to a fair trial. Impartiality is a guarantee of the credibility of the judiciary and 
a condition for the proper functioning of the rule of law. However, since the end of 
the 20th century, there has been a sharp decline in public confidence in the indepen-
dence of the judiciary. The realities of court proceedings, unfortunately, show that 
impartiality is often violated by the judge. There are also cases of gross and obvious 
violations of the law in the course of court proceedings and adjudication. There is 
also a collusion of silence among the judges’ community towards these pathological 
phenomena and their failure to take any steps to remedy the revealed irregularities. 
What thesis in the article, it is assumed that the tolerance of individual judges in the 
event of the lack of impartiality of judges and a gross violation of the law by them 
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leads to undermining the authority of the entire judiciary and the continued loss of 
public confidence in the independence of the courts.

Keywords: disciplinary tort of a judge, bias, violation of the law, judicial indepen-
dence, justice
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Współczesne zjawisko ateizmu jako 
„dyskretna” przeszkoda w opowiedzeniu 
się „za”

Ur. się 21 września 1990 roku w Lipnie (Kujawsko-Pomorskie). W 2010 roku, po ukończeniu szkoły 
średnie,j wstąpił do zakonu Barnabitów, założonego przez św. Antoniego M. Zaccarię w Mediolanie. 
W 2012 roku wyjechał do Włoch na kanoniczny nowicjat przygotowujący do ślubów zakonnych i od-
bycie studiów filozoficznych na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie. Studia teologiczne 
ukończył w 2018 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. 8 grudnia 2018 roku przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Wacława Depo, metropolity Częstochowskiego. Po święce-
niach rozpoczął pracę duszpasterską w parafii św. A. M. Zaccarii w Warszawie. W 2019 roku został 
skierowany przez władze zakonne na studia doktoranckie w Szkole doktorskiej Uniwersytetu Jana 
Pawła II w Krakowie. Jego zainteresowania to duszpasterstwo rodzin, „teologia piękna” oraz twór-

 

Ks. mgr Przemysław Śniegowski – UJPII w Krakowie

Wstęp
Papież Paweł VI w encyklice Ecclesiam suam pisał, że ateizm jawi się jako najgroź-

niejsze zjawisko współczesności. „Jest to najgroźniejsze zjawisko naszych czasów 
(…). Nie jest więc przyczyną wyzwolenia, lecz daje początek najtragiczniejszemu 
upadkowi, zmierzającemu do zagaszenia światła Boga Żywego. Dlatego wszelkimi 
siłami przeciwstawiajmy się wdzierającemu się złu tego zaprzeczenia, kierując się 
najżarliwszym pragnieniem obrony prawdy, pobudzeni najświętszym obowiązkiem 
sumienia, który skłania nas do jak najwierniejszego wyznawania Chrystusa i Jego 
Ewangelii (…)”1. Jakie zatem mogą być źródła ateizmu? Tomasz z Akwinu wymienia 
dwa źródła aktualne także dzisiaj a są nimi: istnienie zła oraz świat jawiący się jako 
samowystarczalny, tu towarzyszy nie prawidłowo pojęty rozwój nauki i techniki2.

Zdybicka wymienia Feuerbacha jako ojca współczesnego ateizmu. Opisywał on 
Boga jako projekt człowieka. Mowa jest tu o ateizmie antropologicznym. Feuerbach 
stał się inspiracją dla Marksa i Nietschego. Marks mówił o Bogu jako o złudnym po-
cieszeniu. W końcu doszedł nihilizm, „śmierć Boga” w publicznej sferze życia3.

Aby zrozumieć źródła współczesnego ateizmu, trzeba zwrócić uwagę na jego 
historyczne źródła. Zdybicka w artykule Drogi afirmacji Boga opisuje nurty filozo-
ficzne, jakie pojawiały się od XVIII wieku a w których znajdujemy tendencje takie 
jak: racjonalizm, subiektywizm czy scjentyzm. Tak na przykład patrząc na kierunek 
Kanta – Hegla – Husserla - Heideggera, myśl czysto refleksyjna zaczyna się od myśli 
o sobie, nie od - jak mówi Zdybicka - afirmacji istnienia obiektywnego świata. Nie 
oznacza to, że problem Boga tu się nie pojawił, ale że powiązany został z prawdo-
podobieństwami, spekulacjami czy językiem religijnym. „Nieprzypadkowo ateizm i 

1  Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, Paryż 1967, nr 100. 
2  Por. D. Tanalski., Katolicyzm. Problemy filozofii człowieka, Warszawa 1977, s. 136.
3  Por. Z. Zdybicka., Poznanie Boga dziś, [w:] W kierunku Boga, (red.), B. Bejze., Warszawa 1982, s. 438- 439.
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fideizm stały się zjawiskami dominującymi w myśli nowożytnej. Jakże one znakomi-
cie korespondują z ogólnym klimatem naszej epoki”4. Jednak fideizm według Zdybic-
kiej nie jest dobrą odpowiedzią na ateizm, lecz ucieczką. Interesujący jest fragment 
Konstytucji dogmatyczne o Kościele w punkcie 19, w którym stwierdza się, że nie 
mogą pozostać bez winy ci, którzy z własnej woli trzymają z dala od siebie sprawy 
religijne, kwestie związane z Bogiem, także wierzący mogą przyczynić się do ate-
izmu, gdy brakuje odpowiedniego wychowania religijnego5.

Rozwiązania na gruncie racjonalnym czy fideistycznym prowadzą w ostatecz-
ności do nie zdolności przyjęcia istnienia Boga. „Współczesny ateizm związany jest 
z dominującymi ruchami społeczno- politycznymi, obejmującymi rozległe tereny 
świata, także z kulturą naukowo-techniczną związaną z pozytywistycznym i scjenty-
stycznym zawężeniem poznania naukowego, w którym nie ma miejsca na problem 
Boga”6. Dzisiaj wiara wydaje się nie pasować do nowych koncepcji człowieka, poglą-
dów na świat, rozwoju człowieka. 

W naszych czasach możemy mówić, obok ateizmu doktrynalnego, o tak zwanym 
„dyskretnym ateizmie”. Dzisiaj groźniejszy wydaje się być ateizm praktyczny. Nie ne-
guje się bezpośrednio istnienia Boga ale kwestia Absolutu jest czymś zbędnym, żyje 
się jakby Boga nie było. Jest on współcześnie najbardziej rozpowszechnionym i nie-
bezpiecznym zjawiskiem. Dlaczego jest to niebezpieczne zjawisko dla kwestii wiary? 
W ateizmie deklarowanym mamy do czynienia z procesem poszukiwania, w którym 
można odkryć Boga albo wpaść w pułapkę zamknięcia się na wymiar transcendentny. 
Jest jednak jakaś szansa. W przypadku ateizmu praktycznego, który jest dyskretnym 
zagrożeniem, nie ma żadnych argumentów określanych jako racjonalne. Człowiek tu-
taj nie poszukuje a raczej stoi w miejscu oddalając od siebie pytania o to, co wykracza 
poza rzeczywistość ziemską. Ateizm ukryty przypomina pewnego rodzaju nihilizm, 
całkowitą pustkę pozbawioną pytań o człowieka, o świat, o sens istnienia. 

1. Współczesny ateizm jako zjawisko zapominania o Bogu
Jean Ladriere, myśliciel lowański, mówiąc na temat ateizmu w naszych czasach 

uważa, że należałoby raczej twierdzić o zapominaniu o Bogu. „Świat współczesny 
staje się jakby po cichu światem ateistycznym”7. Jeszcze jakiś czas temu ateizm okre-
ślany był i taki rzeczywiście był, jako pewna doktryna. Jawił się jako pogląd myślowy 
będący w walce z religią. Teraz jednak jawi się jako zjawisko coraz mniej wyraźne, 
jako zjawisko oczywiste ale skuteczniejsze, bo jako zapominanie o Bogu. Osłabia w 
ten sposób każdy wymiar życia, osłabia to, co jest wartością, przedmiotem wiary8.

Człowiek współczesny zdaje się być, żyć, bez żadnego oparcia o stałe wartości, 
które przyświecały i pomagały działać poprzednim pokoleniom. Najlepiej oddaje to 
wspomniany filozof w poprzednim akapicie. „Znaki zamykają się w swych tajemni-
cach, już nic nie mówią, nie wzywają. Wielkie milczenie rozpościera się nad świate-
m”9. Wydaje się, że ujęte w taki sposób zjawisko ateistyczne w powyższym akapicie, 

4  Z. Zdybicka., Drogi afirmacji Boga, [w:] W kierunku Boga, (red.), B. Bejze., Warszawa 1982, s. 123.
5  Por. Tamże, s. 122- 123; Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, Wrocław 2004,nr 19; So-

choń J., Ateizm, Warszawa 2003, s. 12, 13.
6  Z. Zdybicka., Poznanie Boga dziś, dz. cyt., s. 438.
7  J. Ladriere., Nauka. Świat i Wiara, przeł. A. Paygert, Warszawa 978, s. 184.
8  Por. Tamże, s. 184- 185.
9  Tamże, s. 185.
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pochodzi częściowo z drugiego, wymienionego przez Akwinatę źródła ateizmu, 
przedstawionego we wstępie tego artykułu10.

Wiara to pewna droga i dlatego aby ją poznać, człowiek musi wejść na nią. Jed-
nak dzisiaj wydaje się, że droga ta, sam Bóg, nie są brani pod uwagę poważnie. Jak 
pisze Ratzinger, zarówno rozumu jak i wiary nie da się uratować, gdy Bóg nie jest 
brany pod uwagę, gdy jest zapominany. Bez brania pod uwagę kwestii istnienia Boga 
pojawia się niebezpieczeństwo zatracenia jasnego określenia tego, co złe a tego, co 
dobre. Ten brak jasnego określenia widoczny jest już w czasach promowanego scep-
tycyzmu opisywanego przez Marquardta11, czasach nam bardzo bliskich12.

Sceptycyzm ten opiera się na założeniach Nietzschego. Sławne stwierdzenie o 
śmierci Boga staje się oparciem dla wielu tekstów postmoderny. „Powiedzieć za Nie-
tzschem, że Bóg umarł, to tyle, co stwierdzić, że nie służymy żadnym celom”13. Bez 
Boga człowiek ryzykuje prowadzeniem życia bez określonego celu, dlatego też prze-
staje kierować się podziałem na to, co dobre a co złe. Czym charakteryzuje się scep-
tycyzm Marquardta, będący kolejną cechą naszych czasów? W jego dziełach odnaj-
dujemy sformułowanie „bonizacji zła”, „odejmowanie złu znamion zła”, „nadawanie 
złu znamion dobra”. Dla jakiej to wszystko zasady? Dla zasady głoszącej zło jako coś 
potrzebnego dla dobra. W takim klimacie naszych czasów dochodzi do zaprzestania 
odnoszenia się do wartości, norm. Jeśli bonizacja zła może doprowadzić do spycha-
nia na margines tego, co dobre, to z pewnością nie ma tu miejsca dla kwestii Boga14.

Brak zdolności opowiedzenia się za wiarą w sferze publicznej życia społecznego 
wynika z zagubienia, w jakie wpadł współczesny człowiek. Człowiek jest zagubio-
ny a to wynika z natury podmiotowości, jest on częścią masy rozumianej jako ca-
łość podporządkowana panującym trendom, hasłom, nie koniecznie sprzyjającym 
prawidłowemu rozwojowi ludzkości. Przestaje się świadomie wybierać to, co dobre, 
opowiadać się za tym, co słuszne a staje się po stronie większości nie zastanawiając 
się czy słusznie. To nie pomaga a wręcz zagraża obronie wiary w dzisiejszym świecie, 
w którym wiara jest ostatnią kwestią, nad którą można by się zastanawiać w wymia-
rze publicznym. Sprzyja to wszystkim innym poglądom wrogim chrześcijaństwu, po-
glądom na świat i człowieka. Człowiek dzisiejszy pozbawiony osobowości staje przed 
wielością tych poglądów i wybiera tak, jak wybierają inni, nie zawsze dobrze. „Jeszcze 
smutniejsze jest to, że większość obrazów świata będących w obiegu ma wyraźnie 
pogański lub quasi- pogański charakter”15. Często panujące dzisiaj poglądy na świat, 
nie dopuszczają możliwości istnienia czegoś poza rzeczywistością ziemską. W czło-
wieku rodzą one pustkę duchową, niezdolność do wykraczania poza skończoność. 
Człowiek taki skłania się do konsumpcjonizmu, hedonizmu, postawy jakby Boga nie 
było, traci przy tym nadzieję, w miejsce prawdziwej nadziei na to, co nie znane i nie 
skończone, wchodzą fałszywe nadzieje w materializm. Człowiek, któremu wydaje się, 
że wszystko może i nad wszystkim panuje, traci nadzieję, gdyż świat jawi się jako 

10  Por. D. Tanalski., Katolicyzm. Problemy filozofii człowieka, Warszawa 1977, s. 136.
11  Niemiecki filozof Odo Marquardt żył w latach 1928- 2015.
12  Por. J. Ratzinger., Wiara - Prawda - Tolerancja, Kielce 2005, s. 116- 117.
13  R. Rorty., Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W. Popowski., Warszawa 1996, s. 40.
14  Por. J. Babiński., Kontestacja i negacja metafizyki klasycznej w epoce ponowoczesnej: Derrida- Marquardt- 

Kołakowski, [w:] Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 3, Warszawa 2005, s. 349- 351.
15  S. Wszołek., Elementy pogańskie w obrazach świata, [w:] Neopogaństwo. Nowe Czasy- Stare Idee (red.),J. 

Królikowski., Poznań 2001, s. 66.
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skończony a on sam jest tylko pewnym przypadkiem w tym świecie. Bez Boga czło-
wiek pozbawiony jest nadziei. Bez Boga jako wspólnego Ojca trudno jest stworzyć 
wspólnotę ludzi, łatwo jest zredukować ją do masy, w której ludzie są razem, ale jakby 
odseparowani, bez relacji. Jak pisze Benedykt XVI w Spe salvi, przed człowiekiem sta-
je wiele różnych nadziei, w zależności od okresu życia. Człowiek potrzebuje jednak 
takiej nadziei, która nie zawiedzie. Wszystkie inne nadzieje w końcu się skończą i 
wskazują na tę, która jako jedyna idzie dalej, bo jest nieskończona16.

Tylko Jezus Chrystus może przynieść człowiekowi nadzieję. Bez solidnej nadziei 
otwiera się droga do ateizmu, zapomnieniu o Bogu. Człowiek nie może żyć bez 
nadziei, tym bardziej, że wszelkie nadzieje, które proponuje świat, nie ostają się. 
„Współczesny świat potrzebuje przede wszystkim nadziei: potrzebują jej narody 
krajów rozwijających się ale i gospodarczo rozwiniętych. Coraz lepiej widzimy, że 
wszyscy dzielimy ten sam los i musimy się ratować razem. Przede wszystkim, wi-
dząc, jak rozpadają się fałszywe pewniki, zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy 
niezawodnej nadziei i że można ją znaleźć tylko w Chrystusie”17. Powyższe słowa 
papieża Benedykta XVI jeszcze bardziej okazują się ważne w obliczu panującej pan-
demii. Nadziei nie potrzebują tylko chrześcijanie, lecz wszyscy, także nie wierzący a 
raczej tym bardziej oni, aby móc zobaczyć sens życia i sens wiary. O takiej nadziei nie 
mogą świadczyć ci, którym wydaje się, że wystarczy być ochrzczonym i nic poza tym. 
To świadczy właśnie o dyskretnym ateizmie, zapomnieniu o Bogu, o Jego prawach 
(por. 1Kor 10, 1-4)18.

Zagadnienie „dyskretnego ateizmu” wyprowadza się już nie od zadeklarowania się 
jako nie wierzący, lecz od sposobu życia i od pytania, jakimi wartościami człowiek się 
kieruje w swoim życiu. Czy w ogóle istnieją jeszcze wartości dla człowieka? Relaty-
wizacja dobra i zła, brak wyrazistego oddzielenia tego co złe od dobra, jest jednym z 
widocznych oznak „dyskretnego ateizmu”. Ukryty ateizm zagraża przede wszystkim 
osobom, które uważają się za wierzących. Często człowiek sam o sobie nie wie, że 
jego życie przedstawia zupełnie coś innego, prezentuje człowieka, który zapomniał o 
Bogu. Dotyczy to także ludzi, którzy mają w rękach władzę. Propagowanie ukrytego 
ateizmu dokonuje się wtedy, gdy ludzie uważający się za wierzących próbują oddalić 
kwestie wiary, kwestię Boga na dalszy plan w sferze publicznej na rzecz tolerancji i 
szacunku wobec tych, którzy mają odmienny pogląd na świat i człowieka. „Boga nie 
można po prostu ograniczyć do sfery ludzkiej prywatności, ale również w życiu pu-
blicznym musi być On uważany za wartość najwyższą (…) w żadnej mierze nie wyklu-
cza to tolerancji i przestrzeni dla ateistów (…). Sprawy winny przybrać jedynie - i to 
pod pewnymi względami- odwrotny porządek niż to obecnie zaczyna mieć miejsce, 
kiedy to ateizm zaczyna urastać do rangi fundamentalnego dogmatu publicznego, a 

16  Por. Tamże, s. 62, 66;  R. Guardini, Świat i osoba, [w:] R., Guardini, Koniec czasów nowożytnych. Świat i 
osoba. Wolność, łaska, los, Kraków 1969, s. 96; Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, Watykan 2007, nr 23, 
30; Franciszek, Encyklika Lumen Fidei, nr 55.

17  Benedykt XVI, Każdy człowiek potrzebuje nadziei, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 29 XI 
2009, [w:] Serwis Katolicki „Opoka” http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/
ap_29112009.html (dostęp: 12 II 2021).

18  Por. Benedykt XVI, Nie wystarcza być ochrzczonym, lecz trzeba żyć po chrześcijańsku, Homilia podczas 
Mszy św. w parafii św. Jana od Krzyża 7 III 2010, [w:] Serwis Katolicki „Opoka”, http://www.opoka.org.
pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/jkrzyza_07032010.html (dostęp: 12 II 2021); A., Nicholas, Myśl 
Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera, (tłum.) D., Chabrajska, Kraków 
2006, s. 321.
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wiara jest tolerowana jako prywatny pogląd; tym samym- i ostatecznie- nie będąc w 
swej istocie tolerowana”19. Powyższy cytat jest autorstwa Josepha Ratzingera. Mówił 
on tutaj o źle pojętej tolerancji dla ateizmu zadeklarowanego. Taka tolerancja to prze-
jaw ukrytego ateizmu wśród ludzi uważających się za wierzących. 

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek mentalność człowieka sprowadza isę do zasady 
„mieć” niż „być”. To nie sprzyja przyjęciu wspólnoty, bycia dla innych. Indywidualizm 
zagraża wierze a bez wspólnotowości człowiek może wybrać drogę bez Boga. Nie 
można poznać Boga ani zrozumieć sensu wiary w indywidualistycznymi egoistycz-
nym sposobie życia. W chrześcijaństwie właśnie hasło „dla” jest zasadniczym pra-
wem egzystencji. Sam Jezus Chrystus w swojej ziemskiej misji był dla innych, nie dla 
samego Siebie (por. J 14, 28). Nie ma chrześcijaństwa bez braterstwa, bez wspólnoty. 
„Ojcowie Kościoła w ten sposób wyjaśniali ramiona na krzyżu Chrystusa Pana. Wi-
dzą w nich przede wszystkim pierwotny kształt chrześcijańskiego gestu modlitwy, 
postawy oranta (…). Ramiona Ukrzyżowanego wskazują, że On się modli, lecz tej 
modlitwie nadają nowe wymiary, stanowiące szczególną cechę chrześcijańskiego 
uwielbienia Boga. Te otwarte ramiona są wyrazem uwielbienia właśnie dlatego, że 
wyrażają pełne oddanie się ludziom, że są gestem objęcia, pełnego bezkompromiso-
wego braterstwa”20. Nie można zatem zrozumieć chrześcijaństwa bez prawidłowe-
go pojęcia wspólnoty, bycia z innymi i dla innych. Wypaczony antropocentryzm nie 
idzie w parze z istotą chrześcijaństwa. Wybranie życia tylko dla siebie nie ukazuje 
innym chrześcijaństwa, lecz przykład życia egoistycznego, pozbawionego odniesie-
nia do Boga chrześcijan21.

Sceptyczne podchodzenie do prawdy w kwestiach religijnych jest jedną z dróg 
prowadzących do ateizmu. Ten sceptycyzm wiąże się z relatywizmem. Sam scep-
tycyzm umacniany jest pytaniami nauki o początek świata. Jak pisze Ratzinger, w 
takim przypadku nauka o stworzeniu staje się przestarzała, grzech pierworodny jest 
już niepotrzebny, sama postać Jezusa jest relatywizowana22.

Ograniczając się do Kościoła, połowa katolików nie jest praktykująca. Jak pisze 
Ratzinger, tworzą oni własny światopogląd, coraz mniej utożsamiają się z nauka Ko-
ścioła. Każdy ma tutaj swoja rację. Zjawisko, jakie dzisiaj zagraża samym osobom wie-
rzącym to sprowadzanie wiary do zewnętrznych rytuałów i formuł, powtarzanych 
może nawet skrupulatnie, ale bez uczestnictwa całym sobą. Już w księdze Izajasza 
mamy skargę Boga na lud, który jest daleko od Niego swoim sercem (por. Iż 29, 13). 
Chrześcijaństwo w ten sposób przestaje być silne, ponieważ traci wśród ludzi pod-
trzymywanie obiektywnej prawdy. To skłania do rozszerzania się ateizmu. Człowiek 
zachodu uważa, że Kościół to jeden z elementów należących do przypadkowego świa-
ta. Od Kościoła nie jest uzależnione zbawienie. Kościół traci powagę swych roszczeń23.

Współczesny ateizm jest zamaskowany. Grozi on ludziom uważającym się za wie-
rzących, ale nie zadających sobie pytań o prawdę, podchodzącym sceptycznie do niej 

19  J. Ratzinger, Chrześcijanie wobec Europy, [w:] Wykłady bawarskie z lat 1963- 2004, (tłum.)A., Czarnocki, 
Warszawa 2009, s. 187- 188. 

20  J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo (tłum.) Z., Włodkowa, Kraków 1996, s. 245. 
21  J. Ratzinger, Wiara. Prawda. Tolerancja…, s. 245.
22  Por. Tamże, s. 130- 131. 
23  Por. J., Ratzinger, Neopoganie a Kościół, [w:] J., Ratzinger, Kościół- znak wśród narodów. Pisma eklezjo-

logiczne i ekumeniczne, (tłum.) W. Szymona, t. VIII/2, s. 1062, 1063; R., Cantalamessa, La riposta cristiana 
al. Razionalismo, http://www.disf.org/cantalamessa-risposta-razionalismo (dostęp: 22.02.2021).
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albo uznających wielość subiektywnych prawd. Powoli w takiej sytuacji zapomina 
się o Bogu w społecznym wymiarze życia. Bóg staje się kimś niepotrzebnym a religia 
staje się sprawą wyłącznie prywatną. Nauka nie może iść w parze z wiarą, jest ona 
od niej odseparowana i tak uprawianie nauki staje się wrogim narzędziem dla wiary 
i religii. Współczesnemu człowiekowi wydaje się to wszystko być normalnym zjawi-
skiem i tak współczesny ateizm staje się dyskretną przeszkodą w opowiedzeniu się 
za Bogiem.

2. Zagadnienie rozwoju człowieka a brak odniesienia do Boga
W świecie, w którym człowiek żyje jak by Boga nie było, istnieje ryzyko, że czło-

wiek zacznie źle pojmować samego siebie a przez to innych, przede wszystkim w 
kontekście rozwoju, który zawsze towarzyszy człowiekowi. Bez stałego odniesienia 
do czegoś, co nadaje cel, właściwy fundament i wartość osobie ludzkiej, człowiek 
staje się środkiem do zaspokajania potrzeb swoich i innych. 

Dzisiaj da się bez problemu zaobserwować w świecie zjawisko kultu postępu. Nie-
stety rozwój ludzkości zrównuje się do postępu technicznego. Postęp miałby dzisiaj 
stać się lekarstwem na wszelkie ograniczenia, bolączki świata. Benedykt XVI pod-
kreśla związek jaki obecnie istnieje między rozwojem a postępem. Papież jednak 
woli używać terminu rozwoju. Oczywiście także tutaj, można źle go pojmować, bo 
w sposób zredukowany i uproszczony. Rozwój to nie tylko produkowanie, by coraz 
więcej posiadać, to także działanie, w którym widoczna jest ludzka egzystencja. „To 
oznacza interpretowanie rzeczywistości na klasycznym paradygmacie filozofii, któ-
ry jest w stanie zobiektywizować ludzkie działanie, przy jednoczesnym nadaniu mu 
kierunku oraz ukazaniu szerszego kontekstu funkcjonowania człowieka w świecie, 
dla którego postęp techniczny i rozwój technologii nie może być jedyną przestrzenią 
eksplikacji człowieczeństwa”24. Niestety, dzisiaj wydaje się, że taki sposób rozumie-
nia jest zjawiskiem dominującym. Mamy w ten sposób do czynienia z mentalnością 
technicystyczną, według którego prawda to coś, co może się urzeczywistnić25.

Czym jest rozwój? Jak go obecnie rozumiemy? Rozwój prowadzi człowieka do po-
stępu. To, że termin „rozwój” pochodzi ze słownika nauk społecznych i ekonomicz-
nych, nie oznacza, że mamy do czynienia wyłącznie z rozwojem ekonomicznym czy 
społecznym. Rozwój nie jest jedynie coraz większym posiadaniem dóbr czy coraz 
pełniejszym wykorzystywaniem ich. Benedykt XVI, aby sprzeciwić się takiemu poj-
mowaniu rozwoju, pisze w encyklice Caritatis in veritate o rozwoju: integralnym,26 
autentycznym,27 pełnym,28 ludzkim i uniwersalnym29. Prawdziwy i integralny rozwój 
potrzebuje transcendentnej wizji człowieka30.

Integralny rozwój obejmuje każdego człowieka i wszystkim razem. Niestety w 
naszych czasach dochodzą do głosu różne poglądy na temat samego rozwoju czło-

24  J. Babiński, Przemiany ideowo- kulturowe współczesności jako znak zobowiązujący dla Kościoła. Interpre-
tacja według J. Ratzingera/ Benedykta XVI, [w:] Studia Pelplińskie, Pelplin 2016, s. 20.

25  Por. Tamże, s. 21.
26  CV 8, 11, 17, 18, 23, 29, 30, 34, 43, 44, 51.
27  CV 9, 11, 29, 59, 76.
28  CV 7, 77.
29  CV 4, 9, 15, 59.
30  A., Antoniewicz, Integralny rozwój człowieka w ujęciu Caritatis in veritate Benedykta XVI, „Studia Gne-

snensia”, t. XXIV, 2010, s. 267-268.
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wieka. Autentyczny rozwój ma miejsce wtedy, gdy jest otwartość na transcendencję 
a konkretnej, gdy antropologia otwarta jest na transcendencję. Kwestia społeczna 
jest kwestią antropologiczna. Według Benedykta XVI należy przypomnieć i docenić 
pierwszy kapitał, którym jest sam człowiek jako osoba. Człowiek to przecież nie 
tylko twórca ale i cel całego rozwoju. Odpowiedni obraz człowieka jako osoby nie 
ograniczy zagadnienia rozwoju do materializmu jak to często obecnie się zdarza, 
lecz otworzy ku transcendencji31.

Jakie jest źródło niewłaściwego spojrzenia na człowieka? Kiedy człowiek zaczął 
redukować siebie do materializmu? Benedykt XVI takie źródło upatruje w oświece-
niu i pozytywizmie. To wtedy rozum został zabsolutyzowany. Wskutek zmian w spo-
sobie rozumienia człowieka i świata w tamtym czasie, obecnie często w kwestii roz-
woju dochodzi do degradacji osoby przez materializm teoretyczny i praktyczny. „Zły 
jest nie sam rozwój możliwości technicznych, lecz raczej oświeceniowa arogancja, z 
którą wielokrotnie deptano struktury i dusze ludzkie a tradycje etyczne i religijne 
niedbale spychano na margines”32. Nie można być przeciw samemu rozwojowi czy 
cywilizacji technicznej. Zagrożeniem jest jednak redukowanie do cywilizacji tech-
nicznej pojęcia rozwoju33.

Człowiek jest celem wszelkiego rozwoju. Człowiekowi zostaje odebrana godność, 
gdy widzi się go jako narzędzie czy środek służący rozwojowi. Takie niebezpieczeń-
stwo zagraża tym, którzy zapominają o tym, że rozwój to w swej istocie powołanie. 
Benedykt XVI w encyklice Caritatis in veritate odwołuje się do Pawła VI, który przy-
pomina, że jeżeli życie każdego człowieka jest powołaniem, to każdy człowiek jest 
wezwany do rozwoju. Ten fakt mówiący o rozwoju jako o powołaniu przypomina o 
tym, że Kościół ma prawo wypowiadać się w zakresie tej problematyki. Dlatego też 
papieże naszych czasów nie pomijali tej kwestii. Leon XIII widząc problemy tamtych 
czasów starał się ukazać kwestie społeczne w świetle Ewangelii. Mówiąc o rozwo-
ju jako o powołaniu Paweł VI wskazał, że źródłem jest transcendentne wezwanie. 
Prawdziwa idea życia ludzkiego będzie ukazana wtedy, gdy rozwój skieruje się na 
Absolut, u którego tkwi jego źródło34.

Benedykt XVI przypomina za Pawłem VI, że rozwój powinien być integralny. Kie-
dy rozwój jest integralny? Wtedy, kiedy służy on każdemu i całemu człowiekowi, gdy 
„być” ma prymat nad „mieć”. Niestety w różnych wizjach człowieka proponowanych 
nam obecnie to „mieć” jest ważniejsze od „być”. W takich wijach nie ma miejsca dla 
Boga a już tym bardziej na prawidłowe spojrzenie na człowieka jako osobę. Wizje te 
są całkowicie inne od wizji chrześcijańskiej, która przyjmując prawdę za podstawę 
wszystkiego, podkreśla wartość osoby ludzkiej i jej wzrastania. Rozwój nie może 
być ograniczony do spraw ekonomicznych, nie można ich oddzielać od tego co ludz-
kie, od cywilizacji, do której przecież postęp gospodarczy należy. Widzimy już, że w 
oderwaniu od transcendencji istnieje ryzyko zatracenia właściwej wizji człowieka. 
W naszych czasach, kiedy rozwój jest tak szybki i gdy ograniczony jest do nowinek 

31  Por. Benedykt XVI, Encyklika Caritatis in veritate, Watykan 2009, nr 75; Z.Borowik, Perspektywa nowego 
chrześcijańskiego humanizmu, „Społeczeństwo”19 (2006) 6, s. 692.

32  Por. J. Ratzinger, Wiara. Prawda. Tolerancja. Chrześcijaństwo a inne religie, Kielce 2005, s. 62.
33  Por. J. Warzeszak, Benedykt XVI o błędnych antropologiach współczesnych, „Warszawskie Studia Teolo-

giczne”, XXVII/2014, s. 173.
34  Por. Benedykt XVI, Encyklika Caritatis in veritate, Watykan 2009, nr 18; Paweł VI, Encyklika Populorum 

progessio, Watykan 1967, nr 15.
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technologicznych, w opozycji do Absolutu, człowiek może stać się zamiast celem, 
niewolnikiem źle pojętego rozwoju35.

Już w Gaudium et spes ojcowie soborowi przestrzegali przed źle pojętym postę-
pem. W punkcie 64 tego dokumentu, dotyczącym postępu gospodarczego, czytamy, 
że ma on być w służbie człowiekowi. Ojcowie soborowi nie są przeciwnikami postępu, 
wszelkim nowościom, które ułatwiają życie ludzkie ale wskazują, że celem nie może 
być tylko czysty wzrost masy towarowej, lecz służenie człowiekowi, który nie może 
być ograniczony do kogoś, kto ma wyłącznie potrzeby materialne, lecz także umysło-
we, moralne, duchowe i religijne. Postęp dotyczy całego człowieka, nie jest pozosta-
wiony sam sobie, lecz kierowany na osobę ludzką i dlatego jest ściśle z nim związa-
ny. Postęp powiązany jest z praca, a ta głęboko jest związana z egzystencją ludzką. 
Można to samo odnieść do postępu, co w stosunku do pracy pisze Czesław Bartnik 
w dziele Teologia pracy ludzkiej: „Praca, będąc łącznikiem między światem rzeczy i 
osób, ma jakby dwa oblicza: oblicze rzeczy i oblicze osoby (…). Praca nie jest sama dla 
siebie, karmi się treściami osobowymi, wiąże się głęboko z egzystencją w aspekcie 
osobowym. Dostarcza też treści życiu osobowemu”36. Tak samo postęp, nie może być 
ograniczany do tworzenia coraz to nowych wynalazków technologicznych, powinien 
on zawsze uwzględniać człowieka, jego potrzeby. Postęp nie jest sam dla siebie a czło-
wiek nie jest kimś, kto stoi z boku i go podziwia lecz jest zanurzony w samym postępie 
i to on nadaje mu właściwy kierunek, może on być w służbie albo przeciwko osobie 
ludzkiej. Dlatego postęp też ma dwa oblicza: oblicze rzeczy i oblicze osoby37.

Postęp nie może być rozumiany jako dążenie do takiego stanu, w którym czło-
wiek zapanuje całkowicie nad tym, co go otacza. Panowanie nad naturą nie może 
oznaczać brak czci, której jest godne stworzenie. O takim panowaniu nad naturą 
pisze Benedykt XVI w encyklice Spe salvi odwołując się do pism Bacona. Według 
tego myśliciela, to wiara w postęp staje się nadzieją i spycha wiarę chrześcijańską na 
plan dalszy. Jak pisze papież, wiara odtąd staje się czymś mało istotnym dla świata. 
Odkrycie i wynalazki to wynik współpracy nauki z praktyką. Ta właśnie współpraca 
w myśli Bacona ma pozwolić na przyjście nowego świata, królestwa człowieka. Tak 
więc w kwestii rozwoju człowieka pojawia się zagrożenie, że postęp nie tylko może 
nie służyć człowiekowi, ale sam człowiek upatrzy w postępie jedyny sposób reali-
zacji i uzyskania wolności. Istnieje ryzyko, że człowiek może stać się niewolnikiem 
postępu. Jak widzimy, ważne jest odnoszenie postępu do osób, ale to odnoszenie 
nie może stać się jedynym środkiem budowania lepszego świata. Człowiek ma pry-
mat nad innymi bytami i dobrami stworzonymi. Postęp w jaki angażuje się człowiek, 
powinien przyczyniać się do pokoju i budowania lepszego jutra, nie zapominając o 
celu. Sam postęp nie może być jednak środkiem do wyzwolenia człowieka. To przy-
pominałoby swoisty materializm, gdzie w materii i w tym co wytworzone człowiek 
pokładałby całą swoją nadzieję38.

Tam, gdzie Bogu odbiera się należne miejsce, najczęściej w to miejsce stawiany 
jest sam człowiek. Dzisiaj panuje przekonanie, że człowiek może wszystko. Oczy-

35  Por. Benedykt XVI, Encyklika Caritaits in veritate…, nr 18; J. Lebert, Dynamism econcrete du developpe-
ment, Paris 1961, s. 28.

36  Cz. S. Bartnik, Teologia pracy ludzkiej, Warszawa 1977, s. 103.
37  Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Wro-

cław 1985, nr 64; Bierdiajew M., Królestwo Ducha i królestwo Cezara, (tłum.) H. Paprocki, Kęty 2003, s. 98-90.
38  Por. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi…, nr 44, 45.
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wiście, w wyniku różnych prób polepszenia sposobu życia, jest zdolny do wielu 
działań, perfekcyjny i skuteczny. Różne wynalazki ostatniego wieku zdają się po-
twierdzać tę myśl. Człowiek już nie potrzebuje pomocy z zewnątrz, sam sobie wy-
starcza. Obecnie wielu wydaje się, że są samowystarczalni, potrafią zadbać o „króle-
stwo człowieka”. Oczywiście, człowiek wie więcej o sobie, o funkcjonowaniu siebie 
i świata. Jednak czy wie więcej i potrafi zadbać o swoje człowieczeństwo, o swoją 
godność jako osoby? Niestety, obecnie w imię lepszej ludzkości, lepszego świata dla 
człowieka, pozbawia się należnej godności człowiekowi jako osobie. Widać to choć-
by w fałszywej antropologii, którą zakłada eugenika. Tematyce tej sporo miejsca 
poświęcił Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników sesji plenarnej Papieskiej 
Akademii Nauk, w 2009 roku. W imię perfekcji często dochodzi do zapominania o 
szacunku, jaki należy się osobie ludzkiej39.

Dla Kościoła, dla obrony człowieka jako osoby, rozwój sam w sobie nie jest zagro-
żeniem. Zawsze jednak z rozwojem idą w parze niebezpieczeństwa a zależne jest to 
od sposobu pojmowania rozwoju. Dlatego Benedykt XVI we wspomnianym już prze-
mówieniu zaczął od przypomnienia tego, co człowiek uzyskał w wyniku postępu na-
uki: „Współczesna genetyka zajmuje ważne miejsce wśród nauk biologicznych, które 
przyczyniły się do nadzwyczajnego rozwoju wiedzy o niewidzialnej architekturze 
ciała ludzkiego i o procesach zachodzących w komórkach i molekułach mających 
wpływ na jego różne czynności”40. Dzięki postępowi w tej dziedzinie nauki, człowiek 
jest w stanie poznać do niedawna ukryte mechanizmy w człowieku czy też to, ja-
kie procesy zachodzące w nim wystawiają na większe ryzyko zachorowań. Dzięki 
włożonemu trudu wielu badaczy, obecnie jesteśmy w stanie ulżyć w cierpieniu wie-
lu osobom a nawet przywrócić zdrowie. Jednak i w tej dziedzinie nauki w historii 
mieliśmy do czynienia z przykrymi zjawiskami. Dochodziło do dyskryminacji i prze-
mocy w związku z eugeniką narodowosocjalistyczną. Powszechna Deklaracja praw 
Człowieka w 1948 roku jest wynikiem sprzeciwu tego typu zjawiskom41.

Już w XIX wieku nie brakowało tych, którzy zauważyli, że postęp nie może wszyst-
kiego obiecać. Benedykt XVI w encyklice Spe salv i odwołuje się do Theodora W. Ad-
orno, który to z kolei pisał, że postępto proces od procy do mega bomby. Istnieje 
wyraźna dwuznaczność postępu. Oczywiście, z jednej strony człowiek widzi wiele 
możliwości dobra, nie zawsze widzi tej drugiej strony, z możliwościami zła. Nie bra-
kuje świadków wśród ludzi, jak postęp może w niektórych rękach stać się postępem 
zła. Postęp techniczny to nie wszystko, musi dokonywać się także postęp etyczny42.

Także dzisiaj istnieje ryzyko zniekształcenia obrazu człowieka i jego godności. 
„Oczywiście, nie głosi się już ideologii eugenicznych i rasistowskich, które w prze-
szłości były przyczyną upokorzeń i ogromnych cierpień ludzkich, pojawia się za to 
nowa mentalność, skłaniająca się do uzasadnienia podejścia do życia i godności 
osoby bazującego na indywidualnych pragnieniach i prawach”43.Tam, gdzie zapomi-

39  Por. J. Warzeszak, Benedykt XVI o błędnych antropologiach…, dz. cyt., s. 180.
40  Benedykt XVI, Człowiek jest czymś więcej niż kombinacja informacji genetycznych, Przemówienie do 

uczestników XV Zgromadzenia Zwyczajnego Papieskiej Akademii Pro Vita 21 II 2009, http://www.opoka.
org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/provita_21022009.html (dostęp: 23.02.2021).

41  Por. Tamże; J. Warzeszak, Benedykt XVI o błędnych antropologiach…, dz. cyt., s. 180.
42  Por. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi… dz. cyt., nr 22.
43  Benedykt XVI, Człowiek to coś więcej niż kombinacja informacji genetycznych…, dz. cyt., (dostęp: 

23.02.2021).
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na się o Bogu i o Jego Prawie, indywidualizm staje się cechą charakterystyczną. Te in-
dywidualistyczne pragnienia i prawa to choćby uroda fizyczna czy perfekcja gatunku 
ludzkiego. W imię tych haseł człowiek traci szacunek a nawet dochodzi do odbiera-
nia możliwości życia niektórym dzieciom. Wszelkie działania wymierzone przeciw 
człowiekowi z powodu różnic wynikających z czynników genetycznych, niemiecki 
papież nazywa „zamachem na całą ludzkość”. Wkład w fałszywy rozwój człowieka 
jest wtedy wymierzaniem ciosu w kierunku ludzkości. Potrzeba świadectwa soli-
darności i zdecydowanego stawiania oporu wszelkim dyskryminacjom skierowa-
nym przeciwko osobom z niepełnosprawnościami. Potrzebna jest, jak mówi papież, 
kultura otwarcia i miłości. Ciężko jest ją zdobyć tam, gdzie nie ma miejsca na pamięć 
o przeznaczeniu człowieka i o transcendencji44.

Pamiętając o historii i o zagrożeniach towarzyszących rozwojowi, trzeba pod-
kreślać potrzebę współpracy różnych dziedzin nauki. Jest to niezbędna współpra-
ca, jeśli chce się pracować dla autentycznego rozwoju całej ludzkości. Tylko przy 
współpracy uniknie się redukcjonizmu genetycznego, w którym klasyfikuje się ludzi 
na podstawie informacji genetycznych. Benedykt XVI przypomina, ze człowiek prze-
wyższa to co się składa na jego organizm. W człowieku tkwi myśl, człowiek chce 
i może poznać prawdę o sobie i o świecie. Człowiek to coś więcej niż kombinacja 
informacji genetycznych a jego zrodzenie jest nowym aktem stworzenia. Tak, nauka 
ma wielką możliwość dobrego wkładu w polepszanie jakości życia, pogłębianie zna-
jomości osoby ludzkiej ale ma też możliwość jej zniszczenia. Nauka nie odkupi czło-
wieka ani żadna współpraca nauki z praktyką, jak chciał Francis Bacon. To miłość 
wyzwala człowieka. Benedykt XVI odnosząc się do sfery czysto światowej mówi, że 
moment odkupienia jest wtedy, gdy ktoś czuje się kochany. Wtedy właśnie człowiek 
ma szansę na otwarcie oczu ku temu, co go przekracza. Gdy zauważy, że ta miłość 
jest tymczasowa, ulotna, zapragnie tej wiecznej, w której nie ma warunków i w któ-
rej śmierć nie jest końcem45.

3. Współczesne próby zastąpienia chrześcijańskiej nadziei jako nowy pro-
gram na życie bez Boga

Gdy człowiek żyje, jak by Boga nie było, zaczyna opierać się na czymś, co zastą-
piłoby miejsce Boga. Człowiek zawsze potrzebuje czegoś lub kogoś, kto nadałby mu 
motywację oraz cel do działania. W poprzednim paragrafie ukazaliśmy jeden z przy-
kładów jak to się dokonuje. Francis Bacon widział nadzieję wręcz odkupienie czło-
wieka we współpracy nauki z praktyką. W ten sposób człowiekowi wydawało się, że 
miał możliwość stworzenia raju na ziemi. 

W encyklice Spe salvi Benedykt XVI pisze o przemianie chrześcijańskiej wiary- na-
dziei w czasach nowożytnych. Aby zrozumieć cały proces tej przemiany, trzeba spoj-
rzeć na główne wyznaczniki czasów nowożytnych. Papież zaczyna od myśli Bacona, 
według której Victoria cursus artis super naturam - człowiek może doprowadzić do 
zwycięstwa sztuki nad naturą. To miałby być epokowy zwrot, który, miałby polegać 
na współpracy nauki z praktyką. Pojawiła się także próba teologicznego wyjaśnienia 
tej myśli. „Ta nowa zależność między nauką i praktyką miała oznaczać, że panowanie 

44  Por. Tamże; Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi., dz. cyt., nr 26.
45  Por. Benedykt XVI, Człowiek to coś więcej niż kombinacja informacji genetycznych…, dz. cyt., (dostęp: 

24.02.2021).
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nad stworzeniem dane człowiekowi przez Boga i utracone z powodu grzechu pier-
worodnego zostało przywrócone”46. W tym przypadku miejsce wiary w Jezusa zajęła 
zależność i współpraca nauki z praktyką. To ten związek miałby dać człowiekowi od-
kupienie. Wiara nie została jednoznacznie zanegowana, jednak przestaje być w tym 
momencie potrzebna, pozostając zamknięta w sferze spraw prywatnych. Taka na-
dzieja jednak okazuje się być zawodna. Nie oznacza to, że nauka powinna być depre-
cjonowana. W wizji Bacona zbyt wiele oczekiwano od nauki. Wiara nie jest wrogiem 
nauki. „Świat ukazuje się jako rzeczywistość rozumna: wywodzi się od wiekuistego 
Rozumu i tylko ten stwórczy Rozum stanowi rzeczywistą potęgę panującą nad świa-
tem i w świecie. Jedynie wiara w jednego Boga naprawdę wyzwala i racjonalizuje 
świat”47. Istnieje harmonia między wiarą a nauką pokazując, że Bóg pozwala poznać 
to, co objawił. To poznanie oczywiście domaga się głębokiej wiary48.

Odkrycia, jakie dokonuje człowiek, są potwierdzeniem dla tych, którzy zaczynają 
polegać na samym postępie. Mamy do czynienia z wiara w postęp, z bezgranicznym 
zaufaniem w postęp, w którym człowiek staje się rzekomo lepszy i spełniony. Be-
nedykt XVI zauważa, że centralne miejsce w idei postępu zajmuje rozum i wolność. 
Postęp jest tutaj rozumiany jako postęp coraz większego panowania rozumu będą-
cego władzą dobra. Trzeba przekroczyć wszelkie dotychczasowe ograniczenia dla 
uzyskania wolności, która jest obietnicą. W pojęciach rozumu i wolności występu-
je aspekt polityczny. Człowiek czeka na królestwo rozumu i wolności. To królestwo 
miałoby być nowym stanem człowieka, nową wspólnotą ludzi. Rozum i wolność 
same z siebie miałyby zagwarantować ten nowy stan. Kościół oraz sama wiara stają 
na przeszkodzie w dążeniu do stworzenia nowej wspólnoty wolności. Jak zaznacza 
Benedykt XVI, pojęcie rozum i wolność mają w sobie potencjał rewolucyjny49.

Sama teologia liberalna XIX i XX wieku na czele z Adolfem von Harnackiem obie-
cywała przyniesienie nowego rozwoju religijnego ludzkości. Jak pisze papież, przyj-
mowano tu pascalowskie rozróżnienie między Bogiem filozofów a Bogiem Abra-
hama, Izaaka i Jakuba. Harnack chciałby powrócić do Jezusa jako człowieka ale nie 
Boga. Chodziło o to, by chrześcijaństwo dostosować do nowożytnego rozumu. Mogło 
się to dokonać, gdy uwolni się ludzi od kultu, od wiary w Trójjedynego Boga. Teo-
logia jawi się tu jako ścisła nauka. Jezus staje się ojcem humanitarnego przesłania. 
Dociekania na temat Jezusa są wyrazem praktycznego rozumu, a więc mieści się to 
w ramach nauki i uniwersytetu. Wszystko to opiera się na nowej koncepcji rozumu. 
Ta koncepcja z kolei opiera się na kartezjanizmie jako syntezie platonizmu oraz na 
empiryzmie. Mamy więc z jednej strony materię, która istnieje, jest racjonalna a z 
drugiej strony tylko stwierdzenie prawdy lub fałszu daje pewność całkowitą co do 
funkcjonalnej przydatności natury dla ludzkich celów. Widzimy już, że tylko pew-
ność będąca wynikiem działania matematyki i empirii może stanowić o naukowości 
i tutaj nauki takie jak filozofia czy psychologia też nie stanowią wyjątku. Zauważamy 
też, że w takim przypadku kwestia Boga staje się czymś nienaukowym. Gdyby, jak 

46  Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi…, dz. cyt., nr 16.
47  Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, T 1, Kraków 2011, s. 159.
48  Por. Tamże, s. 42-43; A. Proniewski, Problematyka wiary w nauczaniu Benedykta XVI, [w:] Rocznik Teolo-

gii Katolickiej, T. 10, Białystok 2011, s. 122.
49  Por. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi…, dz. cyt., nr 18.
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zauważa Benedykt XVI, teologia pozostawała dyscypliną „naukową”, chrześcijań-
stwo stałoby się czymś mizernym. Sama nauka sprowadzająca się tylko do tego spo-
sobu myślenia, umniejszałaby samego człowieka50.

To współdziałanie matematyki i empirii jako metoda nauk przyrodniczych, nie 
może być uznane za jedyny sposób myślenia. W takiej formie człowiek jest nie zdolny 
do odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Tak ograniczający się rozum staje się rozu-
mem okaleczonym. „Jeśli człowiek nie potrafi racjonalnie zapytać o istotne sprawy 
swego życia, o to, skąd przyszedł i dokąd zmierza, o swoje powinności i obowiązki, 
o życie i śmierć, ale te decydujące problemy musi pozostawić oddzielone od rozumu 
uczuciu, wtedy nie wywyższa rozumu, ale go hańbi”51. Tak może się stać, gdy próbuje 
się za wszelką cenę dostosować religię do wszechpanującego rozumu. Tak też może 
się stać, gdy pokłada się w nauce całkowita nadzieję, że poprzez nią człowiek zapa-
nuje nad naturą a nawet będzie mógł bez żadnego uszczerbku na sumieniu decydo-
wać o życiu innych. Dlatego trzeba podkreślać, że nauka może również stać się nauką 
patologiczną. Taka nauka może zagrażać samemu życiu ludzkiemu, gdy staje się ona 
nowym absolutem dla ludzi i uznaje własne możliwości za jedynie możliwe52.

Czy jest coś, co można uznać za ostrzeżenie dla ludzkości absolutyzującej naukę? 
Czy oczekiwane królestwo rozumu i wolności może być zagrożeniem? Takie ostrze-
żenie jest w katastrofach ekologicznych. Tu można zauważyć, jak nauka przestaje 
służyć. Można łatwo uświadomić sobie, że nauka może prowadzić do zniszczenia 
świata. Czego więc potrzebuje człowiek w obliczu tego wszystkiego? Ratzinger od-
wołuje się do Sokratesa. Chodzi tu o oczekującą gotowość, która patrzy poza swo-
je granice. Taka gotowość przyczyniłaby się do wzajemnego zrozumienia dotych-
czas odmiennych światów: Ateny i Jerozolimę. Także wolność może dać pozytywny 
wkład na rzecz ludzkości ale też zło w nowej formie. Człowiek źle pojmuje rozum i 
wolność, może zniszczyć samego siebie53.

Gdy nada się rozumowi rolę przekraczająca jego kompetencje, spowoduje się jego 
ogłupienie. Kościół nigdy nie ignoruje nauki. Sam Benedykt XVI był źle zrozumia-
ny po wydaniu encykliki Spe salvi. W nie wygłoszonym przemówieniu do studen-
tów uniwersytetu La sapienza w Rzymie, papież pisze, że uniwersytet powinien być 
miejscem wolnym od władzy politycznej czy kościelnej. Sam powinien się rozwijać, 
poszukiwać prawdy. Uniwersytet i jego początek ma swoje źródło w poszukiwaniu 
prawdy. Człowiek szuka prawdy, próbuje zrozumieć to, co go otacza. Pokusą jest jed-
nak to, że prawdę sprowadza się do tego, co namacalne. Tradycja grecka nazywa 
ją theoria. Prawda nie jest jednak tylko teorią. Benedykt XVI odwołuje się do słów 
Augustyna, w których powiedziane jest, że zwykła wiedza rodzi smutek. Zdaniem 
papieża, smutny jest ten, kto ogranicza się do przyjmowania tego, co dzieje się wo-
kół nas w świecie. Prawda przekracza wiedzę. Poznanie prawdy to poznanie dobra. 
„(…) oto optymizm, który żyje w wierze chrześcijańskiej, ponieważ zostało jej dane 
widzenie Logosu, stwórczego Rozumu, który we wcieleniu Boga, objawił się wraz 

50  Por. Benedykt XVI, Wiara, rozum i uniwersytet, Wykład na uniwersytecie 12 września 2006- Ratyzbo-
na, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/bawaria_ratyzbona_12092006.
html (dostęp: 24.02.2021).

51  J. Ratzinger, Wiara. Prawda. Tolerancja…, dz. cyt., s. 126.
52  Por. Tamże, s. 126- 127.
53  Por. Tamże, s 128; Franciszek, Encyklika Laudato si, Częstochowa 2015, nr 79
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z Dobrem jako samo Dobro”54. Wiara chrześcijańska nie narzuca nic rozumowi ale 
oczyszcza go i broni przed naciskami władzy i interesów. Kościół przypomina lu-
dziom nauki, że prawda to nie tylko to, co się widzi a sama nauka nie może uczynić 
człowieka wolnym55.

Nowe nadzieje, jakie człowiek kreuje, wiążą się z nie realistycznymi obietnica-
mi samego ateizmu. Nadzieja według ateizmu XIX i XX wieku, będącego swoistym 
moralizmem, tkwi w samym człowieku, który wyklucza istnienie Boga. Nie może 
istnieć Bóg, skoro w świecie jest niesprawiedliwość, cierpienie i cynizm władzy. 
Ateizm będący moralizmem, kwestionuje Boga. Istnienie Boga przy równoczesnym 
istnieniu zła, cierpienia i cynizmu władzy jest sprzeczne z moralnością. To człowiek 
jest powołany do ustanowienia lepszego świata. Teraz od człowieka wszystko zale-
ży. Żaden Bóg nie może obiecać lepszego świata. Niestety, takie założenia przyniosły 
w historii same okrucieństwa56.

Wiek XIX nie był czasem złagodzenia konfliktu między wiara a rozumem. Okres 
ten nie odrzucił złudnej nadziei pokładanej w samym człowieku. „(…) nadal uży-
wano rozum i wolność za gwiazdy przewodnie, za którymi trzeba iść drogą nadzie-
i”57. Do nowej sytuacji społecznej przyczyniła się technika oraz uprzemysłowienie. 
Powstaje klasa robotników przemysłowych i „proletariat przemysłowy” z trudnymi 
warunkami życiowymi. Oczekiwano zmiany, która by przewróciła dotychczasowy 
porządek społeczny. Tak nastąpiła rewolucja proletariacka. Benedykt XVI pisze o 
Marksie, który zapragnął rewolucyjnego przewrotu. Karol Marks chciał ustanowić 
nową prawdę. Stary świat miał ustąpić. Postęp jednak już nie opierałby się na nauce, 
lecz na polityce. Chodzi tu o politykę naukową, która „potrafi odtworzyć strukturę 
historii i społeczeństwa i w ten sposób wskazuje drogę do rewolucji, do przemiany 
wszystkiego”58. Zwycięstwo miało też w sobie błąd, który polegał na braku wizji do-
tyczącej samego sposobu dokonania przewrotu. Marks myślał, że po upadku dotych-
czasowego porządku zapanuje ład, nowy upragniony świat. Człowiek stałby się już 
w pełni zrozumiany przez samego siebie. Dlatego Lenin po dokonaniu rewolucji nie 
potrafił znaleźć wskazań Marksa, jak dalej działać. Człowiek jednak zawsze pozo-
staje wolny. Wolność ta zakłada wybór dobra ale też zła. Niestety, Marks ograniczył 
się do spraw ekonomicznych. Uporządkowana ekonomia to nie wszystko. Dlatego 
podstawowy błąd Marksa to materializm. Warunki ekonomiczne nie wystarczają do 
uzdrowienia człowieka59.

Po krótkim przeglądzie historii prób nadania człowiekowi nowych nadziei trze-
ba stwierdzić, że protest wymierzony przeciwko Bogu w imię moralności czy spra-
wiedliwości nie może służyć. Świat pozbawiony Boga jest światem pozbawionym 
nadziei. Można stwierdzić również, że taki świat jest pozbawiony sensu. „Bóg jest 

54  Benedykt XVI, Papież nie narzuca wiary, lecz zachęca do szukania prawdy, Przemówienie do społeczności 
rzymskiego uniwersytetu La Sapienza, 17 I 2021, http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/benedykt_xvi/
przemowienia.php (dostęp: 25.02.2021).

55  Por. Tamże; G. Bachanek, Encyklika Spe salvi Benedykta XVI jako próba dialogu z człowiekiem nie wierzą-
cym, „Warszawskie Studia Teologiczne”, 17, (2013) nr 2, s 28.

56  Por. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi…, dz. cyt., nr 42.
57  Tamże, nr 20.
58  Tamże.
59  Por. Tamże, nr 21.
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sprawiedliwością i zapewnia sprawiedliwość”60. To Bóg daje sprawiedliwość a wia-
ra nas o tym zapewnia61.

W czasach nam współczesnym widzimy skutki wyżej wymienionych prób zastą-
pienia trwałej nadziei, nadzieją złudną. Człowiek sam ogranicza swój wzrok do tego, 
co tymczasowe. Człowiek współczesny woli pokładać nadzieję w tym, co widzialne, 
co można uzyskać tu i teraz. Przede wszystkim dzisiejsze nowe nadzieje wiążą się 
z postępem technicznym. Człowiekowi wydaje się, że wraz z postępem nauki nad 
wszystkim może panować, o wszystkim decydować. I tak opierając się na teorii ewo-
lucji, człowiek już nie wydaje się zdegradowany lecz próbuje stworzyć z siebie sa-
mego niejako boga, pana życia. Według Ratzingera, antropologia w takim ujęciu, w 
którym jest możliwość panowania człowieka, stanowi poważne zagrożenie. Dzisiaj 
doszło do zreformowania etosu epoki nowożytnej choćby przez inne zdefiniowanie 
takich pojęć jak: pokój i sprawiedliwość, prawo i bezprawie, wolność i postęp. Te 
pojęcia mają inne obecnie znaczenie, ponieważ jedna prawda metafizyczna została 
zamieniona na wiele prawd, które wciąż się mnożą. Są one oczywiście ograniczone 
do subiektywnych opinii. Można tu stwierdzić, że widzimy dzisiaj skutki upadku kla-
sycznej hierarchii wartości, jakimi są miedzy innymi aborcja czy eutanazja. Człowiek 
będąc wolny, nie mając nikogo innego ponad sobą, może decydować o tym, kiedy 
zakończyć swoje życie a nawet takie decyzje dokonywać w odniesieniu do innych. 
Aborcja natomiast miałaby pomóc w kontrolowaniu społeczeństwa wykluczając z 
niego choroby i upośledzenia. Nowa nadzieja tkwi tutaj w stworzeniu nowego, do-
skonalszego społeczeństwa. Człowiek porzucający transcendencję, ograniczył się do 
immanencji, jednak w tej immanencji zaczyna się dusić. Nowa nadzieja człowieka 
współczesnego ogranicza się do tego życia, nie ma przecież innego. Człowiek chce 
wszystko tu i teraz. To wszystko jednak doprowadza do wypaczenia prawidłowego 
rozumienia życia jako świętego, nienaruszalnego, jako daru otwartego dla każdego. 
Aborcja czy eutanazja są tego dowodem. Człowiek w ten sposób pozbawia się wiecz-
nej nadziei a nawet wprost jej nie chce62.

Współczesność charakteryzuje się wielkimi zdobyczami naukowymi, techno-
logicznymi, cywilnymi, ekonomicznymi i konstytucyjnymi. Wszystkie te zdoby-
cze- idąc za myślą Benedykta XVI- wyjaśnić można przez racjonalizm doby oświe-
cenia. Człowiek współczesny żyje po przewrotach społecznych, przemysłowych, 
technologicznych czy naukowych. Wszystkie te przewroty niosły a przynajmniej 
obiecały nową nadzieję. Lista zasług jest długa i nieprzerwana. Trzeba jednak za-
pytać, czy są one powszechne? Z pewnością tak, przynajmniej niektóre z nich. Czy 
są samowystarczalne? Na to pytanie trzeba odpowiedzieć przecząco. Okazuje się na 
koniec, że niosą one w sobie cenę, którą dziś człowiek płaci. Między innymi płaci 
marginalizacją, subiektywizacją, izolacją sakralności. Człowiek współczesny wydaje 
się, jakby zagubił własne sumienie. Oczywiście, mówi się obecnie o wolności indy-
widualnej ale prawo to zdaje się ustępować, gdy zaczyna się dyskutować na temat 
aborcji. Zabronione są morderstwa ale „małe morderstwa” już nie, w imieniu stwo-
rzenia lepszego społeczeństwa63.

60  Tamże, nr 44.
61  Por. Tamże.
62  Por. A. Panaro, Wiara i Mysterium. Prymat Bożego daru w teologii Benedykta XVI, Lublin 2014, s. 164- 167.
63  Por. J. Ratzinger, Europa w kryzysie kultur, (tłum) W. Dzieża, Częstochowa 2005, s. 28-30.
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Człowiekowi proponuje się obecnie szereg wielu nadziei. Są one małe i większe. 
Wszystkie ideologie, które proponują spełnienie się obietnic tu na ziemi, nadzieje na 
wolność człowieka na ziemi, sprawiedliwość osiąganą drogą przemocy, okazują się 
złudne. Nadzieje te ograniczają się do tego, co tutaj, na ziemi. Nie mogą one w pełni 
dać człowiekowi fundamentu pod wyjaśnienie swojego życia i działania. Człowiek 
potrzebuje takiej nadziei, która wykracza poza to, co ziemskie. Taka nadzieja powin-
na więc przekraczać to, co sam człowiek jest w stanie uczynić. Taką nadzieję propo-
nowaną w czasach nowożytnych, kiedy dążono do ustanowienia królestwa na ziemi. 
Człowiek jest w stanie nad wszystkim zapanować i nikt inny z zewnątrz nie jest mu 
potrzeby. Ta nadzieja wydawała się dla wielu wielka i realistyczna, bo mobilizowała 
chociaż pewien czas ludzkie energie. Jednak taka nadzieja była tak naprawdę obiet-
nicą skierowaną ku przyszłym pokoleniom. Realizacja lepszego świata nie mogła 
dokonać się w krótkim czasie. Nadzieja, która nie dotyczy wszystkich, nie może być 
prawdziwą nadzieją. Obietnica lepszego świata, jednak tego przyszłego, nie może 
być nadzieją dla wszystkich, nadzieją dla żyjących tu i teraz64.

Oczywiście człowiek potrzebuje małych nadziei podtrzymujących go na drodze 
życia. Jednak wszystkie one nie wystarczą, gdy pozbawione są tej wielkiej nadziei. 
Bóg jest tą wielką nadzieją dla człowieka. „Bóg jest fundamentem nadziei- nie ja-
kikolwiek bóg ale ten Bóg, który ma ludzkie oblicze i umiłował nas aż do końca: 
każdą jednostkę i ludzkość w całości”65. Królestwo Boga nie jest obietnicą przyszłego 
świata, który zastaną przyszłe pokolenia, królestwo Boga nie jest przyszłością, która 
nigdy nie nadejdzie. Królestwo Boże jest tam, gdzie jest miłość, gdzie człowiek nie 
marginalizuje drugiej osoby, nie klasyfikuje. Miłość Boga pomaga człowiekowi trwać 
dzień po dniu w umiarkowaniu, bez utraty działania. Bóg jest gwarancją tego, co nie 
jesteśmy w stanie sami sobie zapewnić ale wewnętrznie tego pragniemy66.

Zakończenie
Ateizm praktyczny, który został określony w tej pracy ateizmem dyskretnym, za-

graża jeszcze bardziej niż ateizm deklarowany, gdyż działa on w sposób dyskretny 
pod takimi hasłami jak: tolerancja czy wolność. I tak dla źle pojętej tolerancji czy 
wolności człowiekowi współczesnemu wydaje się, że nie przystoi mówić o Bogu, 
odnosić się do Boga i wiary, czy też moralności chrześcijańskiej. Lepiej jest nie pytać 
o prawdę, nie poszukiwać, gdyż może to przyczynić się do ograniczania wolności 
drugiemu człowiekowi. 

Człowiekowi współczesnemu wydaje się, że wiara nie może iść w parze z nauką. 
Nie dopuszcza do siebie tego, że wiara i rozum wzajemnie się dopełniają. Lepiej 
przyjąć postawę nihilizmu i nie dopuszczać do siebie pytań wykraczających poza to, 
co może osiągnąć rozum. Rozum ogarnia tylko to, co widzialne, co doświadczalne. 
Bez odnoszenia się do Boga, do jasno określonego dobra, nie da się uratować zarów-
no wiary jak i rozumu. Bez Boga łatwo jest o zatracenie celu egzystencji ludzkiej, 
podziału na to, co dobre a złe, co naprawdę służy człowiekowi a co tylko pozornie. 

Jeśli odrzuca się Boga, Jego miejsce zazwyczaj zastępuje sam człowiek. Jednak 
człowiek samego siebie nie może postawić w miejscu Boga. Nie może decydować 

64  Por. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi…, dz. cyt., nr 30.
65  Tamże, nr 31.
66  Por. Tamże.
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o życiu drugiej osoby, czy ktoś ma prawo żyć czy nie. Sam człowiek i jego możliwo-
ści stają się nadzieją jednak taka nadzieja nie trwa długo. Czas pandemii obalił tę 
pewność. Tylko Bóg jest gwarantem nadziei, która trwa i nie zawodzi. 

Streszczenie:
W pracy poruszono zagadnienie ateizmu praktycznego, który nazwano „ate-

izmem dyskretnym”. Taka forma ateizmu jest ukryta, stąd działa w sposób dyskretny 
w życiu człowieka co w efekcie stanowi zagrożenie dla wiary. Ateizm omawiany w 
niniejszym artykule ukryty jest między innymi pod takimi hasłami jak tolerancja czy 
wolność. Głoszenie tolerancji czy wolności nie jest niczym złym to jednak, jak można 
zauważyć, wartości te mogą być nieprawidłowo zrozumiane i użyte. I tak możemy 
mówić na przykład o tolerancji dla nie tolerancji wobec tego, co do tej pory stano-
wiło wartości dla ludzi opowiadających się za Bogiem. Szerzy się myślenie, że praw-
dziwa wolność jest wtedy, gdy w życiu publicznym zaprzestanie się odwoływania do 
jakiejkolwiek religii, do Boga, do wizji istoty ludzkiej jako stworzenia Bożego, posia-
dającego wyjątkową godność. W ten sposób człowiek może sam siebie pojmować 
jako środek do celu a szczęście upatrywać w rozwoju zredukowanym do wytwarza-
nia rzeczy. Rozwój ma jednak znacznie szersze znaczenie. Rozwój to powołanie, któ-
re ma kierować człowieka do właściwego celu. Człowiek nie jest środkiem rozwoju 
a jego autorem i celem. Gdy przestanie się traktować poważnie Boga, przestanie się 
tym samym traktować poważnie samego człowieka. 

Słowa klucze: ateizm, rozwój, człowiek, wiara, nadzieja.

Summary:
The contemporary phenomenon of atheism as a „discreet” obstacle to opting in of faith
The workdeals with the issue of practic alatheism, which is called „discrete athe-

ism”. This form of atheism is hidden, hence it Works discreetly in human life, which 
in turnposes a threat to faith. The a theism discussed in this article is hidden under 
suchslogans as tolerance and freedom. It is okay to preach tolerance or freedom, 
however, as you cansee, thes evalues can be misunderstood and misused. For exam-
ple, we can speak of tolerance for in tolerance towards what has so far constituted 
values for pe ople who stood for God. There is a spread of thinking that true freedom 
is when in public life you no longerrefer to Any religion, to God, to the vision of 
a humanbeing as God’s creation. In this way, Man can understand of him self as a 
means to an end and look for happiness in development reduced to the production 
of things. However, development has a much wider meaning. Development is a voca-
tion whitchhas to guide a man to the rightgoal. Man is not a means of development, 
rather he is anauthor and aim of it. When we stop ta king God seriously, and thereby 
we will stop takingm an seriously. 

Keywords: atheism, development, human, faith, hope.
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Wstęp
Po Soborze Watykańskim II Kościół rzymskokatolicki żywo zaangażował się w 

działalność na rzecz jedności chrześcijan. Sam fakt rozpoczęcia i prowadzenia dia-
logów słusznie okrzyknięto przełomowym wydarzeniem w relacjach z Kościołami i 
wspólnotami kościelnymi niebędącymi w pełnej łączności z Kościołem katolickim. 
W literaturze wskazuje się, że ekumenizm jest ruchem chrześcijańskim, a podejmo-
wane w jego ramach działania mają na celu przywrócenie jedności Kościoła Chry-
stusowego. Chrystus założył jeden Kościół, na którego czele stanął on sam. W wy-
niku wielu czynników Kościół ten został rozbity na mniejsze Kościoły i wspólnoty 
chrześcijańskie. Musiało upłynąć wiele czasu, by chrześcijanie uświadomili sobie, że 
w dalszym ciągu są dziećmi tego samego Boga. I chociaż podążają różnymi drogami, 
to nadal celem ich podróży jest ten sam Bóg Ojciec, ten sam Jezus Chrystus – Syn 
Boży i ten sam Duch Święty. Z czasem coraz bliższa stała się dla chrześcijan myśl 
o jedności w różnorodności1. Z przykrością należy stwierdzić, że aktualnie myśl ta 
nie rozwija się tak dynamicznie jak choćby w drugiej połowie ubiegłego wieku. Dla-
tego nadal należy niestrudzenie podejmować inicjatywy zmierzające do usunięcia 
przyczyn rozłamu wewnątrz chrześcijaństwa. Bez wątpienia jest to wyzwanie dla 
wszystkich złączonych przez chrzest w Jezusie Chrystusie, bez względu na przyna-
leżność kościelną, płeć, wiek, czy stan. W tym miejscu można jednak zadać pytanie 
jaką rolę w dążeniach do jedności chrześcijan odgrywają biskupi, i dlaczego to wła-
śnie oni zostali wskazani w tytule dokumentu Papieskiej Rady dla Popierania Jedno-
ści Chrześcijan pt. Biskup i jedność chrześcijan. Vademecum ekumeniczne?2.

W niniejszej pracy scharakteryzowano katolickie zasady dotyczące ekumenizmu 
oraz pasterską troskę biskupa nad diecezją, co stanowiło swoiste wprowadzenie do 
omówienia motywów, którymi kierował się autor ww. dokumentu przy jego tworze-

1  B. Wołyński., Słowo wstępne, [w:] Dzień z wyznaniami chrześcijańskimi Lubelszczyzny, red. Garbacz M. i 
inni, Wyd.: Unipres-Lublin, Lublin-Kraków 1990, s. 3. 

2  The Pontifical Council for Promoting Christian Unity.2020. The Bishop and Christian Unity. An Ecumeni-
cal Vademecum w: https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/12/04/201205a.
html (dostęp na 16.03.2021) [skrót VE].

Biskup jako autorytet w służbie jedności 
chrześcijan w świetle Vademecum 
ekumenicznego

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku prawo 
(2017) oraz prawo kanoniczne (2018). Posiada kościelny tytuł licencjata prawa kanonicznego. Uczest-
niczka studiów doktoranckich na kierunku prawo kanoniczne w Instytucie Prawa Kanonicznego KUL. 
Zainteresowania naukowe: prawo małżeńskie i rodzinne, prawo katolickich Kościołów wschodnich, 
dialog katolicko-prawosławny. 

 

mgr lic. Malwina Kędracka – KUL JPII w Lublinie 
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niu i podkreśleniu znaczenia roli biskupa w służbie jedności chrześcijan. Wszystkie 
przywołane argumenty stanowiły próbę odpowiedzi na zadane we wstępie pytanie. 

1. Katolickie zasady dotyczące ekumenizmu 
Podczas Soboru Watykańskiego II Kościół katolicki stanął przed trudnym zada-

niem wyjaśnienia i zachowania swojej tożsamości jako Kościół Chrystusowi z jedno-
czesną koniecznością i chęcią położenia fundamentu doktrynalnego pod ekumenicz-
ne kontakty ze światem chrześcijańskim3. Realnym wyrazem tej chęci przepełnionej 
duchem odnowy był Dekret o ekumenizmie – Unitatis redintegratio4. W rozdziale 
pierwszym tego dokumentu Ojcowie Soboru określili ogólny stosunek Kościoła 
rzymskokatolickiego do innych wspólnot chrześcijańskich. Na podstawie analizy ww. 
części dokumentu Stanisław Celestyn Napiórkowski wyinterpretował 10 zasad: try-
nitarną, instrumentalno-hierarchiczną, wspólnej winy, nieponoszenia odpowiedzial-
ności przez współczesnych za dawne podziały, wspólnoty i braterstwa mimo podzia-
łów, eklezjalności wspólnot i Kościołów niekatolickich, katolickiej pełni, aprobaty 
konwertyzmu, wzajemnego szacunku, aprobaty ruchu ekumenicznego5. W ramach 
niniejszego opracowania zostaną omówione tylko niektóre z nich. 

Zgodnie z zasadą instrumentalno-hierarchiczną Chrystus prowadzi swój Kościół 
ku doskonałej jedności. W tym celu posługuje się w szczególny sposób apostołami 
oraz ich następcami z Piotrem i biskupem Rzymu. Do ich zadań należy wierne gło-
szenie Ewangelii, udzielanie sakramentów i kierowanie kościelną wspólnotą wier-
nych. Jak przekonuje S. C. Napiórkowski lekceważenie funkcji hierarchii w działal-
ności ekumenicznej może doprowadzić do „ekumenizmu dzikiego”, który zamiast 
budować wspólnotę, wprowadza nowe podziały6. Zasada wspólnoty i braterstwa 
mimo podziałów stanowi, że mimo faktu powstania z jednego Kościoła wielu, nigdy 
nie przestała istnieć fundamentalna wspólnota chrześcijan. Kościoły chrześcijań-
skie nadal pozostają ze sobą we wspólnocie, chociaż niedoskonałej. Podstawową 
uniwersalną wspólnotę tworzy chrzest udzielany we wszystkich Kościołach; two-
rzy on jedno Ciało Chrystusowe Kościoła. Dzięki sakramentowi chrztu wszyscy 
chrześcijanie są sobie braćmi w Chrystusie niezależnie od wyznaniowej przynależ-
ności7. Zgodnie z zasadą eklezjalności wspólnot i Kościołów niekatolickich Kościoły 
i wspólnoty chrześcijańskie niekatolickie posiadają liczne elementy, które przesą-
dzają o ich kościelnym charakterze: Pismo Św., życie w łasce, wiarę, nadzieję i mi-
łość, dary Ducha Świętego i rożne obrzędy kultu chrześcijańskiego8. Kolejną z zasad 
jest zasada wzajemnego szacunku, przez którą należy rozumieć radosne dostrzega-
nie i uznawanie w innych Kościołach chrześcijańskie dóbr, które się w nich znajdu-
ją: Chrystusowe bogactwa, troska o zachowanie wolności chrześcijańskiej, cnotliwe 
życie, poświęcanie się dla drugich, dawanie świadectwa Chrystusowi niekiedy aż 

3  J. Bujak., Jedność na nowo odkrywana. Dialog katolicko-prawosławny w latach 1958-2000, Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. Studia i Materiały, Poznań 2001, s. 14.

4  Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de oecumenismo (21.11.1964), AAS 57 (1965), pp. 90-
112; Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, [w:] Sobór Watykański II, Konsty-
tucje. Dekrety. Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 193-208 [skrót UR]. 

5  C. Napiórkowski., Ekumeniczny dekalog, w: Dzień z wyznaniami chrześcijańskimi Lubelszczyzny, red. Gar-
bacz M. i inni, Wyd. Unipres-Lublin, Lublin-Kraków 1990, s.5-6. 

6  tamże, s.5.
7  tamże, s.5. 
8  tamże., s. 6.
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do przelania krwi, pobożność, rozmiłowanie się w Słowie Bożym itd.9. Warta uwa-
gi jest również zasada aprobaty ruchu ekumenicznego, zgodnie z którą Kościół 
rzymskokatolicki aprobuje ruch ekumeniczny jako zgodny z wolą Chrystusa ruch 
ku jedności Kościołów. Z tego też względu wzywa się katolików do włączenia się w 
modlitwę o jedność i działania na rzecz zjednoczenia, a biskupom na całym świecie 
zaleca, by ten ruch odpowiednio popierali i roztropnie nim kierowali10.

Ponadto szczególnie owocny dla sprawy dialogu okazał również inny dokument 
Soboru Watykańskiego II – Lumen gentium11, w którego numerze 15 wskazano, że 
co zaś się tyczy tych ludzi, którzy będąc ochrzczeni noszą zaszczytne imię chrześci-
jan, ale nie wyznają całej wiary lub nie zachowują jedności wspólnoty (communio) 
pod zwierzchnictwem Następcy Piotra, to Kościół wie, że jest z nimi związany z 
licznych powodów. Wielu bowiem jest takich, którzy mają we czci Pismo święte, 
jako normę wiary i życia, i wykazują szczerą gorliwość religijną, z miłością wierzą w 
Boga Ojca wszechmogącego i w Chrystusa Syna Bożego, Zbawiciela, naznaczeni są 
chrztem, dzięki któremu łączą się z Chrystusem, a także uznają i przyjmują inne sa-
kramenty w swoich własnych Kościołach czy wspólnotach kościelnych (nr 15 LG).

Niespełna 30 lat po ogłoszeniu wyżej przywołanych dokumentów Jan Paweł II w 
encyklice Ut unum sint12 o działalności ekumenicznej pisał m.in., że od czasu II So-
boru Watykańskiego Kościół katolicki wszedł nieodwołalnie na drogę ekumenicz-
nych poszukiwań, wsłuchując się w głos Ducha Pańskiego, który uczy go uważnie 
odczytywać znaki czasu (nr 3 UUS). Dążenie do jedności chrześcijan nie jest czymś 
dowolnym lub związanym z doraźnymi okolicznościami, ale jest wymogiem, który 
wypływa z samej istoty chrześcijańskiej wspólnoty (nr 49 UUS). 

2. Pasterska troska biskupa nad diecezją i synodalność 
W Kościele partykularnym, którego podstawową formę stanowi diecezja (epar-

chia), głową jest biskup diecezjalny (odpowiednio eparcha miejsca w katolickich Ko-
ściołach wschodnich). Dla przypomnienia, zgodnie z kan. 369 KPK/83 diecezję sta-
nowi część Ludu Bożego, powierzona pasterskiej pieczy biskupa z współpracującym 
z nim prezbiterium, tak by trwając przy swym pasterzu i zgromadzona przez niego 
w Duchu Świętym przez Ewangelię i Eucharystię, tworzyła Kościół partykularny, w 
którym prawdziwie obecny jest i działa jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół 
Chrystusa. Z prawnego punktu widzenia za istotne elementy diecezji przyjmuje się 
fakt, że jest to część Ludu Bożego, czyli wspólnota wiernych oraz, że część ta rządzo-
na jest przez biskupa we współpracy z prezbiterium13. Biskupi zgodnie z kan. 835§1 

9  tamże., s. 6.
10  tamże., s.6. 
11  Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica de Ecclesia Lumen gentium (21.11.1964), 

AAS 57 (1965), pp. 5-72; Sobór Watykański II, [w:] Sobór Watykański II , Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, 
Pallottinum, Poznań 2002, s. 144-266 [skrót LG].

12  Ioannis Pauli PP. II, Littera enyclica Ut unum sint de Oecumnico Officio (25.05.1995), AAS 87 (1995), pp. 
921-982; Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint o działalności ekumenicznej, [w:] Ut unum. Dokumenty Ko-
ścioła katolickiego na temat ekumenizmu 1982-1998, red. Napiórkowski S. C., Leśniewski K., Leśniewska 
J., TN KUL, Lublin 2000, s.174-226 [skrót UUS].

13  J. L. Gutierrez., Komentarz do kan. 369 KPK/83 [w:] Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. 
Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego 
prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. P. Majer, Wolters Kluwer, 
Kraków 2011, s. 336. 
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KPK/83 są głównymi szafarzami Bożych tajemnic oraz moderatorami, promotorami 
i stróżami życia liturgicznego w powierzonym sobie Kościele.

Z powyższego bezsprzecznie wynika, że chociaż bez wątpienia główną troską bi-
skupa diecezjalnego powinni być wierni, którzy zostali mu powierzeniu, to nie ozna-
cza to oczywiście, że ma on zamknąć się w granicach swojej diecezji i jedynie tam 
spełniać swoją posługę. 

W rzeczywistości bowiem, będąc członkiem Kolegium Biskupów, uczestniczy w 
trosce o wszystkie Kościoły. Jose Luis Gutierrez w komentarzu do kan. 342 KPK pod-
kreślił, że synod biskupów nie jest jednym z przejawów kolegialności w rządzeniu 
Kościołem, ale stanowi formę współpracy z Biskupem Rzymskim w wykonywaniu 
przezeń prymatu i z tej perspektywy stanowi jedną ze zinstytucjonalizowanych 
form wspólnoty i poczucia kolegialności – collegialis affectus – biskupów pomiędzy 
sobą i z Biskupem Rzymskim14.

W Vademecum ekumenicznym wskazano, że episkopalna posługa jedności jest 
głęboko związana z synodalnością. Biskupi, którzy razem z papieżem tworzą jedno 
kolegium, pełnią w sposób synodalny posługę duszpasterską i ekumeniczną wraz 
z całym Ludem Bożym. Jak nauczał Papież Franciszek, „zaangażowanie w budowę 
Kościoła synodalnego - misji, do której wszyscy jesteśmy wezwani, każdy z rolą po-
wierzoną mu przez Pana - ma istotne implikacje ekumeniczne”, ponieważ zarówno 
synodalność, jak i ekumenizm są procesami wspólnej drogi(nr 4 VE).

Z powyższego można wyprowadzić zatem słuszne wnioski, że adresatami Vade-
mecum ekumenicznego są wszyscy wierni, niemniej z oczywistych względów zaak-
centowano w nim szczególną odpowiedzialność spoczywającą na barkach biskupów. 

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. zo-
stał przyjęty dwustopniowy podział Kościołów partykularnych, a mianowicie wy-
różnione są: Kościoły partykularne i zespoły Kościołów partykularnych15. Nie pozo-
stanie to bez znaczenia, ponieważ działalność ekumeniczna zgodnie z prawem ma 
być popierana na obu tych szczeblach, co zostanie wyjaśnione poniżej. 

3. Odpowiedzialność biskupa w zakresie popierania jedności chrześcijan
Troska o jedność chrześcijan należy do powinności biskupa i nie stanowi żad-

nego novum. Została ona prawnie uregulowana w obu Kodeksach Prawa Kano-
nicznego – Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.16 oraz Kodeksie Kanonów Ko-
ściołów Wschodnich17. Zgodnie z kan. 755 KPK/83 Do całego Kolegium Biskupów 
i Stolicy Apostolskiej należy przede wszystkim popieranie ruchu ekumenicznego 
i kierowanie nim wśród katolików. Jego celem jest przywrócenie jedności wśród 

14  Tamże, s. 311.
15  J. Krukowski., Prawo administracyjne w Kościele, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Warszawa 2011, s. 152. 
16  Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, 

s. 1-317; tekst polski [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję 
Episkopatu Polski, Pallottinum, Poznań 1984 [skrót KPK/83].

17  Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (18.10.1990), AAS 
82 (1990), s. 1045-363; tekst polski [w:] Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez 
papieża Jana PawłaII, tł. L. Adamowicz, M. Dyjakowska, Wyd. Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 
2002 [skrót KKKW].
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wszystkich chrześcijan, do czego zobowiązany jest Kościół wolą Chrystusa (§1). 
Również biskupi, oraz zgodnie z prawem, konferencje biskupów, mają popierać tę 
jedność i stosownie do różnych potrzeb i pożytku wydawać praktyczne normy, przy 
uwzględnieniu przepisów wydawanych przez najwyższą władzę kościelną (§2). W 
kan. 383 §3 KPK/83 wskazano, że biskupi do braci niebędących w pełnej wspólno-
cie z Kościołem katolickim powinni odnosić się życzliwie i z miłością, popierając 
także ekumenizm zgodny z myślą Kościoła. 

Sprecyzowanie odpowiedniej formy, w jakiej biskupi powinni włączyć się w 
działalność ekumeniczną, zostało zawarte w dokumentach Magisterium Kościoła, 
które zredagowano pod wpływem przesłania płynącego z Unitatis redintegratio. I 
tak w Dyrektorium ekumenicznym18 można przeczytać, że biskup diecezjalny po-
winien ustanowić specjalnego delegata do spraw ekumenicznych oraz ustanowić 
komisję lub sekretariat ekumeniczny diecezji, którego zadaniem byłoby wcielanie 
w życie dyrektyw wydanych przez Papieską Radę dla Popierania Jedności Chrześci-
jan oraz popieranie ruchu ekumenicznego na terytorium danego Kościoła partyku-
larnego (nr 41-45).W tym samym duchu, w Dyrektorium Apostolorum succesores19 
wskazano, że biskup diecezjalny powinien sprzyjać ekumenizmowi praktycznemu, 
czyli ekumenizmowi ducha, który obejmuje wewnętrzne nawrócenie chrześcijan, 
co może się objawić poprzez organizowanie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześci-
jan (nr 208 AS). 

Podmiotami drugiego szczebla odpowiedzialnymi za ekumenizm na płaszczyź-
nie partykularnej są poszczególne konferencje biskupów. Na każdej z nich ciąży 
obowiązek powołania komisji ds. ekumenicznych zajmującej się recepcją norm do-
tyczących ekumenizmu na terytorium sobie podległym (nr 46-47 DE). Konferencja 
biskupów jest również zobowiązana, zgodnie z kan. 844 §5 KPK/83, do skonsulto-
wania z kompetentnymi władzami Kościołów lub Wspólnot kościelnych niebędą-
cych w pełnej jedności z Kościołem katolickim norm ogólnych dotyczących com-
municatio in sacris.

O wiele szerzej ustawodawca kościelny uregulował kwestię dotyczącą współcze-
snego ekumenizmu we wschodniej kodyfikacji, która z racji tego, że jest późniejsza, 
przez niektórych uważana za lepiej dopracowaną. W Kodeksie Kanonów Kościołów 
Wschodnich, kontynuując myśl Soboru Watykańskiego II, poświęcono temu zagad-
nieniu cały tytuł XVII Kodeksu. Zgodnie z kan. 902 KKKW ponieważ troska o odno-
wienie jedności wszystkich chrześcijan należy do całego Kościoła, wszyscy chrze-
ścijanie, przede wszystkim Pasterze Kościoła, powinni modlić się o pełną jedność 
Kościoła, upragnioną przez Pana i gorliwie uczestniczyć w dziele ekumenicznym, 
wspomaganym przez Ducha Świętego. Ponadto w tej części kodeksu m.in. podkre-
ślono szczególną rolę katolickich Kościołów wschodnich w trosce o wspieranie 

18  Pontificium Consilium ad Unitatem Christianorum Fovendam. Directorium oecumenicum noviter composi-
tum, (25.03.1993), AAS 85 (1993), p. 1039-1119; Papieska Rada do spraw Jedności Chrześcijan, Dyrekto-
rium w sprawie zasad i norm dotyczących ekumenizmu z 25 marca 1993 r., [w:] Ut unum. Dokumenty Ko-
ścioła katolickiego na temat ekumenizmu 1982-1998, red. Napiórkowski S. C., Leśniewski K., Leśniewska 
J., TN KUL, Lublin 2000, s. 65-101 [skrót DE]. 

19  Congregatio pro Episcopis, Direttorium Apostolorum Successores per il minister poastorale dei vesco-
vi (22.02.2004), Libreria Editrice Vaticana 2004; Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium Apostolorum 
Successores o pasterskiej posłudze biskupów, [w:] Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. W. 
Kacprzyk, M. Sitarz, KUL, Lublin 2006, s. 517-711 [skrót AS].
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jedności chrześcijan (kan. 903 KKKW) oraz wskazano, że podjęte działania ekume-
niczne powinny być starannie prowadzone w każdym Kościele sui iuris (kan. 904§1 
KKKW). Co ciekawe, w kodyfikacji wschodniej została wprost wskazana powinność 
powołania komisji do spraw ekumenicznych na szczeblach odpowiadających ustro-
jowi hierarchicznemu katolickich Kościołów wschodnich (kan. 904§2 i §3 KKKW).

4. Przyczyny powstania dokumentu
Skoro zatem swoista odpowiedzialność jest od dawna przewidziana w prawie 

kanonicznym, i w dokumentach Magisterium Kościoła, to skąd potrzeba opraco-
wania vademecum i zaakcentowania w nim roli biskupa w działalności ekumenicz-
nej? Odpowiedzi można upatrywać w rozważaniach prawosławnego ekumenisty, 
ks. prof. Henryka Paprockiego, który wskazał, że: można mówić o entuzjazmie 
ekumenicznych lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych minionego wieku. Entu-
zjazm zaczął jednak powoli opadać. Przeciętny wierny oczekiwał szybkich decyzji, 
których nie było. Jestem skłonny twierdzić, że obecnie ekumenizm znajduje się w 
fazie kryzysu. Oficjalnie mamy do czynienia z „ekumenizmem okolicznościowym”, 
mający charakter „wybuchowy” w miesiącu styczniu. I dalej: Widać wyraźnie, że 
mamy do czynienia z dwoma formami ekumenizmu: „ekumenizmem na górze” i 
„ekumenizmem na dole”. Komunikacja między tymi dwoma rodzajami ekumeni-
zmu w praktyce jest żadna. Przy czym pod pojęciem „ekumenizm na górze” ro-
zumie się spotkania hierarchów, duchownych i teologów, zjazdy, sesje naukowe i 
konferencje. „Ekumenizm na dole” dotyczy wiernych. Hierarchie wartości obu tych 
grup są całkowicie różne20.

Wyżej przywołane stanowisko w rzeczywistości nie było niczym odkrywczym. 
W istocie od dawna strony zaangażowane w dialog ekumeniczny dostrzegały ko-
nieczność aktywizacji wiernych w działalność zmierzającą ku jedności chrześci-
jan. Podczas polskiej prezentacji Vademecum ekumenicznego, która miała miejsce 
16.12.2020 r., ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka (Dziekan Wydziału Teologii 
KUL) wskazał m.in., że: teologowie dyskutują a wierni w Kościołach mało o tym 
wiedzą, i tu jest właśnie zadanie które stoi przed księżmi biskupami, nakreślone 
w tymże vademecum, ażeby promować recepcję wyników dialogów ekumenicznych. 
Ażeby to co zostaje uzgodnione na najwyższym szczeblu mogło również zejść – 
mówiąc językiem poetyckim – pod strzechy. Z tego też względu dokument Papieskiej 
Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan jest oferowany jako pomoc dla biskupów 
diecezjalnych i eparchialnych, aby pomóc im lepiej zrozumieć i wypełnić ich eku-
meniczną odpowiedzialność (Przedmowa VE).

Jednocześnie należy wskazać, że wiele diecezji i konferencji biskupów prowa-
dzi ożywioną działalność ekumeniczną, a wytyczne zawarte w vademecum nie są 
niczym odkrywczym. Konferencja Episkopatu Polski już 10.02.1966 r. powołała 
taką komisję ds. ekumenizmu. Jak wskazał podczas polskiej prezentacji vademe-
cum bp dr Krzysztof Nitkiewicz (Przewodniczący Rady KEP ds. ekumenizmu):w 
ramach Rady KEP ds. ekumenizmu mniejsze rady prowadzą dialogi bilateralne np. 
zespół ds. kontaktu z PRE, zespół bilateralny katolicko-prawosławny, zespół ds. 

20  Paprocki H., Przyjazna współpraca i co dalej?, [w:] O co chodzi w ekumenizmie? Czym jest dialog? Pod-
stawowe idee Vaticanum II pół wieku później, red. Kita M., Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 
Wyd. Naukowe, Kraków 2015, s. 27-28. 
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kontaktów z rosyjskim Kościołem Prawosławnym, zespół ds. dialogu ze wspólnotą 
Adwentystów Dnia Siódmego, zespół ds. kontaktów ze wspólnotą kościelną Ewan-
gelicko-Augsburgską, zespół ds. dialogu ze wspólnotą kościelną Polskokatolicką i 
wiele innych. 

5. Charakterystyka dokumentu 
Autorem dokumentu pt. Biskup i jedność chrześcijan. Vademecum ekumeniczne 

jest Papieska Rada dla Popierania Jedności Chrześcijan, której zadaniem jest po-
dejmowanie różnych inicjatyw ekumenicznych dla przywrócenia jedności między 
chrześcijanami21. Dokument ten został przygotowany pod przewodnictwem kard. 
Kurta Kocha, który był gościem na VI Kongresie Kultury Chrześcijańskiej, podczas 
którego otrzymał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go im. Jana Pawła II. W trakcie swojego wystąpienia zapowiedział w nieodległym 
czasie publikację vademecum, która ostatecznie miała miejsce 4 grudnia 2020 r. 

Już we wstępie vademecum wskazano, że jest ono oddawane w ręce biskupów 
świata, z nadzieją, że na tych stronach znajdą oni jasne i pomocne wskazówki, które 
pozwolą im poprowadzić Kościoły lokalne powierzone ich duszpasterskiej opiece 
ku tej jedności, o którą modlił się Pan i do której Kościół jest nieodwołalnie powoła-
ny. Podkreślono, że w służbie jedności posługa duszpasterska biskupa rozciąga się 
nie tylko na jedność własnego Kościoła, ale na jedność wszystkich ochrzczonych w 
Chrystusa (Przedmowa VE). 

Dokument składa się z: Przedmowy, Wykazu skrótów, Wprowadzenia (nr 1-5), 
Części Pierwszej pt. Promowanie ekumenizmu w Kościele katolickim (traktuje o eku-
menicznych strukturach Kościoła i ekumenicznej formacji wiernych nr 6-14), Części 
Drugiej pt. Relacje Kościoła katolickiego z innymi chrześcijanami (omówiono w niej 
drogi ekumenicznej działalności Kościoła katolickiego nr 15-41), Wniosku (nr 42) 
wzbogaconego o modlitwę o jedność chrześcijan, Wykazu katolickich dokumentów 
o ekumenizmie oraz Aneksu.  W medialnych relacjach o vademecum wielokrotnie 
podkreślano jego praktyczny charakter ze względu na umieszczenie w sześciu miej-
scach tego dokumentu zaleceń praktycznych mających na celu wsparcie biskupa i 
jego diecezjan w ekumenicznej drodze ku jedności. Bezsprzecznie jest to duży walor. 
Niemniej warto również dostrzec znaczenie Aneksu, w którym zawarto bardzo do-
brze opracowany wykaz dialogowych partnerów Kościoła katolickiego. Jego analiza 
pozwala stwierdzić, że umieszczono w nim szczegółowe i przede wszystkim aktu-
alne informacje w zakresie stanu dialogu, wypracowanych dokumentów, struktury 
hierarchicznej itp. Z pewnością każdy zainteresowany tematyką ekumenizmu znaj-
dzie w tym opracowaniu treści przydatne ze względu na swoją posługę w Kościele, 
zaangażowanie w dialog, badanie naukowe, czy też zwykłą ciekawość.  

Kończąc charakterystykę vademecum należy wskazać, że dokument ten nie wpro-
wadza rewolucyjnych zmian w zakresie katolickiego rozumienia ekumenizmu i za-
sad jego realizacji. Jak przekonuje ks. prof. Sławomir Pawłowski (Kierownik Sekcji 
Ekumenizmu KUL) vademecum stanowi raczej ponowienie apelu o ekumeniczne 
zaangażowanie biskupów i praktyczne narzędzie w ich ręku22. Choć punktem odnie-

21  Krukowski., dz. cyt., s. 116. 
22  S. Pawłowski., Ekumeniczne vademecum dla biskupów. Komentarz teologiczny, „Studia Oecumenica” 20 

(2020) s. 443.
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sienia dla działalności ekumenicznej jest ciągle Dyrektorium ekumeniczne, to od-
czuwało się jednak brak tekstu skierowanego do biskupów23. 

6. Rodzaje prowadzonego dialogu 
Pierwszy rozdział Unitatis redintegratio przedstawiający katolickie zasady eku-

menizmu pozwala również wyodrębnić trzy rodzaje ekumenicznej drogi bądź trzy 
sposoby prowadzenia dialogu ekumenicznego – ekumenizm duchowy, ekumenizm 
doktrynalny (teologiczny) i ekumenizm praktyczny24. W vademecum dokonano 
jednak nieco innego, nie tyle podziału, co wyszczególnienia, i w znacznym stopniu 
poszerzono zakres ostatniego. Mianowicie wskazano: ekumenizm duchowy, dialog 
miłości, dialog prawdy oraz dialog życia, który swym zakresem obejmuje ekume-
nizm duszpasterski, ekumenizm praktyczny i ekumenizm kulturowy. 

Dokonując pobieżnego omówienia każdej z ww. dróg prowadzenia dialogu eku-
menicznego, należy wskazać, że ekumenizm duchowy promuje modlitwę, nawró-
cenie i świętość w imię jedności chrześcijańskiej. Dialog Miłości dotyczy spotkania 
na poziomie codziennych kontaktów i współpracy, pielęgnowania i pogłębiania 
relacji, które już są dzielone poprzez chrzest. Dialog Prawdy dotyczy istotnego 
aspektu doktrynalnego uzdrawiającego podziału między chrześcijanami. Dialog 
Życia obejmuje możliwości spotkania i współpracy z innymi chrześcijanami w 
duszpasterstwie, w misji na świecie i poprzez kulturę (nr 15 VE). 

W swym zasięgu dialog życia obejmuje: ekumenizm duszpasterski, do które-
go należą kwestie związane m.in. z misją i katechezą, małżeństwami mieszanymi, 
communicatio in sacris, zmianę przynależności kościelnej, współpracę duchow-
nych czy użyczanie miejsc kultu (nr 32-37 VE);ekumenizm praktyczny w ramach 
którego posługa charytatywna, obrona godności ludzkiej, zwalczanie skutków 
klęsk żywiołowych, walka z dyskryminacją, obrona świętości życia, troska o stwo-
rzenie, dialog międzyreligijny (nr 38-40 VE);ekumenizm kulturowy obejmujący 
wszelkie wysiłki mające na celu lepsze zrozumienie kultury innych chrześcijan, 
a tym samym uświadomienie sobie, że poza różnicami kulturowymi, w różnym 
stopniu, dzielimy tę samą wiarę wyrażaną na różne sposoby. Ważnym aspektem 
ekumenizmu kulturowego jest promowanie wspólnych projektów kulturalnych, 
które są w staniezbliżyć do siebie różne społeczności i ponownie inkulturować 
Ewangelię w naszych czasach. W tym celu zachęca się do wspólnych projektów 
o charakterze akademickim, naukowym lub artystycznym i określania kryteriów 
rozeznania tych projektów. Doświadczenie wielu diecezji katolickich pokazuje, że 
koncerty ekumeniczne, festiwale sztuki sakralnej, wystawy i sympozja są ważnymi 
momentami zbliżenia między chrześcijanami. Kultura, w szerokim znaczeniu, pre-
zentuje się jako miejsce uprzywilejowane dla „wymiany darów”(nr 41 VE).

Podkreślenia wymaga fakt, że Vademecum ekumeniczne przypomina, że ruch 
ekumeniczny jest jeden i niepodzielny, i zawsze należy go traktować jako całość. 
(…) Te formy ekumenizmu wyróżnione zostały dla jasności wyjaśnienia, ale nale-
ży zawsze pamiętać, że są one wzajemnie powiązane i wzajemnie wzbogacające 
się aspekty tej samej rzeczywistości. Wiele działań ekumenicznych angażuje jed-

23  tamże, s.439.
24  P. Kopiec., Ekumenizm ma sens. Przyczynek do dyskusji nad artykułem Jerzego Kopani, „Zeszyty Naukowe 

Centrum Badań im. Edyty Stein” 15 (2016), s. 337.
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nocześnie wiele z tych wymiarów (nr 15 VE).Jeszcze przed ogłoszeniem vademe-
cum Piotr Jaskóła słusznie wskazywał, że na wszystkich drogach prowadzących 
do jedności chrześcijan należy mieć świadomość, że podejmowane środki należy 
stosować integralnie. Nie można odrywać ekumenicznych wysiłków naukowo-teo-
logicznych od pastoralno-praktycznych, lokalnych od uniwersalnych25. 

7. Zalecenia praktyczne
W Wniosku zawartego w tytule niniejszej pracy dokumentu Papieskiej Rady 

dla Popierania Jedności Chrześcijan wskazano, że praktyczne zalecenia i inicjaty-
wy proponowane w vademecum są sposobami, w jaki Kościół, a w szczególności 
biskup, może dążyć do urzeczywistnienia zwycięstwa Chrystusa nad podziałem 
chrześcijańskim (nr 42 VE). Według ks. dr hab. Sławomira Pawłowskiego zalecenia 
praktyczne są bardzo cenną częścią składową vademecum, które w przystępny i 
precyzyjny sposób przekładają wyłożoną wcześniej treść na język czynów26. Zalece-
nia zostały umiejscowione w dokumencie na zakończenie każdej z sekcji, w sumie 
w sześciu miejscach. Wśród nich znajdują się zalecenia znane z Dyrektorium eku-
menicznego, inne zaś stanowią propozycję innowacyjnych rozwiązań. 

Zgodnie z vademecum zaleca się m.in.: zapewnienie obowiązkowego kursu eku-
menizmu we wszystkich seminariach i wydziałach teologii katolickiej w diecezji 
oraz zapewnienie, aby kursy teologii świętej i innych dziedzin wiedzy miały wy-
miar ekumeniczny; dzielenie się dokumentacją i zasobami ekumenicznymi za po-
średnictwem strony internetowej swojej diecezji, czy też dzielenie się nowinkami 
ekumenicznymi za pośrednictwem strony internetowej, aby wierni danej diecezji 
mogli zobaczyć spotkanie biskupie, modlić się i współpracować z innymi wspól-
notami chrześcijańskimi w okolicy; zrobienie pierwszego kroku, aby spotkać się z 
innymi chrześcijańskimi przywódcami; modlić się osobiście i publicznie za innych 
przywódców chrześcijańskich; zapraszanie, w razie potrzeby, innych przywódców 
chrześcijańskich na ważne uroczystości i wydarzenia liturgiczne; powołanie diece-
zjalnej lub regionalnej komisji dialogu z udziałem świeckich i wyświęconych eks-
pertów teologicznych; rozpoznanie wspólnych potrzeb duszpasterskich z innymi 
przywódcami chrześcijańskimi; słuchanie i uczenie się z inicjatyw duszpasterskich 
innych wspólnot; spotkanie się i wysłuchanie doświadczeń rodzin międzykościel-
nych w diecezji; określenie w dialogu z innymi przywódcami chrześcijańskimi 
obszarów, w których wymagana jest służba chrześcijańska; zachęcanie księży do 
współpracy z partnerami ekumenicznymi w służbie lokalnej społeczności etc. 

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę całokształt przywołanych faktów można w sposób uprawnio-

ny wyprowadzić wniosek, że biskup poprzez swoje zaangażowanie w działalność na 
rzecz jedności chrześcijan, swoje świadectwo, swoją motywację i również swój prestiż 
– może być uznany za autorytet w służbie jedności chrześcijan. I chociaż jego odpowie-
dzialność, czy raczej powinność, w tym zakresie jest od dawna prawnie uregulowana, 
to doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że należało o niej przypomnieć, podkreślić 

25  P. Jaskóła., Utsint unum. Wprowadzenie do ekumenizmu, Redakcja Wyd. Wydziału Teologicznego Uniwer-
sytetu Opolskiego, Opole 2018.

26  S. Pawłowski., dz. cyt., s. 440
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jej znaczenie i udzielić praktycznych wskazówek. W tym właśnie celu zostało opubli-
kowane Vademecum ekumeniczne będące poradnikiem dla biskupów i wszystkich 
wiernych w urzeczywistnieniu owoców dotychczas prowadzonych dialogów doktry-
nalnych, które powinny mieć przełożenie na życie i wzajemne relacje chrześcijan. Jak 
wskazano w dokumencie, można podejmować inicjatywy na drodze ekumenizmu du-
chowego, dialogu miłości, dialogu prawdy i dialogu życia, w którym zawiera się eku-
menizm duszpasterski, ekumenizm praktyczny i ekumenizm kulturowy. Wszystko to 
ma sprzyjać budowaniu większej świadomości ekumenicznej wśród katolików powie-
rzonych pasterskiej opiece biskupów, działających nie tylko jako ich pasterze, ale tak-
że jako członkowie Kolegium Biskupów, które tworzą wraz z Papieżem. Każdy wierny 
powinien przejść w odpowiednim zakresie formację ekumeniczną do podejmowania 
działań na rzecz jedności chrześcijan. Niemniej jednak wielu ekumenistów podkre-
śla, że ostatecznie przywrócenie rzeczywistej i pełnej jedności między chrześcijanami 
może być tylko dziełem Ducha Świętego i przyjdzie ono od ołtarza. 

Streszczenie:
Kościół katolicki od Soboru Watykańskiego II żywo uczestniczy w dialogu eku-

menicznym z Kościołami i wspólnotami kościelnymi nie pozostającym z nim w peł-
nej łączności. Niemniej świadomość owoców tego dialogu wśród katolików nie jest 
wystarczająca.4 grudnia 2020 r. Papieska Rada dla Popierania Jedności Chrześcijan 
opublikowała dokument, który zawiera praktyczne wskazówki mające na celu oży-
wienie ekumenicznego zaangażowania wiernych powierzonych duszpasterskiej opie-
ce biskupów. W tym kontekście dokonano analizy znaczenia posługi biskupa jako 
przewodnika i autorytetu w służbie jedności chrześcijan. Praca powstała na podsta-
wie prawa kanonicznego oraz dokumentów Magisterium Kościoła traktujących o eku-
menizmie, ze szczególnym uwzględnieniem wspomnianego w tytule Vademecum eku-
menicznego. W pracy omówiono katolickie zasady dotyczące ekumenizmu, pasterską 
troskę biskupa nad diecezją i jego odpowiedzialność w zakresie popierania jedności 
chrześcijan, przyczyny powstania vademecum ekumenicznego, strukturę dokumentu, 
możliwe rodzaje prowadzonego dialogu, oraz wytyczne wskazane w dokumencie. 

Słowa kluczowe: diecezja, ekumenizm, dialog ekumeniczny, Kościół katolicki, 
odpowiedzialność 

Summary:
The bishop as an authority in the service of Christian unity by the ecumenical 

vademecum
Since the Second Vatican Council, the Catholic Church has participated actively in 

ecumenical dialogue with churches and ecclesial communities not in full commu-
nion with it.However, awareness of the fruits of this dialogue among Catholics is not 
satisfactory. 4 December 2020. The Pontifical Council for Promoting Christian Unity 
published a document that provides practical guidance to revitalise the ecumenical 
commitment of the faithful entrusted to the pastoral care of bishops.In this context, 
the ministry of the bishop as guide and authority in the service of Christian unity is 
analysed. The paper is based on canon law and the documents of the Church’s Ma-
gisterium treating ecumenism, with particular reference to the ecumenical vademe-
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cum mentioned in the title. The paper discusses Catholic principles concerning ecu-
menism, the authority of the bishop and his responsibility for promoting Christian 
unity, the reasons for the creation of the ecumenical vademecum, the structure of the 
document, possible types of dialogue, and the guidelines specified in the document. 

Keywords: diocese, ecumenism, ecumenical dialogue, Catholic Church, respon-
sibility
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Koła Gospodyń Wiejskich jako organizacje 
pozarządowe wspierające tradycję
i rozwój środowisk wiejskich

 

mgr Anna Mazurek – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w Rzeszowie

Wstęp
Wieś od zawsze była miejscem, gdzie tradycyjnie rola kobiety była mocniej zwią-

zana z domem i rodziną1. Jednocześnie to przede wszystkim kobiety pielęgnowały 
lokalne tradycje, przekazywały sobie receptury kulinarne, w naturalny sposób uczy-
ły młodsze pokolenia kobiet prac domowych. Kobiety spotykały się i wspierały wza-
jemnie przy wielu okazjach, a tym spotkaniom towarzyszyła zwykle praca: wspólne 
przygotowania przetworów, haftowanie czy wicie wieńców dożynkowych. Zacho-
dzące zmiany transformacyjne stopniowo poszerzały życiowe możliwości kobiet, 
one zaś chętnie korzystały z nowych uprawnień, jakie niosły przemiany społeczne. 
Dzisiaj kobiety zamieszkujące na wsi są aktywne zawodowo i politycznie, jednak 
łączą zwykle pracę zawodową z tradycyjnymi rolami i zadaniami, a niekiedy nawet z 
pracami pomocniczymi w gospodarstwie rolnym.

Kobiety na wsi były i nadal pozostają aktywne społecznie, chociaż na przestrze-
ni stuleci ta aktywność przybierała różne formy. W literaturze przedmiotu jako ak-
tywność społeczną wskazuje się: działalność obywatelską, wolontariat, filantropię, 
programy zwiększania emancypacji, a także edukację obywatelską czy sektor orga-
nizacji pozarządowych2.

Przedmiotem zainteresowania autorki są inicjatywy podejmowane przez kobie-
ty działające w Kołach Gospodyń Wiejskich. Celem niniejszego rozdziału jest przy-
bliżenie form zaangażowania oraz aktywności mieszkanek wsi na rzecz lokalnej 
społeczności w ramach tworzonych przez nie Kół Gospodyń Wiejskich. Nie ulega 
wątpliwości, że na przestrzeni lat zmianie uległy przyczyny, dla których kobiety an-
gażują się w takie działania. Można postawić tezę, że o ile pierwsze Koła Gospodyń 
Wiejskich miały na celu m.in. działania na rzecz edukacji mieszkańców wsi oraz roz-
woju lokalnego, to współcześnie funkcjonujące Koła przede wszystkim nakierowane 
są na pielęgnowanie tradycji i zwyczajów charakterystycznych dla ich miejscowości 
czy regionu. W tym celu aktualnie działające Koła Gospodyń Wiejskich podejmu-
ją różnego rodzaju aktywności społeczne, podczas których mogą zaprezentować i 
wypromować jakieś regionalne potrawy i produkty, a tym samym pielęgnują lokal-

1  S. Michalska, Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich, „Wieś i Rolnictwo” 2013, nr 2, s. 125.
2  A. Ostaszewska, Zaangażowanie i aktywność społeczna kobiet na przykładzie kół gospodyń wiejskich oraz 

grup feministycznych. Analiza przypadków, [w:] Krajobraz społecznościowy – Polska 2014, red. G. Chi-
miak, K. Iwińska, Warszawa 2014, s. 115.
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ną tradycję i pozwalają zapoznać się z nią szerokiemu gronu odbiorców. Wykazać 
więc należy, że kobiety współcześnie działające w Kołach Gospodyń Wiejskich in-
tensywnie chronią przed zapomnieniem wiele lokalnych tradycji oraz podejmują ak-
tywności mające na celu promocję środowisk wiejskich, współpracując przy tym z 
wieloma instytucjami i organami samorządu terytorialnego. Te działania nie byłyby 
jednak możliwe do realizacji bez dotacji celowych z budżetu państwa oraz wsparcia 
finansowego pozyskiwanego z innych źródeł.

1. Historia tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich
Koła Gospodyń Wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, 

jakie prowadzą obecnie działalność w Polsce. Pierwsze Koła powstały w latach 60. 
XIX wieku jako organizacje pomocnicze dla kółek rolniczych. Początkowo działal-
ność Kół skupiona była na formach służebnej pracy wobec społeczności wiejskiej, 
przejawiających się we wspieraniu jej w codziennych obowiązkach3. Członkinie Kół 
organizowały szkolenia, pokazy i kursy o różnorodnej tematyce z zakresu piecze-
nia i gotowania, przetwórstwa mięsa i owoców, hodowli drobiu, warzywnictwa, ale 
także z zakresu higieny i racjonalnego odżywiania, szycia oraz wskazywania na zna-
czenie kobiet w życiu społecznym. Organizowane przez nie spotkania towarzyskie i 
społeczne, a także potańcówki i konkursy, służyły wzmacnianiu relacji międzyludz-
kich, wspólnej rozrywce mieszkańców wsi4.

Ważnym zadaniem pierwszych Kół Gospodyń Wiejskich była także wspomniana 
pomoc kółkom rolniczym w rozwoju terenów wiejskich. W tamtym czasie do kółek 
rolniczych należeli najbardziej postępowi i przedsiębiorczy mieszkańcy wsi, którzy 
w mieszkankach swojej społeczności widzieli sojuszników we wdrażaniu postępu 
we wsi w aktywnych społecznie i wykształconych5.

Pierwsza organizacja kobieca powstała w marcu 1866 roku we wsi Piaseczno na 
Pomorzu Gdańskim i przyjęła nazwę „Towarzystwo Gospodyń”6. W 1877 roku dzia-
łaczka socjalistyczna i nauczycielka Filipina Płaskowicka założyła pierwsze na zie-
miach polskich Koło Gospodyń Wiejskich we wsi Janisławice pod Skierniewicami7. 
Założycielka rozpoczęła swoją działalność od edukacji dzieci wiejskich, a z czasem 
także nauczała dorosłych mieszkańców wioski. Gromadziła wokół siebie kobie-
ty, które przychodziły do niej posłuchać ciekawych opowiadań i czytanych na głos 
książek. Misji organizowania sieci Kół Gospodyń Wiejskich Płaskowicka poświęciła 
życie, a za swoją działalność patriotyczną została skazana na zesłanie na Syberię8.

Zgodnie z duchem czasów, aktywności podejmowane przez Koła miały wyrażać 
opór względem polityki zaborczej i czyniły je jedną z wielu organizacji o charakte-
rze niepodległościowym9. W 1918 roku działające na ziemiach polskich organizacje 
kobiet wiejskich przyjęły oficjalnie wspólną nazwę „Koła Gospodyń Wiejskich”. W 

3  Por. Z. Grzebisz-Nowicka, Działalność organizacji Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz kobiet i ich rodzin, 
[w:] Kobieta wiejska w Polsce: rodzina, praca, gospodarstwo, red. J. Sawicka, Warszawa 1995.

4  B. Ditrich, Historia Kół Gospodyń Wiejskich, www.kolkarolnicze.eu (dostęp: 14.10.2020).
5  M. Biejat, K. Wójcikowska, O roli tradycji we współczesnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich, „Wieś i 

Rolnictwo” 2015, nr 1-2, s. 98.
6  J. Borkowski, A. Gurnicz, Kółka rolnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1978, s. 9.
7  M. Środa, Kobiety i władza, Warszawa 2009, s. 367.
8  Zmarła podczas transportu w 1881 r.
9  J. Stasiak, Koła Gospodyń Wiejskich – nie tylko od kuchni, „Wieś Mazowiecka. Mazowiecki Ośrodek Do-

radztwa Rolniczego w Warszawie: 2016, nr 11, s. 14.
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tamtym okresie Koła miały charakter elitarny, zaś prowadzona przez kobiety dzia-
łalność cieszyła się powszechnym uznaniem i renomą.

W dwudziestoleciu międzywojennym Koła zajmowały się przede wszystkim 
praktyczną działalnością kształceniową. Specjalnie przeszkolone instruktorki orga-
nizowały cykle kursów, podczas których uczestniczki uczone były przygotowania 
przetworów owocowo-warzywnych, doskonaliły swoje umiejętności krawieckie, a 
także uczono zasady racjonalnego zarządzania gospodarstwem domowym. Mimo, 
że powody politycznie uniemożliwiły powołanie organizacji zarządzającej ruchem 
Kół Gospodyń Wiejskich, to tuż przed wybuchem II wojny światowej istniało ok. 4 
tysiące Kół, w których zrzeszone było niemal 100 tysięcy kobiet10.

W latach trzydziestych działalność Kół Gospodyń Wiejskich skoncentrowana była 
wokół: organizowania kursów mających na celu podniesienie kultury życia codzien-
nego rodzin i całej wsi; opieki zdrowotnej, oświatowej i sanitarnej, w tym zwłaszcza 
na prowadzeniu kursów dla położnych; organizowaniu ochronek oraz ognisk matki 
i dziecka, służących pomocą w wychowaniu i opiece nad dziećmi; przysposabiania 
kobiet do obronności kraju; oraz aktywizacji zawodowej kobiet, głównie przez or-
ganizowanie rozmaitych konkursów, np. na najpiękniejszy ogródek warzywny11. Za 
pozytywny skutek ówczesnej działalności Kół należy uznać rozbudzenie w miesz-
kankach wsi potrzeby zespołowej pracy oraz uświadomienie tym kobietom, że po-
prawa sytuacji życiowej zależy przede wszystkim od podejmowania przez nie wła-
snej aktywności, także tej zawodowej i społecznej12. Ożywioną i twórczą działalność 
Kół przewał wybuch II wojny światowej.

Tuż po wojnie organizacje kobiece wznowiły swoją działalność. Czas PRL cha-
rakteryzował się ponownym rozkwitem Kół Gospodyń Wiejskich, co doskonale od-
zwierciedlone zostało w statystykach: na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdzie-
siątych funkcjonowało 8.378 Kół zrzeszających ogółem 159.000 członkiń, zaś pod 
koniec lat osiemdziesiątych działalność prowadziło już 35.653 Koła, z liczebnością 
1.117.800 członkiń13. Koła zaczęły pełnić nową funkcję – organizowały mieszkań-
com wsi dostęp do brakujących dóbr i usług. Przede wszystkim dbały o opiekę i 
wakacje dla dzieci na czas prac polowych, propagowały zdrowie i higienę, troszczyły 
się o sprowadzenie do wsi lekarza, promowały rękodzieło ludowe i agroturystykę. 
Nadal także kontynuowały tradycyjne aktywności, a więc prowadziły kursy gotowa-
nia i przetwórstwa, organizowały pokazy i wypożyczanie sprzętu kulinarnego oraz 
zajmowały się przygotowaniem jarmarków i festynów14.

Na początku lat dziewięćdziesiątych liczba Kół zaczęła gwałtownie spadać, wiele 
z nich rozstało rozwiązanych lub zawiesiło działalność. Przyczyny tego stanu należy 
się dopatrywać w zachodzących zmianach instytucjonalnych, zwłaszcza w zlikwido-
waniu budżetu, z którego opłacane było wynagrodzenie dla instruktorek wspiera-
jących działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Poważnym problemem był także brak 
nowych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Kół, należących wów-

10  Ibidem.
11  J. Sawicka, Koła Gospodyń Wiejskich jako społeczno-zawodowa organizacja kobiet, „Wieś Jutra” 1998, nr 

4, s. 32-33.
12  O Kołach Gospodyń Wiejskich, KGW Mazowsze, www.kgwmazowsze.pl (dostęp: 14.10.2020).
13  Por. Z. Grzebisz-Nowicka, op. cit.
14  J. Stasiak, op. cit., s. 14-15.
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czas do Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych15 oraz utrata 
monopolu na dystrybucję trudno dostępnych dóbr.

2. Podstawy prawne działalności Kół Gospodyń Wiejskich jako organizacji             
pozarządowych

Definicja organizacji pozarządowej zawarta jest w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie16. Definicja ta poda-
je, że: „organizacjami pozarządowymi są: niebędące jednostkami sektora finansów 
publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym 
fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4”.Organizacjami pozarządowymi są 
więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej 
osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenc-
kie, koła gospodyń wiejskich)17.

Do 2018 roku Koła Gospodyń Wiejskich działały na podstawie ustawy z 1982 
roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz uchwalonych przez 
siebie regulaminów. Na podstawie ówczesnych przepisów Koła tworzone były jako 
wyodrębnione jednostki organizacyjne kółek rolniczych i posiadały swoją reprezen-
tację we wszystkich ich statutowych organach18. We wsiach, w których nie działały 
kółka rolnicze, Koła Gospodyń Wiejskich mogły posiadać osobowość prawną z uwa-
gi na tworzenie ich jako samodzielnych kółek rolniczych19. Kolejną możliwością było 
powołanie Kół w formie stowarzyszenia zwykłego lub rejestrowego20.

Od 9 listopada 2018 roku podstawą prawną działania Kół Gospodyń Wiejskich jest 
ustawa o kołach gospodyń wiejskich21. Nowa ustawa określa m.in. formy i zasady zrze-
szania się w Kołach, tryb ich zakładania oraz zasady organizacji. Spośród zawartych w 
ustawie uregulowań szczególnie istotne jest uzyskanie przez Koła Gospodyń Wiejskich 
osobowości prawnej, możliwość prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej na 
własny rachunek oraz możliwość zakładania związków kół gospodyń wiejskich.

Aktualnie obowiązująca ustawa o kołach gospodyń wiejskich w art. 2 ust. 1 defi-
niuje Koła jako dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samo-
rządu terytorialnego, samorządną społeczną organizację mieszkańców wsi, wspie-
rającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk 
wiejskich. Ustawa określa także, że zadaniem Kół jest reprezentowanie interesów 
i podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet 
wiejskich i ich rodzin oraz podejmowanie aktywności wspierających wszechstronny 
rozwój terenów wiejskich. Wskazany przez ustawę zakres działalności Kół stanowi 

15  Działalność Kół Gospodyń Wiejskich opierała się na ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-
-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 1982 r. nr 32, poz. 217), co wykluczało Koła z możliwości 
ubiegania się o większość grantów kierowanych do organizacji pozarządowych.

16  Art. 3. ust. 2 (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873).
17  Zob. K. Lipiński, K. Trudnowska, Formalno-prawne aspekty funkcjonowania kół gospodyń wiejskich, [w:] 

Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich. Poradnik dla KGW, Warszawa 2019, 
s. 80-82.

18  Rozdział 4 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
19  E. Smoktunowicz, Encyklopedia obywatela PRL: status administracyjnoprawny, Warszawa 1987, s. 111.
20  I. Raszejska-Ossowska, Formalno-prawne aspekty działalności kół gospodyń wiejskich, Warszawa 2019, s. 3-5.
21  Dz. U. z 2018 r., poz. 2212.
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katalog otwarty, zaś wśród wymienionych aktywności możliwych do podejmowania 
przez Koła Gospodyń Wiejskich znalazły się: prowadzenie działalności społeczno-
-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; prowadzenie 
działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; wspieranie 
rozwoju przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz po-
prawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozwijanie form 
współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw 
domowych; reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec orga-
nów administracji publicznej; rozwijanie kultury ludowej, w tym zwłaszcza kultury 
lokalnej i regionalnej (art. 2 ust. 3).

Istotną nowością regulowaną ustawą o kołach gospodyń wiejskich jest przepis 
wyrażony w art. 4 ust. 1 stanowiący, że na terenie jednej wsi może mieć siedzibę tyl-
ko jedno Koło Gospodyń Wiejskich. Wcześniej ta liczba działających Kół nie była w 
żaden sposób prawnie regulowana i ograniczana. Kolejną nowością jest możliwość 
tworzenia kół nie tylko na terenie wsi, ale także na obszarze sołectwa położonego 
w granicach administracyjnych miasta lub na terenie miasta do 5.000 mieszkańców. 
Koła mogą prowadzić aktywności także poza terenem swojej miejscowości, w tym 
na terytorium Rzeczypospolitej lub poza jej granicami.

Członkiem Koła Gospodyń Wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 
lat, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może być jednocześnie członkiem jednego ta-
kiego Koła. Za zgodą opiekunów ustawowych w działalności Kół mogą brać także 
udział osoby powyżej 13. roku życia. Ustawa dopuszcza tworzenie młodzieżowych 
i dziecięcych organizacji wspomagających realizację celów Kół Gospodyń Wiejskich 
(art. 4 ust. 3 i 4). 

Z inicjatywą założenia Koła może wystąpić co najmniej 10 osób, które ukończyły 
18 lat, i których miejscem zamieszkania jest miejscowość będąca terenem działal-
ności zakładanego Koła. Konieczne jest wybranie komitetu założycielskiego oraz 
przyjęcie statutu, w oparciu o który Koło zamierza prowadzić swoją działalność. Ko-
lejnym krokiem jest dokonanie rejestracji Koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń 
Wiejskich, prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Koła, które uzyskały skuteczny wpis do rejestru nabywają osobowość prawną i pro-
wadzą działalność w oparciu o status podobny do zarejestrowanego sądownie sto-
warzyszenia.

Najwyższą władzą w Kołach Gospodyń Wiejskich są zebrania członków. Art. 15 
ustawy o kołach gospodyń wiejskich wymienia działania zastrzeżone dla takiego 
zebrania i są to m.in. wybór zarządu, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, po-
dejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się w związek oraz nadzór i kontrola dzia-
łalności Koła. Musi ono także utworzyć zarząd, którego rolą jest kierowanie działal-
nością Koła oraz reprezentowanie go na zewnątrz (art. 19). Na czele wszystkich Kół 
stoi Krajowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich.

Zgodnie z art. 23 ustawy o kołach gospodyń wiejskich, mogą one ubiegać się o 
dotacje celowe na realizację zadań statutowych, w szczególności tych w zakresie 
wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Maksymalny limit wydatków z bu-
dżetu państwa przeznaczony na pomoc finansową dla Kół Gospodyń Wiejskich w 
2020 roku wynosi 40.000.000 zł.
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Ustawa przewiduje możliwość gromadzenia majątku i prowadzenia działalności 
gospodarczej przez Koła. Przede wszystkim mogą przyjmować darowizny, spadki i 
zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Majątek może być także tworzony ze 
składek członkowskich, dochodów z działalności własnej oraz dochodów z majątku 
Koła. Ważnym ograniczeniem jest, że dochód z działalności Kół może być przezna-
czony jedynie na realizację celów statutowych. Jednocześnie koła mogą prowadzić 
uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów22.

3. Kierunki działalności społecznej Kół Gospodyń Wiejskich
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat na terenie całej Polski zaobserwować 

można masową reaktywację Kół Gospodyń Wiejskich. Dzisiejsze członkinie Kół ak-
tywnie uczestniczą w życiu społecznym swojej wsi i regionu. Takie obserwacje mają 
potwierdzenie w wynikach prowadzonych badań. Szacuje się, że na terenie 75% 
gmin w kraju działa przynajmniej jedno Koło Gospodyń Wiejskich23.

Można przyjąć, że u podstaw całego zakresu działalności Kół znajduje się słowo 
„tradycja”. Przywiązanie do tradycji widoczne jest nie tylko w ustnych deklaracjach 
członkiń, ale także w konkretnych działaniach Kół, zwłaszcza w zakresie aktywności 
artystycznej czy kulinarnej. Tradycja stanowi inspirację do prowadzonej działalno-
ści oraz jest wartością, która determinuje kierunki i sposoby tych działań. Jednocze-
śnie jednak należy zauważyć, że współczesne członkinie Kół Gospodyń Wiejskich 
różnorodnie rozumieją określenie „tradycja”, wobec czego ich działalność w prakty-
ce nierzadko odbiega od przyjętego w nauce kanonu rozumieniu tego pojęcia24.

Oparcie się na tradycji w aktywności Kół może być rozpatrywane na dwóch po-
ziomach: jako podejście członkiń do szeroko pojętego zbioru zwyczajów charakte-
rystycznych dla ich miejscowości lub regionu, ale także jako zakres kultywowania 
tradycji poprzednich pokoleń członkiń tworzących to konkretne Koło w przeszłości. 
Należy przypomnieć, że znaczna część współcześnie funkcjonujących Kół to organi-
zacje utworzone w czasie ostatnich kilkunastu lat, wobec czego na próżno doszuki-
wać się u nich głęboko sięgających korzeni działalności oraz kultywowanych tradycji 
poprzednich pokoleń członkiń.

Dla Kół Gospodyń Wiejskich tradycja nie stanowi zamkniętego skansenu ludo-
wych form, ale jest źródłem inspiracji, które umiejętnie wykorzystują w swojej ak-
tywności, czerpiąc z tradycji przy jednoczesnym dodawaniu nowych elementów, 
adekwatnych do współczesnych oczekiwań lokalnej społeczności25. Przejawy takie-
go rozumienia tradycji widoczne są w bezpośrednim czerpaniu przez Koła z trady-
cji kulinarnych, rękodzielniczych i artystycznych i przedstawianiu ich w atrakcyjnej 
formie podczas festynów parafialnych, dożynek, imprez kulturalnych organizowa-
nych przez gminy. Często członkinie Kół za naturalne uważają dodawanie kolejnych 
zwrotek do ludowej pieśni, wzbogacając tym stary tekst o współczesną tematykę. 
Tradycyjne przepisy są zwykle ulepszane, by Koło mogło zdobyć wyróżnienie w 
konkursie kulinarnym. Takie przykłady luźnego traktowania tradycji, inspirowania 
się nią i twórczego wyrażania w nowoczesnej formie są powszechnym zjawiskiem 
w działalności wielu Kół.

22  Art. 24 ust. 1 ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
23  M. Biejat, K. Wójcikowska, op. cit., s. 101.
24  Ibidem, s. 103.
25  J. Stasiak, op. cit., s. 17-18.
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Współczesne formy aktywności podejmowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich 
powiązane są z pielęgnowaniem tradycji własnej miejscowości lub regionu, przede 
wszystkim zwyczajów kultury wiejskiej. To Koła zwykle zajmują się organizacją do-
żynek gminnych, przygotowaniem wieńców i wianków dożynkowych, pomagają przy 
dekorowaniu ołtarzy na Boże Ciało i dekoracji świątyni z okazji odpustu parafialnego. 
Poza czynnym włączaniem się w przygotowanie uroczystości kościelnych, członki-
nie Kół chętnie popularyzują kuchnię i potrawy lokalne i biorą udział w konkursach 
twórczości ludowej, reprezentując swoją miejscowość i promując lokalne zwyczaje, a 
przy okazji promując własne Koło. W wielu wsiach, gdzie działają Koła, to ich człon-
kinie zajmują się także organizacją świeckich imprez okolicznościowych, takich jak 
Dzień Kobiet, Dzień Samorządowca, Dzień Dziecka, zabawy karnawałowe26.

Wiele Kół stawia sobie za cel wypromowanie jakiejś regionalnej potrawy, a nawet 
wprowadzenie jej na oficjalną listę potraw regionalnych. W tym przypadku także wi-
doczne jest umowne postrzeganie tradycji. Nawet, gdy członkinie Koła nie posiadają 
receptury żadnej wyróżniającej się potrawy charakterystycznej dla ich miejscowo-
ści, to podejmują działania w kierunku wypromowania potrawy tradycyjnie przygo-
towywanej w dalszej okolicy a współcześnie zapomnianej. Zdarzają się przypadki, 
gdy Koła promują potrawy powszechnie rozpoznawalne w danym regionie27. Takie 
aktywności służą jednemu celowi – zakorzenieniu takiej potrawy w świadomości 
mieszkańców i uczestników imprez okolicznościowych jako „tradycyjna”.

Należy zaznaczyć, że wiele z planowanych aktywności Kół nie miałoby szansy na 
realizację bez dobrej współpracy z samorządem terytorialnym oraz lokalnymi in-
stytucjami publicznymi. Im mocniejsza pozycja Koła Gospodyń Wiejskich w danej 
miejscowości, tym bardziej wzrasta możliwość współpracy z samorządem gminy 
czy powiatu. Taka współpraca zapewnia obopólne korzyści. Dzięki zaangażowaniu 
we wspólne działania z samorządem Koła często otrzymują np. stałą siedzibę czy 
miejsce do spotykania się. Z kolei władze gmin i powiatów korzystają ze wsparcia ze 
strony Kół w formie uświetniania lokalnych imprez czy reprezentowania gminy na 
forum poza lokalnym28.

Podsumowanie
Koła Gospodyń Wiejskich to organizacje typowo kobiece – zakładane przez ko-

biety i zrzeszające kobiety. Wydawać by się mogło, że członkinie zajmują się w 
ramach działalności Kół pracami tradycyjnie utożsamianymi jako kobiece, a więc 
gotowaniem, robótkami ręcznymi, śpiewem. Należy jednak wskazać na inny aspekt 
towarzyszący od początku wszystkim Kołom – są to organizacje stwarzające kobie-
tom przestrzeń do wzajemnych spotkań, oderwania się od codziennych domowych 
i rodzinnych spraw, pewien element emancypacji, miejsce do rozwijania talentów i 
angażowania się w życie społeczności lokalnej, zaistnienie w życiu publicznym. Koła 
Gospodyń Wiejskich, mimo sfeminizowania z uwagi na płeć członkiń, nie propagu-
ją aktywności na wzór współczesnych grup feministycznych. Członkinie Kół łączą 
tradycyjne role kobiece z pracą zawodową, zaś możliwość wspólnego działania na 
rzecz wsi i jej mieszkańców traktują jako obszar aktywności społecznej oraz możli-

26  A. Ostaszewska, op. cit., s. 7.
27  J. Stasiak, op. cit., s. 20-21.
28  Ibidem.
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wość realizowania się i odnoszenia sukcesów w zupełnie innej roli.
Analizując zakres działalności Kół na przestrzeni ponad wieku istnienia, można 

zauważyć ciekawy paradoks. Pierwsze Koła miały na celu wprowadzanie do wsi no-
woczesności poprzez różne formy aktywności. Aktualnie Koła wszystkie swoje po-
mysły koncentrują na szeroko rozumianej tradycji, nawiązywaniu do lokalnych i za-
pomnianych potraw, zwyczajów czy rękodzieła. Tradycja w rozumieniu dzisiejszych 
Kół częstokroć jest w dużej mierze wyobrażona i wytworzona na nowo, stosownie 
do bieżących potrzeb, a wobec tego traktowana z dużą swobodą.

Aktywność społeczna kobiet zaangażowanych w Kołach Gospodyń Wiejskich jest 
współcześnie niedoceniana na szerszym forum. Mylnie kojarzone są z przestarzałą 
organizacją, która wydawać by się mogło nie ma dzisiaj uzasadnienia w prowadze-
niu działalności. Pozytywnie należy rozpatrywać trend tworzenia nowych Kół oraz 
poszerzania zakresu aktywności przez Koła istniejące.

Ważną i wartą podkreślenia datą było wejście w życie ustawy o kołach gospodyń 
wiejskich. Koła zostały w pewien sposób wreszcie dostrzeżone i docenione przez 
ustawodawcę jako odrębna organizacja. Nieocenione jest także wsparcie finansowe 
Kół z budżetu państwa. Zdaniem autorki niezasadne jest wyłącznie rozszerzenie ob-
szaru zakładania Kół o sołectwa położone w granicach administracyjnych miasta i te-
reny miast do 5.000 mieszkańców. Wydaje się, że takie obecne uregulowanie zupełnie 
pozbawia Koła ich tradycyjnych korzeni, bowiem Koła Gospodyń Wiejskich od począt-
ku istnienia ściśle powiązane i kojarzone są z terenem wiejskim. Zamiast rozszerzać 
ustawą obszar zakładania Kół o teren poza wsią, warto by pomyśleć nad bliźniaczą dla 
Kół miejską organizacją kobiecą, skupioną także na aktywności na rzecz społeczności 
lokalnej, jednak nieposługującą się nazwą „Koło Gospodyń Wiejskich”.

Streszczenie:
Celem opracowania jest przybliżenie genezy, funkcji, form zrzeszania się oraz za-

kresu działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Pierwsze Koła tworzone były pod koniec 
XIX w. jako organizacje pomocowe dla kółek rolniczych, wspierające aktywnie rozwój 
wsi poprzez edukację i wzajemną pomoc. Ustawa z 2018 r. o kołach gospodyń wiej-
skich wprowadziła wiele nowych uregulowań w zakresie zakładania Kół, prowadzo-
nej działalności oraz pozyskiwania dochodu. Przede wszystkim Koła nakierowane są 
na kultywowanie tradycji w sposób, który przyczynia się do rozwoju obszarów wiej-
skich. Członkinie Kół wykazują się przedsiębiorczością i budują dobry wizerunek 
swojego regionu. Na podstawie omówionych badań można stwierdzić, że realizacja 
wielu działań podejmowanych przez Koła możliwa jest dzięki finansowaniu udzie-
lanemu z budżetu państwa. Otrzymane fundusze w głównej mierze przeznaczają na 
unowocześnienie posiadanego wyposażenia, a także promocję Koła, regionu oraz 
lokalnej kuchni. Dzięki współpracy z samorządem gmin i powiatów Koła angażują 
się w pomoc przy organizacji wielu lokalnych imprez kulturalnych oraz reprezentują 
gminę na szerszym forum. Koła mogą prowadzić działalność społeczno-gospodarczą 
na własny rachunek oraz zakładać związki Kół, posiadają także osobowość prawną.

Słowa kluczowe: Koła Gospodyń Wiejskich, rozwój wsi, potrawy regionalne, or-
ganizacje kobiet, aktywność kobiet wiejskich, organizacja pozarządowa, tradycja.
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Summary:
Rural Housewives’ Circles as NGOs supporting the tradition and development 

of rural communities
The aim of the study is to approximate the genesis, functions, forms of association 

and scope of activity of the Rural Housewives’ Circles. The first Rural Housewives’ 
Circles were created at the end of the 19th century as aid organisations for agri-
cultural circles, supporting development of the countryside through education and 
mutual assistance. The Rural Housewives’ Circles Act 2018 introduced a number 
of new regulations regarding the establishment of Rural Housewives’ Circles, run-
ning a business and receiving income. First of all, the Rural Housewives’ Circles are 
aimed at cultivating traditions in a way that has contributed to rural development. 
Members of the Rural Housewives’ Circles are entrepreneurial and build a good im-
age of their region. On the basis of the research discussed, it can be concluded that 
many of the actions undertaken by the Rural Housewives’ Circles can be implement-
ed through state funding. The funds received mainly spend on modernizing their 
equipment, as well as promoting the Rural Housewives’ Circles, the region and local 
cuisine. Thanks to cooperation with the municipality and districts, the Circles are 
involved in helping to organize many local cultural events and represent the munici-
pality in a wider forum. The wheels may carry out socio-economic activities on their 
own account and establish associations of the Rural Housewives’ Circles, and have 
legal personality.

Keywords: Rural Housewives’ Circle, rural development, regional dishes, wom-
en’s organizations, activity of rural women, NGO, tradition.
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Wprowadzenie
Z pojęciem autorytetu człowiek spotyka się na wielu obszarach swojego życia. Nie 

jest to jednak termin jednoznaczny, dlatego celem wprowadzenia należy wskazać na 
jego istotę. Autorytet można rozpatrywać jako:

a/. uznanie jakim obdarzana jest dana osoba w jakiejś grupie,
b/. osoba, instytucja, pismo itp. cieszące się szczególnym uznaniem1.
Pojęcie autorytetu (łac. auctoritas) w kontekście pedagogiki oznacza wzór, przy-

kład, osoba wywierająca wpływ, czyli kategorię określającą predyspozycje w zakre-
sie oddziaływania na wychowanków, przekazywania im wiedzy, postaw, wartości 
czy formowania u nich talentów2.

Autorytet w życiu jednostki, jak i całego społeczeństwa pełni różnorakie funkcje. 
Przyjmując klasyfikację J. Kosmali można wskazać następujące funkcje autorytetu:

integracyjna – realizowana, gdy wartości, jakie są uosabiane przez dany autorytet 
są akceptowane przez całe społeczeństwo,

dezintegracyjna – występująca w sytuacji, gdy wartości wyznawane przez dany 
autorytet zamiast łączyć to dzieli społeczeństwo, 

selekcyjna – jej istota polega na okazywaniu i demonstrowaniu określonych wartości,
kryterium prawdziwości – dotyczy odwoływania się do poglądów autorytetów w 

różnych dziedzinach życia3.
Autorytet może pomagać dzieciom i młodzieży podejmować właściwe decyzje. 

Często dziecko widząc w osobie rodzica czy nauczyciela autorytet może łatwiej 
zwrócić się do tej osoby o pomoc, o rozmowę czy też wsparcie w rozwiązaniu da-
nej sprawy. Jednak, aby taka sytuacja wystąpiła potrzebna jest dobra relacja na linii 

1  Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/slowniki/autorytet.html (dostęp 05.03.2021)
2  M. Karkowska., Ewolucja koncepcji autorytetu w wybranych filozofiach wychowania, „Pedagogika Filozo-

ficzna” 2006, nr 1, s. 26.
3  J. Kosmala, Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicz-

nej w Częstochowie, Częstochowa 1999, s.18-19.

Rola autorytetu w wychowaniu 
patriotycznym dzieci i młodzieży

Ur. 4 kwietnia 1991 roku w Siedlcach. Absolwent Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Sie-
dlcach. W 2016 roku ukończył studia magisterskie na kierunku zarządzanie. Aktualnie doktorant na 
Wydziale Nauk Społecznych KUL na kierunku pedagogika. Zainteresowania badawcze koncentrują się 
na kwestiach dotyczących zarządzania oświatą, jakości nauczania w placówkach oświatowych, funk-
cjonowania szkół katolickich w polskim systemie oświaty oraz wychowania patriotycznego.

 

mgr Kamil Roman – KUL JPII w Lublinie
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dziecko - rodzic i dziecko - nauczyciel. Postawa rodzicielska może wyzwolić w mło-
dzieży otwartość, bądź odwrotnie - skłonić ją do zamykania się w sobie i ucieczki w 
stronę rówieśników4.

Podsumowując niniejszy podział można wskazać ich autorytet może pełnić w ży-
ciu człowieka zarówno pozytywną rolę, jak i negatywną. Oddziaływanie autorytetów 
nie zawsze niesie za sobą pożądane zmiany społeczne. Na negatywne konsekwencje 
oddziaływania autorytetów narażeni są ludzie o osobowości autorytatywnej, którzy 
często ślepo pożądają za wyidealizowanymi autorytetami. Osoby takie pokładają 
wielką wiarę w autorytety, jednocześnie nie posiadają własnego zdania, są prze-
sądne, zaś ich postępowanie często bywa schematyczne i stereotypowe5. Niezwykle 
ważna staje się umiejętność rozpoznawania „prawdziwych autorytetów”, za którymi 
warto podążać świadomie, zgodnie z własnym przekonaniem i systemem wartości. 

1. Autorytet nauczyciela w wychowaniu patriotycznym
W literaturze można wyodrębnić różne klasyfikacje autorytetu. W opinii J. Szem-

pruch można przyjąć następujący podział6:
Ze względu na zakres wpływu autorytetu;
autorytet środowiskowy – nauczyciel staje się autorytetem dla rodziców, a także 

innych uczestników procesu pedagogicznego w środowisku, w zakresie programowa-
nia, organizowania, koordynowania oraz egzekwowania działań wychowawczych;

autorytet szkolny – nauczyciel jest autorytetem przede wszystkim dla uczniów, z 
którymi prowadzi zajęcia w szkole.

Ze względu na rodzaj kwalifikacji nauczyciela:
autorytet naukowy (intelektualny) – oznacza dyspozycje instrumentalne z zakre-

su wiedzy oraz specjalności zawodowej nauczyciela. Wiąże się on z zaufaniem w 
prawdziwość wypowiedzi, uzasadnień oraz twierdzeń,

autorytet moralny (wychowawczy) – dotyczy dyspozycji kierowanych w rozumie-
niu norm i zasad postępowania wobec uczniów. Jest on rozpatrywany w kontekście 
norm etycznych, które obowiązują w zawodzie nauczyciela, a także w kategoriach 
obowiązków i powinności.

Ze względu na charakter stanów psychicznych:
autorytet zewnętrzny – wynika z żądzy władzy i wygórowanych ambicji nauczy-

ciela, dążącego do podporządkowania sobie uczniów poprzez stosowanie wobec 
nich przymusu oraz ustanowienie zakazów i nakazów, nie zaś z osobistych jego zalet 
czy też usług. Nauczyciela charakteryzuje wrogość wobec indywidualizmu ucznia 
oraz wymuszanie uległości. Ten typ autorytetu jest charakterystyczny dla wychowa-
nia autorytatywnego;

autorytet wewnętrzny – intencją działań nauczyciela jest przede wszystkim do-
bro uczniów, a także pobudzanie ich energii twórczej, mobilizowanie do działania i 
wysiłku oraz wytrwałości w realizacji przyjętych celów. Nauczyciel konstruktywnie 
wpływa na postępowanie swoich uczniów, mobilizując ich do samodzielnego działa-
nia, poprzez stymulowanie ich wyobraźni oraz intelektu.

Autorytet nauczyciela może działać na wychowanków wyzwalająco lub ujarzmia-

4  M. Plopa, Psychologia rodziny, teoria i badania, Oficyna Wydawnicza Implus, Kraków 2005,s. 246.
5  Tamże, s.19.
6  J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Wyd. „Impuls”, Kraków 2013, s. 121-122.
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jąco. Autorytet wyzwalający uwalnia impuls i w sposób twórczy wpływa na uczniów, 
zachęcając ich do samodzielnego działania, stymulując ich zapał, wyobraźnie, a tak-
że pomagając w osiągnięciu cywilnej odwagi i krytycznej wiedzy7. Współpraca z 
tak rozumianym autorytetem odbywa się w sposób dobrowolny. W pedagogicznym 
ujęciu autorytet nauczyciela pobudza do działania i rozwijania przez uczniów wła-
snych umiejętności, wspiera ich autentyczność zachowań i pragnień twórczych, co 
w konsekwencji prowadzi do samokształcenia i samowychowania, zapewniając im 
szczęście i satysfakcje oraz możliwość doświadczenia impulsów rozwojowych8.

Istotnym wyznacznikiem autorytetu nauczyciela jest jego wewnętrznie spójna 
postawa. Oznacza to, iż nie liczy się tylko to, co nauczyciel stara się uczniom prze-
kazać w sposób słowny, ale także czy jest to spójne z jego zachowaniem. Nauczyciel 
powinien postępować zgodnie z wyznawanym przez siebie systemem wartości9. Na-
uczyciel-wychowawca, który chce przekazać uczniom wartości patriotyczne powi-
nien sam poprzez swoje czyny je reprezentować. Tylko w taki sposób może on stać 
się dla uczniów wiarygodnym przykładem i wzorem do naśladowania.

Autorytet ujarzmiający charakterystyczny jest dla wychowania autorytarnego i 
nie jest związany z osobistymi cechami nauczyciela, lecz wynika z jego wygórowa-
nych ambicji i pragnienia posiadania władzy. W tym przypadku nauczyciel dąży do 
podporządkowania sobie uczniów poprzez stosowanie przymusu, wykorzystując 
do tego celu arbitralne zakazy czy nakazy10. Zdaniem S. Jarmoszko autorytet ujarz-
miający stanowi pewną patologię w relacji edukacyjnej, zatem nie powinien być on 
klasyfikowany jako prawdziwy autorytet11.

M. Grzegorzewska wyróżnia dwa typy nauczycieli: „wyzwalający” i „hamujący”. 
Nauczyciel wyzwalający to osoba, która odznacza się szczerością, otwartością i mi-
łością wobec wychowanka, co pozwala utrwalać w nim wzorzec moralny wycho-
wawcy12. W przypadku nauczyciela hamującego można uznać, że działa on w sposób 
zniewalający na wychowanka, podporządkowując go sobie oraz wzbudzając strach 
i niepewność. Taki typ wychowawcy może negatywnie oddziaływać na emocje wy-
chowanka i efektywność wychowania patriotycznego13.

Nauczyciel, by mógł skutecznie przekazywać uczniom wartości patriotyczne po-
winien sam stanowić wzór postępowania zarówno pod względem prezentowanej 
kultury osobistej i etycznej, posiadanych kwalifikacji zawodowych i wartości moral-
nych14. Od nauczyciela wymaga się, że poprzez swoją postawę stanowił będzie wzór 
dla swoich uczniów. Pedagodzy posiadający swój własny i niepodważalny autorytet 

7  A. Pikała, Autorytet nauczyciela szkolnych przedmiotów artystycznych, [w:] M .Zalewska-Pawlak (red.), 
Sztukmistrze XXI wieku: rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2013, s. 92.

8  J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Wyd. „Impuls”, Kraków 2013, s. 122.
9  M. Korbelak, J. Burkot, Autorytet nauczyciela w percepcji uczniów i ich rodziców, „Problemy Współcze-

snej Pedagogiki” 2016, nr 2(1), s. 14.
10  A. Pikała, Autorytet nauczyciela szkolnych…, s. 92.
11  S. Jarmoszko, Autorytety czy może władza? - U podstaw nieporozumień uproszczeń i mistyfikacji, [w:] D. 

Łażewska (red.), Autorytety w wychowaniu i edukacji, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 
im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2013, s.51.

12  J. Kulbaka, Maria Grzegorzewska i jej wizja dobrego nauczyciela,[w:]E.J. Kryńska (red.), Ideały wychowania 
i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku, Wyd. Trans Humana, Białystok 2006, t. 2,s. 110.

13  Tamże, s. 110.
14  P. Mazur, Zawód nauczyciela w ciągu dziejów, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, 

Chełm 2015, s. 6.
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mogą skuteczniej oddziaływać na młodzież i wpajać im wartości patriotyczne. Nie li-
cząc obszaru związanego z prestiżem danego pedagoga, kształtowanie patriotyzmu 
wśród młodzieży wymaga podjęcia wielu działań z zakresu wyboru odpowiednich 
metod i środków oddziaływania na wychowanka. Wychowania patriotyczne wyma-
ga także współpracy ze strony rodziców. W kolejnym podrozdziale omówiona zosta-
nie rola jaką pełnią rodzice w wychowaniu patriotycznym.

2. Rodzice jako przykład autorytetu patriotycznego
Rodzice pełnia ważna funkcję w wychowaniu patriotycznym swojego dziecka. 

Można uznać, że w pewnym stopniu ojciec i matka to naturalne autorytety dla swo-
ich dzieci. Jednak jak wskazuje M. Lemper-Pychlau „naturalny autorytet jest uwa-
runkowany osobowościowo, a jego początek nie jest uwarunkowany rolą jaką peł-
ni osobą15. Innymi słowy dzieci nie uważają rodziców za autorytet tylko z powodu 
funkcji, jakie oni pełnią, lecz przede wszystkim ze względu na to, jacy rodzice są. 
Zdaniem E. Olszewskiej warunkiem osiągnięcia przez rodzica autorytetu w oczach 
dziecka jest prawdomówność, umiejętność przyznania się do popełnionych błędów, 
zdolność do dochowywania tajemnic i sekretów, a także autentyczność i szczerość16. 
Osobowość i charyzma danego rodzica może w indywidualny sposób pomóc mu 
wypracować zdolność skutecznego oddziaływania na swoje dziecko. Na naturalny 
autorytet składa się więc znajomość rzeczy, wewnętrzna siłą oraz umiejętność bu-
dowania relacji17. W przypadku pierwszego składnika, jakim jest znajomość rzeczy 
można uznać, że jest to wiedza, jaka jest potrzeba każdemu rodzicowi do właściwe-
go wychowania dziecka. Polega ona na doborze zachowań właściwych do wieku, wy-
magań jakie powinno się stawiać dziecku i potrzeb wychowanka w poszczególnych 
fazach jego rozwoju18. Wewnętrzna siła to z kolei szacunek i akcepcja własnej osoby, 
a także zachęcanie dziecka do budowy pozytywnego obrazu własnej osoby. Z kolei 
sposób w jaki rodzic buduje swoją wieź z dzieckiem może wpływ na jego rozwój i 
dalsze dorosłe życie. Stąd też wszystkie te trzy aspekty są integralnie powiązane.

Zbudowany konsekwentną pracą wychowawczą autorytet jest niezbędny w wy-
chowaniu ucznia do wartości. Wychowanie patriotyczne bierze swój początek wła-
śnie w podstawowej komórce społecznej jaką jest rodzina. Wynika to z faktu, że 
człowiek, aby mógł dobrze wypełniać swoje zadania względem społeczeństwa i na-
rodu, potrzebuje przede wszystkim solidnego wychowania w rodzinie, gdyż wcho-
dząc w swoje środowisko w państwie, narodzie, potrzebuje do tego odpowiedniego 
przygotowania19. Stąd też rodzinę można uznać jako miejsce, gdzie dzieci i młodzież 
mają szanse rozwijać swoje człowieczeństwo, uczyć się wartości o odkrywać swoje 
życiowe powołanie Ważny jest także osobisty przykład jaki każdy z rodziców daje 
swojemu dziecku. Stąd też można uznać rodzinę za pierwsze i podstawowe miejsce 
gdzie przekazywane są dziecku wartości patriotyczne. Wynika to z faktu, iż realizacja 

15  M. Lemper-Pychlau, Naturalny autorytet w wychowaniu. Poradnik dla rodziców i wychowawców, Wyd. Jedność, 
Kielce 2007,s. 34.

16  E. Olszewska, Autorytet rodzicielski z perspektywy osób skazanych, „Pedagogika Rodziny” 2013, nr 3(1), s. 202.
17  Tamże, s. 34.
18  Tamże, s. 35.
19  I. Celary, Wychowanie patriotyczne w rodzinie chrześcijańskiej, „Pespectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Hi-

storyczne”, nr 1(16), 2010, s.14
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procesu wychowania patriotycznego przebiega już na wczesnym etapie dzieciństwa, 
gdzie dziecko zdobywa pierwsze doświadczenia społeczne i uczy się funkcjonowa-
nia w grupie. To w tym czasie przyjmowane są wzory zachowań, normy, zwyczaje, 
wartości rozpowszechnione w danej rodzinie. W działaniach tych inna rola przypa-
da matce i ojcu, co wynika z funkcji jaką pełni dany rodzic.

Pierwszą relacje w jaką wchodzi dziecko jest jego więź z matką, a następnie oj-
cem i kolejnymi członkami rodziny20. Więź jaka kształtuje się pomiędzy dzieckiem 
a matką stanowi podstawę do kształtowania samoświadomości dziecka. To matka 
poprzez swoje wychowanie i swój autorytet może przekazać swojemu dziecku wia-
rę w Boga, szacunek do drugiego człowieka, a także wartości takie jak szacunek, mi-
łość, czy też patriotyzm. Przekaż treści patriotycznych może dotyczyć zaznajomie-
nia dziecka z polską kulturą, obyczajami obchodzonymi w rodzinie czy też różnymi 
tradycjami. W młodym wieku patriotyzmu uczy się dzieci poprzez zabawę, czytanie 
bajek i opowiadań o tematyce patriotycznej. W późniejszym okresie życia dziecka 
ważną role odgrywa autorytet matki, który trzeba w oczach dziecka wypracować 
w wyniku podejmowanych starań wychowawczych. Na budowę autorytetu matki 
wpływ ma jej codzienne zachowanie wobec dziecka, jej matczyna troska, miłość i 
sprawiedliwość21. To w jaki sposób matka będzie odnosić się do dziecka i dbać o jego 
potrzeby może wpłynąć na późniejszy stosunek dziecka do niej.

Wraz z rozwojem dziecka i wkraczaniem w okres dorosłości rośnie rola ojca, 
która jest uwarunkowana sposobem w jaki funkcjonuje rodzina i na jakich funda-
mentów jest budowana22. Autorytet ojca stanowi podstawę do tworzenia harmonii 
rodzinnej i stanowi uzupełnienie miłości matczynej23. W przypadku rodzin, gdzie 
duże znaczenie pełni patriotyzm i przywiązanie do wartości patriotycznych ojciec 
może odgrywać istotną rolę wychowawczą. Ojciec jako głowa rodziny może wła-
snym przykładem świadczyć o swojej miłości do ojczyzny i przekazywać treści pa-
triotyczne swoim dzieciom. Ojciec może pełnić dla dziecka także role autorytetu, 
którego można naśladować i brać z niego przykład. Stąd też rolą ojca w aspekcie pa-
triotyzmu może być wychowanie dziecka w duchu szacunku do rodziców, dziadków, 
nauczycieli i reszty społeczeństwa24. Ojciec korzystając ze swojej życiowej mądrości 
i doświadczenia może przekazać własnym dzieciom wiedzę na temat historii ojczy-
zny, zaznajomić je z lokalną tradycją czy też kulturą. Rodzice mogą także wspólnie 
kształtować w dziecku poczucie przynależności do ojczyzny poprzez uczestnictwo 
w ważnych wydarzeniach państwowych, świętach narodowych, czy też poprzez wy-
cieczki krajoznawcze, gdzie można pokazać piękno ojczyzny i zaznajomić wycho-
wanka z lokalną historią i tradycją.

Podsumowując, rodzice stanowią dla dzieci i młodzieży autorytet naturalny, któ-
ry tworzy się w wyniku realizowanych wysiłków wychowawczych. W wychowania 

20  A. Więcławska, Rodzice jako fundament rozwoju i wychowania dziecka ku dojrzałości, „Przegląd Pedagogiczny” 
2018, nr 1, s. 46.

21  E. Kalwinek, Autorytet wychowawczy rodziców, źródło :https://profesor.pl/publikacja,24157,Referaty,Auto
rytet-wychowawczy-rodzicow

22  P. M. Zakrzewski, Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej, Oficyna Wydawnicza Poligraficzna 
„Adam”, Warszawa 2013, s. 34.

23  E. Olszewska, Autorytet rodzicielski z perspektywy…, s. 202.
24  K. Roman, Ojcostwo w kontekście kształtowania postaw patriotycznych u dzieci, „Pedagogia Ojcostwa” 

2018, nr 1, s. 108.
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patriotycznym ojciec i matka pełnią różną role, lecz ich oddziaływania wychowaw-
cze powinny iść w tym samym kierunku.

3. Rola mediów masowego przekazu w kreowaniu autorytetów
Aktualnie we współczesnym świecie duże znaczenie w kreowaniu autorytetów 

mają środki masowego przekazu takie, jak telewizja, prasa czy też media społecz-
nościowe. Podmioty te kształtują i zmieniają w sposób bezpośredni ludzkie poprzez 
tworzenie i powielanie wzorców zachowania, które warto powielać i naśladować oraz 
preferowanych wartości, jakie warto wyznawać25. Autorytety z przestrzeni medialnej 
to najczęściej ludzie znani szerokiej grupie osób. W tym przypadku można mówić o 
ludziach znanych, które stanowią obecnie dla części społeczeństwa autorytet i wzór 
postępowania. J. Jaroszyński zwraca uwagę na błędne zjawisko związane z umiesz-
czaniem „idoli” w roli autorytetów. Według Słownika Języka Polskiego idol to „osoba 
będąca obiektem czyjegoś szczególnego podziwu, graniczącego z kultem”26. Idol jest 
to więc osoba z której człowiek chcę brać przykład wzorując się na niej np. pod kątem 
wyboru ubioru czy stylu życia. Posiadanie idola to także fascynacja daną osobą, jej 
twórczością i życiem i chęć upodobnienia się do niej. Jednak wizerunek idola w prze-
strzeni medialnej jest często wykreowany dla mediów, dla publiczności, celem wzrostu 
popularności i wygenerowania zainteresowana daną osobą. Stąd też to jak dana osoba 
przedstawiana jest w mediach może w dużej mierze nie współgrać z tym jak zacho-
wuje się w rzeczywistości, bez obecności kamer i mediów. Wzorowanie się na idolach 
i stawianie ich w roli autorytetów rodzi pewne niebezpieczeństwo dla kształtowania 
się osobowości dzieci i młodzieży, gdzie kluczem dla udanego życia staje się sukces 
finansowy i zdobyta za wszelką cenę popularność27. Powoduje to wśród młodzieży 
chęć pożądania za rzeczami materialnymi i negatywnie oddziałuje na ich osobowość.

Innym zagrożeniem związanym z współczesnymi mediami jest rzetelność i wia-
rygodność przekazywanych informacji. Stąd też każdy człowiek na swój sposób 
powinien interpretować pewne fakty i wydarzenia, wychwytując także kontekst 
w jakim dana informacja została przekazana. Można także założyć, że media nie 
tyle pokazują rzeczywistość taka jaka jest, lecz ją kreują, stąd też odbiorcy powinni 
posiadać umiejętność uchwycenia tych stworzonych elementów oraz uświadomić 
sobie kontekst sytuacji aby ją zrozumieć. Na tą umiejętność zwracają także uwagę 
biskupi polscy podkreślając że ważne jest „aby w polskiej szkole młodzi Polacy, nie 
tylko przyswajali sobie wiedzę na temat ojczyny, lecz coraz bardziej uczyli się rów-
nież tego, gdzie szukać wartościowych źródeł informacji, jak rozpoznawać prawdzi-
we autorytety i wartości, jak z szacunkiem dla wielkiego narodowego dorobku, sa-
modzielnie budować prawdziwy obraz polskiej kultury, historii, życia publicznego i 
wyzwań jakie stają przed Polską, jak być twórczym i kreatywnym, aby dzięki temu w 
życiu dorosłym aktywnie służyć ojczyźnie”28. Analizując treść przesłania biskupów 

25  B. Kicior, Po co nam media- po co my mediom? Funkcje i oddziaływanie mediów masowych w społeczeń-
stwie, A. Rogulska (red.), Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny, Fundacja na rzecz dzieci i 
młodzieży „Szansa”, Siedlce 2013, s. 60.

26  Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/slowniki/idol.html (dostęp 05.03.2021)
27  J. Jaroszyński, Autorytet w świecie stereotypów, „Kultura-Media-Teologia” 2010, nr 3, s. 64.
28  Konferencja Episkopatu Polski, Chrześcijański kształt patriotyzmu,s.16, źródło: https://www.prchiz.pl/sto-

rage/app/media/pliki/chrzescijanski_ksztalt_patriotyzmu.pdf (dostęp: 22.08.2020).
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można wskazać, że istotną umiejętność we współczesnym świecie stanowi weryfi-
kacja wiarygodność informacji przekazanych przez media masowego przekazu. W 
kontekście patriotyzmu istotne jest aby człowiek wykorzystując różne metody do-
cierania do informacji potrafił samodzielnie dojść do własnych wniosków i przemy-
śleń i umiał „odfiltrować” informacje przydatne od nieprzydatnych, prawdziwe od 
fałszywych i na tej podstawie budował własną tożsamość patriotyczną i odkrywał 
prawdziwy patriotyzm.

Podsumowanie
Autorytet może pomagać dzieciom i młodzieży podejmować właściwe decyzje. Czę-

sto dziecko widząc w osobie rodzica czy nauczyciela autorytet może łatwiej zwrócić 
się do tej osoby o pomoc, o rozmowę czy też wsparcie w rozwiązaniu danej sprawy. 
Jednak aby taka sytuacja wystąpiła potrzebna jest dobra relacja na linii dziecko-rodzic 
i dziecko- nauczyciel. Postawa rodzicielska może wyzwolić w młodzieży otwartość, 
bądź odwrotnie skłonić ją do zamykania się w sobie i ucieczki w stronę rówieśników29.

Autorytet jest bardzo potrzeby w wychowaniu. Jest on źródłem postaw, wzorów, 
przykładów, sposobu myślenia i działania30. Człowiek z reguły przykłada mniejszą wagę 
do uwag głoszonych przez osoby, które są dla niego mało znaczące. Z kolei liczy się ze 
zdaniem autorytetu i bierze je pod uwagę podczas w swoich decyzjach. Autorytet jest 
bardzo ważny u nauczycieli, gdyż pedagog pozbawiony autorytetu nie jest w sposób 
efektywny oddziaływać na swoich uczniów i wpływać na ich motywacje do działania31.

Każdy człowiek w swoim życiu potrzebuje autorytetów, wzorów osobowych, któ-
re będą dla niego stanowić wzór postępowania we wielu obszarach życia. Wychowa-
nie do patriotyzmu to jeden z obszarów, gdzie rola przykładu pełni duże znaczenie. 
To w wielu przypadkach rodzice, dziadkowie, nauczyciele czy też grupa rówieśnicza 
są źródłem postaw patriotycznych. Stąd też niezmiernie ważne staje się, aby każdy 
człowiek miał w życiu kogoś kto jest dla niego autorytetem.

W przypadku patriotyzmu takim pierwszym wzorem jest dla dzieci i młodzieży 
własny rodzic, dziadek, nauczyciel czy też inna osoba z lokalnej społeczności. Auto-
rytetem może być także postać historyczna, która poprzez swoją działalność zdoby-
ła uznanie szerokiego grona osób. W tym kontekście warto wymienić takie postacie 
jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Woj-
ciech Korfanty, czyli ojców polskiej niepodległości, którzy poprzez swoją charyzmę 
i czynne zaangażowanie się w losy kraju wywalczyli dla niego niepodległość. Wśród 
autorytetów warto wskazać także wybitnych przedstawicieli Kościoła katolickiego. 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Postaci te miały zarówno społeczne 
uznanie, jak i posiadały cechy przywódcze, co pozwoliło im stać się drogowskazem 
dla współczesnych patriotów.

Podsumowując, w wychowaniu patriotycznym ważne jest, aby człowiek potrafił 
odnaleźć w swoim życiu prawdziwe autorytetu i chciał za nimi świadomie podą-
żać. W tym procesie duża role odgrywają rodzice i nauczyciele, którzy jako pierwsze 
mogą stanowić autorytet dla dzieci i młodzieży.

29  M. Plopa, Psychologia rodziny, teoria i badania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005,s. 246.
30  M. Bednarska, Racjonalnie czy irracjonalnie- rozważanie o autorytecie w wychowaniu i nie tylko [w:] M. 

Bednarska (red.), O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu, Wyd. Adam Marszałek,Toruń 2009,s. 59.
31  Tamże,s.59.
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Streszczenie:
W niniejszej pracy dokonano przybliżenia istoty autorytetów we współczesnym 

świecie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu kształtowania patriotyzmu wśród 
dzieci i młodzieży W publikacji została przedstawiona znaczenie pojęcia autorytetu, 
jego główne funkcje, rodzaje i znaczenia. W publikacji ukazano rolę autorytetu na 
przykładzie rodziców i nauczycieli. Jeden z punktów opracowania przybliża funkcję 
środków masowego przekazu w kontekście kreowania autorytetów. Głównym ce-
lem artykułu jest potrzeba ukazania wychowawczej roli autorytetów w odniesieniu 
do procesu kształtowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Słowa kluczowe: autorytet, patriotyzm, wychowania patriotyczne

Summary:
The role of authority in patriotic education of children and youth
This work presents the essence of authorities in the contemporary world, with 

particular emphasis on the aspect of shaping patriotism among children and ado-
lescents. The publication presents the meaning of the concept of authority, its main 
functions, types and meanings. The publication shows the role of authority on the 
example of parents and teachers. One of the points of the study introduces the func-
tion of the mass media in the context of creating authorities. The main goal of the ar-
ticle is the need to show the educational role of authorities in relation to the process 
of shaping patriotic attitudes among children and adolescents.

Keywords: authority, patriotism, patriotic education
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Uwarunkowania stanowiące o powodowaniu 
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Terapii Uzależnień i Profilaktyki Społecznej w Koninie. Działacz społeczny i Członek International As-
sociations for Health Promotion.

 

 mgr Karol Łukowski - Uniwersytet Łódzki w Łodzi

Wprowadzenie
Ludzie mają zdolności do osiągania wysokiego poziomu sprawności funkcjono-

wania, do korzystania z wiedzy i tworzenia sprzyjających okoliczności społecznych 
w wdrażaniu własnej mądrości. Człowiek dbający o własne zasady, ma sposobność 
dochodzenia do godnej podziwu postawy moralnej, stanowiąc wzór odniesienia do 
naśladowania, który ma wpływ na postawy i myślenie innych ludzi. Człowiek po-
siada w sobie takie sprawności, które mógłby rozwijać, po to, aby pojmował istot-
ne mechanizmy wspierające proces myślenia, możliwości do działania i dostępu do 
rozwoju wyższych wartości, które wymagają od nas pewnego wysiłku, szukania 
mądrych i prawdziwych źródeł informacji, dochodzenia do czujności poznawczej, 
odpowiedzialnego postępowania i uważności w planowaniu własnych poczynań. 
Nie mamy na wszystko wpływu, ale możemy przykładać rękę do poprawy jakości 
własnej sytuacji życiowej. Jeżeli człowiek ułożony jest wewnętrznie, to pielęgnuje 
zalety własnego umysłu, działa według ułożonego porządku i dba o jakość myślenia, 
to ma siłę w sobie. Człowiek powinien mieć dyspozycję do weryfikowania płynących 
strumieniem codziennych informacji, aplikowanych przez środki masowego prze-
kazu, które wprowadzają dezinformację, dostarczają sprzeczne ze sobą komunikaty 
i zakłócają relacje społeczne, a jakość życia odnosi się do zachowania jasności w 
myśleniu. Nauka istotnych cech myślenia, przekonań i działań człowieka, odgrywa 
ważną rolę w kształtowaniu osobowości, które obecnie są mało popularne, przykry-
wane lub całkowicie negowane. 
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1. Na czym polega prestiż życia ludzkiego?
Najprościej prestiżem możemy określić poważanie i szacunek do człowieka w jego 

własnym otoczeniu, a związany jest z jakością życia. Prestiż przejawia się w nadawa-
niu znaczenia zasadą i ich przestrzeganiu, pielęgnowaniu wartościowych myśli, nada-
jąc znaczenia wzorcom zachowań i dotrzymywaniu danego słowa. Prestiż odnosi się 
do człowieka, który swoją postawą i postępowaniem zasłużył na uznanie i jest pew-
nego rodzaju autorytetem do innych. Interpretując prestiż, to ma on związek z ludzką 
prawdziwością, autentycznością, oryginałem, wykazywaniem cech jedynych w swoim 
rodzaju. Człowiek odznaczający się prestiżem, jest zsynchronizowany osobowościo-
wo w wewnętrznej jedności, a prościej to ujmując, myśli to co mówi i robi jak myśli. 
Prestiż, jest też umiejętnością, która polega na tym, w jaki sposób człowiek potrafi po-
sługiwać się własną wiedzą, zdolnościami oraz postawą moralną, a człowieka takiego, 
stawia się za wzór do naśladowania, który ma wpływ na postawy i myślenie innych 
ludzi. Prestiż, to jakość naszego życia społecznego, psychicznego, zawodowego, edu-
kacyjnego i duchowego, ponieważ możemy nadawać wartości, temu wszystkiemu, co 
robimy w swoim życiu. Prestiż, to skłonności, wiedza i mądrość, którą mamy w sobie, 
ale ważne jest to, co z tym zrobimy. Widnieją osie, na których lśni talent, gdy której z 
nich brakuje, to szczęście jest połowiczne. Inteligencja to nie wszystko, potrzebne jest 
też usposobienie, cechy charakteru człowieka, sposób zachowywania się, reagowa-
nia na różne sytuacje, wrodzone skłonności, uzdolnienia, predyspozycje i zachowany 
odpowiedni stan psychiczny. Nieszczęściem jest dokonanie niewłaściwych wyborów, 
jeśli chodzi o pozycję społeczną, zawód, miejsce zamieszkania oraz grono znajomych1. 
Ogromna rzesza ludzi żyje na tym świecie tak, jakby nigdy nie miała go opuścić. Nic, 
więc dziwnego, że tyle osób ginie w tej moralnej ślepocie2.

Prestiż odnosi się, do jakości wypracowania w sobie sposobu działania poprzez 
determinację, własną niezależność, tworzenie w sobie mentalnych możliwości do 
podejmowania decyzji zgodnych z naszą wolą i opanowanie pewnych umiejętności. 
Prestiż jest wewnętrzną umiejętnością osiągania gotowości do działania i owocnego 
efektu. Świat sztucznego prestiżu niesie z sobą skutki uboczne, które przejawiają się 
w różnego rodzaju uzależnieniami, powodującymi wewnętrzne zahamowania i pust-
kę. Uzależnieni jesteśmy od ładnego wyglądu naszego ciała, zniewoleni jesteśmy od 
wchłaniania informacji, od zarabiania pieniędzy oraz od rozgłosu na swój temat, czyli 
od tego wszystkiego, co przemija. Rozwój świata ma swoje skutki uboczne, które uza-
leżniają ludzi i powodują, że człowiek nie może bez czegoś żyć i nie widzi nic innego, 
po za tym. Zapominamy o prawdziwym prestiżu życia ludzkiego, który dotyczy roz-
woju duchowego, społecznego, mentalnego i psychicznego, do którego potrzebujemy 
wolności. Zaniedbujemy naszą wolność, swobodę do działania i rozwijanie jej, a wol-
ność człowieka, to wychodzenie ze zniewoleń, demoralizacji, zaburzeń psychicznych, 
uzależnień, nędzy człowieka i ograniczeń mentalnych, ponieważ rozwijanie wolności 
wewnętrznej, jest procesem. Wolność jest najwyższą wartością człowieka, a osiąga-
my ją poprzez nasz stan psychiczny. Człowiek musi mieć swobodę do wolności wybo-
ru. Człowieczeństwo, to indywidualna i spontaniczna twórczość człowieka, a poprzez 
wolność człowiek ma większe możliwości do przejawiania bogactwo osoby ludzkiej3.

1  G. Baltasar, Sztuka Roztropności. Wyd. Helion, Gliwice 2015, s.60.
2  J. M. Vianney, Myśli na każdy dzień. Wyd. AA, Kraków 2008, 354
3  J. Tischner, Alfabet duszy i ciała. Wyd. Znak, Kraków 2018, s.223
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Ludzie mają skłonności do uważności na świat pokazowy i jego błyskotki, które 
przemijają, a często wpadamy w pułapkę tego świata. Chcielibyśmy dla siebie jak 
najlepiej, mieć dobre wykształcenie, pieniądze, rozwijać się zawodowo i mieć powo-
dzenie w życiu. Skoro myśli przejawiają się w działaniu, ważne jest to, co mamy w 
głowie. O umysł i myśli trzeba dbać i troszczyć się, tak jak o żołądek. Nasz intelekt jest 
dla nas bardzo cennym narzędziem, ponieważ odpowiada za zdolności umysłowe i 
wiedzę, jaką posiadamy. Niektórzy ludzie napełniają sobie umysł, nic nieznaczącymi 
informacjami, narkotykami, oszczerstwami oraz zdradami, całym tym śmietnikiem 
tego świata, biznesowym, medialnym i informacyjnym. Całe bagno wlewa się człowie-
kowi do głowy, pobudza do wyrażenia go w czynach, na co tracimy czas i energię. Zło 
nas dotyka, ponieważ my, jako ludzie się na nie godzimy, wchodzimy w nie z naszej 
nieprzymuszonej woli i z powodu błędnych decyzji. Komponowanie prestiżu polega 
na pogłębianiu znajomości przedmiotu naszej orientacji na dany temat, a nie jego po-
wierzchniowym przyswojeniu i szybkim przejściu do następnego tematu4. 

Nie osiągniemy doskonałości, ale możemy dążyć i pracować nad jakością życia, po 
to, by uzyskiwać jak najlepszy stan i efekt naszej pracy oraz możemy mieć uważność 
na błędy, których mamy możliwość ustrzec się w naszych działaniach i postępowaniu. 
Ludzie, którzy próbują znaleźć łatwy i skuteczny sposób na rozwiązanie własnych 
problemów, dążą do nie komplikowania sobie i innym życia. Bywa tak, że ludziom jest 
trudno zobaczyć własne cechy, które im przeszkadzają, a co dopiero chcieć doskona-
lić się w sztuce mądrości. Jednak najtrudniejsze dla ludzi, jest stwierdzenie tego, że 
mają problem, nie radzą sobie z czymś lub mają zaburzone myślenie i nie potrafią 
powiedzieć, że się pomylili lub popełnili błąd, bo są zatwardziali w głębokim prze-
konaniu i poczuciu o nieomylności lub obawiają się utraty prestiżu. Jesteśmy ludźmi, 
którzy przechodzą różne sytuacje życiowe i zawirowania, a błędy są nieodłącznym 
elementem naszego rozwoju. Największymi darami Boskiej szczodrobliwości, jest 
okazywanie przez człowieka płodności umysłu, zdrowego rozsądku oraz wyrobio-
nego smaku. Wielki jest to przywilej, szybko pojmować, jeszcze większy trafnie ro-
zumować i trzeba zachować zdrowy rozsądek. Niech umysł wystrzega się zawiłości, 
czyli przeszkadzających cech, kłopotliwych sprawi niezrozumiałych okoliczności, po-
nieważ będzie raczej mętny, słaby i zawieszony, niż przenikliwy. Trafne rozumowanie 
daje owoce rozsądnego postępowania. Są takie umysły, które promienieją, jak źrenice 
rysia i łatwiej pojmują, kiedy mrok zapada. Zdarzają się wyćwiczone, zdolne i przygo-
towane, by zabłysnąć w najbardziej odpowiedniej chwili, kiedy sprzyja temu okazja. 
Ludzie z tego pokroju mają mnóstwo pomysłów i wszystkie doskonałe, jak szczęśliwa 
płodność. Natomiast ozdobą życia jest wyrobiony smak5. 

Warto przyjrzeć się działalności dzieła społecznego, Siostry Elwiry Petrozzi, zało-
życielce Wspólnoty Cenacolo, które to domu znajdują się na całym świecie. Do Wspól-
noty Cenacolo, trafiają najczęściej ludzie młodzi z problemem uzależnień, po cięż-
kich przejściach życiowych, po to, by uleczyć własne rany, odbudować wiarę, poznać, 
czym jest miłość, wolna wola, odnaleźć spokój ducha i piękno życia. Każdy przebywa-
jący we wspólnocie ma przydzielone zadania, przez co uczy się odpowiedzialności. 
Członkowie wspólnoty wszystkie prace związane z jej funkcjonowaniem, robią sami, 
np. pieczą chleb, sprzątają dom, wykonują prace murarskie, ogrodnicze i stolarskie. Z 

4  J. S. Fulton, Warto żyć! Wyd. Espirit, Kraków 2017, s. 421.
5  B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny. Wyd. PAX, Warszawa 2004, s.220.
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książki, pt. ,,Iskierka światła”, Siostra Elwira twierdzi, że jest coraz bardziej przekona-
na, że prawdziwa jakość życia rozgrywa się w naszym wnętrzu i niedoskonałości, któ-
ra tam zamieszkuje i powinniśmy ją ujawniać w naszej modlitwie, ofierze, odwadze i 
codziennym życiu. To w głębi naszej istoty powinno się coś rozwijać, powiększać, aby 
docierać do miejsc, osób i odległych ziem. Nie pozwólmy zadowalać się okruchami 
wolności, jesteśmy stworzeni do życia w nieograniczonym wymiarze wielkości serca, 
uczuć, woli i wolności. Musimy chcieć poszerzyć horyzonty nas samych i nie bać się 
żyć na wielką skalę, nie zatrzymując niczego dla siebie, bo to wszystko co dajemy, bę-
dzie nam oddane stokrotnie. Dawanie wolności w służbie naszemu życiu powoduje, 
że stajemy się silniejsi, mniej zmęczeni, bardziej radośni i spokojniejsi we własnych 
sercach, a jeśli zaistnieją ograniczenia, znaczy, że to ty sam, sobie je stawiasz, jest to 
owoc egoizmu, strachu oraz odwracania się wstecz6. 

Świat potrzebuje ludzi, którzy robią to, co ich ożywia i innych, daje to początek 
marce. Ludzie biorą udział w niekończącej się walce o to, żeby być widocznym i 
rozpoznawalnym, czy to przez głos, czy przez symbol, czy przez zachowanie. Czy 
macie świadomość, że chrześcijanie, to ludzie, którzy są już po swoim pogrzebie? 
Chrześcijanie umarli dla tego świata i dla tego świata nie żyjemy. Po prostu 
powinniśmy omijać ten świat, ignorując go. Czy kochamy ręce swojej mamy?, po-
nieważ one są najpiękniejsze na świecie, to przecież nie są myśli na temat piękna w 
sensie kosmetycznym, jest to piękno w sensie dawania miłości, że ręce, są to ręce, 
które nas, karmiły, leczyły i którymi matka okazuje swojemu dziecku czułość, bez-
pieczeństwo i miłość7. W człowieku nie da się oddzielić sfery fizycznej od psychicz-
nej oraz duchowej. Można wiele godzin spędzać na modlitwie, można żyć z wymoga-
mi prawa, a być karykaturą chrześcijaństwa, jak się nie da człowiekowi serca. Marką 
są nasze czyny, co czynimy drugiemu człowiekowi, jak go traktujemy i co jesteśmy 
w stanie dla niego zrobić. To, co jest dobre dla tego świata, niekoniecznie jest do-
bre dla nas. Marka to cechy, które sprawią, że coś się nam podoba, a podnosi naszą 
wartość, praca nad własnymi cechami. Marka wiary duchowej, to, co jest nie modne, 
niechciane i wyśmiewane, a najbardziej wartościowe. Jakością życia jest dbanie o 
swoje zdrowie i życie oraz wzmacnianie się we własnej wierze8. 

Faktem jest, że troszczymy się o zewnętrzne piękno, prestiż materialny i rozpo-
znawalność, który nie jest istotą mądrości. Informacje, pogoń za pieniędzmi i ludzka 
głupota przeciążają myślenie i nie wnoszą nic dobrego w nasze życie. Piękno człowie-
ka nie może się w pełni urzeczywistnić bez piękna duchowego. Dlatego tak bardzo 
troszczymy się o piękno fizyczne, zewnętrzne, a nie o piękno wewnętrzne i budowa-
nie zdrowej osobowości. Dlaczego świat dla wielu ludzi wydaję się bezwartościowy, 
którzy swoje niepowodzenia, obawy i niepokoje kierują na innych lub publicznie ma-
nifestują swoje niezadowolenie? Ludzie, którzy nie mają kręgosłupa wartości, łatwo 
nimi manipulować, chociaż wydaje się im, że tak nie jest. Człowiek odpowiedzialny za 
swoje życie, stara się odkrywać obszary wiedzy, które są istotne dla naszego funkcjo-
nowania. Dojrzałość umysłu sama musi rozprawić się, dotrzeć i poznać własne wady 
i cechy, które utrudniają mu w pełni szczęśliwe funkcjonowanie. Człowiek świadomie 
lub nieświadomie odkrywa siebie przez światem, takiego siebie, jak jest mu z tym wy-

6  E. Petrozzi. Iskierka światła. Z serca matki Elwiry. Wyd. Comunita Cenacolo, San Lorenzo 2017, s.110
7  P. Pawlukiewicz, Ty jesteś marką. wyd. RTCK, Nowy Sącz, 2019 s. 23.
8  P. Pawlukiewicz, Ty jesteś marką. wyd. RTCK, Nowy Sącz, 2019 s. 19.
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godnie. Nie idziemy często naprzeciw pozorom życia, a wybieramy to, co jest dla nas 
wygodniejsze. Tylko umiejscowimy się, by znaleźć dla siebie miejsce i wpasować się 
do świata, chociaż uważamy się za innych, niż w rzeczywistości jesteśmy9. 

Człowiek nie musi pracować nad zaburzeniami zachowania i nad własną osobo-
wością, a dysfunkcje może uważać, jako część własnej tożsamości. Bardzo często 
przyzwyczajamy się do zaburzonego życia, poprzez niewiedzę, widzenie tylko wła-
snych interesów i błędny sposób myślenia, co jeszcze bardziej destabilizuje relacje 
międzyludzkie, co uważamy za normalne, akceptujemy to i nauczyliśmy się z tym żyć. 
Jednak zdecydowanie lepiej, jest wypracować w sobie nawyki zdrowego myślenia 
i nauczyć się żyć bez obciążeń, jednak każdy z nas ma wybór, własną wolę i może 
podjąć decyzje, co zrobi z własnym życiem. Zdecydowanie lżej, jest pozbyć się tego, 
co skazuje nas na męczarnie, można to porównać do dźwigania ciężkiego worka ka-
mieni, którego nie potrafimy się pozbyć. Czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, 
że własnym postępowaniem i zachowaniem zatruwamy nie tylko własne życie, ale 
i ludziom, z którymi przebywamy na co dzień. W dzisiejszym świecie coraz rzadziej, 
kierujemy się wartościami, mało kto teraz uczy młodych ludzi, na temat systemu 
uniwersalnych wartości, a świat budowany jest na antywartościach. Dowartościo-
waniem jest często naubliżanie innym, przechwalanie się, pokazanie się w lepszym 
świetle i sztuczne pompowanie medialnie własnego wizerunku, poprzez własną py-
chę. Prestiż życia powstaje wtedy, kiedy inwestujemy w siłę naszych wewnętrznych 
zasobów i dobrze zarządzamy własnym czasem, po to, by robić to, co się kocha oraz 
inspirować się owocami miłości do życia, ludzi i wolności wewnętrznej. Wolność od 
niepokoju ducha i wszelkich zaburzeń, wyraża się w tym, im będziemy bardziej wol-
ni, tym stajemy się silniejsi od wszelkiego rodzaju niepokoju, zaburzeń zachowania 
i uwikłań w sytuacje anormatywne, stojące w kontrze do podstawowych wartości. 
W dzisiejszych czasach, bardzo trudno jest czynić bezinteresownie dobro drugiemu 
człowiekowi. Musimy być świadomi niebezpieczeństw tego świata, żebyśmy mogli 
im skutecznie zapobiegać. Wolność od złego ustroju politycznego, wolność od głupiej 
polityki, wolność od różnego rodzaju wewnętrznych zniewoleń, wolność od narzuco-
nych wpływów interesów ludzi, którzy nie mają na myśli dobra drugiego człowieka i 
wolność od ideologii, gdzie hasła nie mają pokrycia w mądrym praktykowaniu życia, 
które są bez żadnego znaczenia i wartości dla życia ludzkiego. Zastanówmy się, w 
jakim świecie chcemy żyć, czy dążyć do wspólnego dobra, czy chaosu i spustoszenia 
psychicznego. Najpierw należy zacząć od naszej wewnętrznej prawdy o sobie, a nie 
powtarzać bezmyślnie przemycanych podprogowo sloganów. 

Bardzo ważną kwestią, w nadawaniu jakości naszemu życiu, jest mądre pożyt-
kowanie naszych zmysłów. Istotną sprawą jest to, jak postrzegamy świat poprzez 
zmysły, jak dbamy o własne zmysły i jaki nadajemy im sens. Nie zapominajmy o tym, 
że zmysły to nasze najważniejsze narzędzia, które służą do kontaktu z tym światem, 
do relacji z innymi ludźmi i od ich sprawności zależy, jak odbieramy ten świat. Zmy-
sły decydują o nasze sprawności poznawczej świata, ludzi i danego miejsca, w jakim 
przebywamy na daną chwilę. Tracąc wszystkie zmysły, tracimy swoje umiejętności i 
kontakt z rzeczywistością. Zmysły są zawsze naszą pierwszą autentyczną więzią ze 
światem, to znaczy służą do utrzymywania stałej więzi z rzeczywistością, pozwala-
ją nam na samodzielnie funkcjonowanie, są pępowiną zapewniającą nam pokarm i 

9  O. S. Barbarić, W szkole miłości. Wyd. Fundacja Divine Mercy, Piotrków Trybunalski 2016.s.52.
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przeżycie. Zapewniają nam wszelkie połączenia i są środkiem przekazu, reprezen-
tują sobą sposób istnienia człowieka, pozwalają nam wchodzić w relacje, ustosunko-
wać się do rzeczywistości i mają wpływ na formowanie rzeczywistości. Informacje 
uzyskane za pomocą wzroku, różnią się od tych, które pochodzą z dotyku i słuchu10. 

2. Czynniki wpływające na powodowanie prestiżu
Człowiek nie jest doskonały, jednak przykłady otrzymywania przez ludzi sił wybi-

jający się ponad przeciętność są oparte na dowodach. Kierunkiem moich rozważań, 
jest znaczenie łaski, którą rozumiemy, jako dar udzielony człowiekowi lub talent, 
który jest uzdolnieniem, predyspozycją i zdolnością. Łaska opisywana jest, jako bar-
dzo głęboka rzeczywistość zostawiająca ślad w życiu wielu ludzi, a z łaski wynikają 
konkretne czyny i gesty, które uważane są za dar przemiany i wsparcia od Boga. W 
historii świata żyją lub żyli tacy ludzie, który mieli specjalne łaski od Boga, są też 
tacy, co ciężko pracują na swój sukces i tacy, którym sukcesy życiowe przychodzą 
łatwo, bo odkryli pewien sposób na swoje życie. Skąd bierze się ta doskonałość w 
ludziach i ich predyspozycja do dopracowania bezbłędnie własnego dzieła, stwarza-
nia efektywnych możliwości i osiągania znaczących czynów dla drugiego człowieka i 
ludzkości. Czy wszystko można wytłumaczyć słowami i pojąć rozumem? Posiadanie 
talentu, który służy ogromnym dziełom duchowym, czy jest kunsztem do uzyskiwa-
nia gigantycznych osiągnięć w sferze duchowej, materialnej, społecznej, edukacyjnej 
i ekonomicznej. Człowiekiem mającym niesamowite i niepowtarzalne dary, był Oj-
ciec Pio, któremu przypisywano, że posiadał nadprzyrodzone zdolności, takie jak, 
czytanie w ludzkich sercach, przebywanie w dwóch miejscach jednocześnie, lewita-
cję i prorokowanie. Przepowiedział młodemu księdzu, Karolowi Wojtyle, że obejmie 
najwyższe stanowisko w hierarchii Kościelnej. Prestiż Ojca Pio, jest nadzwyczajny, 
ponieważ jest wiele dowodów na cudowne uzdrowienia ciała i duszy, nawrócenia 
oraz ochrony przed nagłą śmiercią za wstawiennictwem mnicha. Istnieją zapisane i 
potwierdzone przysięgą tysiąca ludzi przybywających do San Giovanni Rotondo, że 
zwykłej ciekawości, z potrzeby wyspowiadania się u znanego stygmatyka oraz chęci 
sprawdzenia na sobie jego niezwykłych możliwości darów11. Posługiwanie się darem 
łaski i jak właściwie korzystać z wrodzonych zdolności, opisuję Tomasz a Kempis, 
który nadaje bogactwa treścią, rozważaniom i myślą. Łaskę trzeba ukrywać i strzec 
jej w pokorze, ponieważ lepsza jest nikła wiedza połączona z pokorą i niewielkim 
wykształceniem, niż wielkie skarby nauki z pustym upodobaniem siebie. Odpowied-
nio do tego, jak bardzo możesz to zrobić i jak dobrze to zrozumiesz, rób chętnie to, co 
do ciebie należy i nie zaniedbuj samego siebie, dlatego, że jesteś oschły lub niepoko-
isz się w duchu. Wielu, bowiem jest takich, którzy natychmiast stają się niecierpliwi 
albo pracy zaprzestają, dlatego, że im się nie najlepiej powiodło12.

Zadając sobie pytanie, skąd się biorą te nadzwyczajne umiejętności, ważne jest 
to, jak potrafimy korzystać z naszej swobody do działania. Obecne czasy skłaniają 
nas, że stajemy się ludźmi bardziej świadomymi, biegle posługujemy się technolo-
gią, mamy większe możliwości w postaci narzędzi do osiągania własnych planów. 

10  A. Cecini, Czy straciliśmy zmysły? W poszukiwaniu możliwości opartej na wierze. Wyd. Salwator, Kraków 
2015, s. 136.

11  I. Burchacka, Ojciec Pio. Osobowość i posługa w relacjach współczesnych. Wyd. Novum, Warszawa 1988, s. 37.
12  T. A Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Wyd. WAM, Kraków s.181. 
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Dochodzenie do nadprzyrodzonych wywodów dotyczących duchowości, sprawia, że 
wiemy, co to jest i jak to nazwać, jak, np. lewitacja, jednak nie jesteśmy w stanie tego 
zrobić, nie wiemy jak to się robi, bo nie znamy instrukcji, a wątpliwą sprawą jest, jak 
się tego nauczyć. Poziomy wiedzy duchowej są różne, ale nie każdemu są one dane 
i nie ma to nic wspólnego z tym, czy jesteśmy wyuczeni perfekcyjnie pewnych zaso-
bów wiedzy, czy oczytani w różnych dziełach naukowych, czy mamy pewne umiejęt-
ności lub wykorzystujemy bezbłędnie nasze możliwości. Jednak musimy pamiętać, 
że z wiedzy duchowej, powinniśmy uczyć się tylko ze sprawdzonych źródeł, których 
jesteśmy pewni i z których nauczymy się dobra. Nie ryzykujmy otwierając się na 
nieznane obszary wiedzy duchowej, ponieważ możemy tylko tym sobie zaszkodzić, 
nawet o tym nie wiedząc, jak, np. praktykowanie okultyzmu. Święty Ignacy Loyola, 
w swoich księgach pisało sile łaski, że do zbawienia duszy potrzeba ją wewnętrznie 
pobudzać i stamtąd siły czerpać. Nie zawsze ten zbiera więcej, kto więcej zasiał. Na-
sienie samo z siebie niepożytecznie, żadnego nie przyniesie owocu, jeżeli Bóg nie da 
wzrostu. Gdzie duch ubożeje, tam nasienie mizerne wydaje owoce13.

Nasze myśli, czyny i zwyczaje wpisują się nieodłącznie w drogę prowadzącą nas 
przez życie, my ludzie mamy wolną wolę do dokonywania wyborów i organizowania 
sobie przestrzeni i czasu, a nasze predyspozycje świadczą, o jakości naszych działań. 
Nasz sposób myślenia i czyny nadają sens, znaczenie i wartość uczestniczeniu w życiu 
i naszej tożsamości, która może stać się siłą lub słabością, jako treści przewodnie pro-
wadzące nas przez życie. Człowiek ma wybór do nadania istotności, temu, co będzie 
wpływało na niego, decyduje o tym, jaki kształt będzie miało jego życie i jaki wybierze 
kierunek własnych dążeń, który będzie wpływał, na jakość życia lub nie, brak wyboru 
ma też swoje konsekwencje. Człowiek codziennie podejmuje decyzje o sposobie funk-
cjonowania, jak wykona dane zadanie, czego użyje i jak to zrobi. Świadomy człowiek 
ma decydującą sprawczość na tworzenie własnej rzeczywistości. Społeczeństwo jest 
wytworem ludzi, a zatem terapia społeczna, może być przemyślanym działaniem 
i diagnozą, zmieniającą mechanizmy funkcjonowania mentalnego. Człowiek ma 
zdolności do uczenia się, oceny sytuacji i wyboru właściwego dla siebie sposobu by-
cia, a przed dokonaniem jakichkolwiek wyborów, możemy korzystać rozsądku, roz-
tropności, ostrożności i rozwagi, jako z namysłu i refleksji przed podjęciem działań. 
Prestiż jest, jakością życia w sferze fizycznej, społecznej, duchowej i psychicznej, za-
dbaniem o wartości życia codziennego, odzyskiwaniem sprawczości i odrzucaniem 
zamętu, czyli tego, co jest bezwartościowe i ciągnie w dół, ponieważ czyny, których 
dokonujemy, mają swoje konsekwencje. Jesteśmy poddani na działanie wielu nega-
tywnych czynników, są takie momenty, że stajemy się bezradni, nie możemy nic z tym 
zrobić i zmienić. Trzeba mocy niezwykłej i mądrości, by wolna wola człowieka, sama 
z siebie bez przymusu na doświadczenie zła z tego świata, zobaczyła to, co dobrego 
jest w nim14. Prestiżem, jest czynienie dobra, chociaż w koło nas, jest wiele zła. 

Człowiek ma słabości, popełnia błędy i zmaga się, ze swoimi słabościami, ale czy 
z tego powodu musi się nad sobą użalać. Porażka może nas bardzo dużo nauczyć, a 
podjęta próba wyjścia z trudnej sytuacji, może stać się bardziej pożyteczniejsza dla 
człowieka, niż gdyby zawsze było nam dobrze, wygodnie się żyło i powodziło. Pod-
jęcie wyjścia z porażki, daję nam możliwość zobaczenia więcej o sobie i zrobienia 

13  I. Loyola, Maksymy Świętego Ignacego. Wyd. WAM, 2018 s.118.
14  J. Tischner, Alfabet duszy i ciała. Wyd. Znak, Kraków 2018, s. 50.
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więcej dla siebie, ponieważ zmieniamy swoją sytuacje i zastanawiamy się nad sobą. 
Poprzez przyjrzenie się własnym niepowodzeniom, możemy zobaczyć to, dlaczego 
tak się stało i nazwać te defekty. Upadek w pewnym sensie, jak podejmujemy wysi-
łek pracy nad sobą, co w psychoterapii nazywamy odkrywaniem własnych wad, za-
krytych i utrudniających nam życie przekonań, na które nie zwracaliśmy wcześniej 
uwagi. Prestiż zaczyna się od dawania sobie szansy i innym ludziom, by mogli stać 
się lepszymi ludźmi. Najlepiej jak motywacji poszukujemy w samym sobie, widzimy 
własne błędy i szukamy rozwiązania na nie. Na płaszczyźnie wiary musi istnieć har-
monia sensu i zmysłów, a ta sama harmonia, też jest, pomiędzy zmysłami zewnętrz-
nymi i wewnętrznymi, pomiędzy zmysłami fizycznymi, a zmysłami duchowymi15. 

Człowiek traci sens, kiedy upada, widzi życie w czarnych kolorach, traci harmonię 
życia oraz zaufanie i szacunek do siebie i innych. Jednak nasze potknięcia życiowe, 
mogą stać się drogą bycia lepszym człowiekiem, gdzie lepiej możemy poznać praw-
dę o nas samych i stanie naszego umysłu, ponieważ prestiż odnosi się, do jakości 
wypracowania w sobie sposobu działania poprzez determinację, poznawanie siebie, 
tworzenie w sobie mentalnych możliwości i opanowanie pewnych umiejętności.

Każdy z nas chce być kochany, ale nie każdy decyduje się na miłość, co nam prze-
szkadza w realizacji upragnionej miłości. Przecież to my ludzie decydujemy, o jakości 
naszego życia, to dlaczego narażamy nasze ciało i naszą psychikę na głupotę, która 
dewastuje myśli, uczucia i relacje. Wewnętrzne nasze przekonania i odczucia rów-
nież mogą przysporzyć nam wiele kłopotów i problemów psychicznych. Wyobraźnia 
i pamięć muszą wyzbyć się swoich złych nawyków, przywoływania do pamięci zła, 
życia grzesznego i myślenia o niebieskich migdałach. Usunięcie tego przygotowuje 
fundament prawdziwego charakteru. Jeżeli nie zapanujemy nad naszymi myślami, 
mogą one zdławić prawdziwą osobowość. Intelekt również należy okiełznać. Jeżeli 
brakuje nam w życiu celu, kierują nami namiętności, zatem nawet wyższe zdolności 
wymagają dyscypliny. Wolny duch nie będzie marnował czasu na czytanie głupich 
romansów, czy zbieranie niepotrzebnych informacji, ale będzie poszukiwał prawdy16. 

Nasz ludzki los polega na tym, że łatwiej jest nam mówić, a niżeli czynić. Uczynki 
stają się dowodem, że potrafimy z ludźmi rozmawiać. Nasze życie staje się prawdziwe, 
poprzez wewnętrzny wzrost i jak ukazujemy całe piękno naszego życia, które dał nam 
Bóg. Posiadamy dar wolności, prawdy i wiary, które są fundamentem ludzkiego życia. 
Możemy zdecydować sami, jak będziemy wzrastać, czy w miłości, czy w zamęcie i to 
decyduje, czy jesteśmy autentyczni, czy żyjemy zgodnie z samym sobą, nie oszukując 
się i nie wykręcając się od podjęcia trudu i własnej odpowiedzialności. Nie jesteśmy 
skłonni wierzyć ludziom, którzy ukrywają przed nami swoje intencje, myśli, uczucia i 
zamiary. Podstawową prawdą jest, że jesteśmy najdoskonalszym stworzeniem na zie-
mi, możemy przyjmować do siebie przeróżne dary. Szukamy swojej drogi, przez co 
realizuje się nasza prawda o nas samych, ponieważ mamy wybór, w co chcemy wejść 
i jaką drogą iść. Podstawowe zasady obowiązują wszystkich ludzi, jednak coraz czę-
ściej nie pamięta się o tym i nie mówi. Kłamstwo niszczy siebie i innych, kto wierzy 
w kłamstwo, trudno mu będzie docierać do prawdy. Kłamstwo zniewala, a prawda 
wyzwala. Tak samo jest z profesją, modlitwą, pasją czy tym, co robimy na co dzień, 

15  A. Cencini, Czy straciliśmy Zmysły? W poszukiwaniu możliwości opartej na wierze. Wyd. Salwtor, Kraków 
2015, s.145

16  J. S. Fultton, W górę serca. Droga do duchowego pokoju, Wyd. Esprit, Kraków 2018, s. 173.
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że musimy to robić regularnie ima to być dobrej jakości i jak długo w tym wytrwamy, 
co nazywamy praktycznym doświadczeniem. Nie poddawać się swoim przeszkodą i 
trudnością, jeżeli się na coś piszemy to, powinniśmy zrobić to jak najlepiej, jak tylko 
potrafimy. Dzisiaj nie pozostaje nam nic innego, jak tylko szukać Boga, pokoju i zba-
wienia, ponieważ gdziekolwiek się zwrócimy, widzimy przemoc, cierpienie, oszustwa 
i spiski. Pokój, zbawienie, pewność oraz pociecha znajduje się jedynie w Bogu. Maryja 
wie o tym, dlaczego nas wzywa do pojednania z Nim17.

Podsumowanie
Mamy okazję realizować to, co sami zaprojektujemy, a nie, co zostanie nam na-

rzucone poprzez masowe myślenie, ideologiczne patrzenie na rzeczywistość, czy in-
teresy wpływowych magnatów. Sami możemy dokonać wyboru, który jest dla nas 
najbardziej odpowiedni, pożyteczny i zgodny z naszą wewnętrzną naturą. Droga 
dochodzenia do prestiżu, to mądra i przemyślana edukacja, która prowadzi nas do 
rozwoju wzrostu duchowego, intelektualnego oraz społecznego. Nie warto budować 
sztucznego prestiżu, po to tylko, by świat nas porwał, jako system kłamstw, dostoso-
wania się do sztucznie zaprojektowanych ideologii na potrzeby biznesu, zakłamania 
telewizyjnego i informacji. Obecny świat to sztuczna scena pompowana przez media, 
specjalnie pisany scenariusz na potrzeby rynku i władzy, występuje pompatyczny ob-
raz nam przedstawiany i wykreowane wizerunki przez media. Powinniśmy sobie za-
dać pytanie: Czy to jest prawdziwy prestiż naszego życia? Gdzie jest prawdziwe źró-
dło naszego szczęścia? Na pewno nie w udawanym świecie, który jest nieistotny dla 
naszego żywota, w dążeniu do szczęścia i nabywaniu mądrości. W co ludzie grają? To 
technologia ma służyć ludziom, a nie człowiek żyje dla technologii. Dlaczego nie daje-
my szansy innym i oceniamy ich z góry, tworzymy przekonanie, że my wiemy lepiej i 
nasz pogląd jest lepszy i ważniejszy od tego, jak myślą inni ludzie. Łatwo wpadamy w 
pułapki naszego myślenia, które przepełnione są pychą, gniewem i nienawiścią. Pre-
stiż zależy od umiejętności posługiwania się mądrością, dawania szacunku ludziom, 
życiu ludzkiemu i budowaniu zdrowych relacji, a nie od kultury pozorowanych za-
chowań i cyfrowej rzeczywistości. Budowanie prestiżu duchowego dla samego siebie, 
zależy od otwartości umysłu, oczyszczenia myśli i poznania własnych niewłaściwych 
przekonań, które są często instalowane przez nas nieświadomie.

Streszczenie:
Powstawanie prestiżu życia ludzkiego ma miejsce, kiedy człowiek przyczynia się 

do stwarzania sobie dogodnych relacji, sytuacji i okoliczności, w jakich się znajdu-
je, które spowodowane są określonym działaniem, nastawieniem, zdolnościami do 
podejmowania konkretnych decyzji, wewnętrznym przekonaniem i siłą woli. My, 
jako ludzie możemy tworzyć i powodować powstanie sprzyjającej nam rzeczywisto-
ści, działać celowo dla zaspokojenia wyższych potrzeb i wartości. Jednak fenomen 
prestiżu ludzkiego życia, może dotyczyć niewytłumaczalnych czynów, ponieważ 
niektóre dokonania wyjątkowych ludzi, są oparte na wierze w Boga. Uwarunkowa-
nia stanowiące o budowaniu prestiżu życia ludzkiego, są efektem pracy nad własną 
postawą i ustosunkowaniem do świata. Człowiek, który wpływa na stanowienie i 
jakość swojego życia, może samorealizować się oraz nadawać istotności danym ce-

17  O. S. Barbarić, Jak żyć?, Tajemnice z Medziugoria. Wyd. Fundacja Divine Mercy. Piotrków Trybunalski 2020. s. 133. 



ARTYKUŁY

195

chom, rzeczą i wartością. O prestiżu życia ludzkiego, decydują nasze wewnętrzne 
przekonania, działania i sposób wykonywania danych czynności. 

Słowa klucze: uwarunkowania, stanowić, prestiż, życie, ludzkie

Summary:
Conditions determining the prestige of human life
The creation of the prestige of human life takes place when a person contributes 

to the creation of convenient relationships, situations, and circumstances in which 
he finds himself, which are caused by a specific action, attitude, the ability to make 
specific decisions, internal conviction, and willpower. We people, can create and cre-
ate a reality favorable to us, act on purpose to satisfy higher needs and values. Ho-
wever, the phenomenon of the prestige of human life may refer to inexplicable acts, 
because some achievements of exceptional people are based on faith in God. The 
determinants of building the prestige of human life are the result of working on your 
own attitude and attitude to the world. A person who influences the standing and 
quality of his life can self-realize and assign significance to given features, things, 
and values. The prestige of human life is determined by our internal beliefs, actions, 
and the way we perform certain activities.

Keywords: conditions, Constitute, Prestige, Life, Human
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Wstęp 
Do przedszkoli integracyjnych oprócz dzieci zdrowych i pełnosprawnych uczęsz-

czają również kilkulatki z różnymi niepełnosprawnościami, takimi jak np.: niedo-
słuch, zaburzenia intelektualne, deficyty sprawności ruchowej czy nadpobudliwość.

Integracja dzieci, którą umożliwiają placówki przedszkolne jest szansą na stwo-
rzenie naturalnych, kompleksowych warunków ich rozwoju. Umożliwia również 
dzieciom pełno i niepełnosprawnym poznanie siebie, swoich potrzeb, możliwości, 
jest szansą na wypracowanie systemu akceptacji drugiego człowieka. Placówki 
kształcenia integracyjnego również wspomagają dzieci w rozwijaniu ich zdolności 
i pasji. Sprzyjają także w kształtowaniu czynności intelektualnych, które są nie-
zbędne w codziennych sytuacjach życia społecznego oraz na kolejnych szczeblach 
edukacji. W takich przedszkolach budowanie systemu wartości następuje w oparciu 
m.in. o kształtowanie odporności emocjonalnej, stworzenie warunków do wspólnej 
zabawy, połączonej z nabywaniem nowych umiejętności, dbałością o zdrowie oraz 
sprawność fizyczną podopiecznych. Odbywa się to też przy kształtowaniu i pielę-
gnowaniu wrażliwości estetycznej.

Szczególnym miejscem, w którym mogą przebywać dzieci pełno i niepełnospraw-
ne, mogą być katolickie przedszkola integracyjne, które oprócz realizowania pod-
stawy programowej, przekazują podopiecznym wartości katolickie oraz uczą po-
szanowania dla tradycji. Jak zauważył Św. Jan Paweł II – „W wychowaniu bowiem 
chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, 
ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał”; aby więc poprzez wszystko, co „ma”, 
co „posiada” umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał 
bardziej „być” nie tylko „z drugim”, ale także „dla drugich”1.

1. Rola przedszkoli integracyjnych
Młodsze dzieci poprzez naśladowanie koleżanek i kolegów uczą się społecznego 

funkcjonowania oraz nabywają nowe sprawności i umiejętności. Są to np. sprawno-
ści manipulacyjne, artykulacyjne, ale także związane z tworzeniem pozytywnych re-

1  Katolickie Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Biłgoraju, http://www.przedszkolejp2.pl/, dostęp 07.03.2021.

Katolickie przedszkole integracyjne szansą 
na kompleksowy rozwój dziecka

Absolwentka filozofii, socjologii,  pedagogiki i dziennikarstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym im. 
KEN w Krakowie,  doktorantka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracuje w Muzeum-Zamku w Łańcucie. 
Interesuje się zagadnieniami związanymi z kreowaniem wizerunku oraz tematyką związaną z rozwo-
jem człowieka.

 

               Mgr Joanna Garbulińska-Charchut - Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
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lacji z innymi osobami. Równocześnie warto podkreślić, że przebywanie ze sobą na 
co dzień dzieci pełno i niepełnosprawnych sprzyja budowaniu własnej tożsamości, 
opartej na mocnych podstawach. Pomaga też w zaspokojeniu potrzeby bezpieczeń-
stwa oraz oddziałuje pozytywnie na dziecięcy rozwój psychofizyczny i intelektualny. 
W przypadku placówek katolickich, rytm wielu przedszkolnych wydarzeń jest sko-
relowany z kalendarzem liturgicznym, co dodatkowo sprzyja kształtowaniu i roz-
wijaniu wrażliwości dziecka, nie tylko tej, która wiąże się z wrażliwością religijną.

Jak słusznie dostrzegły Anna Klim-Klimaszewska i Tamara Zacharuk – „w proce-
sie integracji społecznej w przedszkolu u dzieci niepełnosprawnych kształtują się 
pozytywne emocjonalne formy obcowania z osobami sprawnymi, rozwija się osobo-
wość otwarta i gotowa do współdziałania. Dzieci niepełnosprawne wychodzą poza 
swój wąski świat i przygotowują się do pełnego uczestnictwa w przyszłym dorosłym 
życiu”2. W tym miejscu należy podkreślić, że aby można było mówić o obopólnej ko-
rzyści dla rozwoju dzieci pełno i niepełnosprawnych, istotne jest odpowiednie przy-
gotowanie pełnosprawnych dzieci do funkcjonowania z dziećmi, które mają różno-
rodne dysfunkcje. Takim fundamentem kształtowania pozytywnych, autentycznych 
relacji z rówieśnikami będzie empatyczna postawa, pomagająca w zrozumieniu 
możliwości, ale także ograniczeń danej osoby. Wszystko to umożliwia przedszko-
lakom poznanie nie tylko własnych emocji, ale także tych zachowań i związanych z 
nimi odczuć, które występują w otoczeniu. Ponadto zdrowe dzieci mogą nauczyć się 
empatii oraz opiekuńczych postaw w stosunku do niepełnosprawnych rówieśników.

Niezwykle ważne jest wczesne uwrażliwianie dzieci na potrzeby bliźnich, co łączy 
się z otwartością postaw i wynikających z tego pozytywnych zachowań, w szczegól-
ny sposób ukierunkowanych na niwelowanie możliwych uprzedzeń. Taka postawa 
może zaprocentować w późniejszym szkolnym i dorosłym życiu społecznym. Warto 
podkreślić, że jeśli pełnosprawne dzieci od najmłodszych lat oswajają się z niepeł-
nosprawnością, w dorosłym życiu w mniejszym stopniu budują bariery społeczne, 
mniej obawiają się odmienności wynikającej z deficytów fizycznych, psychicznych 
lub psychofizycznych, ponieważ potrafią wykazać się pozytywnymi zachowaniami 
w relacjach interpersonalnych. Mają też większą wyrozumiałość dla ludzkich deficy-
tów, gdyż niepełnosprawność nie jest przez nie postrzegana jako coś negatywnego i 
wykluczającego z życia społecznego.

Strach przed odmiennością i stawianie barier często podyktowane są niewiedzą. 
Dzieci, które na co dzień uczęszczają do przedszkoli integracyjnych, mają możliwość 
zaobserwowania tego, że ich niepełnosprawni rówieśnicy w wielu kwestiach są do 
nich podobni, ponieważ np. także mają swoje ulubione zabawki, cieszą ich podobne 
zachowania, a także potrafią okazywać swoje uczucia i emocje. Takie funkcjonowa-
nie w środowisku uczy m.in. tolerancji czy zrozumienia, ponieważ „rozbudzenie u 
dzieci zdrowych wrażliwości, tolerancji, życzliwości wpłynie korzystnie na kształto-
wanie w przyszłości właściwych postaw społecznych, zaowocuje pokoleniem ludzi 
wykazujących zrozumienie dla innych, obytych z kalectwem i traktujących go jako 
coś naturalnego”3.

2  A. Klim-Klimaszewska, T. Zacharuks, Wychowanie integracyjne w przedszkolu szansą na integrację spo-
łeczną w dorosłym życiu, [w:] Klim-Klimaszewska A., Zacharuk T. (red.), Wybrane problemy edukacji dzieci 
w przedszkolu i szkole, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 61.

3  Tamże, s. 62.



ARTICLES

198

2. Kształcenie integracyjne w myśl obowiązujących aktów prawnych
Wśród aktów prawnych wyznaczających działanie placówek integracyjnych znaj-

dują się m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 
r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Jego głównym celem jest 
określenie terminu, adresatów działań oraz specyfiki udzielania pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach a także innych placówkach. W 
rozporządzeniu zostały wyszczególnione jednostki inicjujące i udzielające pomocy, 
a także zdefiniowane formy udzielania pomocy. W dokumencie zostały określone 
także warunki organizacji klas terapeutycznych, a także rolę i zadania specjalistów: 
pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, a także terapeuty pedago-
gicznego. We wspomnianym rozporządzeniu poruszono również kwestię Indywidu-
alnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych (IPET)4. 

3. Organizacja kształcenia integracyjnego na etapie przedszkola
Funkcjonowanie dzieci w procesie kształcenia integracyjnego w przedszkolu 

jest związana z wymogiem wprowadzania zmian programowych i organizacyjnych, 
w porównaniu do działalności przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zdrowe. 
Według Jadwigi Boguckiej i Doroty Żyro, zasadnicze modyfikacje dotyczą obszarów 
przede wszystkim związanych z: nauczaniem wielopoziomowym, realizowanym 
w ramach wspólnego programu kształcenia i wychowania, sposobem oceniania – 

4  Innymi rozporządzeniami dotyczącymi kształcenia integracyjnego są m.in.:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształce-

nia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszko-
lach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształce-
nia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych 
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków i sposobu ocenia-
nia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 
szkołach publicznych,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowe-
go statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egza-
minów w szkołach publicznych,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egza-
minów w szkołach publicznych,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egza-
minów w szkołach publicznych,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 
społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 
społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicz-
nych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
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stosowania elementów pozytywnego motywowania, stosowaniem indywidualnych 
ścieżek edukacyjnych, obecnością nauczyciela wspomagającego oraz specjalistów 
(np. psychologa czy logopedy), zniesieniem barier architektonicznych i odpowied-
nim wyposażeniem placówek w pomoce dydaktyczne, a także środki techniczne 
oraz sprzęt specjalistyczny, pomagający w procesach socjalizacyjnych i rewalida-
cyjnych, maksymalizacją aktywności dzieci, dostosowaną do ich możliwości, współ-
działaniem z rodziną podopiecznych5.

Aby osiągnąć cele kształcenia integracyjnego w przedszkolu, niezbędne jest zin-
dywidualizowane oddziaływanie pedagogiczne. Można je osiągnąć poprzez zapew-
nienie dziecku specjalistycznej opieki: terapeutycznej, reedukacyjnej oraz rehabili-
tacyjnej. Efektem tego jest obecność: pedagogów, pedagogów specjalnych, rehabi-
litantów, logopedów, psychologów, a także instruktorów usprawniania ruchowego 
oraz umuzykalniania.

W placówkach integracyjnych istotną rolę pełnią wychowawcy. Ich zadanie pole-
ga głównie na zabezpieczeniu potrzeb podopiecznych, ale także na umożliwieniu im 
właściwego rozwoju, przebiegającego w atmosferze wzajemnej akceptacji.

Treści programowe muszą być dostosowane do zainteresowań i możliwości po-
szczególnych dzieci. Choć w przypadku nauczania zintegrowanego nauka poprzez 
zabawę nabiera szczególnego charakteru, należy dodać, że „przedszkole integracyj-
ne realizuje te same funkcje i zadania oraz posługuje się takimi samymi formami 
pracy jak przedszkole powszechne (…). Pełni też dodatkową funkcję, której nie spo-
tyka się w przedszkolu powszechnym – funkcję rewalidacyjną”6. Holistyczne podej-
ście umożliwia wykorzystanie potencjału każdego dziecka i sprzyja stymulowaniu 
pożądanych zachowań, ich korekcie, jak również podejmowaniu działań o charakte-
rze kompensacyjnym. 

4. Założenia integracyjnych przedszkoli katolickich
Internauci odwiedzający stronę jednego z katolickich przedszkoli mogą przeczy-

tać, że „Placówka ta została powołana dla rodzin, którym zależy na przedłużaniu 
atmosfery domu rodzinnego, jaką sami starają się tworzyć. Wychowujemy dzieci w 
duchu wartości i zasad katolickich, zgodnie z nauką Kościoła oraz personalistyczną 
myślą pedagogiczną świętego Jana Pawła II. Pragniemy towarzyszyć naszym wycho-
wankom na drodze ich życia i wspomagać ich w pełnym, harmonijnym rozwoju w 
nauczaniu opartym na zasadach religijnych. Obok realizacji podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego dzieci uczone są miłości do Boga, ludzi i Ojczyzny, 
szacunku do bliźniego, do wszystkiego, co piękne, mądre i szlachetne. Przedszkole 
umożliwia dzieciom osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole”7. 

Na stronie innej placówki tego typu umieszczono zapis dotyczący wizji przed-
szkola, który głosi:

„Jesteśmy placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną o charakterze inte-
gracyjnym.

Jako placówka katolicka za podstawę wychowania przyjmujemy chrześcijański 

5  Por. J. Bogucka, D. Żyro, Zmiany w prawie oświatowym i praktyka związana z edukacją dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej, [w:] „Dyrektor Szkoły”, nr 3, 2001., s.25-27.

6  A. Kirczuk, J. Prokocka, dz. cyt., s. 68.
7  Nasze przedszkole, http://www.przedszkolejp2.pl/home/nasze-przedszkole, dostęp 09.03.2021.
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system wartości oraz chrześcijańską wizję osoby.
Zapewniamy naszym wychowankom zindywidualizowany wszechstronny rozwój 

w radosnym, przyjaznym, dającym poczucie bezpieczeństwa i pełnej akceptacji śro-
dowisku przedszkolnym, nasze dzieci poznają siebie i świat.

Podążamy za dzieckiem wspierając je w rozwoju metodami dobranymi do jego 
indywidualnych potrzeb i możliwości.

Staramy się naszą wiedzą, doświadczeniem i sercem aktywnie uczestniczyć w 
kształtowaniu się dojrzałej w sensie fizycznym, psychicznym i duchowym osoby”8.

Wszystko to sygnalizuje główne założenia katolickich przedszkoli integracyj-
nych – placówek niezwykle pożądanych z uwagi na ich podejście do małych wy-
chowanków. Tego typu instytucje nie tylko sprzyjają rozwojowi dzieci, ale także są 
istotnym elementem umożliwiającym wielopłaszczyznowe wzrastanie rodzin, two-
rzenie pełniejszej relacji rodzic-dziecko. Ponadto przedszkola integracyjne dzia-
łające w duchu katolickim w wyjątkowy sposób łączą z pozoru odmienne światy 
dzieci pełno i niepełnosprawnych w jedną spójną wizję społeczeństwa. Nauczanie i 
wychowanie w duchu obecności Boga w życiu sprzyja również integracji szerszych 
grup funkcjonujących w danym otoczeniu, w tym grup rodziców, którzy mają moż-
liwość czynnego włączenia się w życie przedszkola, a także mogą uczestniczyć w 
nim na płaszczyźnie praktyk religijnych. Spotkania z innymi rodzinami, wspólna 
modlitwa pomaga wytworzyć więź i umocnić relacje przedszkolnej społeczności.

Integracyjne przedszkola katolickie realizują więc funkcję opiekuńczo-wycho-
wawczo-edukacyjną w oparciu o chrześcijański system wartości, w szczególno-
ści promujący wartości prorodzinne. Formacja religijna jest realizowana na wielu 
płaszczyznach – istotne są m.in.:

„wspólna modlitwa przed i po posiłkach, spotkania o tematyce religijnej (kate-
cheza) raz w tygodniu, przybliżanie treści roku liturgicznego, nauka i śpiewanie 
piosenek o tematyce religijnej, czytanie biblii dla dzieci i opowiadań o treściach re-
ligijnych, wspólne uczestnictwo dzieci w Roratach w nabożeństwach październiko-
wych i Drogi Krzyżowej, wspólne uczestnictwo społeczności przedszkolnej, dzieci i 
rodziców we Mszy św. w kościele św. Jana Pawła II, w każdą III niedzielę miesiąca, 
przez cały rok szkolny, spotkanie z rodzicami przy wigilijnym i wielkanocnym stole, 
udział w konkursach religijnych, kultywowanie tradycji chrześcijańskich, kształto-
wanie postawy chrześcijańskiej”9.

Kształtowanie świadomości chrześcijańskiej jest widoczne w wychowaniu dzieci, 
w oparciu o szacunek dla innych ludzi, poprzez budzenie w nich świadomości moral-
nej oraz wrażliwości emocjonalnej. Wychowankowie tego typu placówek umożliwia 
poznanie religii katolickiej, kultury, a także tradycji narodowej i regionalnej, a zatrud-
nieni nauczyciele dążą do rozwoju zawodowego w duchu formacji chrześcijańskiej. 

5. Znaczenie rodziny w procesie wczesnej integracji w przedszkolu
Jak zauważyła Bożena Balcerzak-Paradowska, rodzina dziecka niepełnosprawne-

go jawi się jako „naturalny zespół rehabilitacyjny, gdzie komplementarność kapi-
tału fizycznego, osobowego i społecznego tworzy warunki dla wspomagania roz-
woju oraz funkcjonowania dziecka. (…) Jego aplikacje można rozpatrywać w trzech 

8  Misja i wizja, http://www.przedszkolelbiska.pl/o-nas/misja-i-wizja, dostęp 09.03.2021.
9  Tamże, dostęp 09.03.2021.
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wymiarach: po pierwsze – w trwałości i intensywności sieci kontaktów w rodzinie, 
po drugie – w spójności więzi emocjonalnych między rodzicami a dzieckiem, co po-
zwala na bardziej efektywny przebieg procesu socjalizacji, wreszcie – kontynuacji w 
czasie oraz możliwości reagowania na zmiany w rozwoju dziecka”10. 

Dlatego wczesna integracja w przedszkolu, która ma polegać na komplekso-
wym działaniu, wiąże się ze stymulowaniem funkcji odpowiedzialnych za rozwój 
psychomotoryczny oraz komunikację niepełnosprawnego dziecka w wieku przed-
szkolnym. To działanie powinno być praktykowane od momentu wykrycia niepełno-
sprawności dziecka, aż do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole. Wczesna integra-
cja to również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom dziecka, dla których nierzad-
ko niepełnosprawność potomka jest nową sytuacją. Niejednokrotnie wiąże się ona 
z nowymi wyzwaniami i koniecznością zmiany dotychczasowego stylu życia oraz 
konfrontacją wyobrażeń dotyczących wychowania dzieci z codzienną rzeczywisto-
ścią. Pomoc ta polega m.in. na nabywaniu przez nich umiejętności prawidłowego 
postępowania z dzieckiem. Odpowiednie podejście oparte na wczesnym wspomaga-
niu może zapobiegać kryzysom rodzicielskim lub pomóc w niwelowaniu trudności 
już występujących. Według Małgorzaty Kowalskiej-Kantyki, „rodziny opiekujące się 
osobą niepełnosprawną potrzebują nie tylko wsparcia i pomocy ze strony różnych 
instytucji, ale w wielu przypadkach przede wszystkim muszą się nauczyć funkcjo-
nować z dzieckiem”11. Ponadto matki i ojcowie, którzy umiejętnie zaangażują się 
w przedszkolną integrację dziecka niepełnosprawnego, w dialog ze środowiskiem 
nauczycieli oraz innych rodziców i opiekunów, będą potrafili w pełniejszy sposób 
adaptować potomka do otaczającego go środowiska. Również w bardziej świadomy 
sposób będą mogli wypełnić różnorodne cele wychowawcze w postaci np.:

a/. kształtowania w dziecku samoświadomości,
b/. wdrażania go w otaczający, różnorodny świat osób pełno i niepełnosprawnych,
c/. inicjowaniu pracy nad rozwijaniem potencjalnych możliwości zachowań 

dziecka,
d/. budowania poczucia własnej wartości.
Równocześnie decyzja rodziców o zapisaniu niepełnosprawnego dziecka do ka-

tolickiego przedszkola z oddziałami integracyjnymi może pomóc mu nie tylko we 
wkroczeniu w życie społeczne, ale także nauczy dzieci chrześcijańskich postaw i 
wartości. W jednym miejscu mogą się spotkać dzieci i rodzice reprezentujący zbli-
żony system wartości, umożliwiający wychowanie maluchów na szlachetnych ludzi. 

Podsumowanie
W katolickich placówkach przedszkolnych akceptacja dysfunkcji przez rówie-

śników stanowi początek ważnego procesu wszechstronnego rozwoju dziecka. In-
stytucje tego typu koncentrują się nie tylko na funkcji edukacyjnej i opiekuńczej, 
ale także przekazują podopiecznym chrześcijańskie podstawy wychowania. Dzieci 
obcując z Bogiem, uczą się empetycznego funkcjonowania w społeczeństwie. Dziec-
ko ucząc się podejmowania zadań na miarę własnych możliwości, wierzy w swoje 

10  B. Balcerzak-Paradowska, Polityka rodzinna w Polsce w XXI wieku, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 
Białystok 2004, s. 97.

11  M. Kowalska-Kantyka, Możliwości wsparcia rodzin i osób dysfunkcyjnych przez ośrodki pomocy społecz-
nej, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2006, s.176.
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siły. To umożliwia mu kompleksowe przystosowanie się do życia w otaczającym go 
społeczeństwie. To zaprocentuje również w dorosłym życiu. Ponadto w przypadku 
placówek integracyjnych niepełnosprawne dzieci mogą uczyć się od pełnospraw-
nych rówieśników różnorodnych zachowań, otrzymują też od nich wiele bodźców 
rozwojowych. Kontakty oparte na partnerstwie, motywują dziecko nie tylko do ak-
ceptowania własnych ograniczeń, ale także uczą je adekwatnych reakcji na to, czego 
doświadczają. Dzięki uczestnictwu w grupie integracyjnej, dzieci zaspokajają swoje 
potrzeby psychiczne oraz dotyczące realizacji potrzeby bezpieczeństwa. 

To, co oferują katolickie przedszkola integracyjne, to nie tylko adekwatne wspar-
cie wychowawcze, ale także holistyczna wizja działania, zmierzająca do budowania 
życzliwych relacji pomiędzy: niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi przedszkolaka-
mi, rodzicami, wychowawcami oraz środowiskiem. Dlatego tak istotne jest budowa-
nie atmosfery akceptacji i empatii, opartej na dialogu, kształtowaniu więzi interper-
sonalnych oraz wartościach chrześcijańskich.

Streszczenie:
Katolickie przedszkola integracyjne stanowią ważny element systemu wycho-

wawczo-opiekuńczego. W jednej placówce nie tylko mogą przebywać oraz pozna-
wać się dzieci pełno i niepełnosprawne, ale także ich socjalizacja odbywa się w du-
chu nauczania katolickiego. To sprzyja budowaniu mocnych fundamentów rozwoju 
wychowanków i może być postrzegane jako kompas postępowania w duchu wiary 
i wspólnoty Kościoła. Katolickie przedszkola integracyjne to nie tylko miejsce dla 
dzieci, ale także instytucja sprzyjająca rozwojowi całych rodzin i lokalnych środo-
wisk. Artykuł stanowi próbę charakterystyki funkcjonowania katolickich przed-
szkoli integracyjnych.

Słowa kluczowe: katolickie przedszkole integracyjne, dzieci, niepełnospraw-
ność, wychowanie

Summary:
Catholic integration kindergartens are important elements of the educational and 

care system.
In one institution, not only children who are fully and disabled can stay and get 

to know each other, but also their socialization takes place in the spirit of Catholic 
teaching. This is conducive to building a strong foundation for the development of 
pupils and can be seen as a compass to act in the spirit of faith and community of the 
Church. Catholic integration kindergartens are not only a place for children, but also 
an institution conducive to the development of entire families and local communi-
ties. The article is an attempt to characterize the functioning of Catholic integration 
kindergartens. 

Keywords: Catholic integration kindergarten, children, disability, upbringing
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Wstęp
Ochrona życia ludzkiego jest bardzo ważna ze względu na nieocenioną wartość 

zdrowia i życia ludzkiego. Jest wielkim wyzwaniem dla osób, które podjęły się misji 
w służbie zdrowia. Choroba niekiedy przybiera dramatyczne rozmiary i jest wyzwa-
niem dla samego pacjenta, ale i dla medyka, który idzie mu z pomocą.

W nauce Kościoła od zawsze można dostrzec wielki szacunek dla zawodu 
lekarza. Święty Jan Paweł II nauczał: że praca lekarza powinna być traktowana 
raczej, jako misja, niż zwykła praca. Godność zawodu i ranga wyzwania powinny 
gwarantować wysoki stan moralny oraz umiejętności intelektualne i techniczne 
medyka. Lekarz powinien: „Pomagać, wspierać, pocieszać i leczyć człowieka. Do 
pacjenta skierował słowa: „czcij lekarza za szacunek, na jaki zasługuje, bo Pan 
go stworzył i uzdrowienie pochodzi od Pana”1. Według papieża Polaka „Ten, któ-
ry szanuje człowieka i jego życie, ten hojnie poświęca swoje życie służbie innym. 
Powinien rozwijać uczucia zrozumienia, empatii i ludzkiej solidarności. Wierzący 
w Boga mogą to uczynić łatwiej, kiedy widzą brata w każdym napotkanym czło-
wieku (Mt 23: 8)2.

Jan Paweł II głosił, że „Lekarze biorą na siebie wyjątkową odpowiedzialność (...). 
Ich zawód tego wymaga, są strażnikami i sługami ludzkiego życia”3. Zachęcał leka-
rzy do kontynuowania ciężkiej pracy w duch oddania i miłości braterskiej. Głosił, 
że Chrystus może stać się przykładem do naśladowania, wzorem dla transformacji 
moralnej, potężną inspiracją. Może stać się nawet źródłem wewnętrznej siły w po-
maganiu, w wykonywaniu zadań lekarza. W dzisiejszych czasach, kiedy promowana 

1  Jan Paweł II., Przemówienie do włoskich lekarzy katolickich (28 XII 1978). [w:] Jan Paweł II, O cierpieniu. Wy-
powiedzi Ojca Świętego do chorych i pracowników Służby Zdrowia (1978–1982), Warszawa 1985, p. 16.

2  Jan Paweł II., Przemówienie do uczestniczek Kongresu Położnych (26 I 1980), ibidem, p. 71.
3  Jan Paweł II., Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Evangelium vitae. Watykan 1995, no. 89.

Służba zdrowia - służbą ewangelii życia, 
według nauczania Jana Pawła II

Ur. 12.09.1997 roku w Radomiu. W 2013 roku ukończył Gimnazjum Katolickie imienia Świętego Filipa 
Neri w Radomiu, gdzie od młodych lat rozwijał swoje pasje i zainteresowania głównie w dziedzinie 
nauk biologicznych biorąc udział w licznych konkursach naukowych. W latach 2013-2016 uczęszczał 
do liceum Jana Kochanowskiego w Radomiu, gdzie kontynuował przygodę z nauką i ukierunkował 
swoje zainteresowania wobec pracy zawodowej. W tym tez roku zdał maturę. W roku 2017 podjął 
studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku lekarskim. Zainteresowania 
oscylują wokół tematów związanych z kierunkiem studiów oraz dotyczą socjologii i psychologii.

Filip Grabarczyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
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jest „kultura śmierci” agresywnie atakująca „kulturę życia” niezbędna jest promocja 
życie ludzkiego i jego ochrona w duchu ewangelii.

„Evangelium vitae” opisuje nowe zagrożenia dla życia ludzkiego: „Ta sytuacja po-
winna nas uczynić w pełni świadomi, że mamy do czynienia z ogromnym i drama-
tycznym zderzeniem dobra ze złem, śmierci i życia4.

1. Służba zdrowia - służbą ewangelii życia
Lekarz wierzący w istnienie Boga ma świadomość, że wchodzi w kompetencje 

kogoś Innego, większego, kogoś, kto stoi poza i ponad nim. Tym kimś jest Bóg, od 
którego wszystko pochodzi, (także życie i zdrowie ludzkie) i ku któremu ostatecz-
nie wszystko zmierza. W spojrzeniu judeochrześcijańskim lekarz widzi siebie jako 
współpracownika Boga w dziele stworzenia poprzez fakt, iż swoimi czynnościami 
przyczynia się do powrotu do zdrowia Jego dzieci5. Analizując kwestię religijności 
lekarza, mamy na myśli osoby wierzące, gdyż wykonywanie praktyk i czynności re-
ligijnych zakłada wyznawanie wiary w Boga. W tym obszarze specyficznymi rysami 
lekarza są: modlitwa oraz głoszenie Ewangelii poprzez szczególny styl życia, będący 
realizacją jego powołania posługi wobec chorych6.

W Encyklice „Evangelium vitae” papież Jan Paweł II podkreślał, że: życie ludzkie 
jest święte i nienaruszalne na każdym etapie i w każdej sytuacji; jest dobrem niepo-
dzielnym7 ponieważ pochodzi od Boga. Człowiek nie ma prawa decydować o swoim 
życiu, ani życiu bliźniego. To Bóg jest dawcą życia i tylko On decyduje o jego kresie. 
Starym Testamencie ukazane jest przykazanie „Nie będziesz zabijał” (Rdz 20:13). 
Papież Jan Paweł II głosił, że prawo do życia jest niezbędne. Prawo do życia, to jest 
prawo do narodzin i życia aż do naturalnej śmierci: „Tak długo żyjąc mam prawo do 
mego istnienia”8.

Promowanie „kultury życia” pokazuje jego sens i piękno. Ochrona życia oznacza 
oddawanie czci Bogu Stwórcy życia. Miłość i poświęcenie dla innych jest najlepszą 
drogą do wyrażenia wdzięczności Bogu za dar życia9. „Życie ludzkie jest święte, 
ponieważ od samego początku domaga się „stwórczego działania Boga» i pozostaje 
na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest 
Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć 
sobie prawa do bezpośredniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej”. W tych sło-
wach Instrukcja Donum vitae wyraża zasadniczą treść Bożego Objawienia o święto-
ści i nienaruszalności życia ludzkiego. Można ośmielić się na stwierdzenie, że lekarz 
głosi Ewangelię w oryginalny sposób – bardziej czynami, wykonywanymi zabiega-
mi, gestami oraz właściwym sposobem odnoszenia się do pacjenta, niż mówieniem 
wprost o Jezusie. Czasem może wręcz w ogóle nie wypowiadać słowa „Bóg”, „Chry-
stus”, „wiara” itp., lecz jeśli swoją posługę wykonuje z pełnym zaangażowaniem i 

4  Evangelium vitae, no. 28.
5  A. Muszala., Duchowość lekarza, Wykład wygłoszony podczas XV edycji Gdańskich Spotkań z Etyką Lekarską, 

które odbyły się 22 kwietnia br. w auli im. prof. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum. Poświę-
cone były one życiu i działalności Aleksandry Gabrysiak.

6  ibidem
7  Evangelium vitae, n. 87.
8  W. Kawecki., Dlaczego Kościół broni życia? Kraków 1996, p. 79.
9  J. Nagórny., Między “kulturą śmierci” a “kulturą życia” – wyzwania współczesności. [w:] Jan Paweł II, Evange-

lium vitae. Tekst i komentarze. Lublin 1997, p. 228.
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nadprzyrodzoną dyspozycją ducha, staje się prawdziwym apostołem posłanym 
przez Chrystusa, by holistycznie leczyć ludzkie rany – cielesne, jak i duchowe. Jego 
czyny składają się na swoistą modlitwę nieustającą, Kościół zaś objawia się wszyst-
kim jako „szpital polowy” (obraz tak bliski papieżowi Franciszkowi), realizując swój 
terapeutyczny wymiar10.

Jan Paweł II nauczał: Wiedza nie jest wartością najwyższą, której wszystkie inne 
musiałyby być podporządkowane. Wyżej, w skali wartości, stoi osobiste prawo jed-
nostki do życia fizycznego i duchowego, do swojej nietykalności psychicznej i funk-
cjonalnej. Osoba jest miarą i kryterium dobroci i zła w każdym działaniu ludzkim11. 

2. Etyka służby zdrowia
Obrona i promocja życia ludzkiego jest szczególnie nagląca w chwili obecnej, gdy 

„kultura śmierci” tak agresywnie atakuje „kulturę życia” i często wydaje się nad nią 
przeważać12. Ojciec Święty w encyklice Evangelium vitae ukazuje aktualne zagro-
żenia życia ludzkiego. Potrzeba etyki dla pracowników służby zdrowia wynika z 
uświadomienia sobie stanu faktycznego zagrożenia13.

Jan Paweł II jest kontynuatorem nauczania Piusa XII. Jego nauczanie dotyczy 
przeciwstawieniu się nowym formom prokreacji stechnicyzowanej (zwłaszcza za-
płodnienia „in vitro”i klonowania), diagnozy i terapii prenatalnej, technik (manipula-
cji) genetycznych, ochrony życia poczętego, oddawania organów przez dawcę żyją-
cego, badań i eksperymentów medycznych, wykorzystania komórek macierzystych, a 
także podstaw teologicznych i etycznych posługi lekarskiej14.

Na XXIII Krajowym Kongresie Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich, 
9.11.2004 Jan Paweł II zwrócił się do zebranych tymi słowami: „Drodzy lekarze, 
chrześcijańska wizja służby cierpiącemu bliźniemu z pewnością dopomaga w pra-
widłowym wykonywaniu zawodu o tak fundamentalnym znaczeniu społecznym. 
Badania biomedyczne potrzebują ożywczej inspiracji chrześcijańskiej, aby mogły 
coraz lepiej służyć prawdziwemu dobru ludzkości15.

W Encyklice o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Evangelium vitae Papież 
Polak tak poucza: Szczególna odpowiedzialność spoczywa na personelu służby zdro-
wia: lekarzach, farmaceutach, pielęgniarkach i pielęgniarzach, kapelanach, zakonni-
kach i zakonnicach, pracownikach administracyjnych i wolontariuszach. Ich zawód 
każe im strzec ludzkiego życia i służyć mu. W dzisiejszym kontekście kulturowym i 
społecznym, w którym nauka i sztuka medyczna zdają się tracić swój wrodzony wy-
miar etyczny, mogą doznawać oni często silnej pokusy manipulowania życiem. Wo-
bec istnienia takiej pokusy wzrasta niezmiernie ich odpowiedzialność, która znajduje 
najgłębszą inspirację i najmocniejsze oparcie właśnie we wrodzonym i niezbywal-

10  A. Muszala, op. cit
11  Jan Paweł II, Przemówienie do chirurgów, 1992 r., Duchowość lekarza. Wykład wygłoszony podczas X edycji 

Gdańskich Spotkań z Etyką Lekarską, które odbyły się 22 kwietnia br. w auli im. prof. Olgierda Narkiewicza w 
Atheneum Gedanense Novum. Poświęcone były one życiu i działalności Aleksandry Gabrysiak

12  Evangelium vitae, n. 87
13  Młotek A., op. ci s. 154
14  Nauczanie Jana Pawła II nt. etyki lekarskiej, pobrano z: http://www.wikijp2.pl/index.php?title=Lekarska_etyka#cite_

note-10 
15  Przesłanie Jana Pawła II do XXIII Krajowego Kongresu Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich, 

9.11.2004, 5
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nym wymiarze etycznym zawodu lekarskiego, o czym świadczy już starożytna, ale 
zawsze aktualna przysięga Hipokratesa, według której każdy lekarz jest zobowiązany 
okazywać najwyższy szacunek życiu ludzkiemu i jego świętości.16 Absolutne posza-
nowanie każdego niewinnego życia ludzkiego nakazuje także skorzystać z prawa do 
sprzeciwu sumienia wobec aborcji i eutanazji. „Uśmiercenie” nigdy nie może zostać 
uznane za działanie lecznicze, nawet wówczas, gdy jedyną intencją jest spełnienie 
żądania pacjenta: jest to raczej sprzeniewierzenie się zawodowi lekarskiemu, któ-
ry można określić jako żarliwe i stanowcze „tak” wobec życia. Także w dziedzinie 
poszukiwań biomedycznych, fascynującej i zapowiadającej nowe wielkie odkrycia 
służące dobru ludzkości, należy zawsze unikać eksperymentów, badań i zastosowań, 
które lekceważąc nienaruszalną godność ludzkiej istoty przestają służyć człowiekowi 
i choć pozornie mu pomagają, w rzeczywistości są wymierzone przeciw niemu17.

Jan Paweł II wymienił medycynę wśród pozytywnych działań na rzecz życia. Dzię-
ki wysiłkom naukowców i lekarzy postępuje ona naprzód w poszukiwaniu coraz sku-
teczniejszych środków leczenia chorób. Z drugiej jednak strony, lekarze i pracowni-
cy służby zdrowia, którzy oddają na służbę śmierci wiedzę i umiejętności zdobyte 
po to, by bronić życia, odpowiedzialnością za zło. Papież napisał: „Ten obraz pełen 
świateł i cieni powinien nam w pełni uświadomić, że stoimy wobec nadludzkiego 
dramatycznego zmagania między złem i dobrem, między śmiercią i życiem, między 
kulturą śmierci i kulturą życia. Jesteśmy nie tylko świadkami, ale nieuchronnie zo-
stajemy wciągnięci w tę walkę: wszyscy w niej uczestniczymy i stąd nie możemy 
uchylić się od obowiązku bezwarunkowego opowiedzenia „się po stronie życia”18.

Zdaniem Ojca Świętego jednym z charakterystycznych zjawisk towarzyszących 
współczesnym zamachom na ludzkie życie jest tendencja do żądania ich uznania 
prawnego. W konsekwencji wymaga się też, aby były one wykonane przy fachowej 
i bezpłatnej pomocy lekarzy i pracowników służby zdrowia. Z powyższej tezy Pa-
pież wyprowadza różnorakie obowiązki, które ciążą na rodzinie, na pracownikach 
środków społecznego przekazu i na służbie zdrowia. Zadaniem lekarzy i wszystkich 
pracowników służby zdrowia jest „służyć Ewangelii życia”19. W praktyce medycznej 
lekarze często stawiają czoła różnym dylematom moralnym. 

W związku z tym potrzebują porady w kwestiach etycznych wykonywanego 
przez siebie zawodu. Ponieważ istnieje duża różnorodność pomysłów oraz postaw 
związanych z ochroną i promocją ludzkiego życia, konieczność etyki medycznej jest 
niezaprzeczalna20. Wszyscy pracownicy służby zdrowia potrzebują etyki na dziś, to 
znaczy wskazań etycznych, ułatwiających im rozwiązywanie problemów sumienia, 
związanych z wykonywaniem zawodu w obecnych warunkach życia. 

3. Relacja lekarz - pacjent
Relacja lekarz-pacjent powinna opierać się na dialogu, słuchaniu, szacunku i 

uwadze. To powinno być prawdziwe spotkanie między dwiema wolnymi osobami, 
z których jedna jest uzbrojona w zaufanie a druga pokazuje sumienie moralne. Jan 

16  Evangelium vitae, 89
17  ibidem
18  Evangelium vitae, 28
19  Op. cit 87-91
20  J. Wróbel., Człowiek i medycyna. Teologiczno-moralne podstawy ingerencji medycznych. Kraków 1999, p. 227.
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Paweł II nauczał, że lekarz powinien zdystansować się od biologizmu, to znaczy 
jednostronnego postrzegania człowieka jako integralnego elementu naturalnego 
środowisko, podlegającego siłom natury. Według papieża konieczne jest wykonanie 
wysiłku w celu ponownej personalizacji medycyny i rozwoju holistycznego podej-
ścia do pacjenta, które ułatwi wzajemne relacje międzyludzkie.

4. O zagrożeniach duchowych w pełnieniu służby medycznej
Papież był świadomy niebezpieczeństwa, jakie niosą różne ideologie. Dlatego na-

uczał, że: „ilekroć lekarze położą kres nowemu życiu, zabijając człowieka w agonii; 
wykorzystując do tego swoją wiedzę, wbrew celowi życia pochodzącego od Stwór-
cy, lub manipulując nim i ingerując w naturalny przebieg ludzkiego życia lub kiedy 
zapomną o priorytecie swojego zawodu, to godzi w cierpiącego i poważnie chorego 
człowiek, a tym samym wykonywany przez lekarza zawód traci swój etos, godność i 
autorytet moralny”21. Ojciec Święty był świadomy niebezpieczeństwa, że ten zawód, 
który powstał i rozwijał się jako służba człowiekowi cierpiącemu, narażony jest na 
wpływy różnych ideologii, i obarczony jest ryzykiem, iż medyk może zboczyć ze swej 
drogi, na szkodę człowieka. „Tam gdzie od zawodu lekarskiego czy pielęgniarskiego 
oczekuje się niszczenia poczętego życia; gdzie wykorzystuje się go do skracania ży-
cia człowiekowi umierającemu, gdzie pozwala się by posługiwano się nim do działań 
przeciwnych z planem Stwórcy w zakresie życia rodzinnego, bądź kiedy wykorzy-
stuje się go do manipulowania ludzkim życiem - traci się z pola widzenia swój wła-
ściwy cel, jakim jest człowiek. 

Z jednej strony papież był świadomy galopującego postępu technologicznego 
umożliwiającego człowiekowi osiągnąć cel poszukiwań, a z drugiej strony wiedział, 
że taki stan rzeczy jest pokusą w przekraczaniu pewnych granic i przejmowaniu kon-
troli nad Natura. Dlatego postęp niewłaściwie wykorzystany stanowi zagrożenie dla 
życia ludzkiego. To oznacza, że istnieją zagrożenia związane z odkryciami w naukach 
medycznych, takie jak sztuczne zapłodnienie, kontrola urodzeń, hibernacja, inżynieria 
genetyczna, leki psychotropowe, przeszczepianie narządów itp. Nauka ma swoje pra-
wa, ale nie powinna przekraczać pewnych granic, takich jak: szacunek dla człowieka 
i ochrona jej prawa do życia od samego początku do naturalnej śmierci22. W prakty-
ce medycznej lekarze często muszą stawiać czoła różnym dylematom moralnym. W 
związku z wykonywaniem swojego zawodu potrzebują porady w kwestiach etycznych. 

Dzięki wysiłkom naukowców i lekarzy medycyna postępuje naprzód w poszu-
kiwaniu coraz skuteczniejszych środków leczenia chorób. Z drugiej jednak strony 
rodzi to niebezpieczeństwo, że odpowiedzialni za niesienie pomocy innym lekarze 
i pracownicy służby zdrowia oddają się na służbę śmierci wykorzystując do tego 
swoją fachową wiedzę, którą zdobyli po to, by bronić życia.

5. Stanowisko Papieża Jana Pawła II w sprawie eutanazji i aborcji
Jan Paweł II często odnosił się do Przysięga Hipokratesa. Jego zdaniem ta staro-

żytna przysięga jest nadal aktualna i wymaga, aby wszyscy lekarze byli obrońcami 
ludzkiej godności i praw człowieka byli towarzyszami w niedoli choroby, a szcze-

21  Jan Paweł II., By chronić etos zawodu lekarskiego. Przemówienie do profesorów i studentów Wydziału Medycz-
nego Polikliniki Gemelli (28 VI 1984), L’Osservatore Romano (pol) 5 (1984) no. 7, p. 13.

22  T. Reroń., Lekarz – sługa życia, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2006
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gólnie tam gdy zagrożone jest życie i zdrowie23. Jan Paweł II cenił zawód lekarza, 
opisywał go jako żarliwą i zdecydowaną aprobatę życia.

Papież trzykrotnie w tej części encykliki angażuje swój najwyższy autorytet poprzez 
odwołanie się do władzy, jakiej Chrystus udzielił Piotrowi i jego Następcom i do komu-
nii z biskupami Kościoła katolickiego. Po raz pierwszy, gdy potwierdza, że „bezpośred-
nie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze aktem głęboko niemo-
ralnym, a zatem „absolutnym i ciężkim wykroczeniem moralnym”, czyli grzechem ex 
toto genere grave (EV 57). Po raz drugi, gdy oświadcza, że „bezpośrednie przerwanie 
ciąży, to znaczy zamierzone jako cel, czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem 
moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej (EV 62). Do-
tyczy to także „nowych form zabiegów dokonywanych na embrionach ludzkich, które 
choć zmierzają do celów z natury swej godziwych, prowadzą nieuchronnie do zabi-
cia embrionów” (EV 63). Chodzi o eksperymenty na embrionach, o produkowanie 
ich dla wykorzystania jako źródła organów albo tkanek do przeszczepów służących 
w leczeniu niektórych chorób, o techniki służące mentalności eugenicznej (EV 63). 
Wreszcie Papież angażuje swój najwyższy autorytet, gdy deklaruje, że „eutanazja jest 
poważnym naruszeniem prawa Bożego jako moralnie niedopuszczalne, dobrowolne 
zabójstwo osoby ludzkiej. We wszystkich trzech przypadkach podkreśla, że ta doktry-
na opiera się na prawie naturalnym i na Słowie Bożym. Przekazana jest przez Tradycję 
Kościoła i nauczana przez Magisterium zwyczajne i powszechne” (KK 25)24.

„Evangelium vitae” dotyka między innymi kwestii odpowiedzialności lekarza za 
wykonanie zabiegów przerywania ciąży, eutanazji, eksperymentów na embrionach. 
Dla Jana Pawła II masowe przerywanie ciąży jest „świadomym i bezpośrednim za-
bójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia” (EV 58). Zaś eutanazja 
jest „zabójstwem świadomie spowodowanym przed czasem” (EV 65, 66). Nowe zaś 
perspektywy otwarte przez postęp nauki i techniki dają początek nowym formom 
zamachów na godność istoty ludzkiej25. Eutanazja rozumiana jest, jako czyn lub brak 
działania, w celu spowodowania śmierci. Według papieża eutanazję należy nazwać 
fałszywym miłosierdziem, „zboczeńcem” miłosierdzia. Prawdziwe współczucie pro-
wadzi do dzielenia się bólem drugiego; nie obejmuje zabijania. Kościół docenia po-
dejmowane inicjatyw uświadamiania społeczeństwa na temat ochrony życia i pro-
mocję zdrowia. Istnieje nadzieja, że nie wszyscy ludzie poddali się „kulturze śmier-
ci”. Pojawiają się liczne inicjatywy na rzecz słabych i potrzebujących. Członkowie 
społeczeństwa, rodziny, centra ochrony życia - chętne przyjmować i opiekować się 
porzuconymi dziećmi lub ludźmi z ograniczeniami – wszystkie te inicjatywy prze-
mawiają za zwycięstwem życia. 

Papież wypowiada się w tonie stanowczym. Używa twardych i ostrych słów. Pisze 
o „deptaniu fundamentalnego prawa do życia wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych 
istot ludzkich” (EV 5), o „zamachu na życie” (EV 11), o „kulturze śmierci” (EV 12), o 
„spisku przeciw życiu” (EV 13), o „dzieciobójstwie” (EV 14), o „jałowej retoryce” (EV 
18), o „wynaturzeniu wolności” (EV 21), o „sprzysiężeniu ogarniającym także instytu-
cje międzynarodowe” (EV 59), o „przestępstwie” (EV 63), o „mentalności haniebnej i 

23  S. Olejnik., Etyka lekarska, Katowice 1995, p. 42.
24  Życie dar nienaruszalny - Wokół encykliki Evangelium vitae Pr. zb. pod red. A. Młotka i T. Reronia, Papieski 

Fakultet Teologiczny, Wrocław 1995, s.30
25  Tamże, s.26
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w najwyższym stopniu nagannej” (EV 63), o „głupocie i egoizmie eutanazji” (EV 66), o 
„fałszywej i wynaturzonej litości” (EV 66), o „wyrachowaniu” (EV 68), o „tyranii” (EV 
69). Jest to ton dramatyczny i niepokojący26.

Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, prze-
rwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny 
potępienia. Sobór Watykański II określa je wraz z dzieciobójstwem jako „okropne 
przestępstwa”. Ciężar moralny przerywania ciąży ukazuje się w całej prawdzie, jeśli się 
uzna, że chodzi tu o zabójstwo, a zwłaszcza jeśli rozważy się szczególne okoliczności, 
które je określają. Tym, kto zostaje zabity, jest istota ludzka u progu życia, a więc istota 
najbardziej niewinna jaką w ogóle można sobie wyobrazić: nie sposób uznać jej za na-
pastnika, a tym bardziej za napastnika niesprawiedliwego!27. Żadna okoliczność, żaden 
cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam 
w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu 
każdego człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół. 

Lekarze nie powinni akceptować aborcji, eutanazji Powinni sprzeciwiać się wszel-
kim próbom pozbawiania życia. Jan Paweł II nauczał: „Aborcja i eutanazja są zatem 
przestępstwami, których żadne prawo ludzkie nie może usprawiedliwiać, że jest uza-
sadnione. Sumienie ludzkie ma obowiązek przeciwstawiania się takiemu prawu, któ-
re pozwala na zabijanie istnień ludzkich. Lekarz nie może uważać za moralne prawo, 
które pozwala zabijać niewinne życie. Zwłaszcza katolicki lekarz nie może uzasadniać 
żadnych działań przeciwko ludzkiemu życiu, nie może powoływać się na takie prawo. 
Koniecznym jest stanowcze stwierdzenie, że prawo zezwalające na aborcję i eutanazję 
atakuje podstawowe prawo człowieka do życia28. Kongregacja Nauki Wiary w Deklara-
cji o przerywaniu ciąży Questio de abortu stwierdza, że:„ cokolwiek jest ustanowione 
w prawie cywilnym, co może być niemoralne nie może zobowiązywać człowieka do 
przestrzegania takiego prawa29. Niedopuszczalne jest, że lekarze stawiani są w sytu-
acji, w której mogą być zmuszeni do dokonywania wyboru między prawem Bożym, a 
wykonywaniem obowiązków zawodowych. Powoływanie się przez lekarza na klau-
zule sumienie powinien być chroniony przed wszelkimi sankcjami prawnymi, a także 
innymi karami i konsekwencjami prawnymi, dyscyplinarnymi, finansowymi30. Powo-
łaniem lekarza jest ochrona zdrowia i życia nie może wykorzystywać swojej wiedzy i 
umiejętności zawodowych w działaniach sprzecznych z tym powołaniem.

Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest 
zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako 
cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa 
wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; 
jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości. „Nikt 
i nic nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion 
czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. 
Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego 
samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio 

26  Ibidem, s.26
27  Ibidem s.13
28  Evangelium vitae, no. 73.
29  Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o przerywaniu ciąży Questio de abortu. [w:] W trosce o życie. Wybrane 

dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998, p. 312.
30  Evangelium vitae, no. 74. 
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ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani 
na to przyzwalać31. Jan Paweł II wzywa wszystkich, a przynajmniej chrześcijan, do 
dzielenia z nim niepokoju wobec ewolucji moralnej tego społeczeństwa. Postęp nauk 
medycznych w dziedzinie biologicznej zmodyfikował i jeszcze modyfikuje bardzo głę-
boko ludzkie postawy w odniesieniu do życia i do cierpienia, jak również do choroby. 
Aborcja legalizowana i medykalizowana, antykoncepcja zachwalana i gorąco zalecana 
ze względów ekonomicznych albo z wygodnictwa jednostek, eutanazja uważana jako 
prawo posługi otoczenia lub służby medycznej (EV 13,14), całość praktyk mających 
na celu eliminację istot niewinnych i to z różnych racji, to wszystko ujawnia stopniowe 
zacieranie wartości, które przedtem wspierały życie jako rzeczywistość pierwszorzęd-
ną, podstawową, świętą i nienaruszalną (EV 17). Chrześcijanie, winni mieć na uwadze 
słowa apostoła Piotra: „Musimy być posłuszni raczej Bogu niż ludziom ”(Dz 5:29)

Streszczenie:
Jan Paweł II był wielkim orędownikiem ochrony zdrowia i życia ludzkiego. W 

swoich naukach zawsze podkreślał, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, jaką 
Pan Bóg obdarzył człowieka. Służbę zdrowia uważał za przedstawicieli, którzy biorą 
na siebie wyjątkową odpowiedzialność ponieważ ich zawód wymaga, by byli straż-
nikami i sługami ludzkiego życia. Zachęcał lekarzy do kontynuowania ciężkiej pracy 
w duch oddania i miłości braterskiej.

W Encyklice o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego „Evangelium vitae” pa-
pież Jan Paweł II podkreślał, że: życie ludzkie jest święte i nienaruszalne na każdym 
etapie i w każdej sytuacji; jest dobrem niepodzielnym ponieważ pochodzi od Boga. 
Dlatego nauczał, że: „ilekroć lekarze położą kres nowemu życiu, zabijając człowieka 
w agonii; wykorzystując do tego swoją wiedzę, wbrew celowi życia pochodzącego 
od Stwórcy, lub manipulując nim i ingerując w naturalny przebieg ludzkiego życia 
lub kiedy zapomną o priorytecie swojego zawodu, to godzą w cierpiącego i poważ-
nie chorego człowiek, a tym samym wykonywany przez nich zawód traci swój etos, 
godność i autorytet moralny.

Ojciec Święty był świadomy niebezpieczeństwa wpływu różnych ideologii gło-
szących kulturę śmierci, którym mogą ulec, pracownicy służby zdrowia. Głosił, że 
nic nie może uzasadniać żadnych działań przeciwko ludzkiemu życiu, a pracownik 
służby zdrowia nie może powoływać się na takie prawo. Koniecznym jest stanowcze 
stwierdzenie, że prawo zezwalające na aborcję i eutanazję atakuje podstawowe pra-
wo człowieka do życia.

Słowa kluczowe: kultura, nauczanie, wychowanie, Jan Paweł II, dziedzictwo

Summary:
Healthcare - service of the gospel of life, according to the teaching of John Paul II.
John Paul II was a great advocate of the protection of human health and life. In his 

teachings, he always emphasized that human life is the highest value that God has 
bestowed on man. He considered the health service to be representatives who take 
special responsibility because their profession requires them to be the guardians 
and servants of human life. He encouraged doctors to continue working hard in a 

31  Życie dar nienaruszalny - Wokół encykliki Evangelium vitae Pr. zb. pod red. A. Młotka i T. Reronia, Papieski 
Fakultet Teologiczny, Wrocław 1995, s.26



ARTICLES

212

spirit of devotion and brotherly love.
In the encyclical on the value and inviolability of human life, „Evangelium vitae”, 

Pope John Paul II emphasized that: human life is holy and inviolable at every stage 
and in every situation; it is indivisible good because it comes from God. That is why 
he taught that “whenever doctors put an end to a new life, killing a man in agony; by 
using their knowledge, against the purpose of life that comes from the Creator, or by 
manipulating it and interfering with the natural course of human life, or when they 
forget about the priority of their profession, they harm a suffering and seriously ill 
person, and thus their profession loses its ethos, dignity and moral authority.

The Holy Father was aware of the dangers of the influence of various ideologies 
preaching a culture of death to health care workers. It proclaimed that nothing co-
uld justify any action against human life, and that a healthcare professional could 
not invoke such a right. It is necessary to state emphatically that the law permitting 
abortion and euthanasia attacks the fundamental human right to life.

Keywords: culture, teaching, education, John Paul II, heritage
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Formy pomocy i wsparcia dla samotnych 
matek

Ur. 06.05.1994 r. w Jędrzejowie. Absolwentka kierunku Pedagogika specjalna i Nauki o Rodzinie na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Doktorantka na III roku pedagogiki na KUL.

 

mgr Anna Suska - KUL JP II w Lublinie

Wstęp
Ojciec Święty, Jan Paweł II w liście do rodzin Gratissimam sane podkreślał, że „ro-

dzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą”1. To w rodzinie kształ-
tują się postawy społeczno - moralne, rozwijają zamiłowania indywidualne każde-
go dziecka oraz poznawane są normy i wartości, które rzutują na jego późniejsze 
lata i dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Rodzina ma bardzo duży wpływ na 
rozwój dziecka, ponieważ to w niej zdobywa ono umiejętności realizowania pod-
stawowych czynności, osiągania wyznaczonych celów, a także kieruje się w życiu 
wartościami przekazanymi w domu rodzinnym. Dzięki obecności obojga rodziców 
dziecko obserwuje tradycyjny model rodziny i realizowane w nim zadania oraz w 
późniejszym życiu samo będzie postępowało w taki sam sposób wzorując się na za-
chowaniu własnych rodziców2.

Współcześnie środowisko rodzinne zmaga się z negatywnymi oddziaływania-
mi. Do takich niebezpieczeństw można zaliczyć: brak wiedzy dotyczącej czym jest 
małżeństwo i jakie obowiązki z niego wynikają, szybki rozwój technologii elektro-
nicznej, gromadzenie jak największej ilości dóbr materialnych, czyli chęć zarobie-
nia dużych pieniędzy kosztem rodziny i czasu jej poświęcanego. Oprócz tego środki 
masowego przekazu sprawiają, iż coraz częściej rodzina nie spotyka się z uznaniem, 
a z dezaprobatą. Media skupiają się na negatywnych doznaniach jakie można do-
świadczyć w rodzinie np. przemoc, uzależnienia, brak trwałej więzi między part-
nerami3. Samotne macierzyństwo staje się współcześnie coraz częściej możliwe do 
zaobserwowania i dzięki licznym badaniom, które zostały przeprowadzone można 
stwierdzić, że ponad 20% dzieci wychowuje się w rodzinach niepełnych, z czego 
zdecydowaną większość stanowią samotne matki4.

1  Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, 1994, nr 2.
2  B. Lachowska, Samotne macierzyństwo, w: Oblicza macierzyństwa, red. D. Kornas-Biela, Wyd. Redakcja 

Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, s. 281.
3  D. Kornas-Biela, Macierzyństwo w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Oblicza..., s. 29-30.
4  J. Kociuba, Rodzina w kulturze indywidualizmu. Psychokulturowe czynniki przemian w rodzinie, [w:] Wybrane 

obszary dysfunkcjonalności rodziny, red. M. Dudek, Wydawnictwo UMCS, Krasnystaw 2010, s. 43.
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1. Założenia teoretyczne samotnego macierzyństwa
Według Aleksandry Maciarz samotne macierzyństwo występuje wtedy, gdy ko-

bieta jest jedynym opiekunem i „wychowawcą” swojego potomstwa, spowodowa-
ne różnymi przyczynami5. Z kolei Zbigniew Tyszka wskazuje, iż rodzina niepełna to 
rodzina mała lub też związek małżeński, w którym partnerzy nie mogą mieć dzieci. 
Przyczyną powstania niepełnego rodzicielstwa jest albo utrata jednego z rodziców 
na wskutek śmierci albo odejście małżonka6.

Maria Tyszkowa wymienia dwa typy rodzin: pełna i niepełna. Ta pierwsza wskazuje 
zarówno na obecność ojca jak i matki w życiu dziecka, ale oprócz tego można w niej za-
obserwować korzystną atmosferę rodzinną oraz poczucie wspólnoty. Z kolei niepełna 
charakteryzowana jest jako ta, w której dziecko wychowywane jest albo przez mamę, 
albo przez tatę. Dodatkowo w tej rodzinie obecny rodzic pełni wszystkie funkcję, rów-
nież te wynikające z przyjętych przez społeczeństwo ról kobiety i mężczyzny7.

Dostępne badania jednoznacznie wskazują, iż najczęstszymi przyczynami sa-
motnego macierzyństwa jest: rozwód, śmierć współmałżonka, separacja, urodzenie 
dziecka pozamałżeńskiego, a także czasowa nieobecność ojca, która może być zwią-
zana np. z pobytem w więzieniu8.

2. Oblicza samotnego macierzyństwa
W socjologii wyodrębniono cztery obrazy samotnego macierzyństwa. Są to m.in. 

samotne matki z „wyboru”, samotne matki „z przypadku”, „nieposzukiwane” samot-
ne macierzyństwo oraz „nie całkiem” samotne macierzyństwo9.

Samotne matki z „wyboru” są to kobiety w średnim wieku, posiadające jakieś 
wykształcenie, pracujące zawodowo, zamieszkujące obszar miejski oraz mające od 
jednego do dwójki potomstwa. Mając własne źródło utrzymania kobiety te nie będą 
zwracały się do instytucji pomocowych o świadczenia pieniężne, ponieważ z jednej 
strony ich próg dochodowy zostanie przekroczony, a z drugiej środki otrzymywane 
z wykonywanej pracy będą wystarczające i taka pomoc nie będzie im potrzebna10.

Drugim portretem są samotne matki „z przypadku”, czyli głową rodziny są ko-
biety w młodym wieku, posiadające jedynie wykształcenie podstawowe. Często 
korzystają z pomocy socjalnej, ponieważ są zatrudniane na krótki okres czasu lub 
wykonują pracę, lecz bez udokumentowania prawnego. Ten rodzaj macierzyństwa 
często związany jest z tym, że te kobiety same pochodzą z rodzin niepełnych bądź 
dysfunkcyjnych. Konsekwencją tego typu rodzicielstwa jest współżycie z nowopo-
znanym mężczyzną, z którym kobieta nie planuje się związać. Często wyjściem z 

5  N. Małecka, Samotne macierzyństwo jako kryzys osobisty kobiety, [w:] Wielowymiarowość kryzysu w ro-
dzinie. Aspekt interdyscyplinarny zjawiska, red. M. Gawęcka, Wyd. Naukowe Wyd. Piotrkowskie, Piotrków 
Trybunalski 2009, s. 152.

6  M. Remisz, Funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodzin niepełnych i ich wspomaganie, Wyd. Naukowe Wyd. 
Piotrkowskie Filii Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski 2005, s.72.

7  P. Landwójtowicz, Samotne macierzyństwo. Studium pastoralne, Wyd. Wydziału Teologicznego uniwersy-
tetu Opolskiego, Opole 2004, s. 99.

8  A. Piskorowska, Samotne macierzyństwo-problemy rodziny niepełnej, [w:] Rodzina: powołanie-zadania- 
zagrożenia, red. J. Zimny, Wydawca Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2014, s. 1115-1116.

9  M. Racław, Charakterystyka społeczno-demograficzna rodzin niepełnych, [w:] Samotne rodzicielstwo. Mię-
dzy diagnozą, a działaniem, red. M. Racław, D. Trawkowska, Wyd. Centrum Rozwoju i Zasobów Ludzkich, 
Warszawa 2013, s. 42.

10  Tamże, s. 42-43.
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tej sytuacji jest zawieranie tzw. „małżeństwa naprawczego”, które jednak ulega roz-
padowi, ponieważ partnerzy nie są gotowi, aby wypełniać obowiązki wynikające z 
założenia rodziny. Rozstanie się współmałżonków nie zabrania kobiecie po raz ko-
lejny zawarcia związku małżeńskiego oraz ponownego zrodzenia potomstwa. Matki 
w tej grupie nie podejmują żadnych prób wyjścia z trudnej sytuacji finansowej, nie 
szukają pracy, ani też nie zmierzają do tego, aby podnieść swoje dotychczasowe wy-
kształcenie, co więcej kobiety skupiają się na tym co tu i teraz11.

Kolejnym rozróżnieniem jest „nieposzukiwane” samotne macierzyństwo. Portret 
ten charakterystyczny jest dla kobiet znajdujących się w średnim wieku, posiada-
jących wykształcenie podstawowe, lecz podejmują one pracę zarobkową nawet tą 
gwarantującą niewielkie wynagrodzenie. Matka w tym typie macierzyństwa wy-
chowuje, co najmniej jedno dziecko, bez pomocy innych osób zarządza i wykonu-
je obowiązki domowe. Kobiety w tej grupie niechętnie zgłaszają się po pomoc jed-
nak sytuacje nie do przewidzenia takie jak np. pojawienie się na świecie dziecka z 
niepełnosprawnością, śmierć współmałżonka, odejście męża lub też zwolnienie z 
dotychczasowej pracy zmuszają je do skorzystania z dostępnej pomocy. Korzysta-
jąc z proponowanych świadczeń osoby samotnie wychowujące mają potrzebę oraz 
świadomość konieczności podejmowania własnych działań, które pomogą im wyjść 
z trudnej dla nich sytuacji. Należy nadmienić, iż kobiety te korzystają ze wsparcia 
rodziny, przyjaciół zachowując przy tym samodzielność prowadzenia domu12.

Ostatnim portretem socjologicznym jest „nie całkiem” samotne macierzyństwo 
charakteryzujące się tym, że w domu mieszka nie tylko rodzina niepełna, ale również 
inne osoby. W takim gospodarstwie domowym osiedlają się rodziny wielopokolenio-
we. Często samotne matki pozostają w rodzinnym domu korzystając z pomocy rodzi-
ców. Zdarza się również tak, że sytuacja samotnie wychowującej kobiety jest wyko-
rzystywana przez pozostałych domowników, ponieważ może ona pobierać różnego 
rodzaju zasiłki z pomocy społecznej. Wówczas często otrzymywane pieniądze nie są 
przeznaczane na podstawowe potrzeby, a na wydatki związane np. z uzależnieniem. 
Ponadto w opisywanym portrecie można dostrzec rodzinę wielopokoleniową, w któ-
rej wspólne gospodarstwo domowe zamieszkiwane jest przez same kobiety, czyli: 
babcię, matkę, samotnie wychowującą córkę i wnuczkę. Może to wskazywać na to, 
iż w takiej rodzinie kobiety nie pozostają w długotrwałym związku małżeńskim oraz 
mają wątpliwości, co do wierności i przyzwoitości męża. Wszyscy domownicy domu 
jednorodzinnego dzielą się wydatkami związanymi z jego prowadzeniem, co w dużej 
mierze odciąża samotną matkę od ponoszenia wszelkich kosztów. Kobiety należące 
do tej grupy częściej zamieszkują na terenach wiejskich niż miejskich13.

Współcześnie dziecko wychowuje się w świecie pełnym zagrożeń dla jego prawi-
dłowego rozwoju. Nieobecność rodzica nie musi oznaczać dla młodego człowieka 
poczucia inności czy bycia gorszym. Opisane powyżej podziały samotnego rodzi-
cielstwa ukazują, że istnieje wiele czynników, które powodują powstawanie rodziny 
niepełnej. Ponadto przedstawione portrety podkreślają różnorodność samotnego 
wychowywania.

11  M. Racław-Markowska, M. Środoń, M. Rymsza, Portrety samotnego macierzyństwa, [w:] Samotne macierzyń-
stwo i polityka społeczna, red. M. Rymsza, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, s. 105-107.

12  M. Racław, Charakterystyka społeczno-demograficzna..., s. 44.
13  M. Racław-Markowska, M. Środoń, M. Rymsza, Portrety samotnego..., s. 108-110.
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3. Rządowa pomoc samotnym matkom
Samotne macierzyństwo wiąże się z różnymi trudnościami, z którymi muszą 

zmierzyć się rodzice wychowujący dzieci. Rodzina ta nie pozostaje jednak zdana tyl-
ko sama na siebie, gdyż może liczyć na wsparcie ze strony państwa. Pomoc ze strony 
państwa kierowana jest nie tylko dla rodzin pełnych, ale również tych, w których 
brak jest jednego z rodziców. Określona jest w takich dokumentach jak:

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej14,
- ustawy m.in. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.15, ustawa o 

pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.16,
- ratyfikowane umowy międzynarodowe - Konwencja o dochodzeniu roszczeń 

alimentacyjnych za granicą, Konwencja o uregulowaniu opieki nad małoletnim, Eu-
ropejska konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad 
dzieckiem oraz jej przywracania17, Europejska konwencja o wykonywaniu praw 
dzieci oraz niezmiernie istotna Powszechna Deklaracja Praw Człowieka18,

- rozporządzenia, które są udostępnione zgodnie z obowiązującymi ustawami19.
Konstytucja w swoim zapisie posiada artykuły wskazujące na to, iż kobieta i męż-

czyzna mają takie sama prawa, czyli są równi realizując się w życiu rodzinnym, poli-
tycznym, społecznym, a także gospodarczym. Ponadto w dokumencie tym podkreśla 
się, aby państwo zapewniło samotnie wychowującymi rodzicom szczególnego wspar-
cia i należytą opiekę zdrowotną. Należy również wspomnieć o art. 71, w którym zaak-
centowano, że każda rodzina bez względu na brak któregoś z jej członów może zwró-
cić się do państwa o wszelką pomoc. Dodatkowo w §2 wyszczególniono, że kobieta 
spodziewająca się dziecka zarówno przed jego narodzinami jak i po, może skorzystać 
z przysługujących jej form pomocy, które są określane przez władze publiczne20.

Kolejnymi istotnymi dokumentami wspierającymi samotną matkę są wszelkie 
ustawy. Pierwszą i najważniejszą jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lute-
go 1964 roku, na podstawie którego kobieta ma możliwość domagania się ustalenia, 
kto jest ojcem jej dziecka21. Ustawa ta wskazuje na prawa i obowiązki jakie wynikają 
z zawarcia związku małżeńskiego względem wspólnego działania na rzecz prawi-
dłowego funkcjonowania rodziny i zaspakajania potrzeb jej członków. Ponadto w 
rozdziale IV opisywanego Kodeksu decyzję o rozpadzie związku małżeńskiego po-
stanawia i wydaje sąd mający możliwość odrzucenie pozwu rozwodowego. Należy 
nadmienić, iż bardzo ważne dla samotnie wychowującej kobiety jest ustanowienie 
władzy rodzicielskiej, a także w jakiej formie drugi rodzic będzie obecny w życiu 
swojego dziecka22. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy podkreśla, iż współmałżonek nie 
uczestniczący w wychowywaniu swojego potomstwa ma obowiązek wypłacania na 
jego rzecz alimentów. Ich wysokość ustalana jest przez sąd, a ich celem jest przede 
wszystkim pomoc w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb do prawidłowego funkcjo-

14  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
15  Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 roku, Dz. U. 1964, nr 9, poz. 59, opracowano na 

podstawie t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 682, z 2018r., poz. 950.
16  Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593.
17  P. Landwójtowicz, Samotne macierzyństwo..., s. 125-126.
18  M. Andrzejewski, Prawna ochrona rodziny, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999, s. 19.
19  P. Landwójtowicz, Samotne macierzyństwo..., s. 125-126.
20  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997..., s. 6, 14-15.
21  P. Landwójtowicz, Samotne macierzyństwo..., s. 125-126.
22  Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964..., s. 7, 17.
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nowania i rozwoju. Zalicza się do nich środki utrzymania, czyli produkty spożywcze, 
środki czystości, ubrania, „dach nad głową”, a także zapewnienie opieki medycznej 
oraz środki wychowania, czyli wszystkie koszty związane ze szkołą (przybory szko-
le, dodatkowe lekcje, realizacja uzdolnień dziecka np. zajęcia plastyczne)23.

Równie istotną ustawą, która wspiera i ochrania rodzinę jest ustawa o pomo-
cy społecznej z dnia 12 marca 2004r.24. Art. 2 tejże Ustawy podkreśla, że „pomoc 
społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 
one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”25. 
Rodzina niepełna na podstawie opisywanego dokumentu może ubiegać się o nastę-
pujące świadczenia pieniężne: zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek 
celowy oraz zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie26. Wymienione 
zasiłki ustalane oraz przyznawane są na podstawie kryterium dochodowego ro-
dziny. Aby otrzymać któreś z wyżej wymienionych świadczeń należy zgłosić się do 
ośrodka pomocy społecznej, który weryfikuje sytuację materialną rodziny. Warto 
jednak pamiętać, że powyższych zasiłków nie należy traktować jako stałego źródła 
utrzymania, a jedynie jako doraźną formę pomocy, która ma przyczynić się do po-
lepszenia sytuacji rodziny. Istnieją również świadczenia niepieniężne, a mianowicie 
realizowane są jako usługi m.in.: sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistycz-
ne, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie27, pomoc instytucjonalna w formie pra-
cy socjalnej, która uwzględnia przede wszystkim pomoc prawną, psychologiczną i 
pedagogiczną, możliwość skorzystania z usług opiekuńczych bądź profesjonalnych 
usług opiekuńczych28.

Rodzic samotnie wychowujący dzieci ma możliwość skorzystania ze świadczeń 
oferowanych przez państwo w ramach polityki społecznej. Brak jednego z małżon-
ków powoduje głównie problemy finansowe rodziny, dlatego też najczęściej wyko-
rzystywaną formą wsparcia są różnego rodzaju zasiłki, przede wszystkim pieniężne. 
Najbardziej znanymi świadczeniami dla samotnych kobiet są: zasiłek macierzyński, 
zasiłek porodowy, zasiłek opiekuńczy, urlop i zasiłek wychowawczy, a także świad-
czenia dla samotnych kobiet w ciąży lub świadczenia dla tych kobiet, które same 
wychowują, małe dziecko29. Wymienione świadczenia przysługują tylko i wyłącznie 
osobie ubezpieczonej, a także mogą z nich skorzystać kobiety, którym narodziło się 
dziecko. Głównym celem wspomnianych świadczeń jest zagwarantowanie zasobów 
finansowych zapewniając stabilną pozycje materialną oraz dając możliwość samo-
dzielnej opieki i wychowania30. Ponadto rodzina, w której jeden z rodziców zmarł 
może uzyskać rentę rodzinną przyznawaną na rzecz dziecka.

Kolejną możliwością z jakiej mogą skorzystać rodziny niepełne to różnego rodza-

23  P. Landwójtowicz, Samotne macierzyństwo..., s. 128-129.
24  I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wyd. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 

2009, s. 17,19.
25  Tamże, s. 23.
26  M. Racław, Podstawy prawne udzielania pomocy rodzinom niepełnym przez publiczną pomoc społeczną, 

[w:] Samotne rodzicielstwo. Między..., s. 80.
27  I. Sierpowska, Ustawa o pomocy..., s. 153-156.
28  M. Racław, Podstawy prawne..., s. 80.
29  M. Remisz, Funkcje opiekuńczo-wychowawcze..., s. 65-66.
30  A. Semenowicz, Ochrona macierzyństwa w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, [w:] Samotne macierzyń-

stwo i polityka..., s. 207-2010.
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ju ulgi podatkowe31. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym rodzic może rozli-
czyć swoje korzyści majątkowe wspólnie ze swoimi dziećmi, jednak pod warunkiem, 
iż zostaną spełnione kryteria zawarte w ustawie. Należy jednak pamiętać, że świad-
czenia takie jak: alimenty, zasiłki rodzinne czy też pielęgnacyjne, wychowawcze oraz 
porodowe nie są opodatkowane, dlatego ważne jest, aby spojrzeć z czego rodzic nie 
musi się rozliczać podczas zeznania podatkowego32.

Inną formą, którą oferuje samotnym rodzicom polityka społeczna jest tzw. ulga 
społeczna. Przejawia się ona przede wszystkim pierwszeństwem w dostaniu się do 
państwowych żłobków oraz przedszkoli, a także możliwość skorzystania z usług 
poradni, w której pracują specjaliści z zakresu wiedzy rodzinnej, psychologicznej, 
pedagogicznej, prawnej, a także duchowej33.

Pomoc rodzinie, w której wychowują się dzieci bez jednego z opiekunów nie koń-
czy się tylko na wyżej wymienionych świadczeniach. Samotnie opiekująca się swoim 
potomstwem kobieta może zgłosić się do instytucji świadczących różnego rodzaju 
formy wsparcia bez względu na dochód jaki osiąga dana rodzina. Bez względu na 
miejsce zamieszkania (wieś czy też miasto) instytucje społeczne działają na każ-
dym szczeblu samorządu terytorialnego34. Placówką służącą rodzinom niepełnym 
na szczeblu gminy jest ośrodek pomocy społecznej35, a na szczeblu powiatu działają 
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie36. Inną instytucją, która wspiera samotnych ro-
dziców jest ośrodek interwencji kryzysowej działający na szczeblu województwa37. 
Najistotniejszym celem tych instytucji jest podejmowanie takich działań, aby nie tyl-
ko pomóc rodzinie i jej członkom, ale by nie spotęgować istniejących już trudności i 
organizować takie programy, które przyczynią się do braku ich wystąpienia38.

Oprócz wyżej wymienionych instytucji społecznych samotny rodzic może skorzy-
stać z pomocy szkoły jeśli dziecko ma trudności w realizacji podstawy programo-
wej. Znając sytuację w jakiej znalazł się wychowanek nauczyciel może zorganizo-
wać dodatkowe zajęcia wyrównawcze, zgłosić rodzinę dla placówek zajmujących się 
wsparciem rodzin niepełnych39. Jeśli jednak uczennica szkoły będzie spodziewała się 
dziecka, wówczas placówka ta zobowiązana jest, aby zapewnić jej pomoc w dalszej 
nauce i na tyle jeśli to możliwe umożliwić jej realizację podstawy programowej, aby 
nie opóźniać jej ukończenia dalszych etapów edukacyjnych40.

Inną instytucją publiczną są sądy, które zajmują się sprawami rodzinnymi i nielet-
nich. Głównie współpraca polega na uzyskaniu postanowień w sytuacji, gdy docho-

31  M. Remisz, Funkcje opiekuńczo-wychowawcze..., s. 67.
32  S. Legat, Samotne macierzyństwo w prawie podatkowym, [w:] Samotne macierzyństwo i polityka..., s. 

180,185, 188.
33  M. Remisz, Funkcje opiekuńczo-wychowawcze..., s. 67.
34  Tamże.
35  P. Sikora, Ośrodek pomocy społecznej, [w:] Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym syste-

mie pomocy społecznej, red. J. Brągiel, S. Badora, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2005, s. 143-147.
36  A. Kurcz, Powiatowe centrum pomocy rodzinie, [w:] Formy opieki..., s. 126-128.
37  M. Remisz, Funkcje opiekuńczo-wychowawcze..., s. 67.
38  B. Juszczak, Ośrodek interwencji kryzysowej, [w:] Formy opieki..., s. 179, 185.
39  D. Trawkowska, Instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe świadczące pomoc rodzinom niepeł-

nym - w kierunku skutecznej współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej, [w:] Samotne rodziciel-
stwo. Między..., s. 61-62.

40  M. Tkaczyk, Samotne macierzyństwo w prawie socjalnym, [w:] Samotne macierzyństwo i polityka..., s. 263.
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dzi do rozpadu małżeństwa, uzyskania przez rodzica władzy rodzicielskiej, ustano-
wienia obowiązku alimentacyjnego czy też ustalenie ojcostwa41.

4. Pozarządowa pomoc dla samotnych matek
Rodzic samotnie wychowujący dzieci oprócz wsparcia oferowanego przez in-

stytucje społeczne może również skorzystać z pomocy placówek pozarządowych, 
które są niezależne od państwa42. Z roku na rok wzrastająca liczba kobiet samotnie 
opiekującymi się dziećmi przyczyniła się do tego, że Kościół, który w sposób szcze-
gólny skupia się i ochrania małżeństwo i rodzinę zaczął tworzyć Duszpasterstwa 
zajmujące się rodziną. Najbardziej znaną formą jaką oferuje Duszpasterstwo Rodzin 
Kościoła Katolickiego dla samotnych matek są Domy Matki i Dziecka. Kobiety korzy-
stające z tej formy pomocy to najczęściej: młode dziewczęta, które spodziewają się 
dziecka i nie jest to akceptowane przez ich rodziców, brak zatrudnienia powodujący 
trudną sytuację materialną, ucieczka od męża stosującego przemoc lub uzależnio-
nego43. Celem Duszpasterstwa Rodzin Kościoła Katolickiego jest przede wszystkim 
przekonanie młodych kobiet, aby urodziły swoje dziecko oraz zapewnienie im nale-
żytej opieki zarówno przed porodem jak i po narodzeniu dziecka. Oprócz tego mają 
zagwarantowaną pomoc finansową i zdrowotną, a nawet jeśli jest to możliwe osoby 
pracujące w tych placówkach wspierają te kobiety w znalezieniu miejsca pracy, wła-
snego mieszkania, a także często angażują się w ponowne nawiązanie kontaktu z 
rodziną młodej matki. Domy dla samotnych matek są rozwiązaniem tymczasowym, 
dlatego tak ważne jest, aby kobieta jak najszybciej „stanęła na nogi” i rozpoczęła 
samodzielne życie44. Każdy z domów ma określony statut i regulamin, który określa 
jakie zasady musi spełnić kobieta, aby mogła w nim zamieszkać. Najczęściej każda 
z nich otrzymuje wsparcie z podkreśleniem, iż jest to czas, by usamodzielnić się i 
poprawić swoją dotychczasową sytuację45.

Dodatkowo samotne matki mogą liczyć na pomoc księży, którzy organizują przy 
parafiach świetlice. Dzięki temu ich dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach niwelują-
cych braki edukacyjne jakie posiada dziecko, ale także organizowane są wycieczki i 
możliwość aktywnego spędzenia czasu wówczas, gdy samotna matka nie może go 
poświecić swojemu dziecku gdyż w tym czasie jest w pracy. Ponadto samotna matka 
może liczyć zarówno na wsparcie duchowe umożliwiające jej spojrzenie na swoją 
sytuację z innej strony, jak również może zgłosić się do instytucji, która zmobilizuje 
ją do poprawy sytuacji w jakiej się obecnie znajduje46.

Inną formą wsparcia dla samotnych matek są fundacje i stowarzyszenia. Jedną 
z przykładowych fundacji jest Fundacja „Zdążyć z Miłością” w Koszalinie. Jej celem 
jest głównie zapewnienie wszelkiego wsparcia matkom zarówno tym, od których 
odwróciła się rodzina jak i tym, które same muszą zmagać się ze swoją sytuacją nie 

41  D. Trawkowska, Instytucje publiczne..., s. 61-62.
42  K. Piątek, Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej, [w:] Praca socjalna w organiza-

cjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, red. B. Kromilicka, Wyd. Edukacyjne AKAPIT, 
Toruń 2005, s. 26-27.

43  P. Landwójtowicz, Samotne macierzyństwo..., s. 291, 302.
44  M. Rymsza, M. Racław-Markowska, M. Środoń, Pomoc rodzinom samotnych matek w Polsce, Rekomenda-

cje dla polityki społecznej, [w:] Samotne macierzyństwo i polityka..., s. 443-444.
45  E. Bogdańska, Dom dla matki i dziecka, w: Formy opieki..., s.196, 198. 
46  D. Trawkowska, Instytucje publiczne..., s. 65-67.
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mogąc na nikogo liczyć. Organizacja ta dostrzegła, iż samotna kobieta po urodzeniu 
dziecka pozostaje wówczas bez pracy, co przyczynia się do problemów finansowych, 
a nawet do utraty mieszkania, W efekcie matka z nowonarodzonym dzieckiem nie 
ma się, gdzie podziać, a brak wsparcia ze strony bliskich potwierdza fakt, że zostaje 
osobą bezdomną i w dodatku z małym dzieckiem. Dzięki Fundacji otworzone zosta-
ły dwa mieszkania chronione dla samotnych oraz bezdomnych matek i ich dzieci47.

Zakończenie
Reasumując można dostrzec, że współcześnie matka samotnie wychowująca dzieci 

może liczyć na wsparcie zarówno ze strony instytucji państwowych jak i organizacji 
pozarządowych. Pomoc oferowana nie powinna być traktowana jako jedyne źródło 
utrzymania kobiety i jej potomstwa, a jako bodziec zachęcający do aktywizowania 
matki zarówno życiowo jak i zawodowo jeśli jest to możliwe. Jednak dużym utrudnie-
niem dla tych samotnych kobiet są przede wszystkim kryteria otrzymywania świad-
czeń pieniężnych np. próg dochodowy, czy też wiek dziecka, ponieważ ich przekrocze-
nie powoduje, że jedynym wyjściem dla rodziny jest zwrócenie się o pomoc do organi-
zacji pozarządowych, które nie są w stanie wspomóc wszystkie zgłaszające się do nich 
kobiety samotnie wychowujące dzieci. Dlatego tak ważne jest, aby dokonywała się 
współpraca pomiędzy placówkami samorządowymi, a instytucjami pozarządowymi48.

Streszczenie:
W swoim nauczaniu Jan Paweł II podkreślał jak ważną rolę odrywa rodzina w ży-

ciu dziecka. Jednakże miał świadomość zagrożeń, które mogą negatywnie wpływać 
na „kondycję” współczesnej rodziny. Kryzys rodziny tradycyjnej może przyczyniać 
się do powstawania samotnego macierzyństwa. Z roku na rok rośnie liczna samot-
nych matek, co podkreślają liczne badania naukowe. Celem niniejszego artykułu jest 
przedstawienie form pomocy i wsparcia z jakich może skorzystać samotna matka. W 
związku z tym zdefiniowane będzie pojęcie samotnego macierzyństwa, a także zo-
staną zasygnalizowane źródła jego powstawania. Ponadto wymieniono i wyjaśniono 
socjologiczne portrety samotnych matek.

Słowa kluczowe: samotna matka, pomoc, wsparcie, rodzina niepełna

Summary:
Forms of help and support for single mothers
In his teaching, John Paul II emphasized the important role that the family plays 

in a child’s life. However, he was aware of the dangers that may adversely affect the 
„condition” of the modern family. The crisis of the traditional family may contribute 
to the emergence of single motherhood. The number of single mothers is growing 
every year, which is emphasized by numerous scientific studies. The aim of this ar-
ticle is to present the forms of help and support that a single mother can benefit 
from. Therefore, the concept of single motherhood will be defined, and the sources 
of its formation will be signaled. In addition, sociological portraits of single mothers 
were listed and explained.

Keywords: single mother, help, support, one-parent family

47  Fundacja „Zdążyć z Miłością”, http://zdazyczmiloscia.org.pl/o-fundacji/, dostęp: 25.01.2021r.
48  M. Rymsza, M. Racław-Markowska, M. Środoń, Pomoc rodzinom..., s. 444-446.
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Tymczasowe środki zapobiegawcze 
stosowane przez sąd w sprawach osób 
nieletnich

Absolwent prawa KUL, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, mene-
dżer sportu. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską z zakresu prawa karnego materialnego.

 

Wstęp
Św. Jan Paweł II w nauczaniu, które kierował do młodzieży, szczególnie zwracał 

uwagę na wymagania związane z samym byciem człowiekiem. Niejednokrotnie pod-
kreślał, że istotnym czynnikiem prowadzącym do pełni szczęścia, jest przeżywanie 
swojego życia według logiki bezinteresownego daru. Jednym z głównych wyzwań 
stojących przed młodzieżą jest świadome podjęcie trudu rozwijania danych sobie 
talentów, zdolności również wówczas, gdy inni tego nie wymagają. Stawianie sobie 
samemu konkretnych celów związanych z własnym rozwojem wymaga od młodego 
człowieka ogromnej mobilizacji i wytrwałości. Jan Paweł II w swoich wystąpieniach 
i naukach, wskazywał również, na potrzebę „dania drugiej szansy”, każdemu, ponie-
waż każdy na nią zasługuje. W niniejszym artykule, wskaże jak należy rozumieć tę 
drugą szanse w stosunku do osób nieletnich – i jakie możliwości, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, daje ustawodawca do stosowania środków zapobiegawczych 
w stosunku do osób nieletnich. Pamiętać należy, że celem stosowania tychże środ-
ków nie jest karanie nieletnich, lecz przede wszystkim wychowanie. A najlepszą me-
todą, nawrócenia drugiej osoby, która postąpiła źle, jest jej całkowite zresocjalizo-
wanie, a proces resocjalizacji, powinien w pełni uświadomić, szczególnie nieletnich 
– iż określone zachowanie było nie słuszne, i nigdy więcej dana osoba nie powinna 
powielać takowych zachowań.

1. Demoralizacja oraz jej objawy.
Fundamentalną kwestią stosowania tymczasowych środków wobec osoby nie-

letniej jest demoralizacja. Zepsucie społeczne wśród nieletnich jest częstym zjawi-
skiem dlatego też ustawodawca postanowił wprowadzić instrumenty, które będą 
pomagać nieletniemu by mógł postępować zgodnie z prawem mimo wcześniejszej 
karalności. 

Tak więc czym jest demoralizacja? Co oznacza pojęcie demoralizować się? Ency-
klopedia tłumaczy zjawisko demoralizacji jak odrzucenie zasad moralnych, łamanie 
prawa działanie lub zachowanie powodujące u innych ludzi rozwiązłość obyczajów. 

mgr Maciej Tokarski – KUL JPII w Lublinie
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Odnosząc się stricte do osób nieletnich określenie demoralizacja często zastępuje 
się nieprzystosowaniem społecznym. Do najczęstszych objaw demoralizacji czy nie-
przystosowania społecznego nieletnich zaliczyć należy: ucieczki z domów lub pla-
cówek opiekuńczo - wychowawczych, zachowania patologiczne (alkoholizm, narko-
mania, prostytucja, tworzenie się nieformalnych grup), porzucanie szkoły, rak opie-
ki ze strony rodziców czy opiekuna, przebywanie w środowiskach kryminogennych, 
popełnianie czynów karalnych i innych czynów zabronionych, brutalizacja zacho-
wań wobec rówieśników i osób dorosłych. 

2. Uregulowania prawne dotyczące osób nieletnich
100 lat! Blisko tyle lat temu wskrzeszono w Polsce do życia pierwsze wyspecjali-

zowane sądy dla nieletnich, które z czasem zostały przekształcone w sądy rodzinne 
funkcjonujące do dzisiaj, które rozpoznają m.in. sprawy nieletnich wykazujących 
przejawy demoralizacji lub dopuszczający się czynów karalnych. Z czasem zostały 
również uregulowane dodatkowe ustawy oraz rozporządzenia, które stawiały czoła 
demoralizacji wśród nieletnich1. 

Postępowanie przed sądem w sprawie osób nieletnich rozstało uregulowane 
osobną ustawą, która reguluje porządek prawny charakterystyczny dla tego typu 
postępowania2. W postępowaniu tym podmiotem specyficznym jest osoba nieletnie-
go, która ze względu na wiek nie jest w stanie co do zasady podlegać odpowiedzial-
ności karnej za swoje zawinienie. Pojęcie nieletniego zostało uregulowane w art. 1 
§ 1 zgodnie z którym nieletnim jest: „1) zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w 
stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18; 2) postępowania w sprawach o czyny 
karalne - w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 
13, ale nie ukończyły lat 17; 3) wykonywania środków wychowawczych lub popraw-
czych - w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłu-
żej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21”3.

W trakcie postępowania z udziałem osoby nieletniej można stosować instrumen-
ty prawne od momentu wszczęcia aż do wydania merytorycznego rozstrzygnięcia 
sprawy. Środki zapobiegawcze mają charakter tymczasowy a ponadto należy zwró-
cić również uwagę na to, że ustawodawca nie zawarł żadnych kryteriów, jakimi 
powinien kierować się sąd chcąc zastosować wybrany przez siebie środek4. Należy 
również zwrócić uwagę na kluczową dyrektywę zawartą w art. 3 art. 3 § 1 u.p.n., 
która nakazuję kierować się „przede wszystkim dobrem nieletniego”. Co więcej myśl 
przewodnia na zasadnicze oddziaływanie na stosowanie podstawowych środków 
karnych, które zostały przewidziane w art. 26 niniejszej ustawy. Ponadto należy 
zwrócić istotną uwagę na główny cel owych środków. Dlaczego zostały wprowadzo-
ne? W jakich sytuacjach mają zastosowanie? Co przemawia za zastosowaniem jed-
nego z przewidzianych środków? Poglądy w doktrynie odnoście stosowania tymcza-
sowych środków zapobiegawczych wobec nieletnich są jednomyślne - zwalczanie 
dalszej demoralizacji oraz względy wychowawcze5.

Artykuł 26 u.p.n. reguluje następujące środki tymczasowe, które należy stosować 

1  V. Konarska-Wrzosek., Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce, LEX 2013
2  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. - o postępowaniu w sprawach nieletnich (t. jedn. Dz.U.2018.969). 
3  Art. 1 § 1 u.p.n.
4  por. F. Zedler, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Toruń 1994, s. 104–108. 
5  P. Górecki, V. Konarska-Wrzosek, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. II
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w następującej kolejności: 
- nadzór organizacji młodzieżowej,
- nadzór innej organizacji społecznej,
- nadzór zakładu pracy,
- nadzór kuratora (sądowego),
- nadzór innej osoby godnej zaufania6.
W sytuacji jeżeli powyższe środki byłyby niewystarczające, możliwe jest zastoso-

wanie innych środków przewidzianych przez ustawodawcę a mianowicie:
- umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- umieszczenie w rodzinie zastępczej zawodowej lub
- zastosowanie środków leczniczo-wychowawczych, o których mowa w art. 12 u.p.n.
Jedną z ważniejszych kwestii jest to, że ustawodawca nie przewidział ani jednego 

kryterium jakim powinien kierować się sędzia rodzinny chcąc zastosować powyższe 
środki. Wobec powyższego należy przyjąć ogólną zasadę w postępowaniu wyjaśnia-
jącym stosując szerzej przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu 
zabezpieczającym7.

Należy zwrócić uwagę, iż zastosowanie środków przewidzianych przez ustawo-
dawcę następuję w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Podkreślić należy 
fakt, że owe zażalenie nie wstrzymuje wykonywania powyższego postanowienia. Po-
stanowienie o zastosowaniu środków tymczasowych doręcza się stronom8. Wskazać 
należy jedną z kluczowych kwestii a mianowicie owe środki mogą być stosowanie w 
toku całego postępowania, jednakże nie może zrobić tego samodzielnie sam prokura-
tor9. Natomiast jeżeli mowa o czasie trwania - trwa do czasu przystąpienia do wyko-
nania orzeczenia, chyba że sąd postanowi inaczej. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej szczegółowo reguluje kwestie związane z pobytem, przenoszeniem, przyj-
mowaniem, zwalnianiem nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczym10.

Sąd stosując środki tymczasowe musi mieć zawsze na względzie ogólne dyrekty-
wy zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Art. 3 ustawy stano-
wi, że:

„§ 1. W sprawie nieletniego należy kierować się przede wszystkim jego dobrem, dą-
żąc do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego oraz 
zmierzając w miarę potrzeby do prawidłowego spełniania przez rodziców lub opie-
kuna ich obowiązków wobec nieletniego, uwzględniając przy tym interes społeczny.

§ 2. W postępowaniu z nieletnim bierze się pod uwagę osobowość nieletniego, a w 
szczególności wiek, stan zdrowia, stopień rozwoju psychicznego i fizycznego, cechy 
charakteru, a także zachowanie się oraz przyczyny i stopień demoralizacji, charakter 
środowiska oraz warunki wychowania nieletniego”11. 

Nieletniego można umieścić w schronisku dla nieletnich jeżeli zostaną spełnione 
łącznie warunki zawarte w art. 27 § 1 u.p.n.:

6  Art. 26 u.p.n. 
7  F. Zedler, Postępowanie opiekuńczo - wychowawcze, Warszawa 1986, s. 23-24.
8  Art. 29 u.p.n.
9  Art. 16 § 3 u.p.n.
10  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kiero-

wania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym 
(Dz. U. Nr 296, poz. 1755).

11  P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich - komentarz, Warszawa 2007, s. 58
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„1) ujawnienie okoliczności przemawiających za umieszczeniem w zakładzie po-
prawczym,

2) uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów czynu albo nie-
możność ustalenia tożsamości nieletniego”12.

Karalność czynu nieletniego została również przewidziana w kodeksie karnym 
w art. 10 § 2, w którym to przepisie enumeratywnie wskazano rodzaje przestępstw 
wobec których nieletni będzie odpowiadać jak osoba pełnoletnia. Takie też stanowi-
sko przedstawia Sąd Apelacyjny w Katowicach „Nieletni odpowiadający w warun-
kach o jakich mowa w art. 10 § 2 k.k., odpowiadać może jedynie za przestępstwa 
wymienione w art. 10 § 2 k.k., a więc za czyny należące do zamkniętego katalogu 
przestępstw”13. Ponadto warunkiem zastosowania wobec nieletniego art. 10 § 2 k.k. 
uprzednie ukaranie nie jest uprzednio stosowane wobec sprawcy środków wycho-
wawczych lub poprawczych14.

Sąd Apelacyjny w Katowicach zwrócił również uwagę na to, że „Skoro postępo-
wanie w sprawie oskarżonego mającego w chwili popełnienia przestępstwa 15 lat i 
10 miesięcy, a z uwagi na rodzaj popełnionego przestępstwa i stopień demoraliza-
cji, odpowiadającego zgodnie z art. 10 § 2 k.k., prowadzone było w myśl przepisów 
kodeksu postępowania karnego, to zgodnie z art. 18 § 2 ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich sąd obowiązany był uwzględniać zawarte w niej regulacje 
szczególne, w tym także wymienione w w/w przepisie, nadające rodzicom nielet-
niego prawa strony. Podstawowym obowiązkiem sądu w tym zakresie jest prawidło-
we zawiadomienie o terminie rozprawy”15. Należy również zwrócić uwagę na to że 
zawarty w art. 54 § 2 k.k. zakaz orzekania wobec sprawcy, który w czasie popełnie-
nia przestępstwa nie ukończył 18 lat, kary dożywotniego pozbawienia wolności nie 
wyklucza wymierzenia nieletniemu, odpowiadającemu w warunkach art. 10 § 2 k.k. 
za przestępstwo zagrożone taką karą 25 lat pozbawienia wolności16.

Ponadto Sąd może umieścić nieletniego w schronisku dla nieletnich w wyjątko-
wych sytuacjach do, których zaliczyć należy:

- ujawnione okoliczności przemawiające za umieszczeniem go w zakładzie po-
prawczym, 

- nieletniemu zarzucono popełnienie czynu karalnego określonego w art. 134, art. 
148 § 1, 2 lub 3 art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 
189, art. 189a, art. 197 § 3 lub 4 art. 198), art. 200 art. 202 § 3, 4, 4a, 4b lub 4c, art. 
204 § 3 , art. 252 § 1 lub 2 i art. 280 k.k.

Umieszczenie w schronisku dla nieletnich to w świetle obowiązujących przepi-
sów jeden z najbardziej radykalnych środków jakie można zastosować wobec nielet-
niego zanim zapadnie orzeczenie kończące postępowanie w jego sprawie17.

Umieszczenie w schronisku dla nieletnich następuje w formie postanowienia 
sądu. Zgodnie z ustawą wniesione zażalenie nie wstrzymuje wykonania postano-

12  Art. 27 § 1 u.p.n
13  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2016 r. II AKa 343/16, LEX nr 2242134.
14  Wyrok Sądy Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2017 r. II AKa 193/17,
15  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2016 r. II AKz 343/16, LEX nr 2312322 
16  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2012 r. III KK 289/12, LEX nr 1232290 
17  B. Czarnecka-Dzialuk, Stosowanie umieszczenia nieletniego w schronisku w świetle orzeczenia Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka , Warszawa 2016, s. 3 
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wienia. Zażalenie zostaje rozpoznane przez właściwy miejscowo sąd okręgowy w 
wydziale cywilnym odwoławczym. 

Warto zaznaczyć, że w postanowieniu o umieszczeniu nieletniego w schroni-
sku dla nieletnich należy bezwzględnie określić czas jego zastosowania, przy czym 
przed skierowaniem sprawy na rozprawę nie może on przekroczyć 3 miesięcy. 
Okres ten, w myśl art. 27 § 4 u.p.n., może być przedłużony o dalsze 3 miesiące ze 
względu „na szczególne okoliczności sprawy”. O przedłużeniu pobytu nieletniego w 
schronisku dla nieletnich sąd rodzinny orzeka na posiedzeniu, przy czym o terminie 
posiedzenia zawiadamia się strony i obrońcę nieletniego. Łączny pobyt nieletniego 
w schronisku dla nieletnich do chwili wydania postanowienia, o którym mowa w art. 
32r u.p.n., w pierwszej instancji, nie może być dłuższy niż rok. Do okresu tego nie 
wlicza się nieusprawiedliwionej nieobecności nieletniego w schronisku dla nielet-
nich trwającej dłużej niż 3 dni z powodu np. ucieczki ponadto nie wlicza się okresu 
obserwacji psychiatrycznej. Należy zwrócić uwagę na to, iż wydając postanowienie 
o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich, należy obligatoryjnie usta-
nowić dla nieletniego obrońcę, jeżeli sam nie wybierze obrońcy. 

Wyznaczenie obrońcy z urzędu powinno być dokonane jednocześnie z wydaniem 
postanowienia o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich. Należy zwrócić uwagę 
na to, że nieustanowienie obrońcy narusza prawo nieletniego do obrony i stanowi 
poważne uchybienie procesowe. Ponadto należy podkreślić, iż do działania obrońcy 
w postępowaniu w sprawach nieletnich zastosowanie mają przepisy kodeksu postę-
powania karnego o czym stanowi art. 20 niniejszej ustawy. Odnosząc się do prze-
pisów procedury karnej a zwłaszcza do art. 73 k.p.k. należy zaznaczyć, że w takiej 
sytuacji obrońca nieletniego ma prawo do osobistego kontaktowania się z nieletnim 
przebywającym w schronisku18. Co więcej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-
ści wynika, że dyrektor schroniska dla nieletnich obowiązany jest zapewnić nielet-
niemu możliwość kontaktu z obrońcą albo pełnomocnikiem podopiecznego na tere-
nie schroniska bez udziału innych osób19.

Umieszczenie nieletniego w schronisku jest możliwe tylko po uprzednim wyda-
niu postanowienia o wszczęciu postępowania. W sprawach nagłych w praktyce wy-
daje się oba postanowienia jednocześnie, najczęściej w tym samym dniu. Nie ma 
jednak przeszkód do tego by, przed wydaniem postanowienia o zastosowaniu środ-
ka tymczasowego z art. 27 u.p.n. przesłuchać świadków i to pod nieobecność innych 
stron co wynika z art. 20 § 1 u.p.n. w zw. z art. 515 k.p.c. Dodatkowe przepisy, które 
również mają swoje źródło w kodeksie postępowania cywilnego dają możliwość by 
sąd rodzinny mógł wysłuchać samego nieletniego20. Wprowadzony art. 576 § 2 k.p.c. 
odnosi się także do możliwości wysłuchania dziecka niebędącego uczestnikiem 
postępowania. Jest to możliwe na posiedzeniu niejawnym a nieletniemu w takich 
sytuacjach przyznaje się status strony. Z owego przesłuchania spisuje się protokół. 
Należy tutaj zwrócić uwagę na to, że w sytuacji nieletniego nie ma podstawy prawnej 

18 Szerzej na ten temat zob. P. Górecki, Niektóre aspekty udziału obrońcy w postępowaniu w sprawach nielet-
nich, Pal. 2000/4, s. 146–157

19  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i 
schronisk dla nieletnich, (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654).

20  Art. 20 § 1 u.p.n. w zw. z art. 576 § 2 k.p.c.
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do tego aby protokół został podpisany przez nieletniego. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek sądu prowadzącego 

sprawę, sąd okręgowy, w którego okręgu toczy się postępowanie, ma sposobność 
by przedłużyć okres pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich na dalszy okres 
maksymalnie do roku. W powyższej sytuacji sąd okręgowy przedłużając czas po-
bytu nieletniego w schronisku jednoznacznie oznacza termin, do którego przedłu-
ża zastosowany środek tymczasowy. Należy podkreślić, że zdarzają się sytuacje, w 
których nie ma żadnej wątpliwości ku temu by przedłużyć czas pobytu nieletniego 
w schroniska na okres powyżej jednego roku. Taka sytuacja jest możliwa w wyjątko-
wych sytuacjach i większości jest ona stosowana jak najkrócej. 

Zasadą jest, że zastosowany wobec nieletniego środek, o którym mowa w art. 27 § 
1 i 2 u.p.n., trwa do czasu przystąpienia do wykonania orzeczenia. Sąd może jednak 
postanowić inaczej co wynika z uregulowania art. 74 § 1 u.p.n. Ustawodawca tym 
uregulowaniem zapewnie ciągłości procesu wychowawczego21. 

Zakończenie
Postępowania w sprawach nieletnich są szczególne ze względu na młody wiek 

sprawcy. Sądy powinny zwracać szczególną uwagę na ich wpływ na dalszy rozwój 
młodego człowieka. W postępowaniu wobec nieletniego bierze się pod uwagę jego 
osobowość, wiek, stan zdrowia, stopień rozwoju psychicznego i fizycznego, cechy 
charakteru, a także zachowanie się oraz przyczyny i stopień demoralizacji, charakter 
środowiska oraz warunki wychowania nieletniego. Ustawodawca, uczestniczący w 
postępowaniach strony oraz sędziowie zgodnie dążą do zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji osób nieletnich. Wierzą, że prowadzone postępowanie zmierzać bę-
dzie m.in. do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nielet-
niego. Stosując środki wychowawcze oraz środek poprawczy ufają, że po ich zastoso-
waniu nieletni popełniający czyn karalny uświadomi sobie jego naganny charakter i 
w przyszłości nie powróci na drogę przestępczą. Niedocenione w rozwoju młodego 
człowieka są: środowisko, rodzina, szkoła. Wszystkie te „instytucje” wpływają na 
jego kształtowanie. W okresie dojrzewania ważne są autorytety. Gdy idolem młode-
go człowieka staje się osoba o prawidłowo zorientowanym kręgosłupie moralnym, 
realnym staje się, że jednostka o buntowniczym charakterze w przyszłości wyrazi 
swój „generalny sprzeciw” przekuwając go na coś dobrego - np. działając w sposób 
twórczy, nowatorski. Przekuje go na rozwój, nie destrukcję.

Streszczenie:
W niniejszym artykule, wskazane zostały problemy stosowania środków zapo-

biegawczych w stosunku do osób nieletnich. Opisane zostały problemy związane z 
demoralizacją, które mają bezpośredni wpływ na motywację nieletniego do określo-
nego, bezprawnego działania. Ponadto, wskazałem, jakie są skuteczne drogi zapo-
biegania w przyszłości powrotu nieletnich na złą drogę, oraz kwestie ich odpowie-

21  Zob. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.10.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla 
nieletnich (Dz. U. z 2017 r. poz. 487). Por. też orzeczenie Sądu Najwyższego: „Uprzedni pobyt podejrzanego w 
schronisku dla nieletnich podlega uwzględnieniu przy obliczaniu okresu tymczasowego aresztowania, od którego 
zależy właściwość sądu w przedmiocie przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania” (postanowienie 
SN z 26.11.1998 r., II KZ 144/98, OSNKW 1999/1–2, poz. 7).
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dzialności moralnej i prawnej przed samym sobą.
Słowa kluczowe: demoralizacja, środki zapobiegawcze, wychowanie, 

resocjalizacja,

Summary:
Temporary preventive measures applied by the court in cases of minors
In this article, the problems of applying preventive measures to minors are indica-

ted. Related problems have been described with demoralization, which have a direct 
impact on the minor’s motivation to perform a specific, unlawful act. Moreover, I have 
indicated what are the effective methods of prevention the future return of minors to 
the wrong path, and issues of their moral responsibility and legal in front of yourself.

Keywords: demoralization, preventive measures, education, rehabilitation.
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Wstęp
Nauczyciel… powszechne słowo, ale czy dla każdego oznacza to samo? Dla jed-

nych będzie to nielubiana postać w szkole, której jedynym zadaniem jest czyhanie 
na błąd lub porażkę ucznia. Dla innych to wspaniała osoba, będąca mentorem i przy-
jacielem, której zadaniem jest przygotowanie ze wszystkich sił młodego człowieka 
do dobrego życia, zgodnego z jego predyspozycjami i pasjami. Prestiż zawodu na-
uczyciela na przestrzeni lat uległ dużemu obniżeniu. Kiedyś, nauczyciel był jedną 
z nielicznych osób wiedzących coś więcej, oknem na świat dla młodego człowieka 
pełnego pytań i wątpliwości. Dziś na osoby wykonujące ten zawód patrzy się przez 
pryzmat zarobków, które w większości przypadków nie odzwierciedlają trudu wło-
żonego w ukształtowanie młodego człowieka. 

1. Pozycja nauczyciela w XXI wieku
Na jednym z forów internetowych przeczytałem bardzo dosadny komentarz, ob-

razujący sytuację wielu młodych nauczycieli w Polsce: „Człowiek się uczy tyle lat, 
zostaje kimś, kto sam naucza i zarabia mniej od tego, co się w ogóle nie uczył”1  Każ-
dy z nas może wskazać wiele takich przypadków. Zachwianie prestiżu tego zawo-
du najczęściej jest właśnie związane z kwestią finansową, którą zauważają już sami 
uczniowie. Nierzadko kpią oni z pensji swoich nauczycieli, którzy nie mogą sobie po-
zwolić np. na luksusowy samochód. Ten zawód podlega ciągłej ocenie i to nie jednej, 
ale szeregu osób: dyrektora szkoły, rodziców, a przede wszystkim uczniów. 

„Nauczyciel to chyba jeden z najtrudniejszych zawodów świata. Mało kto ma tak 
ogromny wpływa na kształtowanie ludzi. Pod wpływem nauczycieli pozostajemy 
średnio od siódmego do dziewiętnastego roku życia. W tym czasie jesteśmy najbar-

1  https://www.edziecko.pl/Junior/7,160035,24610864,zawod-nauczyciela-kiedys-prestizowy-a-dzisiaj-kto-
-z-glowa.html, dostęp: 26.02.2021

Autorytet nauczyciela w procesie 
oceniania ucznia

Ur. 30 października 1998 r. w Tuchowie. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskie-
go w Zakliczynie. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów (2015, 2016) oraz Ministra Edukacji Narodowej 
(2016). Obecnie, student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku „admini-
stracja” studiów II stopnia. W 2020 roku zdobył tytuł licencjata z wyróżnieniem na specjalności „admi-
nistracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim”, a także ukończył studia podyplomowe na 
kierunku „przygotowanie pedagogiczne”. Zainteresowania: prawo oświatowe, wdrażanie w praktyce 
nowoczesnych metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży, etykieta i savoir-vivre oraz język i 
kultura francuska. 

 

 lic. Daniel Tabiś - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
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dziej podatni na oddziaływania zewnętrzne (zarówno negatywne, jak i pozytywne), 
staramy się za wszelką cenę znaleźć sobie wzór do naśladowania. Rzadko który 
uczeń przyzna, że jego idolem jest nauczyciel, jednakże na pewno znaczna część w 
głębi duszy podziwia jakiegoś pedagoga. Niestety, godnych podziwu nauczycieli jest 
coraz mniej, czego odzwierciedleniem jest tzw. dzisiejsza młodzież”2.

Bardzo trudno jest jednoznacznie określić, jak sami postrzegamy nauczycieli. 
Każdy z nas w swoim życiu miał ich co najmniej kilkunastu. Czy wszyscy byli dla nas 
wspaniali? Czy nigdy nie zdarzyło się nam nie lubić szkoły ze względu na jakiegoś 
nauczyciela? Czy mieliśmy nauczyciela będącego dla nas autorytetem?

Słownik języka polskiego definiuje słowo „autorytet” jako: „1. powszechnie uzna-
na czyjaś powaga, wpływ, znaczenie; posłuch, poważanie, szacunek, respekt;

2. człowiek mający duże poważanie ze względu na swą wiedzę lub postawę moral-
ną, stawiany za wzór do naśladowania, mający wpływ na postawy i myślenie innych 
ludzi; chodząca encyklopedia, augur;”3 

Jak już wcześniej wspomniałem,w ciągu ostatnich lat nastąpił bezlitosny spadek 
autorytetu nauczyciela. A przecież w jego pracy jest on niezbędny. Jego posiadanie 
daje możliwości wpływania na uczniów, „prowadzi w efekcie do realizacji zadań dy-
daktyczno-wychowawczych, a jednocześnie przyczynia się do minimalizowania kon-
fliktów między nauczycielem a uczniem, poprawia relacje międzyludzkie, sprzyja kre-
owaniu samodzielności działania i myślenia u wychowanków”4 

W latach 2006-2010, bardzo popularne były nagłówki artykułów, które odpisy-
wały zachowania gimnazjalistów wobec nauczycieli. Można było to nazwać prze-
mocą, jednak nie tylko psychiczną, ale i fizyczną. To jeden z opisów takich sytuacji:

„Nauczyciel angielskiego z liceum w Białej Podlaskiej został brutalnie pobity, bo 
złapał uczennicę na ściąganiu. Nauczyciel zwrócił uczennicy uwagę, która ściągała. 
Następnego dnia zadzwonił do niego młody człowiek, prosił o korepetycje. Pod ad-
resem, który podał, nauczyciel zastał zamknięte drzwi. Gdy wychodził z klatki scho-
dowej, został pobity: ma obrażenia głowy, pęknięte zęby. Do napaści przyznał się 
policji przyjaciel dziewczyny”5.

Na szczęście, w ostatnich latach nie słyszy się już o podobnych wydarzeniach.

2. Nauczyciel, nauczycielowi nie równy
Postanowiłem wyróżnić trzy grupy nauczycieli.
Pierwsza, pozytywna - to nauczyciele z powołania. W pasję jaką jest nauczanie 

wkładają całe serce. Podejmują wiele prób indywidualnego dotarcia do ucznia, prze-
kazania w jak najbardziej dla niego przystępny i zrozumiały sposób treści będących 
przedmiotem lekcji. Widzą przede wszystkim ucznia jako człowieka, takiego jak oni- 
równego partnera. Szkoła nie jest dla nich tylko miejscem nauczania, ale uczenia się. 
Patrzą na swoich uczniów przez pryzmat ich silnych stron, a nie deficytów. Pozwala-
ją dziecku uwierzyć w siebie. Błędy traktują jako coś normalnego, drzwi do poznania 
ciekawszego świata nauki, a nie porażkę. Twierdzą, iż: „sukces polega na tym, aby 
wyrażać siebie w najlepszy możliwy sposób, a nie na tym, aby być lepszym od innych; 

2  D. Chętkowski, Z budy. Czy spuścić ucznia z łańcucha, Wyd. Literackie Sp. z. o. o., Kraków 2003, s. 154 – 155.
3  https://sjp.pl/autorytet, dostęp: 01.03.2021.
4  J. Kosmala, Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych, Wyd. WSP, Częstochowa 1999, s. 6.
5  E. Suchan, Nauczyciel i jego profesjonalny autorytet, Tolerancja – T. 13/14 (2007/2008), s. 89-103.
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porażka to okazja, a nie wyrok; kluczem do sukcesu jest wysiłek”6 
Nauczyciele pozytywni stwarzają w klasie atmosferę współuczestnictwa i pomo-

cy, a nie rywalizacji. I co najważniejsze nie odbierają uczniów przez pryzmat ich wy-
ników nauczania.

Nauczyciel neutralny to osoba, która wykonuje swój zawód, trochę jak urzęd-
nik, bardzo schematycznie. Dzień dobry, temat lekcji, notatka i dzwonek. Za tydzień 
sprawdzian. Nie potrafi on rozbudzić ciekawości w umysłach uczniów. Nie przywią-
zuje większej wagi do indywidualnej pomocy słabszym uczniom, czy rozwijaniu 
zdolności tym bardziej zaawansowanym.

Trzecia grupa to nauczyciel negatywny. Osoba, która przychodzi do szkoły jak-
by robiła to za karę. Proces nauczania traktuje wobec wszystkich jednakowo. Jego 
twierdzeniem jest: skoro Marek potrafił się nauczyć, to Ty też możesz tylko Ci się nie 
chciało. Dyskutuje tylko z uczniami uzdolnionymi w swojej dziedzinie. Innych trak-
tuje przedmiotowo, jako przeszkody w realizacji podstawy programowej. Po doko-
naniu opisów danych typów nauczycieli, jasno zauważamy że tylko I grupa może być 
nazwana nauczycielami autorytetami w swoim zawodzie. Tylko, ilu ich tak napraw-
dę jest? Czy każdy na swojej drodze edukacyjnej spotkał nauczyciela pozytywnego?

Ze swojego doświadczenia uczniowskiego mogę powiedzieć, że w swoim życiu 
miałem przyjemność być uczniem 2 nauczycieli, których mogę nazwać autorytetami. 
Resztę stanowiły postacie neutralne. Niestety były też, choć nieliczne jednostki ne-
gatywne, przed których lekcjami strach był wręcz paraliżujący. Chciałbym nakreślić, 
dlaczego te osoby są dla mnie wzorami nauczycieli. Mieli oni wiele cech wspólnych, 
które szczególnie dla mnie były bardzo ważne. Po pierwsze, poświęcali swój wolny 
czas na to, aby znaleźć jak najlepszy sposób na wytłumaczenie zagadnień każdemu, 
kto tego wymagał. Ja byłem uczniem, bardzo lubiącym konkursy literackie i kraso-
mówcze. Dziś wiem, że nie odnosiłbym sukcesów ogólnopolskich, gdyby właśnie nie 
zaangażowanie i pomoc po godzinach nauczyciela, który oprócz mojego dziękuję nic 
z tego nie miał. Bardzo to doceniałem.

Nauczyciel - autorytet cały czas się kształci w swojej dziedzinie i jest propagato-
rem wiedzy. Potrafi zmotywować prawie każdego ucznia do wysiłku intelektualne-
go. Niestety taki nauczyciel, w swoim środowisku spotyka się czasami z zazdrością 
„wypalonych i rozleniwionych zawodowo” kolegów i koleżanek z pokoju nauczyciel-
skiego. Nierzadko pojawiają się komentarze: „Jak Ci się chcę? Przecież robisz to po 
godzinach, nie dostaniesz za to ani grosza. Ja to dosłownie „odbębnie swoje godziny” i 
uciekam jak najszybciej do domu...”

Jeśli ktoś ma takie podejście do wykonywania jednego z najważniejszych zawo-
dów świata to nie pozostaje nic innego jak tylko współczuć i namawiać do jak naj-
szybszego przebranżowienia się. Za dużo jest w polskich szkołach nauczycieli, nie 
umiejących docenić jak wielkie i odpowiedzialne zadanie zostało przed nimi posta-
wione. Jeśli dorastający człowiek nie zobaczy w ich pracy oddania, to sam zniechę-
cony albo będzie gardził tym zawodem, albo stwierdzi iż zostanie nauczycielem bo 
co w tym trudnego, same plusy przyjść do pracy na parę godzin, postraszyć jedynka-
mi, no i oczywiście ferie i wakacje wolne. Same benefity…

6  C. Dweck, Nowa psychologia sukcesu, MUZA SA, Warszawa 2013 s.52.
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3. Ocenianie wpływa na autorytet nauczyciela
W temacie mojego artykułu wskazałem ocenianie, jako czynnik mający wpływ 

na autorytet nauczyciela. Przeprowadziłem ankietę wśród uczniów szkoły podsta-
wowej i ponadpodstawowej, której zadaniem było wskazanie wpływu oceniania 
na postrzeganie szkoły. W jednym z pytań, zapytałem respondentów: czy w swoim 
życiu usłyszeli od swojego nauczyciela słowa: Dasz radę, pomogę Ci jeśli będziesz 
potrzebował mojej pomocy. Możesz na mnie liczyć. Oto jej wyniki:

Diagram I, źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Ponad 35% uczniów odpowiedziało przecząco. Jak można budować autorytet i 
właściwe relacje w szkole, skoro nauczyciele nie potrafią pomóc dzieciom uwierzyć 
w siebie. Za każdym naszym sukcesem, przezwyciężaniem przeszkód stoi, co naj-
mniej jedna pomocna osoba. Należy o tym pamiętać.

Jeden z amerykańskich wokalistów Anthony Kiedis w jednej z książek opowiada o 
swojej nauczycielce języka angielskiego, którą bardzo cenił. Regularnie rozmawiała 
ona ze swoimi uczniami omawiając ich postępy. Zwróciła się do niego w tych sło-
wach: czytałam wszystkie dzienniki i muszę powiedzieć, że masz talent do pisania. 
Moim zdaniem powinieneś to sobie uświadomić i wykorzystać. Powinieneś dalej pisać. 
Przyszły wokalista skomentował to tak: Kiedy jesteś w siódmej klasie i wspaniała ko-
bieta, którą głęboko podziwiasz, poświęca swój czas, by mówić Ci takie rzeczy- cóż to 
było jak dzwon, który nie przestanie dzwonić do końca mojego życia”7 

Gdyby każdy spotkał na swojej drodze takiego nauczyciela, który nawet w najbar-
dziej twardym i zamkniętym uczniu poruszy dogłębnie jakąś cząstkę, świat byłby 
zupełnie inny. Ludzie wierzyli by w siebie i mieli poczucie własnej wartości, które w 
dzisiejszych czasach jest bardzo zachwiane. A wynika to właśnie z doświadczeń ich 
dzieciństwa i młodości. 

Kolejne pytanie dotyczyło kwestii krytykowania ucznia przez nauczyciela na fo-
rum klasy. Blisko 50% uczniów wskazało, iż doświadczyło takiej sytuacji. 

Diagram II, źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety

7  A. Kiedis, L. Sloman, Blizna, wyd. Sonia Draga, E-wydanie 2021, https://books.google.pl/booksdostęp: 
01.03.2021.
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Byłem również świadkiem, kiedy nauczyciel wręcz tworzył sobie listę najwięk-
szych błędów z zeszytów i sprawdzianów swoich uczniów i wyśmiewał się z ich 
autorów na forum. Jak ma się czuć taki młody człowiek, który został wyśmiany przez 
osobę, która powinna stać na straży jego godności i dobrego samopoczucia w szko-
le? Czy taka osoba, kiedykolwiek będzie miała odwagę, aby publicznie zabrać głos? 
Może być z tym ciężko. Nauczyciel powinien mieć zawsze w głowie zasadę: Chwal 
publicznie, krytykuj w 4 oczy. 

Powszechnie obserwuje się, niechęć dzieci do czytania książek. Skąd ona wynika? 
Przede wszystkim z ich „uszkolnienia”. Po co dziecko czyta lektury? Przede wszyst-
kim, żeby napisać test, a później odwołać się do ich treści na egzaminie ósmoklasisty 
lub maturalnym. W szkole zabijana jest pasja do czytania właśnie przez ocenianie. 
Omawianie lektury najczęściej rozpoczyna i kończy test sprawdzający z jej treści. 
Dziecko z niechęcią bierze do ręki, może nawet ciekawą książkę, bo wie, że będzie 
z niej sprawdzian. Co jest weryfikowane na tym teście? Oto kilka pytań: Ile lat miał 
główny bohater? Co stało na stole w jego pokoju? Jakiego koloru były włosy boha-
terki? Te pytania są absurdalne. Kto z dorosłych, czyta jakikolwiek tekst i zwraca 
uwagę na tak nieważne szczegóły. Dziecko również tego nie robi i traci przez to 
punkty na sprawdzianie. Omówienie lektury powinno zmuszać dziecko do wejścia 
w inny świat przedstawiony w lekturze, postawienie się w sytuacji bohatera i zrozu-
mienie jego postępowania. W szkole nie ma na to miejsca. 

Zawsze kiedy czułem się niesprawiedliwie oceniony w szkole, powtarzano mi: 
„W szkole nigdy nie było, nie ma, i nie będzie sprawiedliwości”. I muszę powiedzieć 
niestety, że to prawda. W przeprowadzonej ankiecie zapytałem respondentów o to, 
czy czuli się w ostatnim roku szkolnym niesprawiedliwie ocenieni. 

Diagram III, źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety

Jak odczytujemy z diagramu ponad 60% respondentów, odpowiedziało, iż zostało 
w ostatnim roku szkolnym niesprawiedliwie ocenionym. Jako nauczyciel staram się 
być bardzo sprawiedliwy w ocenianiu, bo wiem jaki ból może sprawić nie dostrze-
żenie wkładu i pracy ucznia. Choć bardzo tego nie lubię robić i zanim dokonam in-
dywidualnego podejścia by napisać opinię o postępach ucznia dla rodziców, długo 
się zastanawiam. Z racji, iż prowadzę głównie zajęcia dodatkowe nie stawiam ocen 
cyfrowych. Są one jedną z najbardziej niesprawiedliwych rzeczy w szkole, której 
celem stały się właśnie oceny, średnie i rankingi. Oceniając, nauczyciel za najważ-



ARTYKUŁY

235

niejsze stawia punkty, stopnie, a nie wiedzę i poznawanie świata, w którym błąd 
jest czymś naturalnym. W szkole młody człowiek jest za niego w pewien sposób 
karany. Celem oceniania bieżącego według prawa oświatowego jest monitorowanie 
pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyj-
nych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 
wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć”8 

Rozporządzenie jasno mówi, że to ma być informacja zwrotna, a nie cyfra. Co 
stopień powie o dziecku? Szkoła stała się giełdą na której handluje się ocenami. 
Nauczyciele zauważają, iż przed wykonaniem zadań uczniowie pytają: A czy to na 
ocenę? Jeśli nie, stwierdzają, że nie ma sensu tego robić. Kolejnym bardzo dziwnym 
w perspektywie czasu procesem jest uczenie się do egzaminów i sprawdzianów. Po 
ich przeprowadzeniu, większość przyswojonych wiadomości jest nieutrwalana, a co 
za tym idzie efekt jest zerowy, bo wiedza, którą mieliśmy posiąść gdzieś umknęła. 

W przeprowadzonej ankiecie, zadałem uczniom pytanie o to czy respondenci na 
formach sprawdzania wiedzy (sprawdzianach, kartkówkach) otrzymują informację 
zwrotną inną niż tylko cyfra. Tak prezentują się wyniki:

Diagram IV, źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety

Jak widać tylko nieco ponad 20% otrzymuje prawie ze wszystkich przedmiotów 
prawdziwą informację zwrotną, a nie samą cyfrę. To zdecydowanie za mało. Co cie-
kawe, ustawa o systemie oświaty daje możliwość odejścia od oceniania stopniami. 
Jednak taka informacja musi zostać zapisana w statucie szkoły. Jedynym wyjątkiem 
jest ocena klasyfikacyjna roczna. Wystawiając cyfrę 2,3 uczeń tak naprawdę, nie wie 
z czym ma problem, a co jest już dla niego jasne. Rodzi się problem, czy nauczyciele 
są na to gotowi i jak wpłynie to na wyniki egzaminów.

Jedno z moich pytań dotyczyło również jak na ucznia wpływają złe oceny. Oto 
wyniki ich działania:

Diagram V, źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety

8  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 373).
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Wielu nauczycieli myśli, iż wpisując uczniowie ocenę niedostateczną załatwia 
sprawę i „niech teraz on się martwi”. Taka „motywacja zewnętrzna” jest zbyteczna, 
bo dla prawie 70% moich respondentów takie postępowanie działa zupełnie od-
wrotnie. Nierzadko, wielu uczniów z tego powodu odczuwa dolegliwości psychoso-
matyczne takie jak ból brzucha, czy głowy. To tylko niektóre z objawów, bo przecież 
wielu uczniom szkoła odebrała radość życia i wpędziła w stany depresyjne. Ciągła 
presja na otrzymywanie samych dobrych ocen wyniszcza chęć dziecka do nauki. Re-
spondenci na pytanie, czy odczuwają presję na otrzymywanie dobrych ocen odpo-
wiedzieli następująco:

Diagram VI, źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety

Należy zadać sobie pytanie, co dają nam te dobre oceny? Czy to nie tylko zaspoko-
jenie ambicji? Tylko kogo? Ucznia, czy rodziców? Jeśli są one otrzymywane kosztem 
zdrowia, to nie tędy droga. Stres sprawia, iż popularne jest zjawisko zapominania 
informacji będąc pod jego wpływem.

Jednym z pytań mojej ankiety było: Czy doświadczyłeś/ doświadczyłaś sytuacji, 
gdy podczas sprawdzianu przez stres zapomniałeś/aś czegoś, co po zakończeniu 
lekcji „wróciło”?

Diagram VII, źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety

Ciągłe testowanie, wcale nie sprawia, że następuje wzrost wiedzy. Neurodydak-
tyka jasno stwierdza, iż mózg najlepiej uczy się przez autonomiczne działanie, któ-
re w szkole jest często pomijane na poczet reprodukowania. Dzisiejsze placówki 
oświatowe chciałyby, aby wszystkie dzieci uczyły się w jednym tempie, uzupełnia-
jąc luki, wybierając odpowiedź spośród podanych. Dlaczego? Ponieważ to się łatwo 
sprawdza. Nie jest to możliwe, tak samo jak to, że wszystkie dzieci zaczną chodzić 
w jednym okresie czasu. Chwalenie dziecka za to, że wcześniej niż inni nauczyło 
się pisać lub czytać jest bardzo krzywdzące dla innych. Nauka to nie wyścigi. Nie 
można zmusić ucznia do nauki. Motywacja wewnętrzna uruchomi się wówczas, gdy 
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uczeń uświadomi sobie, że nie uczy się dla ocen, dla rodziców, dla dyplomów, ale dla 
siebie… Wielu o tym zapomniało i wprowadza najmłodszych w „chory” system, w 
którym jeśli nie mamy dyplomu, certyfikatu to jesteśmy gorsi. 

4. Nauczyciel i jego kluczowa rola w kształtowaniu młodego człowieka
Na koniec chciałbym przytoczyć jedną wypowiedź, mówiącą o wielkiej roli nauczy-

ciela w kształtowaniu jednostki i jej późniejszych losów. W 1957 roku Albert Camus 
został uhonorowany literacką Nagrodą Nobla za „ogromny wkład w literaturę, uka-
zującą znaczenie ludzkiego sumienia”. Ze względu na ten zaszczyt wysłał do swojego 
dawnego nauczyciela list. Oto on:„19 listopada 1957. Szanowny panie Germain. Po-
zwoliłem sobie, aby to zamieszanie, jakie panuje wokół mnie w tych dniach, ucichło 
nieco, zanim przemówię do pana z głębi swego serca. Właśnie przyznano mi zbyt 
wielki zaszczyt, którego ani nie poszukiwałem, ani o niego nie zabiegałem. Ale gdy 
usłyszałem wiadomość, moja pierwsza myśl, zaraz po matce, była o panu. Bez pana, 
bez kochającej ręki, jaką wyciągnął pan do małego biednego dziecka, jakim byłem, bez 
pana nauczania i przykładu, nic z tego by się nie wydarzyło. Nie wyolbrzymiam tego 
rodzaju zaszczytu. Ale przynajmniej daje mi on okazję, aby powiedzieć, kim pan był i 
nadal jest dla mnie, i zapewnić, że pana wysiłki, pana praca, i szczodre serce, jakie pan 
w to włożył, nadal żyją w jednym z pana małych chłopców, który, pomimo lat, nigdy 
nie przestał być pana wdzięcznym uczniem. Ściskam pana z całego serca. Albert Ca-
mus”9. Chciałbym, aby kiedyś któryś z moich uczniów jako dorosła osoba w przyszło-
ści powiedział takie słowa. Człowiek na pewno czuje wtedy, że prawidłowo wykonał 
misję, której poświęcił całe życie. Ale bez wątpienia trzeba sobie na to zasłużyć. 

Zakończenie
Profesja nauczyciela jest uważana za najważniejszą na świecie, jeśli chodzi o 

kształtowanie młodego człowieka. Osoba wykonująca ten zawód, musi liczyć się z tą 
olbrzymią odpowiedzialnością, którą na siebie bierze. Jan Władysław Dawid uważał: 
„że istotę nauczycielskiego powołania można by określić jako miłość dusz ludzkich10”  
W prawdziwej szkole powinno być miejsce tylko dla nauczycieli, dla których mło-
dy człowiek jest bardzo ważny i nie bojących się zmian, które w polskiej oświacie 
muszą nastąpić. Szkoła, która istnieje dziś niewiele różnie się od tej z czasów, kiedy 
powstawała. Same unowocześnienie sal lekcyjnych i wyposażenie ich w urządzenia 
multimedialne nie wystarczy, skoro jej archaiczna organizacja jest nienaruszona.
„Obecny model szkoły powstał na potrzeby świata, którego już nie ma (M. Żylińska)11” 

Streszczenie:
Niniejsza publikacja podejmuje temat autorytetu nauczyciela, szczególnie na 

płaszczyźnie oceniania uczniów. Porusza problem obniżenia prestiżu i szacunku do 
nauczycieli w XXI w. Autor dokonuje podziału nauczycieli na 3 grupy: pozytywną, 
neutralną i negatywną. Wskazuje naglącą potrzebę zmiany podejścia nauczycieli i 
rodziców do oceniania i skupieniu się na indywidualności każdego ucznia. Powołu-

9  https://booklips.pl/czytelnia/listy/noblista-albert-camus-dziekuje-w-liscie-swemu-nauczycielowi-z-dziecinstwa/, 
dostęp: 01.03.2021.

10  W. Okoń, Opracowanie i wstęp, Osobowość nauczyciela, [w:] J. Wł. Dawid, O duszy nauczycielstwa, Warsza-
wa1959, s. 36 i 38.

11  https://edukatorium.edu.pl/index.php, dostęp: 01.03.2021.
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je się również na polskie prawo oświatowe, które stanowi, iż ocenianie bieżące ma 
odbywać się na zasadzie opisowej informacji zwrotnej, a nie tylko cyfrowej ocenie, 
która niewiele mówi o uczniu i jest przedmiotem „handlu” na giełdzie, którą stała 
się szkoła. W publikacji zawarte są wyniki i wnioski przeprowadzonych przez autora 
badań własnych na temat oceniania w dzisiejszej szkole. 

Słowa kluczowe: nauczyciel, uczeń, autorytet, ocenianie, szkoła, oświata, powołanie

Summary:
The teacher’s authority in the assessment process
This publication presents the concept of teacher authority, particularly in the field 

of student assessment. It raises the problem of lowering the prestige and respect 
for teachers in the 21st century. The author divides teachers into 3 groups: positi-
ve, neutral and negative. He indicates that both parents and teachers urgently need 
to change their approaches to assessment and to focus on the individuality of each 
student. He also refers to the Polish education law, which states that ongoing asses-
sment should be based on descriptive feedback, and not only digital assessment, 
which says little about students and is the subject of “trading” on the stock exchange 
that the school has become. The publication contains results and conclusions of the 
author’s own research on assessment in today’s school.

Keywords: teacher, student, authority, assessment, school, education, vocation
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Wstęp
W współczesnych czasach wyznaczanie sobie pewnych wartości oraz podejmo-

wanie odpowiednich decyzji przychodzi nam bardzo ciężko. Dotyczy to w szczegól-
ności młodych osób, które jeszcze nie są przekonane co właściwie chcą w życiu ro-
bić, w jakim kierunku podążać. W wyniku tej niepewności sięgają po opinie innych 
osób, z większym doświadczeniem, wiedzą, które darzą szacunkiem oraz uznaniem. 
Takie osoby często nazywane są autorytetami. 

1. Co oznacza słowo „autorytet”?
Słownik języka polskiego pojęcie „autorytet” interpretuje jako „osobę, instytucję, 

pismo itp. cieszące się szczególnym uznaniem”. Definiuje to również jako „uznanie ja-
kim obdarzana jest dana osoba w jakiejś grupie”1. Obecnie uważa się, iż to osoba, któ-
rą warto naśladować, potrafiąca wpłynąć na myślenie oraz postawy innych ludzi. Za 
sprawą swojej wiedzy oraz postawy moralnej bardzo często cieszy się poważaniem2. 

Samo słowo „autorytet” wywodzi się od łacińskiego słowa „auctoritas” co oznacza 
„bycie sprawcą”, a więc osobę, która coś zrobiła, dokonała. Otrzymanie miana auto-
rytetu wymaga wielu lat ciężkiej pracy, która jest naszą pasją, sprawia nam przyjem-
ność i w dziedzinie której chcemy posiadać ogromny zakres wiedzy i umiejętności. 
Autorytetem nazywa się ponadto osoby, które darzymy szacunkiem, np.za sprawą 
dokonanych osiągnięć oraz ogromną sympatią. To osoby, którym ufamy, kierujemy 
się ich opinią na różne tematy, a nawet postępujemy tak jak oni3.

2. Dlaczego warto mieć autorytet? 
W obecnych czasach bardzo dużo, szczególnie młodych osób boryka się z pro-

blem dokonania wyboru życiowego celu oraz własnej ścieżki postępowania.

1  https://sjp.pwn.pl/slowniki/autorytet.html [dostęp 12.02.21 r]
2  https://dokariery.pl/-/kto-jest-dla-ciebie-autorytetem-[dostęp 12.02.21 r.]
3  https://santeos.pl/amp/autorytet-czyli-kto/ [dostęp 07.03.21 r.]

Menadżer jako autorytet we 
współczesnych organizacjach

Studentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na kierunku Zarzą-
dzanie o specjalności Zarządzanie Organizacjami Sportowymi i Turystycznymi. Członkini Uczelnianej 
Rady Samorządu Studenckiego AWF Katowice. Pasjonatka szeroko rozumianych podróży. Zaintereso-
wania koncentruje wokół dziedziny Zarządzania, a w szczególności zagadnień związanych z Human 
Resources. Do innych obszarów zainteresowań możemy zaliczyć ponadto treści związane z animacją 
czasu wolnego oraz rozwojem osobistym. 

 

Karolina Kobylec – AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
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Ta wewnętrzna rozterka sprawia, że zaczynają oni sięgać po opinie i wsparcie 
innych osób, takich, które cenią i szanują. Docenianie działań innych to doskonała 
okazja do zdobycia nowej wiedzy. To także motywacja. Kiedy widzisz sukcesy lu-
dzi, których lubisz i szanujesz, masz większą gotowość do podejmowania własnych 
działań. Posiadanie autorytetu może pomóc nam w wyznaczaniu celów i dążeniu do 
nich, rozwoju i zapewnieniu, że ktoś może ci doradzić w przypadku niepewności lub 
porażki - chociaż nie zawsze tak jest. Często zachowanie i mowa osób prestiżowych 
mogże być zbiorem cennych sugestii. 

Współczesny świat jest pełen ludzi, którzy myślą, że mogą być autorytetem. Wi-
dać to zwłaszcza w Internecie. Dlatego zanim się komuś na tyle zaufa, by pójść za 
jego przykładem, warto zastanowić się czy ta osoba jest tego warta4.

3. Typologie autorytetu 
Autorytety możemy dzielić z uwagi na poszczególne kryteria. Biorąc pod uwagę 

kryterium wpływu wyróżniamy autorytety aktualne i potencjalne. Autorytet aktu-
alny wywiera rzeczywisty wpływ na inne osoby, podczas gdy autorytet potencjalny 
nie wywiera tego wpływu wcale jednakże mógłby to robić gdyby ukazane zostały 
jego kompetencje5. Uwzględniając podmiot autorytetu możemy wymienić autoryte-
ty instytucjonalne, osobowe, grupowe, skrypturalne bądź idealne. Autorytety wpły-
wają ponadto na pewne dziedziny kultury, w ramach których wyróżniamy autoryte-
ty polityczne, religijne, moralne czy naukowe. Spotykamy się również z podziałem 
na autorytet dobry (pożyteczny) bądź zły (szkodliwy). Kryterium sposobu uznania 
odróżnia autorytety wyboru, czyli takie które wybieramy po uprzednim zastanowie-
niu się i przemyśleniu tego oraz te, które są wybierane np. pod wpływem przymusu. 
Warto wspomnieć, iż autorytety można rozpatrywać pod względem indywidualnym, 
czyli nasza osobista opinia i uznanie na temat drugiej osoby oraz społecznym – czyli 
uznawane przez grupę osób. Kryterium autentyzmu wizerunku wyróżnia autory-
tety autentyczne (prawdziwe) i nieautentyczne. Te pierwsze posiadają cechy, które 
decydują o jego wpływie na ludzi. Natomiast autorytet nieautentyczny (pozorny, 
nieprawdziwy) nie posiada takich cech.

Przykładowo tylko wtedy, gdy ekspert w danej dziedzinie jest faktycznym specja-
listom w jej zakresie, osoba ta jest prawdziwym autorytetem. W przeciwnym razie 
jest to autorytet nieautentyczny. Pozorne autorytety sprawiają wrażenie prawdzi-
wego autorytetu, ale takie nie są. Zwykle powstają na podstawie fałszywych infor-
macji, manipulacji lub gróźb. Autorytet autentyczny uznawany jest za autorytet nie-
rozpoznany bądź aktualny podczas gdy autorytet pozorny jest wyłącznie aktualnym. 
Ludzie mogą zdawać sobie sprawę, że autorytet wpływa w jakimś stopniu na nich 
samych. W takiej sytuacji występuje autorytet uświadomiony lub mogą nie zdawać 
sobie z tego sprawy – jest to autorytet nieuświadomiony. Ten typ wpływa na ludzi 
bez ich uprzedniej zgody. W sytuacji gdy człowiek przestaje być czegoś świadomy, to 
coś przestaje być zależne od woli tej osoby. W pewnych przypadkach wyżej wymie-
nione typologie mogą opierać się na kilku ujętych powyżej kryteriach jednocześnie6.

4  https://dokariery.pl/-/kto-jest-dla-ciebie-autorytetem- [dostęp 07.03.21 r.]
5  Autorytet a kompetencje – perspektywa edukacyjna. J.F. Jacko. Uniwersytet Jagielloński. 
6  Typy i funkcje autorytetu w „Czasach nieufności” Dr Jan F. JACKO Uniwersytet Jagielloński
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4. Kto może być naszym autorytetem? 
Jak powszechnie wiadomo, autorytet to drogowskaz, który mówi nam, jak mamy 

żyć, mimo że często nie zwracamy na to uwagi. Każdy ma inne zdanie na temat auto-
rytetów. Niektórzy myślą, że są potrzebne, a inni że nie, ale byłoby bardzo źle, gdy-
by nie było takich ludzi na świecie. Idealnym i chyba najbardziej popularnym przy-
kładem jest postać papieża Jana Pawła II. Ze względu na swoją naturalność zyskał 
ogromne uznanie wśród milinów ludzi. Dla wielu osób pełnił i ciągle pełni wzór do 
naśladowania. Jego osoba cieszy się nieustającą popularnością wśród mieszkańców 
naszego kraju, ale także całego świata. Ale w tym miejscu pojawia się inne pytanie: 
czy autorytet zawsze musi być sławny? Mówiąc o Papieżu Janie Pawle II, widzimy, 
że Papież nie udzielał się w mediach. To był człowiek o wielkim sercu, który kochał 
młodzież i uwielbiał spędzać z nią czas. Jego piękna postawa oraz dobroć spowodo-
wała, iż stał się wzorem godnym pójścia za nim.

Niestety obecnie wiele osób podąża za ludźmi, którzy poprzez swoje zachowanie 
i wizerunek nie prezentują żadnych wartości. Najczęściej dotyczy to znanych oso-
bistości i celebrytów. Oczywiście nie wszystkie znane osobistości to zły materiał na 
autorytet. Mnóstwo sportowców, biznesmenów czy naukowców może inspirować 
nas swoją działalnością bądź zdobytymi osiągnięciami. Są chwaleni za wytrwałe 
dążenie do celu, osiąganie wysokich dochodów lub angażowanie się w działalność 
charytatywną. Osobisty kontakt jest z nimi bardzo utrudniony, ale wielu z nich pu-
blikuje książki bądź różne wpisy na portalach społecznościowych, które również 
mogą nam pomóc w samorozwoju. 

W ostatnim czasie wielu twórców działalności internetowej próbuje wpływać na 
nasze opinie, a nawet je kształtować. W ostatnim czasie ilość blogerów oraz tzw. 
„youtuberów” niezwykle wzrosła. Niestety nie każdy może podzielić się tym, co na-
prawdę wartościowe. Dlatego oglądając wybrany kanał YouTube, warto zastanowić 
się, czy ta osoba jest godna uwagi i czy zasługuje na nią. Warto mieć autorytet, ale 
nie dlatego że inni też tak robią, ale dlatego że ja tego chcę.  Warto posiadać auto-
rytet jednak nie ma sensu szukać go na siłę. Musimy sami czuć, że za tą osobą chce 
podążać, jej słuchać i kierować się tym co mówi i robi. Bez sensu jest bezmyślne 
naśladowanie innych zachowań, bo np. to jest modne i popularne podczas gdy we-
wnętrznie się z tym nie zgadzamy7. Wskazując autorytety nie sposób jest pominąć 
naszych rodziców. Dają nam życie, dbają o nas i najczęściej to oni pełnią tę ważną 
rolę w naszym życiu. Niestety w wielu przypadkach jest to złe myślenie. Często są 
tak zajęci, że nie mają czasu, aby towarzyszyć swoim dzieciom w codziennym życiu. 
Nie przekazują żadnych wartości oraz nie służą wsparciem w nadarzających się pro-
blemach. Wówczas to miano autorytetu nie powinno im przysługiwać.

 Powszechnie słyszy się iż XXI wiek to epoka upadku autorytetów. Dzieje się tak, 
ponieważ młodzi ludzie nie gonią za wzorami do naśladowania, ale kierują się ste-
reotypami i uwzględniają panujące trendy. Człowiek powinien wybierać swoimi 
własne ideały, które w momencie pojawienia się niepowodzeń i trudności, utwier-
dzą nas w przekonaniu, że zawsze warto walczyć do samego końca. Otaczające nas 
środowisko w ogromny sposób wpływa na nas samych, dlatego warto odnaleźć w 
nim swój wzór do działania i realizacji własnych celów8.

7  https://dokariery.pl/-/kto-jest-dla-ciebie-autorytetem- [dostęp 07.03.21 r.]
8  https://santeos.pl/amp/autorytet-czyli-kto/ [dostęp 07.03.21 r.]
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Tak jak zostało powiedziane autorytetem mogą być nasi bliscy znajomi, słynne 
osobistości, a przede wszystkim rodzice. Coraz częściej miano autorytetu nadaje się 
również menadżerom bądź kierownikom współcześnie funkcjonujących organizacji. 

Na wstępie warto wyjaśnić sobie pojęcie menadżera. Uważa się, iż to człowiek, 
który nie tylko zarządza, ale również ustanawia cele, rozdziela konkretne do wyko-
nania zadania, następnie ocenia ich efekty, a co więcej motywuje swoich pracowni-
ków do osiągania jak najlepszych rezultatów. Oczywiście nie każdy posiada odpo-
wiednie umiejętności, cechy oraz predyspozycję by pełnić tę funkcję. Niezbędnym 
elementem jest ogólna wiedza na temat zarządzania9.

Stanowisko menadżera występuje niemalże w każdej organizacji czy przedsię-
biorstwie. Może to być np. restauracja, sklep spożywczy, przedsiębiorstwo usługowe 
czy korporacja. Szefowie kierują pracą podległych im osób zatem ważne jest, aby 
zwrócić szczególną uwagę na budowanie współpracy oraz odpowiednich relacji. To 
w dużym stopniu stanowi m.in. o efektywności pracy ich zespołów.

Przełożony, który blisko współpracuje z zespołem, a także jest dla niego „dostęp-
ny”, zyskuje zaufanie swoich podwładnych. Wraz z upływem czasu pracownicy za-
czynają dostrzegać w nim swój autorytet, wzór jakim sami chcieliby się stać10.

5. Rodzaje autorytetu w środowisku pracy. 
Słowo autorytet wywodzący się z łacińskiego „auctoritas” odnosi się do osoby lub 

instytucji, która budzi uznanie i szacunek w społeczności. Pracownicy, którzy uwa-
żają swego menadżera za autorytet, ufają mu, zawsze mogą liczyć na jego wsparcie i 
traktują go jako osobę sprawiedliwą i bezstronną. Ponadto taki autorytet cechuje się 
m.in.: charyzmą, wysoką kulturą osobistą, profesjonalizmem, inteligencją oraz sze-
rokim zasobem wiedzy w danej dziedzinie. Wszystkie wymienione atrybuty dotyczą 
tzw. autorytetu nieformalnego, czyli inaczej merytorycznego bądź wewnętrznego. 
Osiągnięcie takiej pozycji wiąże się z długotrwałą i ciężką pracą. Charakter i typy au-
torytetów są badane za pomocą różnych dziedzin takich jak psychologia, socjologia 
i pedagogika.

Biorąc pod uwagę środowisko pracy możemy wyróżnić autorytet pozorny, mo-
ralny oraz formalny. Autorytet pozorny można scharakteryzować jako osobę popu-
larną, charyzmatyczną, która poprzez swoje cechy osobowościowe może wzbudzać 
u innych zazdrość bądź podziw. Pomimo posiadanych cech nie jest to osoba godna 
naśladowania, ponieważ jej działania wynikają z chęci bycia w centrum uwagi, jest 
stronnicza a zasób jej kompetencji jest znikomy. 

W przypadku autorytetu moralnego, zasady panujące w danej społeczności są 
dla niego najcenniejszą wartością, jego zachowanie jest godne naśladowania i pełni 
wzór dla innych ludzi. Ten typ autorytetu jest nam szczególnie pomocny w sytuacji 
braku wiedzy z zakresu etyki zawodowej. 

Ostatni rodzaj – autorytet formalny - to osoba zajmująca stanowisko wyższego 
szczebla w danym przedsiębiorstwie. Skontaktowanie się z nią nie należy do najła-
twiejszych zadań. Sprawuje władze nad innymi, posiada wysokie wynagrodzenie, 
osobisty gabinet oraz auto służbowe. Warto zaznaczyć, iż owy autorytet zostaje na-

9  https://porady.pracuj.pl/kariera-i-rozwoj/kim-jest-manager/[dostęp 12.02.21 r.]
10  https://www.hays.pl/blog/insights/jak-budowac-pozytywne-relacje-z-pracownikami- [dostęp 14.02.21 r.]
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rzucony z zewnątrz, w związku z czym nie zawsze jest traktowany z szczerym uzna-
niem oraz szacunkiem ze strony pracowników11.

6. Budowanie autorytetu w relacjach z pracownikami. 
Zdobycie miana przywódcy z autorytetem to sztuka, którą wbrew pozorom wiele 

osób jest w stanie opanować. Jest to proces niezwykle trudny i czasochłonny jed-
nak jeśli podejmie się już decyzję a następnie odpowiednie działania, to efekt będzie 
bardzo mile zaskakujący. Na początku tej drogi warto zastanowić się czego moi pod-
władni ode mnie oczekują i co właściwie dla nich znaczy pojęcie autorytetu. 

W budowaniu autorytetu jedną z najistotniejszych rzeczy jest zdobycie szacunku 
od swoich pracowników. Bardzo pomocna okazuje się tutaj wiedza oraz doświad-
czenie dzięki którym można sprawnie i umiejętnie zarządzać zespołem. Każdy kie-
rownik powinien umieć przyznać się do błędu bądź niewiedzy, jednak stale uzupeł-
niać i poszerzać własne kompetencje. W swojej relacji z zespołem zawsze powinien 
traktować wszystkich jednakowo, doceniać wykonaną przez nich pracę oraz zawsze 
służyć pomocą. W sytuacjach problemowych, brać odpowiedzialność za swoich pra-
cowników. Do innych bardzo znaczących zachowań należy m.in.: okazywanie zain-
teresowania oraz słuchanie pracowników, chwalenie, bycie bezstronnym, motywo-
wanie, rzetelne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji, pozytywne nastawienie, 
okazywanie sympatii i utrzymywanie dobrych relacji12.

Analizując proces budowania autorytetu pośród pracowników warto podkreślić, 
że osiągnięcie tego miana to tylko połowa sukcesu, ta druga część wiążę się z od-
powiedzią na pytanie, jak postępować, żeby go nie stracić. Autorytet jest jak dobra 
reputacja. Pracowałeś na nią przez lata, a straciłeś w jednej chwili. 

Wśród czynników, które pozbawiają menadżerów autorytetu możemy zaliczyć 
m.in.: młody wiek lub krótki staż pracy – zazwyczaj większym poparciem będą wy-
kazywać się osoby dojrzałe i z większym doświadczeniem. Ogromną rolę odgrywa 
tutaj nasz charakter. Liderzy, którzy sieją plotki, nastawiają ludzi wzajemnie prze-
ciwko sobie, nie zbudują trwałych więzi z własnym zespołem. Autorytetu nie zbudu-
je również osoba z niskim mniemaniem o sobie, nieśmiała oraz pełna kompleksów. 
Popełnianie tych samych błędów i nie wyciąganie z nich wniosków również może 
doprowadzić do utraty poparcia. Innym zachowaniem, które zdecydowanie dopro-
wadzi do utraty autorytetu jest brak samokontroli, co w rezultacie może doprowa-
dzić do pojawienia się awantur, agresji, krzyku, a nawet przemocy wobec pracowni-
ków. W pracy bardzo często jesteśmy narażeni na trudne i problematyczne sytuacje, 
które mogą wywoływać mnóstwo nie zawsze pozytywnych emocji. Jednak takie sy-
tuacje nie mogą się powtarzać, a co więcej w przypadku ich wystąpienia menadżer 
powinien od razu wyjaśnić przyczynę jej wystąpienia oraz co oczywiste przeprosić 
swoich pracowników13.

Zdobycie autorytetu menedżera we własnym teamie to jeden z kluczowych ele-
mentów jego pracy. Zaufanie swoich pracowników wiąże się z lepszą pracą, a w re-
zultacie większymi wynikami. On ma motywować oraz inspirować ludzi do realizacji 

11  https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/autorytet-dlaczego-jest-wazny,jak-go-budowac_pr-2295.html [do-
stęp 08.03.21 r.]

12  https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/autorytet-dlaczego-jest-wazny,jak-go-budowac_pr-2295.html 
[dostęp 08.03]

13  https://witalni.pl/baza_wiedzy/autorytet-szefa-go-budowac/ [dostęp 10.03.21 r.]
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misji przedsiębiorstwa. A w przypadku pojawienia się wątpliwości bądź dylematów, 
ma być wsparciem w podejmowaniu tak istotnych dla nich decyzji14.

7. Cechy lidera
Od momentu nabycia posady menadżera otwiera się ścieżka sukcesu oraz wielu 

wyzwań, którym trzeba stawić czoła. Ta droga pozwoli na zdobycie wielu nowych 
umiejętności oraz samorozwój. Warto jednak najpierw pomyśleć jakie cechy osobo-
wości już posiadam, jakie muszę udoskonalić i które dopiero nabyć. Stanie się lide-
rem nie wiąże się wyłącznie z umiejętnościami wynikającymi z funkcji menedżera. 
Nasze cechy osobowości wpływają również na sposób, w jaki stajemy się liderami. 
Do cech, które powinien posiadać każdy lider należą entuzjazm, uczciwość - w kon-
tekście cechy osobowości, ale również lojalności wobec wartości zewnętrznych. Ko-
lejną cechą jest stanowczość. Każdy menadżer powinien być wymagający i wytrwały 
w swoim działaniu. W przypadku pojawienia się trudności, przezwyciężyć je i dążyć 
do wyznaczonego celu. Inną istotną cechą jest sprawiedliwość. Lider nie może być 
stronniczy, faworyzować tylko wybrane osoby15.

 Na dane przedsiębiorstwo składa się bardzo wielu pracowników, każdy o innym 
zaangażowaniu i podejściu do wykonywanej pracy. Dlatego też bardzo ważne jest, 
aby z jednej strony - każdą zatrudnioną tam osobę traktować indywidualnie, ale z 
drugiej też – wszystkich traktować na równi. 

Nie można pominąć cechy jaką jest pewność siebie. Oczywiście musi być ona 
wyważona, aby nie przeobrazić się w nadmierną arogancję. Chodzi tutaj bardziej o 
wiarę w własny sukces, która na pewno zostanie pozytywnie odebrana i zauważona 
przez pracowników. Oczywiście nie można pominąć również cech takich jak kultura 
osobista, serdeczność oraz pokora16.

8. Wyglądać jak autorytet
Wiele badań prowadzonych na przestrzeni lat wskazuje na występowanie sym-

boli autorytetu, za sprawą których przekonujemy się i ulegamy drugiej osobie. Na 
oznaki autorytetu składają się m.in.: stanowisko, posiadany tytuł, nasz ubiór, zacho-
wanie, posiadane rzeczy, które wskazują na naszą wysoka pozycje oraz wiek. 

Bardziej prawdopodobne jest to, że będziemy się trzymać osoby z tytułem dok-
tora, ukończoną prestiżową szkołą oraz wysoką pozycją w przedsiębiorstwie. Do-
datkowo jeśli jest to przykładowo mężczyzna dojrzały wiekiem, schludny, ubrany 
w elegancki garnitur, z markowym zegarkiem na ręce i przemieszczający się luk-
susowym samochodem, to nasza skłonność do podążania za nim jest bardzo wyso-
ka. Dodatkowym atutem będzie wyprostowana sylwetka, pewność siebie, komuni-
katywność. Ponadto utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą, wyważony 
ton głosu, a rozmowy wysoko merytoryczne oparte o bogate słownictwo. Dobrze 
gdy podczas konwersacji korzysta się z argumentów opartych o fakty oraz obiek-
tywne kryteria, przykłady, analogię bądź porównania. Częste wypowiadanie się w 
pewnych kwestiach, sugerowanie własnych pomysłów, rozwiązań bądź propozycji a 
do tego nawiązywanie kolejnych znajomości obrazuje lidera jako osobę kreatywną. 

14  https://akademiakompas.pl/strefa-wiedzy/budowanie-autorytetu-menedzera/ [dostęp 14.02.21 r.]
15  https://nowemotywacje.pl/lider-z-autorytetem-czyli-kto/ [dostęp 10.03.21 r.]
16  https://www.mgtraining.pl/budowanie-autorytetu/ [dostęp 11.03.21 r.]
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Bardzo istotna jest nasza mimika. Gdy na twarzy widoczny jest lęk, niepokój, smutek 
bądź bezradność, to nawet posiadając ogromną wiedzę, nie przekonamy do siebie 
innych pracowników. Trzeba pamiętać, że najpierw ludzie patrzą, potem słuchają, a 
dopiero na końcu skłaniają się do zrozumienia drugiej osoby17.

Siła wymienionych oznak autorytetu jest bardzo mocna i czasami dużo czasu zaj-
muje nam zweryfikowanie czy faktyczny wygląd zewnętrzny jest równoznaczny z 
posiadaną przez tę osobę wiedzą z danej dziedziny, a obdarzenie jej zaufaniem było 
odpowiednim zachowaniem. Jedyną przeszkodą w podjęciu się oceny takiej osoby 
jest brak czasu lub po prostu lenistwo. Łatwiej jest nam kierować się tym co mówi au-
torytet, wierząc że ma absolutna rację niż sprawdzić czy faktycznie taka jest prawda. 

9. Jak budować autorytet w organizacji?
W zdobyciu autorytetu istotne są pewne czynniki. Jednym z ważniejszych jest 

szczera i otwarta komunikacja. Kolejną kwestią jest traktowanie innych jak osoby 
wykwalifikowane i kompetentne. Zawsze trzeba dotrzymywać wypowiedzianych 
obietnic i postanowień, dlatego też istotne jest aby dane słowo było przemyślane i 
możliwe do spełnienia. Przykładowo, decydując się na przyznanie komuś podwyżki 
bądź awansu musimy być pewni, że jesteśmy w stanie to wykonać. 

Innym równie istotnym czynnikiem jest słuchanie swoich pracowników, docenia-
nie tego co mówią oraz branie pod uwagę ich sugestii i propozycji. Każdy menadżer 
powinien umieć panować nad własnymi emocjami, być pewny siebie oraz wykazy-
wać się kulturą osobistą. Taka postawa wpływa na postrzeganie nas przez innych18.

Osoba chcąca podnieść swój autorytet jeszcze wyżej musi zastanowić się jaki ma 
cel, do czego dąży. Najpierw warto odpowiedzieć sobie na pytanie czym dla niego, 
w drodze własnej ścieżki zawodowej, jest autorytet. W następnym etapie rozważyć 
na ile w chwili obecnej on spełnia te wymagania oraz zaplanować jak i kiedy spełnić 
je w przyszłości. Istotne jest aby wrócić na chwilę do przeszłości i przeanalizować 
w jaki sposób wcześniej owy autorytet był tworzony, wykorzystywany oraz co się 
zrobiło, aby go poszerzyć19.

Podsumowanie
Podsumowując można stwierdzić iż obecnie autorytet można zdefiniować jako 

klucz do osiągania konkretnych celów, a ponadto motywacji oraz mobilizacji do 
wzajemnej pracy. Dlatego każdy menadżer danej organizacji powinien swoim 
działaniem dążyć do objęcia pozycji autorytetu. Jest to niezwykle trudna i wyma-
gająca droga jednak w rezultacie może przynieść niezwykłe efekty dla menadżera, 
pracowników oraz całej firmy. 

Streszczenie:
Obecnie autorytetem mianuje się osobę, którą darzymy zaufaniem, szacunkiem. 

Osobę pełną wiedzy i doświadczenia, będącą wyznacznikiem naszego działania. 
To właśnie ona może mobilizować oraz inspirować nas do lepszego działania, a w 
konsekwencji samorozwoju. Biorąc pod uwagę pewne kryteria, autorytety możemy 

17  Jak budować wizerunek autorytetu w pracy? (abakano.pl) [dostęp 10.03.21 r.]
18  https://akademiakompas.pl/strefa-wiedzy/budowanie-autorytetu-menedzera/ [dostęp 14.02.21 r.]
19  https://akademiakompas.pl/strefa-wiedzy/budowanie-autorytetu-menedzera/ [dostęp 14.02.21 r.]
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podzielić na aktualne i potencjalne, ale także osobowe, grupowe czy instytucjonal-
ne. Wyróżniamy także autorytety autentyczne i nieautentyczne. Tę szczególną rolę 
autorytetu może pełnić każdy osoba w naszym życiu. Mogą być to nasi rodzice, zna-
jomi bądź gwiazdy pop kultury. Coraz powszechniej autorytetem zostają nazywani 
menadżerowie organizacji. Menadżer to osoba, która nie tylko wyznacza zadania 
konieczne do wykonania swoim pracownikom, ale również tworzy cały zespół oraz 
dba o odpowiednią atmosferę w pracy. Jego zadaniem jest poszerzać wiedzę swoich 
podopiecznych ale również motywować ich do jeszcze efektywniejszej pracy. Bar-
dzo często problemem wielu organizacji jest brak świadomości celu i sensu jej funk-
cjonowania. Stąd też menadżerowie starają się, aby podległe im osoby zatrudnione 
traktowały ich jako własny autorytet. Dlatego też istotą menadżera jako autorytetu 
jest zyskanie szacunku pośród własnych pracowników oraz inspirowanie do działań, 
dzięki którym cała organizacja łącznie z osobami tam zatrudnionymi osiągnie długo 
oczekiwane sukcesy. 

Słowa kluczowe: autorytet, menadżer, człowiek, organizacja, wartości, działanie, 
motywacja, pracownicy, sukces. 

Summary:
Manager as authority in contemporary organization. 
Nowadays an authority is a person whom we trust and respect. A person full of 

knowledge and experience, being a determinant of our actions. It is what can mobi-
lize and inspire us to do better, and consequently, to self-development. Taking into 
account certain criteria we can divide authority into actual and potential, but also 
personal, group or institutional. We also distinguish between authentic and inau-
thentic authorities. This special role of authority can be played by any person in our 
lives. They can be our parents, friends or pop culture stars. It is becoming more and 
more common for the managers of an organization to be called the authority.

A manager is a person who not only sets the tasks necessary to be performed 
by his/her employees, but also creates a whole team and takes care of the right at-
mosphere at work. His task is to broaden the knowledge of his charges but also to 
motivate them to even more effective work. Very often the problem of many organi-
zations is the lack of awareness of the purpose and meaning of its functioning. Hen-
ce, managers try to make their subordinate employees treat them as their own au-
thority. Therefore, the essence of a manager as an authority is to gain respect among 
his/her own employees and to inspire actions that will make the whole organization 
including the people employed there achieve long-awaited success.

Keywords: authority, manager, human, organization, values, activity, motivation, 
employees, success.
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Wstęp
Począwszy już od początku swojego istnienia każde dziecko poszukuje wzoru, 

którego będzie naśladować, autorytetu, przykładu moralnych wartości, których 
mogłoby postrzegać. W chwili, kiedy dziecko przychodzi na świat najważniejszymi 
podmiotami istniejącymi w życiu dziecka stają się rodzice. Służąc swoim przykła-
dem uświadamiają dziecku jak powinno się zachowywać, odgrywając ogromną rolę 
w formowaniu jego charakteru oraz światopoglądu. To z całą pewnością oni mają 
największą istotność na dziecko, dlatego też stają się dla pociechy autorytetami. Ro-
dzice są pierwotnymi opiekunami oraz wychowawcami, którzy wskazują dziecku 
świat będąc idealnym autorytetem na początkowym etapie jego istnienia. Ich relacje 
z pociechą mają wyjątkowy charakter, dlatego iż to właśnie oni stanowią tych, którzy 
pokazali dziecku świat, oni je poczęli oraz zrodzili. W tym miejscu należy podkreślić, 
iż żadna władza nie może mieć prawa do podważenia owego autorytetu.

Analizując funkcję autorytetu rodziców względem dziecka należałoby zauważyć, 
iż ich autorytet kreuje się głównie z znajdowania się na najwyższej pozycji w rodzin-
nej strukturze. Warto adresować uwagę na fakt, iż największy autorytet dysponują 
rodzice w początkowych latach życia dziecka. Z upływem czasu w miarę rozwoju 
istoty jego zasięg się osłabia. Już od początkowych chwil życia dziecka rodzice posia-
dają zwykle odgórne wyobrażenia określające obraz potomka, tego w jaki konkretny 
sposób powinno postępować. W takiej sytuacji wychowawczy autorytet rodziców 
dotyczy zjawisk powiązanych ze świadomym czy też celowym urabianiem osobowo-
ści pociechy zgodnie z odgórnymi wymaganiami rodziców.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę odmienność rodzicielskiego autorytetu ojca oraz 
matki na wstępie należy podkreślić, iż w procesie wychowania potomka w rodzinie 
rodzaj czy też charakter autorytetu rodziców ma kluczowy wpływ na niezawodność 
oddziaływania wychowawczego względem dzieci, a również decyduje o przebiegu 
oraz efektach tej działalności, co rzutuje na całkowitą przyszłość młodego człowie-

Autorytet rodzicielski jako wzorzec
w rozwoju dziecka

Ur. w 1999 roku w Kielcach. Absolwentka Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Obecnie student-
ka drugiego roku pracy socjalnej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania 
oscylują wokół tematów związanych z kierunkiem studiów oraz dotyczą pedagogiki i psychologii. 
Podczas konferencji wygłosiła referaty z zakresu nauk społecznych.
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ka. Rodzicielski autorytet stanowi niezwykle istotny element, który wspomaga dzia-
łania wychowawcze, w rodzinie, dlatego też zasadne wydaje się być zdefiniowanie 
pojęcia rodzicielskiego autorytetu1.

l. Pojęcie autorytetu
Współcześnie pojęcie autorytetu nie sposób jest określić jednoznacznie. Autory-

tet należy bowiem do zagadnień szerokich, które są ważne w wielu różnorodnych 
dziedzinach naszego życia. Człowiek może zadawać sobie wiele pytań związanych 
z tym tematem między innymi takich jak: Czy autorytetem się dysponuje, czy może 
nim się jest? Jest on formą zaszczytu, czy wręcz przeciwnie obowiązku? Czy autory-
tet mógłby się mylić, czy cechować go winna absolutna nieomylność? Skąd może się 
pojawiać niechęć do autorytetów?

Udzielić odpowiedzi na te oraz inne pytania nie sposób określić jednoznacznie. 
Jednak są one stawiane w nadziei, iż mimo wszystko, może wyłonić się z nich co 
najmniej zarys sensu tego pojęcia2.

We współczesnych czasach możemy oscylować w wielu różnorodnych podmio-
tach definicji autorytetu. Kształtują się one zależnie od punktu widzenia danej oso-
by. Pojęcie autorytet wywodzi się od łacińskiego słowa „auctoritas” – oznaczającym 
radę, ważność czy też wpływ. W Słowniku Wyrazów Obcych i Małej Encyklopedii Po-
wszechnej autorytet definiowany jest jako: „uznanie u innych, wpływowość” –„czło-
wiek doktryna , pismo itp. cieszące się w jakiejś dziedzinie lub opinii pewnych ludzi 
szczególną powagą”. W dziele „Education morale” E. Durkheim przedstawia istotę 
autorytetu mając na uwadze stanowisko socjologiczne następująco: „ jest ta cecha, 
w którą jest uposażona istota realna lub idealna w stosunku do określonych osobni-
ków, dzięki której uważana jest przez tych osobników za obdarzoną w moc wyższą 
od tej, jaka przypisują samym sobie”. Na podstawie Nowego Słownika Pedagogicz-
nego- mianem autorytetu określa się powagę, znaczenie, działanie jednej osoby na 
drugą czy też organizacji, która cieszy się powszechnym uznaniem na poszczególną 
sferę życia społecznego.

Z powyższego tekstu można wywnioskować, iż autorytet należy do pojęć wielo-
znacznych. Dla jednych ludzi może oznaczać osobę, która sama wypracowała na ta-
kie miano, innym zaś kojarzy się z określonymi jej aspektami, wedle których ceni ją 
się wysoko. Autorytet dla jeszcze innych stanowi relację między co najmniej dwiema 
istotami, tzn. osobą – „nosicielem” w swego rodzaju autorytetu oraz osoby, która nie 
skrywa względem niej swojego uznania czy też podziwu.

Autorytet nie należy do wartości samych w sobie. Z reguły stanowi wartość, któ-
ra jest zależna od innych istot, a co najmniej – jednej z nich. Mianowicie chodzi o 
osoby akceptujące innego człowieka za właściwego podporządkowania mu się. Brak 
takiego uznania oraz gotowości świadczy o tym, iż istnienie autorytetu staje się 
niemożliwe. Nie można być autorytetem osobiście dla siebie, a wyłącznie zawsze 
w odniesieniu do innego człowieka. Trudno jest również posiąść na stałe autory-

1  A. Piskorowska, Odmienność autorytetu rodzicielskiego matki i ojca [dostępny: 22.02.2021r]. http://www.
pedkat.pl/images/czasopisma/pk14/08.pdf,s.107

2  D. Łażewska (red.), Autorytet w wychowaniu i edukacji, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. 
Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2013, s. 11-12
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tet. Zazwyczaj ulega on wzmocnieniu, osłabieniu czy też całkowicie zanika. Wynika 
ta bowiem od stosunku drugich osób względem człowieka darzonego autorytetem. 
Chwilami zdobywa się go z pierwszym kontaktem, natomiast traci po niedalekim 
poznaniu. Zazwyczaj również bywa się autorytetem względem jednych, a dla innych 
się nim nie jest3.

2. Autorytet rodzicielski matki 
W procesie wychowawczym istotnym jest aby dostrzec odmienność rodzicielskie-

go autorytetu matki oraz ojca. Wynikać to może z tego, iż te autorytety opierają się 
na zaspokajaniu różnorodnych potrzeb dziecka. Zachwianie równowagi pomiędzy 
wypełnianiem tych ról poprzez ojca czy też matkę z reguły ujawnia trudności oraz 
wprowadza zakłócenia w poprawnym rozwoju dziecka. W chronologii rola matki 
jest pierwsza. Wynikać to może z faktu, że przez początkowy okres życia prenatal-
nego potomka matka jest bardziej z nim związana, chociażby fizycznie. W dodatku 
tego matka jest bowiem bardziej podatna w sensie psychicznym na „pożarcie”. Duża 
część z matek mając poczucie winy, iż odrzucają dziecko, nie odmawia mu nicze-
go. Dzieci domyślają się tego i wywierają większą presje na nią. Natomiast z ojcem 
postępują ostrożniej mając na uwadze to, iż trudniej wywołać jest w nim odczucie 
winy. Ojciec jest w mniejszym stopniu „sklejony” z małym potomkiem niż matka. 
Dzieciaki wielokrotnie myślą sobie: „Gdy nie będziemy grzeczne na spacerze tata 
nie zabierze nas więcej. A z mamą wszystko jest możliwe – można ją zdenerwować, 
a i tak nas nie zostawi”. Skutkuje to pojawianiem się sytuacji, w której pociechy za-
czynają dominować nad swoimi matkami. Z drugiej jednak strony podstawowym 
wyczekiwaniem odnośnie do kobiety – matki, stanowi miłość do potomka. Chodzi o 
miłość, przekazywaną słowem, która przede wszystkim jest nieustannym przykła-
dem. Dziecko wierzy w miłość tylko wtedy, gdy rodzicielka kocha jego, innych oraz 
siebie. Z miłości tej wywodzą się różne parametry funkcji matki, spośród których 
za najistotniejsze należy uznać: bycie pierworodnym autorytetem, ukształtowanie 
w dziecku zdolności miłowania czy również pomoc dziecku w wykreowaniu sobie 
pozytywnego obrazu siebie samego. Z powyższego tekstu wynika, iż autorytet mat-
ki głównie wiąże się z zaspokojeniem emocjonalnych potrzeb dziecka. Poprzez jej 
opiekuńczej postawie czy też kobiecym właściwościom pociecha czuje się kochana 
oraz w pełni aprobowana, skutkiem czego czuje się pewnie4.

Matka, jako że stanowi pierworodny autorytet dla dziecka wprowadzając je w 
konkretny porządek, gdy określa granice przynależnej mu swobody, określa prawa 
oraz obowiązki, zarazem stanowiąc źródło działania etycznego. Jednym z istotnych 
zadań matki jest przekazywanie dziecku pierwotnego obrazu kobiecości, uzmysło-
wić potomkowi jego płci. W życiu córki matka pełni szczególną rolę, gdyż stanowi 
dla niej najważniejszy wzorzec kobiecości. Stając się kobietą dziewczynka uczy się 
typowo kobiecych zachowań, naśladując zachowania swojej matki. Dla syna matka 
natomiast stanowi pierwowzór pierwszej kobiety w życiu5.

3  A. Bołdys, H. Foik, Wpływ autorytetu rodziców na wychowanie dzieci [dostęp: 01.03.2021r]. https://spor-
tosporto.pl/Obrazy/Naucza/8.pdf

4  A. Piskorowska, Odmienność autorytetu rodzicielskiego matki i ojca, [dostępny: 22.02.2021r]. http://www.
pedkat.pl/images/czasopisma/pk14/08.pdfs. 108-109

5  A. Błasiak, Mamo! Dobrze, że jesteś!, [dostęp: 20.02.2021]. https://deon.pl/inteligentne-zycie/dziecko/ma-
mo-dobrze-ze-jestes,284520
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Małgorzata Karwatowska przedstawiła interesujące badania na temat autoryte-
tów w opiniach dzieci oraz młodzieży. Podstawą jej analiz były pisemnie spisane 
notatki matki, które były wykonane przez gimnazjalistów jak również i kwestio-
nariusze ankiet wykonane przez młodzież licealną i uczniów szkoły podstawowej. 
W badaniu wzięła udział grupa licząca łącznie dwudziestu respondentów. Zorga-
nizowane badania dowiodły, iż licealiści znają takie osoby, które są godne zaufania 
głównie w środowisku rodzinnym. Autorytetami stanowią dla nich wciąż rodzice, 
głównie matka a w mniejszym stopniu tata, który postrzegany jest jako jednostka 
dyscyplinująca. Przeprowadzone badania pokazały, iż młodzi ludzie typowali wy-
raźnie oboje rodziców, jednak częściej matkę jako kluczową osobę, do której może 
zwrócić się z własnymi problemami. Potwierdziło się również, iż kontakty uczniów 
z matką przede wszystkim są oparte na więziach emocjonalnych. Wykazano także, iż 
młodzi ludzie uznają autorytet matki określając jej mnóstwo pochlebnych określeń 
między innymi takich jak: „dusza rodziny, kapłanka domowego ogniska, organiza-
torka życia rodzinnego”. Badania określiły również, iż dzieci doceniają zawodowe 
aspiracje matek, we współczesnych czasach pełnią podwójną rolę: zajmują się do-
mem oraz wykonują pracę zawodową. Uznanie jakiego doznaje matka sprawia, iż 
pociechy pragną ją naśladować oraz upodobniać się do niej w teraźniejszości jak 
i w przyszłości. Ujawniać to mogą wypowiedzi dzieci, np.: „bardzo chciałabym być 
podobna do niej, mam nadzieje, że kiedyś będę podobna do mojej mamy”. Skutkuje 
to tym, iż matka staje się inicjatywą autorytetu dla własnych dzieci6.

3. Autorytet rodzicielski ojca
Do jednych z kluczowych obowiązków ojca należy bycie dla dziecka autorytetem 

oraz wzorem do naśladowania. Należało by pamiętać, iż autorytet ojca zależy przede 
wszystkim w oczach dziecka od jego moralnej postawy jak również z drobnych rela-
cji z żoną. Nie będzie on stanowić zupełnie wzoru do naśladowania względem dziec-
ka, jeśli będzie się zachowywał egoistycznie, niedojrzale czy również w przypadku 
gdy będzie lekceważąco zwracać się do własnej małżonki7.

W postrzeganiu dzieci do podważenia ojcowskiego autorytetu może przyczynić 
również matka, która wysuwa względem małżonka pretensje, krytykując go bez 
powodu. Dzięki temu podstawą stanowiącą autorytet rodzicielski ojca w pierwszej 
kolejności są dobre relacje małżeńskie. Styl, w jaki ojciec oraz matka zwracają się 
względem siebie jako małżonkowie stanowi dla dzieci pierwotne oraz najbardziej 
pierwszoplanowy przykład zachowań. Należy również podkreślić, iż osoba ojca 
ma wyjątkowy wpływ na wychowanie dziecka płci męskiej, ponieważ dzięki ojcu 
syn rozwija pewność siebie, nabiera wiary w swoje siły czy również zdolności ra-
dzenia sobie z przeciwnościami życiowymi. Na dodatek, osoba ojca ma osobliwy 
wpływ na przebieg wychowania chłopców, ponieważ postać jego stanowi dla nich 
inspirację powszechnie pożądanych męskich oznak takich jak: zdecydowanie, sta-
nowczość, męskość. Dlatego też, istotnym jest aby ojciec w przebiegu wychowania 
syna posiłkował się swoim autorytetem w zdecydowany sposób, ale za każdym ra-
zem zrównoważony, panując nad swoimi emocjami, wypowiadanymi przez siebie 
słowami, czy również w podejmowanych działaniach. Ogłuszający krzyk, trafianie 

6  A. Piskorowska, jw. s. 109
7  J. Augustyn, Kochaj mnie tato! Medytacje o ojcostwie, Wyd. WAM, Kraków 2011, s. 88.
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pięścią w stół jak również szarpanie syna oraz potrząsanie nim, z pewnością nie 
nauczą go pożądanych zachowań czy też nie zbudują autorytetu rodzicielskiego 
ojcostwa. Powyżej przytoczone zachowania ojca są dla synów z jednej strony tylko 
negatywnymi aspektami męskiej tożsamości, zaś z drugiej strony stanowią utra-
tę panowania kontroli nad sobą powodującą zanikanie naturalnego uznania jaki 
dzieci odczuwają do rodziców. W miejscu tym należy postawić następujące pyta-
nie: „Jak więc należy postępować?” Powinniśmy przede wszystkim pamiętać, iż za-
daniem ojca bezzwłocznie od pierwszych chwil życia dziecka jest wdrażanie kon-
kretnych zasad oraz stawianie jasnych granic. Łamanie zasad powinno za każdym 
razem pociągać za sobą klarowne konsekwencje, adekwatne do ciężaru przewi-
nienia. Rola ojca jest kolejności chronologicznej późniejsza oraz komplementarna, 
w porównaniu do roli matki. Może ona obejmować między innymi: zapewnienie 
potomkowi poczucia bezpieczeństwa, przytoczenie jego praw oraz obowiązków 
czy również ukazanie mu aspektu męskości8. Powszechnie, ojciec reprezentuje 
dziecku tego rodzaju wartości jak: dynamizm życiowy, stanowczość, siła fizycz-
na. Naucza pociechy postrzegania norm społecznych, wprowadza do dyscypliny za 
pomocą upominania oraz stosowania systemu nagród czy też kar. W związku z tym 
ważne jest, aby ojciec w umocnieniu swojego autorytetu był zdecydowany. Dlatego 
też, ojcowski autorytet powinien składać się z pewnych elementów groźby oraz 
przymusu. Jeśli rodzic nie będzie stanowczy i pewny siebie, wówczas w rozwoju 
wychowania mogą ujawnić się trudności opierające się na pojawianiu się agresji 
oraz braku zdyscyplinowania wobec dziecka.

Dziecko dostrzegając ojca, który jest przerażony oraz bezradny, nie może udzie-
lić mu kierownictwa nad sobą. Widząc bezsilnego ojca odczuwa niepewność, zwąt-
pienie i strach, tracąc do niego zaufanie oraz odczuwając ogromny lęk. Dlatego też, 
tylko rodzic mający wysokie mniemanie na temat własnej wartości, świadomy tego 
czego chce, mógłby oczekiwać, iż dzieci będą traktować poważnie zarówno jego jak 
i jego potrzeby. Z całą pewnością wyłącznie kompetentny ojciec wywoła zaufanie 
dziecka, za sprawa niego dziecko z większą prostotą będzie potrafiło podążać przez 
życie, oddziałując wiarą w swoje możliwości, czy także dając sobie radę w sytuacją 
kryzysowych. Bezgranicznie ważne jest również, aby rodzic już od małego wpajał 
swojemu synowi rzetelne zasady czy też stanowił klarowne wymagania. Konfigura-
cja ojca z synem stanowi również istotę ze względu na mający miejsce proces iden-
tyfikacji. Pedagog Marian Wolicki zakreśla wagę obecności taty w życiu potomka, 
który pozostaje względem niego reprezentantem norm, modelem męskości oraz 
ról męskich. Już od początkowych chwil życia dziecka ojciec często stanowi pierw 
rzędny obiekt istotnych relacji oraz zazwyczaj staje się względem chłopca cenio-
nym wzorcem. We współczesnych czasach synowie z reguły entuzjastycznie oraz 
łatwo edukują się od własnych ojców. Głównie w fazie wczesnych lat egzystencja 
ojca jako „mistrza” pełni konkretną funkcję. Podczas tego okresu rodzic jest w sta-
nie nieść pomóc w rozwijaniu zdolności typowo męskich. Bez wątpliwości trafna 
jest również obserwacja, iż chłopcy w fazie latencji z pasją chełpią się, dzięki temu, 
kim są ich opiekunowie, co potrafią czy też posiadają9.

8  A. Vanni, Ojcowie obecni - dzieci szczęśliwe, „W Drodze”, Poznań 2012, s.172 – 175.
9  A. Piskorowska, jw. s. 110
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4. Działania pomagające kształtować autorytet rodzicielski
We współczesnych czasach istnieje wiele koncepcji mających na celu wychowa-

nie dziecka. Jednak jak pomimo tych wszystkich różnorodnych radach, podejściach, 
skutecznych receptach, odnaleźć swój własny sposób na kształtowanie dziecka? Z 
powyższych podejść możemy odnaleźć: dbanie o dobro oraz bezpieczeństwo po-
ciechy czy też przygotowanie go do niezależnego funkcjonowania w systemie spo-
łecznym. Zapewnienie tego dziecku wymaga od rodziców pełni sił oraz chęci. W 
pewnym sensie brzmi to jak wyzwanie. W tym miejscu nasuwają się pytania które 
brzmią następująco: Jak zbudować autorytet rodzica? Na czym należało by się sku-
pić we własnym rozwoju?

a/. Potrzeba relacji
Generalnie przyjęło się, iż budowanie z kimś relacji stanowi potrzebę relacji. W 

praktyce potrzeba relacji jest możliwa dzięki codziennemu wspieraniu. Stanowi za-
pewnienie dziecku emocjonalnej bliskości za pomocą:

Wspólnego spędzania czasu; Szczerej rozmowy na każdy temat;
Opisywania emocji, które ujawniają się w relacji;
Uczenia się wzajemnie czytelności emocjonalnej ( oznajmienie, iż cos mnie złości, 

zachwyca, cieszy, rozczarowuje);
Pomagania innym ( między innymi poprzez wolontariat).
Racjonalna wskazówka jak należy dbać o przejrzystość emocjonalną: np. „Lepiej 

poczekaj, czuję się teraz zdenerwowana i nie mam ochoty patrzeć na Twoje wypra-
cowanie. Jak poczuje się lepiej to chętnie je przeczytam”. Poprzez to dziecko rozumie 
przesłanki postępowania opiekuna, czy też dowiaduje się o doświadczanych przez nie-
go emocjach. W jednym czasie uczy się od opiekuna jak mówi na temat swoich emocji.

b/. Potrzeba autonomii
Potrzeba autonomii stanowi praktycznie samodzielne realizowanie wyborów na 

temat tego co dla danej osoby jest najlepsze. W praktyce potrzeba autonomii jest 
możliwa dla codziennego spierania. Wiąże się ona z poczuciem, iż staje się sprawcą 
zdarzeń. Tym, iż emanuje na rzeczywistość dookoła i ma możliwość wyboru oraz 
oddziałuje zgodnie z osobistymi pragnieniami. Ma swój początek od tego co chciał-
byś się dziś ubrać do przedszkola, mówienie, iż to mi nie smakuje, iż lubię książki 
przygodowe, jeździć na rowerze. Pociecha komunikuje własną potrzebę autonomii, 
mówiąc: „Ja chciałabym/Ja chciałabym…”.

Rozwój potrzeby autonomii można wspierać poprzez:
Słuchanie, Rozmawianie, Proponowanie różnych rozwiązań, Pytania,
Zachęcanie do samodzielności oraz podejmowanie nowych wyzwań,
Inspiracje aktywności dziecka do komunikacji z rzeczywistością przyrodniczą, 

społeczno-kulturową oraz techniczną.

c/. Potrzeba kompetencji
Potrzeba kompetentnej to rzeczywiste odczuwanie, iż potrafię coś robić. „Pozwo-

lenie na doświadczenie radości tworzenia, jest źródłem szczególnej siły, która czyni 
dziecko spragnione pełnienia w dalszym życiu określonych ról, dających mu szansę 
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na zdobycie uznania nie tylko w najbliższym otoczeniu” (A. Brzezińska).
Jak należy wspierać potrzebę kompetencji:
Tłumaczenie, czym jest porażka oraz jaką pełni rolę w procesie zdobywania zdolności,
Okazywanie dziecku wsparcia w procesie uczenia się zdolności czy też określo-

nych zachowań,
Rozmawianie z dzieckiem na temat postępów oraz błędach
Poprzez potrzebę kompetencji w relacji dziecko-rodzic można :
Rozwijać umiejętności adaptacji i skutecznego działania w dorosłości,
Odczuwać poczucie bezpieczeństwa,
Odczuwać chęć do eksploracji życia, bez strachu o dokonanie błędu.

d/. Dbaj o siebie
Kształtowanie autorytetu w oczach potomka to bycie spontanicznym, autentycz-

nym, rozmawianie na temat swoich uczuć, określanie ich, mówienie o rzeczywisto-
ści i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Aby wspierać rozwój dziecka, należy pa-
miętać, iż na początku powinno się zadbać o samego siebie. Wychowywanie stanowi 
przygodę, a jak to czasem bywa z przygodą, nie zawsze jest przewidywalna. Dlatego 
też, aby zadbać o innych należy posiadać chęci oraz siły10.

Zakończenie
W wychowaniu pociechy autorytet w dużym stopniu decyduje o jego rezulta-

tach. Naśladownictwo bowiem stanowi podstawowy warunek wzorców dziecka. 
Potomek powinien posiadać wzorce. Rozwój dziecka następuje szybciej, im są 
bardziej ciekawe oraz porywające. Przebieg wychowawczy bez rodzicielskiego au-
torytetu jest wręcz niemożliwy. Jeśli pociecha nie poddaje się według autorytetu 
własnych rodziców, jego rozwój osobowości społecznej nie przebiega pomyślnie. 
Instynkty czy tez jego impulsy maja przewagę nad wartościami, społecznymi oraz 
kulturalnymi.

Prawdziwy autorytet stanowią rodzice, którzy przyczyniają się do wzrostu wła-
snego dziecka, potrafią rozmawiać na jego najgłębsze potrzeby. Przynależny przez 
rodziców autorytet winien przedstawiać się w atmosferze szacunku i miłości dla 
dziecka11.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł poświęcono tematowi autorytetu, jako rodzicielskiego wzorcu 

w rozwoju dziecka. Punktem wyjścia było zdefiniowanie autorytetu rodzicielskiego 
oraz określenie pozycji jaką przyjmuję podczas wychowywania potomstwa. W na-
stępnej części artykułu scharakteryzowano autorytet rodzicielski matki oraz ojca. 
Wykazano również, iż istnieją 4 filary działania, które pomagają budować autorytet. 

Słowa klucze: autorytet, matka, ojciec, rozwój 

10  J. Trochimczuk, 4 filary działania, które pomagają budować autorytet rodzicielski, [dostęp : 28.02.2021r]. 
https://kobieta.dziennik.pl/dziecko/artykuly/578736,jak-budowac-autorytet-rodzicielski.html

11  A. Skreczko, Autorytet rodzicielski, [dostęp: 28.02.2021r] https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/autorytet.html
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Summary:
Parental authority as a model in child development
This article is devoted to the topic of authority as a parental model in child deve-

lopment. The starting point was the definition of parental authority and the position 
I assume Chile raising my off spring. In the next part of the article, the parental au-
thority of the mother and father is characterized. It ha salso beens hown that tere are 
4 pillars of action that help build authority.

Keywords: authority, mother, father, development.
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Wprowadzenie 
Proces wychowawczy rozpoczyna się w domu, to właśnie tam następuje naucza-

nie do wartości chrześcijańskich. Dziecko, które od najmłodszych lat wychowywa-
ne jest w duchu chrześcijańskim wie, że należy dbać o dobro bliźniego, celebrować 
msze święte, przestrzegać 10 przykazań w codziennym życiu oraz być aktywnym 
uczestnikiem życia religijnego, rozwijając sferę fizyczną, duchową i poznawczą. 
Człowiek jest integralną częścią społeczeństwa i swoją religijność przekazuje kolej-
nym pokoleniom. Następuje to naturalnie w zależności od wartości, którymi kierują 
się rodzice. Im częściej dziecko ma do czynienia z wiarą tym więcej rozumie i na-
śladuje te zachowania, co przekazujemy między innymi swoim zachowaniem oraz 
za pomocą książek i czasopism. Dlatego przedmiotem rozważań uczyniono wier-
sze z motywem ruchu zawartym w czasopiśmie dla dzieci ,,Świerszczyk”. Wydaje 
się, że ruch i czasopismo dla dzieci „Świerszczyk” nie ma większego związku z war-
tościami religijnymi. Autor tekstu pokaże w niniejszym tekście, że ,,pierwsze spo-
tkanie” z literaturą, zaczynające się za sprawą czytanych dziecku rymowanek, jest 
pierwszym krokiem do przekazywania podstawowych wartości chrześcijańskich. W 
dzisiejszych czasach, książka świetnie może posłużyć, do tego, aby pokazać dziec-
ku otaczający, interesujący świat, różne sytuacje i doświadczenia, które pomagają 
zdobyć wiedzę oraz umiejętności. Do takich książek można zaliczyć: Plastusiowy 
pamiętnik Marii Kownackiej1 [1984-1986], Jacek, Wacek i Pankracek Miry Jaworcza-
kowej2 [1917-2009]. Poprzez słuchanie bajki, dziecko może doświadczyć zachowań, 
uczuć i cech charakteru, którymi dowodzą główne postacie. W utworach fabular-
nych „Świerszczyka” wyróżnia się trzy motywy. Pierwszym jest dynamiczny, który w 
czasie akcji cały czas zmienia się motyw, np. są to: wydarzenia, spotkania, podróże. 
Za sprawą motywu statycznego – drugi rodzaj motywu literackiego - formułowany 
jest obszar świata, przede wszystkim rzeczy, cząstki krajobrazu i innych zdarzeń, 
kształtujące obraz ludzi ich losy przedstawionych w tym świecie. Natomiast w trzeci 
motyw, tzw. obiegowe, przedstawia układ świata bardzo szybko i łatwo rozróżnia-

1  M. Kownacka, Plastusiowy pamiętnik, Wyd. Siedmiogród, wyd. 2, Warszawa 2011
2  M. Jaworczakowa, Jacek, Wacek i Pankracek, Wyd. Nasza Księgarnia, wyd. 25, Warszawa 2011

Aktywność fizyczna w czasopiśmie dla 
dzieci „Świerszczyk” - rekonstrukcja 

podstawowych wartości chrześcijańskich

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego o specjalności Edukacja Elementarna i Edukacja Medial-
na oraz studiów podyplomowych Terapia Pedagogiczna i Pedagogika Zdolności. Od 5 lat pracuje jako 
nauczyciel wychowania przedszkolnego. Zwolenniczka wartości religijnych zdrowego stylu życia oraz 
propagatorka aktywności ruchowej wśród przedszkolaków. 

 

 mgr Alicja Meyer – Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze
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jący się w utworach, za sprawą wyraziście odznaczonych jej członów schematyzu-
jących. Owe motywy układają się w ciąg chronologiczny zdarzeń, czasu i miejsca3. 
Te motywy występują w tekstach zawartych w „Świerszczyku”. Teksty te są często 
rymowane, mają przyjemny rytm i rym, są łatwe do zapamiętania i przyjemne do 
słuchania. Mali czytelnicy uwielbiają wiersze humorystyczne, które odzwierciedlają 
dziecięce zachowania i sytuacje. Dlatego tytułem wprowadzenia niniejszym tekście 
przedstawię źródła czasopisma, wartość literatur i czytelnictwa oraz znaczenie te-
goż w kształtowaniu aktywności fizycznej dzieci, jako podstawowej wartości chrze-
ścijańskiej.

1. Geneza oraz idea powstania czasopisma ,, Świerszczyk”
,,Świerszczyk” jest czasopismem dla dzieci w wieku szkolnym. Gazeta ta ukazuje 

się co tydzień. Zawiera różne teksty i opowiadania, które obrazowane są kolorowy-
mi ilustracjami. Na końcu gazetki znajdują się kawały i żarty oraz listy czytelników. 
Pierwszy numer ukazał się 1 maja 1945 roku. Nazwę pisma wymyśliła redaktor na-
czelna pisma Ewa Szelburg-Zarembina. Obecnie wydawcą periodyku jest Nowa Era. 
W czasopiśmie ,,Świerszczyk” jest dużo wierszy dla dzieci, między innymi o tema-
tyce zajęć ruchowych. Poezja dla dzieci to komunikat językowy, który charaktery-
zuje się cechami poezji dydaktycznej, rozrywkowej, skierowanej do najmłodszych. 
Utwory poetyckie przyczyniają się do kształtowania u dzieci postaw moralnych, 
społecznych, wyrabiają cechy charakteru, przeplatając się ze sobą równolegle, przez 
cały czas. Na początku istnienia literatury dla dzieci mówiono, że czasopismo nie ma 
cech literatury pięknej, wytykano jej inność oraz to, że jest uboższa o różnorodne 
treści. Po jakimś czasie nadano jej miano literatury „osobnej” .

2. Rola literatury dziecięcej 
Geneza literatury pisanej, której myślą przewodnią była literatura dziecięca, sięga 

XVIII w. Niegdyś dzieci dostawały do czytania i nauki, te książki, które w domu czyta-
li rodzice, oczywiście wybierane one były przez osoby starsze, aby nieodpowiednia 
książka nie trafiła w ręce dziecka. Dawniej literatura dla dzieci miała zastosowanie 
wyłącznie pedagogiczne oraz charakter jedynie dydaktyczny, co charakteryzowało 
racjonalistyczną ideę oświecenia. W połowie XIX wieku ta dziedzina zaczęła się roz-
wijać jako sztuka. Najstarsze wzorce poezji, z jakimi miało kontakt dziecko, odnosi-
ło się do poezji ludowej. Kołysanki, zabawy rymowane, przypowiastki, porzekadła, 
były przekazywane przez rodziców i opiekunów najmłodszym dzieciom4, a które 
zapewniają podstawowe wartości chrześcijańskie, tj. poczucie miłości, bezpieczeń-
stwa, akceptacji, szacunku. Poezja, a dokładnie wiersze są obecne w życiu dziecka od 
najmłodszych lat, ponieważ ta forma jest najłatwiej przyswajalna dla dzieci. Poezja 
odgrywa bardzo ważną rolę w początkowej fazie rozwoju dziecka, ponieważ prze-
myca drobne informacje o świecie. Rozwija wyobraźnię, wrażliwość, spostrzegaw-
czość, empatię i wiedzę. Można zauważyć pierwsze implikacje na żywe słowo, które 
przejawiają się u młodego słuchacza w postaci radość, smutku lub strachu. Dziecko, 

3  Słownik terminów literackich, Pod red. Janusza Sławińskiego, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 
2006, s. 380. 

4  I. Kaniowska-Lewańska, Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864, Wyd. Uniwersytet Warszawski, 
Warszawa 1980, s. 16.



ARTICLES

258

jak już wcześniej zauważono, uwielbia teksty wierszowane, ponieważ forma ta po-
zwala bawić się językiem. Dziecko uwielbia wierszowane teksty, ponieważ zwraca 
uwagę na rytmiczność, melodyjność5. Odpowiednia intonacja, modulacja i zmiana 
głosu oraz adekwatnie dobrane środki wyrazu, powodują, że utwory poetyckie, le-
piej oddziałują na dzieci, niż te, które są pisane prozą. Potwierdzeniem tego, są sło-
wa Haliny Semenowicz, która uważa, że ,,dziecko w wieku przedszkolnym za poezję 
uważa każdą wypowiedź odbiegającą od mowy potocznej, rymowaną lub nierymowa-
ną, która ma w sobie coś z marzenia, z piosenki, zawiera rytm i melodię słowa…”6. 
Doniosłą rolą wierszy i bajek jest to, że małych czytelników absorbują nie tylko po-
stacie fikcyjne, ale również z uwagą śledzą losy prawdziwych niewyimaginowanych 
bohaterów. Dzięki temu, że w utworach dziecko może dojrzeć kontrasty, takie jak: 
waleczność i tchórzostwo, dobroć i złość, pracowitość i lenistwo, chciwość i bezinte-
resowność, uczy się dokonywać wyborów, oraz łatwiej nazywać i określać sytuacje i 
relacje międzyludzkie. Należy też zauważyć, że „gdy słowo lub szerszy komunikat nie 
ma dla odbiorcy znaczenia, staje się pustym znakiem. Warunkiem porozumienia jest 
posługiwanie się przez nadawcę i odbiorcę wspólnym systemem znaków. Komunikacja 
oddziałuje głównie na sferę receptywną dziecka”7.

3. Korzyści płynące z rozwijaniem czytelnictwa wśród dzieci
Dzieci, poprzez obcowanie z książką, odkrywają, że mogą uczestniczyć w przygodzie 

razem z bohaterem, poznawać z nim przyrodę, odkryć tajemniczy skarb lub polecieć w 
kosmos. Dzieciom podoba się także to, że w bajce wszystko ożywa, np.: lalki, zabawki, 
samochody, pluszaki, co w niesamowity sposób rozwija wyobraźnię dziecka, dzięki cze-
mu przybliżamy te najbliższe społeczeństwu wartości chrześcijańskie. Pomocnikiem ro-
dziców i wychowawców może być postać krasnala, zwierzątka lub wróżki, która będzie 
towarzyszyła zabawie dziecka. Postać ta, może pomóc w rozwiązywaniu problemów, o 
których dziecko nie chce mówić rodzicowi lub nauczycielowi. Udowodniono, że dziecko 
szybciej porozmawia o problemie ze swoją zabawką, niż z dorosłym, ponieważ dziecko 
ma z zabawką swoistą więź8. Dzieci bardzo często utożsamiają się z bohaterami literac-
kimi, często zamieniają się w postacie, które są przeciwieństwem ich cech osobowości. 
Dziecko nieśmiałe, chętnie zamieni się w super bohatera lub odważnego rycerza, który 
może przezwyciężyć wszystko. Dzieci uwielbiają słuchać opowieści przygodowych, po-
nieważ są one zabawne i niezwykle ciekawe dla młodego czytelnika. Słuchanie bajek 
wymaga od dziecka skupienia i uwagi, logicznego łączenia zdarzeń. Wspiera rozwój 
słownictwa poprzez chęć wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu9. Ważna jest 
też atmosfera współpracy, która zaspokaja potrzeby emocjonalne, „…w tym obligatoryj-
ność zwierzania się z przeżyć konfliktowych, daje poczucie bezpieczeństwa, równowa-
gi psychicznej, a także utrzymania osobowości (…) Potrzeba ta zaspokajana jest przede 

5  J. Pacławski, M. Kątny, Literatura dla dzieci i młodzieży, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Kielce 1996, s. 52.
6  H. Semenowicz, Poetyckie twórczości dziecka, Wyd. Instytut Humanistyczny, Warszawa 1973, s. 28.
7  M. Magda-Adamowicz, Komunikacja w edukacji dziecka, [w:] M. Nyczaj-Drąg (red.), Obraz edukacji 

dziecka w Polsce i na Ukrainie, Będzin 2015, s. 65.
8  F. Dyka, Wartości moralne bajek i ich miejsce w edukacji wszesnoszkolnej, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 

nr 3, Warszawa 2002, s. 1.
9  K. Och, Rola bajki w edukacji, Wychowanie w Przedszkolu, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, nr 2, Warszawa 

1987, s. 114.
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wszystkim przez bliskość fizyczną, więź psychologiczną i wzajemną czułość…”10. Rodzice 
powinni być autentycznie i zgodni z samym sobą, aby dawać dobry przykład swoim 
dzieciom. Budowanie w duchu chrześcijańskim to nie tylko nauczenie się pacierza czy 
wybranych modlitw, ale aktywny i wspólny udział w nabożeństwach i modlitwach. Warto 
zauważyć, że przekazywanie dziecku zdrowego stylu życia oraz wartości religijnych jest 
ze sobą ściśle powiązane, ponieważ dziecko musi w tym wszystkich widzieć aktywny 
udział rodziców, bo przekaz słowny bez czynów nie przyniesie efektywnych rezultatów11. 

4. Motyw ruchu ujęty w wierszach z czasopisma ,, Świerszczyk”
Regularna styczność z wierszami podobnymi do łamigłówki, zagadek języko-

wych, oddziałuje w znaczący sposób na rozwój zainteresowań literackich. Właści-
wie dopasowana poezja jest stymulacją do twórczego, innowacyjnego działania. Wy-
obraźnia dziecka w wieku przedszkolnym jest szczególnie higroskopijna, plastyczna 
i wrażliwa, a odbiór treści jest prosty i nieprzemyślany. Dlatego ważne, jest, aby dzie-
ci od początku pobytu w przedszkolu „bawiły się słowem”, kształtowały swoją wy-
obraźnię oraz rozwijały logiczne myślenie. Poezja to inaczej „włączanie” u dziecka 
wyobraźni, rozbudzanie wrażliwości oraz rozwijanie twórczości. Literatura piękna 
ożywia przedmioty, jest w niej dynamika, rytm i rym. Uczy dziecko, jak w sposób 
ciekawy wypełnić czas wolny oraz jak dbać o zdrowie.

Autorzy znakomicie odnoszą się do danej pory roku. Dziecięca poezja najczęściej 
porusza tematykę dotyczącą przyrody i zmian pór roku. Motyw ten jest rozległy, 
może dotyczyć między innymi roślin i zwierząt. Świetnie przedstawia to wiersz, pt. 
Wiosenny spacer:

„Już zakwitły
tulipany na klombach
Wiosna w lustrach okien
się przygląda.
[…]
Na trawnikach- zielona muzyka,
Na straganach- zielona sałatka,
Na chodnikach- żonkile, narcyzy,
gwar wiosenny,
co wznosi się
coraz wyżej,
wyżej…
jakby uczył się
od ptaków latać.
Taki dzień,
słoneczny, dobry dzień
wymarzony jest
na długi spacer z psem”12.

10  M. Magda-Adamowicz, Jakość dzieciństwa twórczych dzieci 7-9-letnich w perspektywie rodzinnej i lokalnej, 
Zielona Góra 2018, s.100-101

11  S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego. Wyd. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna 
TUM, Wrocław 1995, s. 354. 

12  [Br. autora], Wiosenny spacer, „Świerszczyk” 1979, nr 20, s.6.
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Autor już w tytule zachęca do wiosennego spaceru, ukazuje, że wszędzie kwitną 
kolorowe kwiaty a na drzewach wyrastają piękne kolorowe pąki i malutkie listki. Do 
parku przylatuje mnóstwo ptaków a staw budzi się do życia. Powietrze jest ciepłe 
i przyjemne. Wszędzie czuć zapach wiosny i wszech ogarniającej świeżości. Autor 
zachęca człowieka do większej aktywności, spacerów, wędrówek, wycieczek, aby 
pooglądać budzącą się do życia przyrodę. 

Motyw lata kojarzy się z piękną czerwcową pogodą. 
„Czerwcowa pogoda
poziomką pachnąca
wiąże dziś dziewczynkom
kokardy ze słońca.
Chłopcom złote żagle
rozpina na chmurze,
zaprasza w dalekie,
podniebne podróże.
I biegnie z bukietem
przez ogromny świat-
dla każdego dziecka
niesie jeden kwiat”13.
Koniec roku szkolnego i wakacje, to czas marzeń dziecka o podróżach, wyjazdach, 

ciekawej przygodzie. Kojarzy się ono z piękną pogodą i sposobem spędzania czasu 
wolnego. 

Motyw jesieni kojarzy się z grzybobraniem; wszyscy chętnie jesienią chodzimy 
do lasu, aby pozbierać smakowite grzyby, które później zjemy na obiad lub ususzy-
my. W jesienną tematykę wprowadza utwór Grażyny Rogowskiej Taniec Grzybów 
[1973]. Już tytuł zachęca do aktywności fizycznej, spacer po lesie i grzybobrania. 
Personifikowana przyroda znakomicie oddaje charakter tego, co się w niej dzieje.

„Las, grać umie:
dźwięczy deszcz,
szumią liście,
śpiewa strumień…
Zdaje mi się czasami,
że widzę,
jak do tańca,
ruszają rydze,
jak prawdziwki
wywijać mogą
w skocznym tańcu
- jedną nogą!
I grzybów
pilnować muszę,
bo gubią
kapelusze!”14

W tym wierszu autorka ukazuje, że jesienny las to orkiestra, wydająca różne od-

13  [Br. autora], Czerwcowa pogoda, „Świerszczyk”1945, nr 5, s.11.
14  G. Rogowska, Taniec grzybów, „Świerszczyk” 1973, nr 16, s.7. 



ARTYKUŁY

261

głosy takie jak: szum liści, dźwięk padającego deszczu, a po deszczu zawsze rosną 
grzyby. Autorka zachęca do wycieczki po lesie, aby wyciszyć się i posłuchać stukotu 
dzięcioła leczącego drzewa, pięknego śpiewu wilgi i świergotu wróbla. Zwraca uwa-
gę na opadające liście z drzew, tańczące na wietrze niczym małe baletnice, spadające 
bezszelestnie na ziemię, a przede wszystkim na wartości religijne, takie jak: miłości, 
szacunku, spokoju. Kiedy w przyrodzie nastaje jesień zwierzęta zaczynają przygoto-
wywać się do zimowego snu, aby w marcu powitać kwiecistą wiosnę.

Motyw zimy świetnie przedstawia wiersz Andrzeja Poleskiego [1945] pt. My się 
chłodu nie boimy.

„My się chłodu nie boimy,
podskoczymy, zatańczymy,
dalej, dalej całą szkółką,
łap za rączki, kręć się w kółko!
Chodź wiatr dmucha przez dzień cały,
aż nam buzie sczerwieniały,
chodź już noski niby maki,
dalej, żywo, przedszkolaki!
Zimna boją się, piecuchy,
a z nas przecież same zuchy.
W kotka, w myszkę przez boisko,
przestraszymy złe wietrzysko!
W gonionego, w kucanego,
zaraz cieplej w szybkim biegu.
[…]
My się chłodu nie boimy,
podskoczymy, zatańczymy,
zaraz z wiatrem- zawadiaką
zaśpiewamy piosnkę taką:
- Dalej, dalej, całą szkółką
łap za rączki, kręć się w kółko,
niech przed zimnem nikt nie tchórzy,
to wyrośnie zdrów i duży!”15

Autor zaznacza że z dnia na dzień pada coraz więcej śniegu, który dzieci uwiel-
biają. To idealny moment, aby wraz z dzieckiem wyjść z domu i świetnie się bawić. 
Zauważa, że śnieg na dworze czy też wiatr, nie jest powodem, aby nie wychodzić 
na dwór. Na dworze czeka dzieci wspaniała zabawa, lepienie bałwana, rzucanie 
się śnieżkami, jazda na sankach, nartach. Sugeruje także, że trzeba ubrać się cie-
pło: kombinezon, czapkę, szalik, zabrać sprzęt do zjeżdżania i pobiec na górkę. Wy-
chodzenie zimą na dwór hartuje organizm, dlatego bardzo ważne jest, aby dzieci 
uprawiały sport także zimą. Autorzy znakomicie odnoszą się do danej pory roku. 
Dziecięca poezja najczęściej porusza tematykę dotyczącą przyrody i zmian pór roku. 

Poniższe wiersze ukazują możliwości aktywności fizycznych związanymi z kon-
kretnymi porami roku. Świetnie ukazuje to wiersz Lucyny Krzemienieckiej [1945], 

15  A. Poleski, My się chłodu nie boimy, „Świerszczyk”1945, nr 10, s.11.
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pt. Piłka:
„Na majowej polance,
otoczonej w krąg krzewem,
dziatwa piłkę- ślicznotkę
podrzucała ze śpiewem.
Nagle Jasio niechcący
piłkę w krzewy gdzieś pośle,
i wleciała ślicznotka
w białe wonne zarośla.
[…]
Ale dziatwa po chwili
piłkę z krzewów wytoczy,
Niechże piłka- ślicznotka
znów do nieba podskoczy”16.
Autorka wiersza ukazuje, że dzieci, mimo, że bawią się na dworze, nie zauważa-

ją piękna otaczającej ich przyrody, gdyż pochłonięte są zabawą. Czasami warto, po 
prostu wyjść na dwór i podziwiać śpiew ptaków oraz piękno kwiatów i drzew, które 
obudziły się do życia. Po wiośnie wszyscy oczekują na piękne lato. Jest to czas, w 
którym można się wybrać w przeróżne podróże, ale jest to też czas, kiedy dziecko 
bezkarnie może bawić się cały dzień na dworze. Świetnie ukazuje to wiersz Joanny 
Porazińskiej, pt. W świat:

„Jest tu jaki chwat?
Jedźże ze mną w świat!
Bo ci powiem bardzo szczerze:
pyszna jazda na rowerze!
Tum jest, tum znikł już,
tylko ze mną kurz!
[…]
Taki piękny świat!
A zuchowi rad!
Nie chcesz ani rusz?
Toś ty chyba tchórz!
Siedź, że sobie w kożuszynie
na fotelu przy kominie
i bywaj mi zdrów!
Ja mknę dalej znów!”17

W wierszu tym jest ukazane, że nie trzeba wielkiej wyprawy, aby przeżyć przygo-
dę. Wystarczy tylko wziąć rower i razem z kolegą lub koleżanką wyruszyć w trasę. 
Autorka pokazuje, że tylko podróżując możemy poznać świat, w którym czeka wiele 
przygód.

Po pełnym przygód lecie, nadchodzi jesień. Kiedy jesień wita nas za oknami, czę-
sto pada deszcz. Halina Koszutska [1945] w wierszu, pt. Zabawa w pociąg, ukazuje, 
że podczas deszczu, w domu też można się świetnie bawić.

16  J. Krzemienicka, Piłka, ,,Świerszczyk”1945, nr 3, s.6.
17  J. Papuzińska, W świat, ,, Świerszczyk” 1945, nr 9, s.7. 
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„Dziś nie można iść na spacer,
deszcz leje od ranka.
Do Haneczki w odwiedziny
przyszli Staś i Janka.
- W cóż to bawić się będziemy
w sklepik czy domino?
Może z klocków zbudujemy
dla mych lalek kino?
- Co tam lalki, co tam kino,
nagle Jaś zawołał-
dajcie ręce objedziemy,
cały świat dokoła.
[…]
Cały pokój przewrócony
do góry nogami!
- To, nic mamo, już wracamy
z dalekiej podróży,
dla mamusi przywieziemy
skarbów kufer duży.
Cały pokój uprzątniemy
i nikt nie odgadnie,
żeśmy ten deszczowy ranek
tak spędzili ładnie”18 
Autorka tekstu ukazuje, że w domu może też czekać na dziecko świetna zabawa. 

Wystarczy poruszyć wyobraźnię, aby ze zwykłych rzeczy, które są w pokoju, stwo-
rzyć rekwizyty do świetnej zabawy. Autorka też przypomina dzieciom o tym, że po 
skończonej zabawie, zawsze należy po sobie posprzątać, aby wspierać najbliższe so-
bie kochające osoby , tj. rodziców, nosicieli miłości chrześcijańskiej. Kiedy dziecko 
zajęte jest świetną zabawą, nie zauważy nawet, że przestał padać deszcz.

Zimowa aura także potrafi być piękna, warto wychodzić na dwór zimą, ponieważ 
czeka tam na dzieci mnóstwo rozrywek. Świetną zabawę w czasie zimy, oferuje 
wiersz Jerzego Kiersta [1977], pt. Hokej:

„Hokej to jest sprawa męska.
Kto źle jeździ… koniec, klęska.
Trzeba nogi mieć ze stali,
bo i silny z nóg się zwali.
Dwie drużyny, lodowisko,
a pośrodku Azor, psisko.
Chciałbym też dogonić krążek,
ale piszczy: Hau! Nie zdążę!
Hau, hau! Ślisko! Lód! Tortury!
Nie pomogą psie pazury!”19

W wierszu ukazane jest, że zima to najlepszy czas, aby nauczyć się jeździć na łyż-
wach. Przedstawiono w nim takie cechy, jak pracowitość i wytrwałość oraz to, że 

18  H. Koszutska, Zabawa w pociąg, ,,Świerszczyk’’1945, nr 13, s.11.
19  J. Kierst, Hokej, ,,Świerszczyk”1977, nr 8, s.5.
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należy być w dobrej kondycji cały czas, że nie należy się poddawać przy pierwszej 
nieudanej próbie, ale walczyć dalej, co ukazują pisma święte w innej dojrzałej odsło-
nie. Wtedy na pewno się uda. Warto też zauważyć, że jazda na łyżwach uczy dzieci 
nie tylko silnej woli, ale także koordynacji ruchowej i równowagi.

5. Rola ruchu w życiu dziecka
Ruch jest podstawową aktywnością dziecka. Dzięki niemu możemy określić ogól-

ny stan zdrowia małego człowieka. Na prawidłowy rozwój dziecka, powinni przede 
wszystkim kłaść nacisk rodzice i nauczyciele, ponieważ to w ich towarzystwie po-
ciecha spędza najwięcej czasu. To właśnie u przedszkolaków, można zauważyć naj-
większą potrzebę ruchu. „Po pierwsze motywacja, chęć zdobycia jakiegoś przedmiotu, 
przemieszczanie się. Po drugie konsekwencje, oczywiści mniej lub bardziej miłe. A >>po-
między<< jest ruch, który dzięki ciągłemu powtarzaniu i bezustannemu korygowaniu 
przez samo dziecko, staje się coraz bardziej doskonały, efektywny i bezpieczny”20.

Wiek przedszkolny to okres, w którym kształtuje się osobowość dziecka. W tym 
czasie przedszkolak staje się aktywnym uczestnikiem życia społecznego i religijne-
go, przekazywane są mu normy, wartości i postawy chrześcijańskie, moralne i spo-
łeczne21. Obdarowywanie wiarą jest szczególnym, coraz bardziej odpowiedzialnym 
zadaniem rodziny, jest to tak samo ważne jak przekazywanie dziecku zdrowego 
stylu życia, który wpływanie na późniejsze zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka22. 
W historii literatury uwzględniano tylko treści o charakterze dydaktycznym i mo-
ralizującym w których brakowało artyzmu. Należałoby, także zwrócić uwagę na to, 
co powinna zawierać literatura dziecięca: przystosowaną treść i formę, interesującą 
myśl przewodnią i barwną postać - bohatera, jasno opisane pojęcie dobra i zła, od-
powiedzi na dziecięce ambicje, zezwolenie na dobrą zabawę, poszerzanie wyobraź-
nię dziecka, aktywizowanie poczucia humoru23.

Dla najmłodszego dziecka książka jest tylko obiektem manipulacji, intryguje kolo-
rem i formą, to są jedne z pierwszych kroków kontaktu nie tylko z rodzimą kulturą, 
ale też z wiarą chrześcijańską. Dziecko przypatruje się kartkom, obraca książkę w róż-
ne strony, bawi się nią, gniecie, wyrywa. Później przystępuje do oglądania ilustracji, 
na których zaczyna zauważać znane mu przedmioty, postacie, zwierzęta, przedmioty, 
wszystko to, co jest ładne, barwne i zgodne z wartościami moralnymi i chrześcijański-
mi. Później zaczyna interesować się treścią książki. Prawidłowo dobrana literatura, 
zaczyna ciekawić i zajmuje na stałe ważny element w życiu dziecka. Twórczość pisar-
ska dla najmłodszych to forma artyzmu, która przekazywana jest przez nauczycieli i 
rodziców Przedszkole to miejsce, w którym dziecko w najprzeróżniejszy sposób obcu-
je z książką na co dzień. Angażuje sferę emocjonalną dziecka. Korelacja z nią oraz okre-
ślone środki dydaktyczne poszerzają wiedzę o niedalekim świecie i grupują zdobyte 
wcześniej doświadczenia. Rodzice i nauczyciele, dostosowują, odpowiednie do wieku 
dziecka, metody pracy z tekstem literackim. Wielu analityków dawno już potwier-

20  P. Zawitkowski, Co nieco o rozwoju dziecka. Jak zostać szczęśliwymi rodzicami szczęśliwego Maleństwa, Wyd. 
Zawitkowski, Warszawa 2007, s. 64.

21  Vademecum nauczyciela sześciolatków. Pod red. Marii Dunin-Wąsowicz, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warsza-
wa 1977, s. 6-7.

22 www.https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11391/Ku%20warto%C5%9Bciom%20religijnym.
pdf?sequence=5&isAllowed=y (dostęp 1.04.2021)

23  J. Truskolaska, Wychować miłośnika książki czyli czytelnictwo i okolice, Tychy 2007, Wyd. Maternus Media, s. 44.



ARTYKUŁY

265

dziło, że literatura, jest nieocenioną pomocą w pracy dydaktyczno-wychowawczej z 
dzieckiem24. Książka wraz z ilustracjami, pobudza młodego czytelnika do autonomii 
myślenia i działania na wielu płaszczyznach. Badania wykazują, że wspólne czytanie 
poszerza więź między rodzicem, a dzieckiem, wspiera emocjonalny rozwoju dziecka, 
rozwija funkcje językowe u dziecka, poszerza jego wiedzę, wzmacnia zainteresowa-
nia książką, poszerza wyobraźnię. W wieku przedszkolnym u dziecka kształtuje się 
sprawność manualna, dynamizuje się ogólna sprawność fizyczna oraz powiązana z nią 
koordynacja, a także samodzielność podejmowanych działań. Dziecko w wieku przed-
szkolnym, regularnie zmienia tempo ruchów, błyskawicznie przechodzi od wolnego 
do szybkiego tempa. Ćwiczenia ruchowe kształtują właściwości somatyczne i moto-
ryczne. Z obserwacji wynika, że dzieci trzyletnie częściej sięgają po książkę niż dzieci 
starsze25. Podczas relaksacji trzylatki z chęcią i uwagą wysłuchują opowiadań, a nawet 
domagają się przeczytania kolejnego utworu oraz pokazania ilustracji. Pięciolatki się 
nudzą, nie słuchają opowiadań – wynika to być może, ze źle dobranej lektury, a także 
lepiej rozwiniętej mowy, która u trzylatków dopiero się kształtuje. Rozwijanie słow-
nictwa młodego człowieka i jego umiejętności werbalnych powinno odbywać się na 
wiele sposobów, a jednocześnie być sensowne i efektywne. 

Zakończenie
Bez względu na to, kim jesteśmy i czym się interesujemy, należy pamiętać, że od-

powiednia dawka ruchu każdego dnia, może uchronić nas przed wieloma choroba-
mi, a także poprawić nasze lepsze poczucie psychiczne i fizyczne. Zachęcanie dzie-
ci do ruchu poprzez literaturę, jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ dziecko nie 
tylko zdobywa wiedzę i umiejętności językowe, ale także motywacje do aktywności 
fizycznej. Współczesne wychowanie nie sprzyja aktywności ruchowej, ponieważ 
na dzieci działają bodźce zewnętrzne w postaci komputerów, tabletów, telefonów. 
Coraz trudniej dziecko jest czymś zainteresować, jednakże nie warto ulegać presji 
dzisiejszych czasów. Zasadom dobrego i harmonijnego osiągania dojrzałości religij-
nej oraz zdrowia psychicznego jest nasycenie dziecka podstawowymi potrzebami 
takimi jak: bezpieczeństwo, zaufanie, miłość. Religia chrześcijańska jest dla ludzi 
wiedzących żelaznym fundament, który zaspokaja wszystkie naturalne potrzeby. 
Wychowanie religijne musi być integralną częścią, która rozwija osobowość dziecka, 
a jednocześnie manifestować i wzbudzać poczucie radości, szczęścia, prawdy i per-
fekcji. Należy zmienić swoje nastawienie i myślenie oraz poświęcić więcej czasu na 
wspólnym organizowaniu wolnego czasu w zaciszu domowym i poza nim. 

Streszczenie:
W domu rozpoczyna się proces wychowawczy i przekazywanie wartości chrześci-

jańskich. Wówczas dziecko wie, że należy dbać o dobro bliźniego, celebrować msze 
święte, przestrzegać 10 przykazań w codziennym życiu oraz być aktywnym uczestni-
kiem życia religijnego, rozwijając swoją sferę fizyczną, duchową i poznawczą. Im czę-
ściej dziecko ma do czynienia z wiarą, tym więcej zrozumie i naśladuje te zachowania, 
co przekazujemy między innymi swoim zachowaniem i za pomocą książek i czaso-

24  J. Cieślikowski, Literatura i podkultura dziecięca. Antologia opracowań Jerzy Cieślikowski i Ryszarda Waksmun-
da (red.), Wyd. Ossolineum, Wrocław 1983, s. 84.

25  K. Kuliczkowska, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 
1975, s. 54.
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pism. Odwołując się do różnorodnych książek i czasopism, które rozwijają i kształtują 
pozytywne postawy prozdrowotne, warto zwrócić uwagę na rolę jaką pełni literatura 
w kształtowaniu tychże postaw. Na podstawie czasopisma „Świerszczyk”, autorka 
postanowiła przedstawić motyw ruchu, który został uchwycony w czasopiśmie. Na 
tej podstawie zostało przedstawione, jak należy prawidłowo kształtować i poszerzać 
u dzieci chęć kontaktu z książką, a także jakie znaczenie ma kontakt z książką dla 
rozwoju dziecka. Poprzez kontakt z literaturą, można dostarczyć dzieciom wiedzy 
z każdej możliwej dziedziny, a także zachęcić do aktywności fizycznej. Dzieci mają 
naturalną potrzebę ruchu, którą należy wspierać, rozwijać i stymulować, zachęcając 
je do różnych form aktywności, a także tłumaczyć i uczyć prawidłowych wzorców 
zdrowego stylu życia. Za pomocą literatury, historyjek i czasopism możemy kształto-
wać u dzieci te postawy, przeciwdziałając przewlekłym chorobom, otyłości, wadom 
postawy. Istotnym czynnikiem wspierania prawidłowego rozwoju dziecka jest świa-
domość rodziców i przekazywanie prawidłowych wzorców. 

Słowa kluczowe: wartości chrześcijańskie, dziecko, aktywność fizyczna, czaso-
pisma dla dzieci

Summary:
Physical activity in the magazine for children “Świerszczyk” reconstruction of basic 

Christian values
The process of educating and transmitting Christian values begins at home. Then 

the child knows that it is necessary to care for the good of the neighbor, celebrate Holy 
Masses, obey the 10 commandments of everyday life and be an active participant in 
religious life, developing its physical, spiritual and cognitive sphere. The more often 
a child has to do with faith, the more he will understand and imitate the behaviors 
that we convey, among other things, with our behavior and with the help of books 
and magazines. Referring to a variety of books and magazines that shape and shape 
positive pro-health attitudes, it is worth paying attention to the role that literature 
plays in shaping these attitudes. Based on the magazine “Świerszczyk”, the author 
decided to present the motif of the movement that was captured in the magazine. 
On this basis, it was presented how to properly shape and expand children’s willing-
ness to contact the book, as well as the importance of contact with the book for the 
child’s development. Through contact with literature, you can pass on knowledge to 
children in every possible field, as well as encourage physical activity. Children have 
a natural need for exercise, which should be supported, developed and stimulated, 
encouraging various forms of activity, as well as explaining and teaching the correct 
patterns of a healthy lifestyle. With the help of literature, stories and periodicals, we 
can shape these attitudes in children, counteracting chronic diseases, obesity and 
postural defects. An important factor supporting the proper development of a child 
is the awareness of parents and the transmission of correct models.

Keywords: Christian values, child, physical activity, children’s magazines
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Wprowadzenie
Współcześnie zaznacza się coraz dobitniej potrzeba wychowania efektywnego. 

Młodzież i dzieci stwarzają bowiem swoim zachowaniem i sposobem bycia problemy 
trudne do rozwiązania. Zarówno dom, szkoła oraz instytucje programowo powołane 
do wychowywania, a znajdujące się poza systemem obowiązkowej szkoły, nie potra-
fią w wielu przypadkach sprostać takim zadaniom, jak: dyscyplinowanie młodzieży, 
rozwiązywanie trudnych sytuacji z zachowaniem, czy choćby egzekwowanie ustalo-
nego z młodzieżą „kodeksu” postępowania. Istnieje zatem konieczność poszukiwania 
nowych, ale co ważniejsze skutecznych form oddziaływania wychowawczego na mło-
dych. Musi tu jednak mieć miejsce szczególna ostrożność w pracy kształtującej sferę 
postaw, przekonań, zachowań, moralności osób młodych. Wszelki bowiem nacisk i 
autokratyzm jedynie zablokuje dorastających do dorosłości ludzi. Należy odwoływać 
się do kontaktu z młodzieżą, gdzie negocjacja, wolność, wybór, spokój i zrozumienie, 
a także cierpliwość i potrzebny czas, będą stanowiły fundament. Literatura, będąc do-
brem kultury wielu społeczności, jest nie do przecenienia sprzymierzeńcem w takim 
podejściu do kwestii wychowania – wychowania, które traktować można jako mode-
lowe pod względem jej efektywności. Dzięki środkom wyrazu, działaniu na wyobraź-
nię, powodowaniu refleksji i myślenia krytycznego, a także ludycznemu wymiarowi, 
atmosferze wolności wyboru i prezentowanych wartości staje się literatura prawdzi-
wym „wychowawcą” człowieka. W oparciu o przeprowadzone badania przyjrzymy się 
w niniejszym tekście prezentowanej na kartach literatury dla młodego odbiorcy przy-
jaźni, w obrębie której przykład i autorytet stają się „środkami” wychowania. Przyjaźń 
sama w sobie pełna jest wartości. Literatura jest ich nośnikiem. Autorytet i przykład 
obecny w literackich opisach przyjaźni ma natomiast swój wychowawczy wymiar.

Działanie poprzez przykład jest metodą wychowawczą. Obecna w przyjaźni, nie 

Autorytet i przykład – potrzebnym 
wzmocnieniem wychowania

[Z literackich kreacji przyjaźni]

Ur. w 1976 roku w Krakowie. W l. 1995-2000 studia pedagogiczne w Akademii Pedagogicznej im. KEN 
w Krakowie na Wydziale Pedagogicznym. Uzyskanie tytułu magistra pedagogiki na Wydziale Peda-
gogicznym w r. 2000. W l. 2000-2006 studia doktoranckie na  Uniwersytecie Jagiellońskim w Insty-
tucie Pedagogiki. W r. 2006 uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki 
na UJ. Pracownik naukowo dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W l. 2003-2010 nauczyciel w Studium Muzyki Współczesnej w Krakowie. Obecnie 
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I stopnia im. S. Wiechowicza w Krakowie. W r. 2000 dyplom ukończenia Państwowej Szkoły Muzycznej 
II stopnia (okres sześcioletni) im. W. Żeleńskiego w Krakowie.
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koniecznie pojawia się z intencją wychowywania. Zachowania, słowa, czyny osób po-
zostających w przyjaźni stają się często przykładem, choć dzieje się to w większości 
przypadków w sposób nie zamierzony. Przebywając wiele czasu z osobą, którą się 
ceni, szanuje, darzy zaufaniem, na którą można zawsze liczyć, czerpie się niejako z 
jej osobowości, która w przypadku przyjaciela musi być szlachetna. M. Łobocki w 
jednej ze swoich książek pisze o przykładzie w kategoriach metody wychowawczej1. 
Powołując się na przemyślenia w tej kwestii innych autorów, przyznaje, iż dawanie 
dobrego przykładu poszerza możliwości uczenia się. Oparta na dobru, bezinteresow-
ności, szczerości i wzajemnej pomocy przyjaźń wydaje się być szczególnie odpowied-
nim obszarem do modelowania pewnych zachowań poprzez przykład. Literatura dla 
młodego odbiorcy, w której przyjaźń jest podstawową fabułą, zawiera wyraźne su-
gestie dotyczące roli, jaką pełni przykład w wychowaniu. W książkach o charakterze 
edukacyjnym przykład zawiera się w przypadku przyjaciół: w naśladowaniu postę-
powania; przejęciu pewnych nawyków; słowie (popartym przykładem); powielaniu 
pomysłów; ośmieleniu, które jest rezultatem pójścia w ślad za partnerem. 

1. Rola przykładu w wymiarze wychowawczym
Naśladowanie postępowania należy do klasycznych form oddziaływania przy-

kładu. Zaobserwowane u bliskiej osoby czyny czy zachowania stają się bodźcem do 
zaistnienia podobnych działań u siebie. Szczególnie zaś literatura posiada ogromne 
możliwości oddziaływania na czytelnika. Młody czytelnik łatwo przejmuje styl życia 
ulubionych bohaterów. W przyjaźniach literackich oddziaływanie przez przykład 
staje się częstym udziałem partnerów interakcji. Jest to zarazem wzajemne oddzia-
ływanie wychowawcze przyjaciół, choć rzadko, jak wspomniano we wstępie roz-
działu, intencjonalne i zamierzone przez nich. Oddziaływanie przykładu w świetle 
wychowania interpretować możemy w następujący sposób:

Rysunek 1. Wychowawcze skutki oddziaływania przykładem

PRZYKŁAD JAKO 
FORMA 

ODDZIAŁYWANIA 
WYCHOWAWCZEGO

Inspiruje uczenie się 
dokładności

Powoduje rywalizację w 
dążeniu do dobra Uczy pracowitości

Wdraża do 
odpowiedzialności

Dopinguje do walki, np. 
z chorobą

Stanowi wzór postawy 
otwartej na pomoc

Może stać się przyczyną 
zgorszenia - 

przeciwieństwo 
wychowania 

Pozostaje w służbie 
wartościom, np. 

zdrowiu

Źródło: opracowanie własne

Pozostając w zgodzie z powyższym grafem, możemy odwołać się do konkretnych 
opisów zaczerpniętych z literatury adresowanej do młodego odbiorcy. I tak na przy-
kład, w dziele J. Korczakowskiej2 przyjaciółki, obserwując pewne zachowania u siebie 
przejmują je spontanicznie: jedna od drugiej. Danusia nauczyła się od swej niewidomej 

1  Por. M. Łobocki, Altruizm a wychowanie, Lublin, 1998, rozdz. V.
2  J. Korczakowska, Spotkanie nad morzem, „Nasz Księgarnia”, Warszawa 1984, s. 96 i 106.
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towarzyszki wszystkiemu uważnie przyglądać. Chce być dokładna i odpowiedzialna, 
by dobrze odpowiadać na pytania Elzy. Niewątpliwie jest tu zaznaczony wpływ niewi-
domej Elzy, która z powodu swego kalectwa jest dokładna w oglądaniu rzeczy ręko-
ma. Żadna inna sytuacja nie wprowadziłaby prawdopodobnie tak skutecznie zmian 
w charakterze Danusi. Uczy się ona także od Elzy zbierania jagód leśnych, próbując 
dorównać jej w tej czynności kroku. Heidi również zawiera m.in. scenę, gdzie chroma 
Klara, mimo wielu oporów, decyduje się wypić zdrowe mleko, patrząc na przykład 
swej przyjaciółki3. Można domniemywać, iż trudnym zadaniem byłoby zachęcenie 
chorej dziewczynki do spożycia przygotowanego mleko. Przyjaciel, a raczej jego przy-
kład zaradził problemowi skutecznie. Przykład może niestety okazać się zgubny, kiedy 
przyjaźń jest udawana. Podpatrzone przez Janka postępowanie jego przyjaciela owo-
cuje u niego paleniem papierosów, piciem trunków w karczmie i chodzeniem za swym 
„przyjacielem”, dokądkolwiek by się nie udał4. W ślad za Norbertem gotowy jest także 
opuścić rodzinę i wyjechać z rodzinnego miasteczka. Przyjaźń prawdziwa nigdy nie 
jest jednak miejscem anty wychowawczych zachowań. Cierpiąca na brak apetytu cho-
ra Elżunia – bohaterka Spotkania nad morzem – zaczyna tak jak jej przyjaciółki: Hela 
i Krysia jeść podwieczorek. Obserwując także prace, jakie wykonuje Krysia dla domu, 
chce tak, jak ona pomagać bliskim. Walczy więc z chorobą – poddaje się trudnej do 
zniesienia gimnastyce, zabiegom, leczeniu. Jest zdeterminowana i dzielna5.

Należy być świadomym, iż przykład osoby, którą cenimy i której poświęcamy wiele 
czasu, może mieć swój zgubny skutek. Dlatego zapewne w słynnym sformułowaniu 
mądrości ludowej: „Kto z kim przestaje, takim się staje” zawarta jest przestroga. Stąd 
także rodzice bacznie przyglądają się towarzystwu, w którym przebywa ich dziecko. 
Towarzysz gier, zabaw i pracy może dokonać wiele dobrego. Może także niestety spo-
wodować trwałe szkody w sferze moralnej, obyczajowej i mentalnej osoby.

2. Cechy kształtowane wskutek działania przykładu
Pociągnięci przykładem możemy dokonywać trwałych zmian sięgających głęboko 

zakorzenionych w osobowości cech. Niektóre z właściwości, jakie w pracy nad sobą 
– zainspirowani przykładem kogoś, kogo szanujemy i darzymy sympatią – jesteśmy 
zdolni osiągnąć, uzyskać to cechy przedstawione w poniższym rysunku.

Rysunek 2. Osiągane wskutek działania przykładu cechy
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Źródło: opracowanie własne

3  J. Spyri, Heidi, Oficyna Wydawnicza „Graf’’, Gdańsk 1990, s. 144.
4  Cecile Aubry, Bella i Sebastian, Przełożyła K. Witwicka, Nasza Księgarnia, Warszawa 1987, T. II, s. 27 i 212.
5  J. Ruth Charlewska, Dziewczynka spoza szyby, Wyd. Literackie, Kraków 1980, s. 36 i 113.
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Przedstawione postawy i cechy ewokowane są jako wartości w literaturze mło-
dzieżowej i dziecięcej za pomocą sugestywnych i pięknych artystycznie zarazem 
opisów. W literaturze daje się odnaleźć wiele tego typu estetycznych kreacji słowa. 
Jeden z bohaterów literackich6 podpatrzył na przykład u swego przyjaciela łagodne 
podejście do koni. Traktowanie z miłością zwierząt prowadzi do sukcesu, czyli wy-
chowania ich. Pociągnięty przykładem przyjaciela Janek zaczął się odpowiednio za-
chowywać względem koni. Siła przykładu jest tak wielka, iż chłopcy: Jacek i Pankra-
cek wręcz ślepo naśladują wyczyny swego przyjaciela: Wacka7. W liście wspomniał 
on im dość niewyraźnie o myciu miasta. Adresaci zamiast słowa „miasto” przeczytali 
jednak „ciasto”. Powiedzieli sobie: „My tak samo jak on”, „Nie możemy być gorsi” i 
myli swoje bułeczki – Jacek próbował nawet szczotką i Pankracek natychmiast go w 
tym naśladował. Naśladowanie przyjaciela w dobrym jest opisane w książce węgier-
skiego pisarza8. Marton pomagał dozorczyni w trzepaniu dywanu. Widząc to, jego 
przyjaciel zaczął się natychmiast wyrywać do tej czynności. Poszedł za przykładem 
swego towarzysza i po otrzymaniu pochwały, obiecuje przyjść znowu z przyjacie-
lem. Przykład i jego wychowawcza rola zajmuje sporo miejsca w przyjaźni braci 
Lwie Serce9. Można przytoczyć tu wydarzenie, gdzie Karol, podobnie jak jego brat 
kiedyś, ratuje złego człowieka – zdrajcę porwanego przez prąd rzeki do wodospadu. 
W ślad za bratem angażuje się także w obronę doliny Dzikich Róż przed niespra-
wiedliwym Tengilem i w krytycznym momencie bierze go (swego brata) na plecy, 
ratując przed trwałym kalectwem i cierpieniem (odwdzięcza się tym za taki sam 
gest uczyniony mu wcześniej przez Jonatana). Wiele czynności – prac domowych, 
jakie tytułowa bohaterka Bułeczki wykonuje, wyraźnie staje się inspiracją do pod-
jęcia podobnych przez jej przyjaciółkę. Wanda, widząc pracę Bułeczki w ogródku, 
sama by tak chciała, ale nie chce dać poznać po sobie, że chce ją naśladować. Tak, 
jak Bronia pomaga ona także w kuchni przy robieniu ciast i biegnie po blachy do 
pani Piotrowej oraz po kilogram cukru do sklepu10. Gdyby nie przykład przyjaciółki, 
trudnym zadaniem wychowawczym mógłby się okazać wpływ na zmianę leniwej, 
rozkapryszonej i wiecznie niezadowolonej Wandy w dziecko posłuszne i chętnie 
podejmujące różne domowe prace. Dokładne odwzorowywanie (powtarzanie) słów 
wypowiadanych przez przyjaciela jest udziałem Heka – tytułowej postaci opowia-
dania rosyjskiej pisarki11. Słyszy on słowa u swego brata Czuka i posługuje się nimi 
jako własnymi. O ludziach nadużywających alkoholu inny z bohaterów literatury 
dziecięcej: Michał Nidetzky wypowiada się dokładnie tak samo, jak jego dziadek. 
Mówi on: „...ludzi, co piją, też nie bardzo lubię. Dziadek mówił, że oni są chorzy”. Za 
Ferdim, swym szkolnym przyjacielem, uważa Michał, iż dziewczyny są dziecinne i 
tylko chichoczą12. Główny bohater czerpie najwyraźniej z myśli i poglądów swych 
przyjaciół. Przytacza on także słowa dziadka, który pouczał go za życia by nie bać się 
stwierdzenia, że ktoś umarł – dlatego chętnie on używa tego określenia13. W książce 

6  H. Maria Denneborg, Janek i Tarpan, Przełożyła A. M. Linke, Nasza Księgarnia, Warszawa 1962, s. 65.
7  M. Jaworczakowa, Jacek, Wacek i Pankracek, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986, s. 82.
8  K. Nagy, Najgorsze dziecko na świecie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1976, s. 123.
9  A. Lindgren, Bracia Lwie Serce, Nasz Księgarnia, Warszawa 1985, s. 195 i 222.
10  J. Korczakowska, Bułeczka, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986, s. 63, 86, 90.
11  A. Gajdar, Czuk i Hek, Przekład D. Wawiłow, Nasza Księgarnia, Warszawa 1987, s. 18.
12  E. Donnelly, Żegnaj dziadku, powiedziałem cicho, op. cit., s. 31, 64.
13  Ibidem, s. 101.
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Od dziś za tydzień spragniona bliskości ojca Ania wyobraża sobie, co robi tata przed 
snem – myśli, że czyta gazetę i czyni to samo14. Wychowawcze oddziaływanie taty, 
jak widać, może tu być niezwykle skuteczne, skoro córka jest tak bardzo podatna 
na przykład pochodzący od ojca. Pójście za przykładem przyjaciela nie jest też obce 
innemu z bohaterów książki autorstwa Bo Carpelana: Nilsowi. Przyglądając się za-
chowaniu swego starszego wiekiem przyjaciela: Ollego, przejmuje od niego pewne 
nawyki. Są nimi na przykład: próby gwizdania czy nawet plucia15

3. Powstałe dzięki obecności przykładu – nawyki
Przykład jako forma oddziaływania pozytywnego w relacjach międzyosobowych 

objawia się także w przejęciu pewnych nawyków od bliskiej osoby. Przedstawione 
zostało to na poniższym rysunku:

Rysunek 3. Przejęcie dobrych nawyków – rezultatem działania przykładu
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Źródło: opracowanie własne

Znajdujące się powyżej graficzne ujęcie treści rozwinięte jest na kartach litera-
tury edukacyjnej. I tak na przykład, we wspomnianej książce J. Korczakowskiej16 do 
nawyków Broni należało branie winy na siebie, by chronić prawdziwego winowaj-
cę i dać mu szansę na poprawę. Nieraz znajdowała się w takiej sytuacji i zawsze z 
pokorą przyjmowała karę za uczynione zło czy występek. Jej przyjaciółka Wanda, 
widząc niejednokrotnie u niej bohaterskość takich zachowań, przyjęła podobną po-
stawę. Wzięła bowiem całą winę na siebie, gdy bardzo nabałaganiły podczas jednej 
zabaw w domu, twierdząc, że to ona wszystko urządziła (pomysłodawczynią tej za-
bawy była Bronia). Naturalny nawyk Bułeczki czynienia innym dobrze przechodzi 
niejako na jej przyjaciółkę, która również obmyśla plan uprzyjemnienia gosposi jej 
imienin. Recytuje wierszyk, rzuca się Małgorzacie na szyję. Obie teraz dziewczynki 
biegają i zaskakują solenizantkę wykonanymi pracami w domu. Niewątpliwie sta-

14  M. E. Letki, Od dziś za tydzień, op. cit., s. 25.
15  Bo Carpelan, Wakacje nad fiordem, op. cit., s. 39.
16  J. Korczakowska, Bułeczka, op. cit., s. 99 i 110.
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łą czynnością każdego profesora jest czytanie książek. Profesor – bohater dzieła S. 
Fleszarowej-Muskat – nie stanowi w tym względzie wyjątku. Jego mieszkanie peł-
ne jest prac naukowych, zwłaszcza o tematyce historycznej. Odwiedzający swego 
starego przyjaciela Marek zaczyna pożyczać a następnie czytać wybrane pozycje17. 
Wychowanie człowieka do takiej systematyczności i obowiązkowości (Marek wcze-
śniej miał negatywne noty właśnie z historii) zostało z sukcesem zrealizowane u 
boku przyjaciela. Bezmyślne zapatrzenie się na drugiego, na jego czyny ma miejsce 
w przypadku Janka – postaci literackiej z opowiadania autorstwa niemieckiego pi-
sarza. Postanowił on bowiem identycznie jak jego przyjaciel pić alkohol. Pewnego 
dnia podpatrzył on Natza pijącego w stodole, a następnie rozmawiającego z koniem. 
Chciał również taką „rozmowę” przeprowadzić i postanowił naśladować z dużą do-
kładnością postępki przyjaciela18. Zrozumiałym nawykiem niewidomej Elzy (Spo-
tkanie nad morzem) jest dotykanie przedmiotów, by w ten sposób wyobrazić sobie 
ich wygląd. Przyjaźniąca się z nią Danka również stosuje tą praktykę, mimo, iż nie 
jest to u niej koniecznością. Organki – prezent dla Elzy jest wcześniej przez Dankę 
dokładnie macany19. 

Słowo poparte przykładem w szczególny sposób dociera do adresata, dzięki wia-
rygodności, jaką zyskuje poprzez praktyczne jego zastosowanie. W Heidi20 dziew-
czynka pociesza doktora po stracie córki słowami pieśni. Stara się w ten sposób 
włączyć go w swoją modlitwę. Wcześniej wyjaśniała mu, iż Bóg wie wszystko najle-
piej, powołując się na słowa babki. Nie tylko zatem mówi mu o Bogu, ale modli się 
do niego w obecności rozmówcy. Podobne rozmowy przeprowadza Heidi z babką, 
wyjaśniając jej, iż śmierć to powrót do ojczyzny. Niemal codziennie przychodzi ona 
także do babki, by czytać jej biblię. Swoją przyjaciółkę namawia do modlitwy i modlą 
się razem. Nie jest tu jedynie słowo, ale konkretna czynność towarzysząca wypowie-
dzianemu wcześniej słowu. Wiele otuchy i woli walki przelał swymi opowieściami 
Andrzej na Elżunię chorą na Heinemedinę21. Kiedy Elza nie ma już sił próbować już 
chodzić Andrzej pokazuje jej swoją protezę. W dziecko wstępują nowe siły, gdyż sło-
wa wychowujące ją do systematyczności i wierności wcześniej powziętym postano-
wieniom nie wydawały się jej już tak puste. Pan Andrzej udowodnił swym świadec-
twem prawdziwość wypowiadanych przez siebie słów. Inny z bohaterów literatury 
dziecięcej: Franek nie tylko zachęca swych kolegów, by oddali ze swojej „działki” 
zarobionych wspólną pracą pieniędzy część na leczenie chłopca z ich spółki, ale sam 
postanawia to, do czego nakłania innych, uczynić22. Również tytułowa bohaterka: 
Bułeczka motywuje swoją przyjaciółkę do podarowania gosposi czekolady z okazji 
jej imienin. Obie dziewczynki czynią to w końcowym rezultacie bardzo chętnie23. 

4. Naśladownictwo jako rezultat działania przykładu
Działanie przykładu może przybierać postać powielania czyichś pomysłów, idei. 

Jest to swoista forma naśladowania kogoś w jego koncepcjach, zamysłach. Ogólnie 

17  S. Fleszarowa-Muskat, Papuga pana profesora, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1981, s. 56.
18  H. Maria Denneborg, Janek i Tarpan, op. cit., s. 54.
19  J. Korczakowska, Spotkanie nad morzem, op. cit., s. 141.
20  J. Spyri, Heidi, op. cit., s. 119.
21  J. Ruth Charlewska, Dziewczynka spoza szyby, op. cit., s. 75.
22  Z. Charszewska, Franek, jego pies i spółka, Nasza Księgarnia, Warszawa 1961, s. 57.
23  J. Korczakowska, Bułeczka, op. cit., s. 108.
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możemy tę formę działania przykładu sprowadzić do odnalezionych w literaturze 
następujących sytuacji i postaci:

pożyczenie pieniędzy i ich oddanie;
poszukiwanie upragnionej przyjaciółki;
praca twórcza;
pomysł na pożyteczną zabawę;
„wsłuchiwanie” się w potrzeby innych;
przezwyciężanie własnych słabości;
pokonanie w sobie lęku.
Wypunktowane postacie oddziaływania za pomocą przykładu – powielania czy-

ichś pomysłów –opisane są w analizowanej przez nas literaturze w najrozmaitszy 
sposób. Np. w książce Złota kula H. Ożogowskiej zamiar pożyczenia 5 zł. przez Pawła 
pod nieobecność jego mamy i napisanie jej na kartce o przeprowadzonym „zabie-
gu” spodobał się jego przyjacielowi tak bardzo, iż sam postanawia podobnie czynić, 
gdy znajdzie się w potrzebie finansowej24. Podobnie zainspirowany myślą Michała 
postanawia malarz z parku (dziadzio) chodzić od domu do domu, rozdawać z masy 
plastycznej zakupione przez siebie ptaszki i w ten sposób sprawdzać wille w celu 
znalezienia przyjaciółki Doroty25. Sam dziadzio przyznaje, że to Michaś podsunął mu 
ten pomysł. Wśród innych bohaterów literatury adresowanej do młodego odbiorcy 
zauważamy w wielu przypadkach czerpanie z cudzego potencjału. Np. Pankracek26 
postanawia, że zrobiony przez niego ludzik z kasztanów będzie lotnikiem. Natych-
miast pomysł jego powielony zostaje przez jego przyjaciół, którzy też chcą swoje 
ludziki uczynić lotnikami. W szkole Jacek, Wacek i Pankracek korzystają przeważnie 
z jednego pomysłu przy realizacji zadań na zajęciach plastycznych. Z plasteliny na 
przykład lepią zawsze to samo. W dziele dla dzieci autorstwa A. Lindgren27 powie-
lanie cudzych pomysłów wśród przyjaźniących się dzieci jest bardzo częste. Dziew-
czynki wymyślają zabawę w „tajemnice”, którą chłopcy po nich powtarzają. Męskie 
grono gromadki z Bullerbyn wpada na pomysł spania w stogu siana, a żeńska strona 
grupy urwisów podchwytuje ten zamysł i czyni tak samo. Robienie kanapek, klejenie 
koszyków na choinkę, witanie Nowego Roku, co wiąże się z czuwaniem do północy, 
pieczenie placka, malowanie stołu, prezentowanie innym różnych rzeczy – są reali-
zacją pomysłów, które dzieci jedne od drugich przejmują. Ktoś jeden lub część grupy 
jest tu pomysłodawcą, a inni, tzn. reszta korzysta z tej idei28. W książce Dzień dziecka 
w Bullerbyn wyraźnie zarysowało się pójście za przykładem wśród dzieci. Chłopcy, 
idąc za przykładem dziewcząt, odnaleźli sposób na uszczęśliwienie małej Kerstin 
– zrobili oni wózek i wozili malutką mieszkankę Bullerbyn, śpiewając jej przy tym. 
Patrząc na postępowanie dziewcząt, zrozumieli Lasse i Olle, iż dziecku należy dać to, 
co samo chce i cieszy ją, a nie realizować na siłę własnych zamysłów29. 

Niejednokrotnie pójście w ślad – za przykładem partnera wiąże się z większą 
śmiałością i pewnością siebie. Osoba, obserwując pewne poczynania u kogoś inne-
go, nabiera przekonania i odwagi do podjęcia działań, które nie wydają się jej już 

24  H. Ożogowska, Złota kula, Nasza Księgarnia, Warszawa 1972, s. 33.
25  N. Lesueur, Żółty balonik, Nasza Księgarnia, Warszawa 1968, s. 151.
26  M. Jaworczakowa, Jacek, Wacek i Pankracek, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986, s. 33 i 13.
27  A. Lindgren, Dzieci z Bullerbyn, Przeł. I. Wyszomirska, Nasza Księgarnia, Warszawa 1990, s. 59 i 60. 
28  Ibidem, s. 102, 126, 202, 225.
29  A. Lindgren, I. Wikland, Dzień dziecka w Bullerbyn, przeł. A. Węgleńska, Nasza Księgarnia, Warszawa 1992.
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tak straszne i odpychające. Lisa – bohaterka Dzieci z Bullerbyn – chciała zawrócić 
z wyprawy do lasu nocą w celu ujrzenia wodnika, gdyż bardzo bała się ciemności. 
Trzymała się jednak za ręce z Anną i Brittą, a widząc odwagę Lassego, szła dalej30. 
Przykład odwagi i determinacji w tym, co robią, u przyjaciół obudził w strachliwej 
dziewczynie większą śmiałość. Inna z bohaterek edukacyjnej literatury: strachli-
wa i raczej bierna Wanda31, widząc odważne poczynania swej przyjaciółki, staje się 
bardziej żywotna i ryzykowna. Postanawia, w ślad za Bronią, przebiec przez ulicę, i 
wyrywa się gosposi Małgorzacie. W celu dodania sobie odwagi Ania Jacak – postać z 
dzieła M. E. Letki – postanawia zabrać ze sobą przyjaciół do Zosi i jej siostry, których 
ojciec omyłkowo trafił do niej32. Wiele ją to kosztuje, ale w obecności najbliższych jej 
sercu towarzyszy jest zdolna wypełnić swą „misję” do końca i rzeczywiście uczynić 
to, co zamierzyła i uznała za swą powinność.

5. Autorytet i jego znaczenie w kształtowaniu osobowości
Przykład może wiązać się z pojęciem autorytetu. Człowiek mający autorytet lub 

będący autorytetem łatwo pociąga do szlachetności i prawdy, którymi kieruje się w 
swym postępowaniu. Zdaniem W. Stróżewskiego33 powagę umysłową lub moralną 
oznacza autorytet (z niem. „Autoritat”). W języku polskim podejście do tego pojęcia 
jest również stricte personalistyczne – pytamy zawsze nie co, ale kto jest autoryte-
tem (choć może nim być np. Pismo św.). Autorytet jest zjawiskiem społecznym: moż-
na nim być dla kogoś, nie dla siebie, trzeba być uznanym a obiektywne cechy winny 
być doprowadzone do optimum i stać się wzorem34. Tworzona dla dzieci beletrysty-
ka ukazuje autorytet w przyjaźni za pomocą takich czynności podejmowanych przez 
partnerów interakcji, jak: cenienie przyjaciela; upodabnianie się do niego; podziw 
dla jego osoby; pamiętanie słów przez niego wypowiedzianych; w podejmowanych 
decyzjach kierowanie się jego zdaniem. W celu bardziej przejrzystego uwypuklenia 
form zaistnienia autorytetu w przyjaźni posłużmy się następującym grafem:

Rysunek 4. Rezonanse wynikłe z obecności autorytetu w przyjaźni
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Źródło: opracowanie własne

Powyższe formy przejawiania się autorytetu w opisywanym przez nas związku 
osobowym w literaturze dla młodego odbiorcy odnajduje należne mu miejsce. W 

30  A. Lindgren, Dzieci z Bullerbyn, s. 183.
31  J. Korczakowska, Bułeczka, op. cit., s. 35.
32  M. E. Letki, Od dziś za tydzień, op. cit., s. 68.
33  Por. W. Stróżewski, W kręgu wartości, Kraków 1992, rozdz. II.
34  Ibidem.
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przypadku Janka (Bella i Sebastian) docenianie swego przyjaciela jest zjawiskiem 
częstym. Wyznaje on Norbertowi: „Ty mi się podobasz, lubię cię”. Nie czuje się on 
godny przyjaźni swego towarzysza, patrzy w niego jak w obrazek, imponuje mu on, 
z uwielbieniem wręcz wpatruje się w Norberta35. Niewątpliwie Norbert, choć skryty 
i tajemniczy – udaje przed naiwnym Jankiem swą przyjaźń w celu uzyskania przy 
jego pomocy doraźnych korzyści – ma autorytet względem chłopca. Inny natomiast 
bohater słuchał swego przyjaciela, gdy ten opowiadał mu jedną historię ze swego 
życia. Mówił mu, iż na strzelnicy wygrał konia i cały wóz, ale podarował sobie tą na-
grodę, widząc łzy właścicielki i wziął z sobą jedynie konia. Imponuje to chłopcu, któ-
ry tej opowieści wysłuchał36. W wielu sytuacjach natomiast Karol37 dawał po sobie 
poznać, iż wysoko ceni swego przyjaciela i brata zarazem: Jonatana. Wyznał m.in., iż 
wiele by dał, aby być tak odważnym jak jego brat. 

Upodabnianie się do osoby mającej autorytet jest obecne w książce J. R. Charlew-
skiej. Zapatrzony w dobrze czyniącą wszystkim grupę harcerzy Felek, dawny roz-
rabiaka i łobuz, pragnie teraz zmienić się i być tak, jak oni, harcerzem38. Harcerze 
stanowią dla chłopca autorytet i chce być on jednym z nich. Pod względem nauki 
autorytetem w klasie jest Pankracek – przyjaciel Jacka i Wacka. Kiedy dostał on za 
wzorowe świadectwo nagrodę książkową na końcu roku szkolnego, jego towarzysze 
obiecują sami sobie po cichu, że za rok go dogonią, a tymczasem krzyczą Pankracko-
wi „Hura”39. Swoją wiedzą i oczytaniem imponuje natomiast profesor swemu trochę 
leniwemu w nauce młodemu przyjacielowi: Markowi40. Zaniedbujący od jakiegoś 
czasu przedmiot historii w szkole Marek zaczyna po spotkaniach z profesorem – 
specjalistą i autorytetem w dziedzinie historii – całe wieczory spędzać nad książką. 
Studiuje takie pozycje, jak: „Grunwald”, „Bitwa pod Płowcami”. Młodszy brat Lwie 
Serce41 kieruje do Jonatana następujące słowa: „Gdzie pójdziesz, pójdę z tobą”, które 
są wyrazem bezgranicznego zaufania i wyrażają chęć czynienia wszystkiego tego, co 
przyjaciel. Pełna rozwagi i delikatności jest odpowiedź Jonatana na tę propozycję: 
„Jeśli chcesz, to ja też chcę”. W wypowiedziach braci jest wiele zrozumienia i zgody. 
Podobne naśladownictwo ma miejsce w przypadku innej pary przyjacielskiej: Bu-
łeczki i Wandy42. Duża jak Bronia chce być Wanda i nie chce już papilotów, gdyż jej 
życzeniem jest, wyglądać jak jej przyjaciółka. Dziewczynki razem idą do szkoły. 

Być dla kogoś autorytetem oznacza wpływać w pewnym zakresie na jego decyzje. 
W książce Karolcia tytułowa bohaterka szuka akceptacji dla jej pomysłu – czynie-
nia ludziom przyjemności darowania im prezentów – u swego przyjaciela: Piotra43. 
Pyta go o zgodę na realizację tego zamierzenia, a on zapewnia ją o szlachetności jej 
przedsięwzięcia. Bronek natomiast (Złota kula44) nie czuje się winnym że ma brud-
ne chusteczki, gdyż u jego przyjaciela: Pawła jest tak samo. Decyduje się on na ta-
kie postępowanie, znajdując oparcie i swoiste „uzasadnienie” swego zachowania w 

35  Cecile Aubry, Bella i Sebastian, op. cit., s. 31, 33, 56.
36  H. Maria Denneborg, Janek i Tarpan, op. cit., s. 36.
37  A. Lindgren, Bracia Lwie Serce, op. cit., s. 51.
38  J. RuthCharlewska, Dziewczynka spoza szyby, op. cit., s. 61.
39  M. Jaworczakowa, Jacek, Wacek i Pankracek, op. cit., s. 79.
40  S. Fleszarowa-Muskat, Papuga pana profesora, op. cit., s. 126.
41  A. Lindgren, Bracia Lwie Serce, op. cit., s. 129.
42  J. Korczakowska, Bułeczka, op. cit., s. 124.
43  M. Kruger, Witaj Karolciu, „Siedmioróg”, Wrocław, 1991, s. 88.
44  H. Ożogowska, Złota kula, Nasza Księgarnia, Warszawa 1972, s. 7.
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cenionym przez siebie przyjacielu. Godna naśladowania decyzja jednego z dwóch 
braci Lwie Serce o wszczęciu poszukiwań Jonatana jest wynikiem zasłyszanych od 
niego właśnie (Jonatana) słów. Mówił on: „Są rzeczy, które trzeba zrobić mimo ich 
niebezpieczeństwa, bo inaczej nie jest się człowiekiem, tylko śmieciem”45. Zdanie 
to zasadniczo zaważyło na sposobie myślenia i podejmowanych przez Karola dzia-
łaniach. Dla Karolci46 wyrazicielem autorytatywnych myśli jest jej przyjaciel Piotr. 
Przed ostatnim, skierowanym do zaczarowanego koralika życzeniem wie, że musi 
naradzić się z Piotrem. Kiedy mówi mu o lalce, o którą chciałaby koralik poprosić, 
widzi u chłopca pełne oburzenia i pogardy spojrzenie. Wycofuje się z tego pomysłu i 
poprawia się, mówiąc, że to nie poważne.

Kiedy ktoś stanowi dla nas autorytet, pamiętamy jego słowa, przywołujemy je 
w odpowiednich ku temu sytuacjach, rozważamy je i próbujemy się do nich stoso-
wać. Dzieło autorstwa J. Spyri47 odsłania przed czytelnikiem sytuację, gdzie słowa 
przyjaciela są pamiętane przez partnera interakcji: Heidi zapamiętała dobrze słowa 
dziadka, wyrażające pogląd negatywny na temat strojenia się, i postanawia nie nosić 
nowego kapelusza mimo, iż bardzo się jej podoba. Na długo zachowały się w sercu 
chromej Elżuni48 natomiast słowa pana Andrzeja, który swoimi opowiadaniami pod-
sycał u chorej wolę walki i wytrwałość w walce z kalectwem. Zyskała ona potrzebny 
upór w nie poddawaniu się chorobie i cytuje słowa jej starego przyjaciela w liście do 
niego kierowanym. Pisze mu, iż miał rację, mówiąc: „Dobrocią można dużo zrobić” 
(Odpowiedziała bowiem dobrem na zło, jakie wyrządził jej zazdrosny i niegrzeczny 
Wicek). Sucharek – bohater dzieła A. Lindgren49 - decyduje się skoczyć w przepaść 
(tylko to mogło bowiem uratować brata od ciężkiego kalectwa), powtarzając sobie 
słowa Jonatana (swego brata), iż niedopełnienie powinności, nie uczynienie rzeczy, 
którą należało wykonać, sprawia, że osoba taka nie jest już „człowiekiem”. 

Przyjaźń to opowiadanie M. Dąbrowskiej, w którym ukazane zostały dzieje przy-
jaźni Stefana i Karola. Ten ostatni pod wpływem swego towarzysza przemienia się 
w lepszego człowieka. Początkowo był on samolubny i skrajnie egoistyczny miał 
pogląd na życie. Poznając Stefana, zwłaszcza jego dobre, kierujące się bezinteresow-
nością serce, zaczyna rozumieć swoją małość i wielkoduszność swego towarzysza. 
Zmienia swoje zachowanie i sposób myślenia o drugich. Zdolny jest do wielkich po-
święceń. Potrafi nawet zupełnie zapominać o sobie, myśląc o ratowaniu swego przy-
jaciela. Zaczyna liczyć się dla niego jedynie dobro, zdrowie i radość, a także spełnie-
nie pragnień jego partnera, mianowicie: Stefana. Karol przestaje być już dzieckiem, 
a zaczyna bardzo dojrzale traktować życie, obowiązki, drugiego człowieka, zdrowie 
– ofiaruje, gdy zachodzi taka potrzeba, siebie samego za przyjaciela50.

Zakończenie
Zarówno przykład, jak i obecność autorytetu wśród przyjaciół, przyczynia się do 

wzajemnego pociągania się partnerów interakcji ku czemuś dobremu. Szlachetność 
przyjaźni m.in. wynika z faktu zaistnienia w jej obrębie owych struktur oddziaływa-

45  A. Lindgren, Bracia Lwie Serce, op. cit., s. 62.
46  M. Kruger, Karolcia, „Siedmioróg”, Wrocław 1990, s. 136 i 139.
47  J. Spyri, Heidi, op. cit., s. 96.
48  J. Ruth Charlewska, Dziewczynka spoza szyby, op. cit., s. 72.
49  A. Lindgren, Bracia Lwie Serce, op. cit., s. 221.
50  M. Dąbrowska, Przyjaźń, op. cit., s. 23, 28, 31, 42.
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nia międzyludzkiego, jakimi są: autorytet i przyjaźń. W wychowaniu znamiennym 
sposobem prowadzenia młodzieży i dzieci, a także ludzi już dorosłych, do warto-
ści nieprzemijających i istotnych z punktu widzenia wzrastania we własnym czło-
wieczeństwie, jest odwoływanie się do przykładów i autorytetów. W myśl słynnego 
powiedzenia, że słowa uczą, ale przykłady i także – parafrazując: autorytety – po-
ciągają. Im więcej nasycimy nasze podejście w procesach wychowania przykładem 
i ukazywaniem wybranych autorytetów, tym efektywność naszych starań o stan 
rozwoju młodzieży, dzieci, a także dorosłych w sferze moralno-obyczajowo-społecz-
nej będzie znacząca. Literatura jest tu prawdziwą pomocą w tak ukierunkowanym 
i planowanym wychowaniu. Dzięki swemu artyzmowi, obecnej tu estetyce wywie-
ra szczególną „presję” na odbiorcach, tj. czytelnikach, rozbudzając ich do czynów 
szlachetnie pięknych. Dobra książka może i powinna wiele zmieniać w strukturze 
aksjologicznej człowieka, który pragnie kroczyć drogą do doskonałości. Kultura, li-
teratura i wychowanie mogą (a może muszą) znajdować się w jednym froncie walki 
o prawdę, dobro i piękno w każdym z nas, posługując się w swej treści autorytetem i 
przykładem, które to zawsze dla ludzi pozostaną pociągające i atrakcyjne.

Streszczenie:
Zarówno dom, szkoła, jak i placówki, które mają programowo powołane do wy-

chowania poza obowiązkowym systemem szkolnym, w wielu przypadkach nie są 
w stanie sprostać takim zadaniom jak: dyscyplinowanie młodzieży, rozwiązywanie 
trudnych sytuacji przy zachowaniu lub wręcz egzekwowaniu ustalonych z młodzie-
żą „kodeksu postępowania”. Istnieje zatem potrzeba poszukiwania nowych, ale co 
ważniejsze skutecznych form oddziaływania wychowawczego na młodzież. Trzeba 
jednak zachować szczególną troskę w pracy, kształtując sferę postaw, przekonań, 
zachowań, moralności młodych ludzi. Ponieważ cała presja i autorytaryzm bloku-
ją tylko dorastających i dorosłych ludzi. Proszę odnieść się do kontaktu z młody-
mi ludźmi, gdzie negocjacje, wolność, wybór, pokój i zrozumienie oraz cierpliwość, 
wymagają czasu, będą stanowić fundament. Literatura, będąca dobrą kulturą wielu 
środowisk, jest nieocenionym sprzymierzeńcem w takim podejściu do zagadnienia 
edukacji - edukacji, którą można uznać za wzór z punktu widzenia jej efektywności. 
Dzięki ekspresji, działaniu na wyobraźnię, wywołującej refleksję i krytyczne myśle-
nie, a także wymiarowi ludycznemu, atmosferze swobody wyboru i prezentowanej 
literaturze staje się prawdziwym „nauczycielem” człowieka. Na podstawie badań 
przyjrzymy się w tym tekście przedstawionym na łamach literatury przyjaźni mło-
dego czytelnika, w ramach której przykład i autorytet stają się „agentami” edukacji.

Słowa klucze: autorytet, przykład, wychowanie, literatura, przyjaźń

Summary:
The authority and example-needed strengthening education [From the literary 

creations of friendship]
Both the home, school and institutions to programmatically set up to educate and 

outside the compulsory school system, they can not in many cases to meet such ta-
sks as: disciplining youth, solving difficult situations while maintaining or even en-
force established with the youth of the „code” of conduct. There is therefore a need 
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to seek new, but more importantly effective forms of educational influence on young 
people. There must, however, take place special care at work shaping the realm of 
attitudes, beliefs, behaviors, morals of young people. Because all the pressure and 
authoritarianism only block the adolescent to adult humans. Please refer to the con-
tact with young people, where negotiation, freedom, choice, peace and understan-
ding, and patience, and it takes time, will form the foundation. Literature, being a 
good culture of many communities, is invaluable ally in this approach to the issue of 
education - education that can be considered as a model in terms of its effectiveness. 
Thanks to the expression, the action on the imagination, causing reflection and criti-
cal thinking, as well as ludycznemu dimension, an atmosphere of freedom of choice 
and presented the literature becomes a real „teacher” human. Based on the studies 
we will look at in this text presented in the pages of literature for young readers 
friendship within which the example and authority become „agents” of education

Keywords: authority, exemplar, education, literature, friendship
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Św. Jan Paweł II w pamięci 
trzydziestolatków – analiza badań 

jakościowych

 

mgr Joanna Garbulińska-Charchut – Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie            

Wstęp
W życiu człowieka ważny jest wzór do naśladowania. Dla każdego nadchodzi 

moment, w którym chce powołać się na autorytet. Pod określeniem autorytet ro-
zumiem tu osobę, która ma wpływ na zachowanie i poglądy innych, budzi zaufanie 
i może stanowić wzór postępowania, jest osobą bliską, choć nie musi żyć w bez-
pośrednim otoczeniu danej jednostki. Takim człowiekiem był Jan Paweł II – choć 
mieszkający wiele kilometrów od rodzinnego kraju, pozornie odległy, tak naprawdę 
będący bliską postacią dla wielu ludzi, nie tylko tych, którzy określali/określają sie-
bie mianem żarliwych katolików. 

Interesującą grupą, która miała okazję poznać naukę papieża-Polaka są współcze-
śni 30-latkowie. Przedstawiciele tego pokolenia pamiętają jeszcze „na żywo” postać 
„naszego Ojca Świętego”. Wspomniane osoby mają w pamięci nie tylko wzniosłe i 
piękne chwile, ale znają również jego chorobę oraz odejście. To oni nierzadko wypo-
wiadali słowa po śmierci Jana Pawła II, w których zastanawiali się, jak będzie wyglą-
dał ówczesny i przyszły świat. Przecież papież-rodak był z nimi przez cały czas ich 
ówczesnego życia. W kwietniu 2005 r. przecież innego ojca Kościoła nie znali. 

We wrześniu br. (a więc w trakcie trwania pandemii Covid-19) zostały przepro-
wadzone badania jakościowe – internetowe wywiady pogłębione, w których wzięło 
udział 30 osób w wieku od 31 do 39 lat, które w dniu śmierci polskiego papieża były 
w szkole ponadpodstawowej, na studiach lub wkrótce po ich ukończeniu. Pamiętali 
więc oni życie i działalność Jana Pawła II. 

1. Papież-Polak w wynikach badań jakościowych
Dla 20 z 30 respondentów Św. Jan Paweł II jest swoistym autorytetem, ważną 

osobą, 5 badanych nie miało jednoznacznego zdania na ten temat, pozostali wy-
powiadali się w sposób negatywny lub obojętny. Interesującym jest to, że im starsi 
respondenci z grupy 30-latków, tym bardziej pozytywne było ich zdanie na temat 
polskiego papieża. Wynikało to być może z tego, Jan Paweł II dłużej był obecny w 
ich życiu i pamięci, albo mieli oni więcej wspomnień z czasu, gdy papież cieszył się 
relatywnie lepszym zdrowiem. 

Badani w internetowych wywiadach pogłębionych zostali zapytani o to, jak po-
strzegają papieża Jana Pawła II, kim był dla nich i co zapamiętali z jego nauczania i 
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ziemskiej wędrówki. Respondenci odpowiedzieli również na pytanie czy w swoim 
życiu kierują się zasadami, które były bliskie Ojcu Świętemu.

2. Głos współczesnych trzydziestolatków – retrospekcja
Obecni trzydziestolatkowie w różny sposób zapamiętali postać Jana Pawła II. Im 

starsi, tym ta pamięć była bardziej wyraźna i obfitowała w większą liczbę szczegó-
łów. Być może wiąże się to z ich większą katolicką świadomością, pełniejszym uczest-
nictwem w życiu Kościoła. Możliwe, że młodsi 30-latkowie swoje zainteresowania 
kierowali wówczas na inne obszary, niekoniecznie związane z wiarą. 

Jeden z respondentów, 31-letni Kamil swoje wspomnienia o papieżu opisał w na-
stępujący sposób „pamiętam papieża przede wszystkim już jako chorego staruszka, 
bardzo cierpiącego, ale jednocześnie niosącego swój krzyż z godnością i szacunkiem 
do świata oraz innych ludzi. Ogromny wpływ wywarły na mnie ostatnie chwile z 
jego życia. To uświadomiło mi, że życie jest bardzo kruche, a wizja cierpienia może 
być bliska każdemu człowiekowi, nie tylko zwyczajnemu, „szaremu”, ale także tak 
wielkim osobistościom jak papież. To zapamiętałem w największym stopniu”1.

Innym głosem była wypowiedź 39-letniej Barbary, która zapamiętała Ojca Świę-
tego w następujący sposób: „zachowałam w pamięci wyraźny obraz papieża-Pola-
ka. Gdy zmarł, miałam 24 lata. Tak ogromnie przeżyłam jego odejście, ale z drugiej 
strony wiedziałam, że przecież kiedyś musi to nastąpić. Pamiętam wiele obrazów, w 
których obecny był „nasz papież”. Kiedy byłam mała, gościł w programie „Ziarno” – 
jakie to było przeżycie dla małego dziecka. Pamiętam pielgrzymki do Polski, sama 
uczestniczyłam w jednym ze spotkań. Byłam na krakowskich Błoniach. Później na 
tych samych Błoniach pod kamieniem upamiętniającym Ojca Świętego, zapalałam 
ze znajomymi znicze w rocznicę jego śmierci. Dobrze pamiętam też ceremonię po-
grzebową – największe wrażenie sprawiło na mnie to, co stało się pod koniec – gdy 
Pismo Święte, położone na trumnie papieża zamknęło się pod wpływem podmuchu 
wiatru. Może to był przypadkowy wiatr, a może coś więcej? Tak, czy inaczej, miało to 
jakiś niezwykły, wręcz mistyczny wymiar”2.

35-letnia Joanna napisała, że dla niej niezapomnianym wydarzeniem, które zjed-
noczyło ludzi w różnym wieku była śmierć papieża – „odejście Ojca Świętego wy-
warło na mnie ogromne wrażenie. Zawsze byłam osobą wierzącą, choć moja wiara 
miała różny wymiar, raz mogłam ją określić jako głębszą, innym razem – w zależno-
ści od etapu mojego życia – jako mniej żarliwą. W czasie gdy papież umierał miesz-
kałam w Krakowie – mieście, które było bliskie Ojcu Świętemu. Byłam wtedy na I 
roku studiów, prowadziłam zwyczajne, studenckie życie. Jednak w ostatnich dniach 
przed śmiercią Jana Pawła II dało się zauważyć to, że krakowskie oraz studencie 
życie zaczyna wchodzić w inny wymiar. Dało się zauważyć jego zwolnienie i niezwy-
kłą, niecodzienną aurę. Znajomi byli mniej chętni do koleżeńskich spotkań. Wśród 
nich miałam osoby, które po raz pierwszy od lat znów się modliły i co więcej – nie 
wstydziły się tego. Byli to ludzie, którzy na co dzień deklarowali się jako ateiści lub 
po prostu osoby, które z jakiś powodów odsunęły się od Kościoła. W dniu 2 kwiet-
nia 2005 r. uczestniczyłam w 20-tych urodzinach kolegi, które odbywały się przed 
jednym z akademików na Miasteczku Studenckim Akademii Górniczo-Hutniczej. Na 

1  Badanie własne, respondent Kamil, lat 31.
2  Badanie własne, respondentka Barbara lat 39. 
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co dzień to miejsce tętniło i tętni życiem, gdy tylko pozwala na to pogoda, rzesze 
studentów spotykały się przed domami studenckimi. Życie studenckie trwało przez 
cały czas, osoby z zewnątrz mogły odnieść wrażenie, że Miasteczko nigdy nie zasy-
piało. Wracając jednak do wcześniejszej myśli, określenie tego spotkania w dniu 2 
kwietnia 2005 r. jako imprezy byłoby zbyt mocne. Po prostu spotkaliśmy się i rozma-
wialiśmy, a gdy wybiła godzina śmierci papieża – w ciszy rozeszliśmy się do swoich 
miejsc zamieszkania. Wtedy świat się zatrzymał, a my staliśmy się częścią tego wy-
jątkowego czasu. Nie śmieliśmy wykazać żadnej innej formy aktywności”3. 

3. Św. Jan Paweł II autorytetem?
W grupie 20 osób, dla których Ojciec Święty w różnym stopniu był/jest autory-

tetem, wśród odpowiedzi można było odnaleźć poniższe głosy. Jednym z nich była 
wypowiedź 35-letniej Ewy, która napisała: „Jan Paweł II właściwie zawsze był obecny 
w moim życiu, szanowałam go nawet wtedy, gdy byłam dalej od Kościoła. Gdy zmarł, 
coś we mnie pękło, zaczęłam się do Niego modlić, wierząc w to, że zostanę wysłucha-
na. Tak się stało. Prosiłam o dobrego męża – zostałam wysłuchana. Prosiłam o dar 
macierzyństwa – również z powodzeniem. To niezwykłe wiedzieć, że jest ktoś, kto 
nad nami czuwa, do kogo można zwrócić się ze swoimi radościami, ale także ze smut-
kami. Niezwykłym faktem dla mnie jest to, że miałam tę niezwykłą sposobność żyć 
w czasach ziemskiej pielgrzymki człowieka, który został świętym. Ja wiem, że z pew-
nością wielu spotkałam na swej drodze, ale Ojciec Święty był postacią wyjątkową”4. 

Interesującą wypowiedzią podzieliła się 38-letnia Klementyna, która napisa-
ła: „tak, jak tato Karola Wojtyły po śmierci jego mamy powiedział mu, że teraz jego 
mamą jest Matka Boska, tak mnie moja babcia powiedziała, gdy moi rodzice zginęli 
w wypadku. Miałam wtedy 10 lat, świat w jednym momencie zawalił się i już nigdy 
nie wrócił na dawne tory. Przed depresją uchroniła mnie wiara w to, że rodzice czu-
wają nade mną oraz w to, że nie tylko ja straciłam mamę i tatę. Jako dziecko znałam 
przecież postać Ojca Świętego, a gdy dowiedziałam się, że stracił mamę gdy był ma-
łym dzieckiem, poczułam niezwykłą więź z nim. Zawsze cieszyłam się, gdy papież 
przyjeżdżał do Polski, dwukrotnie miałam okazję uczestniczyć w mszach świętych, 
sprawowanych przez Jana Pawła II. Zawsze było to dla mnie niezapomniane, niezwy-
kłe doświadczenie, które umacniało moją wiarę w Boga. Po latach mogę przyznać, 
że dzięki nauce Ojca Świętego nie zeszłam na tzw. „złą drogę”, bo zawsze, gdy nama-
wiano mnie do złego, miałam przed oczyma także Jego postać i to, że mówił, że my 
młodzi jesteśmy solą ziemi. Było mi głupio zawieść Go. Z resztą tak jest do tej pory”5.

Inną wypowiedzią podzielił się 33-letni Adrian, który stwierdził, że „Jan Paweł II 
to autorytet właściwie dla ludzi w każdym wieku – zarówno dla młodych, ale także 
dla starszych osób, nie tylko wiernych, ale także osób, których wiarę można opisać 
jako „mniej silną”. To taki fenomen polskiego papieża, który pragnął zjednoczenia 
ludzkich serc. Pamiętam biały marsz po jego śmierci, gdy na krakowskim rynku 
zgromadził się tłum osób w różnym wieku, wszystkie ubrane na biało. Trudno było 
wtedy znaleźć wolne miejsce na płycie rynku. To było niezwykłe przeżycie. Poszli-
śmy wtedy całą klasą, choć nikt nas do tego nie zmuszał, a sam marsz nie był prze-

3  Badanie własne, respondentka Joanna, lat 35.
4  Badanie własne, respondentka Ewa, lat 35.
5  Badania własne, respondentka Klementyna, lat 38.
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cież w godzinach lekcyjnych, ale popołudniu, gdy lekcje już się skończyły. Szliśmy 
wtedy z potrzeby serca, potrzebowaliśmy tego i czuliśmy, że chcemy uczestniczyć w 
tym ważnym wydarzeniu”6.

38-letni Krzysztof o swoim postrzeganiu papieża Jana Pawła II jako autorytetu, 
napisał tak „moja wiara nigdy nie była żarliwa, właściwie mogłem siebie określać 
jako ateistę, ale gdy umierał papież znów zacząłem się modlić. Naprawdę wziąłem 
różaniec do ręki. Wcześniej nawet go nie miałem… Byłem ochrzczony, owszem, ale 
do bierzmowania już nie poszedłem. Kiedy umierał Ojciec Święty, tak wiele zmie-
niło się w moim życiu. Mój świat – nie wiem skąd, jak, dlaczego – zatrzymał się. 
Poczułem, że chcę być częścią żywego Kościoła. Zacząłem czytać homilie Jana Pawła 
II, wziąłem do ręki jego książki. Odnalazłem w nich siebie. To było niezwykłe i ta-
kie… intymne. Przestałem wtedy naśmiewać się z Kościoła, wiary. Zapragnąłem być 
częścią wiernych. To było niezwykłe, gdy po kilkunastu latach przyjąłem sakrament 
Komunii Świętej. Czy miałem później kryzysy wiary? Oczywiście, ale komu one się 
nie przytrafiają?”7.

4. Żywa pamięć o nauce papieża-Polaka
Respondenci zostali zapytani również o pamięć związaną z nauką Jana Pawła II. 

Wśród tego, co zapamiętali znalazły się m.in. głosy dotyczące roli młodzieży w świe-
cie, wartości małżeństwa, postulat ekumenicznego podejścia do wiary, czy postrze-
ganie roli modlitwy. Wśród głosów, które dotyczyły powyższych kwestii znalazła 
się wypowiedź 36-letniej Zuzanny, która napisała, że „papież nauczył mnie bezin-
teresownego dawania siebie drugiemu, potrzebującemu człowiekowi. Nie musi to 
być patetyczne podejście do drugiej osoby, ale zwyczajna pomoc w przeżywaniu co-
dzienności. Mam tutaj na myśli, np. poświęcenie swojego czasu, aby pomóc starsze-
mu, potrzebującemu sąsiadowi w zrobieniu zakupów, odwiedziny samotnej osoby, 
dla której rozmowa z drugim człowiekiem ma bezcenny wymiar i jest balsamem dla 
duszy. W dzisiejszym świecie przecież mamy okazję być tak blisko siebie, choć cza-
sem jest to bliskość „przez łzy”, bo pandemia utrudniła bezpośredni, piękny kontakt 
międzyludzki. Starsi, samotni ludzie niejednokrotnie nie korzystają z dobrodziej-
stwa Internetu, a nawet jeśli go używają, trudno jest im spędzić np. ważne chwile 
on-line. Obraz w komputerze nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z drugą osobą”8.

39-letni Antoni zauważył, że dla niego ważne były słowa Jana Pawła II, który mó-
wił o jednostkowym Westerplatte – „te słowa bardzo mnie ujęły. Były tak proste, 
ale jednocześnie niezwykle prawdziwe. Ten apel skierowany do każdego człowieka 
ma wartość ponadczasową. Przecież każdy człowiek niezależnie od wieku ma swój 
krzyż, swoją ważną sprawę, która jest trudna, ale o którą trzeba walczyć”9. 

37-letnia Joanna napisała, że dla niej bliska jest „wizja papieża dotycząca rodziny. 
Rodziny, która jest najważniejsza dla każdego człowieka. To w rodzinie człowiek do-
świadcza miłości, troski i odpowiedzialności za drugą osobę. Mówił, że prawdziwa 
miłość jest związana z cierpieniem, że nie jest jednokolorowa, wyidealizowana tak, 
jak przedstawia się ją współcześnie. Ważne było również jego postrzeganie dziec-

6  Badanie własne, respondent Adrian, lat 33.
7  Badanie własne, respondent Krzysztof, lat 38.
8  Badanie własne, respondentka Zuzanna, lat 36.
9  Badanie własne, respondent Antoni, lat 39.
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ka nienarodzonego. Jan Paweł II pragnął, aby każde dziecko było chciane i kocha-
ne, aby nie było postrzegane jako intruz czy agresor. Ojciec Święty podkreślał taką 
oczywistość (która dziś wcale taką nie jest!), że każdy człowiek ma prawo do życia. 
Ważnym dla mnie były słowa, do których wracam w trudnych chwilach: „Trzeba po-
wrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny... Rodzina, która modli się 
zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty, zgodnie z dawną tradycją jest 
modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny... odtwarza ona wte-
dy klimat domu w Nazarecie... Poprzez modlitwę we wspólnocie rodzin zapraszamy 
Chrystusa, aby był pośrodku nas: małżonków, rodziców, dzieci... Niewiele jest wspól-
nie podejmowanych działań, które miałyby na rodzinę wpływ głębszy niż wspólna 
modlitwa. Modlitwa pobudza uczucie czci do Boga i wzajemnego szacunku do siebie. 
Nadaje radościom i smutkom, nadziejom i rozczarowaniom, wszystkim zdarzeniom 
i okolicznościom perspektywę Bożego miłosierdzia i opatrzności”10. W trudnych, 
kryzysowych momentach moje myśli zawsze krążyły wokół tych słów”11.

Interesującym głosem była wypowiedź 36-letniego Konstantego, który zauważył, 
że „ja, moi rówieśnicy zapamiętali papieża głównie jako „ojca Kościoła”, rodaka, któ-
ry wiele podróżował po świecie, pragnął zjednoczenia Kościoła i ludzi. Wiele zro-
bił dla przemian politycznych, dodawał odwagi, ale dla mnie i pewnie wielu moich 
znajomych to nie była główna zasługa papieża, bo te przemiany były dla nas zbyt 
odległe. W 1989 r. mieliśmy po kilka lat, a w czasie formowania się Solidarności po 
prostu nie było nas na świecie. Dla nas, młodych ludzi Jan Paweł II ma inne zna-
czenie, jego życie to inny wymiar niż dla starszego pokolenia przemian społeczno-
-politycznych. Z drugiej jeszcze strony żaden papież nie był dla nas tak bliski – nie 
tylko ze względu na to, że mówił w naszym ojczystym języku, ale przede wszystkim 
dlatego, że był wyjątkowym człowiekiem naszych czasów. On sam był solą Ziemi”12. 

31-letni Kacper napisał, że dla niego istotnym były słowa Jana Pawła II, który po-
wiedział, że „należy od siebie wymagać, nawet jeśli inni nie wymagają. Z perspekty-
wy lat to dla mnie ważne słowa. Pochodzę z rodziny, w której się nie wymagało, bo 
rodzice byli zajęci innymi rzeczami, negatywnymi. Wychowywałem się właściwie 
sam. Jestem dumny, że nie zszedłem na złą drogę, nie jestem taki, jak moi rodzice, 
którzy odkąd pamiętam, mieli problem z alkoholem”13.

Powyższe wypowiedzi wskazują, że dla dużej części współczesnych 30-latków 
papież Jan Paweł II był ważną postacią, nie tylko odległym przedstawicielem Kościo-
ła, zamieszkującym w Watykanie. Dla wieku osób był bliskim człowiekiem z krwi i 
kości, osobą która była ważna, choć także dotknięta czysto ludzkimi bolączkami i 
problemami. 

5. Głos krytyki
Dla części respondentów Jan Paweł II pozostał osobą neutralną lub nie określali 

go mianem swojego autorytetu. Badani argumentowali to w różnorodny sposób. 
33-letni Bartłomiej napisał – „w moim życiu trudno było określić, kto jest w nim 

10  Rady Jana Pawła II dla rodziny, http://www.jp2w.pl/pl/43516/0/Rady_Jana_Pawla_II_dla_rodziny.html, 
dostęp 06.11.2020.

11  Badanie własne, respondentka Joanna, lat 37.
12  Badanie własne, respondent Konstanty, lat 36.
13  Badanie własne, respondent Kacper, lat 31.



TEORETYCY I WYCHOWAWCY

285

autorytetem. Nikt nie jest do końca kryształowy, mnie w papieżu nie podoba się 
to, że zbyt mało piętnował to, co złego działo się w kościele katolickim. Byli prze-
cież ludzie skrzywdzeni, ale porzuceni przez kościół. Oczywiście szanuję wiele do-
brych uczynków, które zrobił, ale to nie pozwala mi na postrzeganie papieża jako 
mój autorytet”14. To pokazuje, że część badanych subiektywnie dostrzegała ludzkie 
niedoskonałości Ojca Świętego. Jest to trudne zagadnienie, którego zakres mógłby 
posłużyć do innego typu badań.

6. Pokolenie JPII – co z niego pozostało?
W przestrzeni publicznej, mediach – szczególnie po śmierci papieża Jana Paw-

ła II – funkcjonowało pojęcie pokolenia JPII. Termin swoim zakresem obejmował 
przede wszystkim młode osoby, dla których nauka i postać polskiego Ojca Świętego 
była szczególnie bliska. Wartym podkreślenia jest to, że wszyscy respondenci znali 
ten termin i potrafili napisać, co się z nim wiąże. Dziesięciu na trzydziestu badanych 
zadeklarowało, że należeli/należą do tego pokolenia. Argumentowali to tzw. „żywą 
wiarą”, którą cechowali się w wieku lat nastu lub więcej. Część z nich brała czyn-
ny udział w życiu parafii – byli ministrantami, lektorami, należeli do grup modli-
tewnych dla młodzieży, jeździli na rekolekcje, oazy czy dni młodzieży. Pozostali (20 
osób) nie określali siebie tym mianem, nawet jeśli dla części z nich Św. Jan Paweł II 
był autorytetem. Argumentowali to tym m.in. tym, że termin pokolenia JPII sprawiał 
dla nich wrażenie narzuconego tworu, medialnej kreacji. Część podkreślała, że po-
strzegają wiarę jako kwestię intymną.

Podsumowanie
Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu, chętnie odpowiadali na pytania 

związane z osobą papieża Jana Pawła II. Jedyną trudnością w ich realizacji był brak 
bezpośredniego kontaktu z uczestnikami badania jakościowego. Jednak pomimo 
tego realizacja przebiegła pomyślnie. Dla 20 osób postać papieża-Polaka była na tyle 
istotna, że określali Ojca Świętego jako osobę ważną/autorytet. Dla 5 badanych pa-
pież był osobą neutralną/obojętną/negatywną. Pozostali nie mieli jasno sprecyzo-
wanego zdania. Wartym podkreślenia jest to, że współcześni 30-latkowie mieli szan-
sę poznania osoby Ojca Świętego, jego nauki, mogli wziąć udział w nabożeństwach, 
sprawowanych w trakcie papieskich pielgrzymek do ojczyzny. 

Streszczenie:
Pokolenie współczesnych 30-latków miało możliwość aktywnego uczestniczenia 

w ziemskiej wędrówce papieża Jana Pawła II. Osoby urodzone w latach 80. Poprzed-
niego stulecia mogli np. osobiście brać udział w pielgrzymkach Ojca Świętego do 
Polski, mieli sposobność zobaczyć go w Watykanie, słuchać jego homilii, widzieć 
zmiany, jakie zachodziły w jego zdrowiu. Dla wielu osób papież był ważną postacią, 
autorytetem. Artykuł stanowi podsumowanie badań jakościowych, przeprowadzo-
nych na grupie 30 osób i został oparty na pisemnych wywiadach pogłębionych, w 
których respondenci dzielili się własnymi refleksjami.

Słowa kluczowe: papież, Jan Paweł II, Ojciec Święty, autorytet, Kościół, 30-latkowie

14  Badanie własne, respondent Bartłomiej, lat 33.
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Summary:
St. John Paul II in the memory of thirty-year-olds - analysis of qualitative research
The generation of modern 30-year-olds had the opportunity to actively partici-

pate in the earthly journey of Pope John Paul II. People born in the 1980s of the 
previous century could take part in his pilgrimages to Poland. Also they had the op-
portunity to see him in the Vatican, listen to his homily, see the changes that took 
place in his health. For many people, the pope was an important figure, an authority. 
The article is a summary of the qualitative research conducted on a group of 30 pe-
ople and was based on written in-depth interviews in which the respondents shared 
their own reflections.

Keywords: Pope, John Paul II, Holy Father, authority, Church, 30-year-olds
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Ur. w 1952 roku w Bojanowie. W 1976-82 studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Przemyślu. W r. 
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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 „Pedagogika Katolicka”, „Pedagogia Ojcostwa”, „Katolikus Pedagógia”. Promotor wielu prac 
naukowych, w tym kilkunastu doktorów.

 Ks. prof. zw. dr hab. DHC Jan Zimny – AWL im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Recenzja książki dr Justyny Małysiak
“Miejsce melancholii w mentalności społeczeństwa staropolskiego
doby późnego baroku w świetle kaznodziejstwa epoki”
Kraków 2020, Wyd. Księgarnia Akademicka, ss.325, ISBN 9788381381406.

„Melancholia jest ojczyzną myśli”. 
Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Recenzowana przeze mnie monografia naukowa to wyraz współpracy jaka ma 
miejsce w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Do jej zrecenzowania upo-
ważnia mnie, jak myślę, fakt, że od dłuższego czasu interesuję się i zajmuję proble-
matyką teologiczną, filozoficzną, psychologiczną, pedagogiczną, a ta perspektywa 
zobowiązuje do szerokiego spojrzenia na kaznodziejstwo i jego znaczenie na życie 
człowieka w społeczeństwie.

Opracowane autorstwa dr Justyny Małysiak to zbiór rozważań bardzo intere-
sujących, o charakterze wielopłaszczyznowym. Osadzony tematycznie w obrębie 
szeroko pojętej problematyki kaznodziejstwa, dla której treści wychowawcze i pe-
dagogiczne wynikające z podejmowanych problemów, są bardzo istotne. W litera-
turze światowej temat ten jest podejmowany z różnych perspektyw badawczych 
zwłaszcza od lat 90. XX wieku. W Polsce natomiast brakuje prac, które skupiałyby 
się na całości zjawiska i przedstawiały wyniki badań w szerszym interdyscyplinar-
nym kontekście, którym charakteryzuje się recenzowana monografia. Stanowi ona 
swoistego rodzaju pedagogię dla współczesnego człowieka zagrożonego cywilizacją 
opartą na rujnowaniu wartości chrześcijańskich. Warto podkreślić, że pedagogika 
chrześcijańska nie zajmuje się wychowywaniem woli, sumienia czy religijności lecz 
wychowaniem całego człowieka. Okazuje się, że w XXI wieku chrześcijaństwo jest 
coraz bardziej osamotnione w całościowym patrzeniu na człowieka, a przez to także 
w całościowej trosce o człowieka! Dojrzały chrześcijanin to ktoś, kto rozumie ca-
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łego człowieka i kto staje się szlachetnym wychowawcą całego człowieka. W per-
spektywie chrześcijańskiej celem wychowania jest coś więcej niż zdobycie przez 
człowieka wiedzy i kompetencji zawodowych. Pedagogika chrześcijańska, oparta na 
antropologii biblijnej, to cenny system wychowania, który umożliwia wychowanko-
wi osiągnięcie faktycznej integracji. Jak się okazuje, takie patrzenie, takie podejście 
do spraw ludzkich posiada Autorka. Cieszy ten fakt, że i wśród młodego pokolenia 
można spotkać osoby, która swą wrażliwością obejmują całą istotę człowieka w jego 
integralnym ujęciu. 

Ponadto warto zaznaczyć, że dr Justyna Małysiak jest adiunktem w Zakładzie Me-
todologii Badań, Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 
Tadeusza Kościuszki. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą historia 
religii, kultury i mentalności społeczeństwa staropolskiego, czego efektem jest pre-
zentowana monografia. 

Książka może więc być traktowana jako naukowy przyczynek do poznania spo-
łecznych podstaw mentalności społeczeństwa nie tylko staropolskiego doby póź-
nego baroku, ale również współczesnego i jego stanów melancholicznych jakie w 
dobie współczesnej tworzą zjawisko dość powszechne i mają istotne znaczenie na 
formację duchową, intelektualną społeczną i osobowościową. Każdy kto choćby w 
niewielkim stopniu prowadzi refleksję nad swoim życiem duchowym, nad stanem 
społeczeństw doby współczesnej winien oddać się niniejszej lekturze. 

Dzieło dr Justyny Małysiak stanowi bogaty i cenny wkład do historii kaznodziej-
stwa i wychowania. Jest to gruntowne, wnikliwe i oryginalne dzieło syntezy dzie-
jów pedagogii i formacji. Autorka rzeczowo i wnikliwie przedstawiła problematy-
kę kaznodziejstwa jako elementu wychowania i myśli pedagogicznej w kontekście 
uwarunkowań społeczno-politycznych i kulturalnych. Struktura całości i poszcze-
gólnych części są przejrzyste, logiczne i merytorycznie uzasadnione. Napisana 
została językiem naukowym, jasnym, prostym,  pięknym, zwięzłym i potoczystym. 

Godnym uwagi jest szeroka kwerenda biblioteczna Autorki w poszukiwaniu źró-
deł archiwalnych w bibliotekach zarówno polskich, jak i zagranicznych przechowu-
jących staropolskie manuskrypty kaznodziejskie. W sumie zebrano bardzo szeroki 
zespół staropolskich prac, tak rękopiśmiennych jak i drukowanych, dających dobrą 
podstawę do prowadzonych badań nad dziejami staropolskiej dydaktyki kazno-
dziejskiej. W pracy dokonano właściwego i szerokiego omówienia istoty tej bazy 
źródłowej, która dała możliwość formułowania odpowiednio ukazanych wątków z 
zakresu badań nad melancholią jako stanem emocjonalnym ówczesnego społeczeń-
stwa wiernych Kościoła katolickiego dawnej Polski.

Mądrość Autorki jest specyficznym wyrazem jej indywidualności. Twórczyni tego 
pięknego dzieła wpisuje się w bogactwo literatury polskiej i światowej. Zatem pu-
blikację należy włączyć do kanonu literatury z zakresu kaznodziejstwa, pedagogiki, 
filozofii, pedagogiki, dyscyplin współpracujących z filozofią wychowania, psycholo-
gią wychowawczą oraz socjologią edukacji – nauką teoretyczną, praktyczną, empi-
ryczną. Pozycja będzie pomocna także dla duszpasterzy, szczególnie pracujących na 
odcinku wychowania młodzieży. 

Ks. Jan Zimny
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Ks. dr Adam Szpotański – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Recenzja książki Leon Leyson
„Chłopiec z listy Schindlera”,

Warszawa 2020, ss. 256 

II wojna światowa zapisała się w historii jako jeden z najtragiczniejszych konflik-
tów. Oprócz  żołnierzy wszystkich walczących stron, a także wielu cywilów, którzy 
ucierpieli w toku działań wojennych, do następnej nie mniej licznej grupy poszkodo-
wanych można było zaliczyć ofiary ludobójstwa. Nazistowska doktryna głosiła ko-
nieczność oczyszczenia rasy i powiększenia strefy życiowej dla ,,nadludzi” kosztem 
,,podludzi”. Do kategorii gorszych rasowych zaliczano przede wszystkim Żydów, ale 
także: Polaków, Rosjan, Romów itd.  Łączna suma ofiar ludobójstwa sięgała kilku mi-
lionów. W mechanizm terroru zaangażowano praktycznie cały naród. W tym całym 
szaleństwie śmierci, znalazły się osoby, które często z narażeniem życia swojego i 
swoich najbliższych próbowały ratować skazanych na niechybną śmierć. Ludobój-
stwo przeprowadzone na Żydach zwykło się określać terminem ,,Holokaust”. Nato-
miast, tych którzy podjęli się próby ratowania Żydów  po latach uhonorowano tytu-
łem: ,,Sprawiedliwy pośród narodów świata”. Do grona tych bohaterów należał m.in. 
Oskar Schindler (1908 – 1974). Owa postać funkcjonuje w świadomości czytelni-
ków głównie dzięki filmowi pt. ,,Lista Schindlera” reżyserii Steven Spielberga. Wiele 
kontrowersji powstało wokół Schindlera, głównie dzięki hulaszczemu trybowi życia 
Schindera, nie mniej jednak to dzięki łapówkom znajomością pośród nazistów udało 
mu się uratować tak wiele ludzkich istnień. Do grona ocalonych ,,Żydów” należało 
wówczas dziecko, a następnie nastolatek Leon Leyson. O swoich przeżyciach i feno-
menie Schlindera opowiada książka pt. ,,Chłopiec z listy Schindlera”.

Leon Leyson (1929 – 2013 właściwie Lejb Lejzon) po II wojnie światowej ukoń-
czył studia na: Los Angeles City College, California State Uniwersity oraz Pepperdine 
Uniwersit. Przez blisko trzydzieści lat wykładał na Huntington High Schol w Kalifor-
nii. Chapman Uniwersity nadał mu doktorat honoris causa z nauk humanistycznych. 

Tytuł oryginalny książki brzmi – ,,The boy on the wooden box”, po raz pierwszy 
została wydana w j. angielskim w 2013 r., tłumaczenia polskiego doczekała się w 
2020 r.. Redaktorem prowadzącym polskiego wydania została Anna Czech. Autor 
dedykował  książkę członkom swojej rodziny, którzy padli ofiara Holocaustu oraz 
Osakrowi Schindlerowi. Już po tej dedykacji można dostrzec ogromny szacunek 
autora wobec postaci Schindlera ,,...którego szlachetne czynny istotnie ocaliły cały 
świat”. Używając tego określenia autor odwołał się do inskrypcji zamieszczonej na 
pierścieni, który otrzymał Schindler od ,,swoich Żydów” jako świadectwo jego boha-
terstwa. Słowa: ,,kto ratuje jedno życie, ratuje świat” został zaczerpnięte z Talmudu.

Za pomocą poszczególnych rozdziałów autor opowiadał o kolejnych etapach 



REVIEWS, LETTERS, COMMENTS

290

swojego życia nie szczędząc bardzo realistycznych opisów prześladowania Żydów. 
Z książki możemy się z dowiedzieć, o nastawieniu ludności wobec Żydów jeszcze 
przed wybuchem II wojny światowej, o sposobie funkcjonowania obozów w Płaszo-
wie, Gross Rossen i Auschiwtz. A także o metodach jakie podejmował Schindler w 
celu ratowania ich życia. 

W/w opracowanie nie ma charakteru pracy naukowej, ani dzieła popularnonau-
kowego, nie mniej jednak jest wiernym przedstawieniem wydarzeń, w których na-
ocznie uczestniczył sam autor zestawione ze znanymi z wiedzy powszechnej wy-
darzeniami II wojny światowej. Książka została napisana językiem przystępnym i 
prostym, zrozumiałym także dla ,,laika” historycznego. Osobiście zachęcam do lek-
tury tej książki, dzięki niej możemy popatrzeć na tragizm II wojny światowej oraz 
Holacaustu z perspektywy dorastającego dziecka i młodzieńca

Ks. dr Adam Szpotański
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W 1992 ukończył szkołę średnią a w 1993 r. wstąpił do Zakonu Petrinów, gdzie przyjął imię zakonne 
Prokop. W l. 1994-1999 ukończył filozofię i teologię w Ołomuńcu. Święcenia kapłańskie przyjął 11 
września 1999 r. Przez trzy lata pracował również w duszpasterstwie w Písku. W l. 2002-2004 ukończył 
studia podyplomowe na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie specjalizował się w 
Nowej Ewangelizacji. W 2004 r. ponownie wstąpił do duchowieństwa w południowych Czechach i 
pracował w Lomcu koło Vodňan, Chelčice i Bavorov. W l. 2004-2007 obronił doktorat z teologii na 
Wydziale Teologicznym Cyryla i Metodego w Bratysławie. W l. 2007-2008 wykładał antropologię filo-
zoficzną na Uniwersytecie Studiów Europejskich i Regionalnych (VŠERS) w Czeskich Budziejowicach, 
a w 2009 wykładał w VŠSZ w Pradze. W l. 2010-2011 pracował w administracji kościelnej w Brnie, a 
od 2011 roku w Teplicach (Novosedlice, Dubí i Cínovec. Od 2015 r. podjął wykłady na Wyższej Szkole 
Psychologii Stosowanej (VŠAPs [3]) w Terezinie. Jest autorem wielu ekspertyz. W styczniu 2019 roku z 
sukcesem obronił pracę habilitacyjną w RKCMBF UK w Bratysławie i uzyskał tytuł profesora nadzwy-
czajnego teologii z rąk rektora tej uczelni.

Ks. prof. dr hab. Patrik Maturkanič - Vysoká Škola AplikovanÉ Psychologie v Terezíně

Recenzja książki ks. prof. dr hab. Mariana 
Šurába, PhD., Môžeme byť iní,
Nitra 2021, s. 242, ISBN 978-80-89481-58-3

Na początku tego roku ukazała się nowa publikacja znanego teologa zajmują-
cego się problematyką duszpasterstwa Mariana Šurába pod tytułem Możemy być 
innymi. Ten poniekąd prowokacyjny tytuł publikacji wskazuje na potrzebę zmia-
ny, a to za pośrednictwem Słowa Bożego, które prezentuje tutaj profesor Šuráb w 
formie niedzielnych oraz świątecznych homilii w ramach cyklu liturgicznego roku 
A, B i C. Wydaje się, iż właśnie tendoświadczony przewodnik w zakresie życia du-
chowego, jak również na płaszczyźnie życia akademickiego, może zaoferować czy-
telnikowi nie tylko jakościową analizę ewangelii, ale również i bogactwo doświa-
dczenia nabytego poprzez życiową praktykę. Zarówno pragnie wskazać właściwy 
kierunek zrozumienia tego zjawiska. Zwłaszcza dziś w czasach pandemii korona-
wirusa (2020-2021), kiedy to zostaliśmy jakoby „oderwani” od życia społecznego, 
wkrada się do naszych relacji nie tylko świat wirtualny, ale również chwile cichego 
rozważania w formie wartościowej lektury duchowej. Jedną z takich właśnie po-
zycji jest prezentowana tutaj książka emerytowanego dziekana Wydziału Teologii 
Rzymskokatolickiej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.

Na wstępie autor poprzez krótkie rozważania wprowadza czytelnika do prze-
strzeni, w której łatwiej uchwycić sens Bożego Słowa. Śmiało można stwierdzić, 
że żadna z dwustu trzynastu homilii nikogo nie odradzi, lecz wręcz przeciwnie, 
umożliwi każdemu zaznajomienie się z istotną treścią tekstu biblijnego, którego 
autentyczność zajmuje czołowe miejsce.Wczytując się do pojedynczych fragmentów 
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można nabyć pewności, iż nie czeka nas wyłącznie interpretacja rozważań teologicz-
nych, ale przede wszystkim szereg z życia wziętych historii, które mają za cel skło-
nić czytelnika do naśladowania reguł życia, niosących wspólne imię: Jezus Chrystus. 
Przecież Syn Boga nie stał się człowiekiem, by nas w swej Mądrości pouczać, lecz by 
w sposób nam zrozumiały zwiastować łaskę wiecznego zbawienia. Przypomnijmy 
sobie całą masę Jego przypowieści, porównań, wskazówek, ale przede wszystkim 
Jego dobroć serca. Ta mądra i sprawdzona metoda była silnym impulsem do pozyski-
wania ludzi do Królestwa Bożego. Z tego powodu również należy tutaj skierować do 
Mons. Mariana Šurába słowa podziękowania, że w sposób jak najbardziej delikatny 
pochwycił ten styl Jezusa i przekazał go poprzez swoje dzieło tym, w rękach których 
znajdzie się właśnie ta książka. Tutaj nasuwa się pytanie, do kogo właściwie jest 
skierowana ta publikacja? Być może oczekiwalibyśmy, że przede wszystkim do tych, 
którzy głoszą nam homilię podczas mszy świętych, dziś też za pośrednictwem kana-
łu You Tube, tzn. przedstawicielom duchowieństwa. Nie bądźmy jednak przesadnie 
skromni i nie czekajmy wyłącznie na ten błogosławiony czas niedzieli, ale w ramach 
możliwości sięgnijmy po tę lekturę i w odosobnieniu swoich domów zanurzmy się 
w głębię jej tematyki. W sumie Radosna Nowina należy do wszystkich bez różnicy. 
Wręcz przeciwnie, zrozumiała autorska interpretacja może każdego laika przygoto-
wać właśnie do niedzielnej liturgii. W tym miejscu nasuwa się możliwość być innymi, 
jaksugeruje sam tytuł książki.

Powróćmy jednak do samotnej książki i jej wartościowych myśli, które mogą 
stać się bodźcem motywacyjnym do właściwego nastawienia się na fale ewange-
lizacji 21. wieku. Właśnie ten apel niesie z sobą również wiele niebezpieczeństw, 
które można obserwować u mniej doświadczonych kaznodziei. Tym bardziej 
więc jest na miejscu książka doświadczonego autora, który nie boi się opierać na 
współczesnym świecie wraz z jego niedogodnościami, przy równoczesnym pod-
kreślaniu wartości prawdy ewangelium, co przyczynia się do wiarygodności wia-
ry katolickiej. Ważne tematy, które odkrywamy na łamach książki, zasługują na 
naszą uwagę i szacunek. Są nimi filary, bez których trudno wyobrazić sobie wiarę 
naszych przodków, np. dogmaty o Trójcy Przenajświętszej, antropologiczno-chry-
stologiczna działalność Jezusa Chrystusa, nauczanie o sakramentach, cnotach kar-
dynalnych i teologalnych itp. Przykładowo przytoczmy słowa samego autora, w 
których przedstawia właściwe znaczenie krzyża Chrystusa, wskazując nie tylko na 
jego wielkość humanistyczną, ale przede wszystkim zbawczą nadzieję wiecznego 
Zwycięzcy.

Człowieka oraz cały wszechświat może uporządkować tylko krzyż Chrystusa. 
On świadczy o biedzie ludzkiej, ale również o wielkiej miłości Boga. Krzyż nie tylko 
wskazuje, co jest grzechem, on wskazuje również odpowiedź samego Boga. Bóg w 
Chrystusie cierpiał za wszystkie grzechy ludzkości, ale zarówno nie przestał ludzi 
kochać. Bożą niekompromisową odpowiedzią na grzech jest miłość, która się wyła-
nia z krzyża Chrystusa. Bóg nie chce, by ludzie pozostali w grzechu. Jezus na krzyżu 
chce ich wyzwolić. Jest to Boża miłość, która umożliwia rzeczywisty humanizm. Wy-
łącznie w krzyżu Chrystusa spoczywa przyszłość ludzkości, która ostatecznie kończy 
się w Bogu. Jezus staje się zarodkiem nowej ludzkości, opierającej się na nowym pra-
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wie miłości do ludzi, którzy nie chcą odnosić sukcesy własną mocą, ale siłą miłości do 
Boga i bliźniego. Humanizm świecki odrzuca krzyż Chrystusa. Nie życzy sobie, ażeby 
był w szpitalach, szkołach, urzędach i na rynkach miast. Przeszkadza mu nawet, gdy 
ktoś nosi znak krzyża zawieszony na szyi. Uważa go za nieprzyjaciela takzwanego 
postępu i tolerancji. Tego kto kocha krzyż uważa się za słabego i niezdolnego. I dla-
tego też sekularyzm nie mówi o ludzkim cierpieniu, rozpaczy, wyrzutach sumienia, 
złu. Nie rozumie on sensu cierpienia i samopoświęcenia, które są warunkami co-
dziennego normalnego życia. (Marian Šuráb, Môžeme byt iní, s. 170)

Książka przeszła przez proces recenzji naukowej. Swym patronatem objął ją 
biskup diecezjalny Mons. Viliam Judák (Nitrae, die 19. Novembris 2020, Prot. N. 
823/2020).

Na podstawie powyższego jest publikacja polecana do czytania medytacyjnego 
oraz do działalności ewangelizacyjnej. 

Ks. doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.
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 Ks. dr Adam Szpotański – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Recenzja książki Sylwia Winnik,
„Dzieci z Pawiaka”,

Kraków 2020, ss. 352

Pawiak był postrzegany przez mieszkańców Warszawy jako symbol grozy i be-
stialstwa. Zakładano, że jeżeli ktoś zostanie tam skierowany, to będzie to jedno-
znaczne z wyrokiem śmierci lub wywózką do jednego z obozów koncentracyjnych 
np. Auschwitz – Birkenau, Majdanku, Treblinki czy Ravensbrűku. Więźniami Pa-
wiak byli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety czy nawet całe rodziny, w tym 
także dzieci. Na temat losów najmłodszych osadzonych na Pawiaku opowiada 
książka Sylwii Winnik pt. ,,Dzieci z Pawiaka”

Sylwia Winnik jako dziennikarka specjalizuje się w opisywaniu zapomnianych 
ludzkich losów z okres II wojny światowej. Zadebiutowała reportażem ,,Dziewczę-
ta z Auschwitz. Głosy ocalonych kobiet” (2018), do jej następnych książek można 
zaliczyć: ,,Tylko przeżyć. Prawdziwe historie rodzin polskich żołnierzy” (2019), 
,,Moc truchleje. Opowieści wigilijne 1939 – 1945” (2020). Od 2015 r. prowadzi 
blog pt. ,,Czas na Książki” jest pomysłodawcą i współorganizatorem Literackiego 
Festiwalu Czas na Książki. 

Autorka we wstępie zatytułowanym ,,Przystanek do śmierci” opisuje historie 
Pawiaku od początku jego powstania czyli XVIII w., ze szczególnym uwzględnie-
niem okresu, kiedy służył Gestapo czyli od 2 października 1939 r. do 21 sierpnia 
1944 r., tj. do czasu kiedy Niemcy wysadzili budynek próbując w ten sposób za-
trzeć ślady swoich zbrodni. Codzienne życie w więzieniu regulował bardzo sztyw-
ny program dnia, który rozpoczynał się od godz. 6.00 a kończył o 21.00. Więźnio-
wie w ciągu dnia otrzymywali głodowe racje żywnościowe w postaci: śniadanie 
– kawa zbożowa, całodzienna porcja chleba 125 – 250 g; obiad – ¾ litra zupy z 
buraków lub brukwi, czasem z zatęchłej suszonej ryby; kolacja – kawa zbożowa i 
raz w tygodniu ¾ litra zupy. (s. 11 – 20). W poszczególnych rozdziałach opowiada 
historie więźniów (wówczas dzieci): Anny Czubatka zd. Tartanus (s. 27 – 62), dr 
n. med. Jana Herburta – Heybowicz (s. 67 – 98), Janiny Kowalskiej (s. 102 – 147), 
Jana Temlera (s. 151 – 171), Lilii Jagodzińskiej – Hamann (s. 177 – 218), Longina 
Niedziałek (s. 222 – 237), prof. Juliana Kulskiego (s. 242 – 274), Marka Duniny – 
Wąsowicza (s. 277 – 300), Danuty Brzosko – Mędryk (s. 304 – 317). Każdy rozdział 
w tytule oprócz imienia i nazwiska bohatera zawiera słowo kluczowe. Za niemal 
każdym razem historia danego obywatela jest zakończona wierszem.

Książkę ubogaciły liczne fotografie ofiar, rysunków osadzonych, oraz dokumen-
tów niemieckich, co ułatwia czytelnikowi wyobrażenie osób, miejsc i wydarzeń 
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opisywanych w publikacji. Sylwia Winnik nie pisała swojego opracowania w duchu 
pracy naukowej. Jej książka ma zdecydowanie formę reportażu. Bogaty warsztat 
literacki autorki pozwolił ukazać jej opisywane historie w sposób przejrzysty i 
barwny. Skutkiem czego książka może zaciekawić nie tylko wytrwanego historyka, 
czy historyka – pasjonata, ale także osoby bez wykształcenia historycznego. 

Choć książka pt. ,,Dzieci z Pawiaka” jest ważną pozycja i odgrywa cenną rolę w 
upamiętnianiu historii, to jednak nie pozbawiona jest paru mankamentów:

Zbyt słabo autorka wykorzystała materiały źródłowe (brak odniesień do Archi-
wum IPN oraz Archiwum Państwowego).

Niejasne wykorzystanie relacji świadków (w bibliografii powołuje się na archiwa 
prywatne tylko w kwestii fotografii, nie ma odniesień do przeprowadzonych wywia-
dów, stwarza to wrażenie, że narracja książki została oparta tylko o literaturę).

Autorka nie poddała żadnej statystyki co do liczby osadzonych dzieci, ich wieku, 
powodu osadzenia, trudno więc na podstawie książki określić stopień zjawiska 
jakim był osadzanie dzieci w Pawiaku (czy były to jednostkowe sytuacje czy zja-
wisko masowe).

Osobiście polecam książkę Sylwii Winnickiej pt. ,,Dzieci z Pawiaka”, moim zda-
niem powinna ona stać się jedną z zalecanych opracowań dla młodzieży szkół po-
nadpodstawowych. Dzięki której młodzi ludzie będą mogli lepiej poznać historie 
polski, ale także zestawić swój okres dojrzewania z czasami, w których bohatero-
wie tej książki wchodzili w dorosłość. 

Ks. dr Adam Szpotański
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Profesor i kierownik Instytutu Pracy Socjalnej i Nauk Społecznych Uniwersytetu Konstantyna Filozofa 
w Nitrze (Słowacja). Zajmuje się badaniem metod oraz form prowadzenia działalności w ramach pracy 
socjalnej. Jej analizom poddana jest praca socjalna w opiece zdrowotnej, paliatywnej i hospicyjnej,  
integracja uchodźców, aspekty międzykulturowe, społeczne czynniki ryzyka oraz trening psychologii 
społecznej. Zaliczyła kilka certyfikowanych szkoleń, jak np.: „Towarzyszenie dzieciom i rodzinom w 
żałobie”, „Socioterapia”, „Indywidualne i grupowe metody terapii”. Jest członkiem kilku stowarzyszeń 
naukowych i zawodowych.

 Prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze

Recenzja książki Maturkanič, P. & Tomanová 
Čergeťová, I. et al., 

„Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism
and Postmodernism”

Prezentowana monografia „Duchowe oraz socjalne doświadczenie w odniesieniu 
do modernizmu i postmodernizmu“ to zbiór wyjątkowych doświadczeń autorów 
krajowych i zagranicznych, poszerzony o wyniki szeregu badań. Dzieło to umożli-
wia kompleksowo spojrzeć na znaczenie wartości duchowych w życiu człowieka 
współczesnego.Pojedyncze wkłady dzieła cechuje oryginalność. Pomimo że pokry-
wają one różne obszary wiedzy, to jednak wzajemnie się uzupełniają. 

Vladimír Turzo w swym wkładzie zajmuje się tożsamością osobistą człowieka 
jako najwyższym stopniem doskonałości, która łączy się z jego wyjątkowością i nie-
powtarzalnością. Znów Juraj Sedláček zastanawia się nad kryzysem ojcostwa pod 
względem deficytu odpowiedzialnych relacji. Václav Bělík a Stanislava Svobodová 
Hoferková poświęcają się zagadnieniu rodzica w świecie wirtualnym. Jan Zimny po-
szukuje odpowiedzi na pytania związane z autorytetem towarzyszącym prowadze-
niu młodzieży. Josef Dolista przedstawia analizę wybranych tematów wiary katolic-
kiej w oparciu o T.G. Masaryka i jego koncepcji religii. Natomiast Ivan Šulík poświęca 
uwagę zadaniu Kościoła w związku z głoszeniem Chrystusa i Dobrej Nowiny ludziom 
w czasach obecnych. Jiří Kučírek zastanawia się nad procesami globalizacji i jej kon-
sekwencjami. Lucie Rychnová zajmuje się duchowością w tworzeniu krajobrazu ba-
rokowego. Patrik Maturkanič poświęca się zagadnieniu wielkości życia ludzkiego w 
wymiarze relacji transcendentalnej. Społeczny pogląd wraz z czynnikami duchowy-
mi oraz pracą socjalną jest treścią wkładu pań Silvie Morávkové i Veroniki Šimonové. 
Do tego nawiązuje wykład Jaroslavy Hunušovej na temat potrzeb duchowych w 
związku z świadczeniem kryzysowych usług socjalnych. Wzbogacające są bada-
nia dotyczące korzystania z kryzysowych usług socjalnych z punktu widzenia ich 
użytkownika. Duchowości pod względem psychologicznym poświęca uwagę Štefan 
Medzihorský. W monografii autorzy poddają analizie również znaczenie psycholo-
gicznego wymiaru człowieka. Ivana Tomanová Čergeťová porusza temat Boga jako 
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subjektu przywiązania i zwraca uwagę na siłę psychologiczną tej relacji. Duchowym 
aspektom wybranych problemów świata współczesnego  szczegółowo przygląda się 
Jan Lepeška. Czytelnika na pewno ubogaci praca Viliama Judáka – biskupa diecezjal-
nego Nitry – dotycząca analizy życia religijnego na Słowacji w latach 1945 – 1989. 
Ojciec duchowny Ľubomír Hlad porusza temat umierania i śmierci przy równocze-
snym odkryciu sensu odczuwania duchowego i fizycznego bólu przez lekarza i filo-
zofa Paula Straussa. Ostatni artykuł autorstwa Radmily Lorencové zwraca uwagę na 
konsekwencje sytuacji pandemicznej, skupiając się na psychosocjalnych aspektach 
umierania i żałoby w czasach koronawirusa.

Powyższa monografia reaguje na współczesne problemy pod kątem spojrzenia 
fachowców z zakresu różnych dziedzin nauki. Posiada jednak wspólny mianiownik, 
którym jest ludzkie cierpienie, ból. Naszym  obowiązkiem jest dotrzymywanie reguł 
etycznych zgodnie z wewnętrznymi wartościami moralnymi. Duchowość powinna 
cechować każdego, kto porusza się w sferze świadczeń kryzysowych usług socjal-
nych, kto poprostu niesie pomoc drugiemu.

Prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
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Ks. dr Adam Szpotański – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Recenzja książki Seweryna Szmaglewska, 
Dymy nad Birkenau, 

Warszawa 2020, ss. 464

Po zakończeniu II wojny światowej wielu pisarzy, publicystów i dziennikarzy, 
którzy przeżyli któryś z obozów śmierci lub getto spisywali swoje przeżycia w for-
mie: pamiętników, powieści lub relacji, aby świat nigdy nie zapomniał o tragedii 
jakim była ta wojna oraz związane z nią ludobójstwo. Literatura obozowa, jak zwy-
kło się ją dziś nazywać była również swego rodzaju ,,krzykiem duszy”, przez który 
autorzy chcieli wyrazić to wszystko co dusili w sobie przez długie miesiące poby-
tu w fabrykach śmierci. Pisane realcje naocznych świadków stały również częścią 
materiału dowodowego na procesach norymeberskich. W tym właśnie klimacie 
powstała książka Sewereny Szmaglewskiej pt. ,,Dymy nad Birkenau”.

Seweryna Szmaglewska (1916 – 1992) ur. w Przygłowie, przed wojną studio-
wała na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Łódzkim. W czasie wojny 
przebywała w Piotrkowie, gdzie pracowała w szpitalu i uczyła w ramach tajnych 
komplet. 18 lipca 1942 r. została aresztowana i osadzona w obozie Auschwitz – 
Birkenau. 18 stycznia 1945 r., podczas tzw. ,,Marszu śmierci” udało się jej zbiec. 
Była autorką takich pozycji jak: ,,Zapowiadał się piękny dzień” (1960), ,,Niewinni 
w Noremberdze” (1972), ,,Dwoje smutnych ludzi” (1986) wielokrotnie honorowa-
na odznaczeniami państwowymi. 

Książka ,,Dymy nad Birkenau” została włączona podczas procesów norember-
skich jako część materiału procesowego. Jej pierwsze wydanie datuje się na rok 
1945. A więc książka jest bezpośrednią relacją wydarzeń w których uczestniczyła 
autorka. Wydanie z roku 2020 zostało uzupełnione o nieopublikowane dotychczas 
listy oraz rysunki z obozu, ponadto zawiera ona również najważniejsze recenzje i 
komentarze autorki nt. książki. Przytoczone w książce recenzje pochodzą z ,,No-
wej Książki” 1965, nr 24 (s. 11 – 12), Wilhelm Mach, Opowieści o najtrudniejszym 
zwycięstwie, ,,Odrodzenia” 1946, nr 4 (s. 10 – 11 ), Adam Budzyński, Powrót do 
źródeł, ,,Kultura” 1966, nr 6 (s. 9 – 10).

Do cytowanych wypowiedzi samej autorki zamieszczone w tym wydaniu należą: 
Seweryna Szmaglewska, rozmowę przeprowadziła K. Nepomucka, ,,Chłopska 

Droga” 1996, nr 97 (s. 13 – 15),
Seweryna Szmaglewska, Złoty kłos, rozmowę przeprowadziła W. Karczewska 

,,Odgłosy” 1964, nr 10 (s. 15 – 17),
Seweryna Szmaglewska, Życie inspiruje, rozmowę przeprowadziła Rita Gołę-

biowska, ,,Tygodnik Kulturalny” 1973, nr 24 (s.18 – 21),
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Seweryna Szmaglewska, Czterdzieści lat później, rozmowę przeprowadziła 
Anna Borowa, ,,Walka młodych” 1984, nr 23 (s. 22 – 24).

Książka została podzielona na trzy części odpowiadające kolejno wydarzeniem 
z życia bohaterki: część pierwsza – 1942 r. (s. 33 – 169), część druga – 1943 r., (s. 
171 – 350), cześć trzecia – 1944 r. (s. 351 – 464).

Części nie są jednolite, pierwsza część składa się z trzech rozdziałów, druga z 
ośmiu, trzecia z sześciu. Poza tą strukturą znajduje się rozdział poświęcony wy-
darzeniom ze stycznia 1945 r. oraz epilog. Każdy z rozdziałów ma swój tytuł i jest 
poświęcony określonej części życia obozowego. Aby ułatwić rozumienie niektó-
rych terminów i zasad życia w obozie, autorka umieściła stosowne komentarze w 
przypisach.

Relacje Seweryny Szmaglewskiej jest pełna dynamizmu, autorka poświęciła 
wiele pracy, by opowieść ta była jak najbardziej spójna i ukazywał najważniejsze 
aspekty życia obozowego. Chociaż wiele z opisywanych wydarzeń zapewne bu-
dziło w niej jeszcze żywe emocje i wspomnienia, to jednak postarała się opisać jej 
obiektywnie i rzetelnie. Na szczególną uwagę zasługuje styl pisarski autorki oraz 
rozbudowane słownictwo. Na napisanie książki autorka nie miał w końcu zbyt 
wiele czasu, mimo to sprostała zadania, czyniąc swoją opowieść jedną z pierw-
szych z gatunku literatury obozowej. Z całą pewnością należy uznać jej książkę za 
jedną z najwybitniejszych prac o tej tematyce. Jest ona warta poświęconego na nią 
czasu. Obszerność książki nie jest w tym wypadku problemem, skoro treść opi-
sywanych realistycznie wydarzeń koncertuje uwagę czytelnika. Wydanie z 2020 
r. jest szczególnie wartościowe przez dodanie dodatkowych elementów, dzięki 
którymi opisywana przez autorkę historia staje się łatwiejsza do wyobrażenia dla 
potencjalnego czytelnika. 

Ks. dr Adam Szpotański
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