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Od redakcji/From The Editorial Office

Trwający rok 2021 naznaczony jest wieloma wydarzeniami, które dotyczą spraw 
czysto społecznych jak również spraw życia religijnego. Wierni Kościoła katolickiego 
przygotowują się do Uroczystości beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana 
Wyszyńskiego, która odbędzie się w dniu 12 września 2021 roku w Warszawie. 
Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia trwał 30 lat. Rozpoczął się w 1989 roku, 
czyli osiem lat po jego śmierci. W Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych toczyło się też 
osobne postępowanie kanoniczne, zakończone w grudniu 2017 r. wydaniem dekretu 
o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia, podpisanego przez papieża. Bóg posłużył się 
nim, aby poprowadzić nasz naród po krętych drogach historii ku niepodległości i wol-
ności. Postawa zawierzenia Bożej Opatrzności w życiu Prymasa Tysiąclecia wyrażała 
się w jego słowach i postawie – tak w czasach wojny, jak i powojennej zawieruchy 
naznaczonej więzieniem i ciągłym prześladowaniem. Kard. Wyszyński uczył, że Bóg 
nieustannie nas obejmuje swoim miłującym spojrzeniem oraz swoimi ramionami – 
czułymi jak ramiona matki i mocnymi jak ramiona ojca.

Trzeba też zauważyć, że obecny czas pandemii mocno oddziaływuje na wszelkie 
wydarzenia, przeżycia, które towarzyszą nam w tym roku. Wprawdzie należy przy-
jąć tezę, czas pandemii jest szkołą bezgranicznego zawierzenia Bogu, która polega 
na tym, że człowiek zdaje się na jego wolę, nie stawia Mu żadnych warunków, nie 
żąda gwarancji i nie wyznacza sposobów przychodzenia nam z pomocą, to jednak 
dla wielu jest to zupełnie inny czas życia duchowego, religijnego. Pomimo tej sytuacji 
kontynuujemy wydawanie czasopisma na które jest oczekiwanie społeczne. Obraz 
pandemii przedstawiany w mediach jest na ogół pesymistyczny. Przekazy koncentrują 
się na rosnącej liczbie przypadków potwierdzonego zakażenia i liczbie zgonów. Warto 
jednak pamiętać, że przekazy te – choć pokazują pewien wycinek rzeczywistości – 
są obciążone wymogami oglądalności i „klikalności”. Reorganizacja pracy w czasie 
epidemii sprawia, że wielu z nas świadczy pracę w nieco innej formule.

Nie możemy zapomnieć, że obecny rok to Rok Świętego Józefa, który został ogło-
szony przez Ojca Świętego Franciszka. Święty Józef określony został przez Papieża 
Oblubieńcem Maryi i patronem Kościoła katolickiego. „Ukochany ojciec, ojciec czu-
łości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze 
w cieniu” – tymi słowami Papież opisuje w czuły i poruszający sposób św. Józefa. 
Czyni to w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem”, opublikowanym 
8 grudnia 2020 roku. To właśnie błogosławiony Pius IX, dekretem Quemadmodum 
Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym tytułem świętego Józefa.

Chcę równocześnie zaznaczyć, że niniejszy numer czasopisma podejmuje wiele 
bieżących, aktualnych i jakże ważnych zagadnień, które odnoszą się do współczesnego 
człowieka. Oddajemy w Państwa ręce kolejny już 29 numer czasopisma, wierząc, 
że na rynku wydawniczym znajdzie ona swoje należyte miejsce. Wiele treści zawar-
tych w nim może stać się wielkim wzbogaceniem każdego czytelnika, ale też może 
posłużyć pomocą w formowaniu innych poprzez osobistą lekturę. Mamy nadzieję, 
że czasopismo przyczynia się do rozwoju myśli katolickiej na wielu odcinkach życia 
społecznego, kulturalnego, pedagogicznego, religijnego, ale też i społecznego czy 
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filozoficznego. W efekcie chcielibyśmy, aby nasze pismo stało się miejscem dyskusji 
nad kształtem systemu kształcenia i wychowania, wnosząc przez to wkład w wyzna-
czanie kierunku przygotowania absolwentów do pracy w jednostkach katolickich.

Autorzy tekstów w których podejmują ważne zagadnienia, problemy, kwestie stawiają 
sobie ambitny cel, polegający na ukazywaniu różnych rozwiązań w duchu myśli katolickiej. 
Chcielibyśmy, aby wokół czasopisma skupiły się wysiłki specjalistów z wielu dyscyplin 
naukowych, reprezentujących szeroki wachlarz stanowisk naukowych i badawczych. 
Nadal zmierzamy do tego, aby na łamach tego periodyku publikowane były zarówno 
rozprawy teoretyczne, jak również wszelkie doniesienia o najnowszych badaniach, tak 
by mogło ono dostarczyć informacji o problemach społecznych, prawnych, instytucjo-
nalnych, psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, architektonicznych i wielu 
innych, na które wychowawcy, rodzice, nauczyciele, duszpasterze napotykają w życiu 
codziennym. Oczywiście jest to bardzo odpowiedzialne założenie. Wierzymy głęboko, 
że ten mały przyczynek w postaci tego półrocznika, będzie odgrywał swoją rolę w całym 
procesie edukacyjnym, wychowawczym, formacyjnym. Jest to oczywiście wielka zasługa 
nie tylko Wydawcy tegoż pisma, ale głównie Autorów, którzy na łamach tego czasopisma 
publikują często dla wielu kontrowersyjne, aczkolwiek słuszne tezy.

Czasopismo „Pedagogika Katolicka” jest swoistego rodzaju „Skałą” naszej katolickiej 
kultury, bo przekazuje bogactwo wiary z pokolenia w nowe pokolenia. Jest to jedyne 
pismo katolickie w świecie o tym tytule. W tym roku zostało ono włączone do baz 
międzynarodowych czasopism i czynimy dalsze kroki, aby znalazło się ono w kolej-
nych bazach czasopism. Ufamy również, że w najbliższym czasie półrocznik zostanie 
właściwie oceniony od strony punktacji naszego Ministerstwa i uzyska zasłużona 
punktację. Jak do tej pory już sam tytuł czasopisma dla niektórych stanowił przeszkodę 
przy obiektywnej ocenie nie mówić o jego katolickim nachyleniu merytorycznym.

W trudnych czasach – a toczy się przecież ostry spór między wielką tradycją eu-
ropejską a kolejnymi odmianami utopii, które prowadzą na manowce – każde dobro, 
a bez wątpienia takim dobrem jakim jest „Pedagogika Katolicka”, rodzi wdzięczność 
wszystkim Autorom tekstów. Nie możemy jako Naród zapominać o naszej Tradycji jako 
historii polskiego Narodu, która zawsze związana była przesiąknięta duchem katolic-
kim. O tym wymiarze wciąż winniśmy pamiętać. Nie możemy odrywać się od korzeni, 
którymi są wartości katolickie. Dlatego wydawanie tegoż periodyku jest wypełnianiem 
testamentu naszych pokoleń, które były zawsze wierne Tradycji i nauczaniu Kościoła 
katolickiego. To zobowiązanie pozostaje aktualnym naszym zadaniem w takiej formie, 
jaka jest ona możliwa do realizowania. Niech więc kolejny numer „Pedagogiki Katolickiej” 
będzie wypełnianiem woli praojców i wezwania Chrystusa do rozsiewania Jego nauki.

Chcę jednocześnie zaznaczyć, że niniejszy numer czasopisma podejmuje wiele bieżą-
cych, aktualnych i jakże ważnych tematów, które dotykają współczesnego człowieka. 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 spośród nas. Może znajdzie się też sposobność, by oprócz 
współczucia przekazać z serca dar jedności i przyjaźni wyrażonej w konkretnej formie.

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

Ks. Jan Zimny
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List Apostolski w formie 
„motu proprio” papieża Franciszka 
Antiquum ministerium, w którym 
ustanawia posługę katechety.

Ojciec Święty Franciszek

Jorge Mario Bergoglio ur. 17 grudnia 1936 r. w Buenos Aires (Argentyna). Ojciec Mario – imigrant włoski 
z okolic Turynu. Jorge miał jeszcze czworo rodzeństwa. W 1958 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 
(jezuici), podejmując normalną formację zakonną i studia seminaryjne, po nowicjacie w Colegio Maximo 
San José w San Miguel koło Buenos Aires, 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, a także prowin-
cjałem (1973–1979). Pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. W 1992 r. został biskupem pomocniczym 
Buenos Aires. Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku. W l. 2005–2011 przewodniczącym 
Konferencji Episkopatu Argentyny. 13 marca 2013 r. został wybrany na Papieża przyjmując imię Franciszek.

1. Posługa katechety w Kościele jest bardzo starożytna. Teolodzy są zgodni, 
że o pierwszych katechetach jest mowa już na kartach Nowego Testamentu. 
Służba nauczania znajduje swoją pierwotną formę w „nauczycielach”, o których 
wspomina Apostoł, pisząc do wspólnoty w Koryncie: „I tak ustanowił Bóg w Ko-
ściele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następ-
nie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy 
wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. Czy 
wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? 
Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdra-
wiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz 
wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą” 
(1 Kor 12, 28–31). Podobnie Łukasz rozpoczyna swoją Ewangelię zaświadczając: 
„Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać 
ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności 
nauk, których ci udzielono” (Łk 1, 3–4). Ewangelista wydaje się dobrze wiedzieć, 
że poprzez swoje pisma proponuje specyficzną formę nauczania, skutecznie 
dodającą sił i wytrwałości tym, którzy już otrzymali chrzest. Apostoł Paweł 
powraca na nowo do tego argumentu, kiedy poleca Galatom: „Ten, kto pobiera 
naukę, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza” (Ga 6, 6). 
Jak można zauważyć, tekst dodaje pewien podstawowy szczegół: komunię życia 
jako charakterystykę owocności otrzymanej, prawdziwej katechezy.

2. Już od swoich początków wspólnota chrześcijańska doświadczała rozpowszech-
nionej formy posługi, która konkretyzowała się w służbie mężczyzn i kobiet, którzy 
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to, posłuszni działaniu Ducha Świętego, poświęcili swoje życie dla budowania 
Kościoła. Charyzmaty, których Duch nigdy nie przestał udzielać ochrzczonym, 
przybierały w niektórych momentach widzialną i namacalną formę, ukierunko-
waną na służbę wspólnocie chrześcijańskiej w jej wielorakich przejawach, tak 
iż została ona uznana jako diakonia nieodzowna dla wspólnoty. Apostoł Paweł 
autorytatywnie wyjaśnia to, gdy oświadcza: „Różne są dary łaski, lecz ten sam 
Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, 
lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się 
Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, 
drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze 
dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, 
innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, 
innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś 
sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce” (1 Kor 12, 4–11). 
Wewnątrz wielkiej tradycji charyzmatycznej Nowego Testamentu jest zatem 
możliwe rozpoznanie rzeczywistej obecności ochrzczonych, którzy sprawowali 
posługę przekazywania nauczania apostołów oraz ewangelistów w formie bardziej 
naturalnej, ciągłej oraz powiązanej z różnymi okolicznościami życia (por. Sob. Wat. 
II, Konst. dogm. Dei Verbum, 8). Kościół zechciał uznać tę służbę, jako konkretny 
wyraz osobistego charyzmatu, który w niemałym stopniu ułatwił spełnianie jego 
misji ewangelizacyjnej. Spojrzenie na życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich, 
które zaangażowały się w głoszenie i rozwój Ewangelii, również dziś ponagla 
Kościół do rozeznania, jakie mogą być nowe wyrazy trwania w wierności Słowu 
Pana, by umożliwić dotarcie Jego Ewangelii do każdego stworzenia.

3. Cała historia ewangelizacji ostatnich dwóch tysięcy lat pokazuje w sposób ewidentny, 
jak bardzo była skuteczna misja katechetów. Biskupi, prezbiterzy oraz diakoni, 
razem z wieloma mężczyznami i kobietami konsekrowanymi, poświęcili swoje 
życie dla nauczania katechetycznego, aby wiara była prawdziwym wsparciem dla 
osobistej egzystencji każdej istoty ludzkiej. Inni jeszcze zgromadzili wokół siebie 
kolejnych braci i siostry, którzy dzieląc ten sam charyzmat, założyli Zgromadzenia 
zakonne dla całkowitej służby na rzecz katechezy. Nie można zapomnieć niezli-
czonej liczby świeckich, którzy wzięli bezpośredni udział w krzewieniu Ewangelii 
poprzez nauczanie katechetyczne. Mężczyźni i kobiety, autentyczni świadkowie 
świętości, ożywieni wielką wiarą, w niektórych przypadkach byli również zało-
życielami Kościołów, składając nawet ofiarę ze swojego życia. Również w naszych 
czasach, wielu zdolnych i wytrwałych katechetów stoi na czele wspólnot w różnych 
regionach i wypełnia niezastąpioną misję przekazywania i pogłębiania wiary. Długi 
orszak katechetów błogosławionych, świętych i męczenników naznaczył misję 
Kościoła, z którą warto zapoznać się, ponieważ stanowi obfite źródło nie tylko 
dla katechezy, ale dla całej historii duchowości chrześcijańskiej.

4. Począwszy od Soboru Ekumenicznego Watykańskiego II, Kościół odczuł z odno-
wioną świadomością wagę zaangażowania świeckich w dzieło ewangelizacyjne. 
Ojcowie soborowi potwierdzili wiele razy, jak bardzo jest konieczne, dla „plantatio 
Ecclesiae” i dla rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej, bezpośrednie zaangażowanie 
wiernych świeckich w różne formy działalności, w których może wyrazić się ich 
charyzmat. „Również godny pochwały jest ów zastęp tak bardzo zasłużony w dziele 
misyjnym, mianowicie zastęp katechistów, mężczyzn jak i niewiast, którzy pełni 
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apostolskiego ducha, są dzięki swej wybitnej pracy szczególną i wręcz nieodzowną 
pomocą przy rozszerzaniu wiary i Kościoła. W naszych czasach, kiedy odczuwa 
się brak kapłanów do głoszenia Ewangelii tak licznym wiernym i do wykonywa-
nia posługi duszpasterskiej, urząd katechistów posiada szczególne znaczenie” 
(por. Sob. Wat. II, Dekr. Ad gentes, 17). Wraz z bogatym nauczaniem soborowym, 
koniecznie trzeba odnieść się do stałego zainteresowania Papieży, Synodu Bisku-
pów, Konferencji Biskupów oraz indywidualnych Pasterzy, którzy w ciągu tych 
dziesięcioleci w znaczącej mierze przyczynili się do odnowy katechezy. Kate-
chizm Kościoła Katolickiego, Adhortacja Apostolska Catechesi tradendae, Ogólna 
Instrukcja Katechetyczna, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, niedawne Dyrek-
torium o Katechizacji, wraz z wieloma Katechizmami narodowymi, regionalnymi 
i diecezjalnymi, są wyrazem centralnego znaczenia dzieła katechetycznego, które 
stawia na pierwszym planie nauczanie oraz formację stałą wiernych.

5. Niczego nie odbierając misji właściwej Biskupowi, będącemu pierwszym kate-
chetą swojej diecezji wraz z prezbiterium, które dzieli z nim tę samą troskę dusz-
pasterską, jak i odpowiedzialności przypadającej rodzicom, a dotyczącej formacji 
chrześcijańskiej ich dzieci (por. KPK kan. 774 §2; KKKW kan. 618), konieczne jest 
uznanie obecności świeckich, którzy na mocy sakramentu chrztu czują się we-
zwani do współpracy w służbie katechetycznej (por. KPK kan. 225; KKKW kan. 
401 i 406). Ta obecność staje się jeszcze pilniejsza w naszych czasach z powodu 
odnowionej świadomości ewangelizacji w świecie współczesnym (por. Adhort. 
apost. Evangelii gaudium, 163–168) oraz dlatego, że współczesna kultura globa-
lizacyjna ma znaczny wpływ (por. Enc. Fratelli tutti, 100.138) i domaga się przez 
to autentycznego spotkania z młodymi pokoleniami, nie zapominając o potrzebie 
posiadania odpowiedniej metodologii i kreatywnych narzędzi, które umożliwiłyby 
głoszenie Ewangelii odpowiednio do transformacji misyjnej, jaką powziął Kościół. 
Wierność przeszłości i odpowiedzialność za teraźniejszość są nieodzownymi wa-
runkami, aby Kościół mógł spełniać swoją misję w świecie. Budzenie osobistego 
entuzjazmu każdego ochrzczonego i ożywianie świadomości bycia powołanym 
do wypełnienia własnej misji we wspólnocie, domaga się wsłuchiwania w głos 
Ducha, który nie pozostawia nas bez swojej płodnej obecności (por. KPK kan. 774 
§1; KKKW kan. 617). Duch wzywa również dziś mężczyzn i kobiety, aby wyruszyli 
w drogę, wychodząc na spotkanie wielu, którzy oczekują na poznanie piękna, 
dobra oraz prawdy wiary chrześcijańskiej. Zadaniem Pasterzy jest wspieranie tej 
wędrówki i wzbogacanie życia wspólnoty chrześcijańskiej poprzez uznanie posług 
świeckich, zdolnych przyczyniać się do przemiany społeczności dzięki „przenikaniu 
wartości chrześcijańskich do świata społecznego, politycznego i ekonomicznego” 
(Evangelii gaudium, 102).

6. Apostolat laikatu posiada bezdyskusyjny walor świecki. Wymaga on, by „szukać 
Królestwa Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej” 
(por. Sob. Wat. II, Konst. dogm. Lumen Gentium, 31). Życie codzienne świeckich jest 
utkane z relacji i więzi rodzinnych oraz społecznych, które pozwalają zweryfikować, 
jak bardzo „powołani są do tego, aby czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich 
miejscach i w takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może 
solą ziemi” (Lumen Gentium, 33). Dobrze jest pamiętać, że oprócz tego apostolatu, 
„ludzie świeccy mogą być także powoływani w różny sposób do bardziej bezpo-
średniej współpracy z apostolatem hierarchii, na wzór owych mężów i niewiast, 
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co pomagali Pawłowi w głoszeniu Ewangelii, wielce się trudząc w Panu” (Lumen 
Gentium, 33). Tak szczególna funkcja, jak ta pełniona przez katechetę, ukonkret-
nia się pośród innych posług obecnych we wspólnocie chrześcijańskiej. Katecheta 
jest bowiem powołany przede wszystkim po to, by wyrazić swoje kompetencje 
w posłudze duszpasterskiej przekazywania wiary, która rozwija się na różnych 
swych etapach: od pierwszego głoszenia, które wprowadza w kerygmat, przez 
nauczanie, które czyni świadomymi nowego życia w Chrystusie i przygotowuje 
w szczególności do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, aż po formację stałą, 
która pozwala każdemu ochrzczonemu być zawsze gotowym „do obrony wobec 
każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei” (1 P 3, 15). Katecheta jest 
zarazem świadkiem wiary, mistrzem i mistagogiem, towarzyszem i pedagogiem, 
który naucza w imieniu Kościoła. To tożsamość, która tylko poprzez modlitwę, 
studium oraz bezpośredni udział w życiu wspólnoty może rozwinąć się w odpo-
wiedni sposób i z odpowiedzialnością (por. Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej 
Ewangelizacji, Dyrektorium o katechezie, 113).

7. Z dalekowzrocznością św. Paweł VI opublikował List apostolski Ministeria quaedam 
z zamiarem nie tylko dostosowania do zmieniającego się momentu historycz-
nego posługi lektora oraz akolity (zob. List apost. Spiritus Domini), ale również 
by zachęcić Konferencje Biskupów, aby stały się one promotorami innych posług, 
wśród których znajduje się posługa katechety: „Nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
oprócz powszechnych urzędów Kościoła łacińskiego Konferencje biskupie prosiły 
Stolicę Apostolską o utworzenie innych, których ustanowienie we własnym regio-
nie uważałyby ze szczególnych względów za konieczne lub bardzo pożyteczne. 
Do tych należą np. funkcje ostiariusza, egzorcysty i katechety”. To samo ponagla-
jące zaproszenie powróciło w Adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi, kiedy 
to, prosząc o umiejętne odczytanie aktualnych potrzeb wspólnoty chrześcijańskiej, 
pozostającej w wiernej kontynuacji ze swoimi początkami, zachęcał do znale-
zienia nowych form posługiwania dla odnowionego duszpasterstwa: „Posługi 
tego rodzaju z pozoru wydają się czymś nowym, ale w rzeczywistości zgadzają 
się z dawnymi doświadczeniami Kościoła na przestrzeni jego długich dziejów – 
posługi takie, jak np. katechistów, […] są jak najbardziej korzystne w zakładaniu 
Kościoła, ożywianiu go i powiększaniu, a także mogą sprawić, że będzie on bar-
dziej promieniował wokoło i dotrze do tych, którzy stoją z daleka” (Św. Paweł VI, 
Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 73). Nie można negować zatem, że „wzrosła 
świadomość tożsamości oraz misji świeckiego w Kościele. Dysponujemy licznym 
laikatem, choć niewystarczającym, z zakorzenionym poczuciem wspólnotowym 
i wielką wiernością zaangażowaniu w miłość, katechezę, celebrowanie wiary” 
(Evangelii gaudium, 102). Wynika stąd, że otrzymanie posługi świeckiej, takiej 
jak katecheta, wyciska mocniejszy akcent na zaangażowaniu misyjnym, charak-
terystycznym dla każdego ochrzczonego, które musi realizować się jednakowoż 
w pełnej formie świeckiej, bez wpadania w jakikolwiek wyraz klerykalizacji.

8. Posługa katechety posiada dużą wartość powołaniową, która domaga się należytego 
rozeznania przez Biskupa i podkreślenia przez ryt ustanowienia. Posługa ta jest 
bowiem stałą służbą na rzecz Kościoła lokalnego, według potrzeb duszpasterskich 
rozeznanych przez Ordynariusza miejsca, ale wykonywaną na sposób świecki, 
zgodnie z samą naturą tejże posługi. Dobrze jest, aby do ustanowionej posługi 
katechety byli powoływani mężczyźni i kobiety o głębokiej wierze i dojrzałości 
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ludzkiej, by brali czynny udział w życiu wspólnoty chrześcijańskiej, byli zdolni 
do przyjmowania innych, do szczodrości i życia w komunii braterskiej, by otrzy-
mywali należną formację biblijną, teologiczną, duszpasterską i pedagogiczną, aby 
byli uważnymi głosicielami prawdy wiary oraz by mieli już wcześniejsze doświad-
czenie katechezy (por. Sob. Wat. II, Dekr. Christus Dominus, 14; KPK kan. 231 
§1; KKKW kan. 409 §1). Wymaga się, aby były to osoby wiernie współpracujące 
z prezbiterami oraz diakonami, dyspozycyjne do wykonywania posługi tam, gdzie 
jest to konieczne, i inspirowane przez prawdziwy zapał apostolski. Dlatego też, 
po rozważeniu każdego aspektu, na mocy autorytetu apostolskiego ustanawiam 
posługę świecką katechety.

9. Zapraszam, zatem, Konferencje Biskupów do urzeczywistnienia posługi katechety, 
ustalając konieczną ścieżkę formacyjną oraz kryteria normatywne wymagane 
do otrzymania tejże posługi, a także znajdując odpowiednie formy służby, jaką 
podejmą osoby powołane do jej pełnienia zgodnie z tym, co zostało wyrażone 
w niniejszym Liście apostolskim.

10. Synody Kościołów Wschodnich oraz Zgromadzenia Hierarchów będą mogły przyjąć 
to, co zostało tu ustanowione dla odpowiednich Kościołów sui iuris, na podstawie 
własnego prawa partykularnego.

11. Niech Pasterze nie przestają przyjmować zachęty Ojców Soborowych, którzy 
przypominali: „Wiedzą mianowicie pasterze, iż nie po to ustanowieni zostali przez 
Chrystusa, aby całe zbawcze posłannictwo Kościoła w stosunku do świata wziąć 
na siebie samych, lecz że ich zaszczytnym zadaniem jest tak sprawować opiekę 
pasterską nad wiernymi i tak uznawać ich posługi oraz charyzmaty, żeby wszy-
scy oni pracowali zgodnie, każdy na swój sposób, dla wspólnego dzieła” (Lumen 
Gentium, 30). Rozeznanie darów, których Duch Święty nigdy nie skąpi swojemu 
Kościołowi, niech będzie dla nich należnym wsparciem tak, aby urzeczywistnić 
posługę katechety dla wzrostu powierzonej im wspólnoty. Zarządzam, aby to, 
co zostało postanowione w niniejszym Liście apostolskim w formie „Motu Proprio”, 
było przestrzegane w całości, bez względu na jakiekolwiek argumenty przeciwne, 
nawet gdyby były godne szczególnej wzmianki, oraz aby zostało ogłoszone poprzez 
opublikowanie w L’Osservatore Romano, wchodząc w życie tego samego dnia 
a następnie, aby zostało opublikowane w oficjalnym periodyku Acta Apostolicae 
Sedis.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, dnia 10 maja 2021 roku, we wspomnienie Świętego 
Jana z Avili, kapłana i doktora Kościoła, w dziewiątym roku mojego pontyfikatu.
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Introduction
The modern world, which is experiencing various crises, increasingly needs 

values without which it is difficult to imagine functioning of societyand institu-
tions, that is physical and legal entities. It is possible to talk about a whole range of 
different values without which it is impossible to imagine human life. Any of such 
values has a definite crucial significance. One of such values is trust. In the era of 
globalization, when the world is becoming a “global village”, trust plays a very im-
portant role in interpersonal relations at different stages of their creation and in 
different configurations of functioning and cooperation1. Added the importance of 
responsibility for creating a positive reality, it is easy to see that this value is an 
important component of the foundation of cooperation, especially in the following 
types of relationships: superior – subordinate, educator – pupil, employer – em-
ployee, manager – coworker2. Thus, today we need common trust between people, 
at least such which is inscribed in the harsh reality of everyday life. In general, in 
this relationship we are dealing with a person who is a leader, a foregoer. Their 
role in creation, formation, education, management and guidance of an individual 

1 Blanchard Ken, Leading at a Higher Level Revised and Expanded Edition: Blanchard on Leadership 
and Creating High Pe, tłum. Bartosz Sałbut, Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywódz-
twie i tworzeniu efektywnych organizacji, PWN, Warszawa 2021

2 K. Czerwiński., Kilka uwag o kształceniu przyszłych liderów społecznych, [w: [A. K. Piasecki (red.), Li-
der społeczny w XXI wieku, Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2013, s.128–147.
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is invaluable3. Trust, which constitutes the value, determines the influence of the 
leader on a team or an individual. The great educator of the turn of the last century, 
Jan Paweł II, named an important component of the self-consciousness of man and 
peoples, repeatedly emphasized: “Man is great not because of what he owns, but 
because of who he is; not because of what he has, but because of what he shares 
with others”. The greatness of the man is determined by the values due to which 
they can be an authority and a leader for another person4.

The aim of the article is to present current expectations of the young generation 
regarding the model of a leader, and hence their role, management, education and 
influence. The research conducted in this direction gives us the grounds for formulat-
ing certain theses and conclusions. In addition, the aim of the article is to present the 
research methods used in research on the role of a leader in the management process 
within the project entitled “Towards the space of new trends in scientific research” 
№ 07/MRPK/IPK/2020/2021.

The research paper contains answers to the following research problems: is 
there any relationship between trust in superiors and the performance of a team or 
an organization? Does the manager’s attitude towards employees in the team affect 
their trust in a leader? These questions have become the objectives of the research.

1. Research process – aims, hypotheses and methods
In the era of great change and challenge there is a need for research on the im-

portance of values in the life of a leader and his role in the management process. 
For that purpose, in late May – early June 2020, a survey was conducted among the 
group consisting of 427 students (including: 349 females and 78 males) in 5 Euro-
pean countries – the Czech Republic – 105 respondents, Poland – 193 respondents, 
Slovakia – 31 respondents, Ukraine – 69 respondents and Hungary – 29 respondents). 
They were the students of different stages of education in 48 areas of professional 
training. 36.7% of the respondents were from rural areas, the remaining 63.3% were 
city dwellers. In total, in addition to questions about personal data, the respondents 
were asked 33 questions aimed at defining the level of awareness of the structure 
and importance of a leader in public life, and especially in the management process5. 
From the very beginning of the survey, one important question was raised: how is 
a leader perceived today, who he really is, and who he should be, and what role should 
he play in modern reality?

An important observation is the fact that, although respondents often encounter 
both the notion of authority and leader in their lives, most of them (39.8% of female 
respondents and 19.0% of male respondents) consider these notions to be identical. 
25.0% of female students and 21% of male students have a different opinion. The 
third group (32.6% of female students and 30.1% of male students) includes those 
who believe that these concepts are only to some extent identical.

3 M. Bugdol., Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wyd. Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 2010.

4 G. Zarzycka., Jan Paweł II jako temat kulturowy, „Acta Universitatis Lodziensis”, nr 2011:18, s. 106.
5 H. Domański., Zaufanie między ludźmi, [w:] P. B. Sztabiński, R. Sztabiński (red.), Raport Europejskiego 

Sondażu Społecznego 2002–2012, IFiS PAN, Warszawa 2014, s. 11–12.
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When it comes to the concept of a leader, the students acknowledged that most 
often the concept of a leader (40.5% of females and 28.8% of males) refers to a person 
who represents the team, including the management staff. This is mainly the opinion 
of those students who represent the age group of 25–35 years. The older the students 
are, the more they are convinced of the appropriateness of the use of the concept of 
a leader in relation to the type of people aged 30–40 years (34.0% of female respond-
ents and 36.0% of male respondents believe so). Many of them personally quite often 
use this term for people representing a team.

The question of whether the concepts of a leader and that of authority are identical 
was answered the following way: a resounding answer “no” was given by 59.0% of 
female students and 47.5% of male students. The respondents also disagreed with 
the concepts of „leader – foregoer” being identical (51.5% of females and 52.5% of 
males), “leader – master” (69.3% of female students and 71.2% of male students), 
“leader – spiritual leader” (66.3% of female students and 67.8% of male students), 
“leader – foregoer” (48.9% of females and 64.4% of males). Being a leader is not easy, 
it requiresmany traits, qualities as well as a lot of sacrifice. The students emphasized 
(56.1% of female respondents and 71.2% of male respondent) that being a leader is 
a kind of art, a vocation. Thus, a fairly large group expressed a desire to be a leader 
(33.0% of female respondents and 42.3% of male respondent), however, many 
considered this condition as undesirable (28.8% of female respondents and 22.0% 
of male respondent), despite the fact that the majority of the respondents thought 
themselves to have corresponding features and traits (56.0% of female respondents 
and 61.0% of male respondents).

Among the areas where it is easy to become a leader, the majority of the respondents 
pointed out that it is the easiest to become a leader in organizational areas (47.0% 
of female respondents and 46.0% of male respondents) and public area (21.0% of 
females and 10.2% of males). Although the students did not recognize the concepts 
of leader and authority as identical, the vast majority argued that every leader should 
have authority. 73.4% of female respondents and 83.1% of male respondents think 
so. In a similar dimension the respondents believe that a leader should have lead-
ership competences (89.0% of females and 86.2% of males), many people who are 
led by a leader follow them as a person worthy of trust (80.0% of females and 90, 
0% of males).

A slightly different research issue that has been highlighted is the issue of expecting 
a leader. Almost all the respondents think that today a leader is extremely necessary, 
93.0% of both female and male respondents answered this way. We are well aware 
of the fact that a person who strives to be a leader is a person who is characterized 
by possessing ethical values. This is what the respondents think (89.0% of females 
and 93.0% of males), additionally pointing out the essential importance of religious 
values in the life of a leader (46.0% of female respondents and 44.0% of male re-
spondents). As for the values suggested in the questionnaire, the choice of male and 
female students was slightlydifferent. The female respondents indicated tolerance 
(27.4%), family ties (22.4%), and faith in God (18.2%) as the most important values. 
However, the male studentsnamed humanism (18.5%), tolerance (17.4%) and faith 
(16,%) as the most important ones.

In the next part of the survey there was raised the issue of leadership. The largest 
group of female students are those who consider leadership to be a common ambition 



ARTYKUŁY

15

to achieve a goal (54.5%), as well as to define this common goal (18.20%). However, 
the answers of the male students were quite the opposite. Finding a common goal is 
the most desirable thing, according to 41.0% of male students, as well as a common 
aspiration for a goal. 32.2% of male students think so. The respondents were asked if 
they had ever come across the concept of „servant leadership”. 30.0% of female stu-
dents and 44.0% of male students gave a positive answer. It turns out that as many 
as 50.4% of females and 42.3% of males have never come across this concept. Thus, 
we can assume that this definition is new and is not common in the literature. The 
respondents were then asked what „servant leadership” is. The responses to this 
question having been analyzed, it turns out that this concept is understood differently 
by female and male students. As for the female respondents, 29.2% of them identified 
servant leadership as leadership aimed at serving society. Another group (20.4%) 
consisted of those who considered servant leadership as such which is aimed at 
helping others. The group of 23.1% of respondents were female students who found 
it difficult to determine what servant leadership is. In turn, the male students’ an-
swers to this question differed greatly from those of the females, unfortunately, not 
in favor of the former. So, as many as 22.0% of male respondents could not answer 
what servant leadership is. Another group consisted of those who defined servant 
leadership as leadership to serve society (18.6%). These were pilot studies. A small 
research attempt does not allow drawing conclusions with a high degree of proba-
bility, however, the conclusions indicate an interesting trend in the development of 
research on organizational trust.

The research shows that aleader must totally trust the groups, however, the effect 
of trust in a leader is not less important. Ensuring the required level of trust from both 
sides brings a number of benefits to both employees and organizations in general. 
In addition to the above mentioned impact on activity in work, trust strengthens the 
sense of community in the group and increases productivity. There must be a syner-
gistic cooperation based on trust between the leader6.

Apparently, it would be more valuable to provide more detailed answers given 
by the students from different countries, fields of study, age groups, social origin and 
residence as mentioned above. The material obtained during the study is too voluminous 
for the article. Presenting partial results of the research gives us the idea of aware-
ness and importance of the role of a leader, his presence and position in public life7.

2. Trust with added value?
It is difficult to imagine a leader without trust of those for whom he is a leader. The 

research clearly shows that being a leader is not only a significant task which needs 
to be accomplished, but also the need to have relevant values. As a rule, each firm, 
organization or a group of people with its own mission and vision, as well as with its 
organizational culture, demonstrates a certain system of values. However, the category 
of expectations of social values should be understood much more broadly. They can 
be defined as a smaller or larger set of values accepted by all or at least the majority 

6 D. Lewicka., Wpływ zaufania wertykalnego na zaangażowanie organizacyjne pracowników, „Acta Universita-
tis Lodziensis. Folia Oeconomica”, t. 282 Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji, 2013, s. 179–186.

7 J. C. Maxwell., (tłum. Witold Turopolski), 21 cech skutecznego lidera. Jak stać się osobą, za którą pójdą 
inni, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2012
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of the members of a community, on the basis of which they reach consensus and dia-
logue and ensure positive cooperation for the common good. One of such social values 
is the value of a leader as an individual. As it is widely known, the role of a leader in 
the organization is multifaceted and multidimensional. Providing the vision and the 
meaning of the organization’s functioning and the goal for the people who create it 
is the main, but not the only task of a leader. According to the respondents’ opinions 
presented in the research, a leader should act as a chieftain, but this does not mean 
that he should become a chieftain8. Through his vision, a leader engages people in 
common goals and values, influencing their sense of job satisfaction. This vision is 
transmitted through words, actions, behavior and a personal example. The respond-
ents paid special attention to the evidence of his life. In terms of the preconditions 
for implementing the strategy, the vision is crucial because it defines the mission. It 
also identifies the key values that organizations implement and that follow from the 
adopted strategy. Trust appears many times in students’ statements as an indispen-
sable value of building their own position as a leader. Besides, according to prof. Piotr 
Sztompka, trust is the most valuable kind of social capital; in his turn prof. Robert 
Putnam believes that trust is an element of social capital that “refers to such features 
of the organization of society as norms and relationships that can increase the skill-
fulness of society by facilitating coordinated actions”9.

Therefore, it is difficult to imagine a leader who has not set the task of building 
proper relationships between people based on trust. Building a relationship based 
on trust is something that is necessary in the modern management of an enterprise, 
collaborative teams, organizations, institutions, projects or entities in the broad sense, 
since they are assisted by a human. The research clearly shows that in terms of man-
agement it is possible and necessary to speak directly about a kind of trust economy. 
The publications on this topic usually define trust as a position based on specific 
knowledge or belief that someone’s actions, future state or property will be such that 
meet our desire, expectation. Confidence lacking, trust is usually accompanied only 
by hope. Today, more and more companies are considering the possibility to reduce 
operating costs on the one hand, and increase the trust of their employees and cus-
tomers in the company on the other hand. This is so important that as many as 48 
percent of the respondents admit that they have not bought a product or used the 
services of a company they do not trust in the last 12 months.

Of course, when we talk about trust in general, we always mean two entities, for 
instance an employer and an employee. This fact is sustained in the research by the 
students as future managers. They believe that an employer demonstrates his trust in 
an employee when he hires him, provides information about the company, invests in the 
development of competences and training, because he believes that a new employee 
will contribute to the increase in company’s profits. On the other hand, an employee 
approaches work in a new company with confidence when deciding to dedicate his 
daily time, skills, health and energy to professional development, receiving a certain 
salary, developing competences and achieving his private goals owing to a professional 

8 B. Olbrych., Etyczne aspekty zarządzania organizacją wirtualną, [w:] Problemy etyczne w organizacji 
uczącej się, red. E. Skrzypek. Wyd. Uniwersytetu Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2010.

9 R. Putnam., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny In-
stytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.
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career. In open cloze questions the respondents refer to their own experience which 
shows that many of them worked or arestillworking, and this experience has allowed 
them to take a substantial approach to this study. The students believe that an em-
ployee also expectsspecific and obvious trust from their employer, boss, manager or 
leader. Because this is a relationship that must be always based on the principle of 
fairness (everyone for everyone)10.

Thus, it should be clearly emphasized that eventually it is concluded from the re-
search that trust as a value that actually functions and is fostered in a firm, institution 
or organization is not only an element of the decalogue of values, but also the way of 
building the position of a particular entity. According to the theory of social exchange, 
a leader who shows trust in an employee can count on the reciprocity of such trust. 
An employee entrusted with more responsibility will perceive this responsibility as 
a sign of trust in him. The analysis of the works on this issue allows us to conclude 
that a leader who is perceived as friendly and sociable (transformational leader) will 
be simultaneously perceived as a leader who is trusted more by his subordinates than 
an indifferent, cold or isolated leader. The research results confirm this thesis. There 
is no doubt that every organization would like to establish trust among its customers, 
but, as the saying goes, “Even Solomon cannot pour water out of an empty jug”. If an 
employee does not trust an organization, a leader oran employer, he will not have 
trustin the tasks, services and proposals assigned to him, as well as in coworkers11.

3. The impact of trust on the model of a leader
The question of what trust is and what role it plays in a leader’s life has already 

been discussed in this paper. An important question remains: what is the most antic-
ipated model of a leader in the era of many modern changes? Similarly, in specialized 
literature and research, the terms “chief”, “manager”, “chieftain” or “leader” are often 
used interchangeably in the Polish language, although they are not identical12. On the 
one hand, the respondents attribute leadership qualities to a leader, but on the other 
hand, they note that a leader is not a chieftain. They consider a leader to be an au-
thority, but think this value isa personality trait. According to the respondents, the 
expectations for a leader are significant, but, on the other hand, students are very 
cautious about declaring themselves leaders. Only 33.0% of female students and 42.3% 
of male students declare their aspiration to become leaders. This is due to the fact 
that the respondents believe that it is not easy to become a leader and remain one for 
a certain group, especially nowadays. This opinion is shared by 56.1% of females and 
71.2% of males. A fairly large group of the respondents claim that they do not have the 
aptitude to be leaders (56.0% of female respondents and 61.0% of male respondents). 
However, those who express a willingness to become a leadermean to be a leader in 
an organization (47.0% of females and 46.0% of males) or in public life (21.0% of 
females and 10.0% of males), but not in political, economic, cultural or spiritual life 

10 D. Stolarska, Umiejętność wywierania wpływu na ludzi jako kluczowa kompetencja współczesnego me-
nedżera i przywódcy – studium teoretyczno-empiryczne, „Ekonomia i Zarządzanie”, nr 4(3), R. 2012, 
s. 182–196.

11 H. Wyrębek., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach zhierarchizowanych, [w:] Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Nr 97, R. (24)2013, ss. 293–302

12 J. Gajda J., Zaufanie w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie Przedsiębiorstwem/
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2015, nr 3, s. 11–15 
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or in services whereit is required to wear a uniform. To be a leader, however, you need 
to want to be a leader, because it all starts from readiness and aspiration.

The question should be asked: What can explain such point of view? Thus, it can 
be seen from the respondents’ responses that too much dependence of the organiza-
tion on the „omnipotent and omniscient” leader who has an impact on subordinates 
and general managerial bodies, can lead to either everyone passivelyexpecting the 
leader to make a decision or to excessive resistance of lower-level employees and 
their efforts to prove that the leader is wrong. This, in turn, can lead to a decrease in 
the engagement, active involvement and sense of responsibility of lower-level staff 
who are waiting for the ready decisions of the manager. The described situations are 
unfavorable for the implementation of the strategy because they affect the passive or 
negative behavior of the staff, limit their responsibility and demotivate them, result-
ing in delays in the implementation of the strategy and extremely high social costs 
connected with, for instance, resolving conflicts that have arouse.

Another important conclusion can be made. Thus, a true leader (provided he pos-
sesses a necessary amount of self-confidence) cannot be narcissistic, since otherwise 
he will prioritize a high opinion of himself ranking it higher than the principles and 
benefits of the organization. In the short term such approach may even bring unex-
pectedly good results, but will eventually lead to pathology and demotivation of others. 
In extreme cases, it can even lead to falsification of reports, sabotage or theft, aimed 
not only at getting a benefit, but also at avenging the tyrant. In recent years, we have 
seen several spectacular cases of “charismatic” leaders who would rather bring their 
organizations to decline than admit mistakes. It should be thus concluded that every 
leader must be obedient to a certain extent. Maintaining the balance of obedience 
and self-confidence is an art in itself, but it should be remembered that both traits 
must exist. The respondents highlighted the value of obedience in the question: What 
qualities should a leader have and do ethical values play a significant role in a leader’s 
life? 89.0% of female respondents and 93.0% of male respondents think so.

Being obedient allows a leader to listen to others more efficiently. The essence 
of his work is to make optimal use of the forces of the team, which is impossible 
to achieve provided a boss is narcissistic. According to the research, what motivates 
people the most, especially in the case of highly skilled professionals, is the opportu-
nity to implement their vision in their special domain, which they know like no other. 
The role of a leader is to support or inspire the team so that these ideals contribute 
to the implementation of the vision and mission of the firm. Authenticity, transparency 
and trust are the main tools for motivating employees and team members. To become 
a leader, you need to remember four basic principles: first trust yourself, then trust 
your people, earn trust of each employee and the whole team, and practicethe behav-
ior that maintains trust in you as a leader13.

One of the most basic forms of leadership in relation to others through their own 
example is participation in all dangerous, difficult and crisis situations experienced 
by the team. A leader should set an example, but not think of himself as an example. 
After all, he can set an example unconsciously as an expression of who he is, as opposed 
to behavior which is aimed at ensuring a meticulously calculated effect. If setting an 
example becomes a skill, a leader will not think about it, however, he should not boast 

13 P. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007. 
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of being a good leader. Promoting dialogue by creating an atmosphere for interactive 
transfer is a key issue. Convinced of the benefits of direct communication, employees 
will become a kind of narrators whose sincerity will not be questioned by listeners.

Conclusion
Leaders are always looking for something that will give them an advantage14. 

Therefore, many of them follow the latest trends in leadership theories. However, 
invented concepts of leadership and fashionable management theories come and go. 
A leader shows his passion to others, also arousing passion in others. A leader can 
give up everything except trust and responsibility. He encourages his people to tell 
him what he needs to know, not what he wants to hear. The research shows that the 
variability of the environment, as well as the dynamics of this phenomenon, mean 
that no paradigm is a perfect recipe for leadership in any of such conditions. Before 
starting to work on the variability of the organization’s environment, it is necessary 
to try to define the organization’s environment. The external environment of the or-
ganization creates the general context of its operation. The process of selecting people 
to serve as leaders is a key factor15.

Summary:
Trust in the added value of a leader in the management process in the opinion of 

students in selected European countries
In the era of modern threats, the role of a leader is an invaluable factor. Its role 

finds its place both in organizations, teams as well as in everyday environmental 
impact. For a fuller picture and its importance in relation to others, the value of trust 
becomes. This is a fundamental task so that others can trust him, entrust matters 
without which there is no point in functioning. When we consider the issue of an 
effective and modern leader, two other important concepts usually arise, namely: re-
sponsibility and trust. The most valuable approach to shaping leaders is to implement 
solutions based on coaching or mentoring. Individual contact with a more experienced 
guide additionally increases motivation and stimulates the development of personal 
and social competences. The strategy of shaping leaders in the modern world seems 
to be an indispensable solution. Its implementation, although complex and not easy, 
will bring huge benefits to both an intelligent organization and its participants. The 
futurebelongs to the leaders.

Key words: trust, values, leader, management process, model, Europe,

Streszczenie:
Zaufanie wartością dodaną lidera w procesie zarządzania w opinii studentów w wy-

branych krajach Europy
W dobie współczesnych zagrożeń rola lidera jest czynnikiem nieocenionym. Jego 

rola odnajduje swe miejsce zarówno w organizacjach, zespołach, jak również w co-
dziennym oddziaływaniu środowiskowym. Dla pełniejszego obrazu i jego znaczenia 
w relacji z innymi staje się wartość zaufania. Jest to zasadnicze zadanie, by inni mogli 

14 W. M. Grudzewski, I. Hejduk, K. Sankowska, A. M. Wańtuchowicz., Zarządzanie zaufaniem w przedsię-
biorstwie. Koncepcje, narzędzia, zastosowania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.

15 A. Sankowska., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011.
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mu zaufać, powierzyć sprawy, bez których funkcjonowanie nie ma racji bytu. Gdy 
rozważamy kwestię efektywnego i nowoczesnego lidera, nasuwają się zwykle dwa 
inne, ważne pojęcia, a mianowicie: odpowiedzialność i zaufanie. Najbardziej warto-
ściowym podejściem do kształtowania liderów jest wprowadzanie rozwiązań opar-
tych na coachingu lub mentoringu. Indywidualny kontakt z bardziej doświadczonym 
przewodnikiem dodatkowo zwiększa motywację oraz dynamizuje rozwój kompetencji 
osobistych i społecznych. Strategia kształtowania liderów we współczesnym świecie 
wydaje się rozwiązaniem niezbędnym. Jej implementacja, choć złożona i niełatwa, 
przyniesie ogromne korzyści zarówno organizacji inteligentnej, jak i jej uczestnikom. 
Przyszłość należy do liderów.

Słowa kluczowe: zaufanie, wartości, lider, proces zarządzania, model, Europa,

Aim, justification:
The aim of the article is to represent the research methods applied within aframe 

work of the research entitled “Trust in the Added Value of a Leader in the Management 
Process in the Opinion of Students in Selected European Countries” carried out by prof. 
dr hab. Jan Zimny (Project No: 06/MRPK/IPK/2019/2020 financed by Foundation 
Campus in Stalowa Wola (National Court Register 0000287499, Company Registra-
tion Number 180265747) “Knowledge and Wisdom as the Way of Society Develop-
ment” and within the frame of the project for 2021 “Towards the Area of New Trends 
in Scientific Research” Project No: 07/MRPK/IPK/2020/2021 also financed during 
2020/2021 from statutory funds of Foundation Campus in Stalowa Wola.

Methodology of the research/approach:
In the introduction of this article there is presented justification of the needs to un-

dertake the research in regards to the presented problem of the research followed 
by the explanation of what trust is, how it should be understood, how leader is un-
derstood and expected by the young generation. Besides, the results of the research 
clearly define the necessity of the presence of trust in a leader and trust of a leader 
in the group in the management process. The article is concluded with the summary 
that points out that trust is an important element of the leader’s personality and is 
a necessary element of the entire management process, regardless of the profession. 
Trust management is possible and necessary under certain conditions. Trust man-
agement is possible because of achievable actions available for parents that allow 
them to build and maintain it, and at the same time it is necessary because in today`s 
world trust is a stable point of support and it shows a safe path in life for everyone, 
especially for the young generation.

Conclusions:
The research problem which at the beginning was clearly defined in the scientific 

process, and which was related to the role and importance of trust in management is 
a fundamental factor of a leader. The use of selected research methods made it possi-
ble to achieve the aim of the research and confirm the initial research hypotheses in 
the form of the question: to what extent trust is part of the personality structure of 
a leader and to what extent trust management has a significant impact on the quality 
of organization’s functioning. The research has verified the hypotheses and has given 
an unambiguous answer in respect to this topic.
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Practical implications:
The analysis of the conducted research made it possible to clearly indicate that 

trust as a leader’s value is not only an added value, but an integral part of his person-
ality structure. It is important because it is the voice of the young generation entering 
an active professional life.

Originality/value:
the results of the research, the application of the methods presented in the article, 

on the one hand – in the cognitive sense – contributed to the enrichment of knowl-
edge in the field of the young generation’s expectations concerning the role of trust 
in the management process. It turns out that there is a need for axiology, which is 
a challenge for contemporary leaders who are also formators of the young generation. 
Moreover, it is pointed out that having an attitude of trust does not bring the issue of 
being a leader to a close. Proper trust management is the way to meet expectations in 
many organizations. This requires knowledge of theoretical principles as well as life 
experience in the management process. Merely having ethical principles and values 
related to it does not meet the criterion of being an expected leader.

Key words: trust, values, leader, management process, model, Europe, authority, 
axiology, management,
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Czy wolność staropolska 
miała charakter uniwersalny?

Dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL JPII w Lublinie

Dr hab. Arkadiusz Michał Stasiak, profesor KUL, kierownik Katedry Historii i Historiografii Europy Środkowo-
-Wschodniej i Wschodniej IH KUL.Redaktor Naczelny „Roczników Humanistycznych KUL” zeszytu historia. 
W latach 2016–2018Prodziekan do spraw studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Senator KUL 
2016–2018.] Autor czterech książek autorskich i 107 innych prac naukowych z zakresu historii myśli politycz-
nej, historiografii, historii kultury i historii idei publikowanych w Polsce, USA, Holandii, Niemczech, Rosji, 
Hiszpanii i Słowacji. A także 23 redakcji oraz współredakcji książek i pism naukowych. Stypendysta między 
innymi Instytutu Historycznego Maxa Plancka w Getyndze i Rządu Austrii. Łącznie w latach 2002–2019 re-
alizował 15 stypendiów i wyjazdów naukowych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Anglii, Szwecji, Rosji, Da-
nii, we Włoszech, na Litwie Łotwie i w Turcji. Mistrz Polski w nazywaniu ptaków, w kategorii z opisu, Oso-
wiec-Twierdza 5 czerwca 2021.

Wstęp
Wolność urzeczywistnia się w konfrontacji z władzą i w takiej interakcji powinna 

być opisywana oraz rozumiana. Istotą rządzenia jest wymaganie posłuszeństwa, 
a zatem, w pewnym sensie, odrzucenie wolności. Tylko dzięki posłuszeństwu rządy 
i społeczeństwa nie upadają. Cywilizacja opiera się na tym, że posłuszeństwo jest 
normą, nieposłuszeństwo zaś występkiem, w przeciwnym razie fundamentalny 
porządek cywilizacji załamałby się. Teorie zgody i woli powszechnej uzasadniają 
istnienie rządu, ukazując w jaki sposób człowiek może być posłuszny, a jednak nadal 
wolny. Różnica między nimi polega na tym, że teoria zgody ujmuje wolność wyłącznie 
w kategoriach świadomej woli i stara się legitymizować posłuszeństwo, wywodząc 
je z aktu wyrażania zgody, natomiast w teorii woli powszechnej ujmuje się wolność 
w kategoriach woli, która tylko może być w pełni świadoma, ponieważ chcąc wła-
snego dobra, może nie wiedzieć, jakie środki polityczne będą mu sprzyjały. Według 
tej teorii prawo, choć nieoparte na wyrażonej zgodzie, może jednak nakazywać to, 
co przyczynia się naprawdę do dobra rządzonych, a zatem może zwiększać zakres 
wolności także rządzonych.

Powyższe, dwie teorie mówią, kiedy mamy być posłuszni, ale (w przeciwieństwie 
do teorii Thomasa Hobbesa) także, kiedy mamy być nieposłuszni, a normy przez nie 
wyznaczone są bardzo restrykcyjne. W taki sposób stają się doktrynami nie tylko po-
słuszeństwa, ale i rewolucji. Dowiodła tego praktyka: filozofia Johna Locke’a odegrała 
ważną rolę w rewolucji amerykańskiej, a teoria Jeana Jacquesa Rousseau w rewolucji 
francuskiej. Za zwieńczenie tej nowożytnej dyskusji można uznać idee Immanuela 
Kanta, który odrzucił autorytet, ale też pamiętać trzeba, że ta rezygnacja z autorytetu 
była charakterystyczna dla myślenia racjonalnego1.

1 I. Kant, Zum ewigen Frieden, [w:] Kleinere Schriften zur Geschichtsphilosophie, Ethik und Politik, oprac. 
Karl Vorländer, F. Meiner, Hamburg 1959, s. 37. To odrzucenie autorytetu, wieńczące racjonalizację 
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1. Istota wolności staropolskiej.
Kategorię wolności staropolskiej rozumiem jako wolność polityczną związaną 

z państwem szlacheckim. Dlatego będę stosował w jej opisie także termin synonimiczny 
– wolność szlachecka. Była to wartość kształtowana w XVI stuleciu ze szczególnym 
znaczeniem sejmów z pierwszej dekady tego wieku tj. sejmu piotrkowskiego z roku 
1504 i sejmu radomskiego z 1505 roku, znanego z konstytucji Nihil novi. System 
polityczny oparty na wartości wolności szlacheckiej ostatecznie ukształtował się 
po śmierci ostatniego Jagiellona Zygmunta Augusta. Utarła się dla niego paradoksalna 
nazwa – demokracja szlachecka, zatem i kategoria wolności stanowiąca sedno tego 
systemu była, jak wspomniałem, szlachecka.

Wolność staropolską można sprowadzić do szeregu swobód: wolności osobistej, 
wolność wyznania, wolności podatkowej i wolności słowa. Można ją także ujmować 
jako wolność do sprawowania władzy. Ale jej natura jest bardziej złożona niż tego 
typu trafne lecz hasłowe ujęcia.

Opisywana wartość wolności trwała w systemie politycznym blisko trzysta lat. 
Zmieniały się epoki kulturowe, ale istota wolności szlacheckiej pozostawała nie-
zmienna. Nawet u schyłku XVIII wieku w czasie, wynikających z racjonalnego oglądu 
świata, zmian nie było rozróżnienia na starą wolność staropolską i wolność „nowa” 
– oświeceniową. Było tak mimo, że recepcja idei z Zachodu była powszechna, a w pol-
skim dyskursie politycznym funkcjonowały koncepcje wolności: liberalnej (Locke’a) 
i republikańskiej (Rousseau).

Doszukując się istoty wolności szlacheckiej, warto oprzeć się na Berlinowskim 
modelu rozróżnienia wolności negatywnej i wolności pozytywnej. Zatem mamy 
w Rzeczpospolitej szlacheckiej uzależnienie wolności współcześnie określanej 
jako negatywna (swobodnej realizacji prywatnych celów), od posiadania przez 
obywateli wolności pozytywnej (możliwości uczestnictwa w stanowieniu prawa 
i decydowania o polityce państwa). Gwarantować tak postrzeganą wolność pozy-
tywną mógł tylko udział we władzy, zatem wolność w polskiej myśli politycznej 
oznaczała zależność od woli własnej, a nie od woli władcy, podczas gdy uzależnienie 
od cudzej woli, nawet woli praworządnej władzy jednostkowej, było traktowane 
jako niewola2. Sądzę, że zastosowanie Berlinowskiego modelu pozwala na nowo 
zinterpretować polską myśl polityczną, szczególnie końca XVIII wieku. Pierwszą 
z wartości, wolność negatywną, Isaiah Berlin pojmował jako brak przeszkód stwa-
rzanych nie przez naturę, lecz przez innych ludzi (bądź to w sposób zamierzony, 

teorii władzy, wynikało, jak się wydaje, z zakwestionowania Platońskiego wzoru króla–filozofa. Do-
skonale ten proces racjonalizacji władzy królewskiej u schyłku XVIII wieku ujmuje Mlada Bukovan-
sky, przedstawiając go jako grę wielu czynników ideowych. M. Bukovansky, Legitimacy and Power 
Politics. The American and French Revolutions in International Political Culture, Princeton Universi-
ty Press, Princeton 2002, s. 76.

2 We wcześniejszych, polskich badaniach nad zagadnieniem wolności nie stosowano Berlinowskiej ter-
minologii i wzoru wolności pozytywnej. Mimo to często definicja wolności szlacheckiej była ujmowana 
w sposób do niej analogiczny. Jest tak w analizach Zbigniewa Ogonowskiego. Ten autor Filozofii poli-
tycznej w Polsce XVII wieku i tradycji demokracji europejskiej postrzega wolność szlachecką (czy szerzej 
przywileje stanowe) jako współuczestnictwo obywateli w życiu politycznym państwa. Jego ukorono-
waniem będzie współkształtowanie losów państwa przez obywateli, a zarazem wyraźne i niepodwa-
żalne ograniczenie władzy jednostkowej. Zb. Ogonowski, Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tra-
dycje demokracji europejskiej, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa 1999, 
s. 78–79. 
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bądź niezamierzony, pośrednio lub bezpośrednio). W wypadku Rzeczypospolitej 
drugiej połowy XVIII wieku przeszkodą „sztandarową” dla wolności obywateli był 
władca i jego uprawnienia. Wolność pozytywna oznaczała w wywodzie Berlina 
wolność do realizacji określonych celów. Wolność ta była ufundowana na ideale 
samorealizacji i autonomii jednostki3.

Sądzę, że staropolska wolność szlachecka oznaczała także poczucie bezpieczeństwa 
osobistego. Realizowało się ono poprzez całkowitą ochronę wspólnoty politycznej 
przed samowolą króla. Urzeczywistnianie ideału wolności narodu szlacheckiego 
sprowadzało się do przestrzegania norm prawnych przez wszystkich obywateli 
Rzeczpospolitej, łącznie z głową państwa – monarchą. Wolność szlachecka była 
emanacją suwerenności ludu postrzeganego jako ogół szlachty. Kwestia ta wiąże się 
bezpośrednio z ideą umowy społecznej4. Ten szlachecki, tradycyjny prymat prawa nad 
władzą mógł potencjalnie mieć pewien wpływ na zwycięstwo idei republikańskich 
na zachodzie Europy.

2. Wolność a władza.
Dominująca w Rzeczpospolitej Obojga Narodów republikańska teoria władzy za-

kładała, że obywatel może być wolny tylko wtedy, gdy monarcha nie ogranicza jego 
praw. Zatem wolność, jako poddanie się prawu dające możliwość udziału jednostki 
w sprawowaniu władzy, wykluczała obdarzanie władzy królewskiej siłą. Tymczasem 
monarchiczna koncepcja wolności jednostki sprowadzała się do przekonania, że choć 
naród mógł ustanawiać prawa, nie dbał o ich egzekucję; dzięki temu monarchiści mogli 
przypisać królowi władzę wykonawczą w państwie. W praktyce republikańska idea 
wolności była tylko pustym frazesem, ponieważ korzystała z niej jedynie najwyższa 
warstwa stanu szlacheckiego – magnateria. W efekcie wyeksponowania tego wyni-
kającego z praktyki politycznej stanu rzeczy monarchiści mogli wskazywać na króla 
(ale i szerzej na władzę wykonawczą) jako obrońcę wolności. Pod wpływem tych 
wystąpień zmieniała się polska doktryna suwerenności narodu. Polscy monarchiści 
z okresu panowania Stanisława Augusta (zwani nieprecyzyjnie regalistami stanisła-
wowskimi) opowiadali się za legitymizacją jego (narodu) autonomii. Kompromis 
w tej kwestii został wyrażony w piątym artykule Konstytucji 3 Maja, czyli w idei 
trójpodziału władzy5.

3 I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, [w:] idem, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, oprac. Jerzy Jedlic-
ki, Res Publica, Warszawa 1991, s. 113–134.

4 O wolności staropolskiej zob. J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Wyd. Po-
znańskie, Poznań 1998, s. 56–86; C. Backvis, Szkice o kulturze staropolskiej, PIW, Warszawa 1975, s. 467. 

5 Artykuł piąty: Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych: Wszelka władza społeczności ludzkiej począ-
tek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelska i porządek społeczności 
w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli pra-
wa niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza prawodawcza w Stanach zgromadzonych, wła-
dza najwyższa wykonawcza w królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcjach na ten koniec ustano-
wionych lub ustanowić się mających. Ustawa Rządowa, w: Konstytucja 3 Maja, oprac. Jerzy Łojek, Wyd. 
Lubelskie, Lublin 1989, s. 40. Richard Butterwick dowodzi, że Stanisław August Poniatowski w cza-
sie zawierania powyższego kompromisu tylko wybiórczo korzystał z angielskiej ideologii politycznej. 
Richard Butterwick, O ideologii krajowej i dworskiej w Anglii i w Polsce w wieku XVIII, w: Dwór a kraj 
między centrum a peryferiami władzy. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek 
Królewski na Wawelu, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Akademii Peda-
gogicznej w Krakowie w dniach 2–5 kwietnia 2001, pod red. R. Skowrona, Zamek Królewski na Wawe-
lu, Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków 2003, s. 464–465.
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Wartość fundamentalna dla prawa politycznego – wolności – funkcjonowała jako 
gwarant niezależności względem władcy. W przeświadczeniu polskiej szlachty wol-
ność była zagrożona przez króla – potencjalnego despotę i tyrana. Dla wynaturzeń 
panowania była przy tym wolność przeszkodą, którą należy chronić i wzmacniać. Ale 
nie liczni w państwie szlacheckim monarchiści, w przeciwieństwie do powyższych 
założeń (co naturalne), dostrzegali w wolności przeszkodę negatywną dla sprawowa-
nia władzy królewskiej. Przekonanie, że wolność jest wartością absolutnie sprzeczną 
z władzą jednostki, funkcjonowało w polskiej myśli politycznej przez cały okres trwa-
nia Pierwszej Rzeczypospolitej6.

W staropolskiej teorii politycznej wyjątkowe miejsce zajmuje zależność prawa 
i wolności. W wykładni dawnych elit Rzeczpospolite prawa tworzyły wolność, ale jed-
nocześnie ją gwarantowały i chroniły przed wrogimi wobec tej wartości działaniami 
władcy. To ta suwerenność prawa, była głównym szańcem obrony przed próbami 
zwiększania władzy przez króla. Nic zatem dziwnego, że tak popularne w Polsce stało 
się zdanie Locke’a – gdzie nie ma prawa, tam nie ma wolności. Na fundamencie tego 
rodzaju stwierdzeń budowano aksjomat, iż prawo i wolność połączone są w sposób 
nierozerwalny. Od niego był już tylko krok do stwierdzenia, że wszelka władza jest 
powołana po to, aby chronić wolność i równość rządzonych. Podążając za wywodem 
angielskiego filozofa, każdy polski szlachcic mógł wypowiedzieć słowa o fundamen-
talnej jedności prawa i wolności.

Powszechne było w polskiej literaturze politycznej przeświadczenie, że nadrzędnym 
celem władzy króla jest oswobodzenie się spod ograniczeń prawa. Rodziło ono wrogą 
postawę wobec osoby monarchy, ale i samej teorii władzy królewskiej. Zależność tę traf-
nie oddał zwolennik obalenia tronu w Rzeczypospolitej, Łukasz Bniński. W Uwagach 
na sejmik średzki zauważał on: królowie z wolnością w zapasy chodzą, jedno drugiemu 
dowierzać nie może, każde o swe prerogatywy bojąc, nic skuteczniejszego dla obydwóch 
zdziałać się nie da7. Bniński podkreślał negatywy tak zdefiniowanego sporu, a winą 
za taki stan rzeczy obarczał króla. Co więcej, Bniński nie widział szans na współistnienie 
władzy monarszej i wolności politycznej narodu politycznego. Ów konflikt był funda-
mentem i zarazem aksjomatem myślenia politycznego szerokich mas polskiej szlachty.

Odpowiedzią na „oczekiwaną” ingerencję władzy jednostkowej przeciw wolności 
szlacheckiej było nienaruszalne prawo mające ją zabezpieczyć. Idea czerpała życio-
dajne siły z legislacyjnego dziedzictwa starożytnego Rzymu i z republikańskiej, re-
nesansowej tradycji polskiej. Atrakcyjność i żywotność tych teorii w drugiej połowie 
XVIII wieku nie podlega dyskusji, a autorstwo spójnej republikańskiej idei wolności 
przypada w udziale Stanisławowi Konarskiemu. Niepodważalność ustawodawstwa 
państwowego, niczym szaniec wolności, wyrastała z pism kolejnych polskich teoretyków 
władzy8. Zasadę tę można sprowadzić do prostego hasła, które przytoczył Franciszek 

6 A. Grześkowiak-Krwawicz, Czy król potrzebny jest w republice? Polscy pisarze polityczni wieku XVIII 
o miejscu i roli monarchy w Rzeczypospolitej. Zarys problematyki, [w:] Dwór a kraj, s. 470–471. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że idea ta była mocno osadzona w myśli chrześcijańskiej. O władzy nieograniczo-
nej prawem, która przeradza się w tyranię, pisał św. Tomasz. Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, 
t. 13, Prawo, oprac. Pius Bełch, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, Londyn 1986, s. 12–14.

7 Łukasz Bniński, Uwagi na sejmik średzki poselski dnia 16 listopada r. 1790 przypadający […] podane, 
b. m. 1790, b. p.

8 M. Karpowicz, Kazanie o miłości ojczyzny, Wilno [1781], b. p.; H. Stroynowski, Nauka prawa przyrodzone-
go, politycznego, ekonomiki i prawa narodów… Dla pożytku uczniów i słuchaczów do druku podana, Wilno 
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Salezy Jezierski: przestrzeganie prawa przez króla było wyznacznikiem i fundamen-
tem wolności narodu9. Poza opisaną obawą o zagrożoną przez króla wolność, prace 
polskich republikanów nie przynoszą głębszego uzasadnienia teorii niepodważal-
ności prawa. Często były one podbudowywane autorytetem zachodnich teoretyków 
władzy. Zdarzało się, że teksty implikujące te idee były przekładami traktatów (lub 
ich fragmentów) pisanych w Paryżu lub w Londynie10.

3. Wyobrażenia wolności.
Tradycyjne rozumienie wolności politycznej, w moim przekonaniu, obrazuje 

miedzioryt z końca XVII wieku zamówiony przez Jakuba Sobieskiego na potrzeby 
prowadzonej przez niego kampanii elekcyjnej. Alegoria została wykonana przez 
grafika Charlesa de La Haye’a według rysunku Jerzego Eleutera-Szymonowicza 
znanego również jako Jerzy Siemiginowski-Eleuter. Na miedziorycie został ukazany 
młody Jakub Sobieski jako personifikacja polskiej wolności. Znamienny jest tu już 
sam pomysł przedstawienia pretendenta do tronu królewskiego jako personifikacji 
wolności politycznej. Alegoria ukazuje Sobieskiego w zbroi, królewskim płaszczu 
i koronie, zasiadającego na tronie zwieńczonym baldachimem, na którym widnieje 
napis LIBERTAS. Tron wolności wskazuje na zobowiązanie pretendenta do korony 
do przestrzegania prawa politycznego, jednocześnie akcentując tego wyjątkowość. 
Lewą rękę Jakub Sobieski wspiera na zamkniętej księdze oznaczającej przyszłą sławę 
pretendenta wynikającą z uprawiania literatury. W prawej dłoni trzyma pionowo 
wzniesiony miecz. Jego symbolika jest bardzo złożona, najczęściej obrazuje spra-
wiedliwość oraz władzę i królewskość. W tym wypadku miecz może symbolizować 
wolność i przysięgę dochowania wolności rządzonego narodu politycznego. Liczne 
napisy uzupełniające kompozycję na pierwszy plan wysuwają wolność polityczną, nie 
zaś osobę Sobieskiego. Personifikacja została opublikowana już po przegranej przez 
Jakuba Sobieskiego elekcji z dnia 26 czerwca 1697 roku. W czasie upublicznienia 
alegorii Sobieski nie zaniechał starań o tron polski, ciągle odmawiał uznania tytułu 
królewskiego Augusta II i złożenia mu przysięgi wierności.

Ochrony wolności szlacheckiej przed władzą króla można było dokonać likwidując 
instytucję tronu. Mniej radykalnym zabezpieczeniem prawa politycznego przed zakusami 
monarchy był podział władzy. Dzięki takiej ustrojowej ochronie można było utrzymać 
władzę w granicach konstytucyjnych. Przyjęło się uważać, że zwolennicy konstytucjona-
lizmu zawsze będą opowiadać się za podziałem władzy, a zwolennicy władzy kontrolo-
wanej jedynie przez tych, którzy ją posiadają, zawsze wybiorą jej koncentrację. Wydaje 
się, że postawienie zagadnienia, czy w społeczeństwie powinien istnieć więcej niż jeden 
ośrodek władzy, dla polskiej nowożytnej teorii politycznej jest absurdalne. Absoluty-
styczna fobia mogła dyktować tylko jedną odpowiedź: tak, władza musi ulec podzia-
łowi. Naturalnie istniały wyjątki, które regułę tę tyko potwierdzały, ale należy pamiętać, 
że wyrosła z cywilizacji klasycznej europejska teoria władzy nie była aż tak jednoznaczna 

1785, s. 87–88; W. Skrzetuski, O potrzebie nagród, [w:] idem, Mowy o głównych materiach politycznych, 
Warszawa 1773, s. 372; W. Skrzetuski, Prawo polityczne narodu polskiego, t. 1, Warszawa 1782, s. 98. 

9 F. S. Jezierski, O bezkrólewiach w Polszcze i o wybieraniu królów, począwszy od śmierci Zygmunta Augusta Jagieł-
ły, aż do naszych czasów. Dzieło w teraźniejszych okolicznościach do wiadomości podane, Warszawa 1790, s. 8. 

10 Zob. W. Organiściak, Wincentego Skrzetuskiego poglądy na prawo, „Miscellanea Iuridica”, t. 3 (2003), 
s. 92. Skrzetuski przekładał wprost Rousseau (zob. J. J. Rousseau, Ekonomia polityczna, [w:] idem, Trzy 
rozprawy z filozofii społecznej, oprac. H. Elzenberg, PWN, Kraków 1956, s. 295). 
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w tym względzie i nie chodzi tu bynajmniej o doktryny absolutystyczne. Podział władzy 
odrzucał Platon, bo władcy-filozofowie nie mogli się nawzajem kontrolować, wszyscy 
posiadali przecież doskonałe zrozumienie spraw, więc zawsze by się ze sobą zgadzali. 
Odrzucali go także: Thomasa Hobbes, bowiem według niego podział władzy oznaczał 
chaos i Jeana Jacquesa Rousseau, dla którego podział władzy był po prostu niepożądany.

Charles de La Haye wg rysunku Jerzego Eleutera-Szymonowicza, Wolność na tronie Rzeczypospolitej. 
Alegoryczny portret Jakuba Ludwika Sobieskiego. Rycina zamieszczona w warszawskim druku 

Subditus fidelis Stanislai Okszyc Orzechowski Roxolani. Quondam ad Sigismundum Augustum I nunc ad 
serenissimum Augustum II, z roku 1698.

Dopiero Benjamin Constant, przeciwstawiając się doktrynie wolności Jeana Jacqu-
esa Rousseau, zbudował nowoczesne, liberalne rozumienie analizowanej wartości. 
Dostrzegł on różnicę między antycznym i współczesnym mu rozumieniem wolności 
zauważając, że różnicy tej nie odczytał Rousseau. W ocenie Constanta, filozof z Genewy, 
posługując się pojęciem antycznym, utożsamiał wolność z prawem do publicznego 
podejmowania decyzji. Wolność dla Constanta oznaczała ochronę i przed arbitralnością 
jednostek nie przygotowanych do sprawowania władzy, i przed despotyzmem. Stąd, 
dowodzi Jacek Hołówka, podstawą systemu politycznego powinna być (w wykładni 
Constanta) wolność gwarantująca niezależność od wszelkiej władzy absolutnej: au-
tokracji i demokracji11.

11 J. Hołówka, Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, s. 375.
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Zakończenie
Wartość wolności szlacheckiej byłą uniwersalna, ale tylko w sensie zabezpieczenia 

wolności przez prawo przed wpływem władzy (rozumianej jako władza królewska). 
W kategoriach społecznych i politycznych wolność nielicznych, szlachty stanowiącej 
około 7% społeczeństwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów, powodowała ogranicze-
nie wolności lub niewolę pozostałych ponad 90% społeczeństwa. Teza te nie jest 
prezentystyczną, bowiem w Niderlandach w XVI stuleciu, a we Francji w wieku XVII 
funkcjonowała powszechna wolność od zależności feudalnej. Elity Rzeczypospolitej 
szlacheckiej do końca istnienia swojego państwa (to jest do końca XVIII wieku i roz-
biorów) nie zrobiły nawet kroku w kierunku upowszechnienia wolności społecznej 
czy politycznej. W moim przekonaniu nieprecyzyjne zapisy Konstytucji 3 Maja nie 
stanowiły zapowiedzi półwolnościowych działań. Uniwersalizm prawniczy staro-
polskiej wolności nie może wpłynąć na jej ocenę kreowaną w kategoriach społeczno 
– politycznych, która jest negatywna. Zatem wolność szlachecka nie jest dla nas współ-
cześnie wartością uniwersalną. Więcej nie ma wielu powodów aby chlubić się funk-
cjonowaniem w Rzeczpospolitej Obojga Narodów systemu opartego na tej wartości.

Streszczenie:
Polska praktyka polityczna była oparta na prymacie wolności i prawa nad władzą 

polityczną oraz związaną z nią siłą. Dlatego praktyka polityczna doskonale współgrała 
z tradycyjną teorią polityczną. Rodzima teoria władzy sprzeciwiała się władzy wyni-
kającej z woli jednostki. Władza taka, oparta na indywidualizmie tak rozpowszechnio-
nym w tym okresie na Zachodzie Europy, w polskiej teorii była ograniczana interesem 
społeczności szlacheckiej.

Słowa kluczowe: Wolność, władza, okres staropolski.

Summary:
Has been Old-Polish freedom had a universal character?
Polish political practice was based on the primacy of freedom and law over po-

litical authority and its power. That is why political practice perfectly harmonized 
with the traditional political theory. The native theory of power opposed the author-
ity stemming from the will of the individual. This power, based on individualism so 
widespread in Western Europe at the time, was restricted in Polish theory by the 
interests of the nobles’ community.

Key words: Freedom, power, the Old-Polish period.

Bibliografia:
Źródła:

1. Kant I., Zum ewigen Frieden, [w:] Kleinere Schriften zur Geschichtsphilosophie, Ethik 
und Politik, oprac. Karl Vorländer, F. Meiner, Hamburg 1959, s. 7–58.

2. Ustawa Rządowa, [w:] Konstytucja 3 Maja, oprac. Jerzy Łojek, Wyd. Lubelskie, 
Lublin 1989, s. 55–78.

3. Tomasz z Akwinu Św., Suma teologiczna, t. 13, Prawo, oprac. Pius Bełch, Katolicki 
Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, Londyn 1986.

4. Bniński Ł., Uwagi na sejmik średzki poselski dnia 16 listopada r. 1790 przypadający 
[…] podane, b. m. 1790.

5. Karpowicz M., Kazanie o miłości ojczyzny, Wilno [1781].



ARTICLES

30

6. Stroynowski H., Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki i prawa na-
rodów… Dla pożytku uczniów i słuchaczów do druku podana, Wilno 1785, s. 87–88.

7. Skrzetuski W., O potrzebie nagród, w: idem, Mowy o głównych materiach politycz-
nych, Warszawa 1773.

8. Skrzetuski W., Prawo polityczne narodu polskiego, t. 1, Warszawa 1782.
9. Jezierski F. S., O bezkrólewiach w Polszcze i o wybieraniu królów, począwszy od śmierci 

Zygmunta Augusta Jagiełły, aż do naszych czasów. Dzieło w teraźniejszych okolicz-
nościach do wiadomości podane, Warszawa 1790.

10. Rousseau J. J., Trzy rozprawy z filozofii społecznej, oprac. Henryk Elzenberg, PWN, 
Kraków 1956.
Opracowania:

1. Bukovansky M., Legitimacy and Power Politics. The American and French Revolu-
tions in International Political Culture, Princeton University Press, Princeton 2002.

2. Ogonowski Z., Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji eu-
ropejskiej, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa 1999.

3. Berlin I., Dwie koncepcje wolności, [w:] idem, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, 
oprac. Jerzy Jedlicki, Res Publica, Warszawa 1991, s. 113–134.

4. Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Wyd. Poznańskie, 
Poznań 1998, s. 56–86.

5. Backvis Cl., Szkice o kulturze staropolskiej, PIW, Warszawa 1975.
6. Butterwick R., O ideologii krajowej i dworskiej w Anglii i w Polsce w wieku XVIII, [w:] 

Dwór a kraj między centrum a peryferiami władzy. Materiały konferencji naukowej 
zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Instytut Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie w dniach 2–5 
kwietnia 2001, pod red. R. Skowrona, Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe 
Zbiory Sztuki, Kraków 2003, s. 453–466.

7. Grześkowiak-Krwawicz A., Czy król potrzebny jest w republice? Polscy pisarze poli-
tyczni wieku XVIII o miejscu i roli monarchy w Rzeczypospolitej. Zarys problematyki, 
[w:] Dwór a kraj, s. s. 467–486.

8. Organiściak W., Wincentego Skrzetuskiego poglądy na prawo, „Miscellanea Iuridica”, 
t. 3 (2003), s. 87–99.

9. Hołówka J., Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.



ARTYKUŁY

31

Internet w Kościele

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

Ur. 4 lipca 1948 raku w Gołębiu koło Puław/woj. lubelskie/. W r. 1967 ukończył Liceum Pedago-giczne w Lu-
blinie oraz podjął studia w KUL na Wydziale Teologicznym, a rok później – na specjali-zacji socjologicznej 
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Dalszą naukę kontynuował w l. 1972–1975 w Instytucie Teologii Pastoral-
nej KUL, gdzie napisał pracę dyplomową pt.: „Rola i znaczenie rodziny w wychowaniu osoby chrześcijanina. 
Opracowanie w świetle Vaticanum II” oraz uzyskał licencjat z teologii. W roku 1975 podjąłem pracę zawo-
dową w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL na etacie stażysty – bibliotekarza i rozpocząłem studia doktoranc-
kie zwieńczone obroną pracy pt.: „Zadania Kościoła wobec współczesnych wzorów życia rodziny wiejskiej 
w Polsce. Studium socjologiczno-pastoralne”. W kolejnych latach ukończył Podyplomowe Studium Biblio-
tekoznawstwa w UMCS w Lublinie. Rozprawa habilitacyjna stanowi podsumowanie dotychczasowej dzia-
łalności naukowo--publicystycznej i praktycznej, która skupia się wokół pastoralnych i socjologicznych te-
matów ewangelizacji parafialnej w Polsce. Podjął pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Zamiejscowym 
KUL w Stalowej Woli. Nadal opracowuje różne bibliografie.

Wstęp
Rozpowszechniające się wciąż korzystanie oraz stały rozwój Internetu związany 

jest z tym, iż komputery stały się codziennymi narzędziami użytku, zarówno przez 
osoby prywatne, jak przez różne gremia zbiorowe i instytucje. Nie można wyobrazić 
sobie ludzkiego życia i załatwienia wielu spraw bez udziału komputerów. Stały się 
także nieoczekiwanym „dobrodziejstwem”, cennym narzędziem na polu ewangelizacji. 
Już w roku 1990 Święty Jan Paweł II wskazywał na nową erę komputerową w tech-
nikach komunikowania, gdzie Kościół otrzymał nowe środki realizacji swojej misji, 
niespotykane w swoich dziejach możliwości głoszenia i wyjaśniania Dobrej Nowiny. 
Wymaga to stałej otwartości i odwagi wprzęgnięcia Internetu w służbę powołania 
człowieka na chwałę Bożą oraz dla dobra wspólnego całego Kościoła. Uświadamia-
jąc w swoim nauczaniu ogromne szanse i zarazem zagrożenia tegoż środka zachęca 
Papież, aby ów współczesny wynalazek znalazł swoje godne miejsce i spełniał ważną 
rolę w ewangelizacji. Warto byłoby ogólnie i zarazem krytycznie, tj. w duchu umiar-
kowanego optymizmu, przyjrzeć się bliżej najważniejszym pozytywom, jednocześnie 
bacząc na zagrożenia, które to nieznane w dziejach chrześcijaństwa urządzenie ludz-
kiego geniuszu wnosić może w życie społeczności wierzących, stawać się skarbem 
w posłannictwie misyjnym współczesnego Kościoła.

1. Kościół wobec Internetu
Interesującym i zarazem istotnym tematem – z punktu nie tylko technicznego, 

społecznego i informacyjnego, lecz głównie z racji ewangelizacyjnej użytkowności 
– jest Internet. W zasadzie jest obecnie największym „dystrybutorem” informacji 
oraz usług, który zna od swojego zarania ludzkość. Bez wątpienia jego użytkow-
nicy uważają ten środek za doskonałe narzędzie komunikacji, prowadzenia badań, 
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współpracy oraz dokonywania wszelkiego rodzaju transakcji handlowych i społecz-
nych interesów, które nie znają granic czasowo-geograficznych oraz międzyludzkich 
ograniczeń. Przede wszystkim – posiada kapitalne wykorzystanie w znajdywaniu 
oraz w zastosowaniu przeróżnych informacyjnych baz i zasobów. Jest też niekwe-
stionowanym w popularności elektronicznym urządzeniem-sposobem czy systemem 
łączenia dokumentów zawierającym jednocześnie tekst, grafikę, dźwięk i animacje, 
które można oglądać przez programowe przeglądarki. Masowe zastosowanie Inter-
netu we wszelkich dziedzinach ludzkiego życia i działalności uczyniło go niezbędnym 
narzędziem codziennego użytku w świecie prywatnych i zbiorowych użytkowników. 
W ostatnich dekadach stał się także nieocenionym narzędziem na polu obecności 
Kościoła w świecie oraz w Jego ewangelizacyjnej misji.

Stanowisko Świętego Jana Pawła II.
Zdecydowanie określone stanowisko Kościoła wobec Internetu datuje się od czasów 

Papieża-Polaka, który wraz z rozpowszechniającym się zjawiskiem komputerowych 
technik komunikacji określił już w roku 1990 nadchodzący czas jako erę komputerów 
oraz wnoszoną przezeń nową komputerową kulturę, której nie można się oprzeć. Należy 
ją uznać za wielką szansę w realizowaniu posłannictwa Kościoła. Ten nowy wynalazek 
stanowi niezbywalne w dziejach Kościoła narzędzie do szybkiego rozprzestrzeniania 
po świecie Ewangelii, jednocześnie wyjaśnia stanowisko ewangelizatorów w licz-
nych tematach i dylematach, jakie wnosi wraz z sobą człowiek ery współczesności. 
Rozumiejąc olbrzymie nadzieje i pozytywne potencje tegoż komunikatora wskazy-
wał Święty na wiele negatywnych skutków z nim związanych w przypadkach, kiedy 
ów wspaniały wynalazek wykorzysta się w niewłaściwych celach i zamiarach, m.in. 
na ternie polityki, edukacji, gospodarki i kultury oraz medialnej propagandy. Zastrze-
gając pozytywne wykorzystywanie Internetu wobec ludzkiej osoby i jej społeczności, 
wzywał Święty do odważnego „wprzęgnięcia” w głoszenie Dobrej Nowiny w sposób, 
kiedy cały jego potencjał zostanie wykorzystany w całościową służbę ludzkiego życia 
i doczesnej działalności a jednocześnie do urzeczywistniania duchowego udoskonala-
nia się i uświęcania człowieka. Głoszone już w latach dziewięćdziesiątych, zwłaszcza 
te z początków nowego tysiąclecia, Orędzia na Światowe Dni Środków Społecznego 
Przekazu, charakteryzuje transparentny przekaz dotyczący pozytywnej roli mass 
mediów i Internetu wżyciu chrześcijan i w ewangelizacji Kościoła1.

Wartym zapoznania się jest także lista papieskich zagrożeń medialno-interneto-
wych. Ponieważ temat Internetu pojawił się niedawno, bowiem od kilku dekad, stąd 
nie zawsze są znane dla ogółu użytkowników z tym związane liczne zagrożenia czy 
manipulacyjne działania. Spośród najbardziej powszechnych postaci wymienia Święty: 
wielką anonimowość i łączony z Internetem brak kontroli, co umożliwia „wkraczać” 
w prywatność człowieka, ingerować w intymne sfery ludzkich poglądów, postaw czy 
zachowań; łatwą dostępność do gromadzonych tam rozmaitości treści może powodo-
wać chaos w obszarach drażliwych problemów natury etyczno-duchowej, prawnej, 
ideowo-politycznej, handlowo-ekonomicznej, itp.; zjawisko „piractwa” w postaci cy-
frowego zapisu obrazów, dźwięków, co stwarza możliwość wielokrotnego kopiowania 
oryginału i rozpowszechniania jego w różnych celach bez zgody lub cenzury autora; 

1 Zob. Jan Paweł II, ŚDŚSP 1990, 2000–2002/Jan Paweł II, Orędzia na Światowe Dni Środków Społeczne-
go Przekazu/; zob. także, Orędzia Papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967–2002, Red. 
M. Lis, Częstochowa 2002.



ARTYKUŁY

33

częsty problem niejasności i możliwej manipulacji informacjami w kwestii poszano-
wania praw autorów oraz ich dobrego imienia, bezpieczeństwa osób i ich własności; 
wciąż pojawiające się i do dziś mało znane informacyjne zagrożenia i machinacje, 
które mogą użytkowników zaskakiwać i boleśnie doświadczać2.

Najwięcej miejsca poświęcił Internetowi Święty w Orędziu na ŚDŚSP z 2002 roku, 
kiedy nazwał to narzędzie nowym forum ewangelizacji, jakie stwarza cudowne możli-
wości szerzenia Ewangelii w każdym miejscu za świecie oraz w nieograniczonej ilości 
odbiorców, bowiem w miliardach obrazów na milionach monitorów. Jest to w dziejach 
Kościoła niewyobrażalna szansa prezentowania oblicza Chrystusa i posłannictwa 
Kościoła w formie obrazów i dźwięków, zwłaszcza żywych głosów różnych ewange-
lizatorów. Jednakże najbardziej istotne ograniczenie tego środka stanowi fakt, że nie 
może zastąpić osobistego spotkania z głoszącym głębokie doświadczenie wiary 
świadkiem, którą może dawać w żywej, liturgiczno-sakramentalnej wspólnocie Ko-
ścioła. Jest to pytanie fundamentalne na obecny czas pandemii, kiedy istnieją bolesne 
ograniczenia osobistego uczestnictwa wiernych w coniedzielnej Eucharystii, chociaż 
można korzystać z szerokiej oferty programów religijnych oraz medialnych transmisji 
Mszy Świętych. O czym zdają sobie sprawę duchowni i systematycznie praktykujący, 
przedłużająca się sytuacja niedzielnej nieobecności wiernych w świątyniach może 
na dłuższą metę przełożyć się w nawykowych konsekwencjach praktykowania. 
Niemniej jednak dostrzegał Święty wielką rolę oraz przejawiał otwartość w kwestii 
wykorzystania mediów w ewangelizacji, traktując ów środek jako wielką szansę i za-
razem przygodę w posłannictwie współczesnego Kościoła; jednocześnie podkreślał 
tutaj potrzebę kreatywnej i zarazem odpowiedzialnej ufności, która zakłada zdrowy 
rozsądek odnośnie pozytywów i ich ograniczeń w misji Kościoła. Dlatego podejście 
do Internetu powinny stale cechować: stały i umiarkowany optymizm, ale znaczony 
krytycznym realizmem; wiedza o nazbyt szybkiej przemijalności przeżyciowych 
bodźców, jakie człowiekowi dostarcza; świadomość o postawie odbiorców w kwestii 
przeżywania wiary, która może być nieugruntowana odpowiednią aksjologią lub nie-
wystarczająco pogłębiona od strony psychologicznej; kojarzenie mnogości bodźców 
w dość krótkim czasie, które nie tyle umożliwia osobie głębszą refleksję, lecz raczej 
sprzyja jej relatywistycznemu sposobowi myślenia, itp. Pomimo zachowywania usta-
wicznie krytycznej czujności wobec Internetu, zachęca Papież zdecydowanie Kościół, 
aby „wypływał na głębie przestrzeni jako miejsca i narzędzia ewangelizacji świata”3.

Ponadto należy przypomnieć i mieć stale na uwadze dwa dokumenty Papieża 
z 2002 roku na temat Internetu: „Kościół a Internet” oraz „Etyka w Internecie”. Pierw-
szy dokument wydany przez Papieską Radę ds. Środków Społecznego Przekazu dość 
jasno i przekrojowo ukazał szanse i możliwości wykorzystania Internetu oraz jego 
zagrożenia na terenie ewangelizacji w Kościele. Z jednej strony zachęcał wszystkich 
zainteresowanych Internetem w ewangelizacji do przełamywania nieufności oraz 
lęku przed nowymi technologiami. Co zaś dotyczyło grona posługujących w Kościele 
„metodami tradycyjnymi” zachęcał ich to twórczego i zarazem odpowiedzialnego 

2 Por. A. Lewek, Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej, Warszawa 2003; M. Robak, Moralność In-
ternetu? Więź 1999, nr 11; Z. Sareło, Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 
2000; S. Zawada, Internet. [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Je-
żyna, Radom 2005, s. 247.

3 Zob. Jan Paweł II, Orędzie na ŚDŚSP 2002; El 15/Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu. In-
strukcja Etyka w Internecie (22.02.2002)/; por. Z. Sareło, dz. cyt
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wykorzystywania Internetu w służbie Kościoła. W drugim dokumencie ukazał Święty 
katolicką wizję Internetu oraz zaznaczył wskazania moralne, które należy mieć stale 
na uwadze przy jego wykorzystywaniu w ewangelizacji. Najważniejszym przykaza-
niem pozostaje posługiwanie się tym środkiem w celu realizacji dobra wspólnego, 
czyli w służbie dobra i wiary człowieka. Jest też tam skierowany apel do rodziców, 
wychowawców i nauczycieli z różnych instytucji, aby przy nadzorowaniu korzysta-
jących z Internetu dzieci i wychowanków, prowadzili – w duchu zasad wiary i moral-
ności chrześcijańskiej – edukację medialną oraz rozwijali u młodych krytyczny zmysł, 
rozważny odbiór i selekcję przekazów internetowych4.

2. Internet w misji ewangelizacyjnej Kościoła w Polsce
Początki misji Internetu w Polsce. Osobnym, a jednocześnie interesującym feno-

menem ewangelizacyjnym jest powstałe z inicjatywy Papieża-Polaka, zaś podjęcie 
przez Kościół w Polsce, internetowych dzieł duszpastersko-apostolskich. I chociaż 
ich początki z lat dziewięćdziesiątych – w odróżnieniu od tych poważnie zaawanso-
wanych w Kościele na Zachodzie – były dość skromne, gdyż odsetek osób duchow-
nych zeń korzystających nie przekraczał 17%, jednak w niedługim czasie zauważono 
wielkie walory tegoż doskonałego narzędzia ewangelizacji. Zaczęto w 1997 roku 
od rekolekcji prowadzonych na serwerze Mateusz, podczas których uczestnicy mogli 
kontaktować się z rekolekcjonistami odnośnie tematyki spotkań poprzez e-meile 
oraz stronę internetową. Podobne rekolekcje odbyły się w 2001 roku na serwerze 
Opoki. Znamiennym wówczas wydarzeniem było zaufanie Papieża-Polaka do tych 
sieci, który po wydaniu wspomnianych dokumentów w roku 2002 wygłosił zachętę 
do chrześcijan w orędziu na 36 ŚDŚSP pt.: Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii, 
aby śmiało wkraczali w cyberprzestrzeń. Obiecującą w obecnych latach jest szansa 
na religijno-kościelne aktywizowanie osób świeckich oraz ogromny wpływ Internetu 
na wierzących. W tworzonych wspólnie przez świeckich i duchownych stronach www: 
nawiązywane są kontakty z różnymi ośrodkami religijnymi, m. in. z radiem i telewi-
zją Trwam; tworzone grupy dyskusyjne, kręgi zainteresowanych wiarą, moralnością, 
społeczną nauką Kościoła; organizowane formy działalności edukacyjnej, parafialnych 
czytelni i bibliotek, świetlic lub klubów…. Wszędzie tam inicjatorami i uczestnikami 
są w większości osoby świeckie5.

Warto też wspomnieć o pozytywnych ofertach portali religijno-kościelnych, które – 
obok multum informacji dotyczących życia i działalności indywidualnych wierzących 
oraz ich wspólnot, zarówno w Polsce, jak i na świecie – dają możliwość nawiązywa-
nia kontaktów z chrześcijańskimi Kościołami oraz z ludźmi „dobrej woli”, których 
interesują dyskusje, wymiana opinii, sprawy duchowości i własnej formacji. Zresztą 
większość katolickich portali posiada otwartą formułę, istnieją odrębne fora i czaty 
do prowadzenia szerokiej wymiany poglądów wokół spraw religii oraz krzewienia 
żywej wiary. Żywotne sprawy Kościoła, dialogu ekumenicznego i światopoglądowego, 

4 Zob. EI 15; KI 10/Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu. Instrukcja Kościół a Internet 
(22.02.2002)/; por. B. Jung. Rozwój rynku multimediów. [w:] Media, komunikacja, biznes elektroniczny. 
Red. B. Jung, Warszawa 2001; K. Kewin, Rozwój mediów masowych po roku 1989 w Polsce na przykła-
dzie Internetu. [w:] Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1990–2000). 
Red. J. Adamowski, Warszawa 2000; S. Zawada, dz. cyt., s. 247–248.

5 Por. A. Górny, Internet a religia. [w:] M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański, Leksykon socjologii re-
ligii: zjawiska – badania – teorie, Warszawa 2004, as. 163–164.
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są w nowej rzeczywistości społecznej zorientowane na serwisy zawierające treści 
religijne, wiadomości dotyczące życia i aktywności wspólnot kościelnych w świecie. 
Zaznaczmy, że obecnie niemal wszystkie diecezje, a sporo także parafii, zdecydowana 
większość seminariów, zakonów i zgromadzeń, ruchów i ugrupowań religijno-ko-
ścielnych, uczelni katolickich, wydawnictw, wielu duchownych i świeckich aktywi-
stów, posiadają własne witryny internetowe. Udział tego środka, zarówno od strony 
ilościowej oraz jakościowej – stale wzrasta i wzbogaca się6.

Możliwości wykorzystania Internetu. Ogólnie może Internet funkcjonować na róż-
nych obszarach ewangelizacji w: przepowiadaniu katechetyczno-homilijnym poprzez 
udostępnianie różnych źródeł; gromadzeniu konkretnych materiałów biblijno-litur-
gicznych, konspektów katechez czy homilii przydatnych zarówno głoszącym Słowo 
Boże oraz różnego rodzaju odbiorcom; rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy religijnej 
i teologicznej przez udostępniane biblioteki, wydawnictwa, muzea, miejsca kultu, 
pisma Ojców Kościoła i Świętych, dokumenty Magisterium i ich komentarze; wypo-
wiedziach teologów, hierarchów, ewangelizatorów, misjonarzy… na aktualne tematy 
życia i działalności Kościoła w Polsce i na świecie; prezentowaniu religijno-kościelnych 
osobistości, idei, wydarzeń lokalnych i powszechnych; różnorakiej ofercie poradnictwa 
małżeńsko-rodzinnego, akcji apostolskich, szczególnie charytatywnych, wyspecjali-
zowanych i zaakceptowanych przez Kościół grup duchownych i świeckich ekspertów, 
doradców, fachowców z wielu dziedzin życia i działalności chrześcijan we współcze-
snym Kościele i świecie; obszarze „baz” organizacyjno-merytorycznych, gromadzenia 
doświadczeń z różnych stylów duchowości, form pobożności chrześcijańskiej przez 
zaufanych animatorów i ugrupowania religijno-kościelne, wyspecjalizowane wspól-
noty apostolskie wobec np. ludzi chorych, niepełnosprawnych. Już pobieżne podanie 
sposobności ewangelizacji stwarza szanse w urzeczywistnianiu wielu dzieł poprzez 
Internet; szczególnie nieocenione i dobrze sprawdzone zostały efekty w działalno-
ści charytatywnej, które przeprowadzają aktywiści i grupy apostolskie w zakresie 
tworzenia programów, ich organizowania i realizacji. Można w te szczytne dzieła 
humanizacyjno-dobroczynne włączać ludzi „dobrej woli”, tj. bezstronnych i zarazem 
pragnących pomagać potrzebującym na wielu obszarach dotkniętych kataklizmami, 
wojnami, prześladowaniami, itp. Umożliwia to łączyć ludzi w sposób elektroniczny 
w tzw. „wirtualne społeczności wiary”, pokonywać nieznane dotąd bariery w służbie 
szeroko pojętego dobra wspólnego poprzez tworzenie wewnątrzkościelnej opinii 
w zakresie administrowania i komunikowania się w różnych akcjach diecezjalnych, 
parafialnych, we wspólnotach świeckich, zakonach, itp.

Przykładowe praktyki zastosowania Internetu uczą pokonywać w ludziach wza-
jemną nieufność, przekonywać do zasadności czynienia dobra potrzebującym oraz 
przekraczać dotychczasowe ograniczenia organizacyjno-funkcjonalne i programowe, 
z którymi boryka się Kościół na obszarach ewangelizacji. Warto pamiętać o ogranicze-
niach dyktowanych naturą medium. Niemniej jednak pełni ono rolę tylko pomocniczą, 
bowiem wirtualna cyberprzestrzeń nie może zastępować prawdziwej wspólnoty 
wierzących, żywej rzeczywistości sakramentów i liturgii, osobistego uczestniczenia 
wierzących we Mszy Świętej, w doświadczaniu Słowa Ewangelii, itp. Zresztą nigdy 

6 Por. A. Górny, dz. cyt., s. 164; M. Robak, Zarzućcie sieć: chrześcijanie wobec wyzwań Internetu, Warsza-
wa 2001; M. Sieńko, Człowiek w pajęczynie: Internet jako zjawisko kulturowe, Wrocław 2002; R. Tadeu-
siewicz, Społeczność Internetu, Warszawa 2002
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nie zastąpi ich monitor komputera czy telewizor w domu. Szczególnie przy obecnych 
ograniczeniach związanych z pandemią, środki audiowizualne są tylko uzupełnieniem 
do pełnego doświadczenia wiary, dodatkiem w ubogacaniu religijności osób z niej 
korzystających. Rzeczywistość wirtualna, tj. Internet czy telewizja nigdy nie zastąpią 
realnej obecności Chrystusa w sakramentalno-liturgicznych wydarzeniach Kościoła 
jako wspólnoty osób7.

Formacja pastoralna użytkowników Internetu. Obok wielu dobrodziejstw, jakie 
niesie ze sobą Internet, należy mieć na względzie także ogromne, coraz lepiej dziś 
zapoznawane i odczuwane zagrożenia, które wymagają czujności oraz szybkiego 
i adekwatnego nań reagowania. Głównie problem leży w konieczności stosownej 
edukacji użytkowników z różnych grup społecznych: w pierwszej kolejności rodzi-
ców; następnie – wychowawców, ludzi mediów, duszpasterzy i apostolatu i kategorii 
najbardziej zagrożonej, tj. dzieci i młodzieży. To młodzi są wyjątkowo podatni na: 
rozpowszechniany masowo i często nieuświadamiany postmodernistyczny relaty-
wizm; destrukcję przekazu treści pornograficznych i różnorakich form przemocy; 
wciskające się obecnie w sposób podstępny i często wyzywający witryny nienawiści, 
które atakują poważane w Kościele osoby, nawet święte autorytety moralne, grupy 
religijne i etniczne; agresywne postacie hakerstwa, cyberterroryzm wobec ludzi, 
kręgi społeczne ze świata biznesu, polityki, mediów, kultury a nawet sportu…, którym 
towarzyszy celowo tworzony zalew fałszywych informacji, niesprawdzonych, szuka-
jących sensacji i poklasku wiadomości, pomówień; brutalne naruszanie prywatności, 
bezpieczeństwa i poufności danych, praw autorskich, własności prywatnych i dóbr 
intymnych podmiotów indywidualnych lub zbiorowych itp.; zacieranie się granicy 
między osobistą wolnością i uodparniającą zdolnością jednostki przed uzależnieniem 
się od Internetu, pomiędzy etyczną rzeczywistością prawdy, dobra i piękna a kreowaną 
często w przekazie dla użytkowników – pozbawioną jakichkolwiek zasad czy reguł 
moralnych – cyberprzestrzenią, itd.

W ogólnym założeniu pastoralnej formacji odbiorców należałoby stawiać na kom-
petencje w zakresie teoretycznej wiedzy odnośnie natury i funkcji oraz praktycznej 
umiejętności korzystaniu z Internetu, gdzie uwzględnia się konkretne zagadnienia 
dotyczące: wolności wyrazu i prawno-moralnej kontroli zamieszczanych tam treści; 
krytycznego podejścia, tj. odróżniania treści rzeczywiście katolickich czyli posiada-
jących certyfikat autentyczności, kościelne imprimatur – od tych fikcyjnych, pod-
szywających się pod ich miano; wykorzystywania Internetu jako realnego i zarazem 
rzeczowego, całkowicie pewnego narzędzia komunikacyjnego wewnątrz w Kościoła, 
a nie jako po części niesprawdzonego kanału, informacyjnego nośnika ze strony nie-
określonego nadawcy; przejrzystego i pełnego formułowania konkretnych danych 
informacyjnych i jednoznacznych sądów, które dotyczą, zarówno Kościoła powszech-
nego i lokalnego, a nie tych wybiórczych, „wyrwanych z ich kontekstów” przekazów, 
jakie zniekształcają, jednostronnie i tendencyjnie je podają. Zresztą każdy przekaz 
internetowy lub medialny, zwłaszcza w Kościele, musi być wiarygodny, transparentny, 

7 Zob. KI 5, 9; por. S. Budzik, Internet i rzeczywistość wirtualna. Szanse i zagrożenia dla przekazu wiary 
u progu III tysiąclecia. Currenda 2000, s. 140–153; Z. Hanas, Internet w duszpasterstwie. [w:] Leksykon 
teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 318–319; J. Kloch, Internet a duszpasterstwo: fi-
lozofia umiaru, Więź 2009,nr 2, s. 90 nn; W. Śmigiel, Internet jako narzędzie pastoralnej działalności 
Kościoła, Studia Pelplińskie 2002, s. 579–587.



ARTYKUŁY

37

uczciwie przekazujący prawdę. Dlatego taka edukacja winna stanowić zintegrowaną 
część całościowego programu formacji medialnej w całym ogólnodostępnym systemie 
Kościoła, który wykorzystuje istniejące już komunikacyjno-informacyjne zasoby8.

3. Praktyka zastosowania Internetu w ewangelizacji
Uwagi wstępne. Obok wspomnianych dokumentów Papieża-Polaka, odnoszących 

się w sensie ścisłym do Internetu, należy jeszcze powołać się na ogólne dokumenty 
Kościoła dotyczące mass mediów: soborowy Dekret z roku 1963 Inter mirificę oraz 
kontynuującą myśl soborową, programową Instrukcję Pawła VI Communio et pro-
gressio/1971/. Za sugestią tych dokumentów ustanowiono w tym celu instytucje 
o zasięgu: powszechnym, m. in. Papieską Radę Środków Społecznego Przekazu, która 
wydała powyższe dokumenty o Internecie; Krajowe Komisje Środków Społecznego 
Przekazu; Diecezjalne Rady Środków Społecznego Przekazu, które opracowały szereg 
instrukcji odnośnie zastosowania nowoczesnych form, metod i środków ewangelizacji. 
Zaznaczmy, że w przypadku mass mediów komunikacja jest innego typu, przebiega 
nie w sposób tradycyjny, tj. linearnie, lecz cyrkularnie, gdzie nie ma konkretnego ad-
resata i nadającego, lecz następuje w tym procesie ciągła „współzależność” odbiorcy 
i nadawcy, nakładanie się czy przenikanie ich doświadczeń, zjawisk i wyobrażeń. 
Klarowny na ten temat wykład ukazuje wspomniana Instrukcja ucząc, iż wszelkie 
medialne środki jako „dar Stwórcy”, mają w opatrznościowym zamierzeniu zbawczej 
woli Boga budować międzyludzkie braterstwo w dość konkretnych postaciach i okre-
ślonych celach. W swoich wnikliwych wywodach analityczno-diagnostycznych podają 
składniki braterskiego klimatu pomiędzy ludźmi, a mianowicie: rozwój osobowy; 
formowanie ducha pokoju i pojednania wewnątrz społeczności i między narodami; 
kształtowanie poprzez nie idei społeczno-politycznego braterstwa oraz moralnego 
postępu. Powołując się na Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ z roku 1948 
wymienia Instrukcja w Cz. I/2: prawa do informacji i zasady należytego jej przekazu, 
cechy odbiorców, ograniczenia i kontrolę jej przekazu oraz wolność. Podaje też szereg 
korzyści owego przekazu na szczeblu mikro – i makrospołecznym, głównie w postaci 
kształtowania wartości chrześcijańskich oraz rodzenia wielu rzeczywistych idei 
i „owoców” praktycznych w kształtowaniu dobra wspólnego na różnych płaszczyznach 
ludzkiego życia i aktywności. Jak dotąd – mało są znane religijno-ewangelizacyjne 
możliwości i konsekwencje mediów, szczególnie Internetu, co stawia przed ich kre-
atorami i dysponentami, także w Kościele, konieczność poszukiwania skutecznego 
języka komunikowania, wyłaniania nowych systemów i funkcji, oprogramowań, 
odpowiedzialnych instancji, kanałów wizyjnych, szeregu innowacyjnych zabiegów 
organizacyjno-finansowych, kooperacyjnych…, jakie wszystkie te dzieła podejmo-
wałyby i wcielały w skali makrostruktur oraz podstawowych wspólnot lokalnych. 
Niezmierzone i nie do końca zapoznane możliwości tych środków w upowszechnianiu 
wspomnianych dóbr – wraz ze związanymi z nimi zagrożeniami – nawołują do odpo-
wiedzialnej w tym procesie ostrożności, tj. selektywności i realizmu9.

8 Zob. EI, dz. cyt.; por. T. Bienias, Internet, Kraków 1998; Z. Hanas, dz. cyt., s. 319; Internet – fenomen 
społeczeństwa informacyjnego. Red. T. Zasępa, Częstochowa 2001; W. Śmigiel, Czytelnictwo katolickich 
stron w Internecie, Roczniki Teologiczne 2004, z. 6, s. 233 nn.

9 Zob. Papieska Komisja Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska Communio et progres-
sio, Chrześcijanin w świecie 1971, nr 14, s. 65–103; por. A. Deskur, Wprowadzenie do Dekretu o środ-
kach społecznego przekazu myśli. [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, Poznań 
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Rzeczywiste funkcje-zadania ewangelizacyjne.
Rzeczywistą użyteczność mediów w Kościele wraz z Internetem należy sprowa-

dzić do podstawowych elementów zbawczego posłannictwa Kościoła, tj. posługi ka-
techetycznej, liturgiczno-sakramentalnej oraz apostolatu. Domaga się tego konieczny 
do realizacji tej zaszczytnej misji – kategorycznie nakazujący szerzenie Ewangelii 
po wszech czasy – ład ewangelizacyjny, który przekazał apostołom Chrystus. Instruk-
cja Communio et progressio zwraca się nie tylko ogólnie do anonimowych odbiorców 
i ewangelizatorów, lecz do konkretnych wierzących, aby włączali się do tej misji 
i szeroko wykorzystywali wszelkie zdobycze medialne w taki sposób, aby nie budziły 
żadnych zastrzeżeń efekciarstwa i rozpraszania głębi przekazywanych treści w posłu-
gach przez Słowo, Kult i Sakramenty oraz Diakonię Miłości. Wielce chwalebne może 
to być dzieło przy zachowaniu właściwej istoty treści i form, co widać na przykładzie 
chociażby działającego od niemal 30 lat Radia Maryja i Telewizji Trwam. Pomimo pew-
nych niedociągnięć i braków organizacyjno-merytorycznych, które media katolickie 
musiały od podstaw pokonywać, dostrzega się postępujący zwolna wzrost zakresu 
i poziomu poszczególnych posług w odniesieniu do ogólnokrajowej sieci medialnej. 
Nowe sposoby, ogólny standard środków technicznych oraz jakość ich posługi w po-
szczególnych sektorach ewangelizacyjnych, które już działają w skali kraju, a nawet 
diecezji, znacząco się poprawiły się, zarówno od strony ilościowej i jakościowej, mogą 
satysfakcjonować w efektach przekazu i integracji wierzących z duszpasterstwem 
i aktywem apostolatu świeckich. Jednak jak dotąd problem ten jest w literaturze 
przedmiotu oraz w praktyce, zbyt mało nagłośniony, zaś audytorium odbiorców nie 
zawsze zadawalająco uwrażliwione10.

1/W związku ze wspomnianymi dokumentami medialno-internetowymi jawią 
się określone problemy pastoralno-praktyczne, z których na czoło wysuwa się ko-
nieczne kształtowanie dla tej misji odpowiednich podstaw u świeckich i duchownych 
w zakresie przygotowania merytorycznego oraz współpracy. Chodzi o wzajemne za-
ufanie i otwarcie się w sferze zadań podstawowych i pomocniczych, gdzie głównymi 
i nieocenionymi mogą stawać się na terenie konkretnych parafii ludzie świeccy, gdyż 
to im przypadnie: urabiać arcyważny dla całej inicjatywy społeczny klimat oraz od-
powiednie i przekonywujące dla tegoż sposobu ewangelizacji opinie i sądy; oni też 
będą we własnych rodzinach i kręgach krewniaczo-sąsiedzkich inicjatorami cennych 
dzieł organizacyjno-kulturowych; zwłaszcza będą odpowiedzialne za formowanie 
u młodzieży i dzieci selektywno-krytycznych postaw i dyspozycji wobec Internetu; 
odpowiadać za szerzenie alternatywnego wobec panującej komercji ducha dialogu 
i współpracy na terenie swoich środowisk zawodowych, towarzyskich i lokalnych. 
Z kolei udziałem duszpasterstwa będzie zachęta wiernych do uczestnictwa w akcjach 
tworzenia różnego rodzaju pomocy, dzięki której mogą świeccy współpracować oraz 
wnosić w dobro wspólne nieskrępowaną inicjatywę11. 2/Także na etapie wstępnego 
wdrażania mediów i Internetu do ewangelizacji poprzez katechezy, kaznodziejstwo, 

1968, s. 103–107; A. Lepa, O prawo człowieka do informacji (O instrukcji duszpasterskiej Zjednocze-
nie i postęp), Znak 1982, 328, s. 130–130–137; Z. Narecki, Duszpasterstwo zwyczajne w parafii a urze-
czywistnianie Kościoła, Lublin 2001, s. 564 nn.

10 Por. T. Chromik, Środki społecznego przekazu w aspekcie duszpastersko-katechetycznym, Collectanea 
Theologica 1977, f. 2, s. 126–132; Z. Narecki, dz. cyt., s. 565–567.

11 Zob. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Wskazówki odnośnie formacji przyszłych kapłanów w za-
kresie środków społecznego komunikowania. [w:] Kościół a środki społecznego przekazu. Red. J. Chrapek 
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inicjacje sakramentalno-liturgiczne, akcje ugrupowań religijno-kościelnych, dia-
konię apostolatu parafialnego będą: organizować z powodzeniem pokazy pomocy 
audiowizualnych, instruktaże internetowe, istotne dla doświadczania wiary przeży-
ciowe-grupowe formy religijno-modlitewne; propagować pośród zainteresowanych 
wprost lub pośrednio zainteresowanie prasą katolicką i literaturą, telewizyjnymi 
kanałami, programami i stacjami katolickimi; przysposabiać do korzystania z por-
tali oraz współtworzenia stron internetowych, nawet tworzyć odrębne fora i czaty 
jako areny wymiany swobodnej informacji i myśli religijno-kościelnej; aktywizować 
społeczności parafialne do różnorakiej pomocy na rzecz rozwoju stacji, ośrodków, 
świetlic, centrów czy klubów medialnych. W tym celu pożytecznymi staną się: two-
rzone na różnym szczeblu tygodnie kultury chrześcijańskiej, imprezy artystyczne, np. 
sakro songi; organizowane krucjaty i spotkania ze znanymi ludźmi ze świata mass 
mediów, zbiórki finansów na rozwój akcji, zakup sprzętu i oprogramowań; gromadzone 
różnymi kanałami atrakcyjne materiały formacyjne hagiograficzne, z zakresu dzieł 
misyjnych, odbytych pielgrzymek, itp. 3/Przy okazji należy wyrabiać w wierzących 
umiejętności selektywno-krytyczne dotyczące doboru programów i korzystania z ich 
wytworów. Nieocenionymi w tej propagacji mogą się okazać się dzieła angażujące oraz 
utrwalające kulturę alternatywną, gromadzące dziedzictwo rodzimych tradycji, sztuki 
i ludowo-kościelnej obyczajowości, tworzące biblioteki i elektroniczne dokumentacje 
z dziejów historii rodów, wybitnych ludzi, pamiątek i miejsc… Będą to odpowiednie 
środki audiowizualne, zwłaszcza „bazy” internetowe, które przy wielu okazjach można 
prezentować i stale powiększać o nowe, doskonalsze sposobności ich upowszechniania. 
W obrębie tej akcji znajdzie się troska o godne i zadbane w sposób odpowiedzialny 
wystroje miejscowych świątyń, kaplic, cmentarzy oraz uwydatnianie chrześcijańskich 
wartości ducha, sądów i kultury w różnych kontaktach oraz formach życia i ludzkiej 
aktywności, zarówno w przestrzeni odświętnej i codziennej. Z reguły są to często za-
niedbane lub pomijane lokalno-parafialne rzeczywistości, na które można uwrażliwiać 
odbiorców za pomocą współczesnych środków medialnych. Potrzebna jest do tego 
odpowiednia formacja wierzących, organizacja środków i dziedzin innowacyjnej 
współpracy zainteresowanych ludzi12. 4/Gwarantującymi sukces akcji na dalszym jej 
etapie ewangelizacyjnej będą: formy szkolenia oraz teologiczno – pedagogizacyjne 
dokształcanie świeckich; rozwijana współpraca grup apostolskich; formowanie kół 
dyskusyjnych i inicjatyw formacyjnych we wspólnotach religijno-kościelnych, które 
zaktywizują uczestników i nauczą ich w zapobieganiu telewizyjno-internetowym 
zagrożeniom. Znajdzie się też kształtowanie odpowiedniego klimatu w zakresie ura-
biania właściwych opinii, stały i rzeczowy przekaz żywociarskich wzorów i wartości, 
zwłaszcza cnót chrześcijańskich. Stale i jednocześnie należy ukazywać zło i destrukcje 
ukryte we wrogich wierze religijnej, filozofiach i etycznych systemach, patologicznych 
programach ideowych i stylach życia lewicowo-liberalnych organizacji czy ugrupo-
wań, które propagują niektóre media i strony internetowe. Są to manipulacje szerzące 
nihilistyczno-konsumpcyjne wzory życia i wartości, indyferentyzm i moralno-ideową 

„Warszawa 1990, s. 228 i n; Z. Grzegorski, Formacja pastoralna w zakresie pedagogii masowego prze-
kazu, Katecheta 1979, nr 2, s. 70–74.

12 Por. R. A. White, Środki społecznego przekazu a religijna wyobraźnia. [w:] Kościół a środki społecznego 
przekazu, s. 172 i n; A. Ziółkowski, Wykorzystanie środków masowego przekazu w procesie kształtowa-
nia chrześcijańskiej kultury rodzinnej, Lublin 1987/msp/.
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demoralizację w postaci m. in. narkomanii, pornografii, aborcji i wielu innych symp-
tomów „cywilizacji śmierci”. Zatem kryzys cywilizacyjny sięga głębi istoty człowieka, 
jego życia i rodziny oraz wielu form zbiorowych określanych mianem post chrześci-
jańskiej anty kultury zwanej „ponowoczesnością”13.

Kluczowe przesłania i drogi medialno-internetowej ewangelizacji na przyszłość. 
Zapotrzebowanie na wykorzystanie mass mediów w Kościele, zwłaszcza Internetu, 
jest wciąż ogromne i nadal będzie wzrastało. Wskazują na ów trend upowszechniające 
się tendencje pośród użytkowników, zwłaszcza młodych, którzy coraz lepiej oswajani 
tą technologią zaczynają medialny kanał ewangelizacji akceptować i wykorzystywać 
w różnych warunkach i przestrzeniach życia religijno-kościelnego w Polsce. 1. Wzrasta 
w Kościele ogólnospołeczne przekonanie i wiedza o możliwościach tą droga uzyski-
wanych, mnożą się też instancje je propagujące, którymi są ośrodki naukowo-wydaw-
nicze i akademickie, ich opracowania i programy oraz zastępy specjalistów, którzy 
za pomocą wypracowanych konspektów, broszur, stron internetowych, różnych form 
i środków medialnych… mogą wielodziedzinowo ewangelizować: prowadzić w całym 
roku liturgicznym działalność katechizacyjną, wychowawczą, formacyjno-rekolekcyjną, 
kultyczno-modlitewną, charytatywną, itp.; organizować punkty kolportażu materia-
łów i ośrodki dyspozycyjne w postaci centrów lub grup opiniotwórczych, twórców 
programów medialnych i stron internetowych dotyczących kwestii najważniejszych 
dla wierzących – m. in. moralnych, światopoglądowych, społeczno-politycznych, 
ekonomicznych, kulturowych. 2. Doskonałą i skuteczną dla ewangelizacji pomocą 
mogą okazać się aktualnie wydawanie: prasa katolicka, wydawnictwa naukowe i po-
pularyzatorskie, np. w postaci Radia Maryja i Telewizji Trwam, które uczą nie tyle 
wiedzy, co dojrzałej i odpowiedzialnej wiary oraz apostolatu. Cennymi stają się środki 
medialne podające fachową wiedzę i doświadczenie, sposoby przeciwstawiania się 
panoszącemu się złu oraz atakom na chrześcijaństwo, zwłaszcza poprzez kreatywną 
postawę jednostek i grup, jaką odznaczają się katoliccy dziennikarze i publicyści, 
teologowie, animatorzy i duszpasterze, specjaliści z nauk świeckich, itp. 3. Znaczące 
do wykorzystania w tym zakresie osiągnięcia zawierają świeckie dziedziny teorii 
i praktyki kulturalno-oświatowej, publicystyczno-wydawniczej oraz telewizyjno-in-
ternetowej dystrybucji czy przekazu. Na konieczność szerszego i bogatszego wyko-
rzystywania możliwości wskazują: istniejąca i stale rozwijana prasa, wydawnictwa, 
księgarnie i biblioteki, stale doskonalone programy medialne i strony internetowe. 
Wymagają progresu też: ogólny wzrost wymagań i kultury wierzących, z drugiej zaś 
strony – potęgujące się niedobory w ich formacji chrześcijańskiej oraz postępująca 
agresja wrogich Kościołowi środowisk; postępujący rozwój, aczkolwiek utrudniony 
od strony organizacyjno-formacyjnej i informacyjnej z powodu duchowo nieugrunto-
wanych i zarazem mało wyspecjalizowanych katolickich kadr medialnych; duży nacisk 
wielu czynników zewnętrznych, wymagających konsolidacji w wewnątrzkościelnej 
współpracy, w których można korzystać z doświadczeń organizacyjno-technicznych 
mediów świeckich. 4. Punkt wyjścia dla medialnych poczynań Kościoła w Polsce winny 
stanowić: wspólne uczenie się przekazu informacji w duchu rzetelności prawdy i mi-
łości; obustronne poszanowanie i dialog; organizowanie zbiorowych postaci działań 

13 Por. S. Kulpaczyński, Katecheza przy pomocy środków audiowizualnych. [w:] Katecheza różnymi meto-
dami. Red. M. Majewski, Kraków 1994, s.201–220; Z. Narecki, Mass media, sztuka komercyjna i zagroże-
nia środowiska naturalnego jako wyzwanie duszpasterskie, Roczniki Teologiczne 1999, z. 6, s. 214–220.
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– poczynając od najprostszych, aż po bardziej złożone, które są otwarte na dobro 
wspólne; łączenie we wspólnoty medialne ludzi, którzy obecnie i w przyszłości roz-
winą się w duchu zasad chrześcijańskiej wiary i moralności. Pomimo dużych postępów 
nadal niewykorzystanymi są szanse ewangelizacyjne, które – w łączności z nowymi 
priorytetami pastoralnej misji Kościoła – pojawiły się w Polsce po roku 1989. Palącą 
wręcz sprawą dla medialnych losów chrześcijaństwa w Polsce staje się kwestia prze-
kazu i wychowania wiernych w duchu społeczno-moralnej nauki Kościoła. Idee takie 
i programy zawarto w dokumentach ostatnich papieży, zwłaszcza w wiekopomnej 
i wciąż mało odkrytej spuściźnie Świętego Papieża-Polaka oraz w synodalno-progra-
mowych orzeczeniach Kościoła w Polsce z ostatnich dekad14.

Streszczenie:
Co wyraźnie zaznaczyliśmy, wykorzystywanie Internetu w ewangelizacji nie ulega 

żadnym wątpliwościom czy podważeniu. Niemniej jednak Papież-Polak jako orędow-
nik otwarcia się na media i wykorzystania komputerów w ewangelizacji przypomniał 
bardzo istotną i zarazem fundamentalną sprawę. Internet może spełniać swą dziejową 
szansę tylko wtedy, gdy nie zapomni się przy jego wykorzystaniu o właściwym, tj. 
Bożym porządku rzeczy i hierarchii wartości, kiedy ów „cud techniki” będzie użyty 
w celu: czynienia z odbiorców „bardziej być”, skuteczniejszego pomnażania dobra 
wspólnego i duchowo-religijnego wzrostu użytkowników. Chociaż długa jest lista 
pozytywów i równoległych doń, szczególnie niebezpiecznych dla dzieci młodzieży, 
internetowych zagrożeń, jednak już dzisiaj pewnym staje się, że komputery dają 
zastosować się w ewangelizacji pod warunkiem odpowiedzialności w przekazie, tj. 
wcześniej sprawdzonych i krytycznie określonych treści.

Na czym to krytycznie zweryfikowane i wyselekcjonowane „dobrodziejstwo” prze-
kazu internetowego powinno polegać wypowiedział się w sposób syntetyczny sam 
Święty Jan Paweł II w Orędziu na XXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 
w 1990 roku. Przekazał wówczas optymistyczną wizję, iż internetowe techniki teleko-
munikacyjne oraz tzw. skomputeryzowane systemy uczestnictwa, dają Kościołowi nowe 
możliwości do realizacji Jego misji. To ich metody mogą ułatwiać porozumiewanie się 
i dialog między wierzącymi, pozwalają na zacieśnianie więzów jedności, umożliwiają 
szybciej informować świat o swoim „credo” oraz dawać jednoznaczne stanowisko 
wobec każdego religijno-kościelnego problemu czy wydarzenia. Konkretniej mówiąc 
– przy zastosowaniu Internetu należy czynić ciągłe wysiłki dotyczące stosownego 
aplikowania ewangelicznych treści w taki sposób, aby spełniały podstawową zasadę 
„wierności Bogu i człowiekowi”. Jest to zatem bezwzględny wymóg do przestrzega-
nia w komputerowym przekazie tej etyczno-teologicznej prawdy, np. w katechezach 
i homiliach, w sprawowaniu posług kultyczno-sakramentalnych, przy podejmowaniu 

14 Zob. Akta Konferencji Episkopatu Polski i Stolicy Apostolskiej nt. Środków Społecznego Przekazu, War-
mińskie Wiadomości Diecezjalne 1984, nr 5, s. 209–236; Prasa, radio, telewizja, film a nauczaniu Ko-
ścioła. Antologia tekstów źródłowych. Oprac. K. Klauza, Warszawa 1992; Środki społecznego przeka-
zu w służbie człowieka i Kościoła w Polsce. [w:] II Polski Synod Plenarny. Teksty robocze, Poznań 1991, 
s.127–136; A. Zwoliński, Człowiek w świecie komputerów, Polonia Sacra 2002, nr 10, s.431–452; tenże, 
Etyka obrazu, Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2003, t.4, s. 355 nn. Należy tu wspomnieć o trze-
ciej niedzieli września, kiedy obchodzi się Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Kładzie się 
wtedy akcent na medialne problemy formacji i wychowania oraz ich etyczne formy i metody wyko-
rzystywania w ewangelizacji.
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zadań formacyjno-edukacyjnych, itp. Tam to winna być stale wyeksponowana i prze-
strzegana fundamentalna troska o autentyczny przekaz ewangelicznych treści przy 
zachowaniu etycznych praw człowieka. Drugorzędnymi wówczas pozostaną atrakcje 
„komputerowej techniki” wraz z pojawiającymi się jej skutkami. Reasumując – doczesne 
i niejednokrotnie czarujące ludzkie zmysły „internetowe dobrodziejstwa” nie mogą 
przesłaniać istoty posłannictwa ewangelicznego, które umożliwia człowiekowi stawać 
się istotą na „Boży obraz i podobieństwo”, tj. być dlań uświęcająco-zbawczą szansą.

Słowa kluczowe: Kościół, Internet, ewangelizacja, przyszłość.

Summary:
Internet in the Church
As we have clearly stated, the use of the Internet in evangelism is beyond doubt or 

questioning. Nevertheless, the Polish Pope, as an advocate of openness to the media 
and the use of computers in evangelization, recalled a very important and fundamental 
issue. The Internet can fulfill its historical chance only when it is not forgotten about 
the proper, i.e. God’s order of things and the hierarchy of values, when this “miracle of 
technology” will be used in order to: make the audience “more to be”, to multiply the 
good more effectively common and spiritual-religious growth of the users. Although 
the list of positives and the parallel, especially dangerous for children and youth, In-
ternet threats is long, it is already becoming certain that computers can be used in 
evangelization under the condition of responsibility in the message, i.e. previously 
tested and critically defined content.

What this critically verified and selected “benefit” of Internet communication 
should consist of was expressed in a synthetic way by Saint John Paul II himself in his 
Message for the XXIV World Day of Social Communications in 1990. He then conveyed 
an optimistic vision that Internet telecommunications techniques and the so-called 
computerized participation systems give the Church new opportunities to carry out 
her mission. It is their methods that can facilitate communication and dialogue be-
tween believers, allow to tighten the bonds of unity, allow the world to be informed 
more quickly about their “creed” and give an unambiguous position towards each re-
ligious and ecclesiastical problem or event. More specifically, when using the Internet, 
continuous efforts should be made to apply the Gospel content appropriately in such 
a way that it meets the basic principle of “fidelity to God and to man”. Therefore, it 
is an absolute requirement to observe this ethical-theological truth in the computer 
transmission, e.g. in catecheses and homilies, in the performance of cultic-sacramental 
services, in undertaking formative and educational tasks, etc. authentic transmission 
of the Gospel content while maintaining ethical human rights. The attractions of 
“computer technology” along with its emerging effects will then remain secondary. 
To sum up – the temporal and often enchanting human senses „Internet benefits” 
cannot obscure the essence of the evangelical mission, which enables man to become 
a being in “God’s image and likeness”, ie to be a sanctifying and saving chance for him.

Keywords: Church, Internet, Evangelization, Future
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Towarzyszenie duszpasterskie 
umacnianiem miłości małżeńskiej

 ks. mgr lic. Grzegorz Korgul – KUL JPII w Lublinie

Ur. 1988 r. w Biłgoraju. Prezbiter diecezji Zamojsko-lubaczowskiej, doktorant III roku specjalności Dusz-
pasterstwo rodzin w Instytucie Nauk Teologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
W 2013 r. ukończył WSD diecezji Zamojsko-lubaczowskiej, w tym samym roku obronił pracę magisterską 
na wydziale Teologii KUL. Od 2020 r. Licencjusz Teologii w specjalności Duszpasterstwo rodzin.

Wstęp
Małżeństwo i rodzina stanowią naturalne środowisko prawidłowego rozwoju 

człowieka. We współczesnym świecie coraz mocniej widoczne są działania podwa-
żające wartość miłości jako sakramentu łączącego mężczyznę i kobietę. Naglącym 
wydaje się dowartościowanie małżeństwa i rodziny, wspieranie par i pomoc im 
w codziennych trudnościach. Jednym ze sposobów realizacji takich założeń jest 
ukazane w niniejszym artykule działanie, które papież Franciszek określa termi-
nem towarzyszenie.

1. Posługa towarzyszenia
Kościół dwudziestego pierwszego wieku powinien wprowadzać swoich człon-

ków do „sztuki towarzyszenia” do zdrowej bliskości pełnej szacunku i współczucia, 
które jednocześnie będzie leczyło, wyzwalało i zachęcało do dojrzewania w życiu 
chrześcijańskim1. Ta zachęta papieża Franciszka jest wyrazem Jego troski o rodziny 
katolickie. Mówiąc o towarzyszeniu określa On duszpasterskie „prowadzenie” i „do-
pomaganie” rodzinom2.

Wyrażenia „towarzyszyć” i „towarzyszenie” oznaczają szeroko rozumiane dusz-
pasterstwo, zwłaszcza skierowane do rodzin. Jest ono postrzegane jako bycie przy 
małżonkach, wspieranie ich w wybranej drodze, oraz mobilizowanie do życia wiarą. 
Współczesne towarzyszenie rodzinie wymaga wzmożonego zainteresowania i wysiłku 
Kościoła, pastoralnego nawrócenia i odpowiedniej formacji podmiotów, a także cier-
pliwości i wytrwałości w ich realizacji3. Ważnym obszarem duszpasterskiego wsparcia 
jest towarzyszenie małżonkom w umacnianiu ich wzajemnej miłości.

Występujący w Nowym Testamencie termin ἀκολουθεῖν4, rozumiany w swym 
podstawowym znaczeniu jako „towarzyszyć”, odnosi się najczęściej do towarzyszenia 

1 Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia”, Wrocław 2016, nr 169, [dalej AL].
2 J. Goleń, Wprowadzenie, [w:] Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amo-

ris laetitia dla duszpasterstwa rodzin. Red. J. Goleń, Lublin 2017, s. 16.
3 J. Goleń, The Challenges of Accompanying Families in Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia, 

RocznikTeologiiKatolickiej17, nr 1 (2018), s. 104–105.
4 Grecki termin ἀκολουθεῖν oznacza „towarzyszyć komuś”, „naśladować kogoś”, „iść za kimś”, „iść z kimś”. 

Por. H.G. Liddell, R. Scott, H. S. Jones, R. McKenzie, A Greek – English Lexicon, Oxford 1996, s. 52.
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Jezusowi (por. Mt 4,20.22.25; 20,29; Mk 6,1; Łk 23,27; J 1,37.38.40.43; Ap 14,4). 
Słowo to określa także towarzyszenie Jego apostołom (Dz 13,43). Wydaje się zatem, 
że kroczenie z Jezusem i Kościołem jest warunkiem duszpasterskiego towarzysze-
nia, a od Pana trzeba uczyć się jego sposobów (zob.J4,1–26; 12,26; Łk 24,13–35)5.

Wzorem towarzyszenia jest postawa samego Jezusa – Dobrego Pasterza. To On jako 
pierwszy ukazał „sztukę towarzyszenia” i formował do niej swoich uczniów. Papież 
Franciszek w adhortacji Amoris laetitia towarzyszenie duszpasterskie ukazał jako 
centralne kryterium pastoralnej troski o rodziny6.Podstawową funkcję pełni w nim 
współpraca duszpasterzy i małżonków. Od towarzyszącego wymaga się przyjęcia, 
wsłuchania z uwagą, okazania wrażliwości, słuchania pragnień serc oraz harmoni-
zowania ich z ewangelią. Z kolei osoba prowadzona powinna okazywać dobrą wiarę, 
szczerość, zaufanie, poddanie swego życia pod światło ewangelii, wierność nauczaniu 
Kościoła oraz wolę wprowadzania miłości w czyn7.

W określeniu czym jest towarzyszenie, priorytet stanowi zachowanie perspektywy 
duszpasterskiej w duchu katolickim, które odróżnia się od poradnictwa psychologicz-
nego oraz innych rodzajów towarzyszenia opartych na osiągnięciach nauk humanistycz-
nych8. Zadaniem towarzyszenia duszpasterskiego jest przede wszystkim wspierająca 
rozwój wiary i miłości obecność duchownych, osób świeckich lub par małżeńskich.

2. Rozwój miłości małżeńskiej
Wspieranie miłości małżeńskiej, jest nie tylko zadaniem, ale wręcz obowiązkiem 

całej wspólnoty Kościoła. Franciszek w Amoris laetitia wskazuje, że nie możemy za-
chęcać do drogi wierności i wzajemnego daru z siebie, jeśli nie pobudzimy rozwoju, 
umocnienia i pogłębienia miłości małżeńskiej i rodzinnej9.Oznacza to, że Kościół XXI 
wieku musi poświęcić szczególną uwagę trosce o rzeczywistość małżeństwa10. Już Jan 
Paweł II w Adhortacji Faliliaris consortio nauczał, iż tworzenie i umacnianie więzi mi-
łości małżeńskiej wymaga świadomości, otwartości i ufności w nieustanne działanie 
łaski sakramentu małżeństwa11. Z kolei Papież Benedykt XVI stwierdził, że miłość nigdy 
nie jest „skończona” i spełniona, ale zmienia się i dojrzewa wraz z biegiem życia12.

Przyjęcie sakramentu małżeństwa jest początkiem wspólnej drogi małżonków. 
Sakrament ten udoskonala miłość mężczyzny i kobiety oraz umacnia ich nieroze-
rwalną jedność13. Na jego mocy małżonkowie wspomagają się wzajemnie w tworzonej 
przez siebie wspólnocie, wychowaniu potomstwa oraz we właściwym sobie stanie 

5 J. Goleń, The Chellenges of Accompanying Families in Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia, s. 103–104.
6 J. Granados, S. Kampowski, J. J. Pérez-Soba, Amoris laetitia. Accompagnare, discernere, integrare. Vade-

mecum per una nuova pastorale familiare, Siena 2016, s. 20–21.
7 J. Goleń, Towarzyszenie, rozeznawanie i integracja osób w nieuregulowanych sytuacjach małżeńskich, 

[w:] K. Glombik, J. Goleń, A. Nadbrzeżny, Droga miłosierdzia i integracji w adhortacji Amoris laetitia, 
Lublin 2020, s. 115.

8 R. Kucharcik, Dowartościowanie świadectwa i towarzyszenia małżonków, [w:] Towarzyszyć małżeństwu 
i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin. Red. J. Goleń, Lu-
blin 2017, s. 217.

9 AL. nr 89.
10 P. Boffi, Lucia Miglionico, G. Petracca Ciavarella, Cos’è la pastorale familiare? Contenuti, metodiedespie-

renze, Milano, 2015, s. 21.
11 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Wrocław 1981, nr 13, 19, [dalej FC].
12 Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Kraków 2006, nr 17, [dalej DCE]; por. AL 218.
13 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań, 2002, 1641. 
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i porządku życia14. Małżonkowie związani węzłem sakramentu, jednocząc się, stają 
się twórcami własnej historii i twórcami projektu, który trzeba rozwijać razem15.
Zadaniem duszpasterzy jest przypominanie małżonkom, że w ich sakramentalnej 
miłości Bóg niejako się przegląda jak w lustrze16.

Miłość małżeńska jest także konkretyzacją największej prawdy o stworzeniu 
człowieka na obraz i podobieństwo Boże17. Wyraża ona przyjęcie Bożego objawienia. 
Wzorem każdej miłości jest zawsze Bóg (por. Oz, 11,1–4; 1J 4,9–11). Uprzywilejowaną 
rolę miłości potwierdził również Jezus. Całe Jego nauczanie, wszystkie przykazania 
oparł właśnie na miłości (por. Mt 22,36–40) a jednocześnie podniósł wymagania 
z niej wypływające do szczytu możliwości człowieka, polecając miłość nieprzyjaciół 
(por. Mt 5,38–48)18.

Współcześnie niestety miłość często bywa błędnie rozumiana. Być może wynika 
to ze zbyt szerokiego stosowania tego terminu. Spotyka się takie określenia, jak: 
miłość namiętna i romantyczna (eros), miłość jako gra lub zabawa (ludus), miłość 
przyjacielska (storge), miłość praktyczna (pragma), miłość obsesyjna (mania), oraz 
miłość altruistyczna (agape)19. Przytoczony podział nie wyczerpuje wielości jej określeń. 
W małżeństwie szczególną rolę spełnia miłość jako eros i agape, które łączą się ze sobą 
w miłości dwojga osób20. Eros potrzebuje dojrzewania poprzez spotkanie z agape, która 
odkrywa drugiego człowieka, troszczy się i służy, poszukuje dobra osoby ukochanej, 
a w imię tego jest gotowa do wyrzeczeń i poświęceń21. Dopiero wtedy miłość mężczyzny 
i kobiety staje się relacją oblubieńczą realizowaną w trwałej komunii małżeńskiej22.

3. Umacnianie miłości małżeńskiej
W adhoratcji apostolskiej Amoris laetitia papież Franciszek wymienia aspekty słu-

żące wzrostowi miłości małżeńskiej. Fundamentalną rolę pełni dostrzeganie działania 
Boga w miłości łączącej męża i żonę. Samo małżeństwo jest nazwane ikoną miłości 
do człowieka. Kiedy mężczyzna i kobieta zawierają ten sakrament, Bóg niejako od-
zwierciedla się w nich, nadaje im własne rysy i niezatarty charakter swojej miłości23. 
Ta szczególna obecność całej Trójcy Świętej w związku małżeńskim odzwierciedla 
miłość Chrystusa do Kościoła. Małżonkowie jednak są tylko ludźmi i nigdy w swoich 
relacjach nie osiągną takiej pełni jaką objawił Stwórca. Obecność miłości Boga w miłości 
małżeńskiej, rozumianej jako dynamiczny proces, nie powinna przytłaczać małżonków, 

14 Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, [w:]Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. 
Deklaracje. Tekst polski, Poznań, 2002), 11.

15 J. Goleń, Strengthening the Conjugal Bond, [w:] Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and 
the Practical Ministry of the Church, red. J. Goleń, R. Kamiński i G. Pyźlak, Lublin2018, s. 250.

16 Franciszek, Katecheza środowa z 2 kwietnia 2014 roku, [dostęp 17maja, 2021], https://papiez.wiara.
pl/doc/1944150,Wspólnota małżeńska odblaskiem jedności Trójcy.

17 A. Nadbrzeżny, Sakramentalność małżeństwa jako fundament Kościoła domowego, [w:] A. Tomkiewicz 
(red.), Rodzina jako Kościół domowy, Lublin 2010, s. 75.

18 M. Dzik, Biblijny obraz rodziny i małżeństwa w adhortacji Amoris laetitia, [w:] J. Goleń (red.), Towarzy-
szyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin, 
Lublin 2017, s.59.

19 J. Goleń, Miłość małżeńska w świetle badań narzeczonych, Studia nad Rodziną, nr 2 (35) 2014, Rok XVIII, s. 109.
20 DCE nr 7.
21 J. Goleń, Rola świadectwa w rodzinie, Verbum Vitae, 28 (2015), s. 434.
22 Tamże.
23 AL nr 121; por. W. Wieczorek, Sakramentalność małżeństwa, [w:]Duszpasterstwo rodzin. Refleksja na-

ukowa i działalność pastoralna, red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin 2013, s. 93.
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ale uzdalnia ich do wzrastania przez stopniowe włączanie darów Bożych24. Zadaniem 
towarzyszenia duszpasterskiego jest ukazywanie małżonkom, że w ich miłości jest 
obecna miłość Boża. Dokonywać się to może przez indywidualną posługę parom 
i rodzinom oraz przez zwyczajne duszpasterstwo w parafii.

Franciszek wskazuje także, iż miłość małżeńska jest największą przyjaźnią. 
W małżeństwie trzeba dążyć do dobra drugiej osoby, wzajemności, intymności, 
czułości, stabilności i podobieństwa między przyjaciółmi, które buduje się poprzez 
wspólne życie25. Miłość jako przyjaźń pozwala rozumieć i docenić godność drugiej 
osoby, jej powołanie do świętości co z kolei umożliwia uniknięcie samoistnie narzu-
cającej się potrzeby posiadania drugiego człowieka26. Dar miłości należy z jednej 
strony przyjmować z wdzięcznością, a z drugiej kierować się w nim pragnieniem 
dobra i starać się o jego urzeczywistnienie27. Ważnym aspektem umożliwiającym 
wzrost przyjaźni w małżeństwie jest także codzienne posługiwanie się językiem 
wyrażającym miłość.

Umacnianiu miłości małżeńskiej służy również troska o radość miłości (amoris 
laetitia). Duszpasterskie towarzyszenie w podtrzymywaniu radości poszerza wielkość 
serca i pozwala smakować życie także wtedy, kiedy przyjemność wygasa28. Na uwagę 
zasługuje podkreślenie, iż radości można doświadczać także w niepowodzeniach. 
Franciszek przypomina, że radość w sercach małżonków wzmacnia się i odnawia 
w ich cierpieniu oraz we wspólnym znoszeniu trudu i wysiłku29. Szczególną rolę 
spełnia posługa towarzyszenia w trudnych sytuacjach, które dzięki odpowiedniemu 
ukierunkowaniu mogą stać się źródłem głębokiej radości małżonków.

Pośród form wspomagających wzrost miłości małżeńskiej wyróżnić należy także 
docenienie roli instytucji małżeństwa i stałą troskę o dojrzewanie miłości. Współcze-
śnie naglące wydaje się także przypominanie zobowiązań społecznych wynikających 
z małżeństwa. Małżeństwo jako instytucja społeczna stanowi ochronę i narzędzie 
wzajemnego zobowiązania dla dojrzewania miłości, aby decyzja o wyborze drugiej 
osoby umacniała swoją trwałość, konkretność i głębię, a równocześnie mogła wypeł-
nić swoją misję w społeczeństwie30. Miłość skonkretyzowana w związku małżeńskim 
jest przejawem decyzji podjętej bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz niesie jasny przekaz, 
że druga osoba zawsze może ufać, iż nigdy nie zostanie porzucona31.

Dojrzewanie miłości małżeńskiej domaga się również osobistego zaangażowania, 
zapierania się siebie, wyrzekania się egoizmu i grzechu32. Bardzo ważną rolę odgrywa 
modlitwa małżonków, która jest zaproszeniem Boga do ich codzienności. Poprzez nią 
małżonkowie, wzmacniają wzajemne zaufanie, otrzymują pomoc od Boga, a także 
uczą się komunikacji między sobą. Fundamentalną rolę w uczeniu modlitwy na płasz-
czyźnie parafii spełnia duszpasterz, a na płaszczyźnie Kościoła domowego rodzice.

24 FCnr 122.
25 AL nr 123; por. M. Ryś, Miłość jako psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej, Fides et ratio, 2010, 

nr 4 (4), s. 24.
26 AL nr 127.
27 U. Dudziak, Teologia i psychologia miłości – drogi i bezdroża, [w:] Poradnictwo rodzinne w teorii i prak-

tyce, red. U. Dudziak [i in.], Kraków 2013, s. 41.
28 AL nr 126.
29 AL nr 126,130.
30 ALnr 131.
31 ALnr 32.
32 J. Goleń, Rola świadectwa w rodzinie, s. 451.
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Wzrostowi miłości małżeńskiej sprzyja także małżeński dialog. Jest on uprzywile-
jowanym i niezbędnym sposobem rozwijania miłości w małżeństwie. Wymaga jednak 
długiej i mozolnej praktyki33. Papież tworząc swego rodzaju poradnik małżeńskich 
dialogów przypomina o znalezieniu dobrego czasu, stworzeniu wewnętrznej prze-
strzeni dialogu oraz wskazuje na konieczność cierpliwego i uważnego wysłuchania 
i zrozumienia. Zachęca także do posługiwania się odpowiednim językiem, który 
wyraża uczucia bez ranienia drugiej osoby. Rozmowie małżonków służy postawa dia-
logu, szerokość i elastyczność umysłu, przezorność wobec oddziaływania złych uczuć 
oraz zdolność wyrażania myśli. Konieczne są również gesty wrażliwości i okazywanie 
uczuć, pokonanie obaw i lęku przed drugą osobą oraz rezygnacja z dążenia do wygra-
nia dyskusji czy posiadania racji34. Wielkie znaczenie w małżeńskim dialogu posiada 
także bogactwo duchowe, które sprawia, że osoby mają sobie coś do powiedzenia. 
W tym celu warto karmić się lekturą, osobistą refleksją, modlitwą i otwartością wobec 
społeczeństwa, ubogacając małżeński dialog35. Punkt kulminacyjny w umacnianiu mi-
łości małżeńskiej stanowi zjednoczenie seksualne małżonków. Małżonkowie, którzy 
przez miłość stają się jedno, są zaproszeni przez Boga do miłości, która przekracza 
ich samych oraz jest płodna, czyli otwarta na poczęcie nowego życia36.

4. Zadania parafii i duszpasterzy w towarzyszeniu
Parafia jest podstawą strukturą działalności kościelnej, miejscem urzeczywist-

niania się Kościoła i aktualizacji zbawczego dzieła Chrystusa37. Papież Jan Paweł II 
w adhortacji Familiaris consortio wskazał, że Każda wspólnota parafialna winna lepiej 
sobie uświadomić łaskę i odpowiedzialność, które otrzymuje od Pana dla rozwijania 
duszpasterstwa rodzin. Nawiązanie do wątku troski o rodziny znajdujemy także 
w Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, gdzie papież stwierdza, że „Kościół w Eu-
ropie we wszystkich formach swej działalności i życia musi wiernie głosić prawdę 
o małżeństwie i rodzinie. Zadanie to wynika z misji ewangelizacyjnej powierzonej 
mu przez jego Oblubieńca i Pana, a dziś jawi się jako niezwykle pilne”38. Papież Ro-
dziny nawoływał także, aby prowadzić w każdej kościelnej wspólnocie adekwatne, 
organiczne duszpasterstwo rodzin”39. Wezwanie to przypomniała również Papieska 
Rada do spraw Rodziny, która uzasadniła centralność duszpasterstwa rodzin i życia 
nie tyle powszechnym kryzysem rodziny, ale teologicznymi podstawami oraz istotą 
posłannictwa Kościoła40. Myślenie przez pryzmat rodziny powinno stać się kluczem 
planowania i podejmowania działań duszpasterskich w parafii41.

33 ALnr 136.
34 AL nr 137–141.
35 A. Yastremskyy, Wzrastanie w miłości małżeńskiej w świetle adhortacji apostolskiej papieża Franciszka 

Amorislaetitia, Ateneum Kapłańskie, 168 (2017), z. 3, s. 534–535.
36 Por. AL., nr 80; Paweł VI, Encyklika „Humanae vitae” nr 9; A. G. Fidalgo, Rzeczywistość miłości jako fun-

dament małżeństwa i rodziny, [w:] Amoris laetitia jako ewangelia miłości i droga do przebycia, red. 
G  del Missier, A. G. Fidalgo, Kraków, 2019, s. 76.

37 R. Kamiński, Parafia w diecezji i Kościele Powszechnym, Roczniki Teologii Katolickiej, 30:1983, z. 6, s. 108. 
38 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, Kraków 2003, nr 90.
39 Tamże, nr 91.
40 Papieska Rada do spraw Rodziny, Rodzina a ludzka prokreacja (13.05.2006), Fundacja Vita Familiae, 

Warszawa 2008, nr 29.
41 J. Goleń, Umacnianie duszpasterstwa rodzin w parafii. [w:] Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspira-

cje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin. Red. J. Goleń, Lublin 2017, s. 190. 
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Papież Franciszek mocno podkreśla, iż Główny wkład do duszpasterstwa rodzin 
wnoszony jest przez parafię, będącą rodziną rodzin, w której harmonijnie mają swój 
udział małe wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia kościelne42. To wspólnoty kościelne 
mają za zadanie, razem z rodzinami strzec daru sakramentu małżeństwa43. W za-
myśle Papieża widać także, dążenie do ożywienia samej parafii i jej działalności po-
przez duszpasterstwo rodzin44. Parafia nie jest instytucją ułomną, o ile duszpasterz 
i wspólnota jest otwarta i wykazuje misyjną kreatywność oraz utrzymuje kontakt 
z rodzinami i życiem ludu45.

Umacnianie podmiotowości parafii jest szansą na odnowę duszpasterstwa rodzin. 
Wiąże się to z podkreśleniem podmiotowości małżonków i Kościoła domowego 
w duszpasterstwie rodzin46. Franciszek w Amoris laetitia zachęca do odnowy przy-
gotowania do małżeństwa we wspólnocie chrześcijańskiej oraz rozwoju i umacniania 
duszpasterstwa małżeństw. Według zasady, że miłość duszpasterska znajduje swoje 
przedłużenie w duszpasterstwie, które rodzi się z miłosierdzia47, papież przedłużając 
duszpasterską troskę o małżeństwa i rodziny zachęca także do wsparcia par w sytu-
acjach nieprawidłowych.

Bardzo ważną formę duszpasterskiego towarzyszenia małżonkom stanowi porad-
nictwo rodzinne. Jego zadaniem jest między innymi pomoc narzeczonym, małżonkom 
i rodzinom w realizowaniu Bożego zamysłu wobec rodziny, w zachowaniu i rozwoju 
więzi emocjonalnych oraz realizacji odpowiedzialnego rodzicielstwa48. W duszpa-
sterskiej rzeczywistości Kościoła polskiego znaczącą rolę spełniają parafialne po-
radnie rodzinne, których misją jest szczególnie nauczanie zasad odpowiedzialnego 
rodzicielstwa, w tym metod rozpoznawania płodności49. Duszpasterze towarzyszący 
małżonkom w poradniach powinni pamiętać, że ich wsparcie służy formacji prawego 
sumienia oraz ukazywaniu obowiązków rodzicielskich wobec Boga, wobec siebie 
samych, rodziny i społeczeństwa50. Coraz częściej towarzyszenie małżonkom wymaga 
skierowania ich do skorzystania z fachowej pomocy, jaką oferują specjaliści w zakresie 
odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Współcześnie w coraz większym stopniu przenosi się akcent podmiotowości 
duszpasterstwa rodzin, który błędnie był kojarzony ze stanem duchownym na same 
rodziny. W Amoris laetitia czytamy, że rodziny chrześcijańskie, z uwagi na łaskę sakra-
mentu małżeństwa są głównymi podmiotami duszpasterstwa rodzinnego, zapewnia-
jąc nade wszystko radosne świadectwo małżeństw i rodzin, Kościołów domowych51. 
W tym celu nie wystarczy zwykła dojrzałość ludzka, ale potrzebna jest także formacja 

42 AL nr 202.
43 Tamże, nr 87.
44 Tamże, nr 207.
45 Franciszek, Adhortacja apostolska „Ewangelii Gaudium”, Wrocław 2014, nr 28.
46 J. Goleń, The renewal of pastoral care of the family In the light of the apostolic exhortation Amorislaeti-

tia, RocznikiTeologiczne, LXIV (2017) zeszyt 6, s. 104.
47 Zob. J. J. Pérez-Soba, La pastorale familiare. Traprogrammazioni pastorali e generazione di unavita, Sie-

na 2013, s. 139–145.
48 J. Goleń, Poradnictwo małżeńsko-rodzinne, [w:]Duszpasterstwo rodzin, Refleksja naukowa i działalność 

pastoralna, s. 379.
49 J. Goleń, Parish Family Counseling Centers, [w:] Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and 

the Practical Ministry of the Church, red. J. Goleń, R. Kamiński i G. Pyźlak, Lublin 2018, s. 343.
50 Tamże.
51 AL nr 200.
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religijna licznych par małżonków w parafiach. Rodziny, aby mogły stawać się coraz 
bardziej aktywnymi podmiotami duszpasterstwa rodzinnego (towarzyszyć), wyma-
gają pomocy formacyjnej. Naglący jest zatem wysiłek ewangelizacyjny i katechetyczny 
skierowany do wnętrza rodziny52.

Zasileniem potencjału Kościoła w duszpasterstwie rodzin są małżeństwa formujące 
się w ruchach i wspólnotach rodzin. W parafiach, gdzie są one obecne, dają świadec-
two wiary i angażują się w różnorakie formy apostolatu oraz towarzyszą małżonkom 
w różny sposób53. Najnowszy dokument papieski o rodzinie ujmuje to zagadnienie nieco 
szerzej. W świetle wskazań adhortacji Amoris laetitia w parafiach należy prowadzić 
adekwatną formację małżonków do dyspozycyjnego i odpowiedzialnego towarzyszenia 
narzeczonym, małżonkom i parom. Służyć temu powinna zorganizowana formacja, 
z zaangażowaniem grup parafialnych, wspomagana przez centra diecezjalne54.

Podsumowanie
Jednym z podstawowych celów towarzyszenia duszpasterskiego jest umacnianie 

miłości małżeńskiej. Dokonuje się ono przez wspieranie małżonków w odkrywaniu 
przez nich istoty sakramentu, który odzwierciedla miłość Boga do człowieka. Towa-
rzyszenie jest naśladowaniem samego Jezusa, który był ze swoimi uczniami, nauczał 
ich i wskazywał sposób życia. Podobnie w życiu małżeńskim wzmocnienie miłości 
może dokonać się przez gotowość pomocy, dyspozycyjność i wskazanie kierunku 
postępowania. Papież Franciszek zachęca, aby w proces towarzyszenia angażowała 
się cała wspólnota Kościoła.

Streszczenie:
Towarzyszenie małżonkom i rodzinom polega na wspomaganiu ich poprzez szeroko 

rozumianą posługę duszpasterską. Oznacza ono przede wszystkim bycie z małżonkami, 
prowadzenie ich oraz wspomaganie w codziennym życiu wyznawaną wiarą. Wzorem 
takiego działania jest postawa Jezusa, który towarzyszył swoim uczniom i uczył ich 
tej sztuki. Miłość małżeńska wymaga nieustannego wzmacniania. Funkcję tę poprzez 
dowartościowanie roli sakramentu, dialog, postawę radości, przyjaźń i unikanie okazji 
do grzechu realizują sami małżonkowie. Wsparcie w kształtowaniu powyższych postaw 
i ogólnie pojętym umacnianiu miłości oferują także parafie, duszpasterze oraz porad-
nie rodzinne. Niezastąpioną rolę w towarzyszeniu mają sami małżonkowie, którzy 
świadectwem życia mogą wspierać inne, bardziej potrzebujące pary.

Słowa kluczowe: towarzyszenie, miłość, małżeństwo, umacnianie, duszpasterstwo.

Summary:
Pastoral accompaniment by strengthening conjugal love.
Accompanying spouses and families consists in supporting them through broadly 

understood pastoral service. It means, above all, being with the spouses, guiding 
them and supporting them in their daily life with the faith they profess. An example 

52 Tamże.
53 J. Goleń, The renewal of pastoral care of the family In the light of the apostolic exhortation Amorislaeti-

tia, s. 107.
54 Zob. J. Granados, S. Kampowski, J. J. Pérez-Soba, Amoris laetitia. Accompagnare, discernere, integrare. 

Vademecum per una nuova pastorale familiare, Siena 2016, s. 35–38.
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of such action is the attitude of Jesus who accompanied his disciples and taught them 
this art. Conjugal love requires constant strengthening. This function is performed 
by the spouses themselves through enhancing the role of the sacrament, dialogue, 
an attitude of joy, friendship and avoiding the occasion of sin. Support in shaping the 
above-mentioned attitudes and the generally understood strengthening of love is also 
offered by parishes, priests and family counseling centers. The spouses themselves 
have an irreplaceable role in the accompaniment, who can support other, more needy 
couples with the testimony of their lives.

Kewords: accompaniment, love, marriage, empowerment, pastoral care.
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Wychowanie patriotyczne 
według koncepcji pedagogicznej 

bł. Edmunda Bojanowskiego

mgr Marlena Dudzińska – KUL JPII w Lublinie

Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukoń-
czyła studia magisterskie z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, jest terapeutą inte-
gracji sensorycznej I i II stopnia. Zainteresowania naukowe koncentruje na rozwoju integracji sensorycznej 
dziecka, integralnym wychowaniu i rozwoju, obszarze wychowania dziecka w rodzinie.

Wstęp
Koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego, choć została zapoczątkowana 

w połowie XIX wieku nadal jej brzmienie pozostaje aktualne. Nowatorskie podejście 
zostało ujęte w formie dziennika, korespondencji, a także rękopisów Bojanowskiego, 
zaś treści w nich zawarte wskazują, iż przyjmował on chrześcijańską filozofię wycho-
wania. Opierał własne refleksje pedagogiczne na dorobku praktyki i teorii pedago-
gicznej tamtejszych czasów, a także obserwacji, diagnozie potrzeb i trudności życia 
społecznego, sytuacji społeczno-politycznej, a także religijno-moralnej1. Dorobek 
Edmunda Bojanowskiego niesie ze sobą aktualne i cenne wskazania do sposobu re-
alizacji treści współczesnego wychowania przedszkolnego, które oczywiście winny 
być zbieżne z obowiązującą podstawą programową.

Istotą w systemie wychowania E. Bojanowskiego jest potrzeba „integralnego 
wpływu wychowawczego”2. Podkreśla ważność integracji sfery duchowej z życiem 
codziennym, czyli wychowaniem religijnym, moralnym z wychowaniem fizycznym, 
kulturowym oraz intelektualnym. Bojanowski tworząc ochronki prowadzone przez 
Siostry Służebniczki chciał, aby one „nie stawały się przytułkiem nędzy, albo tylko szkołą 
przesiąkniętą pedantyzmem teoretycznym, lecz uwzględniały potrzeby i możliwości 
dziecięcego wieku, szanując jego prostotę, zgodnie z zasadą: „im młodsze dzieci tym 
więcej zabaw, a następnie coraz więcej zajęć praktycznych i dydaktycznych”3. Do dziś 
w ochronkach jest realizowana koncepcja bł. E. Bojanowskiego, gdzie przyjęto ją jako 
program wychowania przedszkolnego. Należy wspomnieć, że współcześnie jej wartość 
została dostrzeżona w całej Polsce, jak i w Boliwii4.

1 M. Opiela, M. Kaput, E. Piekarz, A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik, Program wychowania przedszkol-
nego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, Wyd. Zgromadzenie Sióstr Służeb-
niczek BDNP, Dębica 2015, s. 10. 

2 Tamże, s. 11.
3 Zob. tamże.
4 Od roku szkolnego 2009/2010 w ochronkach Sióstr Służebniczek oraz przedszkolach publicznych 

i niepublicznych.
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Dawniej, jak i dziś celem programu wychowania przedszkolnego wg koncepcji pe-
dagogicznej bł. E. Bojanowskiego, jest integralne wychowanie w odniesieniu do chrze-
ścijańskich wartości. Zawarte w nim treści wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze 
zostały podzielone na kilka obszarów, na które składają się cele szczegółowe: obszar 
fizyczny, umysłowy, społeczny, kulturowy, moralny oraz religijny. W niniejszym arty-
kule zostaną przybliżone obszary poprzez, które możliwa jest realizacja wychowania 
patriotycznego, a także właściwe kształtowanie postaw z nim związanych. Bojanowski 
podkreślał, że wychowanie powinno polegać na kształtowaniu osobowości dziecka 
otwartego na rozwijanie siebie i zdolnego w dorosłym życiu m.in. do poznawania 
historii, kultury, tradycji narodu, a także rozwijania ducha patriotyzmu, praktykując 
i pielęgnując tradycje, obyczaje rodzinne i religijne.

1. Troska o wychowanie patriotyczne w działalności wychowawczej
W koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego kształtowanie ważnych 

postaw życiowych odnosi się do otwartości na wzorce osobowe występujące w Biblii, 
postaci świętych, historycznych oraz osób znaczących. Dziecko powinno na odległą 
przyszłość, być zdolne do akceptowania swojej osoby, sytuacji życiowej, a także wy-
kazywać się odpowiedzialnością za czyny i rozwój, aby dążyć do pełnego stawania 
się człowiekiem. Budowanie i zacieśnianie relacji osobowych z ludźmi i Bogiem, wy-
chowanek „powinien przeżywać w postawie świadomej i ufnej zależności od Boga, 
wolności, odpowiedzialności, wrażliwości na potrzeby i problemy drugiego człowieka 
oraz ofiarnej służby”5. Odpowiedni rozwój duchowy w wymiarze osobowościowym 
z dbaniem o dobro wewnętrzne powinny być punktem wyjścia do przeżywania 
we właściwy, twórczy sposób wzlotów, niepowodzeń i trudności życiowych. W tym 
celu należy wspierać dziecko w rozwijaniu umiejętności oceniania własnego zacho-
wania, niepożądanych postaw, postępowania oraz dokonywania odpowiedzialnych 
decyzji życiowych w zgodzie z samym sobą i wartościami.

Wychowanek powinien prezentować otwartość w sferze społeczno-moralnej, czyli 
wykazywać naturalną potrzebę poznawania historii, tradycji i kultury narodu, wyzna-
wanej religii, a to wszystko z zachowaniem ducha patriotyzmu6. Ważnym aspektem 
jest również konieczność bycia zdolnym do podejmowania przypisanych zgodnie 
z naturą ról życiowych, obowiązków wynikających z przynależności do środowiska 
rodzinnego i społecznego7. W tak rozumianym procesie wychowawczym, jest możliwa 
inicjacja relacji osobowej jednostki ze społecznością. Przyjęcie takiej perspektywy 
wychowania ściśle koreluje z Bojanowskim pojmowaniem patriotyzmu. Bojanowski 
ujmuje pojęcie wychowania patriotycznego w uczeniu się miłości do Ojczyzny, w taki 
sposób jak: „zrozumienie tradycji rodzinnych, narodowych i religijnych. Dotyczy ono 
całego życia człowieka i jego funkcjonowania, dlatego musi być realizowane zarówno 
w szkole, jak i w rodzinie oraz w środowisku życia”8.

Osiągnięcie powyższego ideału możliwe jest, poprzez wspieranie i ukierunko-
wywanie rozwoju dziecka z dostrzeżeniem jego potencjału i w oparciu o możliwości 

5 M. Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego, Wyd. 
KUL, Lublin 2013, s. 380.

6 Zob. tamże.
7 Por. M. Opiela, Program wychowania…, s. 10–11.
8 S. Nowak, Wychowanie patriotyczne w koncepcji Edmunda Bojanowskiego i możliwość jego zastosowa-

nia we współczesnej szkole, „Roczniki Pedagogiczne”, 2017 tom 9 (45), s. 168.
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rozwojowe. „Powinno się ono dokonywać w relacjach ze środowiskiem społeczno-
-kulturowym i przyrodniczym oraz w kontekście integralnej wizji wychowania w wy-
miarze natury, religii i historii”9.

Edmund Bojanowski uważał, że to co pozwala człowiekowi zrozumieć swoje miejsce 
w historii odnosi się do kontekstu historyczno-narodowego. Działalność patriotyczna 
powinna polegać na rozbudzaniu świadomości narodowej, dbaniu o podtrzymywanie 
tradycji i obyczajów rodzinnych, a także na trosce o gromadzenie dorobku narodowego, 
np. w postaci Starodawnych przysłów dla ochronek, czy notowaniu historii bohaterów 
narodowych i wydarzeń10.

Należy zaznaczyć, że dla Bojanowskiego nadrzędnym wyjściem w kształtowaniu 
miłości do Ojczyzny jest na początku miłość do Boga, która wyraża się w miłości 
do bliźniego. Analizując życiorys i działalność społeczną zapisaną w notatkach, ma-
teriałach Edmunda Bojanowskiego, nie trudno zauważyć, że jego życie było ściśle 
powiązane z umiłowaniem Ojczyzny. „Jego wielowymiarowy patriotyzm ukazuje bo-
gactwo jego osobowości, umiejętność rozeznawania możliwości działania i znaków 
czasu. Początkowo był to młodzieńczy zapał do walki zbrojnej, który w miarę upływu 
lat dojrzewał, aby w końcu, widząc nierealność tej drogi-przynajmniej na tym etapie-
-zaowocować śmiałą decyzją służby ojczyźnie w pracy na co dzień, poświęcenia jej 
swoich sił, zdolności i majątku”11.

Bojanowskie rozumienie Ojczyzny niesie ze sobą pewne uczucia odnoszące się 
do przywiązania, przynależności, ale też do obowiązków z racji bycia Polakiem. Małe 
dziecko niekoniecznie wie, rozumie jakie jest znaczenie pojęcia patriotyzmu, gdyż 
zgodnie z jego wiekiem może być to dla niego zbyt skompilowane. Jednak nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby w prosty i zrozumiały sposób wyjaśnić, to podniosłe słowo12. 
„Zauważał, że proces kształcenia jako taki miał uwzględniać trzy wymiary: fizyczny 
(w sferze natury), moralny (w sferze etyczno-religijnej) oraz obyczajowy (w sferze 
historii i dziedzictwa kulturowego)”13.

W wychowaniu patriotycznym ważna jest pamięć o historii Ojczyzny, jej tradycji, 
zwyczajach, ważnych świętach, ale także lektura dzieł literackich, gdyż są one skar-
bami naszego dziedzictwa narodowego. Bojanowski pisał: „Naród osierociały przez 
osieroconego wieszcza Brodzińskiego dobrał się i rozpatrywać się zaczął w tych 
wewnętrznych skarbach: i zaczęto je zbierać, oczyszczać i gromadzić. Tu jest począ-
tek nowej poezji, w której młodociane żywioły narodu z ust kobiecych zapisali nasi 
wieszcze-Jeszcze Polska nie zginęła. To było godło tej epoki, dobitny wyraz życia 
narodu, które oręż złożyło a w pieśń się przelało […].”14.

9 M. Opiela, Integralna pedagogika…, s. 381.
10 S. Nowak, Wychowanie patriotyczne…, s. 168.
11 A. Gałka, Patriotyzm w życiu i nauczaniu bł. Edmunda Bojanowskiego-czego możemy się uczyć od niej 

dzisiaj, [w:] A. Zelga, J. Piłat, W. Wieczorek (red.), Od Eucharystii do pracy. Dziedzictwo bł. Edmunda Bo-
janowskiego w teorii i praktyce, Wyd. SGGW, Warszawa 2015, s. 255.

12 M. E. Pawłowska, Wychowanie patriotyczne dzieci według wskazówek bł. Edmunda Bojanowskiego, [w:] 
M. Opiela (red.), Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji 
w Polsce i na Świecie, Wyd. KUL, Lublin 2014, s. 294.

13 T. Obolevitch, Związek natury, religii i historii w koncepcji filozoficzno-pedagogicznej bł. Edmunda Bo-
janowskiego, [w:]: S. Wilk, A. Kiciński, A. Łuszczyński, M.L. Opiela, A. Smagacz (red.), Drogowskazy wy-
chowania, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 327.

14 M. Opiela (red.), Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, Wyd. EPISTEME, Lublin 2016, 
s. 101.
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Edmund Bojanowski nadawał duże znaczenie sprawom narodowym i podkreślał, 
że wychowanie-również w ochronkach, założonym przez siebie Zgromadzeniu Sióstr 
Służebniczek-powinno iść w parze z pielęgnowaniem dóbr narodowych, tradycji, 
kultury, zaś ten aspekt został zapisany w Regule15. Komplementarny pobyt dziecka 
w rodzinie i w ochronce, wiązał się z nabywaniem przez dziecko w naturalny sposób 
tego, co ważne jest w życiu rodzinnym. W tak przyjętym procesie wychowania dziecko 
mogło poznać i zachować kulturę dziedzictwa narodu.

2. Obszary i treści pracy wychowawczo-dydaktycznej dla wychowania patrio-
tycznego we współczesnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego

Współcześnie pedagogika nadal poszukuje optymalnych i najkorzystniejszych dla 
rozwoju dziecka form wychowania przedszkolnego. Świadczyć o tym mogą działania 
ukierunkowane na reformowanie-co pewien okres-podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego, która zawiera cele, treści, warunki i sposoby ich realizacji. Natomiast 
celem „[…] wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 
Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, 
co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadze-
nie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego 
wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji”16.

Najnowsza podstawa programowa wychowania przedszkolnego (2017) zawiera 
cztery obszary rozwoju dziecka, takie jak: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. 
Każdy obszar zorientowany jest na cele szczegółowe, które realizowane są przez różne 
działania dydaktyczno-wychowawcze. Podstawa programowa podaje w sposób ogól-
nikowy, jakie treści powinny być zrealizowane w przedszkolu. Działania dydaktyczno-
-wychowawcze w kontekście wychowania patriotycznego w przedszkolu koncentrują 
się, między innymi na: kształtowaniu więzi emocjonalnej dziecka ze środowiskiem 
rodzinnym, rówieśniczym, lokalnym, formowaniu właściwego stosunku i poszanowa-
nia otaczającej rzeczywistości, uwrażliwianiu na piękno świata, przyrody. Wyrabianie 
poczucia przynależności, miłości i przywiązania do Ojczyzny, a w tym do kultury i tra-
dycji, a w konsekwencji przygotowania dzieci do pracy i życia w społeczeństwie oraz 
aktywizacji w życiu kulturowym i pamięci o tradycji. Wychowanie patriotyczne powią-
zane jest z treściami i zadaniami pozostałych dziedzin wychowania ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na konieczność harmonijnego rozwoju sfer osobowości małego 
dziecka. Formowanie uczuć i motywacji dziecka, poczucie szczęścia i dumy z racji 
bycia Polakiem są zasadniczymi składowymi w procesie wychowania patriotycznego.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w kontekście wychowania 
patriotycznego zakłada, iż dziecko kończące ten etap edukacji potrafi: „wymieniać 
nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznawać symbole narodowe (godło, flaga, 
hymn), nazywać wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, 
przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest 
jednym z krajów Unii Europejskiej, śpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru oraz 
łatwe piosenki ludowe; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne 
dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla 
uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości 

15 Reguła Zgromadzenia Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Katowice 1991. 
16 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, MEN 2017.
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np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne. Prze-
jawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób 
i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze. Odczuwa i wyjaśnia 
swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy 
dziewczynek oraz innych grup, posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem. 
Nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecz-
nymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana 
dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość. Respektuje prawa i obowiązki 
swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby”17.

Analizowany program wychowania przedszkolnego został skonstruowany na pod-
stawie koncepcji Bojanowskiego i adekwatnie wpisuje się we współczesny aspekt 
wychowania i edukacji małego dziecka. Jego pojmowanie wychowania wyraża się 
poprzez integrację wszystkich wymiarów rozwoju dziecka: duchowego, ludzkiego, 
intelektualnego, moralnego, zawodowego „obejmując całościową wizję osoby ludzkiej. 
Wychowanie ludzkie zmierza do tego, by wspierać wychowanka w budowaniu solidnej 
osobowości. Należy pomóc mu stawać się coraz bardziej człowiekiem wolnym, zdol-
nym panować nad sobą, dojrzałym uczuciowo, zrównoważonym, odpowiedzialnym, 
szlachetnym, na którego można zawsze liczyć, potrafiącym czynić dobro, umiejącym 
kochać, miłującym prawdę i poczucie sprawiedliwości, zdolnym do bezinteresowno-
ści”18. Całość tych cech można ująć w jednym stwierdzeniu, że należy pomóc dziecku 
w stawaniu się coraz bardziej człowiekiem.

Wymiar duchowy w wychowaniu odnosi się do budowania i ubogacania relacji 
z Bogiem, zaś wymiar ludzki w swej naturze otwarty jest na sferę duchową - wzajem-
nie się dopełniają – natomiast poprzez wymiar duchowy możliwe jest doskonalenie 
formacji ludzkiej. Sfera intelektualna odpowiada za przygotowanie do samodziel-
nego formułowania sądów i krytycznego myślenia, natomiast formacja zawodowa 
kształtuje człowieka zdolnego do twórczej pracy i pożytecznego realizowania roli 
zawodowej19.

Dla właściwego organizowania działań edukacyjnych, które będą harmonijnie 
determinowały rozwój dziecka potrzebne jest wyznaczenie obszarów wychowawczo-
-dydaktycznych. Wykazanie ich umożliwiało opisanie osoby dziecka, rozwoju, funk-
cjonowania i wskazania wymiarów jego życia. Bojanowski przedłożył trzy wymiary, 
takie jak: umysłowy, fizyczny i obyczajowy, jednak mimo, to widział je zintegrowane. 
„Każdy z obszarów wymaga poznania i wspierania w rozwoju przez wychowawczynię, 
z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów oraz rozumienia ważności obejmo-
wania ich harmonijnym wpływem wychowawczym w połączeniu z uczeniem i jej 
działaniami opiekuńczymi. Takie całościowe podejście oraz integralność były efektem 
sformułowania celów wychowania, a szczególnie najwyższego”20. Ważne było otwar-
cie się na wartości nadprzyrodzone, które mogą być zrealizowane tylko wtedy, gdy 
te podstawowe są zaspokojone i kształtowane, zaś to co nadprzyrodzone jest kwin-
tesencją dopełnienia całości. „Bojanowski dążył do wypracowania optymalnych form 

17 Tamże.
18 M. Opiela, Integralna pedagogika…, s. 377.
19 Zob. Z. Grocholewski, Integralne wychowanie według bł. E. Bojanowskiego, [w:] L. Opiela, A. Smagacz, 

S. Wilk (red.), Służyć i wychowywać w miłości, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 24–25.
20 M. Opiela, Integralna pedagogika…, s. 376.
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wczesnego wychowania, realizowanego w instytucji wychowania przedszkolnego, 
jakim była ówczesna ochronka. Jego zasadniczy postulat dotyczył tego, by wychowanie 
było zgodne z naturą dziecka i odpowiadało indywidualnym możliwościom. Odnosił 
się do istoty osoby, jej życia i rozwoju, którą rozumiał i interpretował w istotnych dla 
wychowania wymiarach natury, religii i historii”21.

Program wychowania przedszkolnego w oparciu o koncepcję wychowania Ed-
munda Bojanowskiego zawiera ponadczasowe treści wychowawczo-dydaktyczne, 
które również mają swe odniesie w podstawach antropologicznych. Na podstawie 
celów szczegółowych zostały opracowane treści wychowawczo-dydaktyczne i opie-
kuńcze zawarte w poszczególnych obszarach charakteryzujących rozwój i wychowanie 
dziecka: fizyczny, umysłowy, społeczny, kulturowy, moralny i religijny22.

Obszar fizyczny zawiera wskazania do kształtowania prawidłowego rozwoju 
fizycznego dziecka, zaś główną formą aktywności jest gimnastyka. Uwzględnił wy-
rabianie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych, a także poznawanie 
i rozwijanie zmysłów, sprawności i umiejętności praktycznych oraz przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa. W tym obszarze można dostrzec troskę o wychowanie przez 
pracę i do pracy. Komentarz opisywanej podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego jasno pokazuje, iż „jeżeli w tym okresie życia nie rozwinie się należycie 
sprawności ruchowej dzieci, położy się to cieniem na ich zdrowiu i kondycji fizycznej 
w ciągu całego życia”23.

Obszar umysłowy wyróżnia się pielęgnacją wszechstronnego rozwoju intelektu-
alnego dziecka, gdzie należy zadbać o kształtowanie wyobraźni, pamięci i twórczego 
myślenia, w tym rozwijanie mowy, talentów, zdolności i działania. Na innowacyjność 
postrzegania rozwoju dziecka, zasługuje konieczność „wdrażania do zainteresowania 
językiem obcym nowożytnym, a w przypadku dzieci należących do mniejszości naro-
dowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym pod-
trzymywanie i rozwijanie poczucia przynależności narodowej, etnicznej i językowej”24.

Na sferę obyczajową-w której można dostrzeż wyraźny wydźwięk wychowania 
patriotycznego-składają się cztery obszary: społeczny, kulturowy, moralny i religijny. 
W obszarze społecznym jest realizowany rozwój emocjonalny, formowanie postaw 
społecznych i patriotycznych. Dziecko uczy się rozpoznawania, nazywania i oswajania 
z emocjami oraz kształtuje się w tym obszarze sfera uczuciowa. Zadaniem wycho-
wawcy jest wpajanie systemu wartości i norm akceptowanych przez społeczeństwo, 
ale również uwrażliwianie na poczucie przynależności do środowiska rodzinnego, 
wspólnoty europejskiej – „jako rodziny narodów Europy”25. „Dzieci powinny mieć 
stworzone odpowiednie warunki dla poznania i kultywowania zwyczajów i tradycji 
oraz kształtowania postaw sprzyjających świętowaniu, obrzędowości, wspólnoto-
wości i spędzania wolnego czasu w rodzinie i środowisku”26. Ponadto kształtowanie 
pożądanych postaw i zachowań pozwala na zawiązywanie optymalnych relacji ze 
środowiskiem rówieśniczym, szkolnym, co za tym idzie, dziecko naturalnie odnosi się 
z szacunkiem do bliskich i dalekich mu osób, ale też cudzej i własnej pracy. Edmund 

21 Tamże.
22 Por. M. Opiela, Program wychowania…, s. 21–22.
23 M. Opiela, Integralna pedagogika…, s. 378.
24 M. Opiela, Program wychowania…, s. 21.
25 Tamże.
26 M. Opiela, Integralna pedagogika…, s. 378.
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Bojanowski przypisał słuszne znaczenie wychowaniu patriotycznemu dla integral-
nego wychowania i rozwoju-odwołując się do Brodzińskiego pisał: „Na czym naro-
dowość zależy? Wypada-mówi – rozróżnić najpierw miłość do Kraju od zamiłowania 
narodowości, mimo że te dwa uczucia, prawie są nierozdzielne. Miłość kraju oznacza 
przywiązanie albo do ziemi albo do osób, z którymi żyjemy, albo do rządu, pod którego 
tarczą, swobód i opieki używamy. Miłość narodowości jest przywiązaniem do zwy-
czajów i obyczajów, jakeśmy od ojców naszych w młodości powzięli”27.

Obszar kulturowy będący częścią sfery obyczajowej ukazuje działania, które są ukie-
runkowane na kształtowanie zmysłu estetycznego. Wychowawca winien uwrażliwiać 
dziecko na szeroko pojęte piękno (świata, ludzi, sztuki), rozwijać twórczość teatralną 
i wrażliwość muzyczną, a także kształtować zdolności odbioru dzieł sztuki i zachęca-
nia do własnej twórczej aktywności.

Cele działań obszaru moralnego skupiają się wokół kształtowania szlachetnego 
charakteru i prawości obyczajów, na które składają się: kształtowanie sumienia, wła-
ściwa samoocena i odpowiedzialność za postępowanie z uwzględnieniem systemu 
nagród i kar. Istotne jest również kształtowanie samooceny dziecka, wizji jego osoby, 
odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka, a także za obowiązki związane 
z nauką, szkołą, pracą, życiem w rodzinie i społeczeństwie. Uzupełnieniem całości tego 
obszaru, jest również uwrażliwianie dziecka na potrzeby, problemy ludzi ubogich, sa-
motnych, starszych, a w tym okazywania im szacunku i niesienia właściwej pomocy28.

Obszar religijny zorientowany jest na rozwijaniu i pogłębianiu wiary, który ściśle 
wiąże się z obszarem moralnym. Realizacja tego obszaru ma swój początek we wpro-
wadzaniu w świat symboli i wartości religijnych, które umożliwiają poznanie rzeczy-
wistości Chrztu świętego i wynikającej z niego prawdy o dziecięctwie Bożym. Dzieci 
zapoznają się z właściwym wzorem do naśladowania, jakim jest Dzieciątko Jezus. 
Święta Rodzina stanowi przykład budowania relacji rodzinnej, wzór tworzenia własnej 
rodziny, a także dziecko poznaje rolę Aniołów Stróżów i sylwetki świętych. Poprzez 
ten obszar dziecko zaznajamia się i przyswaja normy zawarte w prawie naturalnym 
i Bożym, dostrzega prawdę o życiu doczesnym i wiecznym. Dziecko uczone jest, że dla 
podtrzymania kondycji ducha ważna jest praktyka religijna i uczynki miłosierne oraz 
pamięć i uczestnictwo w wydarzeniach roku liturgicznego29.

Specyfika systemu wychowania Edmunda Bojanowskiego polega na mądrym chro-
nieniu dziecka przed zagrożeniami mogącymi zaburzyć rozwój i wychowanie danej 
sfery, zatem wychowanek powinien być wprowadzany od najmłodszych lat w świat 
wartości, ich przekaz i stawanie się rzeczywistymi w duchu patriotyzmu.

3. Aktualność wychowania patriotycznego wg bojanowskiej koncepcji
Dokładana analiza pism, materiałów pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż koncep-

cja wychowania patriotycznego i w ogóle systemu wychowania Edmunda Bojanow-
skiego jest ponadczasowa. Charakterystyczne zdolności i umiejętności jakie winien 
posiadać mały Obywatel-składające się na wychowanie patriotyczne-urzeczywistniają 
się w miłości i szacunku do Ojczyzny, trosce i odpowiedzialności za nią i jej członków 
(ubogich, samotnych, schorowanych), w respektowaniu norm i zasad społecznych, 

27 Archiwum Główne Służebniczek Dębickich w Dębicy (AGSD), Notatki Edmunda Bojanowskiego, B-i-1, k.101 v.
28 M. Opiela, Program wychowania…, s. 22.
29 Por. tamże, s. 22–23.
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w poczuciu przynależności do domu rodzinnego i środowiska społecznego-wydają 
się być wartościami uniwersalnymi i koniecznymi niezależnie od czasów w jakich 
przyjdzie żyć człowiekowi.

Aktualność metod stworzonych przez Bojanowskiego, również jest niezmienna. 
Nauka poprzez zabawę stanowi wyjściową metodę wychowania i edukacji małego 
dziecka, jak dawniej i obecnie. Podczas własnej aktywności twórczej dziecko, uczy się 
ról społecznych, wartości pracy i szacunku do niej, obcowania z innymi i z samym sobą. 
Poprzez eksplorację zdobywa wiedzę o otaczającej je przyrodzie, gatunkach ptaków, 
drzew, roślin występujących w Polsce. Uczestnicząc w uroczystościach związanych ze 
świętami narodowymi, kalendarzowymi, urodzinami rówieśników i bliskich, poznaje 
słowa Hymnu Polski, poezję niosącą treści historyczne, zaznajamia się z tradycją, kul-
turą i obyczajami, a także kształtuje w sobie poczucie przynależności i świadomości 
narodowej z racji bycia Polakiem.

Współczesna podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest uboższa 
w pojęcia i zakresy działań dydaktyczno-wychowawczych w porównaniu do sys-
temu wychowania Bojanowskiego w aspekcie wychowania patriotycznego. Do-
strzec można wyraźny brak związku wychowania religijnego z kształtowaniem 
postaw patriotycznych. Wyjątkowością jego założeń wychowawczych jest koniecz-
ność rozwijania sfery duchowej dziecka, która w przyszłości decyduje o jakości 
człowieczeństwa i postaw społecznych, patriotycznych. „Dziecko, zapoznając się 
z różnymi praktykami religijnymi, wyrabia w sobie postawę wobec Boga i bliźnich. 
Angażując się w przygotowania do Świąt, czynnie w nich uczestniczy. Religia ze 
swoimi tradycjami jest zakorzeniona w sercach Polaków. Jeśli wyrzuci się z serca 
Boga, to i świętowanie, chociażby niedzieli, traci sens i smak. Dzieci w ochronkach 
miały możliwość doświadczania pewnego sacrum, tajemnicy, uczyły się rozróżniać 
dzień zwykły od świątecznego. We współczesnych czasach zrezygnowaliśmy z tego 
na naszą własną zgubę”30.

Istotnym jest fakt, że należy wrócić do korzeni chrześcijańskich i z nich czerpać 
inspirację, chcąc wychować mądrego, odpowiedzialnego, uczciwego, miłującego 
ludzi oraz Ojczyznę małego patriotę. Uczestnictwo i pamięć o tradycjach naro-
dowych z jednoczesnym szukaniem w nich kontaktu z Bogiem, są nieodłącznymi 
składowymi dobrego wychowania patriotycznego. Służenie pomocą i ofiarnością 
potrzebującym, najuboższym i schorowanym jest wartościowym spotkaniem 
w drugim człowieku Bożej iskry, a także staje się okazją do kształtowania wrażli-
wości na problemy i trud życia codziennego innych ludzi. Budzenie w dziecku tych 
wyższych uczuć, pozwala stawać mu się coraz bardziej człowiekiem pozbawionym 
egoizmu, hedonizmu czy chytrości. Dlatego wychowanie patriotyczne powinno 
być nierozerwalne z wychowaniem religijnym, gdyż jako naród katolicki musimy 
pamiętać jakie były początki powstania państwa polskiego. Przykładem pielęgno-
wania tej pamięci u Bojanowskiego była nauka w ochronkach śpiewu Bogurodzicy 
i Boże coś Polskę, tłumacząc, że te pieśni: „objęły cały wiekowy ciąg życia narodu, 
od jego początku, aż do obecnych czasów”31. Błogosławiony Edmund Bojanowski 
wyprzedzał swoim myśleniem o wychowaniu patriotycznym ówczesne i dzisiejsze 
czasy, gdyż całościowy rozwój i wychowanie dziecka upatrywał w podstawach 

30 M.E. Pawłowska, Wychowanie patriotyczne…, s. 310.
31 E. Bojanowski, Dziennik, t. III, 24.08.1861, s. 316.
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relacji człowieka z Bogiem. Chętnie przytaczał przykłady życia świętych dzieci 
i dorosłych ukierunkowując postępowanie i dokonywanie codziennych wyborów 
dziecka na dążenie do świętości.

Bojanowski system wychowania przedstawia przykład dobrego nauczyciela-wycho-
wawcy, czego niestety brakuje we współczesnej podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego. Zwraca uwagę na ważność integralnego wpływu wychowawczego. 
„W poszukiwaniu kształtu oddziaływań wychowawczych na dzieci bardzo często od-
wołuje się do prostoty i ideału życia rodzinnego, zaszczytnej roli kobiety, jako matki 
i wychowawczyni oraz harmonii istniejącej w życiu ludzkim i świecie przyrody”32. 
Ponadto stworzone przez siebie metody i środki wychowania zaleca stosować z posza-
nowaniem indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka, również w odniesieniu 
do jego wieku, gdyż takie podejście gwarantuje harmonijny rozwój wszystkich sfer. 
Pisał: „zadaniem wczesnego wychowania nie jest żadna szkolna nauka, lecz nauka 
życia”33. Jednak, aby zainicjować ten proces, ważna jest świadomość dawania przykładu 
własnego życia wychowawcy, który respektuje wartości chrześcijańskie i narodowe, 
przekazując je z należytym szacunkiem.

W programie wychowania przedszkolnego wg koncepcji E. Bojanowskiego jasno 
jest zaznaczone, że „główną strategią oddziaływania wychowawczego w ochronkach 
jest strategia świadectwa, która polega na wywołaniu u wychowanka mechanizmu 
identyfikacji, widzianej jako nawet często nieświadome przejęcie pewnych cech dru-
giej osoby (nauczyciela, wychowawcy)”34. Identyfikacja rozpoczyna się już z chwilą 
adaptacji doświadczeń ważnych dla dziecka osób, zaś w momencie włączenia ich 
w swoje życie oddziałuje na formowanie się osobowości. Wychowawca i nauczyciel, 
który staje się tzw. personalnym symbolem wartości35 wspiera dziecko w nabywaniu 
tych samych wartości i wdrażaniu ich w swoje własne życie.

Podsumowanie
Jakość wychowania patriotycznego stanowi ważny czynnik dla integralnego roz-

woju i wychowania małego dziecka. Patriotyzm w rozumieniu Edmunda Bojanow-
skiego ukazuje jego szczególną wrażliwość na sprawy Ojczyzny oraz umiłowanie 
i troskę o jej stan teraz oraz w dalekiej przyszłości. Bojanowski w przejrzysty i jasny 
sposób nakreślił działania dydaktyczno-wychowawcze jakie należy wdrożyć, aby móc 
realizować wychowanie patriotyczne w przedszkolu. W swoim systemie wychowa-
nia przekazywał wartość miłości do Ojczyzny i drugiego człowieka, poszanowanie 
dóbr narodowych, pamięć o historii, tradycji, obyczajach, a także odpowiedzialność 
za własne czyny. Podkreślał konieczność poznania i kultywowania przez dzieci zwy-
czajów i tradycji rodzinnych, religijnych oraz narodowych. Aktywne uczestnictwo 
w ważnych wydarzeniach społecznych stawało i staje się przyczynkiem do kształto-
wania właściwej postawy patriotycznej.

Pogłębiona analiza i praca badawcza w tym zakresie, zapewne przyniosłaby cenne 
wskazówki do opracowania programu wychowania patriotycznego na podstawie kon-
cepcji Edmunda Bojanowskiego, jakże ważnego i potrzebnego na obecne i przyszłe czasy.

32 M. Opiela, Program wychowania…, s. 11.
33 Por. AGSD, B-f-1, k.12v.
34 M. Opiela, Program wychowania…, s. 18.
35 Zob. M. Nowak, O wartościach chrześcijańskich w wychowaniu, „Kultura i Edukacja”, Toruń 1992, 2 (2), s. 49.
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Streszczenie:
Błogosławiony Edmund Bojanowski pojmował wychowanie patriotyczne w kate-

goriach miłości do Ojczyzny, gdzie słusznie zauważał, że jej polem jest życie rodzinne, 
wspólnota i kolejno inne ważne instytucje. Akcentował, aby wychowanie młodego po-
kolenia przebiegało w duchu wartości patriotycznych. Patriotyzm upatrywał w świę-
tości związanej z miłością do Boga, ludzi, a także niekiedy w potrzebie poświęcenia 
się dla wyższych wartości.

Edmund Bojanowski, dzięki wychowaniu swoich rodziców stał się gorącym pa-
triotą, dlatego chciał zaszczepić w młodych sercach i umysłach cenne wartości, jakże 
potrzebne w dzisiejszych czasach. Patriotyzm rozpatrywał nie tylko w kategorii mi-
łości, ale także w potrzebie czynienia dobra, bycia odpowiedzialnym, uczynnym, oka-
zywania szacunku, czyli kształtowania postawy świadomej woli. System wychowania 
Bojanowskiego po dziś niesie uniwersalne i aktualne przesłanie dla wychowawców, 
nauczycieli, a także rodziców i opiekunów dzieci. Pogłębiona analiza i praca badawcza 
w tym zakresie, zapewne przyniosłaby cenne wskazówki do opracowania programu 
wychowania patriotycznego na podstawie koncepcji Edmunda Bojanowskiego, jakże 
ważnego i potrzebnego na obecne i przyszłe czasy.

Słowa kluczowe: wychowanie patriotyczne, Edmund Bojanowski, integralne 
wychowanie, ojczyzna, tradycja

Summary:
Patriotic education according to the pedagogical concept of Bl. Edmund Bojanowski
Blessed Edmund Bojanowski understood patriotic education in terms of love for 

the Homeland, where he rightly noticed that its field is family life, community and, 
subsequently, other important institutions. He stressed that the upbringing of the 
young generation should take place in the spirit of patriotic values. He saw patriotism 
in holiness connected with love for God, people, and sometimes in the need to sacri-
fice oneself for higher values.

Edmund Bojanowski, thanks to the upbringing of his parents, became an ardent 
patriot, which is why he wanted to instill in young hearts and minds valuable values, 
so needed today. He considered patriotism not only in the category of love, but also 
in the need to do good, be responsible, helpful, showing respect, that is, shaping 
the attitude of conscious will. To this day, the Bojanowski education system carries 
a universal and up-to-date message for educators, teachers, as well as parents and 
guardians of children. An in-depth analysis and research work in this area would 
probably bring valuable tips for developing a patriotic education program based 
on Edmund Bojanowski’s concept, which is so important and necessary for the pres-
ent and future times.

Key words: patriotic education, Edmund Bojanowski, integral education, home-
land, tradition
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Białoruś 2020–2021. 
Kwiaty czy krew?

dr Hanna Bervenava – Narodowa Akademia Nauk Białorusi

Doktor historii sztuki, profesor nadzwyczajny. Ukończyła szkolę podyplomową Instytutu Historii Sztuki, Et-
nografii i Folkloru Narodowej Akademii Nauk Białorusi, tam obroniła pracę doktorską na temat „Historycz-
ny ustrój Białorusi od X do początku XVI wieku” (2001). Posiada tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego 
w specjalności „sztuka” (2008). Od 2013 r. pracowała w Białoruskiej Narodowej Akademii Nauk Białorusi, ja-
ko kierownik Zakładu Sztuk Pięknych i Dekoracyjnych (2016–2021). Naukowe zainteresowania koncentru-
je wokół historii sztuki i rzemiosła Europy Wschodniej, historii kostiumów i tekstyliów, historii symboli wła-
dzy i kostiumów elity społeczeństwa, powiązań w dziedzinie sztuki między Białorusią a Europą, zachowania 
białoruskiego dziedzictwa narodowego, promocji białoruskiej kultury. Jest autorką i współautorką 5 mono-
grafii, autorką ponad 89 publikacji naukowych. Pod kierownictwem H. Barvenavej obronione zostały 4 roz-
prawy doktorskie oraz ponad 100 prac dyplomowych.

A Chrystus mu odpowiedział: piękno samo w sobie jest ucztą 
dla duszy.

Ucząc ich, powiedział: Rozejrzyjcie się! Czy niwa nie kołysze się 
wokół nas? …

Szczęśliwy ten, któremu dano być kwiatem bławatka. 
Czy potrzebne kłosy zboża, jeśli nie ma bławatków?

A to powiedziawszy, usłyszał pieśń żniwiarzy i mówi:
Słuchajcie słów tej pieśni. Tworzyli ją ludzie, którzy wiedzą, ile 

wart jest chleb.
Słyszeli słowa tej piosenki: nie ma lepszego kwiatu niż 

bławatek. A potem szli w ciszy.
A bose stopy Chrystusa zostawiły ślady na ciepłym, miękkim 

pyle drogi.
Ale biada wam, ludzie, bo już dawno je podeptaliście...

Maksim Bahdanowicz

Wstęp
Czy potrzebne kłosy zboża, jeśli nie ma bławatków? – zapytał Maksim Bahdano-

wicz, klasyk literatury białoruskiej. „Niwa kołysze się dla nas”, życie i jego piękno jest 
„ucztą dla duszy”. Żniwiarz, kobiety, kwiaty, w tym kryje się ogromna siła, która może 
i musi zmienić świat. 

O wolność i niepodległość Białorusi szlachta i inteligencja przez wiele pokoleń 
walczyli siłą militarną, twórczo przeciwstawiali się przemocy terytorialnej, politycz-
nej, ekonomicznej i ideologicznej. 

W 2020 roku w białoruskim społeczeństwie zaszły zmiany ilościowe i jakościowe. 
Chabry ponownie pokazały swoją siłę i piękno. Kwiaty, ludzie próbowali powstrzymać 
śmierć, kule, okrucieństwo, przemoc, oszustwo. I wygrali?
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1. Cel i zadanie.
Wojna czy pokój, krew czy kwiaty, przemoc czy prawda? Pytanie retoryczne, ale 

niestety nie straciło na swojej aktualności. Spróbujmy znaleźć odpowiedź na pytanie, 
jakie stawia życie – wojna czy pokojowy protest. Określić jakie są główne przyczyny 
protestów na Białorusi. Jak Białorusini przeciwstawili się ideologii przemocy w latach 
2020–2021? Spróbujmy udowodnić, że Białorusini wywalczyli tę opozycję wobec 
ideologii wojny, wygrywając przede wszystkim – w wierze, prawdzie, w kulturze, 
twórczości, sztuce. Białorusini postawili przed wspólnotą europejską, wspólnotą 
chrześcijańską, pytanie: jak przeciwstawić się terrorowi, przemocy?

Na to, co wydarzyło się na Białorusi w 2020 roku i na początku roku 202 można 
spojrzeć z różnych punktów widzenia: chrześcijańskiego, historycznego, politycz-
nego, gospodarczego. Ograniczymy się tylko do strony chrześcijańskiej, moralnej, 
estetycznej i politycznej.

2. Dążenie Białorusinów do wolności w swoim kraju.
Białoruś ma tysiącletnią historię. Ważną jej częścią był związek Korony Polskiej 

i Wielkiego Księstwa Litewskiego zawarty w 1569 roku, tworzący wspólne państwo, 
którego Białoruś byłą częścią, aż do 1795 roku. Na zawarcie Unii Lubelskiej wpłynęła 
ówczesna europejska polityka międzynarodowa. Koniec XIX i początek XX wieku 
to okres, niestety bardzo krótki, w którym kształtuje się elita kulturalna i polityczna 
rozpowszechniająca ideę narodu białoruskiego. Na Białorusi po pierwszym rozbiorze 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów od 1772 roku, czyli już od 250 lat nie ma stabilnej 
i długotrwałej władzy Białorusinów w swoim kraju.

Zawsze istniała w białoruskim społeczeństwie siła jaka próbuje wywalczyć nie-
podległość Białorusi, czego dowodzą powstania w XIX wieku, działalność Konstantego 
Kalinowskiego, ogłoszenie Białoruskiej Republiki Ludowej 25 marca 1918 r., protesty 
w 2006 r. oraz wydarzenia w latach 2020–2021. I nawet jeśli wydaje się, że powstania 
są beznadziejne, a reakcje represyjne po nich nasilają się, to wydarzenia z tamtych lat 
są przykładem i wzorem dla następnych pokoleń. Wizerunek Konstantego Kalinow-
skiego świecił patriotycznym przykładem przez stulecia, a jego „zmartwychwstanie” 

Symbolika „kwiatów, pieśń, wolność” podczas 
wyborów w Białorusi w 2020 r.

Interpretacja herbu Mińska po przemocy 
w 2020 r.
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(przypadkowe otwarcie miejsca jego pochówku w 2017 r.), przyczyniło się do ponow-
nego pogrzebu i uroczystego pożegnania w Wilnie w 2019 r., a gromadzące się tłumy 
ludzi z biało-czerwono-białymi flagami dało społeczeństwu białoruskiemu jeszcze 
większą wiarę w zwycięstwo.

W 2020 roku Białorusini organizując protesty wiedzieli co ich czeka ze strony reżimu 
Łukaszenki – od odłączenia Internetu po represje i przemoc. Białoruskie władze od lat 
były gotowe na przemoc i przelanie krwi. Społeczeństwo białoruskie nieustannie prze-
żywało taki scenariusz. Pododdziały sił specjalnych i wojsk wewnętrznych na długo 
przed wyborami prezydenta zajmowały się treningiem psychologiczno-fizycznym. 
W białoruskich więzieniach opróżniono budynki, aby przyjąć tysiące więźniów. Należy 
podkreślić, że militaryzacja państwa białoruskiego i znaczny osobowy wzrost policji 
i wojsk wewnętrznych, zachęty finansowe – specjalne wynagrodzenia trwają co naj-
mniej od ćwierć wieku. W sierpniu 2020 roku władze przygotowały hekatombę dla 
obywateli swojego kraju, przekonane na podstawie doświadczeń ludowych protestów 
z 2006 i 2010 roku, że większość Białorusinów, albo zignoruje wybory prezydenckie, 
albo milcząco potwierdzi swoją lojalność wobec Łukaszenki i władz. Były przekonane, 
że społeczeństwo białoruskie po raz kolejny obojętnie odniesie do sfałszowania wyborów 
na prezydenta, a istniejąca opozycja będzie w mniejszości i nie będzie w stanie wystawić 
kandydata do wyborów tym bardziej, że Siergiej Cichanowski i Wiktor Babaryka zostali 
aresztowani jeszcze przed ich rejestracją jako kandydatów w wyborach na prezydenta.

Ale na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. stało się odwrotnie. Białorusini zdecy-
dowali się na masowe zbieranie podpisów dla kandydatów na prezydenta i masowo 
poparli Światłanę Cichanowską1. Od 9 sierpnia 2020 roku, kiedy ludzie wyszli na ulice 
protestując przeciwko jawnie sfałszowanym wyborom, przez cztery dni siły bezpie-
czeństwa, wojsko, policja biły, aresztowały i zastraszały ludzi w całym kraju. W sposób 
bardzo brutalny zatrzymano około siedmiu tysięcy ludzi i osadzono ich więzieniach2. 
Władze celowo prowokowały społeczeństwo do agresywnych działań. Zakazy i próby 
udaremnienia protestów poprzez ograniczenia wolności do pokojowych manifestacji 
na ulicach na niewiele się zdały.

Białoruski pisarz Uładzimir Arłou pisał: „Zasypiamy jeśli nam się uda i budzimy 
się wszyscy z tą samą straszną myślą. Ogromna fala przemocy, wielka liczba zabitych, 
rannych, okaleczonych, twarze z ambitnych (jeszcze nie wiadomo ilu z nich, jakie 
straszne tajemnice skrywają więzienia i szpitale). Przesiąknięta krwią pięcioletnia 
dziewczynka, lekarka z pistoletem przy skroni – to obrazy, które zostaną w pamięci 
do końca życia.” Wartości chrześcijańskie, dzieła sztuki, kwiaty stały się gwiazdą 
przewodnią białoruskich protestów lat 2020–2021.

Po południu 12 sierpnia 2020 roku w Mińsku pojawiły się kobiety w białych 
szatach, niosące w rękach kwiat. Swoim bohaterskim spektaklem „Kobiety w bieli” 
położyły podwaliny pod zakrojone na szeroką skalę marsze kobiet na Białorusi i wie-
lotysięczne wiece. Dzięki kobietom rozpoczęła się nowa faza pokojowego, twórczego 
białoruskiego protestu, polegająca na asymetrycznej, trafnej artystycznie i estetycznie 
odpowiedzi na brutalną agresję władz.

1 S. Cichanouska, https://pl.wikipedia.org/wiki/Swiatłana_Cichanouska, (dostęp online w dniu: 
21 IV 2021). 

2 Na dzień 1.05.2020 r. w Białorusi 35000 osób zostało aresztowanych, 358 uznano za więźniów poli-
tycznych, wszczęto więcej niż 3000 spraw karnych, przeprowadzono 4646 zadeklarowanych tortur.
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Chcę podkreślić i określić dwa ważne elementy:
– Po pierwsze: kontekst czasu, odwaga kobiet, które wiedziały o przemocy w więzie-

niach, wiedziały co z nimi może się stać i pomimo tego wyszły z kwiatami w rękach.
– Po drugie: wiedza, wykształcenie, charakter artystyczny i estetyczny Białorusinek 

świadomych swojej społecznej siły.

3 Ks. Wiaczesław Barok jest proboszczem parafii rzymskokatolickiej im. Św. Jozafata Kuncewicza w Ras-
sonach na Białorusi. Od wielu lat zajmuje się wychowaniem młodzieży. Ks. W. Barok został skazany 
na 15 dni więzienia na podstawie artykułu 23.34. Na swojej stronie na Facebooku, na swoim kanale 
YouTube, aktywnie angażuje się w oświecenie i uznanie wartości chrześcijańskich.

„Ewolucja”. Nowy pogląd na zarekwirowany 
obraz Chaima Sоutina „Ewa” #евалюция. 

Pawel Dorochin.

16 sierpnia 2020 r. w Mińsku ponad 300 000 
ludzi protestowało przeciwko przemocy 
i fałszerstwom wyborczym. Foto NEXTA

Dlaczego kładę nacisk na głęboką wiedzę, wysokie wykształcenie białoruskiego 
społeczeństwa? Dzieła sztuki, wartości chrześcijańskie stały się gwiazdą przewodnią 
białoruskich protestów. Oto kilka faktów:
– Obraz „Ewa” Chaima Sоutina został zarekwirowany (prywatna kolekcja dzieł 

sztuki, m.in. dzięki staraniom Wiktora Babaryka) i zamieniony w symbol prote-
stów przedwyborczych – „Ewolucja”.

– Światlana Cichanowska, Maria Kalesnikawa, Weranika Tsepkalo – trzy wykształ-
cone, piękne, inteligentne, kreatywne, odważne kobiety, które po aresztowaniu 
męża, przyjaciela, kierowały i dalej prowadziły spotkania przedwyborcze i protesty 
rozpoczęte przez mężczyzn.

– Zjednoczona modlitwa o pokój i prawdę przedstawicieli różnych wyznań – rzym-
skokatolickiej, grekokatolickiej, prawosławnej, protestanckiej wzmogły terror 
wobec przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego (naciski na biskupa Tadeusza 
Kandrusiewicza, aresztowanie ks. Wiaczesława Baroka3 i innych).

– Różne spektakle, przedstawienia, akcje, protesty na Białorusi opierały się na wiedzy 
o ruchach i akcjach na całym świecie. Na przykład protestujący w Mińsku wysta-
wili biało-czerwone buty nad brzegiem Świsłocza na wzór pomnika Halakosta 
w Peszcie.
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Dniem i nocą od 9 sierpnia 2020 r. Białorusini byli bici, aresztowani, wrzucani 
do samochodów bez tablic rejestracyjnych i wywożeni w nieznanym kierunku przez 
ludzi bez znaków identyfikacyjnych, a kiedy ktoś mówił po białorusku był oznaczony 
żółtą farbą i jeszcze okrutniej krzywdzony.

Ksiądz Wiaczesław Barok został aresztowany obok kościoła, uwięziony na podsta-
wie artykułu 23.34 i ukarany za umieszczenie na swojej stronie na Facebooku dzieła 
projektanta Vladimira Tseslera „Stop Łukaszyzmowi” (23.34). „Jestem przeciwny 
faszyzmowi, komunizmowi, wszelkich reżimów totalitarnych” – powiedział po aresz-
towaniu ks. Wiaczesław Barok.

Wracając do kwiatów w rękach „kobiet w bieli”. Kwiaty przeciwko kulom. Ruch ten 
ma swoją historię, historię konfrontacji z przemocą. „Siła kwiatów” (Flower Power. USA. 
1960–1970) – to hasło zwolenników pokojowego oporu przeciwko wojnie w Wietnamie, 
„Kwiaty są lepsze niż kule” (Flowers are Better than Bullets. USA. 1970), „Rewolucja 
goździków” (Portugalia, 25 kwietnia 1974), „Rewolucja róż” (Gruzja, listopad 2003) 
i „Chabrowa rewolucja”, „Dżinsowa rewolucja” (Białoruś, marzec 2006) – oburzenie 
Białorusinów na sfałszowane wybory prezydenckie. „Chabrowa rewolucja” została 
tak nazwana ze względu na kolor, który dominował podczas protestów w Mińsku. 
A także odwiecznej miłości Białorusinów do chabrów.

4  V. Tsesler, https://www.facebook.com/vtsesler/ (dostęp online w dniu 21 IV 2021).
5  Artykuł 23.34 - Naruszenie procedury organizowania lub przeprowadzania imprez masowych. Po tym 

artykule prawa karnego wprowadzonego przez reżim zostało aresztowanych i uwięzionych tysiące 
Białorusinów, w tym wielu księży. 

6 A. Ginsberg, Demonstration or Spectacle as Example, As Communication, or How to Make a March/Spec-
tacle, [w:] The Portable Sixties Reader, Ann Charles (red), Penguin Classic, 2002, s. 208–212.

Vladimir Tsesler4. The Wall. Vladimir Tsesler. 23.345

Róże, goździki, kwiaty w różnych protestach na świecie mogły pozostać tylko 
drobnym akcentem i niezauważalnym detalem, ale dzięki ich głębokiej wymowie 
przekształciły się w symbol. A najważniejsze było to, że kruche kwiaty dodawały 
ludziom siły, wiary w zwycięstwo dobra nad złem. Przekonanie, że nie musi być krwi, 
że kwiaty są silniejsze niż kule, że można wyrazić swoje aspiracje słowami i kwiatami. 
Kwiaty, zgodnie z sugestią Allena Ginsberga6, zmniejszyły strach protestujących, 
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pomogły im być silnymi i pewnymi siebie, a wojsku, policji pokazywały możliwy 
sposób rozwiązania konfliktu. Kwiaty jako symbol w wielu wypadkach powstrzy-
mywały agresję i przemoc.

3. Wyjątkowość konfrontacji kwiatów i krwi na Białorusi.
Na Białorusi, w porównaniu z wymienionymi wydarzeniami na świecie, wydarzyło 

się coś niezwykłego. Jaka jest wyjątkowość konfrontacji kwiatów i krwi na Białorusi:
– Kobiety poprzez kwiaty mentalnie pokonały strach, przerażenie, przemoc, które miały 

miejsce po wyborach i wskazały kierunek na dalsze, wielodniowe akcje protestacyjne.
– Akcja z kwiatami została natychmiast przyjęta przez wszystkie miasta i miasteczka Bia-

łorusi. Ten sposób protest stał się bardzo masowy i wielodniowy (w wymienionych re-
wolucjach kwiaty były głównie szczegółem, który dziennikarze zamieniali w symbol).

– Zgromadzenie kobiet w bieli z kwiatami przekształciło się w wielotysięczne pro-
cesje, marsze i wiece po całej Białorusi (w niedzielę po wyborach 16 sierpnia 
2020 r. ponad 300 000 ludzi protestowało przeciwko przemocy i fałszerstwom 
wyborczym w Mińsku, tysiące więcej w innych miastach Białorusi).

– Było to możliwe dzięki bezwarunkowej inicjatywie i zwycięstwu w przestrzeni 
informacyjnej.

– Nastąpiło odrodzenie narodowe poprzez dominowanie języka białoruskiego, 
ukazywanie i wykorzystywanie symboli historycznych – z biało-czerwono-białą 
flagą i herbem „Pahonia”.

– Protesty pokazały układ sił na Białorusi: 97% społeczeństwa jest przeciwna reżi-
mowi i terrorowi. Społeczna jedność protestu (wszystkie grupy wiekowe, zawody). 
Wsparcie społeczności białoruskiej w różnych krajach świata.

– Protesty poprzez silną ekspresję twórczą – płótna artystyczne, plakaty profesjonal-
nych artystów, przedstawienia teatralne, literatura, piosenki, klipy, protesty pracow-
ników w teatrach dramatycznych i w Operze. Nastał intensywny rozwój estetyczny, 
kreatywność, nasycenie ciała protestu nowymi elementami artystycznymi, aż po kar-
nawalizację – flagi dzielnic7, domowe plakaty, banery, pieśni na zlotach, kostiumy, 
muzyka, murale, graffiti, performansy (forma teatralna bez tekstu dramatycznego, 
tworzona na żywo w obecności widzów), napisy na lodzie, projekcje wideo, itd.

– Społeczeństwo wypowiedziało powszechne nieposłuszeństwo dla reżimu. Nastąpił 
rozwój demokracji bezpośredniej na podwórkach-republikach – na dziedzińcach 
domów w dzień organizowano poczęstunki, kursy mistrzowskie dla dzieci, wie-
czorem – otwarte wykłady, wieczorne koncerty.

– Społeczeństwo integrowało się organizując wzajemną pomoc – wspólna wpłata 
mandatów, łańcuchy solidarności, pomoc ofiarom itd.
Można dalej opisać wysokość, siłę, piękność lotu powstańczych Białorusinów 

przeciwko jawnemu kłamstwu, oszustwu, groźbom i brutalnej przemocy. Lot wie-
lowektorowy i wieloobrotowy został przeniesiony do spokojnej, artystycznej, este-
tycznej, twórczej formy. Protesty pokojowe przejęły twórczą formę wyrażoną w ar-
tystycznych symbolach, zrozumiałą przez wszystkich. Nie można wszystkiego opisać 
w tym artykule. Wymagałoby to opracowania książkowego, żeby móc pokazać walkę 
Białorusinów przeciwko jawnemu i nieskrywanemu kłamstwu, nieludzkiej samowoli 

7 650 flag protest, https://www.the-village.me/village/city/news-city/286209-flags-museum, (dostęp 
w dniu 25 II 2021). 



ARTYKUŁY

71

reżimu, która przejęła i utrzymuje władzę na Białorusi za pomocą oszustwa, gróźb 
i brutalnej przemocy.

Najważniejsze, co wydarzyło się w latach 2020–2021, to zwrot w umysłach wielu 
ludzi. Nastąpiła błyskawiczna przemiana społeczeństwa białoruskiego, jego zmiana 
na poziomie „molekularnym”. Głośne wyrażanie moralnych wartości chrześcijańskich, 
wiara w prawdę, dobro, kreatywność.

Władza przeciwstawiła się społeczeństwu i jej wartościom chrześcijańskim, 
wierze katolickiej i nadziei jaką ta wiara daje ludziom. Atakując protestujących i ich 
zwolenników całą posiadaną siłą, wykorzystując nieograniczone zasoby administra-
cyjne, policję, wojsko i służby specjalne próbuje powstrzymać społeczeństwo przed 
dalszymi protestami.

Białorusini postawili przed wspólnotą europejską, wspólnotą chrześcijańską, 
pytanie, jak przeciwstawić się terrorowi, przemocy, oszustwom oczekując wsparcia 
i pomocy. Czy ją otrzymają?

4. Drogi rozwiązania kryzysu na Białorusi
Białorusini żyją w trudnym, rewolucyjnym czasie, ale jednocześnie afirmującym 

życie. Czas konfrontacji ideologii nieistniejącego już imperium z wolnością niepod-
ległego państwa, konfrontacji potomków stalinowskiego NKWD ze społeczeństwem 
demokratycznym, brutalności z kulturą, mankurstwa z wiedzą, kiczu ze sztuką, krwi 
z kwiatami.

Na Białorusi trwa obecnie kontynuacja długotrwałych społecznych procesów poru-
szających się w czasie i przestrzeni. Jeden proces jest zewnętrzny, drugi wewnętrzny. 
Dwa silne i jednocześnie sprzeczne dążenia – reżimu do utrzymania władzy, większej 
części społeczeństwa do wolności i demokracji.

Kreatywność Białorusinów, wzmocnienie protestu elementami artystycznymi: flagi dzielnic, 
performansy, projekcje wideo itd.
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8 M. Kalesnikawa, https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Kalesnikava, (dostęp w dniu 25 II 2021).
9 С. Алексиевич, Путин сегодня в каждом русском сидит, [w:] Хартыя ‚97, https://charter97.org/

ru/news/2015/5/14/151459/, (dostęp w dniu 21 IX 2020 r.).

Vladimir Tsesler. 
„Masza8. Twój flet Ciebie czeka”.

Vladimir Tsesler.  
„Magutny Boza”.

Z jednej strony na Białorusi następuje kolejny etap upadku dawnego imperium 
(Imperium Rosyjskiego (1721–1917), ZSRR (1922–1991)) i chęć jego odtworzenia. 
Historia wielokrotnie pokazała (Imperium Rzymskie, Imperium Osmańskie, Trzecia 
Rzesza), że upadek imperium trwa stulecia, dziesięciolecia, długie lata. Kiedy impe-
rium zaczyna się rozpadać, nic nie może temu zapobiec. „Putinizm” jako ideologia 
imperialna (nasza Abchazja, nasze Naddniestrze, nasz Krym, nasz Donbas…)9 próbuje 
wywierać presję siłą, kredytami, oszustwem. Z drugiej strony od dawna trwa proces 
przeciwstawny – samostanowienie niepodległych państw. Zderzenie dwóch interesów 
jest nieuniknione. Gruzja, Armenia, Ukraina – krew płynie po obrzeżach imperium 
z kolejnymi śmiałymi krokami w kierunku niepodległości. Teraz Białoruś żyje w tym 
starciu i konfrontacji. Łukaszenko i Putin od lat przygotowywali się do wojny, do roz-
lewu morza krwi. To, że ta krew nie została przelana, to zasługa narodu białoruskiego. 
Krwi Białorusini przeciwstawili miłość, pokojowy protest, biel, odwagę kobiet, kwiaty, 
sztukę, ironię i sarkastyczny uśmiech. Pokazali determinację i inteligencję Białorusinów.

Z drugiej strony w Białorusi zachodzi proces wewnętrzny, proces współistnienia 
dwóch równoległych rzeczywistości. To efekt działań podjętych celowo i dawno temu 
w białoruskim społeczeństwie. To rezultat świadomego, celowego zaniechania nauki 
języka białoruskiego, narodowej edukacji, religii, historii, symboli, które są funda-
mentalne dla narodu.

I tak przez 250 lat na Białorusi niszczono język ojczysty, najaktywniej w latach 
ZSRR (w Mińsku od lat 1960 do 1990 nie było ani jednej szkoły z białoruskim językiem 
wykładowym (w 2021 r. jest 5 szkół), nie ma ani jednego Uniwersytetu z językiem 
białoruskim (cała dokumentacja państwowa jest w języku rosyjskim). Celowe przekła-
mania i brak nauki historii Białorusi w szkołach powoduje, że ludzie nie znają swojej 
historii, co prowadzi do degradacji wartości narodowych, jej zanik i zapomnienie. 



ARTYKUŁY

73

Zakazano używania historycznych symboli państwa, aktywnie wpajając dzieciom 
i młodzieży ideologię, historię, symbole sąsiedniego państwa.

Kościoły chrześcijańskie, święta religijne i wierzący zostali fizycznie zniszczeni. 
W efekcie pojawiła się klasa ludzi „kieliszka i słoniny”, „czerwonych ludzi” – mówi 
laureat Nobla Swietłana Aleksijewicz10. Ludzi, którzy po cichu siedzą na zebraniach 
partyjnych, pobierają za to pensje i inne premie. Sprzeciwiający się temu mieszkańcy 
Białorusi są bici, przebywają w więzieniu, są zwalniani z pracy, płacą wysokie kary. 
W ten sposób rządzący chcą złamać ducha wolności w narodzie. Przytaczając słowa 
ks. Wiaczesława Baroka – „To jest obraz chorej Białorusi”11.

O takim obrazie kraju mówił niedawno metropolita emerytowany bp. Tadeusz Kan-
drusiewicz, podkreślając, że należy go leczyć. Ale, żeby leczyć najpierw musisz postawić 
prawidłową diagnozę. Moim zdaniem w większości społeczeństwa brakuje elementarnej 
pamięci historycznej – „brak pamięci czyni człowieka zwierzęciem”. To dwunożne zwierzę 
z rodziny Bulgakowsiego „Sharikowa”12 jest bardziej przerażające niż znane drapieżniki. 
W końcu, mając minimum inteligencji, celowo jest w stanie wyrządzić krzywdę nawet 
swoim bliskim. Myślę, że gdyby Chrystus żył w naszych czasach, uzdrowiłby człowieka, 
ponieważ w Ewangelii Jezus oczyścił chorych z groźnej choroby, w czasie której sam chory 
stanowił wielkie zagrożenie dla innych. Nawet dzisiaj osoba bez pamięci historycznej 
stanowi zagrożenie dla całego narodu. Tym bardziej, gdy wpadnie w jej ręce władza, 
wtedy może to być katastrofa dla całego społeczeństwa, a może dla całego narodu.

Myślę, że gdyby Bóg przywrócił pamięć historyczną każdemu w naszym kraju, 
nasze życie natychmiast by się zmieniło. I tak było z prorokiem Jeremiaszem, z ka-
płanami i prorokami, którzy postępowali fałszywie, o czym sprawiedliwy powiedział: 
„I leczyli lekko ranę córki mojego ludu, mówiąc: „Pokój, pokój” i tam nie ma pokoju”. 
(Jeremiasza 8:11). Samo mówienie o pokoju i spokoju jest puste. Pokoju nie buduje 
się pięknymi słowami. Pokój jest zbudowany na prawdzie i sprawiedliwości. Nie wierz 
mi, zajrzyj do Kompendium nauki społecznej Kościoła (CCVC, str. 203)”.

Nowa Białoruś rodzi się w cierpliwości i udręce, krzyczy z nieznośnego bólu i niezno-
śnej przemocy. Białoruski protest z lat 2020–2021, to przemiana samej natury społe-
czeństwa, to lekarstwo na chorobę. Białoruski protest ma charakter wewnętrzny, ludowy, 
spontaniczny, intuicyjny, partyzancki. Kultura, sztuka, odwieczne wartości prawdy i dobra 
doprowadziły, i rozpłynęły się w proteście w celu krystalizowania nowej rzeczywistości, 
nowej Białorusi. Protest, zmiana społeczeństwa nie ustaje, płynie jak woda, nieustannie 
zmieniając swój kształt i kierunek. Białoruski protest żyje teraźniejszością, przeżywa dzień, 
a nawet chwilę przed sobą. Symbole wybuchają w działaniach i natychmiast otrzymują 
niekończący się rezonans kulturowy. Sztuka staje się statkiem na wodzie, kapitanem 
zmienności i twórczości protestu. Białorusini udowodnili siłę kwiatów, siłę sztuki, skupili 
swoje pragnienia, swoje myśli i przełożyli je na formę sztuki. Sztuka białoruska prowadziła 
do wolności od wojny, terroru, przemocy i bezprawia. Białorusini wygrywają tę konfron-
tację głównie dzięki odnowieniu wiary chrześcijańskiej w kulturze, twórczości i sztuce.

Białorusini wypełniają dziś fundamentalną misję, pokazując całemu światu, 
że w obliczu zła nie można milczeć. Trzeba jako Chrystus głosić wiarę zwycięstwa 
dobra nad złem. Ksiądz Wiaczesław Barok powiedział w swoim kazaniu wielkanocnym: 

10 С. Алексиевич, Время секонд хэнд. Москва 2013.
11 https://www.youtube.com/watch? v=RoFwdjn1x2Q&t=188s, (dostęp w dniu 21 III 2021).
12 Szarykow – bohater opowieśći „Psie serce” autorstwa Michała Bułchakowa (1891–1940). 
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„Nieważne, jak bardzo prześladujesz ludzi za wiarę, za dążenie zwycięstwa dobra, 
za wiarę w swój kraj, za wiarę w Białoruś. Nie karze się człowieka za słowa. Bóg bło-
gosławi tym, którzy szukają prawdy i idą po wolność. Dziś na Białorusi słowa radości 
„Chrystus zmartwychwstał” i „Niech żyje Białoruś” brzmią razem i są wyznaniem wiary 
w obecność żywego Boga na białoruskiej ziemi. Bo niektórymi dekretami i absurdal-
nymi prawami nie zapobiegniesz zmartwychwstaniu Chrystusa i nie zapobiegniesz 
zmartwychwstaniu do życia ludu, który wybrał dobro. Wybieram wolność, prawdę 
i sprawiedliwość”.

Podsumowanie
W latach 2020–2021 Białorusini przechodzą przez kontynuację dwóch silnych 

procesów społecznych poruszających się w czasie i przestrzeni. Jeden konflikt ze-
wnętrzny – konfrontacja ideologii odbudowy imperium z niepodległym państwem, 
drugi wewnętrzny – chęć reżimu, utrzymania władzy i dążenie Białorusinów do wol-
ności, demokracji, między manieryzmem a wiedzą, krwią a kwiatami. Na Białorusi 
wyjątkowość konfrontacji kwiatów i krwi tkwi w mentalnym pokonywaniu strachu 
i zwycięstwie; oparciu protestu na kulturze, sztuce, inteligencji; bezwarunkowa ini-
cjatywa i zwycięstwo w przestrzeni informacyjnej; odrodzenie narodowe poprzez 
dominację języka białoruskiego, demonstrację symboli historycznych; protesty 
poprzez silną twórczą ekspresję; spójność społeczna protestu; rozwój demokracji 
bezpośredniej na podwórkach-republikach; długotrwające akcje protestacyjne; in-
tegracja społeczeństwa w organizuję wzajemnej pomocy, itd.

Białorusini w XXI wieku realizują podstawową i jednocześnie fundamentalną 
misję zaprzeczania wojnie, siłom, totalitaryzmu, pokazują całemu światu, że nawet 
w obliczu wojowniczego zła można wyjść z kwiatami, bronić swojego zdania sztuką, 
kreatywnością, wymyślając więcej form sztuki protestu. Białorusini, idąc za nauką 
Chrystusa, wiarą w moc prawdy, głoszą zwycięstwo dobra nad złem.

Streszczenie:
Białorusini wypełniają w 2020–2021 r. fundamentalną misję, pokazując całemu 

światu, że w obliczu zła nie można milczeć. Demonstrują, że trzeba jak Chrystus 
głosić wiarę zwycięstwa dobra nad złem. Hanna Barvenava stawia i odpowiada 
na retoryczne pytania, jakie niestety nie straciły na swojej aktualności – wojna czy 
pokojowy protest, krew czy kwiaty, przemoc czy prawda? Określa jakie są główne 
zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny protestów na Białorusi. Podaje odpowiedź 
na pytanie, w czym jest wyjątkowość konfrontacji kwiatów i krwi na Białorusi. Jakimi 
działaniami Białorusini sprzeciwiali się ideologii przemocy w latach 2020–2021. Kła-
dzie nacisk na głęboką wiedzę, wysokie wykształcenie białoruskiego społeczeństwa 
pokazuje, że dzieła sztuki, wartości chrześcijańskie stały się gwiazdą przewodnią 
białoruskich protestów.

Słowa kluczowe: Białoruś, wiara, protesty, prawa człowieka, wojna, pokój,

Summary:
Flowers or blood?
Belarusians carry out a fundamental mission in 2020–2021, showing the whole 

world that it is impossible to remain silent in the face of evil. They demonstrate the 
need, as Christ, to proclaim faith in the victory of good over evil. Hanna Barvenava 
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asks and answers rhetorical questions that unfortunately have not lost their relevance: 
war – or peaceful protest, blood or flowers, lie or truth? The author outlined some of 
the main external and internal reasons for the protests in Belarus. She showed how 
Belarus opposed the ideology of power in 2020–2021. She defined what is unique 
about the performance “Women in White with Flowers”, named the main features of 
the confrontation in Belarus. The article emphasizes deep knowledge, high culture of 
the Belarusian society, shows that works of art, Christian values have become a guid-
ing star of the Belarusian protest.

Kaeywords: Belarus, faith, protests, human rights, war, peace,

Резюме:
Цветы или кровь?
Белорусы выполняют в 2020–2021 годах фундаментальняую миссию, по-

казывая всему миру, что перед лицом зла невозможно молчать. Они демон-
стрируют, что необходимо как Христос провозглашать веру в победу добра над 
злом. Барвенава Анна задает и отвечает на риторические вопросы, которые к 
несчастью не утратили своей актуальности: война – или мирный протест, кровь 
или цветы, ложь или правда? Автор обозначила некоторые из основных внешних 
и внутренних причин протестов в Беларуси. Показала, что Беларусь противо-
поставила идеологии силы в 2020–2021 годах. Определила в чем уникальнось 
перформанса «Женщины в белом с цветами», назвала главные особенности 
противостояния в Беларуси. В статье подчеркнуты глубокие познания, высо-
кая культура белорусского общества, показано, что произведения искусства, 
христианские ценности стали путеводной звездой белорусского протеста.

Ключевые слова: Беларусь, вера, протесты, права человека, война, мир,
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Poczucie wsparcia 
u osób z niepełnosprawnością 

uczestniczących w terapii zajęciowej 
Na podstawie badań empirycznych 

przeprowadzonych w wybranych placówkach 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Caritas Diecezji Sandomierskiej

 mgr Aleksandra Strużyńska – KUL JP II w Lublinie
Ur. 06.06.1993 r. w Stalowej Woli. Absolwentka pedagogiki (edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem 
przedszkolnym, oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna) i pracy socjalnej na KUL. Ukończyła stu-
dia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera na WSEI oraz 
studia podyplomowe z zakresu logopedii na WSNS w Lublinie. Obecnie doktorantka pedagogiki na KUL. 
Pracuje zawodowo z osobami z niepełnosprawnością, jako instruktor terapii zajęciowej w CARITAS Diece-
zji Sandomierskiej.

1. Cel naukowy badań
Prezentowany temat artykułu osadzony jest w pedagogice jako nauce o charakte-

rze filozoficzno – empiryczno – praktycznym1. Pedagogika zajmuje się empirycznym 
wyjaśnianiem, fenomenologiczno – hermeneutyczną interpretacją i prakseologiczną 
skutecznością dokonywania zmian w człowieku jako indywidualności ludzkiej, 
w perspektywie całożyciowej edukacji, z punktu widzenia źródeł i warunków ich 
dokonywania oraz wartości nadających sens2. Przedmiotem zainteresowań peda-
gogiki jest szeroko rozumiana edukacja, a jej pole badawcze obejmuje: empiryczny 
opis i wyjaśnianie faktów danych, prakseologiczną projekcję i badanie skuteczności 
faktów zadanych oraz hermeneutyczną interpretację i rozumienie faktów, zarówno 
danych jak i zadanych3.

Pedagogika zajmuje się zatem faktami, powinnościami, aktami, działaniami 
i procesami pedagogicznym. Sfera faktów obejmuje rzeczywistość aktualną, ale 
zmieniającą się, przestrzeń powinności to rzeczywistość postulowana, którą wypeł-
niają normy, ideały, modele wychowawcze i filozoficzno – pedagogiczna refleksja. 
Prakseologia pedagogiczna, czyli sfera pedagogicznego działania obejmuje zasady 
i metody wychowania, które stanowią pomost pomiędzy tym, co jest (fakty) i tym 

1 M. Nowak, Epistemologiczne, aksjologiczne i metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, [w:] 
S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 
2010, s. 15.

2 J. Gnitecki, Zarys pedagogiki ogólnej, Wyd. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wielkopolski 
1999, s. 17–18.

3 J. Gnitecki, Eksplikacja pojęcia „przedmiot badań pedagogoki”, [w:] red. K. Rubachy, Konceptualizacje 
przedmiotu badań pedagogiki, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2008„s. 13.
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co być powinno (powinności)4. Istotą pedagogiki jest empiryczny opis, wyjaśnianie 
i projektowanie zjawisk edukacyjnych, których przestrzeń zakreślana jest szeroko, 
jako wychowanie i kształcenie instytucjonalne, spontaniczne, występujące w wa-
runkach naturalnych, w życiu społeczny, samokształtowanie człowieka i jego rozwój 
w ciągu całego życia5. Refleksja teoretyczna i badania empiryczne nad możliwościami 
wsparcia (wspomagania) człowieka w procesie urzeczywistniania jego potencjału 
rozwojowego, w ciągu całego życia, wydaje się dziś eksponowanym zadaniem nauk 
pedagogicznych.

Mając powyższe na uwadze w odniesieniu do tematu: Poczucie wsparcia u osób 
z niepełnosprawnością uczestniczących w terapii zajęciowej. Na podstawie badań empi-
rycznych przeprowadzonych w wybranych placówkach Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Caritas Diecezji Sandomierskiej, za złożony cel teoretyczny prezentowanego arty-
kułu, przyjęto: ustalenie istoty wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, rodzajów 
wsparcia oraz ukazanie jego znaczenia w procesie terapii zajęciowej (uwzględniając 
proces rehabilitacji zawodowej oraz społecznej). Wobec tego na bazie wskazanego 
celu teoretycznego, planuje się podjęcie próby realizacji celu praktycznego, jakim 
jest wskazanie wychowawczych możliwości optymalizowania wsparcia dla osób 
z niepełnosprawnością podczas trwania terapii zajęciowej.

2. Osoby z niepełnosprawnością – uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
Człowiek w interakcjach z innymi ludźmi kieruje się potrzebą uzyskiwania wie-

lowymiarowego wsparcia. Dzięki niemu jest możliwe zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania życiowych wydarzeń oraz dostarczenie jednostce konkretnych 
środków zaradczych służących przezwyciężaniu następstw negatywnych wyda-
rzeń6. Grupą ludzi, która szczególne potrzebuje wsparcia ze strony społeczeństwa 
są osoby z niepełnosprawnościami, narażone na wykluczenie społeczne. Definicja 
niepełnosprawności wskazuje, że dotyczy ona osób z „[…] długotrwale naruszoną 
sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może – 
w zetknięciu z różnymi barierami zdecydowanie utrudnić im pełny i skuteczny 
udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami”7. Z kolei 
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełno-
sprawnych z 1997 r., wskazuje, że „[…] niepełnosprawnymi są osoby, których stan 
fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź 
uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolność 
do wykonywania pracy zawodowej”8.

Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej są to osoby posiadające prawnie po-
twierdzony status osoby niepełnosprawnej, które są niezdolne do podjęcia pracy. Osoby 
z niepełnosprawnością, przyjmowane do WTZ po 1 stycznia 1998 roku, dodatkowo 

4 K. Kotłowski, Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd., Wro-
cław 1964, s. 25.

5 S. Palka, Dziedzina i pogranicza poznania naukowego oraz badań w pedagogice, [w:] red. K. Rubachy, Kon-
ceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 173–183.

6 Z. Jaworowska-Obłój, B. Skuza, Pojęcie wsparcia społecznego i jego funkcje w badaniach naukowych, 
[w:] Przegląd Psychologiczny, 1986, s. 3.

7 Polska droga Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
8 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 1997 r., 
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muszą posiadać w orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Powia-
towy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności kieruje do placówki 
WTZ osoby z orzekniętą niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym9. Warto zaznaczyć, że przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wskazanie 
do WTZ może zostać uwzględnione przy symbolach przyczyny niepełnosprawności 
01-U (niepełnosprawność intelektualna) i 02-P (choroby psychiczne) oraz niezdolności 
do pracy. Przy znacznym stopniu i zapisem o niezdolności do pracy WTZ mogą zostać 
przyznane osobie bez względu na symbol przyczyny niepełnosprawności. Osoby spełnia-
jące powyższe warunki mogą ubiegać się o rehabilitację w ramach WTZ w celu zdobycia 
samodzielności, umiejętności i kwalifikacji umożliwiających w efekcie podjęcie pracy10.

Ustawa o rehabilitacji wskazuje grupę osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach 
na warsztatach – ową grupę stanowią osoby niezdolne do podjęcia pracy11. Warto 
wspomnieć, że ponadto sprawę tę reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepeł-
nosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zgodnie ze standardami określonymi 
w tym rozporządzeniu, w celu zakwalifikowania osób niepełnosprawnych do poszcze-
gólnych stopni niepełnosprawności bierze się pod uwagę różne kryteria określające 
skutki naruszenia sprawności organizmu powodujące określone ograniczenia. Bazując 
na tych kryteriach, osoby niezdolne do pracy otrzymują orzeczenie o znacznym stop-
niu niepełnosprawności. Przy ocenie konieczności korzystania z terapii prowadzonej 
w WTZ bierze się pod uwagę także, czy upośledzenie organizmu uniemożliwia pod-
jęcie zatrudnienia, z tym że w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną 
i chorych psychicznie przyjmuje się, iż taki stan odpowiada orzeczeniu o co najmniej 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności12. Podsumowując można stwierdzić, 
że uczestnikami warsztatów mogą być osoby ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi 
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności13.

3. WTZ – placówka rehabilitacji społecznej i zawodowej
W ramach działań prowadzonych w zakresie polityki społecznej w realizacji 

wyzwań dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, prowadzone są m.in. warsztaty 
terapii zajęciowej (WTZ) spełniające w tym systemie kluczową rolę14. Celem warsztatu 
jest zatem usamodzielnienie uczestników poprzez wyposażenie ich w umiejętności 
wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, rozwijania 
psychofizycznych sprawności oraz umiejętności zawodowych. Prowadzone działania, 
dotyczące reintegracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, realizo-
wane w ramach funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej zyskują coraz większe 

9 E. Rudnicka-Drożak, L. Panasiuk, J. Szeliga-Król, E. Ganczarska, A. Jankowska-Zduńczyk, B. Rusinek, 
T. Dobrzańska-Pielichowska, Wypalenie zawodowe… op. cit., s. 89.

10 https://www.pfron.org.pl/instytucje/placowki/wtz/(dn. 16.04.2020 r.)
11 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-

pełnosprawnych, §10a.
12 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie 

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
13 T. Zacharuk, Warsztaty Terapii Zajęciowej szansą na integrację społeczną osób niepełnosprawnych, [w:]… 

op. cit. s. 27–28.
14 Warsztaty Terapii Zajęciowej. Raport z badań, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2003, s. 4.
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uznanie w ocenie społeczeństwa, dlatego też przed tą instytucją pojawiają się nowe 
zadania. Dotyczą one głównie poszerzania oferty zajęć w ramach terapii zajęciowej 
oraz dostosowanie jej do potrzeb zarówno uczestników zajęć, jak również tworzących 
się możliwości dla osób z niepełnosprawnością na rynku pracy15.

Wszystkie działania WTZ skierowane są, aby przywrócić uczestnikom terapii zaję-
ciowej możliwie pełnej sprawności. Jest to szeroki proces terapeutyczny, edukacyjny, 
wychowawczy z zaplanowanymi celami, zorientowany na usprawnianie ich zaburzo-
nych funkcji rozwojowych, a także intelektualnych. W ramach działań rewalidacyjnych 
prowadzona jest rehabilitacja zawodowa i społeczna16.

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym 
uczestnictwa w życiu społecznym. Jest ona realizowana przede wszystkim przez:
1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej,
2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
3) likwidację barier,
4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających 

integracji z osobami z niepełnosprawnością17.
Z kolei rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej 

uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez 
umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego 
i pośrednictwa pracy. Do realizacji celu, o którym mowa, niezbędne jest:
1) dokonanie oceny zdolności do pracy, w szczególności przez:

a) przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających okre-
ślenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej do wykonywania zawodu 
oraz ocenę możliwości zwiększenia tej sprawności,

b) ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i zainteresowań,
2) prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego ocenę zdolności do pracy 

oraz umożliwiającego wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia,
3) przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia,
4) dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie;
5) określenie środków technicznych umożliwiających lub ułatwiających wykonywanie 

pracy, a w razie potrzeby – przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, 
sprzętu rehabilitacyjnego itp.18

4. Wsparcie społeczne w literaturze przedmiotu
Realizacja powyższych celów wymaga zaprezentowania definicji wsparcia spo-

łecznego.
W ujęciu Zofii Kawczyńskiej – Butrym wsparcie oznacza „[…] działanie lub inna 

forma pomocy skierowana do człowieka lub do grupy, umożliwiająca im przezwy-
ciężenie własnych problemów, trudności, konfliktów, trudnych sytuacji. Wsparcie 

15 J. Matejek, E. Zdebska, Warsztaty terapii zajęciowej jako forma wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych, 
[w:] Z. Szaroty (pod. red.), Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych: ku społecz-
nej jedności, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, s. 105–108.

16 E. Rudnicka-Drożak, L. Panasiuk, J. Szeliga-Król, E. Ganczarska, A. Jankowska-Zduńczyk, B. Rusinek, 
T. Dobrzańska-Pielichowska, Wypalenie zawodowe… op. cit., s. 89.

17 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych.

18 Ibidem.
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jest specyficzną formą pomagania, która polega na umiejętności wyzwolenia wiary 
we własne siły, mobilizowania sił, aktywności i możliwości osoby wspieranej do dzia-
łań na rzecz własnej samodzielności w pokonywaniu trudności lub we własnym 
rozwoju”19.

Warto zaznaczyć, iż pojęcie wsparcia społecznego jest poruszane w badaniach 
autorów reprezentujących wiele dyscyplin naukowych. Prace na temat wsparcia 
społecznego można znaleźć w dorobku socjologów, psychologów, psychiatrów, pe-
dagogów. Oprócz tego, wsparcie znajduje się w zainteresowaniu polityki społecznej. 
Ponadto wiele badań na ten temat miało charakter interdyscyplinarny.

W badaniach nad wsparciem społecznym wyróżnia się podejście strukturalne 
oraz podejście funkcjonalne. Pierwsze, ilościowe, traktuje wsparcie społeczne doty-
czy tzw. sieci społecznej, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa, przynależności, 
zintegrowania z innymi, akceptacji. Korzystny dla dobrego samopoczucia jest sam fakt 
istnienia społecznych związków między ludźmi. Rozumiane w ten sposób wsparcie 
jest pewnym zasobem, jaki człowiek uzyskuje dzięki uczestnictwu w sieci społecznej. 
W badaniach empirycznych, wskaźnikiem wsparcia społecznego są miary obiektywne, 
takie jak wielkość sieci społecznej, gęstość, spójność, dostępność, symetryczność, ho-
mogeniczność, a także liczba interakcji, ich częstość, intensywność i trwałość w czasie. 
W badaniach tego typu dokonuje się ponadto rozróżnienia źródeł wsparcia. Takimi 
źródłami może być rodzina, sąsiedzi, przyjaciele, współpracownicy, instytucje. Po-
dejście funkcjonalne, jakościowe, natomiast akcentuje interakcję i proces wymiany 
pewnych dóbr. Powołuje się na miary subiektywne, takie jak poczucie wsparcia, jego 
postrzegana dostępność, wartość oraz adekwatność. Tak rozumiane wsparcie może 
zachodzić pomiędzy jednostkami, jednostką, a grupą, ponadto także grupami. Badacze 
należący do tego nurtu nie zadowalają się samym opisem, ale dużą wagę przykładają 
do oceny kontaktów wspierających20.

Obszary możliwego wsparcia muszą być diagnozowane i powinny pozostawać 
adekwatne do potrzeb we wzmacnianiu radzenia sobie z niepełnosprawnością. 
Zakres możliwego wsparcia klasyfikowany jest w zależności od jego rodzaju 
i funkcji, jaką pełni w toku interakcji wspierającej. Można wymienić następujące 
rodzaje wsparcia;
– „Wsparcie emocjonalne – tworzenie takich relacji między dawcą a biorcą, by osoba 

z dysfunkcjami uwalniała się od napięć i negatywnych uczuć (stresu, który towarzy-
szy niepełnej sprawności). Można to osiągnąć przez okazanie troski, zrozumienia 
i akceptacji, podkreślenia szczególnych związków, które łączą obie strony; zachętę, 
doping emocjonalny i okazywanie uznania dla choćby najdrobniejszych osiągnięć 
w rehabilitacji. W efekcie uzyskuje się także podwyższenie samooceny i poczucia 
własnej wartości.

– Wsparcie informacyjne – to zazwyczaj domena profesjonalistów, udzielających 
wyjaśnień i porad, pozwalających zrozumieć przebieg choroby, zasady i przebieg 
terapii, skutki zdrowotne i ich społeczne konsekwencje. To także przekazywanie 

19 Z. Kawczyńska-Butrym, Wsparcie jako element promocji zdrowia, [w:] Wsparcie społeczne w zdrowiu 
i chorobie, Centrum Med. DNŚSzM, Warszawa 1994, s. 29–32

20 M. Nowakowski, Pojęcie wsparcia społecznego i problemy jego pomiaru ze szczególnym uwzględnieniem 
populacji seniorów, [w:] Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, red. J. T. Kowale-
ski, P. Szukalski, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 292–300.
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wiedzy i instruktażu o możliwych sposobach i środkach służących rozwiązywaniu 
problemów, wynikających z niepełnosprawności. Ważną formą wsparcia informa-
cyjnego jest też dzielenie się własnymi spostrzeżeniami, doświadczeniami i sku-
tecznymi rozwiązaniami możliwych problemów przez osoby, które przeżywały 
podobne sytuacje. Rady takie – choć nie mają znaczenia profesjonalnego poradnic-
twa – działają wiarygodnie przez przykład osobisty. Rzetelna wiedza o własnym 
położeniu życiowym sprzyjać będzie decyzjom zmierzającym do ich skutecznych 
rozwiązań.

– Wsparcie instrumentalne – dotyczy świadczenia konkretnych usług, zabiegów 
i aplikacji sposobów postępowania, które poprawiają stan zdrowia lub ułatwiają 
sytuację życiową osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie instrumentalne najpełniej 
świadczone jest przez każdego z członków zespołu rehabilitacyjnego – w ramach 
kompetencji zawodowych. Za wsparcie instrumentalne można także uznać wy-
posażenie niepełnosprawnego (lub opiekunów) w sprawności i umiejętności 
w zakresie samo opiek i (opieki). Taki rodzaj wsparcia maksymalizuje potencjał 
bio-psycho-społeczny lub sprzyja wypracowaniu mechanizmów kompensujących, 
w ramach zalecanych procedur i przyjętych standardów postępowania wobec osób 
z dysfunkcjami.

– Wsparcie rzeczowe (materialne) – to wszelkie formy poprawy sytuacji egzysten-
cjalnej przy pomocy świadczeń finansowych – zapomóg, dopłat lub rzeczowych 
(np. żywienie, leki, schronienie) dla osób potrzebujących. Taki rodzaj wsparcia 
wynika z formalnego systemu opieki socjalnej, a także z działalności charytatyw-
nej rozmaitych organizacji, kościołów i związków wyznaniowych oraz indywi-
dualnych darczyńców. Udzielane wsparcie rzeczowe pomaga w różnym stopniu 
kompensować upośledzoną pozycję ekonomiczną, spowodowaną ograniczonymi 
możliwościami pracy zarobkowej.

– Wsparcie wartościujące – polega na wyrażaniu akceptacji dla osoby niepełno-
sprawnej jako takiej oraz na wzmacnianiu jej zachowanych sprawności. Często 
też wsparcie wartościujące może wyrażać się w formie niewerbalnej przez udzie-
lających takiej pomocy. Może mieć miejsce w sytuacjach, gdy doceniany i podkre-
ślany jest taki potencjał oraz dokonania w różnych formach aktywności: rolach 
społecznych, twórczości artystycznej, osiągnięciach motorycznych czy rywalizacji 
sportowej.

– Wsparcie duchowe – dotyczy raczej sytuacji krytycznych, w których przewlekły 
ból, cierpienie i nieznośne ograniczenia wymagają odniesień do sfery duchowości 
oraz sensu życia. Najczęściej ten rodzaj wsparcia pojawia się w opiece hospicyjnej”21.
Przedstawiona wyżej próba sklasyfikowania wsparcia społecznego w rehabilitacji 

osób z niepełnosprawnością pokazuje główne obszary możliwości pomocy potrzebu-
jącym. Rozpatrując możliwe związki między dawcami i biorcami wsparcia, nie sposób 
nie zauważyć, że wspieranie jest szczególną formą interakcji między obiektywnym 
a subiektywnym obrazem niepełnosprawności. Wymaga od formalnie i nieformalnie 
wspierających rozpoznania nie tylko obiektywnie istniejących deficytów, ale także em-
patii – zrozumienia subiektywnie istniejących potrzeb, przeżyć w działaniach na rzecz 
wzmacniania sposobów radzenia sobie z niepełnosprawnością. Takie podejście jest 

21 H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. H. Sęk, R. Cieślak, PWN, Warszawa 2005, s. 246.
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zgodne z definicją i systemowym rozumieniem niepełnosprawności oraz rehabilitacji 
kompleksowej i ciągłej22

5. Metody i techniki badań
Metodą wiodącą jest hermeneutyczne studium tekstu, które związane jest z ob-

jaśnianiem i rozumieniem sensu badanej rzeczywistości wychowawczej23. W litera-
turze przedmiotu podkreśla się, że hermeneutyka jest „sztuką objaśniania czynienia 
tekstu zrozumiałym (…). Jest metodą opisującą i interpretującą świat ludzki, który 
trzeba czytać niczym tekst. Celem poznania hermeneutycznego jest rozumienie”24. 
Jest ona wykorzystana przede wszystkim do pozyskiwania materiału do tzw. części 
teoretycznej artykułu oraz w interpretacji wyników badań empirycznych.

Hermeneutyka jest integralnie związana z metodą fenomenologiczną, która 
pozwala sięgnąć do głębi zjawiska, po to by – jak to nazywają fenomenolodzy – 
„odsłonić istotę fenomenu”25. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że „z punktu 
widzenia pedagoga badania fenomenologiczne przeprowadzane w obszarze filozofii 
dostarczają znakomitego horyzontu, który umożliwia interpretację rzeczywistości 
wychowawczej, choćby z tej racji, że wychowanie jest wbudowane w ogólnoludzkie 
dzieje człowieka”26.

Metodą służącą zbieraniu samych danych empirycznych będzie metoda sondażu 
diagnostycznego, która jest sposobem gromadzenie informacji o cechach struktu-
ralnych i funkcjonalnych. Charakteryzuje się zbieraniem wiedzy na temat dynamiki 
zjawisk społecznych, które nie są instytucjonalnie zlokalizowane, a mają znaczenie 
wychowawcze, o opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasileniu się oraz 
kierunku tych zjawisk na podstawie badania w grupie respondentów, u której 
badane zjawisko zachodzi27. Podobnego zdania jest M. Łobockiego, który uważa, 
że metoda sondażu ma na celu zgromadzenie informacji na temat problemów, 
które interesują badacza. Zbieranie takowych danych przebiega poprzez relacje 
z osobami badanymi, które są nazywane respondentami. Cechą charakterystyczną 
dla tej metody jest sondowanie opinii, a więc tzw. „wypytywanie”28. Wobec tego, 
osoba posługująca się metodą sondażu diagnostycznego ma za zadanie zadawać 
pytania respondentom. Odpowiedzi na takowe pytania mogą mieć formę ustną 
bądź pisemną.

6. Charakterystyka grupy respondentów
Wyniki zebranych badań dotyczące pytań zawartych w metryczce ankiety uka-

zane zostaną w formie tabelarycznej, uwzględniając dane liczbowe oraz procentowe.

22 Wielowymiarowość procesu rehabilitacji. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełno-
sprawnych, red. J. Rottemund, t. II, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007, s. 186.

23 J. Galarowicz, Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Wyd. Naukowe 
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Tabela nr 1. Płeć respondentów

Płeć: N %
Kobieta 16 40,00
Mężczyzna 24 60,00
RAZEM 40 100,00

Źródło: badania własne

Dane liczbowe i procentowe zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż większość 
w procesie empirycznym stanowili mężczyźni (60%). Natomiast kobiety tworzą 
mniejszą grupę, która liczy tylko 16 osób (40%).

Tabela nr 2. Wiek respondentów

Wiek:
Kobiety Mężczyźni RAZEM
N % N % N %

18–25 lat 2 5,00 2 5,00 4 10,00
26–35 lat 6 15,00 4 10,00 10 25,00
36–45 lat 6 15,00 10 25,00 16 40,00
46–55 lat 2 5,00 6 15,00 8 20,00
Powyżej 55 lat 0 - 2 5,00 2 5,00
Ogółem 16 40,00 24 60,00 40 100,00

Źródło: badania własne

Wyniki badań zawarte w tabeli numer 2 wskazują, iż najliczniejszą grupę 
wiekową stanowią osoby będące w przedziale wiekowym od 36 do 45 lat (40%). 
Z kolei 1/4 respondentów tworzą osoby będące od 26 do 35 roku życia. Nato-
miast 20% to badani w wieku 46–55 lat. Dwie najmniejsze grupy to osoby będące 
od ukończenia pełnoletniości do 25 roku życia (10%) oraz osoby powyżej 55 roku 
życia (5%).

Tabela nr 3. Miejsce zamieszkania

Miejsce zamieszkania:
Kobiety Mężczyźni RAZEM
N % N % N %

Wieś 10 25,00 14 35,00 24 60,00
Miasto poniżej 20 tys. mieszkańców 4 10,00 6 15,00 10 25,00
Miasto od 21 tys. mieszkańców do 50 tys. 2 5,00 4 10,00 6 15,00
Miasto powyżej 50 tys. mieszkańców 0 - 0 - 0 -
Ogółem 16 40,00 24 60,00 40 100,00

Źródło: badania własne

Dane procentowe w powyższej tabeli wskazują, że znaczna część respondentów 
mieszka na wsi. Natomiast ¼ badanych mieszka w małym miasteczku liczącym 
do 20 tysięcy mieszkańców. Jedynie 15% osób biorących udział w badaniach mieszka 
w mieści liczącym od 21 tys. mieszkańców do 50 tys.
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Tabela nr 4. Stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności:
Kobiety Mężczyźni RAZEM
N % N % N %

Lekki 0 - 0 - 0 -
Umiarkowany 16 40,00 24 60,00 40 100,00
Znaczny 0 - 0 - 0 -
Ogółem 16 40,00 24 60,00 40 100,00

Źródło: badania własne

Powyższa tabelka wskazuje, że wszyscy respondenci (100%) posiada umiarko-
wany stopień niepełnosprawności. Wynika to z tego, iż uczestnikami terapii zajęciowej 
na WTZ mogą być osoby z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawno-
ści. Wobec powyższego do celów badawczych, autor artykułu zdecydował się wybrać 
losowe osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Tabela nr 5. Okres uczęszczania do placówki WTZ

Okres uczęszczania do placówki WTZ:
Kobiety Mężczyźni RAZEM
N % N % N %

Do 6 miesięcy 2 5,00 2 5,00 4 10,00
Od 6 miesięcy do 1 roku 4 10,00 2 5,00 6 15,00
Od 1 roku do 3 lat 6 15,00 10 25,00 16 40,00
Od 3 do 5 lat 2 5,00 6 15,00 8 20,00
Powyżej 5 lat 2 5,00 4 10,00 6 15,00
Ogółem 16 40,00 24 60,00 40 100,00

Źródło: badania własne

Tabela numer 5 ukazuje dane z okresem uczęszczania badanych do placówki WTZ. 
Znaczna część respondentów (40%) to osoby, które korzystają z terapii zajęciowej 
od roku do trzech lat. Z kolei 1/5 osób uczęszcza na warsztaty od 3 do 5 lat. Po 15% 
badanych (a więc po 6 osób) jest w grupie, które mają prowadzoną terapię zajęciową 
od 6 miesięcy do roku lub powyżej 5 lat. Jedynie 10% badanych rozpoczyna terapię 
zajęciową, czyli uczęszcza do placówki mniej niż pół roku.

7. Poczucie wsparcia u osób z niepełnosprawnością uczestniczących w te-
rapii zajęciowej – analiza wyników badań

Z przeprowadzonych badań wynika, że 85% respondentów odczuwa wsparcie 
emocjonalne podczas terapii zajęciowej. Niewielka ilość badanych (tylko 3 osoby) 
nie odczuwa wsparcia emocjonalnego, i tyle samo osób nie ma zdania w tym kon-
tekście. Wśród najczęstszych odpowiedzi dotyczących rodzaju odczuwania wsparcia 
emocjonalnego przewijała się odpowiedź: akceptacja (40%) oraz poczucie przyna-
leżności (40%).
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Tabela nr 6. Odczuwanie wsparcia emocjonalnego

Czy odczuwasz okazywane wsparcie
emocjonalne podczas terapii zajęciowej:

Kobiety Mężczyźni RAZEM
N % N % N %

Tak 14 35,00 20 50,00 34 85,00
Nie 1 2,50 2 5,00 3 7,50
Trudno powiedzieć 1 2,50 2 5,00 3 7,50
Inna odpowiedź 0 - 0 - 0 -
Ogółem 16 40,00 24 60,00 40 100,00

Źródło: badania własne

Tabela nr 7. Wskazuje, że 90% badanych odczuwa wsparcie informacyjne 
podczas terapii zajęciowej. Wśród najczęstszych odpowiedzi dotyczących wspar-
cia informacyjnego pojawiały się następujące sformułowania: udzielanie rad 
i wskazówek (35%), możliwość rozmowy z psychologiem/instruktorem terapii 
zajęciowej (30%).

Tabela nr 7. Odczuwanie wsparcia informacyjnego

Czy odczuwasz okazywane wsparcie
informacyjnego podczas terapii zajęciowej:

Kobiety Mężczyźni RAZEM
N % N % N %

Tak 16 40,00 20 50,00 36 90,00
Nie 0 - 1 2,50 1 2,50
Trudno powiedzieć 0 - 3 7,50 3 7,50
Inna odpowiedź 0 - 0 - 0 -
Ogółem 16 40,00 24 60,00 40 100,00

Źródło: badania własne

Z poniższej tabeli wynika, że 70% badanych odczuwa okazywane wsparcie in-
strumentalne podczas terapii zajęciowej. Z kolei ponad 20% respondentów trudno 
odpowiedzieć na zadane pytanie. Warto zaznaczyć, że wśród odpowiedzi dotyczących 
rodzaju wsparcia instrumentalnego najczęstszą odpowiedzią była „wszelkiego rodzaju 
pomoc ze strony terapeuty” (60%).

Tabela nr 8. Odczuwanie wsparcia instrumentalnego

Czy odczuwasz okazywane wsparcie
instrumentalne podczas terapii zajęciowej:

Kobiety Mężczyźni RAZEM
N % N % N %

Tak 10 25,00 18 45,00 28 70,00
Nie 1 2,50 2 5,00 3 7,50
Trudno powiedzieć 5 12,50 4 10,00 9 22,50
Inna odpowiedź 0 - 0 - 0 -
Ogółem 16 40,00 24 60,00 40 100,00

Źródło: badania własne
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Z tabeli numer 9 wynika, że 75% osób biorących udział w badaniu, wskazało, 
że odczuwa okazywane wsparcie rzeczowe. Z kolei 20% badanych wybrało odpowiedź 
„trudno powiedzieć”. Tylko dwie osoby z grona respondentów (5%) twierdzi, że nie 
odczuwa okazywanego wsparcia rzeczowego. Warto dodać, iż najczęstszymi odpo-
wiedziami dotyczącą wsparcia rzeczowego były „fundusze z treningu ekonomiczny” 
(30%) oraz „paczki świąteczne” (15%).

Tabela nr 9. Odczuwanie wsparcia rzeczowego

Czy odczuwasz okazywane 
wsparcie rzeczowego podczas terapii 
zajęciowej:

Kobiety Mężczyźni RAZEM

N % N % N %

Tak 12 30,00 18 45,00 30 75,00
Nie 0 - 2 5,00 2 5,00
Trudno powiedzieć 4 10,00 4 10,00 8 20,00
Inna odpowiedź 0 - 0 - 0 -
Ogółem 16 40,00 24 60,00 40 100,00

Źródło: badania własne

Poniższa tabelka prezentuje zestawienie odpowiedzi dotyczących odczuwania 
wsparcia wartościującego. Z danych empirycznych wynika, że znaczna część ba-
danych, bo ponad 90%, odczuwa ten rodzaj wsparcia podczas terapii zajęciowej 
poprzez „docenienie, pochwałę” (50%), „poczucie pełnienia ważnej roli w ze-
spole” (30%).

Tabela nr 10. Odczuwanie wsparcia wartościujące

Czy odczuwasz okazywane wsparcie
wartościujące podczas terapii zajęciowej:

Kobiety Mężczyźni RAZEM
N % N % N %

Tak 15 37,50 22 55,00 37 92,50
Nie 1 2,50 2 5,00 3 7,50
Trudno powiedzieć 0 - 0 - 0 -
Inna odpowiedź 0 - 0 - 0 -
Ogółem 16 40,00 24 60,00 40 100,00

Źródło: badania własne

Tabela numer 11 wskazuje, że ponad 70% respondentów odczuwa okazy-
wane wsparcie duchowe, natomiast dla 20% badanych trudno jest odpowiedzieć 
na zadane pytanie. Trzy osoby (a więc 7,50%) nie odczuwa wsparcia duchowego. 
Wśród najczęstszych odpowiedzi dotyczących tego rodzaju wsparcia, najwięcej osób 
stwierdziło, że wsparcie duchowe odczuwalne jest poprzez „rozmowę z duchow-
nym” (55%). Odpowiedź ta, może wynikać z tego, że placówki Caritas zazwyczaj 
prowadzone są przez osoby duchowne, przez co mają ciągły kontakt z osobami 
z niepełnosprawnością.
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Tabela nr 11. Odczuwanie wsparcia duchowe

Czy odczuwasz okazywane wsparcie
duchowe podczas terapii zajęciowej:

Kobiety Mężczyźni RAZEM
N % N % N %

Tak 12 30,00 17 42,50 29 72,50
Nie 1 2,50 2 5,00 3 7,50
Trudno powiedzieć 3 7,50 5 12,50 8 20,00
Inna odpowiedź 0 - 0 - 0 -
Ogółem 16 40,00 24 60,00 40 100,00

Źródło: badania własne

Podsumowanie i wnioski
Przyjęty temat artykułu jest zagadnieniem trudnym i rozległym, co wynika między 

innymi z analizy uwarunkowania wsparcia z różnych perspektyw: pedagogicznej, 
socjologicznej oraz psychologicznej, a także odniesienia tej wiedzy do pedagogiki 
specjalnej, bowiem podmiotem tychże badań są dorosłe osoby z niepełnospraw-
nością. Jednakże należy przy tym zaznaczyć, że przeprowadzone badania stanowią 
próbę w syntetyzowaniu wiedzy z zakresu kilku dyscyplin naukowych. Istnieje 
bowiem potrzeba interdyscyplinarnego charakteru pedagogicznego badania wy-
znaczonego przedmiotem wycinka rzeczywistości wychowawczej. We współczesnej 
pedagogice dialog między różnymi naukami jest koniecznością w podejmowaniu 
kwestii dotyczącej problemów wychowawczych. Wobec powyższego wysunięto 
następujące wnioski:
1. Osoby z niepełnosprawnością uczęszczające na terapię zajęciową odczuwają róż-

nego rodzaju wsparcie ze strony terapeutów bądź innych specjalistów.
2. Najbardziej odczuwalny rodzaj wsparcia podczas procesu terapii to wsparcie 

wartościujące, które przejawia się między innymi pochwałą, docenieniem, ale 
także poczuciem przynależności i satysfakcją z pełnienia ważnej roli społecznej 
w zespole. Wpływa to na otwartość na nowe wyzwania, ale także takowe wsparcie 
zachęca i motywuje do czynnego udziału w terapii

3. Najmniej odczuwalne rodzaj wsparcia podczas zajęć terapeutycznych dla osób 
z niepełnosprawnością, to wsparcie instrumentalne. Dużej części osób ciężko jed-
noznacznie stwierdzić, czy odczuwa wsparcie instrumentalne ze strony terapeuty.

4. Wsparcie rzeczowe odczuwalne jest poprzez uczestnictwo w treningach ekono-
micznych, w ramach których osoby z niepełnosprawnością mogą zaopatrzyć się 
w najpotrzebniejsze rzeczy do użytku codziennego, ale to także wszelkiego rodzaju 
paczki świąteczne.

5. Istotną role odgrywa wsparcie informacyjne, które rozumiane jest przez osoby 
z niepełnosprawnością jako rozmowa ze specjalistami, doradztwo bądź wskazówki 
i rady.

6. Wsparcie emocjonalne związane jest z akceptacją w grupie terapeutycznej i po-
czuciem przynależności.
Przytoczone wyżej wyniki lokalnie przeprowadzonych badań empirycznych 

na niewielkiej grupie osób dotkniętych niepełnosprawnością, choć nie upoważniają 
do uogólnień, jednak pokazują, że wsparcie w praktyce rehabilitacji ma ogromne 
znaczenie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnością, które uczestniczą w terapii zaję-
ciowej odczuwają wszelkiego rodzaju wsparcia, które wspomagają proces terapii, 
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a tym samym rehabilitację zawodową i społeczną. Wsparcie na wielu płaszczyznach 
jest zatem kluczowym elementem w procesie rewalidacji, bowiem ułatwia, a czasami 
nawet umożliwia realizację założonych celów terapeutycznych.

Streszczenie:
Osoby z niepełnosprawnością należą do grupy osób, które narażone są na wy-

kluczenie społeczne, dlatego też kluczowe jest, aby wspierać ich proces rehabilitacji 
społecznej oraz zawodowej. Wobec tego celem niniejszego artykułu naukowego było 
przedstawienie przeprowadzonych empirycznych badań wśród osób z niepełno-
sprawnością, które uczęszczają na terapię zajęciową. Ukazana analiza badań wska-
zuje istotną rolę wsparcia procesu terapeutycznego, z uwzględnieniem na konkretne 
rodzaje wsparcia.

Słowa kluczowe: wsparcie, terapia, rehabilitacja, osoba z niepełnosprawnością

Summary:
The feeling of support in people with disabilities participating in occupational therapy. 

Based on empirical research conducted in selected facilities of Occupational Therapy 
Workshops in Caritas of the Sandomierz Diocese

People with disabilities belong to groups that are at risk of social exclusion, therefore 
it is crucial to support their social and professional rehabilitation process. Therefore, 
the aim of this scientific article was to present the empirical research conducted among 
people with disabilities who attend occupational therapy. The presented analysis of 
research shows the important role of supporting the therapeutic process, taking into 
account specific types of support.

Keywords: support, therapy, rehabilitation, a person with a disability
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Motywy religijne w Muzeum 
– Zamku w Łańcucie

mgr Joanna Garbulińska-Charchut – Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Absolwentka filozofii, socjologii, pedagogiki i dziennikarstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN 
w Krakowie, doktorantka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracuje w Muzeum-Zamku w Łańcucie. Interesu-
je się zagadnieniami związanymi z kreowaniem wizerunku oraz tematyką związaną z rozwojem człowieka.

Wstęp 
Muzeum – Zamek w Łańcucie jest instytucją kultury, której rolą jest nie tylko spra-

wowanie pieczy nad eksponatami – w tym przypadku w większości pozostawionymi 
przez przedstawicieli rodów Lubomirskich i Potockich, którzy w poprzednich stu-
leciach byli właścicielami łańcuckiej rezydencji, ale także organizowanie bieżących, 
tematycznych, czasowych wydarzeń, takich jak np. wystawy, koncerty czy wykłady.

Jednym z obszarów z zakresu kultury i tradycji, nad którymi pieczę sprawuje 
wspomniana instytucja, jest sfera religijna. W łańcuckiej dawnej rezydencji magnackiej 
tę opiekę można podzielić na dwa główne obszary. Pierwszy to dbałość o to, co pozo-
stało po wcześniejszych właścicielach obiektu. Drugi obejmuje wydarzenia kulturalne, 
czyli to, co należy do teraźniejszych starań pracowników poszczególnych działów.

Celem artykułu jest ukazanie wybranych motywów religijnych, obecnych stale lub 
czasowo w Muzeum – Zamku w Łańcucie. Może to skutkować podniesieniem świado-
mości i wiedzy gości odwiedzających obiekt, nie tylko w zakresie oferty turystycznej, 
ale także w przypadku indywidualnego, tematycznego podnoszenia zainteresowań.

1. Cele statutowe Muzeum – Zamku w Łańcucie
Głównym celem łańcuckiego Muzeum jest ochrona i należyte utrzymanie zespołu 

pałacowo-parkowego. W szczególny sposób Muzeum prowadzi działalność, którą 
stanowi:
1. „gromadzenie zabytków oraz materiałów dokumentacyjnych w statutowo określo-

nym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów 
i przekazów;

2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych 
zbiorów;

3. udostępnianie zgromadzonych zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i wy-
dawniczych oraz udostępnianie wyników prowadzonych badań;

4. przechowywanie zgromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im bez-
pieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

5. zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
6. organizowanie wystaw stałych i czasowych;
7. organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie merytorycznej dzia-

łalności Muzeum;
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8. prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej w formie koncertów, przed-
stawień teatralnych, konkursów, szkoleń, sesji i spotkań autorskich;

9. publikowanie katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych 
i reklamowych, z zakresu swojej działalności, oraz wydawnictw naukowych;

10. użyczanie i przyjmowanie zabytków w depozyt;
11. prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum;
12. współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samo-

rządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-
-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, 
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami 
fizycznymi
(…) Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1. malarstwo, rysunek, grafikę;
2. rzemiosło artystyczne;
3. rzeźby;
4. przedmioty i świadectwa związane z historią dawnej rezydencji Lubomirskich 

i Potockich, ordynacji łańcuckiej a także życia i historii polskiej arystokracji i zie-
miaństwa;

5. zabytkowe obiekty budowlane oraz obiekty dziedzictwa przyrodniczego;
6. pojazdy konne;
7. zabytki związane z historią Łańcuta, regionu i 10 Pułku Strzelców Konnych;
8. sztukę cerkiewną;
9. starodruki, materiały biblioteczne i archiwalne;
10. zasoby cyfrowe;
11. pocztówki, fotografie i negatywy fotograficzne;
12. treści oraz wartości zabytkowe i przyrodnicze oraz własność intelektualną i prze-

mysłową w postaci znaków towarowych (słownych i graficznych)”1.
Zapisy statutu wskazują na szeroki zakres skali działalności łańcuckiego Muzeum. 

Zaznaczyć należy, że we wspomniana instytucja sprawuje pieczę nad różnorodnymi 
obiektami, nie tylko ekspozycją znajdującą się w budynku zamku, ale także w Stor-
czykarni, Stajniach i Wozowni, Oranżerii, Ujeżdżalni, dawnym Kasynie Urzędniczym. 
Równocześnie dokładane są starania, aby zamkowe ogrody i park stanowiły histo-
ryczne odwzorowanie stanu, jaki miał miejsce w czasie, gdy właścicielami kompleksu 
była rodzina Potockich. Ponadto pod pieczą Muzeum znajduje się pałac w Julinie, 
a we wcześniejszych latach oddział łańcuckiej instytucji kultury stanowiło Muzeum 
Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Mar-
kowej. Jest to więc bardzo duża skala i różnorodność działalności, w której swoje 
miejsce znalazły także motywy związane z religią. Zagadnienia te wpisują się w misję 
placówki, związanej z szerokorozumianym edukowaniem teraźniejszych i przyszłych 
pokoleń odbiorców.

Jak zauważył Lesław Kolijewicz – „w łańcuckim Zamku – Muzeum stale uzupełnia się 
zbiory dzieł sztuki drogą wypożyczeń z innych placówek muzealnych kraju, własnych 
zakupów itp. Zachowany w tym zamku artystyczny autentyzm pałacowych wnętrz 
wyróżnia muzeum od innych w Polsce, co m.in. uzasadnia ogromne zainteresowanie 

1 Statut Muzeum – Zamek w Łańcucie, https://zamek-lancut.bip.gov.pl/statut/statut-muzeum-zamek-
-w-lancucie.html, dostęp 02.03.2021.
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krajowych i zagranicznych turystów – a także naukowców – tą piękną placówką 
ogólnonarodowej kultury”2. Choć cytat ten pochodzi z 1983 r., wciąż jest aktualny, 
ponieważ łańcucka dawna rezydencja magnacka cieszy się uznaniem gości nie tylko 
z Podkarpacia, ale także bardziej odległych części Polski, Europy i nie tylko.

2. Religijne obiekty muzealne pozostawione przez poprzednich właścicieli
Jednym z najbardziej istotnych obiektów religijnych, które znajdują się w Muzeum 

– Zamku w Łańcucie jest kaplica, usytuowana na parterze budowli. Jest to niewiel-
kie pomieszczenie, na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Jest to wynik obaw 
o względy konserwatorskie i związane z bezpieczeństwem turystów i prezentowa-
nych eksponatów. Obejrzenie kaplicy jest możliwe po wcześniejszym skierowaniu 
prośby do dyrekcji Muzeum, dotyczącej indywidualnego zwiedzania kuratorskiego.

Zamkowa kaplica to „dwuokienne, kwadratowe pomieszczenie o krzyżowym skle-
pieniu, ozdobionym ornamentem perełkowym i spiętym pośrodku gwiazdą. W czasie 
robót konserwatorskich w r. 1958 dokonano odkrywek malowideł zapewne z okresu 
urządzania tu kaplicy w roku 1884 przez Marię Potocką. Posadzkę z dwu gatunków 
dębu i jaworu ułożono we wzory geometryczne w trzydziestych latach XIX wieku”3. 
Warto podkreślić, że było to miejsce, w którym odprawiano codzienne msze święte. 
Modlono się w niej również po 1805 r., gdy na piętrze – w wieży znajdującej się obok 
Jadalni Wielkiej urządzono drugą kaplicę. Wskazuje to na pobożność poprzednich 
właścicieli rezydencji oraz ich przywiązanie do tradycji i religii.

Głównym obiektem usytuowanym w pomieszczeniu kaplicy jest drewniana, 
zamykana szafa ołtarzowa z 1885 r. Ulokowano ją na wprost wejścia do Gabinetu 
Ordynata – obecnie miejsca ważnych, kameralnych spotkań i wydarzeń, takich jak 
np. konferencje prasowe, wykłady i prezentacje. Wcześniej, w czasach ostatnich 
właścicieli rezydencji wspomniane wnętrze tego pomieszczenia zostało gruntownie 
zmodernizowane i pełniło funkcję gabinetu.

W kaplicy na szczególną uwagę zasługują: „Krucyfiks z postacią Chrystusa z kości 
morsa, XIX w., relikwiarzyk empirowy ze srebra patynowego, z relikwiami Św. Stani-
sława, malowidła na płótnie z XVIII w. z inskrypcjami poświęconymi zmarłym z rodziny 
Potockich, „Cud św. Franciszka z Paoli” – obraz Szymona Czechowicza (1689–1775), 
„Roman Potocki na łożu śmierci” (1915) – rysunek Teodora Axentowicza, „Krajobraz 
włoski z Chrystusem i Apostołami” – obraz Gaspara Dugheta (1615–1675), działają-
cego we Włoszech naśladowcy Nicolasa Poussina, pośmiertne fotografie Potockich 
i ich krewnych”4. Wskazuje to na wielość interesujących eksponatów oraz ich staranny 
dobór. Obiekty są dobrze zachowane.

Ponadto turyści, którzy zakupią bilet upoważniający do zwiedzania wnętrz pierw-
szego piętra zamku, mogą obejrzeć kolekcję obrazów z motywami religijnymi, znaj-
dującą się w różnych salach wystawowych. Wśród nich są np. olejna kopia obrazu 
Guido Reniego z ok. 1800 r., przedstawiający modlącą się Madonnę, obraz olejny 
„Santa Conversazione” (malarza z kręgu B. Veneziana, powtórzenie obrazu z XVI w.), 
czy inny obraz olejny ze szkoły włoskiej z końca XVII w., pt. „Lot z córkami”. Część 

2 Red. Z. Wójtowicz, Muzeum Zamek w Łańcucie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1983, s. 10.
3 Z. Kossakowska-Szanajca, B. Majewska-Maszkowska, Zamek w Łańcucie, Wydawnictwo Arkady, War-

szawa 1964, s. 137.
4 W. K. Wojtowicz, Przewodnik ilustrowany. Zamek w Łańcucie, FOTO LINER S.C., Warszawa 2010, s. 74.
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dzieł została wywieziona przez ostatniego właściciela zamku. Po II wojnie światowej 
nie powróciły już do Łańcuta. Wśród nich był np. wizerunek Świętej Rodziny, pędzla 
F. Frankena Starszego.

3. Współczesne motywy religijne w łańcuckim Muzeum
Działalność Muzeum – Zamku w Łańcucie obejmuje również organizację wyda-

rzeń takich jak np. wystawy, koncerty czy wykłady. Tematyka części z nich obejmuje 
zagadnienia związane z religią. Jednym z takich wydarzeń była plenerowa wystawa 
prac Leszka Mądzika, zatytułowana „Sacrum Miejsca”5. Prace artysty fotografika zo-
stały wkomponowane w park otaczający dawną rezydencję magnacką. Na zdjęciach 
zostały uwiecznione m.in. polskie, meksykańskie, ukraińskie, belgijskie, włoskie 
i hiszpańskie przydrożne kapliczki, rzeźby i krzyże o różnym stopniu zachowania. Jak 
podkreślił Mądzik – „Dotknięcie sacrum w sztuce najpełniej ujawnia się w miejscach 
na to przeznaczonych. Świątynie, które odwiedzałem w różnych krajach, od Meksyku 
do Moskwy, pokazują nie tylko wartość artystyczną rzeźb, malarstwa czy architektury, 
ale swoją ekspresją świadczą o sile przeżycia wiary, podpartą lokalnymi zwyczajami, 
przybliżając nas do wielokulturowości miejsc, z których się zrodziły. Ekspresja ujęć 
biblijnych wizerunków Chrystusa mająca często teatralną dramaturgię, mówi o sile 
przeżycia w spotkaniu z SACRUM”6. Celem wspomnianej wystawy, otwartej dla pu-
bliczności było zaprezentowanie wizerunków Jezusa, obecnego w różnych kręgach 
kulturowych i na kilku kontynentach. Prace powstały w trakcie podróży artysty oraz 
Teatru Scena Plastyczna KUL do różnych krajów.

Ponadto w Muzeum – Zamku w Łańcucie każdego roku organizowane są wystawy 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych. Ich celem jest przede 
wszystkim uatrakcyjnienie lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży. Mogą je także 
oglądać turyści, którzy zakupią bilet upoważniający do zwiedzania wnętrz pierwszego 
lub drugiego piętra rezydencji. Na jednej z wystaw pt. „Wielkanoc w sztuce i tradycji” 
zgromadzono takie eksponaty, jak np. drewniane kołatki, używane w trakcie Triduum 
Paschalnego, elementy stroju Turków, straży grobowych, a także baranki i pisanki 
wielkanocne z regionu Podkarpacia. Na wystawie zaprezentowano również pisanki 

5 Postać Leszka Mądzika można odnaleźć na dwóch płaszczyznach – w historii teatru oraz plastyki. 
Mądzik jest założycielem i szefem Sceny Plastycznej KUL (od 1969). Jest autorem plakatów i grafiki 
książkowej, a także jednym z najbardziej wszechstronnych twórców. W świecie jest ceniony ze wzglę-
du przede wszystkim na sugestywny i niepodrabialny styl. Również jest ceniony ze względu na au-
torskie przedstawienia, które były prezentowane na wielu międzynarodowych festiwalach teatral-
nych oraz na wystawach. Ponadto Mądzik został laureatem licznych prestiżowych nagród. W swoim 
artystycznym CV ma także autorstwo scenografii na scenach teatralnych Polski, Niemiec, Portuga-
lii oraz Francji. Warto wspomnieć, że prowadził również zajęcia ze studentami, a także podróżował 
z nimi do różnych miast na świecie, gdzie wraz z nimi wystawiał widowiska. Mądzik jest profesorem 
Wydziału Scenografii warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II. Pracował również na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jego inspiracje 
oparte są w dużej mierze na motywach religijnych. Istotną rolę pełniły dla niego przemyślenia świę-
tego Jana od Krzyża oraz świętej Teresy z Ávila. W kwestii świeckich inspiracji, Mądzik wykazuje za-
interesowanie pracami Leonarda da Vinci oraz takich współczesnych artystów jak: Alina Szapoczni-
kow, Tadeusz Kantor czy Jerzy Nowosielski. Za: Sacrum miejsca. Wystawa fotografii Leszka Mądzika 
w Mościcach, https://www.kul.pl/sacrum-miejsca-wystawa-fotografii-leszka-madzika-w-moscicach, 
art_79797.html, dostęp 02.03.2021.

6 L. Mądzik, Wystawa plenerowa SACRUM MIEJSCA, https://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci, 544, 
dostęp 02.03.2021.
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z prywatnych kolekcji, pochodzące z różnych zakątków świata, takich jak np.: Indie, 
Chiny, Egipt, Turcja, Kenia, Rumunia, Francja, Etiopia czy Ukraina7.

Ponadto od kilku lat w maju, w Sali Balowej łańcuckiego zamku odbywają się 
koncerty i wydarzenia upamiętniające rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II. Głównym 
organizatorem i zespołem występującym jest Chór i Orkiestra Kameralna Nicolaus. 
Innym cyklicznym wydarzeniem, które miało miejsce w Muzeum – Zamku w Łańcucie 
był Przegląd Kolęd i Pastorałek Dzieci i Młodzieży ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-
-Wychowawczych. Każdorazowo na scenie łańcuckiej rezydencji występowało kil-
kuset uczestników z całego Podkarpacia8. Było to wydarzenie nie tylko pielęgnujące 
wielowiekową tradycję kolędowania w okresie Świąt Bożego Narodzenia, ale także 
sprzyjało integracji dzieci i młodzieży z różnych powiatów i gmin. Równocześnie 
udział w wydarzeniu spełniał funkcję terapeutyczną oraz kształtującą artystyczną 
i społeczną wrażliwość jego uczestników.

Pracownicy działy Muzeum odpowiedzialnych za kwestie związane z organizacją 
wydarzeń kulturalnych nie obawiają się wprowadzania na scenę łańcuckiego zamku 
niecodziennej oferty koncertowej. Jednym z takich wyjątkowych wydarzeń był koncert 
świąteczny pt. „Boże Narodzenie w sztuce”. W jego trakcie zostały zaprezentowane 
najpiękniejsze i najbardziej znane kolędy w stylach: jazzowym, tango, bałkańskim 
oraz tradycyjnym. Instrumentami wiodącymi były akordeony9.

Pracownicy Działu Edukacji Muzealnej w programie działań edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży mają lekcje dotyczące tradycji i motywów religijnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kontekstu historycznego tradycji takich świąt jak Boże Naro-
dzenie oraz Wielkanoc.

4. Zbiór ikon w Muzeum – Zamku w Łańcucie
Jednym z miejsc włączonych do struktury łańcuckiego Muzeum jest Dział Sztuki 

Cerkiewnej, w której zgromadzono największą w Polsce kolekcję ukraińskich ikon, 
chorągwi, krzyży procesyjnych oraz tkanin i ksiąg liturgicznych, zgromadzonych 
w czasie ratowania zabytkowego wyposażenia, znajdującego się w opuszczonych 
cerkwiach na obszarze eparchii przemyskiej. Ten obszar również stanowi działalność 
instytucji, związaną z obszarem po włączeniu łańcuckiej rezydencji w zakres majątku 
państwowych dóbr kultury. Głównym więc celem utworzenia zbioru liczącego ponad 
tysiąc obiektów było podyktowane dążeniem do ochrony bezcennych dóbr kultury. 
Niestety kilkudziesięcioletni okres świadomej dewastacji zabytków z zakresu sztuki 
religijnej doprowadził do zniszczenia około 330 z 650 cerkwi z obszaru historycznej 
diecezji przemyskiej. Gromadzenie i zabezpieczanie zbiorów rozpoczęło się na po-
czątku lat 60. ubiegłego stulecia10. Część eksponatów zakupiono w późniejszych latach 
funkcjonowania działu.

Warto podkreślić, że część obiektów powróciła po latach na swoje pierwotne 
miejsca, gdzie służą otwartemu kultowi wiernych. W Łańcucie natomiast zwiedzający 

7 Por. Wystawa: Wielkanoc w sztuce i tradycji, https://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci, 515, do-
stęp 02.03.2021. 

8 Przegląd Kolęd i Pastorałek Dzieci i Młodzieży ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, 
https://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci, 367, dostęp 02.03.2021.

9 Koncert świąteczny Boże Narodzenie w sztuce, https://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci, 617, 
dostęp 02.03.2021.

10 W. K. Wojtowicz, dz. cyt., s 92.
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mogą oglądać wybrane obiekty, przechowywane w budynku Stajni Cugowej. Osoby, 
które z różnych względów nie mogą osobiście udać się do Działu Sztuki Cerkiewnej 
lub z innych względów chciałyby online poznać historię kolekcji, mogą obejrzeć kil-
kuminutowy film umieszczony na stronie Muzeum11. Jest to wersja także dla osób 
głuchoniemych.

Warto podkreślić, że „ikony wykonywano zazwyczaj na podobraziach drewnia-
nych, trwałych i stabilnych, używając równie trwałych barwników mineralnych i or-
ganicznych. To pozwoliło tym malowidłom zachować blask na wiele stuleci. Farby 
temperowe nakładano warstwowo, stopniowo przechodząco od najgłębszych partii 
cienia do najbliższych dla patrzącego tonów najjaśniejszych. Czynnikiem kształtują-
cym obraz było światło – kierowane prostopadle z wnętrza, nie zaś z konkretnego 
punktu zewnętrznego. Lśniące, złote lub srebrne tła stawiały postacie na granicy 
między wymiarem niebiańskim i doczesnym”12. Zgromadzone obiekty regularnie 
zostają poddane zabiegom konserwatorskim, zmierzającym do zachowania ich w jak 
najlepszym stanie.

Wśród interesujących ikon, które mogą obejrzeć zwiedzający, należą m.in.: ikona 
(mandylion) z cerkwi p.w. Pokrow Bogurodzicy w Owczarach (Rychwałdzie), datowana 
na II połowę XV w., ikona Mistyczne Ciało Chrystusa, z cerkwi p.w. św. Sawy w Rudawce 
z I połowy XVIII w., XVII-wieczna ikona Bogurodzica Peczerska ze świętymi Antonim 
i Teodozym, z cerkwi p.w. św. Dymitra w Tyniowicach, XVII-wieczna ikona Bogurodzica 
Eleusa, z cerkwi p.w. Soboru Bogarodzicy w Nowosielcach Kozickich, XVII-wieczna 
ikona sylwetowa Archanioł (Michał), pochodząca z cerkwi p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy 
w Lipiu czy ikona Złożenie do Grobu, podpisana Ioan malarz Hyrowskyj, z cerkwi p.w. 
Archanioła Michała w Pielgrzymce, datowana na 1660 rok13.

Podsumowanie
Mimo szerokiej skali działalności Muzeum – Zamku w Łańcucie, związanej z gro-

madzeniem, przechowywaniem, konserwacją i udostępnianiem licznych zbiorów 
muzealnych, stanowiących pierwotnie własność rodów Lubomirskich i Potockich, 
a także wynikającej z misji placówki, jaką jest np. działalność edukacyjna, jednym 
z obszarów zainteresowań jest tematyka religijna.

W artykule zostały przybliżone główne obszary związane z działalnością Muzeum, 
ukierunkowane na sferę związaną z religią, co może stanowić przyczynek do indy-
widualnych poszukiwań i poszerzania wiedzy czytelnika tekstu. W pracy wykazano, 
że w łańcuckiej dawnej rezydencji magnackiej zostały zgromadzone np. eksponaty 
w pozostawione przez poprzednich właścicieli, w przeszłości używane podczas 
sprawowania obrzędów mszalnych. Ponadto w placówce w jednym z budynków 
w latach 60. XX w. utworzono Dział Sztuki Cerkiewnej, którego celem było ratowanie 
niszczejących ikon i innych przedmiotów kultu religijnego. Ekspozycja na co dzień 
prezentowana w budynku dawnej Stajni Cugowej nie tylko pozwoliła na zachowanie 
pozostałości po zniszczonych i opuszczonych cerkwiach, ale także stanowi istotne 
miejsce przybliżania historii, tradycji i kultury prawosławia.

11 Por. Zwiedzanie ekspozycji Sztuki Cerkiewnej z PJM, https://www.zamek-lancut.pl/pl/pjm/pjmikony, 
dostęp 02.03.2021.

12 Tamże, s. 93.
13 Por. tamże, s. 93.
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Innym obszarem skoncentrowanym na przybliżaniu zwiedzającym zagadnień 
związanych z religią – jej kulturą, sztuką i tradycjami, jest bieżąca działalność kultu-
ralna Muzeum. Wiąże się ona z przede wszystkim z organizacją koncertów, wystaw 
czy lekcji muzealnych.

Streszczenie:
W Muzeum – Zamku w Łańcucie prowadzone są szerokie działania dotyczące m.in. 

gromadzenia, przechowywania, konserwacji oraz udostępniania zbiorów. Jednym 
z założeń jest zachowanie zbiorów dla kolejnych pokoleń. Łańcucka placówka kultury 
sprawuje pieczę nad eksponatami o szerokiej tematyce. Wśród nich są np. obrazy, 
rzeźby, naczynia, tkaniny, historyczne, a także zakupione przez Muzeum powozy, 
pamiątki związane z miastem oraz jego mieszkańcami, znajdujące się w dawnym 
Kasynie Urzędniczym, rośliny znajdujące się w Storczykarni i wiele innych. To wska-
zuje na różnorodność zgromadzonych obiektów. Wśród nich są również eksponaty 
związane z tradycją, kulturą i sztuką religijną.

W przypadku Muzeum – Zamku w Łańcucie można wyróżnić dwa obszary związane 
z motywem religijnym. Jeden dotyczy eksponatów zastanych po poprzednich właści-
cielach obiektu, a drugi jest efektem bieżącej działalności placówki. W pierwszym 
przypadku są to np. zamkowa kaplica wraz w wyposażeniem służącym w przeszłości 
do sprawowania obrzędów mszalnych, a także obrazy wkomponowane w udostęp-
niane dla turystów ekspozycje. W drugim przypadku jest to działalność realizowana 
po przekazaniu zamku do majątku państwowego. Wymienić tu należy utworzenie 
zbioru ikon i wyposażenia ocalonego z niszczejących cerkwi, a także realizację bieżącej 
misji kulturalnej i edukacyjnej Muzeum, związanej np. z wydarzeniami kulturalnymi, 
wystawami czy lekcjami muzealnymi dla różnych grupo wiekowych odbiorców.

Słowa kluczowe: Muzeum – Zamek w Łańcucie, Łańcut, religia, sztuka, kultura, 
ekspozycja, sztuka cerkiewna

Summary:
Religious motifs in the Castle Museum in Łańcut
In the Castle Museum in Łańcut, extensive activities are carried out on, inter alia, 

collection, storage, conservation and sharing of collections. One of the assumptions 
is to preserve the collections for the next generations. The cultural institution in 
Łańcut takes care of exhibits on a wide range of topics. Among them are, for example, 
paintings, sculptures, dishes, fabrics, historical, as well as carriages purchased by the 
Museum, souvenirs related to the city and its inhabitants, located in the former Clerks’ 
Casino, plants in the Orchid House and many others. This shows the diversity of the 
collected objects. Among them there are also exhibits related to tradition, culture 
and religious art.

In the case of the Castle Museum in Łańcut, two areas related to the religious theme 
can be distinguished. One concerns the exhibits found after the previous owners of the 
facility, and the other is the result of the current activity of the facility. In the first case, 
these are, for example, a castle chapel with equipment used in the past to celebrate 
mass ceremonies, as well as pictures incorporated into exhibitions made available 
to tourists. In the second case, it is an activity carried out after the castle is trans-
ferred to the state property. One should mention here the creation of a collection of 
icons and equipment saved from decaying churches, as well as the implementation of 
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the current cultural and educational mission of the Museum, related to, for example, 
cultural events, exhibitions or museum lessons for various age groups of recipients.

Keywords: Museum – Castle in Łańcut, Łańcut, religion, art, culture, exhibition, 
orthodox art
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Walory myślenia, 
postępowania i sposobu bycia 

w obcowaniu ludzkim

mgr Karol Łukowski – Uniwersytet Łódzki w Łodzi

Doktorant na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziału Nauk o wychowaniu, w Katedrze Pedagogiki Społecznej 
i Resocjalizacji. Specjalizuje się w psychoterapii uzależnień, terapeuta motywacyjny i ukończony podsta-
wowy kurs z psychoterapii integratywnej. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym 
w Łodzi, w obszarze Poradnictwa psychospołecznego i pomocy terapeutycznej rodzinie. Zainteresowania 
badawczo-naukowe: to edukacja psychologiczna, profilaktyka społeczna, poszukiwanie metod pracy tera-
peutycznej w pedagogice społecznej i poszukiwanie źródeł mądrości, człowieczeństwa i duchowości kato-
lickiej. Pracuje, jako profilaktyk społeczny – terapeuta w Ośrodku Terapii Uzależnień i Profilaktyki Społecz-
nej w Koninie. Działacz społeczny i Członek International Associations for Health Promotion.

Wprowadzenie
O walorach można mówić, jako o dyspozycji, sposobności człowieka i cechach 

charakteru, związanymi ze sposobem bycia, zachowania, myślenia, postępowania 
w stosunku do drugiego człowieka i osiąganiem celów. Obcowanie z innymi ludźmi 
uczy nas obecności bycia z człowiekiem i rozwijanie sfery relacyjnej z ludźmi i świa-
tem. Walory są zaletami, określające charakterystyczne cechy postępowania czło-
wieka, tryb życia oraz formę i jakość wykonania codziennych zadań. Walor ludzki, 
jest cechą i stanem uznanym za dyspozycyjność, przyczyniający się do szukania 
sposobów na działanie i czynienie, jako przychylna postawa do życia, świata i wobec 
innych ludzi. Z nauką myślenia jest tak samo, jak z nauką chodzenia, trzeba znaleźć 
mistrza, uchwycić go za rękę, iść parę kroków, a potem spróbować samemu1. Zatem 
ważne jest, to co czytamy, co oglądamy, poświęcamy temu czas i z kim przebywamy, 
bo to wszystko ma na nas wpływ, na nasze cechy charakteru i walory, którymi dysponu-
jemy. Człowiek tworzy własną kulturę, jako obraz siebie, ale również obraz człowieka, 
który jest obecny w kulturze, tworzy duszę człowieka2. Obraz siebie, to jacy jesteśmy 
na co dzień, to nasza samoocena, wola, uzdolnienie, przekonania oraz właściwości 
fizyczne ciała, funkcjonowania społecznego i sfery duchowej. Zatem walor, jest zaletą 
obrazu siebie, zdolności pojmowania świata, radzenia sobie z trudnościami i rozwi-
janiem dojrzałej osobowości. Walorem jest skuteczne pomaganie innym, które jest 
odpowiedzialnością za czyjeś życie, więc nie możemy potraktować człowieka, tylko 
jako mechanizm funkcjonowania, puste naczynie bez duszy i obiekt do oceny, czy 
diagnozy. Człowiek ma walory wewnętrzne, czyli duchowe, które są kluczowe w tym, 
jak odbieramy świat i innych ludzi.

1 J. Tiszner, Alfabet duszy i ciała, Wyd. Znak, Kraków, 2018. s.133. 
2 J. Tiszner, Krótki przewodnik po życiu. Nieznane teksty, Wyd. Znak, Kraków, 2017. s.194.



ARTYKUŁY

99

1. Walory myślenia, postępowania i sposobu bycia
Walory to umiejętności obcowania z ludźmi, umysłowa działalność społeczeństw, 

zdolność i biegłość w robieniu i wykonywaniu danych czynności. Człowiek potrzebuje 
doświadczenia interakcji z innymi, która jest przyczyną rozwoju społecznego, ducho-
wego i intelektualnego. Jakość relacji ma kluczowe znaczenie, wpływa na sposób bycia, 
obraz siebie, zachowanie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Walory, 
to działania będące odbiciem czyjejś zręczności, zdolności, sprytu i pomysłowości. 
W życiu dochodzimy do pewnego stopnia doskonałości, lecz jej do końca nie osią-
gamy, ponieważ są różne poziomy dochodzenia do jakości myślenia, postępowanie 
i sposobu bycia, a na którym my poprzestaniemy, to już od nas zależy. Dopóki mamy 
siły i żyjemy, możemy korzystać ze swoich walorów. Są też różne poziomy wiedzy 
duchowej, ale bardzo istotnym czynnikiem, jest sposób dochodzenia do wiedzy i jej 
pożytkowanie. Znacząca wiedza cechuje się tym, że działa rozwojowo na człowieka, 
we wszystkich jego sferach życia, a istotnym jej elementem, jest źródło z którego czer-
piemy informację o świecie, o społeczeństwie i funkcjonowaniu człowieka. Zdolnością 
naszego umysłu i wiedzą, nie zawsze możemy dużo dokonać, często potrzebujemy 
pomysłu na sposób wykonania czegoś, odwagi i zdecydowanego działania. Zdajmy 
sobie sprawę z tego, że pomysłowość, to znaczący i istotny walor naszego myślenia, 
sposobu bycia i postępowania, charakteryzuje cechy naszego umysłu, dokonania 
i życiowe wybory. Pomysłowość jest bardziej ceniona, choć wielu ludziom udało się 
trafnie coś wybrać, a nieliczni mają tylko dobre pomysły. Zyskują oni pierwszeństwo 
pod względem doskonałości, zarówno dziś jaki w perspektywie przyszłości. Nowość 
zawsze nęci, nowinki mogą być niebezpieczne, trzeba je brać na zdrowy rozsądek 
i zbadać ich źródło oraz intencje, chcących wprowadzać zmiany. Pomysły godne po-
chwały, które zyskują uznanie, kojarzą się z pomysłowością3.

Główną przeszkodą na drodze do naszego szczęścia i życia pełnego miłości, je-
steśmy my sami, nasze przyzwyczajenia, przekonania, wady, błędy i złe skłonności. 
Sztuka ludzkiego życia opiera się na mądrym myśleniu, która polega na podającym 
weryfikacji i ocenie wiedzy naukowej, informacji publicznej, sposobu postępowania 
i myśli przewodnich w stosunku do siebie, do innych ludzi i do świata. Sztuka ludz-
kiego życia, uczy nas sposobów posługiwania się wiedzą, wobec wszelkiego rodzaju 
trudnością życiowym, jak zapobiegać zaburzeniom funkcjonowania i jak reagować 
na niekorzystne sytuacje. Inteligencję definiujemy potocznie, jako zdolność do prawi-
dłowego myślenia, a zatem odpowiedni kierunek rozwoju inteligencji, jest niezbędny 
do wywołania odpowiedniego myślenia. Należy dołożyć starań, aby wykorzystać inte-
ligencję, mądrość i inne zdolności poznawcze do realizacji procesu myślenia. Ważna 
jest nasza własna refleksja na temat rzeczywistości, obranie właściwego kierunku, 
którym podążamy i sposób naszego postępowania. Uczmy się życia z dobrych i spraw-
dzonych źródeł wiedzy, ponieważ żaden pożytek będzie z tego, kiedy kierunek naszej 
drogi przez życie, jest błędny, a my nie potrafimy odróżnić prawdy od kłamstwa, złego 
postępowania, od dobrych uczynków. Podstawowym walorem postępowania, jest sta-
wianie sobie trwałych wymagań, pokonywanie własnych słabości, egoizmu i lenistwa, 
nauczyć kochać siebie i innych ludzi. Przebaczenie sobie, to pojednanie się z sobą i jest 
to warunek pokochania siebie. Pokochanie siebie, nie oznacza przyznania sobie racji 
i akceptowania siebie, takim jakim jestem. Pokochanie siebie, ma miejsce w procesie 

3 G. Baltazar, Brewiarz dyplomatyczny, Wyd. PAX, Warszawa, 2004, s.292.
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stawania się lepszym człowiekiem. Punkt pokochania siebie, leży w dostrzeżeniu 
wszystkich rzeczy w naszym życiu, tych dobrych co miały miejsce i tych złych, które 
często związane są z uznaniem, że wielokrotnie krzywdziłem siebie i swoich bliskich 
i pozwalałem na to, by inni mnie krzywdzili4.

Dokonanie odkrycia, że dusza istnieje wyróżnia ograniczenia myślicieli, ponieważ 
tam gdzie się mnożą jakiekolwiek błędy, najważniejszą i najbardziej oryginalną rzeczą 
na świecie, jest odkrywanie prawdy. Życie człowieka opiera się na czymś więcej, niż 
tylko zadbanie o własne ciało i środki na przeżycie. Do życia potrzebujemy innych 
ludzi, ale i poznania istoty duchowej człowieka. Człowiek, często szuka sposobu 
na prawidłowy kontakt z samym sobą, dowodów na istnienie Boga i chce, jak naj-
więcej wiedzieć o ludzkiej naturze, dla zachowania zdrowia, zadowolenia, szczęścia 
i poszukiwania źródła miłości, dlatego miłość jest darem nie tylko mądrym, ale i bez-
interesownym. Mądrość to rezultat miłości, a miłość jest mądrością życia, która uczy 
mądrości życiowej, uważności na drugiego człowieka, nawiązywania lepszego kontaktu 
z samym sobą i ukazuje empatyczne zrozumienie na drugiego człowieka. Miłość jest 
duchowym lekarstwem na życie, bo jak pisał, Ksiądz Józef Tischner, że miłość przy-
chodzi po to, by ratować człowieka, żeby ocalić, udzielić pomocy i nieść życie. Sztuka 
poznania miłości przekłada się na owocniejsze relacje z innymi, poprzez cierpliwe 
obserwowanie i słuchanie innych ludzi. Cierpliwość i spokój uczy nas wielu rzeczy, 
postrzegania zachowań, sposobu postępowania i bycia w relacji, może nauczyć nas 
spojrzenia z punktu widzenia innych ludzi, aby wczuć się w ich sytuację i zobaczyć 
czego doświadczają. Relacje tworzą miłość, a miłość zawiązuje zdrowe relacje, bo czło-
wiek został stworzony dla człowieka, po to, aby ludzie łączyli się i jednoczyli. Poznanie 
przez ludzi sztuki miłosierdzia, łączyłoby odmienne charaktery, inne przekonania, 
różniące się sposoby bycia i rozbieżne myśli, w dobrze zgrane jednostki, zorganizo-
wane grupy i jednomyślne działania. Doświadczamy często w życiu wiele zaburzeń 
funkcjonowania, a zdrowe relacje, myślenie, postępowanie i sposób bycia ułatwia 
nam tworzenie warunków do lepszego jakościowo życia i daje motywacji do wyjścia 
z ograniczającej nas sytuacji. Poznawajmy sposoby wchodzenia w czystą duchowość, 
która powinna być wyrażana w prostych słowach5.

Sięgając wstecz do korzeni psychologii, początkowo stosowano nazwę, pneu-
matologia, czyli z greckiego, pneuma, co oznacza tchnienie lub duch. Z tego wynika, 
że podstawą psychologii, jest badanie istotności duchowej człowieka. Zatem wiedza 
na temat duchowości, zobowiązuje do rzetelnych badań, świadomej odpowiedzial-
ności moralnej za swoje czyny oraz ocenę własnego postępowania. Praktykowanie 
duchowości nie powinno szkodzić człowiekowi, a dzięki jasnemu zrozumieniu rzetel-
nej wiedzy na ten temat, możemy wzrastać, uczyć się zdolności psychicznych, do do-
brego orientowania się zagadnieniami z obszarów doświadczania życia, regulowania 
naszych stanów i zdawać sobie sprawę ze swojego postępowania. Poprzez co uczymy 
się odkrywania możliwości do pielęgnowanie własnego człowieczeństwa, sprawnego 
przyswajania wiedzy i intensywnego odbierania świata, za pomocą zmysłów. Nauka 
ma na celu służyć ludziom w pozyskiwaniu rzetelnych informacji opartych na prawdzie 
i być pomocna w codziennym życiu. Wiedza duchowa, jest tchnieniem, ludzie powinni 

4 M. Dziewiecki, Między śmiercią a życiem. Człowiek uzależniony. Wyd. Rajmadia. Warszawa. 2020. Okład-
ka tylnia.

5 T. a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Wyd. WAM, Kraków, s.78.
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nauczyć się coś dobrze rozpocząć, po to by doprowadzić dzieło do końca. Na temat 
ludzkich ubytków duchowych, pisał Baltazar Gracjan, że ludzie mają olśniewające 
pomysły, lecz zmienność usposobienia nie pozwala im wytrwać w pracy, nad tym 
co pracują. Nigdy nie zabłysną, bo nie są zdolni dotrzeć do celu. Współpraca z nimi za-
trzymuje się zawsze na martwym punkcie. Innym znów brak cierpliwości, jeszcze inni 
za wcześnie cieszą się niedokończonymi rezultatami, a koniec na ogół bywa żałosny. 
Jeszcze inni robią coś z trudem i wysiłkiem, ale tylko do chwili pokonania trudności, 
utrudnień lub przeszkody i na tym poprzestają, niezdolni wytrwać do zwycięstwa, 
by iść zwyciężając. Ostatecznie odgrywa tu zawsze rola, niemoc twórcza i lekkomyśl-
ność. Jeżeli plan jest dobry, to dlaczego nie został wykonany, natomiast jeśli jest zły, 
to po co go wykonywać6.

Sposób bycia odnosi się do naszej czujności na drugiego człowieka, w jaki sposób 
do innych mówimy, jak myślimy na temat innych ludzi i jak nawiązujemy relacje. 
Komunikacja, to klucz do pomyślnego wyniku ludzkiej wędrówki przez życie. Myśli 
społeczne powodują nasze zbiorowe rozumowanie, bardzo często przetwarzamy 
różne informacje, ale czy zastanawiamy się nad tym, lub badamy z jakiego źródła one 
pochodzą. Informacje publiczne są łatwe do sprawdzenia i do podważenia, jeżeli nie 
są prawdą, ale dla ludzi, którzy są zdolni do samodzielnego myślenia, chcący uczyć 
się efektywności interpersonalnej i wytrzymałości społecznej. Pamiętajmy, że źródło 
jest uniwersalną prawdą, punktem wyjścia i naturą człowieka w wymiarze ludzkiego 
myślenia, postępowania, intencji, wolnej woli i sposobu bycia. Kłamstwa tego świata 
bardziej szkodzą, niż jakakolwiek choroba, to dlatego, że ludzie porzucili właściwą 
naturę człowieka, drogę i chodzą ścieżkami, które są przepełnione nienawiścią, pychą, 
szybką chęcią bogacenia się, czyli chciwością i gniewem. Człowiek żyje po to i posiada 
wszystkie narzędzia w sobie, aby kochać życie i ludzi, a nie bać się i udawać tego, kim 
się nie jest. Zatem wiedza i odwaga dochodzenia do prawdy składa się na wzorowość, 
czyli wysoką jakość życia, bezbłędny efekt, bezproblemowość, całkowite zadbanie 
o siebie oraz dopracowanie szczegółów. Człowiek znaczy tyle, ile posiada w sobie 
mądrości i to co może uczynić dla drugiego człowieka. Człowiek pozbawiony mądro-
ści, zachowuje się tak, jakby był, pozbawiony świadomości, a jego postępowanie jest 
niezrozumiałe. Zazwyczaj rany, strach i problemy ze szkoły, z pracy, rodziny, podwórka 
i negatywne doświadczenia z innymi ludźmi, nieustanie zamykają nas na innych ludzi 
i ograniczają nasze relacje. Podczas przeżywania urazów, zranień i negatywnych rela-
cji, gromadzą się w nas negatywne cechy, emocje i myśli, które wzmacniamy w sobie, 
jako przekonanie na temat ludzi, środowisk i wspólnot. Robimy się przez to obojętni 
na innych, tworzymy bariery i podziały w stosunku do ludzi, zamykamy się w sobie 
i jest nam trudno wierzyć, zaufać i budować pozytywny obraz świata. Wchodzenie z ne-
gatywnych stanów, jest możliwe, jeżeli rozpoznamy je i prawdziwą naturę człowieka 
i sposób funkcjonowania. Nawet przeżywanie dobrych rzeczy, pogoń za bogactwem, 
zdobywanie własnego prestiżu i chęć poczucia stawania się lepszym od innych, zamyka 
nas na innych ludzi, w sytuacji kiedy człowiek staje się przez cokolwiek zniewolony lub 
jest zapatrzony w coś, przemienia się w przeszkodę dla drugiego człowieka, ponieważ 
wszystko dobre, co do niego dociera, odrzuca to z powodu braku własnej wolności7.

6 G. Baltazar, Brewiarz dyplomatyczny, Wyd. PAX, Warszawa, 2004, s.259.
7 O. S. Barbarić, Jak żyć? Tajemnica Medjugorie. Wyd. Fundacja Divine Mercy. Piotrków Trybunalski. 2020. 

s.128.
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Życie jest kwestią dopasowania się do środowiska, a dzięki zmysłom ludzie poznają 
świat, poprzez dotyk, smak, wzrok, węch i słuch. Człowiek uczy się świata i przyswaja 
go różnymi metodami, jako proces kształtowania się człowieka w społeczeństwie. 
Człowiek ma w sobie istotę nieograniczonych zdolności, których nie jest do końca 
w stanie poznać i w pełni z nich korzystać. Istotne jest w życiu, odkrywanie umie-
jętności, które służą człowiekowi w dochodzeniu do prawdy, do piękna, do szczęścia 
i do miłości, którą człowiek może odkrywać w sobie, wzmacniać i nauczyć się postę-
pować zgodnie z sprzyjającymi zasadami. Na edukacje można spojrzeć, jak na podróż 
do innych światów, jako podróż, która inspirowana jest zdumieniem oraz zachwytem 
do źródła zrozumienia siebie. Stawanie w prawdzie, to zdawanie sobie sprawy z tego, 
co tak naprawdę ma wartość i co takiego teraz, dzieje się na świecie. Idąc przez życie 
bądźmy gotowi, wytrwali w dążeniu do obranego celu i zdecydowani. Możemy na-
uczyć się bycia bardziej sumiennym, poprawiając swoją koncentrację, wydajność, 
dokładność, skuteczność i jakość wykonywanej pracy. Sumienność wymaga od nas 
organizacji, więc regularnie układajmy i realizujmy rzeczy, które mamy do zrobienia 
i programy działań. Człowiekowi ciągle czegoś brakuje, cały czas czegoś szuka i dąży 
do czegoś. Stawanie w człowieczeństwie, to droga do maksymalnego życia i jest 
podstawą szlachetnego postępowania. Nie przywykajmy do minimum życia, będąc 
oszukiwani i zniewoleni, nie przyzwyczajajmy się do minimum duchowego. Przeświad-
czenie o naszej słuszności do życia, jest trwaniem od podstaw, wracaniem do źródła 
wiary, wartości, prawdy i miłości, które buduje jakość naszego życia. Dużo ludzi prze-
żywa pustkę tożsamości i różnego rodzaju zaburzenia, ponieważ mają ograniczony 
dostęp do prawdziwego źródła wiedzy o człowieku. Człowiek ma duszę, którą może 
sam zwracać ku i poznawać ją. Nie da się zrozumieć zjawiska edukacji w oderwaniu 
od charakteru ludzkiej natury. Zadaniem edukacji jest dotarcie do największej liczby 
obszarów wiedzy, by zrozumieć ich treść i znaczenie, alei poznać cele i przyczyny8.

2. Walory wynikające z obcowania ludzkiego
Człowiek ma skłonności do indywidualnego myślenia i działania, zatem ważne, 

jest zadbanie o to, z jakich źródeł czerpiemy wiedzę. Wiadomo, że ludzie mają różne 
sposoby bycia, czasami myślimy przed działaniem, czasami pomyślimy po działaniu 
i że mogliśmy coś zrobić lepiej, a czasami myślimy w trakcie realizacji działania. Czło-
wiek jest autorem swojego życia, można powiedzieć, że człowiek odgrywa różne role 
życiowe. Podstawą naszego postrzegania świata, czyli naszej percepcji, jest prosta 
forma myślenia, nazywana interpretacją przeżytych przez nas wrażeń przeżyć zgod-
nie z własnymi doświadczeniami. Zagrożeniem dla człowieka, jest programowanie 
ludzkich umysłów i uznawanie za prawdę informację przekazywane poprzez media, 
ponieważ myślenie wpływa na zachowanie, przeistacza się w zachowanie i sposób 
postępowania. Zarazem walorem, jaki zagrożeniem dla człowieka, są zdolności na-
szego umysłu do tworzenia lub konstruowania czegoś nowego, nowatorskiego lub 
niezwykłego, co może służyć ludziom, albo zostanie wykorzystane przeciwko czło-
wiekowi. Ludzie nie mają doświadczenia duchowego, są łatwowiernymi konsumen-
tami informacji, wierzą ludziom, którzy są wyżej w hierarchii od nich. Przyglądając 
się historii świata, ludzie jako poddani zawsze słuchali woli swoich panów, a teraz 
tych, którzy decydują w różnych sektorach życia społecznego i zarządzają państwami. 

8 J. Fulton Sheen, Nowe stare błędy. Wyd. W drodze. Poznań. 2019. s.174. 
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Umiejętność świadomego myślenia, obejmuje analizę czegoś w celu sformułowania 
opinii na dany temat. Krytyczny myśliciel nie przyjmuje założeń tematu, jako pewnik 
i prawdę bezwzględną. Kto pędem gwałtownej rzeki, nie chce być porwany na miej-
sce niebezpieczne, ten jego prądowi opierać się winien całą siłą, jeśli nie uczyni tego, 
to już po życiu, statku i towarach, albo rozbije się o skały, albo osiądzie na mieliźnie 
lub przepadnie9.

Walorem zasługującym u ludzi na uznanie, jest cierpliwość, często jest źle odczy-
tywana mylona z nieśmiałością, niepewnością lub wycofaniem. Jednak cierpliwość, 
to bardzo ważna umiejętność życiowa, która cechuje się postawą spokoju, wytrwało-
ści i niezłomności, Cierpliwość odznacza się umiejętnością czekania, sztuką myślenia 
oraz uporem do realizacji zadań. Cnota cierpliwości, jest wysoką wartością moralną, 
jak i pozytywną cechą charakteru, która powinna być chwalona przez ludzi nauki, 
ponieważ faktycznie dobre rzeczy pochodzą od tych, którzy czekają i dokładnie re-
alizują swoje zadania. Cierpliwość, to trudna umiejętność do opanowania, która uczy 
wytrwałości, czyli jest chłodnym spojrzeniem na dane problemy, niewłaściwe reakcje 
innych ludzi i zachowanie, na sytuacje stresowe i eskalowanie konfliktów.

Cierpliwość ułatwia przezwyciężenie i przetrwanie niepowodzenia życiowego, 
leczenia lub kryzysu życiowego, która dotyczy zdolności pracy nad długoterminowym 
celem, bez względu na to, czy jest to praca zawodowa, na przykład awans, czy osobi-
sta, na przykład pracowanie nad formą fizyczną, czy psychiczną lub oszczędzaniem 
pieniędzy. Przeciwieństwem cierpliwości, jest jej brak, czyli niecierpliwość cechująca 
się aroganckością, nie wrażliwością i impulsywnością, która prowadzi do wydawania 
pochopnych decyzji, przerywania rozmów oraz świadczy o słabych umiejętnościach 
interpersonalnych, a ludzie często unikają współpracy z niecierpliwymi ludźmi. Jeżeli 
tolerowana ma być, każda odmiana głupoty, potrzebne do tego będą ogromne pod-
kłady cierpliwości. Czasami jesteśmy skłonni znieść najwięcej od tych, dla których 
jesteśmy bliscy i od których jesteśmy najbardziej zależni, a sam ten fakt pozwala nam 
odnieść tryumf nad sobą. Z poszanowania innych ludzi wyrasta pokój, nieoceniona 
radość świata. Osoba, która nie jest w stanie znieść innych ludzi, powinna wycofać 
się w głąb siebie i siebie poznać, o ile tylko potrafi wytrzymać ze sobą10.

Człowiek ostrożny działa z rozwagą, posiada cechy, które nakłaniają go do na-
mysłu przed podjęciem działań. Nauka zdolności do rozważnego myślenia obejmuje 
trafną i realną ocenę sytuacji do właściwego osądu, zachowania się wobec innych 
ludzi, szczególnie zadbania o własne bezpieczeństwo społeczne, umysłowe i fizyczne. 
Ostrożność, jest doświadczeniem w sferze skłonności do namysłu, do refleksji przed 
działaniem, czy do rozsądnego podjęcia dalszych kroków, które związane są z naszą 
roztropnością. Kiedy czyny wynikają z ostrożności, to unikamy wielu nieprzyjemnych 
sytuacji, niechcianych emocji i szkodliwych konsekwencji własnych czynów. Musimy 
odróżnić ostrożność od podstępnego działania, opierającego się na podstępie, robie-
nia czegokolwiek za wszelką cenę, krzywdząc innych ludzi. Warto uczyć się zdolno-
ści przewidywania, ostrożności i zapobiegliwości. Wszelka mądrość na tym polega, 
by nie działać gwałtownie, ani się nie upierać przy swoich poglądach, a niech naszym 
doradcą będzie człowiek mądry i sumienny. Siebie najpierw utrzymuj w spokoju, 

9 I. Loyola, Maksymy Świętego Ignacego, Wyd. WAM, Warszawa. 2014 s.386
10 G. Baltazar, Sztuka roztropności. Wyd. Helion. 2015. S.158.
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wtedy będziesz mógł wnosić spokój w życie innych ludzi. Człowiek o gwałtownym 
usposobieniu, dobro na zło przemienia i łatwo złu zawierza11.

Nasze ludzkie doświadczenie utrwala nas w tym, że każda istota żyjąca pragnie 
być kochana, nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. Często wstydzimy się mówić o mi-
łości, zapominamy co jest w życiu dla człowieka najważniejsze, a poprzez swoje 
negatywne przeżycia odrzucamy miłość i oddalany się od prawdziwego jej źródła. 
Kochać i być kochanym oznacza, że mamy światło w sercu, przez to światło, łatwiej 
jest nam patrzeć w przyszłość, obcować z ludźmi oraz przygotować do różnych 
zmagań i wydarzeń życia codziennego. Miłość można opisać, jako poczucie silnej 
więzi z innymi ludźmi i jest wielką wartością. Jak pisał doktor psychologii, Ojciec 
Slavko Barbarić, że miłość jest środkiem, do odkrywania ludzkich myśli. Miłość 
ocenia, ale nie osądza. Kiedy ktoś kocha robi wszystko, czyni wszystko, aby spo-
tkać się z tą osobą, by spędzić z nią czas. Miłość jest drogą do drugiego człowieka 
i stanowi natchnienie. Wartość miłości często odkrywa się, kiedy się ją traci, a pro-
blemy, które ludzie mają z miłością, to złudzenie miłości, a wszystkie niedomogi 
relacji, są niedomogami nas samych. Patrząc przez pryzmat własnych zachcianek 
i pychy, mamy przy sobie osoby, na ile są nam potrzebne. Dzisiejszy świat choruje 
na powierzchniowe relacji i bylejakość. Świat się spieszy i człowiek się spieszy, 
nie dbamy o uważność na innego człowieka, nie jesteśmy skorzy poznawać źródła 
człowieczeństwa. Jeżeli nie będziemy potrafili nauczyć się siebie, zauważać ludzi 
oraz prawdziwych relacji, to nie będziemy w stanie nauczyć się miłości. Miłość 
potrzebuje czasu, granic i dystansu, a nie chorych relacji zawłaszczania drugiego 
człowieka na własność, by spełniał nasze wyobrażenia, zachcianki, oczekiwania, 
niedojrzałość i emocjonalne szantaże. Ludzie, którzy nie umieją kochać, a wiążemy 
się z nimi, to nasze nieszczęście. My jako ludzie gubimy miłość i poszukujemy mi-
łości, a miłość rozdaje i wzmacnia cierpliwość. Miłość jest wyposażeniem na życie, 
naszą sprawnością i nie musimy serdecznie o nią żebrać. Dojrzała miłość jest bez-
warunkowa, nieodwołalna i mądra, wobec samego siebie i bliźnich jest niezawod-
nym sprawdzianem w rozwoju duchowym. Przyjmowana i ofiarowana przynosi 
trwałą radość i jest wypełnieniem najgłębszych aspiracji człowieka. Miłość stanowi 
najlepszą ochronę dla wolności człowieka. Uczenie się mądrej miłości, to zadanie 
na całe życie12.

Warto zastanowić się jaki wpływ ma wiara na nasze życie, na walory myślenia, 
postępowania i sposobu bycia w obcowaniu ludzkim. Wiara kojarzy się z wyzna-
waniem jej, ale i ze wzmacnianiem, poszukiwaniem, błądzeniem i poznawaniem. 
Nasza wiara otwiera nas na świat, na ludzi i nowe perspektywy, a wierząc w coś, 
jesteśmy w przekonaniu, że to się spełni. Wiara uczy wytrwałości, w dochodze-
niu do wyznaczonego celu, jest naszym cichym sprzymierzeńcem. Wiara opiera 
się na zaufaniu, które tworzy poczucie jednomyślności, wyzwalając sensowny cel. 
Wiarę buduje się na zaufaniu do drugiego człowieka, a zaufanie jest obdarzaniem 
ludzi wiarą i wierzeniu drugiemu człowiekowi. Zaufanie otwiera nas na innych 
ludzi, większe możliwości do działania i rozwój osobisty. Jeżeli w mocno wierzymy, 
że nam się uda, to myślimy o tym, skupiamy się na tym, postępujemy tak, by stało 
się to realne. Wiara wyznacza nam sposób funkcjonowania, ponieważ wierzymy 

11 T. a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Wyd. WAM, Kraków, s.114.
12 M. Dziewicki, Człowiek uzależniony, między śmiercią, a życiem. Wyd. Rajmedia. 2020.s.144. 
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ludziom w ich uczciwość, prawdziwość, dobroć, cnotliwość i czynienie dobra, nato-
miast kiedy nie wierzymy ludziom ogranicza to nas i innych. Nie wierzymy wtedy, 
kiedy zostaliśmy oszukani, zranieni, okłamani i wykorzystani. Wiara jest sztuką 
zrozumienia, a najlepszym sposobem jest konfrontowanie jej z rzeczywistością. 
Wiara nie jest brzemieniem, ciężkim obowiązkiem do wykonania, ale jest to dar, 
który ci otwiera horyzonty, sprawia, że biegniesz i unosisz się w powietrzu w mi-
łości13. W rozważaniach Księdza Józefa Tischnera, wiara odpowiada łacińskiego 
fides, które oznacza wierność. Wierność wobec kogoś jest aktem zawierzenia, być 
wiernym i przyjąć zawierzenie. Wierność jest formułą wzajemności. Wierność 
jest możliwa tam, gdzie dochodzi do spotkania z prawdą człowieka. Doświadcza-
jąc człowieka w jego prawdzie, uzyskuję intuicję tego, że spotkany człowiek, jest 
godny zaufania14.

Podsumowanie
Walory są cechami ludzkimi, które człowiek może mieć, eksponować je, prezen-

tować, posiadać, postępować i zachowywać się w odpowiedni sposób. Walory myśle-
nia, postępowanie i sposobu bycia, są szerokim pojęciem. Walory, jako zalety życia 
ludzkiego ułatwiają pokonywanie trudności życiowych, wzmacniają wytrwałość, 
urzeczywistniają efekt działań i zapobiegają różnego rodzaju zaburzeniom. Człowiek 
na co dzień staje w obliczu szybko zmieniających się realiów, a walory są narzędziami 
na rozwiązywanie problemów. Pracując nad cechami charakteru, które stają się na-
szymi wartościami i pozwalają nam na dostrzeganie ważnych rzeczy, które służą nam 
do poprawy naszego sposobu bycia, funkcjonowania, myślenia i zachęcają innych bym 
sprzyjali nam i naszym poczynaniom. Człowiek ma tendencje do obcowania z ludźmi 
i nadawania jakości własnym relacjom, zatem ważne jest, aby stawiać, utrzymywać 
i rozwijać jakość swojego życia na najwyższym poziomie. Mądry człowiek, używa 
mądrości, aby dać innym wgląd w siebie i inspirację do działania. Jednak puenta, jest 
z tego taka, że wszystkie nasze zdolności i wszystkie nasze talenty pochodzą od Boga, 
który rozdziela je wedle Swojej woli, a my nie mamy żadnego powodu do chwały. 
Człowiek często wnosi w swoje życie grzech i kłamstwo, a sam co najwyżej może 
samego siebie zgubić15.

Streszczenie:
Walory myślenia, działania i sposób bycia w relacjach międzyludzkich to cechy, 

które pojawiają się w toku życia i wiele od nich zależy, czyli to, co się z nami dzieje i jak 
funkcjonujemy. Cechy ludzkie uzyskujemy poprzez interakcję z innymi ludźmi, socjali-
zację, rozwój, doświadczenie oraz widzenie ich i wyciąganie wniosków. Walory odno-
szą się do umiejętności zorientowanych na zachowanie, komunikowanie się z ludźmi 
i radzenie sobie z rzeczywistością, z którą wchodzimy w interakcje. Walory możemy 
posiadać lub nie, ale bardzo ważne jest, abyśmy umieli z nich właściwie korzystać. 
Celem artykułu jest opisanie walorów ludzkich, jednak jest to temat rzeka, a praca 
ta, jest tylko małym fragmentem wejścia w temat i zagadnienia mu towarzyszące.

Słowa klucze: walory, Myślenie, Postępowanie, Sposób, Bycie.

13 E. Petrozzi, Iskierki światła, z serca Matki Elwiry. Wyd. Cenacolo. San Lorenzo. 2011.s.69.
14 J. Tiszner, Alfabet duszy i ciała, Wyd. Znak, Kraków, 2018.s.209.
15 Jan Maria Vianney, Myśli na każdy dzień, Wyd. AA. Kraków, 2008, s. 259
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Summary:
The qualities of thinking, conduct, way of being in human intercourse
The qualities of thinking, acting, and the way of being in interpersonal relationships 

are features that appear in the course of life and a lot depends on them, i.e. what hap-
pens to us and how we function. We obtain human characteristics through interaction 
with other people, socialization, development, experience, and by seeing them and 
drawing conclusions. Qualities refer to skills oriented towards behavior, communicating 
with people, and dealing with the reality with which we interact. We may or may not 
have qualities, but it is very important that we know how to use them properly. The 
aim of this article is to describe human qualities, but this is a river subject and this 
work is only a small part of the entry into the subject and the issues surrounding it.

Key words: qualities, Think, Conduct, Way, Being.
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Woli. Obecnie doktorantka pedagogiki. Zainteresowania: pedagogika wczesnoszkolna, finanse i bankowość.

Wstęp
Coraz więcej czasu poświęca się zagadnieniom dotyczącym manipulacji. Rozważa-

nia wokół tego zagadnienia pojawiają się również w pedagogice1.Spojrzenie na wy-
stępowanie manipulacji w rzeczywistości wychowawczej jest odmienne, dlatego „to, 
co jedni nazywają wychowaniem, drudzy kwalifikują jako manipulację”2. Czym zatem 
jest manipulacja? Czy wychowujemy dziecko wolne? Czy w wychowaniu stosujemy 
techniki manipulacyjne?

1. Pojęcie manipulacji
Zdaniem M. Karwat manipulacja to „oddziaływanie ograniczające lub pozbawiające 

innych ludzi kontroli nad sytuacją i samokontroli zarazem; arbitralne sterowanie ich 
sytuacją, przeżyciami, sposobem myślenia i zachowaniami – oparte jednak nie na użyciu 
siły (co jest wyróżnikiem przymusu bezpośredniego lub przemocy) lub możliwości 
i groźby zastosowania siły (co jest cechą przymusu pośredniego), lecz na przebiegło-
ści, na przewadze taktycznej zapewnionej przez uprzedzenie i zaskoczenie innych lub 
dzięki nadużyciu reguł społecznych, zasad współżycia, zwłaszcza zasady wzajemno-
ści”3. W sensie dosłownym manipulacja to zespół działań przekształcających innych 
poglądy i zachowania4. Jest świadomym oraz zamierzonym ukrywaniem rzeczywistych 
celów działań. Manipulacja to intencjonalne oddziaływanie na poszczególnych ludzi5. 

1 A. Misiuk, Rzeczywistość wychowawcza a manipulacja, „Manipulacja pedagogiczno – społeczne aspek-
ty. Komunikacja, dydaktyka, wychowanie a manipulacja”, cz.2, Krakowska Akademia im. Andrzeja Fry-
cza Modrzewskiego, Kraków 2010, s. 115–125. 115.

2 J. Jastrzębski, Szkoła i media. Dwa oblicza manipulacji, [w:] B. Siemieniecki (red.), Manipulacja – me-
dia – edukacja, Toruń 2007, s. 276.

3 M. Karwat, Rewizja obiegowych pojęć manipulacji, M. Gamian-Wilk (red.), Przestrzenie manipulacji spo-
łecznej, Wyd. PWN, Warszawa 2014, s. 54.

4 T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3, Warszawa 2004, s. 47.
5 A. Grzywa, Manipulacja: mechanizmy psychologiczne, Kraśnik 1997, s. 11.
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Podstawowym motywem manipulacji jest „maksymalizacja własnego interesu albo 
interesu grupy osób, czy też instytucji, z którą ta osoba się identyfikuje”6.

W terminie manipulacja wpisane jest wartościowanie. Trudno jest więc mówić 
o nim bez emocji zwłaszcza gdy poruszamy temat rzeczywistości wychowawczej7. 
Do omawianej rzeczywistości nie zaliczamy jedynie element, które możemy zmie-
rzyć i policzyć, lecz również strefę duchową dziecka. Występuje ona jako obszar 
przypadkowych, zmieniających się wydarzeń. Jej stałymi elementami są działania, 
motywy i cele8.

2. Pojęcie wolności
Wolność jest wartością społeczną. Terminem tym zajmuje się filozofia, nauki spo-

łeczne i humanistyczne. Stąd też posiada równie ważną rangę jak chociażby praca czy 
rodzina9. O wolności mówimy w dwóch aspektach. Pierwszy to aspekt psychologiczno 
– antropologiczny (wolności woli) drugi społeczno – prawnym (wolność działania)10. 
Wolność to również wola, dążenie człowieka do dobra. Wolność to przeciwieństwo 
zamknięcia, odosobnienia11. Zdaniem M. Kunicka wolność jest zaprzeczeniem posłu-
szeństwa, to zgoda na wszystko12. 

Według słownika etycznego wolność to przeciwstawieństwo konieczności13. Wolność 
jest autonomią jest zdolnością do samorealizacji. Stąd też jednostka jest niezależna, 
wyróżnia ją subiektywne poczucie swobody.

Według M. Karwatowskiej wolność to stan, w którym decydujemy co chcemy robić14. 
Idąc za autorką, w myśl tej definicji osoba nie jest ograniczona żadnymi zakazami, 
nakazami. Wolność to przede wszystkim niezależność, samowola i samostanowienie. 
Zdaniem K. Obuchowskiego w wolności realizujemy swoich cele i dążenia. Człowiek 
jest więc intencjonalny, czyli wolny15.

Wolność to „zdolność podejmowania decyzji w oparciu o świadomość tego, co się 
czyni oraz o świadomość motywów, dla których się to czyni, a także w oparciu o ro-
zeznanie skutków własnego postępowania”16. Wolność tak rozumiana nie dotyczy 
dowolności działania, realizuje się ona w ramach swoich możliwości społecznych, in-
telektualnych, moralnych itp. Dokonujemy świadomych i wolnych wyborów. Jesteśmy 
odpowiedzialni za nasze wybory. Stąd też wolność w wymiarze osobistym to „działanie 
w sposób nie tylko autonomiczny, lecz także świadomy i odpowiedzialny”17.

W literaturze przedmiotu mówimy o dwóch rodzajach wolności. Pierwsza 
to „wolność od”. Wolność ta posiada charakter negatywny, oznacza „brak przymusu 

6 A. Misiuk, jw. s. 116.
7 T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3, Warszawa 2004, s. 47.
8 K. Ablewicz, Hermeneutyczno – fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Kraków 1994, s. 46.
9 M. Karwatowska, Uczeń w świecie wartości, Lublin 2010, s. 16
10 Tamże, s. 145.
11 M. Karwatowska, Uczeń w świecie wartości…, s. 146.
12 M. Kunicka, Władza, przymus i wolność w edukacji, „Opuscula Sociologica”, 2012, nr 1 (1), s. 42.
13 s. Jedynak (red.), Mały słownik etyczny, Bydgoszcz 1999, s. 286–287.
14 M. Karwatowska, Uczeń w świecie wartości…, s. 146.
15 K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993, s. 107.
16 M. Dziewiecki, Wolność i wychowanie, http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/

Ks.Dziewiecki02.pdf. s. 2–3.
17 Tamże, s. 2–3.
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zewnętrznego i brak wewnętrznych ograniczeń działania”18. Zdaniem F. Hegla swo-
bodnie dokonujemy wyboru, określać cele oraz charakter działania. Druga to „wol-
ność do”, wolność pozytywna, związana jest z możliwością wpłynięcia na nasze cele.

W pedagogice wolność negatywna dotyczy uwolnienia się jednostki od przymusu, 
z brakiem ograniczeń. Natomiast wolność pozytywna to wolność do dialogu, negocjacji, 
wolność wyboru. Obok wolności negatywnej i pozytywnej mówimy jeszcze o wolności 
obiektywnej i subiektywnej19. Zdaniem J. Gajda pierwszy stan dotyczy bycia wolnym, 
a więc beingfree, drugi stan oznacza – czuć się wolnym, czyli felleingfree.

3. Pojęcie wychowania
Według Z. Mysłakowskiego wychowanie istnieje, odkąd istnieje cywilizacja, doty-

czy ono wszystkich ras ludzi20. Pitagorejskie słowa – „therapeu paideian (Zatroszcz 
się o wychowanie!)”21 są najlepszym dowodem na to, że „filozoficzne myślenie już 
w swoich antycznych początkach nadawało szczególne znaczenie temu właśnie pro-
cesowi”22. Zdaniem B. Suchodolskiego przez wychowanie rozumiemy przygotowanie 
człowieka „do zadań, jakie powstają w wyniku rozwoju współczesnej cywilizacji”23. 
Stąd też wychowaniem jest „przysposobieniem jednostki do życia”24.

W rozumieniu G. Mialaret wychowanie to sztuka stwarzania odpowiednich warun-
ków, posługiwania się technikami, to także sterowanie dzieckiem ku założonym celom. 
Tak rozumiane wychowanie oddziałuje na cały obraz wychowanka, na jego rozwój25.

Wychowaniem to systemem działań „zmierzających do określonych rezultatów 
wychowawczych”26. Wychowanie XXI wieku realizowane jest w zmieniającej się cy-
wilizacji. Dlatego też zadania wychowawcze zdaniem Z. Wroczyńskiego mają postać 
bardziej złożoną, nie mówimy tu o stabilizacji życia kulturowego i społecznego.

Wychowanie jest świadomym działaniem skierowanym na wychowanka, ma ono 
na celu przyswojenie bądź utrwalenia pożądanych cech jego osobowości.

Jak podaje W. Okoń wychowanie to „świadomie organizowaną działalność spo-
łeczną, opartą na stosunku wychowawczym między wychowankiem a wychowawcą, 
której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka. Zmiany 
te obejmują zarówno stronę poznawczo – instrumentalną, związaną z poznaniem 
rzeczywistości i umiejętnością oddziaływania na nią, jak i stronę emocjonalno – mo-
tywacyjną, która polega na kształtowaniu stosunku człowieka do świata i ludzi, jego 
przekonań i postaw, układu wartości i celu życia”27.

W literaturze przedmiotu wychowanie definiuje się w wąskim i szerokim znaczeniu. 
Wychowanie w wąskim znaczeniu to „świadome, celowe i specyficzne pedagogiczne dzia-
łanie osób z reguły występujących w ich różnych zbiorach (rodzinnych, szkolnych, innych) 

18 J. Daszykowska, M. Rewera (red), Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności, Warszawa 
2010, Żak, s. 44–45.

19 Tamże, s. 45.
20 Z. Mysłakowski, Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności, Warszawa 1964, s. 246.
21 M. Dudzikowa, M. Czerpaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty, t. I, Gdańsk 2007, s. 27.
22 Tamże.
23 M. Godlewski, s. Krawcewicz i in. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 1980, s. 18.
24 Tamże.
25 G. Mialaret, Wprowadzenie do pedagogiki, Warszawa 1968, s. 14.
26 R. Wroczyński, Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, Warszawa 1966, s. 9.
27 D. Wosik-Kawala, Uwarunkowania skuteczności procesu wychowania w środowisku szkolnym, „Annales 

Universitatis Mariae Curie – Skłodowska. Sectio J. Paedagogia – Psychologia”, 2018, 31 (3) s.11.



ARTICLES

110

dokonywane głównie przez słowo (i inne postacie interakcji, zwłaszcza przez przykład 
osobisty) zmierzający do osiągnięciu względnie trwałych skutków (zmian) w rozwoju 
fizycznym, umysłowym, społecznym, kulturowym i duchowym jednostki ludzkiej”28.

Z kolei w szerszym znaczeniu to „oddziaływanie całokształtu specyficznych pe-
dagogicznych bodźców i doświadczeń ogólnospołecznych, grupowych, indywidual-
nych, profesjonalnych i nieprofesjonalnych przynoszących względnie trwałe skutki 
w rozwoju jednostki ludzkiej w sferze fizycznej, umysłowej, społecznej, kulturowej 
i duchowej”29. W znaczeniu szerszym wychowanie zbieżne jest z procesem socjalizacji, 
zaś w węższym oznacza „celową interwencję w jej przebieg”30.

Na potrzeby niniejszego artykułu wychowanie będzie rozumiane w znaczeniu 
wąskim. Odnosi się ono do świadomego, celowego oraz specyficznego oddziaływania 
pedagogicznego. Wychowanie to zmierza do osiągnięcia trwałych zmian w rozwoju 
fizycznym, umysłowym, duchowym, społecznym i kulturowym jednostki31. w litera-
turze przedmiotu za główną funkcję wychowania, rozpatrywanego w kategoriach 
zjawisk społecznych i indywidualnych, uważa się oddziaływaniena dziecko w celu 
wywołania konkretnych zmian32.

4. Manipulacja a wychowanie – podobieństwa
Manipulacja, podobnie jak wyżej omawiane wychowanie, jest „świadomym, ce-

lowym i planowym oddziaływaniem na człowieka”33. Zdaniem A. Lepy przedmiotem 
działań manipulatorskich jest pewny wycinek otaczającej dziecko rzeczywistości34. 
Oddziaływanie to dotyczy sfery poznawczej, emocjonalno – motywacyjnej i sfery 
behawioralnej. Sfera poznawcza to przekaz informacji, wiedzy. Sfera emocjonalno– 
motywacyjna to budzenie inicjatywny, zaangażowania w konkretne obszary działal-
ności. Zaś sfera behawioralna to naśladowanie innych, modelowanie zachowania35.

Przynależność do danej grupy jest istotnym aspektem obrazu samego siebie36. 
i tutaj patrząc pod katem dziecka, dla niego wpływy rówieśników są najważniejsze. 
„Jakość kontaktów z kolegami, nawiązywane w tym okresie przyjaźnie czy pozy-
cja w grupie, nazywana statusem socjometrycznym, w dużym stopniu wpływają 
na funkcjonowanie społeczne na dalszych etapach życia”37. Akceptacja ze strony 
rówieśników jest ważnym składnikiem samoakceptacji. Doznawanie przez dziecko 
porażek, bycie źle ocenianym obniża jego szanse społeczne, powodować pesymi-
styczne spostrzeganie siebie w przyszłości38. Zdaniem B. Śliwerskiego „znaczenie 
wpływu grupy na zachowania jednostek zostało wykorzystane w manipulacji”39. 

28 W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1996, s. 917.
29 Tamże, s. 918.
30 D. Kalisiewicz (red.), Nowa encyklopedia powszechna, t. IV, Warszawa 1997, s. 915.
31 W. Pomykało, Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993, s. 917.
32 M. Przetacznik – Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, Warszawa 2002, s. 17
33 A. Lepa, Świat manipulacji, Częstochowa 1997, s. 24.
34 Tamże.
35 A. Misiuk, jw. s. 117.
36 W. G. Stephan, C. W. Stephan, Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańsk 1999, s. 100.
37 K. Appelt, Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? [w:] A. Brzezińska (red.), Psychologiczne por-

trety człowieka, Gdańsk 2005, s. 284.
38 B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów ży-

cia człowieka, Warszawa 2007, s. 150.
39 A. Misiuk, jw. s. 118.
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Stąd też jedną z metod manipulacyjnych, która często bywa wykorzystywana 
w praktyce jest presja grupy. Opiera się ona na wewnątrzgrupowym zaufaniu oraz 
potrzebie bezpieczeństwa40. Takie zachowanie służy łamaniu woli wychowanka. 
Dziecko pragnie być akceptowane przez członków grupy, zmienia się wobec ocze-
kiwań nauczyciela.

Przykładem manipulacji jest wykorzystanie systemu kar i nagród. Jak czytamy 
u E. Stanisławiak „Nagradzanie polega na tworzeniu pozytywnych następstw tych za-
chowań jednostki, które są pożądane przez osobę wywierającą wpływ. Karanie nato-
miast to tworzenie następstw negatywnych, czyli wprowadzanie po wykonaniu reakcji 
niepożądanej bodźców awersyjnych, nieprzyjemnych dla jednostki”41. Zgrany system 
kar i nagród jest jednym z czynników wpływających na kształtowanie samooceny. 
Mówiąc o karach i nagrodach mamy na myśli takie formy jak pochwały, upomnienia, 
oceny. Zaklasyfikowanie ich do kategorii manipulacji zależy od celu ich zastosowania. 
Za działania manipulacyjne uznaje się działania, które mają przynieść korzyści osobie 
manipulującej42. w sferze wychowawczej celem powyższych nagród jest docenianie 
pracy i wysiłku dziecka, jak również stymulowanie go do dalszej pracy. Kary z kolei 
powinny „dawać szansę poprawy, pomagać zrozumieć, dlaczego dane zachowanie było 
złe, oraz zapobiegać powstawaniu podobnych przewinień w przyszłości”43. Niemniej 
jednak to nagradzanie przynosi większe rezultaty. Kara bowiem zamiast likwidować, 
często tylko tłumi reakcje44.

Jedną z metod manipulacji jest angażowanie autorytetów. Odbywa się to przez 
cytowanie czyichś słów, odwoływanie się do jego zdania bądź zachowania. „Jeżeli 
sam manipulator nie jest dla odbiorcy wystarczająco uznanym autorytetem, to może 
użyć skutecznej techniki dwustopniowego przekazu informacji poprzez nadawcę 
pośredniego, jakim jest osoba posiadająca autorytet”45. Ulegania autorytetom jest 
ściśle związane z praktyką socjalizacji, pojawia się w postaci zautomatyzowanej. 
Osoby są posłuszne autorytetom bowiem zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, 
są przekonani, że ich postępowanie jest słuszne46. Autorytety, naśladownictwo, mo-
delowanie i identyfikacja występują również w procesie wychowawczym. Użycie 
autorytetu w manipulowaniu dzieckiem polega na „przesłaniu, by dana osoba naśla-
dowała autorytet, gdyż to naśladownictwo jest dla niej dobre”47. Autorytety w edu-
kacji wykorzystywane są bardzo często. Przykładem jest chociażby spotkanie dzieci 
z policjantem, strażakiem, który opowiada uczniom w jaki sposób należy się zacho-
wywać i jak dbać o bezpieczeństwo. Nauczyciele często też wykorzystują autorytet 
znanych piosenkarzy, sportowców, by zniechęcić do sięgania przez dzieci do środków 
psychoaktywnych. Zagadnienia omawiane są w ramach godziny wychowawcze, gdzie 
poprzez film, utwór promują prawidłowy obraz rzeczywistości społecznej. To język 
jest głównym narzędziem komunikacji. Służy do przekazu poglądów, informacji, 
wpływa na postawy oraz zachowanie odbiorców.

40 A. Grzywa, Manipulacja: mechanizmy psychologiczne, Kraśnik 1997, s. 128.
41 E. Stanisławiak (red.), Szkice z psychologii społecznej, Warszawa 1999, s. 22.
42 W. Warecki, M. Warecki, Słowo o manipulacji, czyli krótki podręcznik samoobrony, Warszawa 2005, s. 27.
43 A. Misiuk, jw. s. 119.
44 Tamże, s. 23.
45 Tamże, s. 119.
46 H. Hamer, Psychologia społeczna. Teoria i praktyka, Warszawa 2005, s. 68.
47 A. Misiuk, jw. s. 119.
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Działania manipulacyjne mogą być wykorzystywane z przemocą i przymusem. 
w tej formie występują w każdej szkole. Przykładem jest chociażby narzucanie wiedzy, 
kultury i języka. Uczniowie podporządkowują się określonym normom, jest presja 
związana z koniecznością uczenia się, posłuszeństwem wobec poleceń nauczyciela 
czy też odrabianie zadań. Szkoła funkcjonuje w systemach pewnych zasad, często 
o charakterze imperatywnym, związane są z realizacją roli ucznia i pracownika48. Dzia-
łania manipulacyjne ze strony nauczyciela to również „demonstrowanie swojej siły 
i przewagi, wytwarzanie atmosfery zagrożenia, straszenie dzieci skargą do rodziców, 
podsycanie rywalizacji wewnątrzgrupowej oraz obrażanie ucznia w obecności klasy”49.

W rzeczywistości wychowawczej manipulacjami są także takie sytuacje jak: ciągłe 
zmieniany reguł postępowania, wywoływanie poczucia winy, pochlebstwa, wzbudza-
nie sympatii50.

Do wspólnych cech manipulacji i wychowania zalicza się m.in.: manipulacja tekstem, 
angażowanie autorytetów, stymulacja za pomocą akr i nagród, posługiwanie się przy-
musem i przemocą, wykorzystanie presji grupy, zmiana reguł, wzbudzanie sympatii itp.

5. Manipulacja a wychowanie – różnice
Do cech różniących manipulację od wychowania zalicza się sposób postrzega-

nia samego adresata oddziaływań. a więc w wychowaniu to uczeń jest podmiotem, 
do niego kierowane są oddziaływania. To on przyswaja sygnały i zmienia je zgodnie 
z ich treścią51. Korzystając ze swoich prawa do autonomii oraz niezależności, ponosi 
odpowiedzialność za własne decyzje, nabywa kompetencje. Co ważne w manipulacji 
to człowiek jest przedmiotem oddziaływań, manipulator nie liczy się z jego potrze-
bami oraz interesami52.

Inną cechą różnicującą wychowanie od manipulację jest „świadomość celów od-
działywań”53. Działania manipulatorskie są ukryte. Cecha ta dotyczy przede wszystkim 
celów i mechanizmów, jakie stosują manipulatorzy w ramach działań manipulatorskich. 
Ona odpowiada za skuteczność manipulacji. Manipulatorzy działają w taki sposób, 
by „osoba manipulowana była przekonana, że wszelkie decyzje i działania wykonuje 
z własnej nieprzymuszonej woli. Manipulacja zdemaskowana przestaje być mani-
pulacją”54. Występują też takie sytuacje, w których manipulator powiadamia osobę 
manipulowaną o swoich celach działań, niemniej jednak są one fałszywe. Zabieg ten 
jest zamierzony, ma on wzmocnić skuteczność manipulacji55. W manipulacji mówimy 
o konflikcie. Zdaniem J. Warchala jest to „konflikt między założoną przez odbiorcę 
komunikacją nastawioną na porozumienie a zrealizowaną wbrew niemu komunika-
cją nastawioną na rezultat, między naiwnym przeświadczeniu odbiorcy o dążeniu 
nadawcy do porozumienia, a skrytym zrealizowaniem strategii dążenia do osiągnięcia 
zamierzonego i nieujawnionego rezultatu”56. Z kolei w wychowaniu cele są jawne, 

48 s. Rogala, Przymus w świadomości młodzieży. Rodzina i szkoła wobec przymusu i swobody, Opole 2000, s. 135.
49 A. Misiuk, jw. s. 121.
50 Tamże.
51 M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, Warszawa 2002, s. 33.
52 W. Warecki, M. Warecki, Słowo o manipulacji, czyli krótki podręcznik samoobrony, Warszawa 2005, s. 11.
53 A. Misiuk, jw. s. 123.
54 Tamże.
55 A. Wrobel, Wychowanie a manipulacja, Kraków 2006, s. 33.
56 J. Warchala, Horyzonty manipulacji: perswazja, manipulacja, interpretacja, Lublin 2004, s. 50.
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wychowawca i wychowanek są ich w pełni świadomi. a stopień świadomości zależy 
od wieku i dojrzałości psychicznej podopiecznych. Zdaniem M. Przetacznik-Gierowska 
„wiąże się z rozwojem norm, zasad postępowania oraz stopniową ich internalizacją”57.

Kolejna ważna różnica związana jest z formami i środkami oddziaływań. i tak 
w procesie wychowawczym formy oraz środki służą dziecku, a więc wspomagają 
jego rozwój, dążą do wielozmysłowego poznania przez dziecko otaczającej rzeczy-
wistości. Natomiast w manipulacji człowiek traktowany jest jako narzędzie a nie jako 
osoba, Jest to instrumentalne podejście, realizuje cele manipulatora. Człowiek nie 
ma tu praw i swoich potrzeb. Takie postępowanie manipulatora ogranicza swobodę 
manipulowanego. Osoba manipulowana nie może podjąć żadnej decyzji, to manipu-
lator odnosi osobiste korzyści58.

Analizując pod kątem rozwoju moralnego, wychowawca wspiera dziecko, przeka-
zuje wartości, podaje wzory postępowania, oddziela prawdę od fałszu, kieruje dobrem. 
Manipulator z kolei steruje emocjami, wprowadza w błąd – fałsz przedstawia jako 
prawdę, dobro jako zło, ma on na celu zafałszowanie obrazu rzeczywistości w świa-
domości osoby manipulowanej.

Oddziaływania mają na celu wywołał u wychowanka pozytywne zmiany w jego 
aktywności oraz zachowaniu59. Nauczyciel pomaga zaspokoić indywidualne potrzeby 
ucznia, rozwija jego możliwości, organizuje rożne formy pomocy psychologiczno – pe-
dagogicznej. z kolei manipulator, wykorzystując wiedzę oraz „opierając się na dobrej 
znajomości cech osobowości osoby manipulowanej, wykorzystuje różnorodne jej 
słabości (moralne, intelektualne, wynikające z trudnej sytuacji) i niezaspokojone 
potrzeby, by osiągnąć własny cel”60.

Ostatnią cechą odróżniającą wychowanie od manipulacji jest zakres oddziaływań. 
Zdaniem M. Przetacznik – Gierowska wychowanie ma charakter uniwersalny oraz 
ponadczasowy. Na cały proces wychowania wpływają uwarunkowania historyczne, 
kulturowe i społeczne. Działania wychowawcze determinowane są przez sferę spo-
łeczną61. I tutaj w zależności od przedmiotu wychowania, najczęściej dzieli się wycho-
wanie na umysłowe, moralne, estetyczne, religijne. Wychowawca oddziałuje zatem 
na każdą ze sfer ucznia. z kolei osoba manipulująca skupia się jedynie na wycinku 
rzeczywistości wychowawczej, na wybranej aktywności jednostki62.

Manipulacja jest zjawiskiem powszechnym. Wykorzystywana jest w rożnych ob-
szarach i aktywnościach człowieka. Jej elementy są widoczne także w rzeczywistości 
wychowawczej. Niemniej jednak między wychowaniem a manipulacją istnieje wiele 
różnic. Mowa jest tu między innymi o sposobie postrzegania wychowanków, o jawności 
działań i celach oddziaływań. Stąd też jak czytamy w literaturze przedmiotu wycho-
wania nie można zaliczyć do manipulacji63. W wychowaniu działania manipulacyjne 
mogą powodować zachowania agresywne, konformizm, zanik wrażliwości moralnej itp.

57 A. Misiuk, jw. s. 123.
58 Tamże.
59 M. Dudzikowa, M. Czerpaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty: interdyscypli-

narne ujęcie, t. 1, Gdańsk 2007, s. 32–33.
60 A. Misiuk, jw. s. 123.
61 M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, Warszawa 2002, s. 17.
62 B. Śliwerski, Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy, [w:] M. Dudzikowa, M. Czerpaniak-Walczak 

(red.), Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty: interdyscyplinarne ujęcie, t. 1, Gdańsk 2007, s. 30.
63 A. Misiuk, jw. s. 125.
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Wnioski
Zjawisko manipulacji poruszane jest w różnych środowiskach. Występuje ono 

również w rzeczywistości wychowawczej. Stosowane techniki manipulacyjne, w tym 
kary i nagrody, angażowanie autorytetów, manipulacja, wykorzystywanie presji 
są jednym z narzędzi rodzica. Między wychowaniem a manipulacją występują jednak 
istotne różnice. Mowa jest tu o sposobach postrzegania adresata, celach, stosowanych 
metodach i formach przekazu, jak i zakresu wpływu64.

Jak słusznie zauważa A. Lepa „w wychowaniu idzie zawsze o kogoś, tj. o człowieka 
i jego osoby rozwój, to w manipulacji chodzi z reguły o coś, co zasadniczo istnieje 
poza człowiekiem i jego rzeczywistym dobrem, a czemu podporządkowane jest zdo-
bywanie człowieka, zawładnięcie nim i dowolne dysponowanie”65. Niemniej jednak 
zjawisko manipulowania człowiekiem jest dziś powszechne. Funkcjonuje ono wszę-
dzie, niezależnie od systemu władzy czy też poziomu kultury. Przy czym w ustrojach 
totalitarnych jest nadmiernie stosowane. Manipulacja przenika do społeczeństwa nie 
tylko poprzez politykę, ale i media, edukację.

Streszczenie:
Zjawisko manipulacji poruszane jest w różnych środowiskach. Występuje ono rów-

nież w rzeczywistości wychowawczej. Stosowane techniki manipulacyjne, w tym kary 
i nagrody, angażowanie autorytetów, manipulacja, wykorzystywanie presji są jednym 
z narzędzi rodzica. Między wychowaniem a manipulacją występują jednak istotne 
różnice. Mowa jest tu o sposobach postrzegania adresata, celach, stosowanych me-
todach i formach przekazu, jak i zakresu wpływu. Czym zatem jest manipulacja? Czy 
wychowujemy dziecko wolne? Czy w wychowaniu stosujemy techniki manipulacyjne?

Niniejszy artykuł porusza kwestie wolności dziecka. Definiuje pojęcie manipulacji, 
wychowania. Mówi o jego podobieństwach i różnicach. Wyjaśnia termin wolności.

Słowa kluczowe: manipulacja, wychowanie, wolność, dziecko

Summary:
Upbringing between manipulation and child’s freedom
The phenomenon of manipulation is discussed in various environments. It also 

occurs in the educational reality. The manipulative techniques used, including punish-
ments and rewards, engaging authorities, manipulation, and using pressure are one of 
the parent’s tools. There are, however, significant differences between upbringing and 
manipulation. It is about the perception of the addressee, goals, methods and forms 
of communication, as well as the scope of influence. So what is manipulation? Are 
we bringing up a free child? Do we use manipulative techniques in our upbringing?

This article addresses the issue of the freedom child. Defines the concept of ma-
nipulation, education. He talks about its similarities and differences. Explains the 
term freedom.

Keywords: manipulation, upbringing, freedom, children

64 Tamże, s. 115.
65 A. Lepa, Manipulowanie człowiekiem jako problem współczesnej pedagogii, „Ethos”, R. 5, nr 1–17, 1992 

s. 77–87, s. 83.
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Wolność słowa i odpowiedzialność 
za jej naruszenie

mgr Alicja Sadowa – KUL JP II w Lubinie

Ur. w 1993 r. w Leżajsku. Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Spo-
łeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Obecnie doktorantka III roku prawa w Katedrze Historii Ustroju i Prawa 
w Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw-
ła II w Lublinie. Zainteresowania: historia prawa, prawo rodzinne, prawo cywilne.

Wstęp
Tematem niniejszego artykułu jest jedna z konstytucyjnych wolności, a mianowicie 

wolność słowa. Celem jest wykazanie granic wolności słowa oraz ogólnej odpowie-
dzialność za naruszenie tej wolności. W artykule została omówiona definicja wolności 
słowa. Ukazano okoliczność ze względu, na które przepisy prawa zezwalają na ograni-
czenie wolności konstytucyjnej. W nawiązaniu do omawianego zagadnienia zostanie 
również omówiona granica wolności słowa, która jest bardzo trudna do wyznaczenia. 
Na końcu artykułu zostanie omówiona odpowiedzialność karna oraz odpowiedzial-
ność cywilna, którą poniesie osoba przekraczająca granice wolności słowa. Niniejsze 
zagadnienia są bardzo ważne, gdyż z omawianą wolnością oraz jej ograniczeniami 
mamy bezpośrednie do czynienie w codziennym życiu.

1. Definicja wolności słowa
Do podstawowych praw i wolności człowieka zalicza się między innymi wolność 

słowa. Wolność ta ma charakter złożony, czyli jej istota składa się z wielu praw. Osoba, 
która powołuję się na wolność słowa ma przywilej posiadania własnych poglądów, 
ma przymiot przekazywania informacji a także idei, oraz posiada prawo do poszu-
kiwania i otrzymywania informacji. W tej perspektywie wolność słowa kształtuję 
się na płaszczyźnie interakcji jednostki z innymi jednostkami, jednostki z organami 
publicznymi, mediami. Wszelkie działania mające na celu wpływania na niniejsze 
płaszczyzny interakcji, co do zasady są uznawane za działania prowadzące do ograni-
czenia wolności słowa. Rafał Mizerski uważa, że wolność słowa zawarowuje możność 
niezbędne dla rozwoju osobowego człowiek, które służą zaspokajaniu jego ciekawości, 
poznawaniu i interpretowaniu świata, komunikowania się z innymi, a w konsekwencji 
także świadomemu i przemyślnemu przeważaniu własnej egzystencji1.

Również w ocenie Jacka J. Mrozek wolność słowa ma wielopłaszczyznowy cha-
rakter. Uważa on, że wolność słowa można rozumieć sensu stricte, jak również, jako 
określenie innych wolności funkcjonujących w zakresie różnych zewnętrznych prze-
jawów aktywności ludzkiej. Na tym podłożu zwraca uwagę na swobodę w zakresie 

1 J. Wichura, Wolność słowa jako fundament państw demokratycznych a jej wielopłaszczyznowy charak-
ter [w:] Pisma Humanistyczne 2014 nr 12, str. 193–214.
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uzewnętrzniania własnych myśli, opinii, informacji wobec innych osób w formie 
możliwej do zrozumienia, wyrażanych w procesie komunikowania się ludzi2.

Omawiana wolność zawiera w sobie po pierwsze prawo do formy słowa, wypo-
wiedzi a po drugie wybór słuchacza, odbiorcy. Powiązane jest to z tym, że określone 
poglądy mogą być głoszone w dowolnej postaci, przy wykorzystaniu wszelkich do-
stępnych środków. Także występuje swoboda w określeniu grona osób, którym dane 
myśli chce przedstawić3. Wolność słowa ma zastosowanie zarówno do wypowiedzi 
werbalnej, jaki i wypowiedzi niewerbalnej myśli oraz przekonań. J. Sobczak podkreśla, 
że wolność wypowiedzi jest możnością przekazywania informacji oraz idei w swo-
bodnie określonej formie i do wybranych adresatów4.

Natomiast M. Zdyb zaznacza, że wielopłaszczyznowość analizowanej wolno-
ści sytuowana jest pomiędzy założeniem, że oznacza ona wszystko, na co zezwala 
państwo, aż po skrajnie nihilistyczne ujęcie nawiązujące do anarchistycznych wizji 
wolności. W ocenie Zdyba takie skrajności muszą rodzić niepokój, a stosunki między 
wolnością i prawem należy widzieć w perspektywie naturalnego porządku i ładu. Tak 
opisana wolność nie jest ani wolnością w jej heglowskim wcieleniu, gdzie przyjmuje 
się, że pozytywny porządek prawny jest królestwem urzeczywistnionej wolności, 
ani w jej stirnerowskim wcieleniu, gdzie za najważniejszą i najcenniejszą wartość 
człowieka uważa się jego egoizm5.

Należy zaznaczyć, że wolność słowa podlega ocenie, relatywizacji i konceptualizacji, 
pozwalającej ustalić każdorazowo jej treść, sens oraz zasięg przedmiotowy w zderzeniu 
z dwoma innymi stanami, wartościami czy dobrami. Pierwszym są prawa i wolności, 
które nie zawsze posiadają taką samą skale relewancji, czyli pośród wszystkich praw 
i wolności możliwe jest dokonywanie hierarchizacji, wartościowania, podporządko-
wania jednych praw i wolności drugim, które traktowane są, jako priorytetowe lub 
fundamentalne. Drugim z kolei są prawa oraz wolności innych osób, ponieważ zreali-
zowanie jednej konkretnej wolności, w ściśle określonej sytuacji nie może powodować 
naruszenia, ograniczenia, redukowania a także eliminowania wolności innej osoby 
albo innych osób. Dlatego powinno kierować się zasadą, że wolność jednej osoby 
kończy się tam, gdzie bezpośrednio zaczyna się wolność drugiej osoby6.

2. Regulacje wolności słowa i jej ograniczenia
Jak już wspominano powyżej wolność słowa zalicza się do fundamentalnych, pod-

stawowych praw człowieka. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia każdej 
osobie wolność wyrażenia swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania 
informacji7. Przez wypowiedź należy rozumieć wyrażenie własnych poglądów i prze-
konań w każdej możliwej formie. Wypowiedź może stwierdzać zarówno określone 

2 J. J. Mrozek, Rozważania prawne wokół pojęcia „wolność słowa” [w:] Media, Kultura, Komunikacja Spo-
łeczna 2012, nr 8, str. 157–163.

3 Ibidem.
4 J. Sobczak, Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Cz. I. [w:] 

Ius Novum 2007, nr 2–3, str. 5
5 M. Zdyb, Aksjologiczne podstawy wolności wypowiedzi, [w:] W. Lis (red.), Z. Husak, Praktyczne aspekty 

wolności wypowiedzi, Toruń 2011, str. 24–25.
6 J. J. Mrozek, Rozważania prawne…, str. 158.
7 Art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 

483 ze zm.), dalej: Konstytucja RP.
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fakty, jak i również zawierać ich oceny. Wolność słowa odnosi się także do wypowiedzi 
zamieszczanych w internecie, w tym również na portalach społecznościowych. Oma-
wiana wolność składa się z trzech wolności: wolności wyrażania poglądów, wolności 
pozyskiwania informacji i z wolności rozpowszechniania informacji8. Analizowana 
wolność gwarantuje także wolność mediów – wolność środków społecznego przekazu, 
która składa się z trzech podstawowych elementów: swobody zakładania środków 
społecznego przekazu, swobody prowadzenia działalności przez środki społecznego 
przekazu, a także swobody kreowania struktury własnościowej środków społecznego 
przekazu9.

Wolność wypowiedzi w wymiarze indywidualnym ma na celu doskonalenie inte-
lektualne jednostki, służy jej rozwojowi, jej osobowości i samorealizacji. Natomiast 
w wymiarze zbiorowym jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania demokracji, 
gdyż umożliwia debatę publiczną, artykulację swoich potrzeb przez suwerena oraz 
kontrolę osób, które w imieniu suwerena sprawują władze10. Mając na względzie dwa 
wymiary wolności słowa przyjmuję się, że ma ona charakter mieszany, czyli wolności 
osobistej w sferze życia prywatnego i wolności politycznej w sferze życia publicznego11.

Na gruncie ustawodawstwa międzynarodowego zagadnienie wolności słowa jest 
regulowane w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zgod-
nie z Konwencja każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje 
wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei 
bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe12.

Swoboda wypowiedzi może zostać ograniczona tylko na podstawie przepisów 
prawnych zawartych w ustawie i tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla bezpieczeństwa 
państwa lub porządku publicznego, albo dla ochrony zdrowia, moralności publicznej 
oraz wolności i praw innych osób. Takie ograniczenie nie może naruszać istotę wolno-
ści i praw13. Wskaźnikiem wolności słowa w państwie demokratycznym jest nie tylko 
istnienie samego ograniczenia, gdyż są one oczywiste z punktu widzenia interesów 
państwa i społeczeństwa, a także intensywności, sposób wytyczenia przez system 
prawny granic wolności słowa14.

Konwencja Praw Człowieka również przewiduje możliwość ograniczenia oma-
wianej wolności. Ograniczenia muszą być uregulowane przez ustawę i niezbędne 
w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, inte-
gralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność 
zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia 
i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapo-
bieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstron-
ności władzy sądowej15.

8 P. Tuleja (red)., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2021.
9 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2017 r., K 13/07 (OTK-A 2010, nr 9, poz. 98).
10 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r., P 3/06 (OTK-A 2006, nr 9, poz. 121).
11 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/11 (OTK-A 2011, nr 6, poz. 61).
12 Art.. 10 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności sporządzona w Rzy-

mie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protoko-
łem nr 2 (Dz. U. 1993, nr 61, poz. 284), dalej: Konwencja Praw Człowieka.

13 Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
14 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r., sygn. akt P 3/06 (OTK ZU nr 9/A/2006, 

poz. 121).
15 Art. 10 ust. 2 Konwencji Praw Człowieka. 
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Bardzo ważne dla ustalenia dopuszczalności ograniczenia wolności praw konsty-
tucyjnych ma ustalenie czy ograniczenie jest konieczne w demokratycznym państwie. 
Należy stosować zasadę proporcjonalności, która pozwala na ustalenie, w jakim za-
kresie można ograniczyć dane prawo ze względu na konieczność realizacji innego 
prawa lub konieczność realizacji zasady o charakterze przedmiotowym. Zasada ta nie 
służy wskazaniu ustawodawcy najlepszego środka realizacji celów ustawy. Ma ona 
tylko wskazać minimalne możliwości dopuszczalności ingerencji w prawo wolności 
słowa. Charakteryzowana zasada ma zastosowanie przy ocenie ingerencji państwa 
w wolność lub prawo człowieka. Ma ona zastosowanie do ustalenia, czy nakaz ochrony 
prawa konstytucyjnych jest realizowany w wymaganym przez Konstytucje stopniu16.

Pomimo że Konstytucja RP dopuszcza ograniczenia praw tylko ustanowionych 
w ustawie. To jednak dopuszczalne jest wprowadzenie ograniczenia w umowach mię-
dzynarodowych, jeżeli umowa dotyczy wolności, praw lub obowiązków obywatelskich 
określonych w Konstytucji, a także w aktach stanowionych przez organizację między-
narodowe lub organy międzynarodowe, którym Rzeczypospolita Polska na podstawie 
umowy międzynarodowej przekazała kompetencję organów władzy państwowej 
w sprawach wolności słowa. Akty prawa międzynarodowego mogą ograniczać prawa 
konstytucyjne pod warunkiem, że ich przepisy są jednoznaczne w stopniu wymaga-
nym przez Konstytucję. Natomiast w odniesieniu do umów międzynarodowych należy 
dodatkowo wskazać jeszcze jeden aspekt dookreślenia klauzul imitacyjnych. Wynika 
to z faktu, że przepisy Konstytucji RP i ustaw ustawodawstwa krajowego należy in-
terpretować biorąc pod uwagę treść aktów prawa międzynarodowego17.

Ograniczenie wolności słowa jak wskazano powyżej może być uzasadnione bez-
pieczeństwem publicznym lub porządkiem publiczny, ochroną środowiska, zdrowiem 
i moralnością publiczną albo wolnościami i prawami innych osób. Przez bezpieczeń-
stwo publiczne należy rozumieć stan, w którym chronione są podstawowe wolności 
i prawa człowieka. Pojęcie to należy interpretować bardzo szeroko, a stan zagrożenia 
oceniać sytuacyjnie18. Porządek publiczny należy interpretować, jako ochronę interesu 
publicznego, który może uzasadniać ograniczenie interesu indywidualnego, a w efek-
cie również ograniczenie praw osoby19. Zdrowie oznacza brak chorób i subiektywna 
ocena poczucia dobrostanu. Zdrowie publiczne należy określać, jako zdrowie większej 
liczy osób. Dbanie o zdrowie społeczeństwa, określonej grupy jest podstawowym 
obowiązkiem państwa, który może powodować ograniczenie praw konstytucyjnych20. 
Moralność publiczna sprowadza się przede wszystkim do odwołań do powszechnie 
uznanych norm etycznych, jako uzasadnienia ograniczenia prawa konstytucyjnego. 
Wolności i prawa innych osób również są podstawą do ograniczenia wolności słowa. 
Ograniczenie takie nie może naruszać istoty wolności i praw21.

Orzecznictwo dopuszcza zróżnicowanie intensywności ochrony wolności wypowie-
dzi w zależności od rodzaju i formy wypowiedzi. Osoby publiczne w większym stopniu 
niż osoby prywatne muszą się liczyć z uzasadnionym zainteresowaniem opinii publicz-
nej dotyczącej ich życia prywatnego, dlatego ich pozyskiwanie i rozpowszechnianie, 

16 P. Tuleja, op. cit.
17 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2007 r., SK 61/06 (OTK-A 2007, nr 7, poz. 77).
18 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r., K 44/07 (OTK-A 2008, nr 7, poz. 126).
19 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 1997 r., K 22/97 (OTK-A 1997, nr 3–4, poz. 41).
20 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2013 r., U 5/13 (OTK-A 2013, nr 9, poz. 136).
21 P. Tuleja, op. cit. 
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a w efekcie komentowanie jest w większym stopniu dozwolone22. Bardzo ważne dla 
ustalenia granic wolności wypowiedzi ma także rozróżnienie wypowiedzi ocennych 
od wypowiedzi informacyjnych. Wypowiedzi ocenne nie mogą być weryfikowane pod 
względem ich prawdziwości, a w efekcie nie można zobowiązać osobę korzystająca 
z wolności wypowiedzi do wykazania ich prawdziwości23.

Nadto należy zaznaczyć, że w czasie stanu wojennego i wyjątkowego wolność wy-
powiedzi może być ograniczana w większym stopniu, niż zezwala na to art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP. Natomiast w czasie stanu klęski żywiołowej ograniczenia wolności 
słowa poza podstawowymi ograniczeniami są niedopuszczalne24.

3. Odpowiedzialność karna
Kodeks karny zawiera czternaście czynów zabronionych pod groźbą kary, które 

można popełnić przez nadużycie wolności wypowiedzi. Zaliczamy do nich: art. 133 
– znieważenie Narodu lub Rzeczypospolitej, art. 135 – znieważenie Prezydenta, art. 
136 – znieważenie głowy obcego państwa lub ambasadora lub członka personelu dy-
plomatycznego, art. 137 – znieważenie godła, sztandaru, chorągwi, bandery, flagi lub 
innego znaku państwowego Rzeczypospolitej lub innego państwa, art. 196 – obraza 
uczuć religijnych, art. 212 – zniesławienie, art. 216 – znieważenie, art. 226 – znie-
ważenie funkcjonariusza publicznego lub konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej 
Polskiej, art. 256 – propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju 
państwa oraz nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicz-
nych, rasowych, wyznaniowych, art. 257 – znieważenie ze względu na przynależność 
narodowościową, etniczną, rasową, wyznaniową, art. 261 – znieważenie pomnika 
lub innego miejsca publicznego urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia histo-
rycznego lub uczczenia osób, art. 262 – znieważenie zwłok, prochów ludzkich lub 
miejsca spoczynku zmarłego, art. 347 – żołnierskie znieważenie przełożonego, art. 
350 – żołnierskie znieważenie podwładnego25.

W niniejszym opracowaniu zostanie omówione przestępstwo zniesławienia, znie-
ważenia oraz obraza uczuć religijnych.

Przestępstwo zniesławienia ma na celu ochronę dobrego imienia osoby fizycznej, 
grupy osób, instytucji, osoby prawnej, a także jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej. Przez pojęcie cześć należy rozumieć dobro osobiste, co znajduje 
swoje odzwierciedlenie w przepisach kodeksu cywilnego. Na gruncie omawianego 
występku cześć jest kategorią normatywną obejmującą dobro osobiste w postaci 
prawa do domniemania i zachowania dobrego, nieskalanego imienia. Dobre imię 
mieści się w pojęciu czci egotycznej, gdyż sprawca naruszając dobre imię pokrzyw-
dzonego narusza je również w odczuciu subiektywnym26. Należy podkreślić ze cześć 
określonej osoby korzysta z ochrony prawnej niezależnie od tego, jaką dana osoba 
ma opinię u jednostki czy nawet w określonym środowisku27.

22 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r., SK 43/05 (OTK-A 2008, nr 4, poz. 57), wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2003 r., K 7/01 (OTK-A 2003, nr 3, poz. 19).

23 P. Tuleja, op. cit. 
24 Art. 233 Konstytucji RP.
25 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 86, poz. 553 ze zm.), dalej: kodeks karny.
26 V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2020, str. 1059–1060.
27 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2004 r., IV KK 132/04, LEX nr 137490.
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Zniesławienie może być wykonane nie tylko ustanie, ale także pisemnie, za pomocą 
druku, rysunku, przy użyciu technicznych środków przekazu informacji28. Zniesła-
wienie może być wyrażone w jakikolwiek sposób, zdolny do uzewnętrznienia myśli 
sprawcy i przelania ich w świadomość innych osób. Może nastąpić nie tylko ustnie, 
ale również pismem, drukiem, wizerunkiem lub karykaturą, może uzewnętrznić się 
gestem lub mimiką29.

Kodeks karny określa sytuację, w których jest wyłączona bezprawność znie-
sławienia. Jeżeli zarzut zniesławienia czyniony jest niepublicznie i jest prawdziwy, 
co do zasady karalność zniesławienia jest wyłączona. Natomiast bezprawność zarzutu 
publicznego i prawdziwego jest wyłączona wtedy, gdy dotyczy postępowania osoby 
pełniącej funkcję publiczną lub gdy został on postawiony w obronie interesu społecz-
nego. Publiczne postawienie zarzutów dotyczących życia prywatnego i rodzinnego 
obejmuje osobna regulacja. Bezkarność tych czynów zostaje wyłączona tylko wtedy, 
gdy są one prawdziwe, a nadto, gdy są podnoszone dla uchylenia niebezpieczeństwa 
dla życia i zdrowia albo dla zapobieżenia demoralizacji nieletniego30.

Drugim omawianym czynem zabronionym jest znieważenie. Kto znieważa inną 
osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamia-
rze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia 
wolności. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo, jeżeli 
pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą 
wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary31. Analizowany występek jest 
skierowany przeciwko godności osobistej człowieka, rozumianej, jako cześć we-
wnętrzna. Ochronie podlega godność osoby każdego człowieka. Przez znieważenie 
należy rozumieć przede wszystkim okazanie innej osoby pogardy, uwłaczanie czci, 
ubliżaniu jej lub innym zachowaniu obraźliwym32. Przeważające w społeczeństwie 
standardy, oceny i normy obyczajowe decydują o tym, czy konkretne zachowanie 
ma charakter znieważający33.

Czyn zabroniony znieważenia podobnie jak zniesławienia sprawca można dopuścić 
się za pomocą internetu, który jest środkiem masowego komunikowania34. Zniewaga 
może przybierać postać lżenia, wyszydzania, a nawet lekceważenia. Jednak musi być 
czymś więcej niż tylko nieprzyzwoitym zachowaniem się czy nietaktem35.

Podobnie jak do zniesławienia również przy zniewadze jest dopuszczalne wyłą-
czenie bezprawności na zasadzie obrony koniecznej oraz na zasadzie stanu wyższej 
konieczności. Jako przykład obrony koniecznej można wskazać sytuacje, w której osoba 
zaatakowana przez napastnika krzyczy do niego: „puść mnie ty łobuzie, bandyto?”. 
Natomiast, jako przykład stanu wyższej konieczności można zaliczyć między innymi 

28 M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021.
29 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1933 r., III K 1037/33 (OSN (K) 1934, nr 4, poz. 55).
30 J. J. Mrozek, Odpowiedzialność karna za przekroczenie granic wolności wypowiedzi, [w:] Civitas et Lex 

2017, nr 1, str. 7–20.
31 Art. 216 Kodeksu karnego.
32 V. Konarska-Wrzosek (red.), op. cit.
33 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2008 r., III KK 234/07 (OSNKW 2008, nr 9, poz. 69).
34 Ibidem.
35 O. Górniok (red.), Kodeks karny. Komentarz, t. I, Gdańsk 2005, str. 244.
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sytuację, w której jeżeli ktoś zauważy kręcącego się na przystanku autobusowym 
kieszonkowca ostrzega inne osoby: „proszę uważać, to złodziej”36.

Ostatnim omawianym w niniejszym opracowaniu czynem zabronionym jest 
obraza uczuć religijnych. Osoba, która obraża uczucia religijne innych osób, zniewa-
żając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego 
wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawieniu wolności do lat dwóch37.

Przedmiotem ochrony przestępstwa obrazy uczuć religijnych jest prawo do ochrony 
uczuć religijnych38. Omawiany występek polega na obrazie uczuć religijnych poprzez 
publiczne znieważenie przedmiotu lub miejsca kultu religijnego. Zabronione zachowa-
nie może przybrać postać wypowiedzi słownej, a także może być wyrażone za pomocą 
gestów, pisma czy obrazów. Przypisanie danemu zachowaniu znamion znieważenia 
powinno mieć charakter obiektywny i być dokonywane z uwzględnieniem społecznych 
norm kulturowo-obyczajowych i powszechnie przyjętych kryteriów oceny. Zachowanie 
znieważające cechuje się wyrażeniem pogardy, chęcią poniżenia lub wyszydzenia. Nie 
można go traktować na równi z samym lekceważeniem, brakiem oczekiwanego przez 
daną grupę wyznaniową szacunku czy wyrażaniem negatywnych ocen39.

Należy również zwrócić uwagę, że zdaniem fachowców prezentowanie słowem 
lub zdjęciem faktu, który w swej formie i treści ma właściwości zdolne urazić uczucia 
moralne i religijna opinii publicznej, należy również potępić wówczas, gdy przedsta-
wione wydarzenia są w tekście skrytykowane40.

4. Odpowiedzialność cywilna
Niezależnie od ochrony przewidzianej w przepisach prawa karnego dobra osobiste 

człowieka pozostają pod ochroną prawa cywilnego41.
Kodeks cywilny, jako przykładowe dobra osobistego wskazuje: zdrowie, wolność, 

cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, tajemnice korespondencji, niety-
kalności mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. 
Należy podkreślić, że dla istnienia dobra osobistego i stwierdzenia, że doszło do jego 
naruszenia, znaczenie mają oceny społeczne, analiza przy zastosowania kryterium 
rozsądnego człowieka. Nie jest brana tutaj pod uwagę subiektywne przekonanie 
zainteresowanego42.

Ochrona dóbr osobistych na gruncie postępowania cywilnego ma na celu ochronę 
dobra w stadium dopiero jego zagrożenia, a także również, gdy jest ono już naruszane. 
Osoba, której dobro osobiste zostało zagrożone cudzym działaniem może żądać jego 
zaniechania. Natomiast w sytuacji naruszenia może dodatkowo żądać osoba, która 
dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, 
a zwłaszcza ażeby złożyła oświadczeni odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. 

36 A. Wąska (red.), Kodeks karny. Komentarz, t. I, Warszawa 2004, str. 1130.
37 Art. 196 Kodeksu karnego.
38 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., I KZP 12/12 (OSNKW 2012, nr 11, poz. 112).
39 W. Wróbel (red.), A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117–

211a, Warszawa 2017, str. 633.
40 J. J. Mrozek, Odpowiedzialność karna…
41 Art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: 

Kodeks cywilny.
42 J. Cieszewski (red.), P. Nazaruk (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019, str. 100.
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Ma również prawo żądania zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej 
sumy pieniężnej na wybrany cel społeczny, a także, jeżeli została wyrządzona szkoda 
majątkowa może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych43.

Zadośćuczynienie powinno mieć charakter całościowy i obejmować przede wszyst-
kim cierpienia psychiczne, trudne do zrekompensowania i oddziałujące nie tylko 
na sferę uczuciową osoby pokrzywdzonej. Kluczowe znaczenie dla wysokości za-
dośćuczynienia ma rozmiar doznanej krzywdy, dlatego ważne znaczenie ma przeżyty 
ból, cierpienie. Wysokość zasądzonego roszczenia powinna być odczuwalna dla po-
szkodowanego i przynosić mu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane 
cierpienia. Zakres zadośćuczynienia zależy przede wszystkim od rodzaju chronionego 
dobra, zakresu szkody i jej charakteru44.

Zakończenie
Wolność słowa jest podstawową wolnością, która regulowana jest w Konstytucji 

RP. Omawiana wolność może być wyrażana zarówno werbalnie przez słowa oraz 
niewerbalnie za pomocą między innymi gestów, rysunków. Ograniczenie wolności 
wypowiedzi musi spełniać ściśle określone warunki przewidziane w aktach norma-
tywnych regulujących wolność. Niedopuszczalne jest swobodne, niemające oparcia 
w przepisach prawa ograniczenie konstytucyjnej wolności człowieka. Korzystając 
z przysługującej wolności ważne jest, aby nie przekroczyć granicy wolności. Prze-
kroczenia granicy wolności powoduje zarówno odpowiedzialność karną sprawcy, 
a także odpowiedzialność cywilną. Osoba naruszająca wolność słowa może niezależnie 
od siebie ponosić odpowiedzialność na obydwóch płaszczyznach.

Streszczenie:
Wolność słowa jest podstawowym prawem człowieka, które umożliwia swobodne 

wyrażenie opinii. Wolność tą gwarantuję przede wszystkim Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Podlega ona ograni-
czeniu w związku z poszanowaniem innego człowieka, bezpieczeństwa narodowego 
oraz ochrony moralności. Aktualnie niewłaściwe wykorzystywanie wolności słowa 
można spotkać najczęściej w Internecie. Osoby bardzo często wyrażając swoją opinię 
przekraczają granice między krytyką a atakiem na dobre imię danej osoby. Wszelkie 
wypowiedzi sugerujące naruszenie czyjegoś bezpieczeństwa, pomówienia lub znie-
sławienie innego człowieka są uważana za czyny zabroniony pod groźbą kary według 
przepisów prawnych. Osoba której dobro osobiste zostało naruszone również może 
dochodzić zadośćuczynienia finansowego.

Słowa kluczowe: wolność słowa, wolność wypowiedz, ograniczenie wolności, 
naruszenie dóbr osobistych

Summary:
Freedom of speech and responsibility for its decline
Freedom of speech is a fundamental human right that allows an individual to ex-

press their opinion freely. This freedom is guaranteed primarily by the Constitution 

43 Art. 24 Kodeksu cywilnego.
44 M. Fras (red.), M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1–125), Warsza-

wa 2018, str. 133–134.
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of the Republic of Poland and the Universal Declaration of Human Rights. It is restricted 
in respect of another individual and due to national security and protection of morals. 
Nowadays, the freedom of speech is most frequently misused on the Internet. Indi-
viduals who express their opinion often cross the boundaries between criticism and 
an attack on a person’s good reputation. Any statement implying a security breach, 
slander or defamation of another person is considered a criminal offence under the 
law. A person whose personal interests have been infringed may also claim financial 
compensation.

Key words: freedom of speech, freedom of expression, restriction of freedom, 
violation of personal rights
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Samotne macierzyństwo 
w opinii studentów

mgr Anna Suska – KUL JPII w Lublinie

Ur. 06.05.1994 r. w Jędrzejowie. Absolwentka kierunku Pedagogika specjalna i Nauki o Rodzinie na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Doktorantka na III roku pedagogiki na KUL.

Wprowadzenie
Rodzina jest pierwszym i naturalnym środowiskiem dziecka, którą tworzą kobieta 

i mężczyzna, wchodząc w związek małżeński. Wincenty Okoń definiuje rodzinę, jako 
„grupę społeczną, składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych; rodziców łączy 
więź małżeńska, rodziców z dziećmi – więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wy-
chowania rodzinnego, jak również więź formalna określająca obowiązki rodziców 
i dzieci względem siebie”1. Przeobrażenia dokonujące się we współczesnym świecie 
sprawiają, iż samotne macierzyństwo jest coraz częściej występującym zjawiskiem 
w Polsce. Na jego powstawanie mają wpływ, m.in.: rosnąca liczba związków niefor-
malnych, a co za tym idzie maleje liczba osób chętnych do zalegalizowania związku 
małżeńskiego, coraz więcej dzieci rodzi się w konkubinacie oraz rodzina częściej 
„rozpada się” i wówczas dochodzi do separacji lub rozwodu małżonków2.

Zmiany zachodzące społeczeństwie powodują, iż tradycyjny model rodziny ulega 
licznym przeobrażeniom. Natomiast młodzież studencka to osoby wkraczające w świat 
dorosłych i zdecydowana większość z nich, dopiero będzie zakładała rodzinę. Ukazanie 
opinii i poglądów studentów na temat samotnego macierzyństwa będzie stanowiło 
główną część niniejszego artykułu.

1. Samotne macierzyństwo – istota zjawiska
Pojęcie samotne macierzyństwo często używane jest zamiennie z takimi okre-

śleniami, jak: rodzic samotny, rodzina niepełna, rodzina niekompletna, rodzice bez 
partnera, rodzina chora, rozbity dom czy też rozbita rodzina3. Oprócz powyższych 
określeń, można użyć terminu rodzina monoprenatalna4. W 2002 r. Narodowy Spis 
Powszechny udostępnił dane ukazujące ilość rodzin niepełnych w Polsce. Z dostęp-
nych informacji wynika, że 1 798 300 były to matki samotnie wychowujące, natomiast 
231 800 stanowili samotni ojcowie. Ogólnie samotne rodzicielstwo stanowiło jedną 

1 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 337.
2 B. Kołaczek, Sytuacja społeczna i ekonomiczna rodzin niepełnych w Polsce, [w:] Samotne rodzicielstwo 

a zagrożenie wykluczeniem społecznym, red. B. Balcerzak-Paradowska, Wyd. Instytut Pracy i Spraw So-
cjalnych, Warszawa 2014, s. 31.

3 M. Remisz, Funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodzin niepełnych i ich wspomaganie, Wyd. Naukowe Wy-
dawnictwo Piotrkowskie Filii Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski 2005, s. 71.

4 K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Wyd. Zakład Wy-
dawniczy NOMOS, Kraków 2002, s. 124.
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piątą wszystkich rodzin5. Z kolei w 2011 r. samotnych: matek było 2 174 300, a ojców 
328 6006. Z przytoczonych danych można zaobserwować, iż liczba samotnego rodzi-
cielstwa, bez względu na płeć wzrasta.

Według Eweliny Adamczuk samotne macierzyństwo ma miejsce, gdy kobieta jest 
zarówno głową rodziny, jak i jej żywicielem. Ponadto, realizuje funkcję materialną, 
opiekuńczą, wychowawczą oraz emocjonalną rodziny7. Natomiast zdaniem Ewy Kaz-
drowicz samotne rodzicielstwo występuje wówczas, gdy kobieta bądź mężczyzna 
zajmują się swoim potomstwem bez obecności drugiego z rodziców lub jego udział 
jest znikomy z powodu braku obecności stałej lub też czasowej8.

Z powyższych definicji wynika, że w prawidłowym rozwoju dziecka niezmiernie 
istotny jest udział zarówno matki, jak i ojca, a nieobecność którejś ze stron inaczej 
wpływa na dziecko. Mąż, a zarazem ojciec oraz żona spełniająca się w roli matki 
wspólnie pełnią kluczową rolę w rodzinie. Mężczyzna powinien być autorytetem, 
do którego bliscy członkowie zwracają się o radę, pomoc, udzielenie wskazówek, 
a także wskazanie wartości tak fizycznych, jak i duchowych, którymi powinno się 
kierować w życiu. W życiu rodzinnym najbardziej cenione są cnoty teologiczne, 
a więc wiara, nadzieja oraz miłość, które są wpajane właśnie przez ojca, który jako 
głowa rodziny ukierunkowuje, na jakich zainteresowaniach należy się skupić i jak 
je wcielać w życie. Z kolei żona jest „domem”, w którym rozwijają się te wartości 
ukazywane przez ojca. Rola matki w rodzinie jest tak samo ważna, gdyż związana 
jest z czułością, stałą obecnością, ciepłem, wrażliwością, istnieniem miłości, wiary 
oraz nadziei. Kobieta swoją obecnością daje poczucie bliskości, wskazuje na ład 
i porządek, jaki powinien panować w rodzinie oraz jak należy realizować role zwią-
zane z opieką i wychowaniem w okresie od dzieciństwa aż po okres starości9. Z opi-
sywanych ról matki i ojca w rodzinie wynika, że obecność obojga rodziców w życiu 
dziecka jest bardzo ważna. Zarówno ojciec, jak i matka są pierwszymi nauczycielami, 
dzięki którym dziecko prawidłowo rozwija się, poznaje i realizuje preferowane przez 
rodziców wartości oraz na ich podstawie wypracowuje własne postawy, którymi 
kieruje się w swoim życiu10.

Rodzinę niepełną możemy podzielić ze względu na: przyczyny zaistnienia samotnego 
rodzicielstwa, długość nieobecności rodzica oraz odnosząc się do płci, czyli kto (matka, 
ojciec) będzie sprawował opiekę i wychowanie nad dzieckiem. Takiego rozróżnienia 
dokonały Mariola Racław i Dobroniega Trawkowska ukazując ten podział następująco:
a) ze względu na płeć: samotna matka i samotny ojciec
b) ze względu na czas trwania niepełności

5 E. Zawisza, Solomatki. Współczesne samotne macierzyństwo w lustrze net-przestrzeni, Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 15.

6 Główny Urząd Statystyczny, Gospodarstwa domowe i rodziny: charakterystyka demograficzna, 2014, 
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/gospodarstwa-domowe-i-rodziny-
charakterystyka-demograficzna-nsp-2011,5,1.html, dostęp: 10.05.2021.

7 P. Landwójtowicz, Samotne macierzyństwo. Studium pastoralne, Wyd. Wydziału Teologicznego uniwer-
sytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 99.

8 R. Pawłowska, E. Jundziłł, Pedagogika człowieka samotnego, Wyd. Uczelniane Gdańskiej Wyższej Szko-
ły Humanistycznej, Gdańsk 2000, s. 60.

9 M. Gogacz, Metafizyczne ujęcie rodziny, [w:] Spojrzenia na współczesną rodzinę w Polsce w kontekście 
wskazań soborowych. Skąd wyszedłem – kim jestem – co przekazuję, red. A. Podsiad, A. Szafrańska, Wyd. 
Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1981, s. 320–321.

10 M. Remisz, Funkcje opiekuńczo-wychowawcze..., s.48–49.
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– długotrwała: rodziny osierocone na skutek śmierci rodzica; rodziny rozbite 
na skutek rozwodu, separacji, porzucenia; rodziny niepełne biologicznie (panny, 
kawalerowie z dzieckiem),

– czasowa: pobyt rodzica w zakładzie karnym; dłużysz pobyt rodzica za granicą; 
dłuższe leczenie (szpital, sanatorium); charakter pracy (nauka)11.

Warto podkreślić, jak duża odpowiedzialność ciąży na jednym opiekunie, który 
jednocześnie prowadzi gospodarstwo domowe, opiekuje się i wychowuje osoby ma-
łoletnie, a także jest żywicielem rodziny. Nie zawsze osoby samotnie wychowujące 
swoje potomstwo mają wpływ na tą sytuację, ponieważ przyczyny wystąpienia sa-
motnego macierzyństwa nie zawsze są zależne od współmałżonków i nie koniecznie 
można mieć na nie jakikolwiek wpływ np. śmierć jednego z małżonków na wskutek 
wypadku, choroby.

2. Psychologiczno-pedagogiczne skutki samotnego macierzyństwa
Według Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 60% ankietowanych uważa, 

że dziecko wychowywane w rodzinie niepełnej niczym nie różni się od tych, którzy 
wzrastali w obecności matki i ojca. Okoliczności, które sprawiły, że dziecko rozwija 
się w rodzinie bez jednego z opiekunów przyczyniają się do wystąpienia negatywnych 
konsekwencji. Zdaniem wielu naukowców, w takiej rodzinie zapewnienie podstawo-
wych funkcji nie zawsze jest właściwe. Braki można zaobserwować, m.in. w funkcji 
ekonomicznej, socjalizacyjno – wychowawczej, usługowo – konsumpcyjnej oraz 
psychologicznej12.

Jak już zostało przedstawione, liczba kobiet samotnie wychowujących swoje po-
tomstwo z roku na rok wzrasta. Według przeprowadzonych badań zdecydowanie 
więcej dzieci wychowuje się w rodzinie, w której nieobecny jest ojciec, a wszystkie 
zadania i obowiązki przejmuje matka. Dlatego też, opisane poniżej konsekwencje 
będą odnosiły się głównie do kobiet samotnie wychowujących, ponieważ to w takich 
rodzinach najczęściej dorasta młody człowiek13. Aleksandra Maciarz zwraca uwagę 
na kilka trudności, z jakimi przychodzi się zmierzyć samotnym kobietą w opiece 
i wychowaniu swoich pociech, a mianowicie trudności: materialne, psychiczne, opie-
kuńcze i wychowawcze14.

Trudności materialne są to najczęściej wskazywane problemy, z jakimi musi się 
zmierzyć samotna matka. Kluczowe przeszkody w tym obszarze wskazują na braki 
finansowe rodziny, które spowodowane są tym, że kobieta nie posiada partnera, 
który mógłby wspomóc ją pieniężnie15 lub jej przychody są na tyle niskie, że nie 
jest w stanie utrzymać pozostałych domowników. Ponadto, problemy finansowe 

11 M. Racław, D. Trawkowska, Diagnoza procesu społecznego, [w:] Samotne rodzicielstwo. Między diagno-
zą, a działaniem, red. M. Racław, D. Trawkowska, Wyd. Centrum Rozwoju i Zasobów Ludzkich, Warsza-
wa 2013, s. 10.

12 E. Okrutna, Pedagogiczne aspekty samotnego macierzyństwa, „Roczniki Pedagogiczne”, 2013, T. 5 (41), 
nr 4, s. 179–180.

13 A. Szymanowska, Dziecko w rodzinie niepełnej, w: Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji pro-
blemowych, red. E. Milewska, A. Szymanowska, Wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – 
Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 2000, s. 58–59.

14 A. Maciarz, Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2004, 
s. 30.

15 M. Makowska, Samotne macierzyństwo skutkiem różnych doświadczeń życiowych – dziecko w życiu sa-
motnej matki, „Studia Sieradzana”, 2012, T. 1, s. 52.
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mogą wynikać z tego, że jest to rodzina wielodzietna i jej podstawowe potrzeby 
są dużo większe niż tej, z jednym dzieckiem16. Na pojawienie się powyższych 
trudności może również wpływać niepobieranie świadczenia alimentacyjnego, 
które prawdopodobnie spowodowane jest tym, że mężczyzna nie przekazuje tych 
pieniędzy w określonym czasie lub co gorsze, ani razu nie wywiązał się z tego 
obowiązku17.

Kolejnymi problemami, jakie wymienia Maciarz są trudności psychiczne. 
Związane są one głównie z tym, że kobieta sama musi rozwiązywać wszystkie 
problemy napotykane w życiu codziennym i nie może wówczas liczyć na wsparcie 
współmałżonka, co przekłada się na jej zdrowie psychiczne. Dodatkowo na kon-
dycję w sferze psychicznej istotny wpływ mają przeżycia, jakich osoba doświad-
cza m.in. śmierć małżonka, porzucenie18 lub rozwód, które mogą doprowadzić 
do wystąpienia nerwic, izolowania się od innych ludzi, pojawiania się zaburzeń 
depresyjnych, poczuciem winy, a dotychczasowa realizacja zadań staje się do tej 
osoby dużym wyzwaniem19.

Następną trudnością napotykaną przez samotne matki są trudności opiekuńcze, 
które są często konsekwencją nadmiernej nieobecności matki w domu. Kobieta będąc 
głową rodziny bierze na swe barki wszystkie obowiązki począwszy od tych domo-
wych, a skończywszy na stawaniu się jedynym żywicielem członków gospodarstwa 
domowego. Chcąc zaspokoić jak najwięcej potrzeb swoich dzieci podejmuje coraz 
więcej zleceń w celu uzyskania wyższego wynagrodzenia. W konsekwencji dziecko 
spędza coraz mniej czasu z matką, nie doświadczając wspólnych zabaw oraz rozmów, 
a także bezpośrednich relacji. Ponadto, pozostaje pod opieką kogoś innego nie mogąc 
liczyć na pomoc i sprawdzenie chociażby zadań domowych20.

Ostatnimi skutkami występującymi w rodzinie niepełnej są trudności wycho-
wawcze. Problemy w tym obszarze podobnie, jak te wcześniej opisywane wiążą się 
zarówno z ciągłymi nieobecnościami matki, która przebywa w pracy21, ale również 
z doświadczeniami, jakie dziecko zdobywa w domu rodzinnym, które następnie prze-
nosi na relacje z drugim człowiekiem. Utrata bezpośrednich oraz systematycznych 
relacji z rodzicami staje się jedną z przyczyn trudności wychowawczych. Ponadto, 
trudności te mogą również wynikać m.in. z niepowodzeń szkolnych, które ściśle łączą 
się z sytuacją panującą w domu rodzinnym dziecka, ale także z zupełnie sprzecznych 
oczekiwań i ambicji rodziców względem dziecka22.

Mężczyzna pełniący funkcję męża i ojca w rodzinie uznawany jest za osobę, która 
w sposób stanowczy przestrzega przyjętych norm i zasad, a także wyciąga konse-
kwencje w przypadku naruszenia ustalonych wcześniej reguł panujących w domu23. 
Brak obecności ojca może powodować utratę poczucia bezpieczeństwa, dziecko 
zaczyna się buntować, przejawia zachowania agresywne, za wszelką cenę chce 

16 E. Okrutna, Pedagogiczne aspekty..., s. 180.
17 M. Makowska, Samotne macierzyństwo skutkiem..., s. 51–52.
18 Tamże, s. 53.
19 H. Cudak, Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych, Wyd. Adam Marszałek i Henryk Cudak, 

Toruń 2004, s. 14.
20 A. Maciarz, Macierzyństwo w kontekście..., s. 31.
21 Tamże.
22 H. Cudak, Funkcjonowanie dzieci..., s. 170–171, 177.
23 A. Maciarz, Macierzyństwo w kontekście..., s. 31.
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postawić na swoim. Ponadto, dziecko z jednej strony może pozostawać całkowicie 
w odosobnieniu, izolując się od dotychczasowych kolegów, koleżanek24, a z drugiej 
strony możliwe jest, że dołączy do środowiska przestępczego25.

Mówiąc o trudnościach warto wziąć pod uwagę, z jakimi trudnościami muszą się 
zmierzyć nie tylko dorośli, ale również ich dzieci. Każde dziecko indywidualnie reaguje 
na rozpad rodziny. Konsekwencje, jakich doświadcza dziecko w przypadku rozwodu 
małżonków czy śmierci ojca zależą m.in. od wieku, w jakim wówczas znajdował się 
nieletni, relacji pomiędzy dzieckiem, a nieobecnym opiekunem, liczbą dzieci w ro-
dzinie, sytuacji zawodowej matki, stosunkami pomiędzy małżonkami26, płci dziecka 
(odejście ojca w większym stopniu odczuwają chłopcy)27.

Opisywane powyżej konsekwencje wskazują, iż samotne macierzyństwo wiąże się 
z wieloma trudnościami. Przezwyciężenie ich wymaga dużego poświęcenia i trudu, 
lecz jest możliwe i można zapewnić dziecku takie warunki, aby rozwijało się w sposób 
prawidłowy i nie ponosiło z tego tytułu żadnych nieprzyjemności np. dzieci z rodzin 
niepełnych nie należy uważać za gorsze. Brak ojca nie wpływa pozytywnie na przyszły 
rozwój i prawidłowe funkcjonowanie dziecka w społeczności. Dzieci te kreują własny 
obraz ojca, który bardzo często jest wyidealizowany. Trudniej jest im rozwiązywać 
problemy, cechuje je większe napięcie emocjonalne oraz nie mają w pełni zaspoko-
jonego poczucia bezpieczeństwa.

3. Metody badawcze
Celem podjętych badań jest poznanie opinii studentów lubelskich uczelni na temat 

samotnego macierzyństwa. Problem główny w realizowanych badaniach został okre-
ślony w formie pytania: Jak studenci lubelskich uczelni postrzegają samotne macie-
rzyństwo? By uzyskać więcej informacji na podejmowany temat, problem główny 
zostały rozszerzony o problemy szczegółowe, które brzmiały następująco:
1. Jak studenci definiują samotne macierzyństwo?
2. Jakie są zdaniem studentów przyczyny samotnego macierzyństwa?
3. W jakich sytuacjach studenci akceptują samotne macierzyństwo?
4. W jakich sytuacjach studenci nie akceptują samotnego macierzyństwa?
5. Jakie trudności przypisują studenci samotnemu macierzyństwu?

Do zrealizowania badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Zebrane 
dane, uzyskano za pomocą kwestionariusza ankiety, który zawierał zarówno kafeterię 
otwartą, jak i zamkniętą oraz analizy dostępnej literatury przedmiotu. Grupą badaw-
czą byli studenci wybranych lubelskich uczelni. Łączna liczba udostępnionych ankiet 
wynosiła 140 spośród, których 110 zostało poddanych analizie. W badanej grupie 
77% ankietowanych stanowiły studentki, a 23% studenci. Respondentami badania 
były osoby w wieku od 19 do 49 lat.

24 M. Makowska, Samotne macierzyństwo skutkiem..., s. 54.
25 S. Wielgus, Rodzina wobec współczesnych zagrożeń, [w:] Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, red. D. Kor-

nas-Biela, Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000, s. 27.
26 A. Szymanowska, Dziecko w rodzinie..., s. 74.
27 H. Cudak, Funkcjonowanie dzieci..., s. 36.
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4. Wyniki analizy naukowej
Zapytano studentów czym według nich jest samotne macierzyństwo. Zdecy-

dowania większość respondentów (73,6%) definiuje samotne macierzyństwo, 
jako wychowywanie dziecka tylko przez matkę bez ingerencji ojca. Natomiast 6,3% 
badanych uważa, że samotne macierzyństwo to wyzwanie, niesamowicie ciężka 
praca, oraz próba cierpliwości. Z kolei 5,4% badanych nie udzieliło żadnej odpo-
wiedzi. Nieco mniej (3,6%) studentów uzasadniło, że samotne macierzyństwo 
jest brakiem wsparcia partnera i rodziny. Innymi przykładowymi wypowiedziami 
ankietowanych są:
– dowód kobiecej niezależności,
– poświęcenie swojego życia dla wychowania potomstwa,
– próba zastąpienia dziecku brakującego rodzica, trudne, i odpowiedzialne zadanie,
– misją gwarantującą naukę ciężkiego życia,
– nieszczęśliwym życiem matki oraz dziecka, męką.

Powyższa analiza wskazuje, iż studenci lubelskich uczelni poprawnie definiują 
samotne macierzyństwo, aczkolwiek zwracają uwagę również na jego negatywne 
aspekty i ważność roli kobiety.

Tabela l. Znajomość osób wychowywanych przez samotną matkę

Kategoria odpowiedzi
Płeć

Razem
Kobieta Mężczyzna

N=85 % N=25 % N=110 %
Tak 64 75,3 17 68 81 73,6
Nie 21 24,7 8 32 29 26,4

Źródło: badania własne.

Dane z tabeli 1 ukazują, że zdecydowana większość studentów – 73,6% zna osoby, 
które były wychowywane przez samotną matkę, co pozwala wnioskować, że coraz 
więcej dzieci wychowuje się i dorasta w rodzinach niepełnych. Natomiast 26,4% nie 
zna nikogo kto wychowywał się w rodzinie niepełnej. Potwierdza to również dane 
udostępnione przez GUS.

Tabela 2. Przyczyny samotnego macierzyństwa

Kategoria odpowiedzi
Płeć

Razem
Kobieta Mężczyzna

N=85 % N=25 % N=110 %
Rozwód 36 42,3 11 44 47 42,6
Śmierć współmałżonka 10 11,8 5 20 15 13,5
„Wpadka" 36 42,3 9 36 45 40,9
Zajście w ciąże z żonatym mężczyzną 1 1,2 0 0 1 1
Dobrowolna decyzja kobiety 1 1,2 0 0 1 1
Inne (jakie?) 1 1,2 0 0 1 1

Źródło: badania własne.
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Generalnie źródłem samotnego macierzyństwa zdaniem badanych jest rozwód 
– 42,6% zaznaczyło taką odpowiedź. Na drugim miejscu ankietowani sądzą, 
że samotne macierzyństwo najczęściej jest wynikiem „wpadki” – 40,9%. Z kolei 
13,5% studentów uważa, że śmierć współmałżonka jest w głównej mierze 
czynnikiem powodującym samotne wychowywanie dziecka. Tylko studentki 
wskazały, że w większości przypadków samotne macierzyństwo jest wynikiem 
zajścia w ciąże z żonatym mężczyzną oraz jest to dobrowolna decyzja kobiety. 
Ponadto tyle samo procent zaznaczyło wariant „inne” uzasadniając swój wybór, 
jako jeden z rodziców nie bierze odpowiedzialności. Przyczyny, które zostały 
wskazane przez badanych studentów znajdują swoje potwierdzenie w literaturze  
przedmiotu.

Tabela 3. Sytuacje, w jakich studenci akceptują samotne macierzyństwo

Kategoria odpowiedzi
Płeć

Razem
Kobieta Mężczyzna

N=85 % N=25 % N=110 %
W sytuacjach losowych np. śmierć ojca dziecka 26 30,6 10 40 36 32,7
W każdej 7 8,2 4 16 11 10
Kiedy ojciec nie nadaje się do pełnienia swojej roli, 
nie podejmuje jej oraz jest nieodpowiedzialny 14 16,5 0 0 14 12,7

Kiedy matka/ojciec mają stałą pracę, mieszkanie 
i są w stanie dobrze wychować i zapewnić dobre 
warunki życia

1 1,2 1 4 2 1,8

W przypadku przemocy czy uzależnienia 
w rodzinie - małżeństwie 18 21,2 4 16 22 20

Wolny wybór 2 2,3 0 0 2 1,8
Jeśli kobieta ma powód i jest odpowiedzialna 5 5,9 1 4 6 5,5
Gdy są czynniki zewnętrzne, które uniemożliwiają 
życie w rodzinie pełnej z partnerem 4 4,7 0 0 4 3,6

W żadnej 1 1,2 1 4 2 1,8
Brak odpowiedzi 7 8,2 4 16 11 10

Źródło: badania własne.

Większość badanych – 32,7% wskazuje, że akceptuje samotne macierzyństwo 
w sytuacjach losowych np. śmierć, choroba psychiczna ojca, gwałt kobiety. Na-
stępnie 20% studentów aprobuje samotne macierzyństwo tylko w przypadku, 
gdy mężczyzna nadużywa alkoholu, narkotyków bądź stosuje przemoc w rodzinie. 
Na trzecim miejscu – 12,7% ankietowanych sądzi, że jest w stanie zaakceptować 
samotne wychowywanie, gdy mężczyzna jest nieodpowiedzialny, niewłaściwie 
wypełnia swoje obowiązki lub w ogóle ich nie podejmuje. Nieco mniej (10%) 
jest zdania, że w każdej sytuacji, bez względu na powód akceptują samotne 
macierzyństwo i tyle samo procent badanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi. 
Najrzadziej (1,8%) udzielanymi odpowiedziami na zadane pytanie były: kiedy 
matka/ojciec mają stałą pracę, mieszkanie i są w stanie dobrze wychować i za-
pewnić dobre warunki życia, wolny wybór oraz w żadnej. Z uzyskanych danych 
można zaobserwować, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety akceptują samotne 
macierzyństwo w sytuacjach losowych, których nie można przewidzieć oraz 
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w sytuacjach, w których dziecko bądź kobieta są ofiarami przemocy lub mąż/
ojciec zażywa alkohol. Ponadto, respondentki aprobują samotne macierzyństwo 
wówczas, gdy ojciec dziecka jest nieodpowiedzialny i nie jest zainteresowany 
wychowaniem i opieką nad swoim dzieckiem.

Tabela 4. Sytuacje w jakich studenci nie akceptują samotnego macierzyństwa

Kategoria odpowiedzi
Płeć

Razem
Kobieta Mężczyzna

N=85 % N=25 % N=110 %
W przypadku rozwodu, zdrady, opuszczenia 
rodziny, przemocy 8 9,4 5 20 13 11,8

W każdej 4 4,7 1 4 5 4,5
Gdy rodzic nie radzi sobie z wychowaniem 9 10,6 1 4 10 9,1
Kiedy matka skupia się głównie na korzyściach 
finansowych – 500+, zamiast na dobru, rozwoju 
dziecka

5 5,9 0 0 5 4,5

Gdy rodzic nie interesuje się dzieckiem 6 7,1 2 8 8 7,3
W przypadku cudzołóstwa 1 1,2 0 0 1 1
Kiedy jest to dobrowolny wybór kobiety, jej 
wymysł, brak konkretnego powodu 27 31,7 8 32 35 31,8

W żadnej 1 1,2 3 12 4 3,6
Choroby 4 4,7 0 0 4 3,6
In vitro 1 1,2 0 0 1 1
Brak odpowiedzi 19 22,3 5 20 24 21,8

Źródło: badania własne.

Powyższa tabela ukazuje sytuacje, w których studenci nie akceptują samotnego 
macierzyństwa. 31,8% ankietowanych uzasadniało, że nie aprobują samotnego 
macierzyństwa w przypadku, gdy kobieta zdecyduje się na samotne wychowywanie 
bez podania konkretnego powodu, dla którego nie chce włączać w to wychowa-
nie ojca. Często respondenci wskazywali postawę ideologiczną oraz egoistyczną 
samotnej matki. Aż 21,8% respondentów opuściło to pytanie, pozostawiając 
niewypełnione pole. Dokonując analizy można było dostrzec, iż w większości 
są to osoby, które nie udzieliły również odpowiedzi na pytanie dotyczące sytu-
acji, w których akceptują samotne macierzyństwo. Następnie 11,8% studentów 
argumentuje brak akceptacji w przypadku rozwodu, zdrady, czy też świadomego 
opuszczenia rodziny dla innej kobiety. Dodatkowo, 1% studentek zaakcentowało, 
że nie aprobują samotnego macierzyństwa w przypadku cudzołóstwa, a także in 
vitro. Oprócz tego, badane respondentki są przeciwne wtedy, gdy rodzina zmaga 
się z chorobą zarówno osoby dorosłej, jak i dziecka.
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Tabela 5. Trudności samotnych matek

Kategoria odpowiedzi
Płeć

Razem
Kobieta Mężczyzna

N=85 % N=25 % N=110 %
Trudna sytuacja materialna rodziny 37 43,5 14 56 51 46,4
Brak wsparcia ze strony ojca dziecka 29 34,1 5 20 34 30,9
Brak pracy 6 7,1 2 8 8 7,3
Trudności wychowawcze z dzieckiem 3 3,5 1 4 4 3,6
Brak czasu 6 7,1 1 4 7 6,3
Trudności opiekuńcze 0 0 2 8 2 1,8
Trudności psychiczne 3 3,5 0 0 3 2,7
Trudności w otrzymywaniu pomocy i wsparcia od 
instytucji rządowych i pozarządowych 1 1,2 0 0 1 1

Inne (jakie?) 0 0 0 0 0 0

Źródło: badania własne.

Zdaniem 46,4% studentów kobieta samotnie wychowująca dzieci zmaga się 
najczęściej z trudną sytuacją materialną. Na drugim miejscu badani sądzą, że jest 
to brak wsparcia ze strony ojca dziecka – 30,9%. Zdecydowanie mniej ankietowa-
nych (7,3%) uważa, że brak pracy jest największym problemem samotnej matki. 
Z koli 3,5% studentek dostrzega, iż kobieta samotnie wychowująca dzieci zmaga 
się z trudnościami psychicznymi oraz 1,2% respondentem wskazuje trudnościami 
w otrzymywaniu jakiejkolwiek pomocy ze strony instytucji rządowych i pozarzą-
dowych. Z powyższej tabeli można dostrzec, iż mężczyźni dostrzegają również 
problemy opiekuńcze.

Tabela 6. Postrzeganie samotnych matek przez studentów

Kategoria odpowiedzi
Pleć

Razem
Kobieta Mężczyzna

N=85 % N=25 % N=110 %
Odpowiedzialne kobiety 18 21,2 8 32 26 23,6
Kobiety zmagające się z trudnościami życia 
rodzinnego 36 42,3 14 56 50 45,5

Kobiety, które umieją pogodzić wychowanie dzieci, 
obowiązki domowe oraz pracę zawodową 27 31,8 3 12 30 27,2

Egoistki, które myślą tylko o sobie, a nie o dobru 
swojego dziecka 1 1,2 0 0 1 1

Inne (jakie?) 3 3,5 0 0 3 2,7

Źródło: badania własne.

Zapytano studentów, jak oni postrzegają matki samotnie wychowujące dzieci. Zde-
cydowana większość (45,5%) wszystkich badanych uważa, że samotne matki to przede 
wszystkim kobiety zmagające się z trudnościami życia rodzinnego. Interesujące jest 
to, iż studentki postrzegają samotne matki, jako egoistki, które myślą tylko o sobie, 
a także zaznaczyły wariant inne, tłumacząc, iż są to: bohaterki, odważne kobiety oraz 
kobiety, które poświęcają wszystko dla dziecka i nie mają czasu dla siebie.
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5. Wnioski i rekomendacje
Współcześnie zjawisko samotnego macierzyństwa coraz częściej występuje 

w naszym społeczeństwie, co mogą potwierdzać przeprowadzone badania. Przyczyn 
może być wiele, od śmierci współmałżonka po dobrowolny wybór kobiety. Jednak 
bez względu na źródło samotnego macierzyństwa, kobieta wychowująca samodziel-
nie swoje dzieci, musi zmierzyć się z licznymi trudnościami oraz barierami. Swoimi 
działaniami stara się zastąpić dziecku nieobecnego ojca oraz stworzyć mu warunki, 
dzięki którym będą zaspakajane jego potrzeby.

Przeprowadzone badania pokazały, że studenci lubelskich uczelni uważają, iż sa-
motne matki to przede wszystkim kobiety odpowiedzialne, zmagające się z trudno-
ściami życia rodzinnego oraz kobiety, które są w stanie pogodzić wychowanie dzieci, 
obowiązki domowe oraz pracę zawodową. Poza tym, zdaniem studentów samotne 
macierzyństwo jest efektem rozwodu i nieplanowanej ciąży. Konsekwencją tego, 
są trudnościami finansowe oraz brak wsparcia ze strony ojca swoich dzieci. Warto 
również zwrócić uwagę, że studenci akceptują samotne macierzyństwo w sytuacjach 
losowych oraz w przypadku zagrożenia życia i zdrowia członków rodziny.

Ponadto, ankietowani w swych wypowiedziach często sygnalizowali, że nie posia-
dają odpowiedniej wiedzy, by się wypowiedzieć na wyżej określony temat. Dlatego 
też warto byłoby wprowadzić zajęcia o tematyce samotnego macierzyństwa zarówno 
do programu studiów (szczególnie takich kierunków, jak np. praca socjalna, peda-
gogika, psychologia, nauki o rodzinie), jak i kursów przedmałżeńskich. Oprócz tego, 
należałoby organizować warsztaty dla samotnych matek, oferując im pomoc w ich 
szczególnych trudnościach oraz zajęcia dla dzieci z rodzin niepełnych, które niwelo-
wałyby i wyrównywały braki edukacyjne. Uzyskane wyniki w niniejszym opracowa-
niu mogą być wskazówką do dalszych badań w zakresie samotnego macierzyństwa. 
Dodatkowo można kontynuować badania rozszerzając grupę badawczą.

Streszczenie:
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest samotne macierzyństwo w opinii 

studentów. Celem podjętych badań jest poznanie opinii studentów lubelskich uczelni 
na temat samotnego macierzyństwa. W Polsce, co roku wzrasta liczba rodzin niepeł-
nych, w których głową rodziny staje się kobieta. Samotne macierzyństwo niesie za sobą 
wiele trudności, z którymi musi zmierzyć się nie tylko matka samotnie wychowująca 
swoje potomstwo, ale również dziecko wychowujące się w takiej rodzinie. Pierwszą 
część artykułu stanowią teoretyczne rozważania na temat samotnego macierzyń-
stwa i pojawiających się trudności: materialnych, psychicznych, opiekuńczych oraz 
wychowawczych. Natomiast w części empirycznej dokonano analizy i interpretacji 
uzyskanych wyników badań.

Słowa kluczowe: samotna matka, samotne macierzyństwo, dziecko, trudność

Summary:
Single motherhood in the opinion of students
The subject of considerations in this article is single motherhood in the opinion 

of students. The aim of the research is to find out the opinions of students of Lublin 
universities on single motherhood. In Poland, the number of one-parent families with 
a woman becomes the head of the family every year. Single motherhood brings with 
it many difficulties that must be faced not only by a single mother bringing up her 
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offspring, but also by a child growing up in such a family. The first part of the article 
consists of theoretical considerations on single motherhood and emerging difficulties: 
material, mental, caring and educational. However, in the empirical part, the obtained 
research results were analyzed and interpreted.

Key words: single mother, single motherhood, child, difficulty
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Obowiązek wychowania religijnego 
a wolność religijna dziecka 
w świetle prawa kanonicznego

mgr lic. Monika Frąszczak – KUL JPII w Lublinie

Doktorantka prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo ka-
noniczne i prawo. Obszary zainteresowania naukowego koncentruje na kanonicznym procesie o nieważ-
ność małżeństwa oraz prawie małżeńskim.

Wstęp
Zagadnienie wolności religijnej a co za tym idzie wolności sumienia i wyznania jest 

jednym z najczęściej poruszanych tematów współczesnych czasów. Prawodawstwo 
krajowe oraz międzynarodowe reguluje te kwestie w wydawanych aktach prawnych. 
Również Kościół katolicki w swoim ustawodawstwie odnosi się do tej tematyki. Wśród 
katalogu praw człowieka jednym z najważniejszych praw jest swoboda wolności reli-
gijnej. Każdemu człowiekowi przysługuje prawo do wyboru religii, wierzeń o charak-
terze religijnym ale także prawo do wyboru światopoglądu areligijnego. Źródłem tego 
prawa jest nienaruszalna i przyrodzona godność człowieka. Ponieważ uprawnienie 
to przysługuje każdemu człowiekowi to należy przez to rozumieć, że przysługuje ono 
również dzieciom. W niniejszym artykule zostanie poruszona kwestia wolności reli-
gijnej dziecka w odniesieniu do obowiązku wychowania religijnego przez rodziców 
na gruncie prawa kanonicznego.

1. Władza rodzicielska a wychowanie religijne dziecka
Obowiązek wychowania potomstwa ma swoje źródło w celach małżeństwa, 

bowiem kan. 1055 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego1 stanowi, że małżeństwo ze swej 
natury ukierunkowane jest do zrodzenia i wychowania potomstwa. A zatem wycho-
wanie dzieci jest podstawowym i niezbywalnym obowiązkiem i prawem rodziców. 
Obojgu małżonkom w dziedzinie wychowania dzieci przysługują jednakowe prawa 
i spoczywają na nich jednakowe obowiązki (kan. 1135 KPK)2. Rodzice są zobligowani 
do wychowania swoich dzieci, ponieważ dali im życie. Wychowanie to obejmuje wy-
chowanie w zakresie fizycznym, społecznym, kulturalnym, moralnym oraz religijnym. 
Jak pisze E. Szczot „rodzina tworzy chrześcijańską wspólnotę wychowawczą, w której 

1 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 Konfe-
rencję Episkopatu, Poznań 1984 [dalej cyt.: KPK].

2 J. Borucki, Istotne obowiązki małżeńskie w świetle przepisów prawa kanonicznego i polskiego, „Studia 
Włocławskie” 8 (2005), s. 256.
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małoletni wierni wzrastają do pełni człowieczeństwa i do udziału w wierze i życiu 
Kościoła. Rodzina chrześcijańska przekazuje wiarę przez naukę modlitwy i wspólną 
modlitwę, gdy rodzice przygotowują dzieci do przyjęcia sakramentów i wprowadzają 
dzieci w życie Kościoła”3. Prawodawca kościelny wskazuje, że zadania rodziców odno-
szące się do obowiązków związanych z wychowaniem dziecka obejmują wychowanie 
fizyczne, moralne, religijne oraz wychowanie kulturalne i społeczne. Jak pisze M. Czujek, 
już w pierwszym spojrzeniu na zakres tych obowiązków charakterystyczne okazuje 
się holistyczne ujęcie osoby dziecka zarówno w wymiarze fizycznym i psychicznym, 
a także w wymiarze jego życia doczesno-kulturowego i religijno-duchowego. Takie 
ukierunkowanie zadań wychowawczych ma na celu zagwarantowanie i zapewnienie 
dziecku prawa do kształtowania jego własnej tożsamości jako osoby i zarazem członka 
społeczności. Samo doświadczenie życiowe wskazuje, że płaszczyzna wychowania 
religijno-duchowego odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu osobowości człowieka, 
jak i jego sposobu funkcjonowania w społeczeństwie. W obecnych czasach zdarza się, 
że część rodziców uważa, że w poszanowaniu wolności dziecka do wyrażania własnych 
przekonań nie będą „zmuszać go” do wychowania religijnego, co jest oczywistym 
wyrazem braku odpowiedzialności, a także naruszeniem jednego z fundamentalnych 
praw dziecka4. To właśnie rodzice powinni nauczyć swoje dzieci wystrzegania się 
niewłaściwych kompromisów i dewiacji grożących społecznościom ludzkim5. Papież 
Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio6” zwraca uwagę rodzicom 
chrześcijańskim, że ich misja wychowawcza polega na ukazywaniu dzieciom tych treści, 
które są konieczne do stopniowego dojrzewania ich osobowości z punktu widzenia 
chrześcijańskiego i kościelnego. Poza tym winni starać się o umocnienie w dzieciach 
daru łaski Bożej. Rodzice chrześcijańscy, poprzez przykład własnego życia, powinni 
być pierwszymi głosicielami Ewangelii wobec swoich dzieci, a także modlić się z nimi, 
czytać wspólnie słowo Boże oraz stopniowo poprzez inicjację chrześcijańską włączać 
dzieci do Kościoła7.

W kan. 98 § 2 KPK prawodawca stanowi, że w wykonywaniu swoich uprawnień 
osoba małoletnia podlega władzy rodziców lub opiekunów, z wyjątkiem tych spraw, 
w których małoletni na podstawie prawa Bożego lub kanonicznego są wyjęci spod 
ich władzy. W tym miejscu należałoby wyjaśnić niektóre pojęcia, które pojawiają się 
w przywołanej normie prawnej. Jednakże jeśli chodzi o pojęcie „władza rodzicielska” 
to w kodeksie prawa kanonicznego nie znajdziemy definicji legalnej. Natomiast pod 
terminem „osoba małoletnia” należy rozumieć dziecko w wieku między 7 a 18 rokiem 
życia, ale należy przyjąć w tym przypadku domniemanie, że po skończonym 7 roku 
życia osoba ta posiada używanie rozumu8. Dziecko nie będzie podlegało władzy ro-
dziców jeżeli zachodzą wyjątki na podstawie prawa Bożego lub prawa kanonicznego. 

3 E. Szczot, Władza rodzicielska a wolność religijna dziecka w prawie kanonicznym, „Annales Canonici” 
11 (2015), s. 217. 

4 M. Czujek, Prawa dziecka w kontekście obowiązków małżeńskich: spojrzenie kanoniczno-cywilne, „Stu-
dia Redemptorystowskie” 13 (2015), s. 433–434. 

5 J. Gręźlikowski, Rola i zadania rodziców w religijnym i moralnym wychowaniu dziecka w świetle usta-
wodawstwa i dokumentów Kościoła, „Teologia i Człowiek” 14 (2009), s. 185. 

6 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, n. 39, [w:] Adhortacje Ojca Świętego Jana 
Pawła II, t. 1, Kraków 1997, s. 67–160. 

7 J. Borucki, Prawo i obowiązek rodziców dotyczące wychowania dzieci w świetle adhortacji apostolskiej 
Jana Pawła II „Familiaris consortio”, „Studia Włocławskie” 14 (2012), s. 442. 

8 E. Szczot, Władza rodzicielska…, dz. cyt., s. 218. 
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Wyjątkami na podstawie prawa Bożego są sytuacje ściśle określone w kodeksie prawa 
kanonicznego, które odnoszą się do spraw związanych z przyjęciem wiary, rozwojem 
życia duchowego i religijnego, wyborem stanu życia oraz korzystania z duchowych dóbr 
Kościoła. Natomiast wyjątki na podstawie prawa kanonicznego tworzą okoliczności 
określone w kanonach dotyczące np. możliwości nabycia tymczasowego zamieszkania 
po wyjściu z dzieciństwa czy wyboru obrządku chrztu, występowania przed sądem 
bez zgody rodziców w sprawach duchowych czy pełnienia funkcji rodzica chrzestnego 
po ukończeniu 16 roku życia9.

W kodeksie prawa kanonicznego termin „władza rodzicielska” (potestas parentum) 
pojawia się tylko w kan. 98 § 2 ale nigdzie nie występuje wyjaśnienie czym ta władza 
rodzicielska jest i jak ją należy rozumieć. Natomiast można przyjąć, że władza rodzi-
cielska to zespół obowiązków i praw rodziców wobec ich małoletniego dziecka, ma-
jących na celu zapewnienie mu należytej opieki, wychowanie i troskę o jego dobro10. 
Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do chwili uzyskania pełnoletności. W ko-
deksie prawa kanonicznego nie znajdziemy również przepisu określającego początek 
powstania władzy rodzicielskiej. Dlatego przyjmuje się, że jest to moment urodze-
nia dziecka, chociaż można zgodzić się ze stanowiskiem, że władza ta powstaje już 
w chwili poczęcia dziecka11. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje w równym 
stopniu obojgu rodziców. Natomiast w sytuacji, gdy jedno z rodziców nie żyje albo nie 
ma pełnej zdolności do czynności prawnej, wówczas władza ta przysługuje drugiemu 
rodzicowi. Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo gdy 
rodzice dziecka są nieznani, wówczas sąd ustanawia dla dziecka opiekę12.

Według prawa kanonicznego przez rodziców należy rozumieć ojca i matkę dziecka. 
Ojcem jest ten, na którego wskazuje prawny związek małżeński, chyba za pomocą 
ewidentnych dowodów udowodni się co innego (kan. 1138 KPK). W tym przypadku 
nie ma znaczenia, czy dziecko urodziło się w małżeństwie sakramentalnym czy też 
nie, jak również czy małżeństwo jest ważne czy też nieważne13. Prawodawca na pod-
stawie kan. 1135 KPK zakłada równość w wypełnianiu przez małżonków swoich 
obowiązków, ponieważ każdemu z nich przysługują takie same prawa i obowiązki 
w tym, co dotyczy ich małżeńskiej wspólnoty14.

W prawodawstwie kodeksowym nie znajdziemy również definicji dziecka, ani 
też określenia kim ono jest. W sensie ścisłym dzieckiem jest osoba fizyczna przed 
ukończeniem siódmego roku życia. W kan. 97 § 2 KPK prawodawca określa, że ma-
łoletni przed ukończeniem siódmego roku życia nazywa się dzieckiem i uważany jest 
za nieposiadającego używania rozumu. Takie dziecko nie posiada zdolności do czyn-
ności prawnych oraz nie podlega ustawom kościelnym (kan. 11 KPK) nawet gdyby 
przed ukończeniem siódmego roku życia uzyskało zdolność używania rozumu. Z tego 
też powodu dziecko w czynnościach prawnych zastępowane jest przez rodziców 

9 Ibidem. 
10 J. Borucki, Istotne obowiązki…, dz. cyt., s. 262. 
11 Ibidem, s. 264. 
12 E. Szczot, Władza rodzicielska…, dz. cyt., s. 220–221. 
13 E. Szczot, Odpowiedzialność rodziców za katolickie wychowanie potomstwa. Forum externum i forum in-

ternum odpowiedzialności rodziców, [w:] Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym: mię-
dzy prawem a sumieniem: materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej 9–10 maja 
2005 r. w Lublinie, red. A. Skorupa, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 134. 

14 Ibidem, s. 135. 
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lub prawnych opiekunów15. Wiek dzieciństwa od okresu dojrzewania rozgranicza 
ukończenie siódmego roku życia. Dlatego też uprawnienia dziecka oraz zdolność 
do czynności prawnych wzrastają w miarę rozwoju dziecka. Po ukończeniu siedmiu 
lat domniemywa się, że posiada ono zdolność używania rozumu. Po przekroczeniu 
odpowiednio granicy czternastu lat (przez dziewczęta) i szesnastu (przez chłopców) 
dziecko wchodzi w okres dojrzałości kanonicznej choć dalej pozostaje małoletnim. 
Od tego czasu uważane jest za dojrzałe psychicznie, ponieważ domniemywa się 
posiadanie wystarczającego rozeznania oraz dojrzałe fizycznie, ponieważ domnie-
mywa się zdolność do zrodzenia potomstwa16. Zanim jednak osiągnie pełnoletność 
to pozostaje pod władzą rodziców lub opiekunów prawnych i dopiero po ukończeniu 
18 roku życia przysługuje mu pełne prawo wykonywania swoich uprawnień17. Osoba 
małoletnia może sprzeciwić się woli swoich rodziców lub opiekunów tylko wtedy, 
kiedy dotyczy ochrzczenia lub wychowania jej w religii akatolickiej. W tej sytuacji 
władza rodzicielska jest ograniczona na podstawie prawa Bożego lub kanonicznego 
zgodnie z kan. 98 § 2 KPK18.

Dziecko po ukończeniu 14 roku życia, jeśli nie zostało wcześniej ochrzczone, może 
dobrowolnie wybrać chrzest w Kościele łacińskim lub Kościele innego samodzielnego 
obrządku (kan. 111 § 2 KPK). Jeżeli rodzice dziecka zawarli małżeństwo mieszane, 
to małoletni po ukończeniu 14 lat może wybrać obrządek do którego chce należeć. 
Do osób, które po wyjściu z dzieciństwa osiągnęły zdolność używania rozumu i chcą 
przyjąć sakrament chrztu stosuje się przepisy zawarte w kanonach o chrzcie dorosłych. 
Pełnoletność osiąga się po ukończeniu 18 roku życia i dopiero takiej osobie przysługuje 
pełne wykonywanie swoich uprawnień. Mając na uwadze powyższe rozważania należy 
stwierdzić, że dziecko w prawie kanonicznym, w sensie ścisłym, to osoba od chwili 
poczęcia do skończenia siódmego roku życia, która dzięki łasce otrzymania sakra-
mentu chrztu została włączona do społeczności wiernych i na tej podstawie nabywa 
podmiotowość prawną w Kościele. W swoich uprawnieniach pozostaje ograniczona 
do ukończenia osiemnastego roku życia, kiedy to nabywa pełnię praw19.

2. Prawa i obowiązki rodziców w zakresie wychowania potomstwa
Rodzice, jako pierwsi wychowawcy, którzy dali życie swoim dzieciom, mają naj-

wyższy obowiązek wychowania i pełnego ukształtowania ich osobowości. Obowiązek 
ten jest jednocześnie prawem. W związku z tym rodzice zobowiązani są do przekazy-
wania tego wszystkiego co jest zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego i przez 
Urząd Nauczycielski Kościoła przekazywane wiernym20. Zgodnie z kan. 226 § 2 KPK 
do rodziców chrześcijańskich należy troska o religijne i moralne wychowanie dzieci 
według nauki przekazanej przez Kościół. Przepis ten nie wyklucza zaś innych czyn-
ników wychowawczych m.in. Kościoła i państwa, lecz podkreśla w sposób szczególny 
pierwszeństwo rodziców w wychowaniu potomstwa, w związku z czym rodzice muszą 
być uznani za pierwszych i głównych wychowawców21.

15 E. Szczot, Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego, Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 196–197. 
16 Ibidem, s. 197–199. 
17 E. Szczot, Władza rodzicielska…, dz. cyt., s. 221. 
18 E. Szczot, Odpowiedzialność rodziców…, dz. cyt., s. 135. 
19 E. Szczot, Ochrona rodziny…, dz. cyt., s. 199–200. 
20 E. Szczot, Władza rodzicielska…, dz. cyt., s. 226. 
21 J. Gręźlikowski, Rola i zadania…, dz. cyt., s. 180. 
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Wychowanie religijne zakłada poznanie zasad wiary i życie według nich oraz 
kult religijny. Istotą wychowania religijnego w perspektywie chrześcijańskiej jest 
nawiązanie osobistej przyjaźni z Bogiem i osiągnięcie zbawienia. Rodzina komuni-
kuje wiarę swoją atmosferą i przez rozmowy rodziców z dziećmi, wdrażanie praktyk 
religijnych oraz przykład życia rodziców. To właśnie rodzice nadają właściwą rangę 
sprawie wychowania religijnego i im przysługuje prawo swobodnego organizowania 
życia religijnego w „domowym Kościele” według ich własnych poglądów religijnych22. 
W ramach wychowania religijnego szczególne prawa i obowiązki rodziców wiążą 
się z wprowadzeniem dziecka w życie sakramentalne, począwszy od chrztu. Prawo-
dawca kościelny w kan. 867 KPK stanowi, że rodzice katoliccy mają zadbać, aby ich 
dziecko zostało ochrzczone w pierwszych tygodniach życia. Przepis ten jednakże 
dotyczy tylko rodziców katolickich, a więc nie odnosi się do niekatolików (zarówno 
niechrześcijan jak i członków wspólnot odłączonych). Powyższe wynika głównie 
z faktu, że z chrztem dziecka wiąże się ściśle obowiązek wychowania w wierze kato-
lickiej, w której zostało ochrzczone. Podczas przygotowania do chrztu prawodawca 
przyznaje rodzicom prawo nadania imienia dziecku (kan. 855 KPK), z ich zamieszka-
niem łączy się też miejsce chrztu w kościele parafialnym, ale mogą wybrać inne, gdy 
skłaniają do tego okoliczności i słuszna przyczyna23. Rodzice katoliccy mają również 
obowiązek zatroszczyć się o to, aby dziecko przygotować do sakramentu Euchary-
stii, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Natomiast prawodawca w kan. 774 § 
2 KPK zobowiązuje rodziców, aby słowem i przykładem formowali dzieci w wierze 
w praktyce życia chrześcijańskiego. Na rodzicach także spoczywa obowiązek troski 
o powołania w Kościele. Z kan. 233 KPK wynika, że obowiązek ten wiąże rodzinę 
i wychowawców. Rodzice tworzą atmosferę sprzyjającą rozwojowi duchowemu, 
a także mogą i powinni ukazywać możliwości wyboru powołania zarówno małżeń-
skiego jak i duchownego24. Z kan. 890 KPK wynika ponadto obowiązek rodziców 
i duszpasterzy czuwania nad przyjęciem sakramentu bierzmowania w odpowied-
nim czasie. Rodzice mają również prawo i obowiązek doboru środków i instytucji, 
za pomocą których lepiej mogliby zadbać o katolickie wychowanie potomstwa (kan. 
793 § 1 i 2 KPK). Idąc dalej, prawodawca zobowiązuje rodziców w kan. 798 KPK, aby 
kierowali dzieci do szkół, które zapewniają katolickie wychowanie. Jeżeli nie jest 
to możliwe wówczas sami mają obowiązek zatroszczyć się, aby ich dzieci otrzymały 
takie wychowanie. Jeśli zaś chodzi o małżeństwa mieszane to prawodawca wymaga 
aby strona katolicka zobowiązała się, że zrobi wszystko co w jej mocy, aby dzieci 
zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim25.

Wychowanie dzieci należy do podstawowych praw i obowiązków rodziców. Za-
daniem rodziców katolickich jest troska o katolickie wychowanie potomstwa według 
zasad głoszonych przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Ponadto w procesie wycho-
wawczym rodzice mają prawo do korzystania z pomocy Kościoła i państwa. Doniosłe 
znaczenie w tej dziedzinie posiadają szkoły różnych szczebli, które powinny nieść 

22 H. Stawniak, Prawa i obowiązki rodziców w zakresie moralnego i religijnego wychowania dzieci w Ko-
deksie Prawa Kanonicznego, [w:] Ochrona funkcji wychowawczej rodziny, red. J. Krukowski, A. Maćkow-
ski, Studia i rozprawy 15 (2007), s. 37. 

23 Ibidem, s. 37–38. 
24 Ibidem, s. 40–41. 
25 E. Szczot, Władza rodzicielska…, dz. cyt., s. 228. 
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wydatną pomoc nie tylko w kształceniu, ale także w wychowaniu26.Zakres wycho-
wania religijnego pokrywa się w dużej mierze z wychowaniem moralnym. Jednakże 
prawodawstwo kościelne w tym zakresie zwraca uwagę przede wszystkim na wy-
pełnianie praktyk religijnych, przykład życia rodziców lub osób pełniących opiekę 
nad dzieckiem. Ponadto zobowiązuje do troski o to, aby dzieci w odpowiednim czasie 
i wieku zostały przygotowane do przyjęcia sakramentów świętych. Wychowanie mo-
ralne odnosi się do kształtowania postawy człowieka, skierowane jest do wewnątrz, 
natomiast wychowanie religijne odnosi się do Boga i ludzi – na zewnątrz27. Przez 
wychowanie religijne rodzice mają przygotować dzieci do życia według zasad wiary, 
tak aby mogły się uświęcać i osiągnąć zbawienie. Z treści kan. 774 § 2 KPK wynika, 
że „rodzice przed innymi mają obowiązek słowem i przykładem formować dzieci 
w wierze i praktyce życia chrześcijańskiego. Podobny obowiązek spoczywa na tych, 
którzy zastępują rodziców oraz na chrzestnych”28.

3. Odpowiedzialność karna rodziców za niekatolickie wychowanie
Rodzice będący katolikami ponoszą odpowiedzialność prawnokarną za niekato-

lickie wychowanie potomstwa. W sytuacji, gdy rodzice katoliccy sprzeniewierzają się 
obowiązkowi wychowania potomstwa, prawodawca kościelny stwierdza i wskazuje, 
że popełniają wtedy poważne przestępstwo, za które wymierzana jest kara. Odda-
nie dziecka do chrztu lub na wychowanie w religii niekatolickiej, Kościół traktuje 
jako przestępstwo. Przestępstwo to popełnione przez rodziców lub osoby, które ich 
zastępują jest wyraźnym sprzeniewierzeniem się obowiązkowi chrześcijańskiego 
wychowania potomstwa. Zgodnie z brzmieniem kan. 1366 KPK rodzice katoliccy lub 
osoby pełniące zastępczo funkcje rodziców, którzy oddają dzieci do chrztu lub na wy-
chowanie w religii akatolickiej powinni zostać ukarani cenzurą lub inną sprawiedliwą 
karą. Przytoczony przepis wynika z ochrony dobra wiary i prawa dzieci ochrzczonych 
w Kościele katolickim do wychowania w religii katolickiej oraz obowiązku rodziców 
chrześcijańskich zapewnienia potomstwu wychowania zgodnego z nauką przeka-
zywaną przez Kościół29. Naruszenie tejże normy prawnej może się dokonać na kilka 
sposobów. Po pierwsze poprzez oddanie dziecka do chrztu w religii niekatolickiej. 
Po drugie, przez oddanie dziecka na wychowanie w religii niekatolickiej. A po trzecie, 
przez oddanie dziecka do chrztu i na wychowanie w religii niekatolickiej. Za każdą 
z postaci przestępczego działania z winy umyślnej powinna zostać wymierzona kara. 
W przypadku małżeństw mieszanych strona katolicka, która powierza swoje dziecko 
do chrztu szafarzowi akatolickiemu nie popełnia przestępstwa30.

4. Zakres wolności religijnej dziecka
W nauczaniu Soboru Watykańskiego II wolność religijna jawi się jako atrybut 

rodziny, rozumianej jako komórka społeczna będąca podmiotem prawa. Wolność 
religijna rodziny oznacza prawo do swobodnego organizowania życia religijnego 

26 J. Dyduch, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, red. J. Krukowski, Pallottinum, Poznań 
2005, s. 47. 

27 E. Szczot, Odpowiedzialność rodziców…, dz. cyt, s. 133. 
28 E. Szczot, Władza rodzicielska…, dz. cyt., s. 227. 
29 J. Gręźlikowski, Rola i zadania…, dz. cyt., s. 200–203. 
30 W. Wąsik, Przestępstwa i kary za przestępstwa przeciw obowiązkowi katolickiego wychowania potom-

stwa w Kodeksach Prawa Kanonicznego, „Kieleckie Studia Teologiczne” 3 (2004), s. 477. 
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członkom rodziny pod kierunkiem rodziców, decydowanie przez rodziców o rodzaju 
religijnego nauczania dzieci, prawo swobodnego wyboru szkoły i innych środków 
wychowania, wolność od zmuszania dzieci do nauki treści niezgodnych z przekona-
niami religijnymi ich rodziców, wolność od narzucania jedynego systemu wychowa-
nia31. W Deklaracji o wolności religijnej32 w numerze 2 Sobór naucza, że osoba ludzka 
ma prawo do wolności religijnej. Wolność ta polega na tym, że wszyscy ludzie powinni 
być wolni od przymusu zarówno ze strony poszczególnych ludzi, zbiorowisk społecz-
nych oraz jakiejkolwiek władzy ludzkiej, tak aby w sprawach religijnych nikogo nie 
przymuszano do działania wbrew jego sumieniu ani nie przeszkadzano mu w działaniu 
według swojego sumienia w zakresie prywatnym i publicznym, indywidualnym lub 
w łączności z innymi33. Ponadto w dalszej części dokumentu Sobór wyjaśnia, że każda 
rodzina ma prawo do swobodnego organizowania życia religijnego w ognisku domo-
wym pod kierunkiem rodziców. Natomiast rodzice są uprawnieni do tego, aby według 
własnych poglądów religijnych rozstrzygnęli jaki rodzaj nauczania religijnego ma być 
udzielany ich dzieciom34.

W prawie kanonicznym wolność religijna osoby małoletniej rozumiana jest jako 
prawo do sprzeciwu woli rodziców w przypadku ich decyzji o ochrzczeniu lub wy-
chowaniu dziecka w religii niekatolickiej. Jednakże prawo małoletni może realizować 
dopiero po ukończeniu 14 roku życia35. Źródłem prawa do wolności religijnej dziecka 
jest przyrodzona godność osoby ludzkiej i z tego względu przysługuje wszystkim, 
również dzieciom. Dlatego też dziecko ma prawo do uzewnętrzniania swojej religii 
nie tylko w domu, w rodzinie, ale także tam, gdzie się znajduje36.

Wolność religijna osoby małoletniej w prawie kanonicznym wyraża się głównie 
w uprawnieniu dziecka do sprzeciwu wobec rodziców w sytuacji, gdy rodzice podejmują 
decyzję o ochrzczeniu lub o wychowaniu dziecka w religii niekatolickiej. Natomiast 
dziecko może skorzystać z powyższego uprawnienia dopiero gdy ukończy 14 lat37.

Warto jednak zauważyć, że Sobór Watykański II uznając wolność religijną każdej 
osoby, która ma źródło w przyrodzonej godności człowieka, podmiotem najszerzej 
pojętej wolności czyni jednak rodzinę, z nadrzędną rolą rodziców decydujących 
o wychowaniu dziecka według własnych przekonań religijnych38. Jak pisze E. Szczot, 
prawo dziecka do wolności religijnej nie oznacza, że jest ono w realizacji tego prawa 
niezależne od rodziców czy też absolutnie im podległe, chociaż w tej materii może 
wystąpić konflikt zachodzący między władzą rodziców a prawem dziecka czy też 
między wolą dziecka a decyzją rodziców, którzy sprawują nad nim opiekę. W sytuacji 
konfliktu, np. dotyczącego uczestnictwa a raczej nie uczestnictwa dziecka w lekcjach 
religii dziecko podlega władzy rodziców do czasu osiągnięcia pełnoletności39.

31 H. Misztal, Prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań, „Teka Komisji Prawni-
czej – OL PAN” 2009, t. II, s. 67. 

32 Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej, n. 2, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, de-
krety, deklaracje. Tekst polski, Pallottinum, Poznań 1986, s. 415. 

33 E. Szczot, Władza rodzicielska…, dz. cyt., s. 228–229. 
34 Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej, n. 5, dz. cyt., s. 418. 
35 E. Szczot, Władza rodzicielska…, dz. cyt., s. 226–228. 
36 Ibidem, s. 229. 
37 Ibidem, s. 230. 
38 K. Perdek, Swoboda sumienia i wyznania dziecka, [w:] Dobro pojemne jak krzywda. Prawna ochrona 

dziecka. Deklaracje a rzeczywistość, red. J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, Wrocław 2017, s. 223. 
39 E. Szczot, Władza rodzicielska…, dz. cyt., s. 230. 
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Zakończenie
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że na gruncie prawa ka-

nonicznego wolność religijna przysługuje każdemu człowiekowi a zatem dzieciom 
również, zaś źródłem wolności religijnej jest przyrodzona godność osoby ludzkiej.
Zanim jednak będzie mogło w pełni korzystać ze swoich uprawnień to do tego czasu, 
czyli do osiągnięcia pełnoletności podlega władzy swoich rodziców lub prawnych 
opiekunów. Natomiast władza rodzicielska w pewnych okolicznościach doznaje ogra-
niczeń i osoba małoletnia może skorzystać z przysługujących jej praw. Przykładem 
może być chociażby sytuacja, w której rodzice lub ci, którzy ich zastępują chcą oddać 
dziecko do chrztu lub na wychowanie w religii akatolickiej. Wówczas taka osoba, jeśli 
ukończyła 14 rok życia może sprzeciwić się woli rodziców. Ponadto również po ukoń-
czeniu 14 lat, osoba małoletnia może sama zdecydować w jakim obrządku chce być 
ochrzczona, jeżeli wcześniej nie otrzymała sakramentu chrztu świętego. Kontynu-
ując kwestię wychowania religijnego to należy przypomnieć, że to na rodzicach (lub 
osobach ich zastępujących) spoczywa zarówno obowiązek jak i prawo wychowania 
religijnego potomstwa, to oni są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Obowią-
zek ten nie jest jednakże czysto jurydyczny bowiem wynika z celów małżeństwa oraz 
z treści przysięgi małżeńskiej jaką składają sobie wzajemnie nupturienci zawierający 
małżeństwo kanoniczne. Poza tym rodzice w wypełnianiu tego obowiązku nie są osa-
motnieni, ponieważ mogą korzystać z takich środków i instytucji, które pomogą zadbać 
o katolickie wychowanie potomstwa. Na zakończenie należałoby również dodać, 
że szczególną pomoc rodzice powinni otrzymać od rodziców chrzestnych, ponieważ 
oni również są zobowiązani do tego, aby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie 
odpowiadające przyjętemu sakramentowi.

Streszczenie:
Jednym z celów małżeństwa kanonicznego jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. 

Poza tymKodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku nakłada na rodziców obowiązek 
i prawo wychowania dzieci zgodnie z nauką przekazywaną przez Kościół. Katoliccy 
rodzice nie mogą tego obowiązku zaniechać powołując się na wolność religijną dziecka. 
Oczywiście dziecko posiada wolność religijną natomiast do czasu osiągnięcia pełno-
letności podlega, także w tym zakresie, władzy rodziców. Jedynie w ściśle określonych 
sytuacjach władza rodzicielska może doznać ograniczenia. Wówczas dziecko może 
sprzeciwić się woli rodziców, np. gdy chodzi o oddanie dziecka do chrztu lub na wycho-
wanie w religii niekatolickiej. Prawodawca kościelny jasno wskazuje, jakie obowiązki 
i zadania spoczywają na rodzicach odnośnie wychowania religijnego, są to: obowiązek 
ochrzczenia dziecka jak najszybciej po urodzeniu, prawo i obowiązek doboru takich 
środków i instytucji, przy pomocy których mogliby lepiej zatroszczyć się o katolic-
kie wychowanie potomstwa oraz powinność czuwania nad przyjęciem sakramentu 
bierzmowania, przystępowania do Komunii świętej oraz do sakramentu spowiedzi.

Słowa kluczowe: wychowanie potomstwa, obowiązki małżeńskie, władza rodzi-
cielska, wolność religijna, dziecko

Summary:
The duty of religious education and child’s religious freedom in canon law
One of the purposes of canonical marriage is to give birth to and raise off spring. In 

addition, the 1983 Code of Canon Law give sparents the duty and right to raise their 
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children in accordance with the teachings of the Church. Catholic Barents may not 
abandon this duty by invoking the child’s religious freedom. Of course, the child has 
religious freedom, but until the childreaches the age of majority he or she is also sub-
ject to the authority of the parents. Parental authority canonly be restricted in strictly 
defined situations. The childcan then oppose the will of the parents, for ex ample when 
it comes to baptising the child Or bringing him/herup in a non-Catholic religion. Church 
law clearly indicates the duties and responsibilities of parents with respect to religious 
education: the obligation to baptize the child as soon as possibile after birth, the right 
and duty to choosesuchmeans and institutions by which they can better care for the 
Catholic education of their off spring, and the obligation to seethat the childre ceives 
the sacrament of Confirmation, receives Holy Communion and goes to Confession.

Keywords: education of children, obligations od marriege, parents’ authority, 
religious freedom, chil
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Prestiż muzealnika 
w relacjach z odbiorcami kultury

mgr Joanna Garbulińska-Charchut – Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

 

Wstęp
Według ICOM, czyli Międzynarodowej Rady Muzeów muzealnikiem jest każda 

osoba pracująca w muzeum1. Jednak nierzadko pracownicy merytoryczni muzeum 
nie zgadzają się z taką klasyfikacją, ponieważ uważają, że muzealnikiem może 
być wyłącznie osoba, która ukończyła historię sztuki. Dążą oni do stosowania 
wyraźnego podziału np. na pracowników administracyjnych, merytorycznych, 
itd. W niniejszym artykule pojęcie muzealnika będzie rozumiane za Międzyna-
rodową Radą Muzeów i obejmujące wszystkie osoby zatrudnione w tego typu 
instytucjach. W artykule zostaną wskazane relacje muzealników z odbiorcami 
kultury – turystami, uczestnikami lekcji muzealnych, odbiorcami wystaw, wyda-
rzeń kulturalnych, pasjonatami – kolekcjonerami dzieł sztuki, czy osobami zaj-
mującymi się pracą naukową, związaną z daną placówką muzealną. Artykuł został 
oparty przede wszystkim na doświadczeniu własnym oraz osób zatrudnionych 
w Muzeum-Zamku w Łańcucie.

1. Charakterystyka zawodu muzealnika
Profesja muzealnika w klasyfikacji zawodów ma numer 2621022. Według 

oficjalnej klasyfikacji zawodów, muzealnik to „osoba, która przygotowuje eks-
pozycje dzieł sztuki lub przedmiotów zabytkowych, czuwa nad ich konserwacją 
i przechowywaniem. Muzealnikiem jest pracownik muzeum, osoba po wyższych 
studiach w dziedzinie reprezentowanej przez dane muzeum (np. biolog w muzeum 
zoologicznym, historyk sztuki w muzeum dawnej sztuki, zoolog w muzeum my-
ślistwa, mineralog w muzeum ziemi, muzykolog w muzeum etnograficznym). 
Praca muzealnika służy społeczeństwu przez informowanie o walorach i treściach 
przedmiotów zebranych w muzeum oraz przez ich udostępnianie. W ten sposób 
muzealnik przyczynia się do pogłębiania wiedzy o danej dziedzinie życia, upo-
wszechniania wartości humanizmu i do kształtowania wrażliwości estetycznej. 
Pracownik muzeum przygotowuje ekspozycje dzieł sztuki lub przedmiotów za-
bytkowych, czuwa nad ich konserwacją i przechowywaniem; gromadzi, chroni, 

1 Zawód muzealnika. Spędza życie z dziełami sztuki, https://www.polskieradio.pl/10/4339/
Artykul/1765943,Zawod-muzealnika-Spedza-zycie-z-dzielami-sztuki, dostęp 02.02.2021.

2 Muzealnik, https://www.zawodyregulowane.pl/index.php? option=com_content&view=article&i-
d=94&Itemid=117, dostęp 02.02.2021.
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opracowuje, rozpowszechnia dzieła sztuki, przedmioty zabytkowe oraz różnego 
rodzaju okazy”3.

Regulacja dotycząca zawodu muzealnika określa również zakres zadań, które leżą 
w jego kompetencjach. Aby nie pominąć żadnego z zapisów, celowo posłużono się 
cytatem – do zadań pracownika muzeum należą:
1. „gromadzenie, ochrona, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie dóbr kultury, 

to jest wytworów człowieka i tworów jego otoczenia, znajdujących się w muzeum;
2. nadzór nad przydzielonym rejonem ekspozycji;
3. czuwanie nad stanem zachowania obiektów i prawidłowe ich eksponowanie;
4. udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum;
5. udział w urządzaniu ekspozycji zabytków, dzieł sztuki i nowych nabytków muzeum 

lub galerii sztuki;
6. opiniowanie oferowanych do zakupu dzieł sztuki;
7. prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i opracowania naukowego zbiorów;
8. wykonywanie ekspertyz w swojej specjalności (galeriach i muzeach);
9. opracowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych;
10. opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych ze swojej specjalności;
11. prowadzenie całokształtu prac dotyczących rekonstrukcji, a w szczególności 

przygotowywanie i zawieranie, zgodnie z obowiązującym trybem, umów o rekon-
strukcję; czuwanie nad wykonaniem prac rekonstrukcyjnych i montażu zgodnie 
z projektem i ustaleniami komisji muzealnej; przygotowywanie protokołów – od-
bioru, będących podstawą do rozliczeń finansowych;

12. udział w posiedzeniach komisji muzealnych;
13. udział w szkoleniu osób oprowadzających po muzeum;
14. pełnienie funkcji przewodnika muzealnego – do pracy na tym stanowisku wyma-

gane jest wykształcenie średnie oraz przeszkolenie specjalistyczne”4.

2. Kim są odbiorcy kultury muzeum
W swojej pracy muzealnicy spotykają różnorodne grupy odbiorców kultury. Naj-

bardziej znaną grupą są turyści, których można podzielić ze względu na kilka kategorii. 
Zasadniczą jest podział na turystów indywidualnych i grupowych. Dalej mogą to być 
pasjonaci danej epoki czy nurtu sztuki oraz przypadkowi goście obiektu, którzy nie 
mają wiedzy na temat zbiorów znajdujących się w danym muzeum – część z tych osób 
po wizycie w muzeum dalej zgłębia wiedzę na temat ekspozycji, pozostali – zapominają 
o tym, co zobaczyli. Tu bezpośredni kontakt z turystą mają np.: kasjerki, pracownicy 
działu wnętrz – opiekunowie ekspozycji i przewodnicy.

Inną grupą odbiorców są uczestnicy lekcji muzealnych. Edukatorzy kierują ofertę 
edukacyjną do różnych grup odbiorców – od najmłodszej, przedszkolnej, przez 
uczniów poszczególnych typów i poziomów szkół, aż po osoby dorosłe – studentów 
lub słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. Dwie ostatnie wspomniane grupy rela-
tywnie rzadko uczestniczą w tego typu zajęciach, głównie z racji tego, że klas szkol-
nych jest o wiele więcej, więc zapotrzebowanie na lekcje muzealne jest skorelowane 
z zapotrzebowaniem. Wybranymi programami edukacyjnymi, w których wzięli udział 
uczestnicy zajęć muzealnych były m.in.:

3 Tamże, dostęp 02.02.2021.
4 Tamże, dostęp 02.02.2021.
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– Lubomirscy Zwróceni ku Ojczyźnie
– Ferie w muzeum. W zimowym krajobrazie.
– Lato w muzeum. Mito-logiczne
– Łańcut w filmie. Historie miłosne
– Polskie losy. 1918
– 12 prac Herkulesa.5

Już same tytuły wskazują na różnorodność oferty edukacyjnej, którą edukatorzy 
dostosowują do różnych grup odbiorców zajęć w muzeum.

Kolejną grupą są odbiorcy wystaw. Tu także należy wyróżnić osoby posiadające 
wiedzę na temat konkretnej ekspozycji czasowej oraz osoby przypadkowe, które 
nie mają wiedzy na temat prezentowanych dzieł lub kolekcji. Następną zbiorowo-
ścią beneficjentów kultury są uczestnicy wydarzeń organizowanych przez muzeum. 
W Muzeum-Zamku w Łańcucie są to m.in.: projekcje filmowe, koncerty tematyczne, 
Muzyczny Festiwal w Łańcucie, wykłady i spotkania tematyczne i inne. Przygotowy-
wana oferta skierowana jest do różnych grup odbiorców, w różnym wieku i szerokich 
zainteresowaniach.

Wąską grupą, z którą pracują muzealnicy są pasjonaci – kolekcjonerzy sztuki, 
którzy kontaktują się z danym pracownikiem chcąc skonsultować posiadane informa-
cje, poszukując konkretnych pozycji literatury, pragnących skonsultować informacje 
na temat kolekcji, której są właścicielami. W porównaniu z innymi grupami odbiorców 
jest to relatywnie niewielka grupa.

Ostatnią główną grupę stanowią osoby zajmujące się pracą naukową, obejmującą 
swoim zakresem obszar sztuki lub historii, którą zajmują się muzealnicy pracujący 
w danej instytucji. Zainteresowani znajdują się na różnych poziomach pracy nauko-
wej – od osób piszących prace zaliczeniowe lub dyplomowe, po np. doktorantów. 
Zdarzają się także osoby, które chcą zasięgnąć porady w wąskiej kwestii, związanej 
z konkretną problematyką.

3. Trudne relacje z gośćmi muzeum
Zdarza się, że osoby pracujące w muzeum na różnych stanowiskach spotykają 

odbiorców, którzy prezentują stanowisko dezaprobaty do ich pracy czy sytuacji, 
jaką spotykają w momencie przybycia do instytucji kultury. Ma to miejsce w przy-
padku właściwie każdego z typów stanowisk i intensyfikuje się w przypadku np. 
szczytu sezonowego, gdy liczba turystów jest większa lub w momencie trudnych 
wydarzeń, takich jak wystąpienie pandemii, gdy liczba zwiedzających może być 
znacząco różna, w porównaniu ze zwyczajnym ruchem turystycznym. Do przy-
kładowych trudnych relacji muzealnicy – goście instytucji należą m.in. sytuacje, 
gdy turyści skarżą się na to, że któraś z ekspozycji w danym dniu jest nieczynna, 
albo czasowej zmianie uległo otwarcie muzeum. W tych przypadkach najczęściej 
wynika to z tego, że turyści udający się do obiektu przed wyjazdem nie sprawdzają 
aktualnych informacji publikowanych przez muzeum. Niektóre z komunikatów 
mogą być przekazywane z niewielkim wyprzedzeniem – dzieje się tak w momencie 
nieprzewidzianych awarii lub nie zaplanowanej z dużym wyprzedzeniem wizyty 
ważnej osobistości (zdarza się, że niektóre wizyty oficjeli planowane są z kilku-
dniowym wyprzedzeniem).

5 Materiały własne Muzeum-Zamku w Łańcucie – raport działań edukacyjnych za 2018 r.
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Inna trudna sytuacja dotyczy pracy kasjerek, które nie mają wpływu na to, ilu tu-
rystów przyjedzie do obiektu w danym dniu. Część biletów na wybrane ekspozycje 
może zostać wyprzedana i nie każda z zainteresowanych osób w danym dniu będzie 
mogła ją obejrzeć. Warto dodać, że wejściówki można zakupić z wyprzedzeniem, 
a w przypadku grup zarezerwować daną godzinę. Zdarza się jednak, że system rezer-
wacji biletów nie działa, a naprawa nie może być zrealizowana w ciągu np. jednego 
dnia. Kolejną trudnością w pracy kasjerek jest tzw. turysta roszczeniowy, który chce 
swoją osobistą frustrację, czy gorszy nastrój odreagować na osobie, która nie może 
asertywnie podjąć dyskusji.

Również przewodnicy, którzy na co dzień pracują z turystami doświadczają trud-
nych momentów. Ma to miejsce w sytuacji, gdy grupa nie jest zainteresowana infor-
macjami, które im przekazuje, ale np. koncentrują się na tym, aby wykonać zdjęcia 
a jak największą ilością eksponatów oraz gdy turyści są zmęczeni zwiedzaniem.

Najtrudniejsze momenty w pracy w muzeum zdają się należeć do pracowników 
Działu Wnętrz – są to osoby odpowiedzialne za kierowanie ruchem turystycznym 
w obiekcie, obsługę szatni, sprawdzanie biletów, dbanie o to, aby obiekty nie były 
dotykane przez zwiedzających, porządek na ekspozycji, obsługę wydarzeń kultural-
nych czy sprzedaż pamiątek. Pracownicy z tej grupy zawodowej pracują na co dzień 
z turystami polskojęzycznymi oraz zagranicznymi. Każdego roku obiekt zwiedzają 
goście m.in. z: Niemiec, Rosji, Japonii, Słowacji, Francji oraz turyści anglojęzyczni. 
To wymaga kompetencji językowych, umożliwiających udzielenie pomocy osobom 
reprezentującym różne kręgi kulturowe i władającym językami obcymi. Niełatwe 
sytuacje dotyczą np. skarg na zbyt wielu turystów, którzy w jednym czasie zwiedzają 
ekspozycję, prośby obsługi, aby nie dotykać przedmiotów zgromadzonych na wysta-
wach stałych, niezrozumienia dla konieczności zakładania muzealnych pantofli6, czy 
takich sytuacji jak odmówienie turyście możliwości zwiedzania obiektu razem ze 
zwierzęciem, z którym przyjechał.

Edukatorzy na co dzień realizujący lekcje muzealne doświadczają np. tego, że opie-
kunowie różnych grup wiekowych nie współpracują z prowadzącym zajęcia i pozwa-
lają na ich dezorganizację. Ponadto zdarzają się przypadki, że organizatorzy wizyt 
na lekcjach muzealnych nie informują muzealników o rezygnacji z danych zajęć, 
blokując tym samym innym zainteresowanym klasom możliwość wzięcia udziału 
w lekcji muzealnej.

Kolejne trudności dotyczą organizowanych wydarzeń, takich jak projekcje filmowe, 
koncerty i inne spotkania, w których może wziąć udział ograniczona liczba odbiorców. 
Warto wspomnieć, że dzięki dotacjom i programom międzynarodowym, Muzeum-Zamek 
w Łańcucie organizuje przedsięwzięcia, w których bilety wstępu kosztują symboliczną 
złotówkę, podczas gdy wejściówka na występ tych samych artystów w innych miej-
scach kosztuje kilkadziesiąt złotych. To przy limicie wejść sprawia, że bilety zostają 
wyprzedane błyskawicznie. Niestety później pracownicy zajmujący się dystrybucją 
biletów oraz osoby bezpośrednio odpowiedzialne za organizację danego wydarzenia 
spotykają się z nieżyczliwym zachowaniem osób niezadowolonych z tego, że nie będą 
mogły uczestniczyć w przedsięwzięciu. Warto zaznaczyć, że w każdej z powyższych 
sytuacji, jeśli odbiorca zdecyduje się zwerbalizować swoje emocje, czyni to przede 

6 Więcej na temat przyczyn konieczności zakładania muzealnych pantofli w Muzeum-Zamku w Łańcu-
cie: https://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci/Suplement, 3, dostęp 02.03.2021.
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wszystkim na dwa sposoby – 1. w Internecie (głównie w mediach społecznościowych 
czy na forach), 2. kierując pisemne skargi do Muzeum (zwykle do: Dyrekcji, Działu 
Kadr oraz do Ministerstwa współprowadzącego obiekt).

4. Autorytet muzealnika w relacjach z gośćmi obiektu
W artykule celowo wpierw zostały przedstawione wybrane trudne momenty 

w relacjach muzealników i turystów, ponieważ sytuacji, które można określić mianem 
pozytywnych jest zdecydowanie więcej. To one stanowią motywator do dalszego 
rozwoju zawodowego i nadają sens pracy muzealników, którzy w dużej mierze nie 
traktują swojej profesji jako zwyczajnej pracy zawodowej, ale mają świadomość 
misji, która wiąże się z ich pracą. Muzealnicy podejmując pracę w instytucji kultury 
powinni i mają świadomość, że ich zadaniem jest nie tylko ochrona zbiorów zgroma-
dzonych w obiekcie, ale także upowszechnianie historii i kultury z nimi związanymi. 
To umożliwia formowanie wielopłaszczyznowej wrażliwości odbiorców kultury. 
Kontakt ze zbiorami muzealnymi wzbogaca kształtowanie wrażliwości estetycznej 
i poznawczej turysty.

Swoim doświadczeniem i wiedzą muzealnicy z Muzeum-Zamku w Łańcucie dzielą 
się z zainteresowani informacjami z zakresu historii, dotyczącej nie tylko rodów za-
mieszkujących dawną ordynację łańcucką, ale także obejmującymi ówczesny krąg 
kulturowy, historyczny, w tym dotyczący bogatej sztuki ogrodowej czy zbiorów sztuki 
cerkiewnej. Prace naukowe podejmowane przede wszystkim przez historyków sztuki 
pozwalają szerszemu gronu odbiorców zgromadzenie ciekawostek np. o życiu i zwy-
czajach z XIX i XX w. i poznanie ich w zaciszu swojego domu.

Efekty pracy, którą na co dzień wykonują pracownicy Muzeum-Zamku w Łańcucie 
można zobaczyć m.in. w organizowanych wydarzeniach kulturalnych. Tylko w 2019 r. 
były to:
– Wystawa Nowy poczet władców Polski. Waldemar Świerzy kontra Jan Matejko,
– VII spotkanie z Akademią Niepodległości,
– Spotkanie: Polskie meble plecione – historia i współczesność,
– Muzyczny Festiwal w Łańcucie
– XIV koncert w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II,
– VIII spotkanie z Akademią Niepodległości,
– Międzynarodowa Konferencja Ministrów Transportu „Korzyści dla regionów wy-

nikające z wdrożenia trasy Via Carpatia”,
– Święto 10 Pułku Strzelców Konnych,
– Wystawa „Relacje Rumuńskiej Rodziny Królewskiej z Polską w starej fotografii” – 

w 100-lecie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rumunią a Polską,
– III Turniej Piłki Nożnej O Puchar Dyrektora Muzeum-Zamek w Łańcucie,
– „ILUSTRACJE ANNY KACPRZAK do bajek Marty Paterak”,
– Bezpłatne warsztaty w d. Kasynie Urzędniczym,
– IX spotkanie z Akademią Niepodległości,
– Finał XX. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży,
– Wystawa: Rody panujące Europy. Burbonowie,
– Spotkanie emerytowanych pracowników Muzeum,
– Skarby Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na wysta-

wie w Jadalni Wielkiej,
– Czedekowski na 75-lecie Muzeum-Zamku w Łańcucie,
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– Europejskie Wieczory Literacko-Muzyczne: FRANCJA,
– „Łańcut w filmie” – projekcja filmu „Pałac”,
– Wykłady Mariusza Urbanka,
– Spotkanie ze sztuką słowa: Romantyczny Słowacki,
– 28–30.10.2019 – Lubomirski Festival,
– Inauguracja obchodów 75. rocznicy utworzenia Muzeum + wystawa Łańcuciana. 

Ze zbiorów Fundacji Trzy Trąby Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego,
– Premiera spektaklu „Ermida albo królewna pasterska”,
– Dzień otwarty Pracowni Konserwatorskich,
– Spektakl Historycznych Orchidei,
– „60+ Kultura – Weekend seniora z kulturą”,
– Europejskie Wieczory Literacko-Muzyczne,
– XI spotkanie z Akademią Niepodległości,
– Warsztaty „Łańcut w filmie”,
– Koncert Świąteczny „Boże Narodzenie w sztuce”7.

Dzięki staraniom mieszkańcy relatywnie małego miasta, jakim jest Łańcut oraz 
okolicznych miejscowości mają możliwość obcowania z kulturą wysoką, szczególnie 
w trakcie np. otwarcia wystaw czy koncertów znanych muzyków. Udział w tego typu 
wydarzeniach często jest możliwy dzięki środkom pozyskanym z dotacji, czy nawią-
zywaniu współpracy z podmiotami wypożyczającymi swoje zbiory.

Często zdarza się, że turyści zadowoleni z wizyty w muzeum dzielą się w sieci po-
zytywnymi wrażeniami odnośnie obiektu i pracowników. Niejednokrotnie też zdarzyło 
się, że przesyłali na adres mailowy dyrekcji listy z miłymi opiniami i zapewnieniem 
o powrocie do Łańcuta. Szczególnie pracownicy merytoryczni są postrzegani jako au-
torytety, gdy odbiorcy kultury przesyłają do nich zapytania o szczegółowe informacje 
dotyczące poszczególnych ekspozycji lub jednostkowych obiektów, proszą o poradę 
dotyczącą literatury przedmiotu czy starają się o specjalne zwiedzanie kuratorskie.

Kolejnym motywatorem do wytężonej pracy, są pozytywne głosy dotyczące reali-
zowanych w muzeum projektów zmierzających do odnowienia wybranej infrastruk-
tury obiektu. W ostatnich latach prace remontowo-konserwatorskie były realizowane 
w Zamku, gdzie m.in. odrestaurowano znajdujące się w piwnicach Łaźnie Rzymskie, 
czyli niezwykle nowoczesne jak na ówczesne czasy ordynackie spa. Wspomniany 
projekt umożliwił także odnowienie elewacji zamku, renowację stolarki okiennej czy 
remont parkowych alejek. Inny projekt dotyczący Oranżerii i Ujeżdżalni w 2022 r. 
umożliwi turystom obejrzenie interaktywnej i nowoczesnej ekspozycji, pozwalającej 
np. odbycie wirtualnego lotu balonem nad dawnym Łańcutem. Turyści będą mogli 
również zapoznać się z zagadnieniem związanym z dobrym wychowaniem czy sztuką 
ogrodową. Inny realizowany projekt realizowany we współpracy z innymi muzeami 
dotyczy digitalizacji kilkuset różnorodnych eksponatów, znajdujących się w każdym 
z partnerskich obiektów. Po zakończeniu realizacji projektu internauci będą mogli 
w zaciszu swojego domu dokładniej przyjrzeć się m.in. wybranej kolekcji powozów, 
łańcuckich pocztówek, obrazów czy przedmiotów zgromadzonych na I i II piętrze zamku.

Aby realizacja projektów była możliwa, niezbędne jest działanie wielu osób za-
trudnionych w muzeum – m.in. od pracownika zajmującego się zamówieniami pu-
blicznymi, przez osobę zatrudnioną na stanowisku obejmującym promocję obiektu 

7 Raport własny, 2019 MZŁ Promocja J. Garbulińska-Charchut.
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i projektów, pracowników merytorycznych opracowujących informacje na temat np. 
nowych udostępnionych zbiorów, pracowników działu technicznego, po dyrekcję. 
Docenienie trudu pracy muzealników realizujących poszczególne, często skompli-
kowane i wielomilionowe projekty, motywuje do dalszej pracy. Nierzadko skompli-
kowane i wymagające działania projektowe mają na celu nie tylko zachowanie dóbr 
kultury dla przyszłych pokoleń, ale także np. zwiększenie ich dostępności sztuki dla 
osób niepełnosprawnych czy potencjalnie narażonych na wykluczenie społeczne.

5. Prestiż muzealnika według osób zatrudnionych w muzeum
Na potrzeby artykułu została przeprowadzona krótka anonimowa ankieta. W ba-

daniu własnym wzięło udział pięćdziesięciu pracowników muzeum, zatrudnionych 
na różnych stanowiskach – od merytorycznych, przez administracyjne, po techniczne 
i związane z bezpośrednią obsługą ruchu turystycznego. Ponad połowa z nich stwier-
dziła, że zawód muzealnika należy do prestiżowych profesji, choć blisko 80% ankie-
towanych zauważyło, że obszar związany z kulturą jest niedoinwestowany. Niespełna 
85% badanych określiło, że w relacji z odbiorcami kultury dostrzegają oni więcej 
zachowań życzliwych i pozytywnych. Pozostali (15% respondentów) skoncentrowali 
się na negatywnych doświadczeniach związanych z turystami. Ponad 70% badanych 
podkreśliło, że zawód muzealnika wymaga stałego podnoszenia własnych kwalifikacji, 
regularnego udziału w szkoleniach i kursach, a także zgłębianiu merytorycznej wiedzy 
oraz szukaniu nowych informacji i ciekawostek związanych ze zgromadzonymi zbio-
rami. Blisko 70% ankietowanych łączy swoją pracę z pasją. Blisko 50% pracowników 
muzeum, którzy wzięli udział w badaniu podkreśliło, że po wyjściu z pracy, chętnie 
powraca do muzeum w wolnym czasie. Dla blisko 90% badanych zadowolenie turysty 
z pobytu w muzeum jest ważne lub bardzo ważne8.

Odpowiedzi pracowników muzeum wskazują, że większość z nich postrzega swój 
zawód jako prestiżowy. Nie jest to jednak profesja ukierunkowana na stagnację, ale 
zmierzająca do regularnego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zdobywania ko-
lejnych informacji na temat przechowywanych i prezentowanych zbiorów. Dla wielu 
respondentów zadowolenie turystów z pobytu w obiekcie jest istotne i motywuje 
do dalszej wytężonej pracy.

Podsumowanie
Specyfika zawodu muzealnika jest ściśle regulowana. Osoby pracujące w muzeum 

nie tylko zajmują się przechowywaniem, konserwacją i udostępnianiem zbiorów, ale 
także realizują misję bezpośredniego spotkania z odbiorcami kultury, poprzez np. dzia-
łalność edukacyjną, organizowanie wydarzeń, czy udzielanie odpowiedzi na pytania 
szczególnie zainteresowanych osób. Relacje z turystami w zdecydowanym stopniu 
są pozytywne, a wielu turystów zawód muzealnika postrzega jako ważny. Choć zda-
rzają się trudne momenty w relacjach z odbiorcami działań kulturalnych, większość 
z nich można określić jako bardzo dobre.

Streszczenie:
Międzynarodowa Rada Muzeów łączy zawód muzealnika ze wszystkimi oso-

bami zatrudnionymi w muzeum. Pracownicy tego typu instytucji kultury realizują 

8 Badanie własne, realizowane online w dniach 1–14.02.2021.
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wielopłaszczyznowe działania zmierzające do zachowania i udostępniania publicz-
ności zgromadzonych zbiorów. Nie są to jednak jedyne działania. Do innych nalezą 
np.: pozyskiwanie środków na działania projektowe, umożliwiające realizowanie 
prac remontowo-konserwatorskich, organizacja czasowych wydarzeń kulturalnych, 
prowadzenie lekcji muzealnych i inne aktywności. Artykuł został oparty głównie 
na doświadczeniu własnym oraz innych pracowników Muzeum-Zamku w Łańcucie.

Słowa kluczowe: muzealnik, prestiż, muzeum, Łańcut, zamek, turysta

Summary:
The International Council of Museums combines the profession of a museologist 

with all persons employed in a museum. Employees of this type of cultural institu-
tion carry out multifaceted activities aimed at preserving and making the collected 
collections available to the public. However, these are not the only activities. Others 
include, for example: raising funds for project activities, enabling the implementation 
of renovation and conservation works, organization of temporary cultural events, 
conducting museum lessons and other activities. The article was based mainly on the 
own experience and experience of other employees of the Castle Museum in Łańcut.

Keywords: museologist, prestige, museum, Łańcut, castle, tourist
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Wykorzystanie zabytkowych 
cmentarzy w turystyce 
a konieczność poszanowania 
miejsc spoczynku zmarłych
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plomowych studiów pedagogicznych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 
Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Autorka kilkunastu artykułów naukowych. Zaintereso-
wania naukowo-badawcze koncentruje w szczególności wokół prawa konstytucyjnego i administracyjne-
go, historii prawa polskiego, a także prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wstęp
Różnorodne miejsca pochówku tworzą swoistą przestrzeń sepulkralną, która stanowi 

bardzo ważny element polskiego dziedzictwa narodowego. Wykorzystanie zabytkowych 
nekropolii w turystyce generuje jednak szereg dylematów natury prawnej i etycznej. 
Zabytkowe nekropolie nie mogą być przecież postrzegane wyłącznie przez pryzmat 
ich znaczenia dla dziedzictwa kulturowego. Przede wszystkim, niezależnie od ich war-
tości zabytkowej, stanowią miejsca pochówku zwłok i szczątków ludzkich. Zabytkowe 
nekropolie są więc zabytkami specjalnej kategorii, gdzie popularyzacja dziedzictwa 
kulturowego ograniczana jest koniecznością zapewnienia poszanowania tym miejscom.

Współczesne postrzeganie nekropolii jako obiektów turystycznych nie powinno 
budzić zdziwienia. Miejsca pochówku zmarłych od wieków stanowiły bowiem cel 
podróży, a przez ten czas przeobrażeniom ulegały jedynie motywy podejmowanych 
wypraw. Najczęściej odwiedzanie cmentarzy wynikało z wewnętrznej potrzeby, wręcz 
moralnego nakazu obowiązku dbania o groby najbliższych oraz kultywowania w ten 
sposób pamięci o nich. Wskazać także należy, że w Polsce od początków chrześcijań-
stwa przedmiotem pielgrzymek i miejscem kultu były groby osób, które odegrały 
ważną rolę w historii i zostały uznane za błogosławione lub święte. Odwiedzanie 
cmentarzy może mieć więc źródło w motywach: religijnych, religijno-poznawczych, 
poznawczych (kulturowych) oraz rekreacyjnych1.

Kluczowym dla wykorzystania potencjału zabytkowych nekropolii w turystyce jest 
stan zachowania tych miejsc, który w znacznym stopniu uzależniony jest od prawidło-
wego sprawowania opieki. Możliwości kulturowego i turystycznego zagospodarowania 
i wykorzystania zabytkowych nekropolii są bowiem ściśle powiązane ze stanem ich 
zachowania oraz właściwym utrzymaniem. Zaniedbane cmentarze, zapomniane nawet 
przez okolicznych mieszkańców, zniszczone, niedostępne, zaśmiecone, a niekiedy 

1 Zob. A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Kraków 2003. 
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nawet zeszpecone przez niewłaściwie zagospodarowane otoczenie, nie stanowią 
atrakcji zachęcającej turystów do zwiedzania. Celem opracowania jest omówienie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony miejsc spoczynku zmarłych oraz 
ich zastosowanie w przypadku wykorzystania turystycznego zabytkowych cmentarzy. 
Całość rozważań należy wyprowadzić od pojęcia godności osobowej człowieka jako 
fundamentu, z którego wywodzą się gwarantowane konstytucyjnie prawa i wolności 
jednostki. Jako tezę należy bowiem przyjąć, że konieczność poszanowania miejsc spo-
czynku zmarłych, chociaż wprost nie uregulowana w ustawie zasadniczej, ma jednak 
swoje źródło w chronionej konstytucyjnie godności ludzkiej jako najwyższej wartości.

1. Godność człowieka jako wartość konstytucyjna
Idea godności człowieka dostrzegana była już w starożytności. Najwybitniejszy 

ze stoików, Protagoras, stwierdził, że człowiek jest nie tylko miarą wszech rzeczy 
(homo mensura), ale także człowiek dla człowieka jest rzeczą świętą (homo homini res 
sacra)2. Heraklit dostrzegał źródło godności człowieka w jego wyjątkowym miejscu 
w kosmosie, uznając godność za wartość przyrodzoną i niezbywalną, której nikt nie 
mógł człowieka pozbawić3.

Jeszcze większe znaczenie nadała godności religia chrześcijańska. To chrześci-
jaństwo rozwinęło teorię człowieka jako imago Dei oraz partnera zdolnego do dia-
logu z Bogiem (capax Dei). Najstarszym źródłem, w którym odnaleźć możemy ideę 
godności człowieka, jest Księga Rodzaju Starego Testamentu. Godność wskazana jest 
w sposób wyraźny w opisie stworzenia człowieka „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, 
podobnego Nam” oraz „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży 
go stworzył”4. Do godności osobowej odwoływali się także najwięksi przedstawiciele 
epoki nowożytnej5. W piśmiennictwie prawniczym wyjaśnia się, że godność stanowi 
kategorię teologiczną i filozoficzną.

2 Por. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. III, Systemy epoki hellenistycznej, Lublin 1999, s. 388.;
3 M. Jabłoński, Rozważania na temat znaczenia pojęcia godności człowieka w polskim porządku konsty-

tucyjnym, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP (81–100), red. B. Banaszak, A. Preisner, 
Warszawa 2002, s. 81–82.

4 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych, Poznań–Warszawa, 
1990, s. 24–25.

5 Tu szczególne miejsce zajmuje Immanuel Kant i jego znaczące sformułowanie: „W państwie celów wszyst-
ko ma jakąś cenę, albo godność. To, co ma cenę, można zastąpić także przez coś innego, jak jego równo-
ważnik, co zaś cenę przewyższa, a więc nie dopuszcza żadnego równoważnika, posiada godność”; I. Kant, 
Uzasadnienie metafizyki moralności, przekład: M. Wartenberg, Warszawa 1953, s. 70. Z kolei austriacki 
konstytucjonalista Herbert Schambeck zauważył, że godność stanowi duchowy fundament podstawo-
wych praw człowieka i że ma ona swoją genezę w toku rozwoju porządku prawnego każdego państwa, 
zaś uznanie godności człowieka stwarza po jego stronie roszczenie do określonego zachowania ze strony 
państwa i do odpowiedniego ukształtowania jego ustroju; H. Schambeck, O prawach podstawowych czło-
wieka w austriackim prawie konstytucyjnym, [w:] Godność człowieka jako kategoria prawa. (Opracowania 
i materiały), red. K. Complak, Wrocław 2001, s. 119, 129. Belgijski polityk F. Delperee, badając porządek 
konstytucyjny wyraził pogląd, że u podstaw wszystkich podstawowych praw obywatelskich, politycznych 
czy społecznych znajduje się pojęcie godności ludzkiej. Jego zdaniem nienaruszalność godności ludzkiej 
może stanowić dla prawa inspirację do poszanowania nie tylko życia osobistego, lecz także praw gospo-
darczych i społecznych; zob. F. Delperee, Prawo do godności ludzkiej w belgijskim porządku konstytucyj-
nym „[w:] Godność człowieka jako kategoria prawa. (Opracowania i materiały), red. K. Complak, Wrocław 
2001, s. 113. A. Rodziński uznał ludzką godność jako zarazem wartość pierwszą i pierwowzór wszyst-
kich innych wartości oraz ich ostateczny sprawdzian, godność to „wartość wartości”, zob. A. Rodziński, 
Osoba, moralność, kultura, Lublin 1989, s. 32; podobnie: M. Ossowska, Normy moralne w obronie godności 
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Gloryfikujące ujmowanie godności osobowej stało się podwaliną współczesnych 
państw demokratycznych. Respekt dla jednostki i jej praw rozwinął się głównie po II 
wojnie światowej jako reakcja na zdarzenia, które dramatycznie pogwałcały te prawa. 
Idea godności człowieka stała się podstawową determinantą państwa i prawa. Po raz 
pierwszy odwołano się do koncepcji ludzkiej godności w preambule do Karty Na-
rodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r., deklarując konieczność przywrócenia 
wiary „w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość człowieka”6. Podobne 
odwołanie do godności człowieka zawarto w Powszechnej deklaracji Praw Człowieka 
i Obywatela z 10 grudnia 1948 r., a nadto artykuł 1 tegoż dokumentu stwierdzał wprost: 
„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”7. 
Godność ludzka znajduje się także u podwalin Wspólnoty Europejskiej. Art. 1 Karty 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi się bowiem, że „godność człowieka 
jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona”8.

Znamienne jest, iż żadne odniesienie do godności osobowej nie wyznacza granicy 
czy sytuacji skutkującej utratą godności. W polskim porządku prawnym godność 
człowieka została uznana za centralny wyznacznik wszystkich praw oraz wolno-
ści i podniesiona do rangi konstytucyjnej. W preambule Konstytucji9 stwierdzono: 
„Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, 
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego 
prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad 
mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej”. Zgodnie z brzmieniem 
art. 30 Konstytucji RP „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło 
wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie 
i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.

W literaturze rozróżnia się godność osobową i godność osobowościową. Ta pierw-
sza jest kategorią aksjologiczno-ontyczną. Człowiek posiada ją z samego faktu czło-
wieczeństwa, nie zostaje ona więc nadana i nie może być utracona. Godność osobową 
człowiek zachowuje w każdych warunkach. Z kolei godność osobowościowa to pewien 
walor posiadany przez człowieka, uzyskany przez niego w wyniku osiągnięć w dzia-
łaniu, pracy itd. W tym ujęciu godność przysługuje zatem poszczególnym ludziom 
w różnym zakresie i może być przedmiotem naruszenia, np. wskutek zniesławienia 
czy znieważenia10. Do takiego rozróżnienia odniósł się także Trybunał Konstytucyjny 

człowieka, Warszawa 1969, s. 8. Według R. Coste godność ludzką należy postrzegać z punktu widzenia dok-
tryny prawa naturalnego i jako wartość jest ona wspólna zarówno dla wierzących w Boga, jak i ateistów 
oraz agnostyków. Wobec tego stwierdził, że: „Wierzący i niewierzący, wtedy gdy chodzi o prawa człowie-
ka i również o całokształt życia społecznego, mogą porozumieć się co do kryterium fundamentalnego, je-
dynego warunku, który uznajemy za bezwarunkowy: godności osoby ludzkiej”, zob. F. Compagnoni, Pra-
wa człowieka. Geneza, historia i zaangażowanie chrześcijańskie, Kraków 2000, s. 142–143.

6 Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 r. (Dz.U. 1947, nr 23, poz. 90).
7 Art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela przyjętej na Trzeciej Sesji Zgromadzenia 

Ogólnego Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 r. w Paryżu.
8 Dz. U. UE.C.2007.303.1; Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej to zbiór fundamentalnych praw 

człowieka i obowiązków obywatelskich podpisany 7 grudnia 2000 r. w Nicei w imieniu Parlamentu Eu-
ropejskiego, Rady UE oraz Komisji Europejskiej, powtórnie, z pewnymi poprawkami, podpisany przez 
przewodniczących tych organów podczas szczytu w Lizbonie 12 grudnia 2007 r. Moc wiążąca dokumentu 
została mu nadana przez Traktat Lizboński 13 grudnia 2007 roku, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.

9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.).
10 L. Garlicki, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, art. 30–86, red. L. Garlicki, M. Zu-

bik, Warszawa 2016, s. 28.
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w uzasadnieniu do wyroku z 7 marca 2007 r.11, dostrzegając możliwość wyodrębnienia 
„dwóch aspektów godności człowieka – godności jako wartości przyrodzonej i nie-
zbywalnej oraz godności rozumianej jako »prawo osobistości«, obejmujące wartości 
życia psychicznego każdego człowieka oraz te wszystkie wartości, które określają 
podmiotową pozycję jednostki w społeczeństwie i które składają się, według po-
wszechnej opinii, na szacunek należny każdej osobie”.

Wprowadzenie godności człowieka do Konstytucji RP oraz usytuowanie jej w po-
czątkowej części rozdziału określającego inne prawa i wolości obywatelskie wska-
zuje na istotne funkcje tej regulacji. Przez odniesienie się do pozaprawnej kategorii, 
ugruntowanej w prawie naturalnym, ustrojodawca nakazuje takie tworzenie prawa 
i jego stosowanie, by postępowanie to było zgodne z systemem wartości wynikającym 
z prawa naturalnego. Założenie, że godność pozostaje poza pozytywnym porządkiem 
prawnym oznacza jednocześnie, że prawodawca nie jest kompetentny do nadania 
godności człowiekowi, jej ograniczenia ani odebrania12.

Ustrojodawca, wskazując na doniosłość godności osobowej, uznał ją przyrodzoną 
i niezbywalną wartością człowieka oraz źródłem wolności i praw człowieka i obywatela; 
nadał jej przymiot nienaruszalności; oraz nałożył na władze publiczne obowiązek jej 
poszanowania i ochrony. Wymienione przez ustrojodawcę cechy godności nie wyja-
śniają jednak kluczowej kwestii, a mianowicie nie definiują czym jest godność osobowa. 
Niesprecyzowanie pojęcia godności człowieka stwarza jednak możliwość zachowania 
otwartości systemu prawnego na konkretną osobę. Ustanowiony w art. 30 Konsty-
tucji zakaz naruszania godności człowieka wskazuje, że godność osobowa nie zależy 
od statusu społecznego i majątkowego człowieka, od jego osiągnięć, wykształcenia, 
wieku, rasy, narodowości, wyznania oraz wszystkich innych cech człowieka13. Godność 
jest rodzajem szacunku należnego każdej osobie14, zaś „zakaz naruszania godności 
człowieka ma charakter bezwzględny i dotyczy wszystkich”15. W literaturze podnosi 
się także, że osoba nie traci godności w wypadku lub gdy podeszły wiek lub choroba 
spowodują stan wegetatywny16. Zakaz naruszania godności ludzkiej ma charakter po-
wszechny, obejmując zarówno organy władzy publicznej, jak również inne podmioty.

2. Poszanowanie miejsc spoczynku zmarłych jako norma prawna
W doktrynie nie ma jednomyślności stanowiska, czy prawo do poszanowania 

godności powstaje od momentu poczęcia czy od urodzenia17 oraz kiedy się kończy. 
Zgodzić się należy z poglądem, że godność jako konstytucyjnie chronione dobro 
nie ogranicza się do człowieka żyjącego, nie ustaje z chwilą śmierci, lecz w wyniku 

11 Sygn. akt K 28/05.
12 L. Bosek, Komentarz do art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucja RP. Tom 1. Komen-

tarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 740.
13 P. Marczak, Poszanowanie godności osoby zmarłej a działalność funeralna – wybrane zagadnienia, [w:] 

Non omnis moriar: osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka: zagadnienia wybrane, red. 
J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut, Wrocław 2015, s. 598; por. M. Chmaj, Źró-
dło wolności i praw człowieka, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
red. M. Chmaj, Warszawa 2008, s. 37, wyrok TK z dnia 30; września 2009 r., sygn. akt K 44/07.

14 Por. wyrok TK z dnia 9 lipca 2009 r., sygn. akt SK 48/05.
15 Por. wyrok TK z 30 września 2008 r., sygn. akt K 44/07.
16 K. Complak, O prawidłowe pojmowanie godności osoby ludzkiej w porządku RP, [w:] Prawa i wolości 

obywatelskie w Konstytucji RP (69–79), red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 65–66.
17 L. Bosek, Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne, Warszawa 2012, s. 166–168.
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zgonu zmienia swój charakter, przekształcając się w szacunek i cześć okazywane 
ciału zmarłego18. Ochronie może bowiem podlegać godność w rozumieniu osobo-
wościowym oraz pamięć, kult osoby zmarłej, co stanowi dobro osobiste, zabezpie-
czone na gruncie art. 23 i 24 k.c. Słownik języka polskiego podaje, że „zwłokami” 
nazywane jest ciało zmarłego człowieka19, zaś „zmarły” to „osoba która zmarła”20. 
Z kolei zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r.21 
zwłokami określa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych. Określenia 
te odwołują się w bezpośredni sposób do czasu, gdy ciało nie było „martwe”, lecz 
było po prostu ciałem człowieka żyjącego22. Słusznym wydaje się zatem uznanie, 
że zwłoki to nadal ciało człowieka23, a jedynie pozbawione funkcji życiowych i pod-
legające naturalnemu procesowi rozkładu.

Znieważenie zwłok, prochów ludzkich lub miejsca spoczynku zmarłego godzi 
w poszanowanie godności osoby zmarłej. O ile naruszenie godności osoby żyjącej 
przez znieważenie jest postrzegane subiektywnie, to znieważenie zwłok ma charakter 
obiektywny24. Znieważenie może przejawiać się w manifestowaniu braku szacunku, 
demonstrowaniu lekceważącego stosunku do zwłok, prochów lub miejsca spoczynku 
zmarłego czy okazaniu pogardy25. Takimi czynami mogą być obelgi słowne, nieprzy-
stojne demonstracyjne gesty, oblanie płyty nagrobkowej nieczystościami, a także 
oplucie26. Za znieważenie uważa się również zmianę ustalonego położenia zwłok 
i przeznaczenia grobu27, wyrzucenie trumny lub ciała z grobu, rozbicie pomnika czy 
rozkopanie grobu28. Znieważenie zwłok, prochów ludzkich lub miejsca spoczynku 
zmarłego nie musi być dokonane publiczne ani w obecności innej osoby lub osób29.

Zwłok ludzkich nie można traktować jak zdepersonalizowanej i posiadającej 
cechy rzeczy pozostałości po człowieku, lecz należy uwzględniać uczucia członków 
rodziny zmarłego. Przede wszystkim należy jednak wykazywać szacunek dla ciała 
człowieka po kresie jego życia oraz pamiętać, że konieczność poszanowania zwłok 
ma swoje źródło w godności osobowej istoty ludzkiej. Szczególnym przypadkiem po-
twierdzającym słuszność tego założenia jest uznanie, że godność przysługuje także 
nasciturusowi. Zarówno stanowisko nauk medycznych i filozoficznych, jak też polskiego 
orzecznictwa stwierdza, że godność nasciturusa wynika z samej jego ludzkiej natury 

18 Por. A. Michalska-Warias, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki-
Warszawa 2017, s. 425.

19 Słownik języka polskiego PWN, red. W. Doroszewski, https://sjp.pwn.pl/slowniki/zw%C5%82oki.html 
(09.01.2021).

20 Słownik języka polskiego PWN, t. 3, red.M. Szymczak, Warszawa 1995, s. 971.
21 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami 

i szczątkami ludzkimi (Dz. U. 2001 nr 153 poz. 1783).
22 J. Meller, Moralny aspekt wykorzystania zwłok ludzkich, „Studia Gdańskie” 2007, nr 21, s. 428. 
23 Podkreślić także należy rolę ciała jako czynnika współtworzącego konkretną osobę. Zarówno ciało 

osoby żyjącej, jak również jej zwłoki i szczątki po śmieci, niezmiennie są niepowtarzalne genetycz-
nie i przypisane wyłącznie do konkretnego człowieka. Niezależnie od postępującego procesu rozkła-
du ciała, możliwe jest przecież zidentyfikowanie osoby zmarłej. 

24 Por. J. Śliwowski, Prawo karne, Warszawa 1975, s. 439; D. Gajdus, [w:] Prawo karne. Zagadnienia teo-
rii i praktyki, red. A. Marek, Warszawa 1986, s. 352–353.

25 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932, s. 266.
26 R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2002, s. 423.
27 J. Śliwowski, op. cit., s. 439. 
28 L. Pelper, Komentarz do wyroku karnego, Kraków 1936, s. 362.
29 O. Górniok, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, S. Hoc, S. M. Przyjemski, t. 3, Gdańsk 1999, s. 310.
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oraz prawa do stania się w przyszłości pełnoprawnym człowiekiem30. W doktrynie nie 
kwestionuje się godności przysługującej dziecku martwo urodzonemu. Ma to swoje 
uzasadnienie w wykładni literalnej norm prawnych, która mówi o martwym urodzeniu 
dziecka, nie nasciturusa, gdyż ani Konstytucja RP, ani inne akty międzynarodowe nie 
różnicują godności ze względu na martwe lub żywe urodzenie31. Uznać więc należy, 
że szacunek i cześć należne ciału zmarłego człowieka znajdują swoje uzasadnienie 
w godności człowieka. Nakaz poszanowania zwłok i szczątków ludzkich nie istniałby, 
gdyby nie nakazywała przyjąć go godność człowieka, która jest obiektywną i trans-
cendentalną cechą każdej jednostki ludzkiej32.

3. Zabytkowy cmentarz jako obiekt turystyczny
Zestawienie turystyki z zabytkowymi cmentarzami może wydawać się kontro-

wersyjne. Z jednej strony bowiem turystyka kojarzy się z czasem wolnym, rekreacją, 
a więc radością, beztroską i wypoczynkiem, z drugiej zaś zabytkowe cmentarze do-
tykają spraw ostatecznych – kresu życia, śmierci, cierpienia, martyrologii. Sprzecz-
ność w tym przypadku jest jednak pozorna. Niewątpliwie turystyka jako znacząca 
część współczesnej kultury obejmuje wszelkie podróże, których głównym motywem 
jest odwiedzanie i poznawanie miejsc oraz obiektów o wartości historycznej, arty-
stycznej i kulturowej33. Specyficznymi jej rodzajami są zaś tanatoturystyka34 oraz 
nekroturystyka35.

Jak słusznie zauważył J. Suprewicz turystyka ma wiele wspólnego z kulturą, po-
nieważ kultura inspiruje rozwój turystyki, natomiast turystyka chroni i popularyzuje 
dobra kulturowe36. Tanatoturystyka pełni ponadto funkcję edukacji kulturowej, która 
daje wyraz potrzebie turystycznej zasługującej na upowszechnienie w warunkach 

30 Jest to zgodne z koncepcją potencjalnej osoby moralnej; zob. J. Kis, Potencjalna osoba moralna – dziec-
ko poczęte odczuwające emocje (ok. 24 tydzień ciąży), noworodek, [w:] Aborcja. Argumenty za i przeciw, 
Warszawa 1993, s. 140–142. 

31 A. Kania, Prawo do pochówku nasciturusa w świetle praw człowieka, „Rocznik Administracji Publicz-
nej” 2019, nr 5, s. 10. 

32 A. Rybak, Prawnokarna ochrona godności zwłok człowieka, „Palestra” 2004, nr 49, s. 100.
33 Turystyka, red. W. Kurek, Warszawa 2008, s. 210. 
34 Tanatorutystyka to określenie powstałe z połącznia greckiego thanatos (śmierć) i pojęcia turystyki. De-

finicja sformułowana przez S. Tanasia wyjaśnia, że tanatoturystyka to: „podróż do miejsca, całkowicie 
lub częściowo motywowana potrzebą rzeczywistego lub symbolicznego «kontaktu» ze śmiercią, (…). Po-
dróż w określonym stopniu może być wywołana szczególnymi cechami osoby lub osób, których śmierć 
jest przedmiotem zainteresowania”. Jedną z najbardziej popularnych form tanatoturystyki jest podró-
żowanie do miejsc upamiętniających zmarłych, a więc cmentarzy i pomników. Jest to głównie podróżo-
wanie do nekropolii związanych z historią kraju, które upamiętniają polskich bohaterów lub ogólnie ro-
daków zamieszkujących dane tereny, ale także coraz chętniej odwiedzane są cmentarze wojenne, groby 
na małych cmentarzach, sarkofagi kościelne, kaplice grobowe, krypty i katakumby; por. S. Tanaś, Tana-
torurystyka – kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej, „PeregrinusCracoviensis” 2006, z. 17, s. 85.

35 Nekroturystyka to kolejne pojęcie wiązane z odwiedzaniem cmentarzy. Rozumieć przez nie można od-
wiedzanie zabytkowych cmentarzy ze względu na ich wartość kulturowe i przyrodnicze, co stanowi 
główny cel podróży poza stałe miejsca zamieszkania dla osób odwiedzających turystycznie te miej-
sca. Słowo nekros oznacza martwe ciało lub zmarłego. Spośród różnych sposobów objaśniania poję-
cia nekros, szczególnie warte przytoczenia jest rozumienie zaproponowane przez E. Domańską, która 
podaje, że nekros oznacza: „różne formy istnienia martwego ciała i szczątków powstałe w procesach 
metamorfozy nekrotycznej”, zob. E. Domańska, Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, 
Warszawa 2017, s. 11; J. Wałkowska, Nieczynne cmentarze protestanckie: kłopotliwe dziedzictwo czy 
niewykorzystany potencjał turystyczny?, „Turystyka Kulturowa” 2019, nr 3, s. 171.

36 J. Suprewicz, Socjologia turystyki, Lublin 2005, s. 115. 
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masowości współczesnej turystyki37. Nasuwa się jednak zasadnicze pytanie: w jaki 
sposób można pogodzić poszanowanie należne zwłokom i szczątkom ludzkim z wy-
korzystaniem potencjału zabytkowych nekropolii w turystyce?

Przestrzeń cmentarzy jako sfera sacrum zobowiązuje człowieka do odpowiedniego 
zachowania, ciszy, skupienia, zachowania powagi, odpowiedniego ubioru38. Nekropolie 
nie są z założenia obiektami turystycznymi, jednak ze względu na posiadane walory 
historyczne, architektoniczne czy przyrodnicze uznawane bywają za miejsca warte 
odwiedzenia z motywów poznawczych lub rekreacyjnych39. Przestrzeń cmentarzy 
podlega jednak określonym ograniczeniom, które wynikają z norm kulturowych 
oraz przepisów prawa. Należy przypomnieć, że warunkiem sine qua non istnienia 
cmentarza jest oczywiście obecność zmarłych. Obecność ta ma charakter dosłowny 
– na cmentarzu obecne są szczątki zmarłych, pochowanych w ziemi. Jednocześnie 
zmarli obecni są na cmentarzu w sensie przenośnym – w formie szczególnej pamięci 
o nich. Zarówno obecne na cmentarzu szczątki zmarłych, jak i kultywowana w tym 
miejscu w sposób szczególny pamięć o nich, wymagają należnego poszanowania oraz 
zapobiegania znieważeniu zwłok i miejsc pochówku.

Wykorzystanie zabytkowych nekropolii w turystyce oprócz kontrowersji moral-
nych, budzi również dylematy prawne, choć przepisy nie odnoszą się bezpośrednio 
do tego rodzaju praktyk. Przede wszystkim osoby bliskie zmarłych mają prawo 
oczekiwać, że miejsce pochówku, jak i sam cmentarz, będą należycie szanowane 
i chronione przed naruszaniem sacrum. Na sygnalizowane dylematy wykorzystania 
turystycznego nekropolii warto także popatrzeć przez pryzmat interesu publicznego. 
Trzeba wyraźnie podkreślić, że szacunek należny zwłokom i szczątkom ludzkim oraz 
miejscom ich pochówku, jak również dobra osobiste osób bliskich zmarłego, powinny 
być traktowane jako pryncypia w ewentualnych kolizjach między interesem społecz-
nym a jednostkowym40.

Wykorzystanie turystyczne zabytkowych nekropolii nie zostało bezpośrednio 
uregulowane normami prawnymi. Można jednak zauważyć, że zakres ten pośrednio 
wyznaczają normy dotyczące ochrony zabytków, zarówno te powszechnie obowiązu-
jące, jak też określone dla danego obiektu przez właściwego konserwatora zabytków.

W kontekście tego zagadnienia pojawia się także pytanie o to, czy zwłoki i szczątki 
ludzkie pochowane na takich cmentarzach można określać mianem zabytku. Wyda-
wać by się mogło, że to pytanie nie powinno nastręczać problemów i jako oczywista 
nasuwać się odpowiedź, że zwłoki ludzkie to nie zabytek. Powyższe pytanie przenieść 
należy jednak na grunt obowiązujących przepisów i na nich oprzeć dalsze wywody 
w tym zakresie. Na wstępie przypomnieć należy, że zabytkiem jest nieruchomość lub 
rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego 
działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zacho-
wanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, arty-
styczną lub naukową41. Z kolei zabytek archeologiczny to zabytek nieruchomy, będący 
powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności 

37 W. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2000, s. 206.
38 Por. M. Ostrowski, Pomiędzy sacrum a profanum – o turystyce w obiektach sakralnych, „Turyzm” 2005, nr 15. 
39 S. Tanaś, Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej – wokół problemu badawczego, „Turystyka Kultu-

rowa” 2008, nr 2, s. 14.
40 I. Sierpowska, Śmierć w ujęciu prawa administracyjnego, Warszawa 2020, s. 346.
41 Art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2021 poz. 710).
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człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów 
bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem42.

W świetle przytoczonych przepisów udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zwłoki 
i szczątki ludzkie można nazywać zabytkiem, nie jest już takie proste. Należy jednak 
zgodzić się z E. Jastrzębską, że: „taka interpretacja szczątków jest sprzeczna z logiką 
– człowiek nie może tworzyć swoich własnych szczątków i trudno uznać, że powstały 
one w wyniku jego działalności, natomiast może on przyczynić się do powstania 
cudzych”43. Wobec powyższego zasadnym wydaje się uznanie zmumifikowanych 
ludzkich szczątków za zabytek, a więc za wytwór działalności człowieka o wartości 
historycznej i naukowej, będący świadectwem minionej epoki, którego zachowanie 
leży w interesie społecznym44.

Zwłoki i szczątki ludzkie mogą być także rozpatrywane w kategoriach zabytku, 
jeśli uzna się je za część ruchomości lub nieruchomości będącej zabytkiem. Przypo-
mnieć należy, że cmentarze mogą posiadać status zabytku nieruchomego, zaś kur-
hany i cmentarzyska to zabytki archeologiczne. Podążając tym tokiem rozumowania, 
zasadną wydaje się teza, zgodnie z którą każde szczątki ludzkie wydobyte z grobu, 
cmentarzyska lub cmentarza można uznać za zabytki, „ponieważ z natury rzeczy 
są one fragmentem grobu, cmentarzyska lub cmentarza, które z kolei w zależności 
od dokumentu są albo dobrami kultury, albo zabytkami archeologicznymi”45. Powyższa 
teza nie pozwala uznać za zabytek wszystkich zwłok i szczątków ludzkich, bowiem 
odnosi się wyłącznie do zwłok pochowanych46. Dodać należy, że chociaż zwłoki eks-
humowane podlegają ponownemu pochówkowi (art. 15 ust. 2 u.c.ch.z.), to jednak 
zgodnie z brzmieniem art. 19 u.c.ch.z. przepisy te nie odnoszą się do archeologicznych 
prac wykopaliskowych dotyczących grobów i cmentarzysk położonych poza terenem 
cmentarzy objętych niniejszą ustawą. Można zatem przyjąć tezę, że szczątki ludzkie 
wydobyte z grobu podczas prowadzonych prac archeologicznych nie muszą być po-
nownie pochowane i przykładowo mogą zostać przekazane do muzeum47.

Zbezczeszczenie zwłok może prowadzić też do odpowiedzialności karnej. Znieważe-
nie zwłok, prochów ludzkich lub grobu spenalizowane jest w art. 262 k.k., w rozdziale 
zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu”. Takie umiejsco-
wienie tego przepisu świadczy o uznaniu przez ustawodawcę, iż zachowania stypizo-
wane w przywołanym artykule godzą w porządek publiczny jako rodzajowy przedmiot 
ochrony. Jak wskazano w doktrynie, przyczyną tej ochrony nie jest poszanowanie 
zwłok ani też zdrowie publiczne, które mogłoby być narażone na niebezpieczeństwo 

42 Art. 3 pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
43 E. Jastrzębska, Prawne aspekty eksponowania szczątków ludzkich w muzeach polskich, „Muzealnictwo” 

2015, nr 56, s. 185.
44 Takie rozumowanie nie daje jednak odpowiedzi, jak należy traktować zwłoki ludzkie zmumifikowa-

ne bez ingerencji człowieka – w naturalny sposób.
45 E. Jastrzębska, Prawne aspekty…, op. cit., s. 186.
46 I. Sierpowska, Śmierć…, op. cit., s. 348.
47 Możliwość czynienia ze zwłok i szczątków ludzkich eksponatów wystawienniczych w muzeach budzi 

szereg dylematów natury etycznej i prawnej. Pomijając kwestię oceny moralnej takich działań, uwagę 
należy zwrócić na niejasności przepisów związane ze statusem własnościowym muzealiów. Zgodnie 
z normami prawnymi muzealia stanowią bowiem własność muzeów, wobec czego mogą być przed-
miotem sprzedaży, zamiany i darowizny. W odniesieniu do zwłok i szczątków ludzkich te przepisy nie 
mogą mieć zastosowania z uwagi na to, że zwłoki – rzecz suigeneris – nie mogą być niczyją własnością 
ani podlegać obrotowi prawnemu. Por. I. Sierpowska, Śmierć…, op. cit., s. 348.
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w skutek czynności przedsięwziętych wobec zwłok przez rozszerzenie chorób, lecz 
wzgląd na religijne i ludzkie uczucia ogółu, a zwłaszcza członków rodziny zmarłego. 
Penalizacja znieważenia zwłok, prochów ludzkich lub grobu wynika z powszechnego 
w kulturalnych społeczeństwach kultu dla zmarłych48. W piśmiennictwie dominuje 
pogląd, że w istocie przedmiotem ochrony są uczucia osób najbliższych zmarłego, ich 
więź emocjonalna, którą mają względem zmarłego. Taki pozytywny stosunek do przodka 
wynikać może z tradycji rodzinnych oraz być powiązany z dziedzictwem, które po sobie 
pozostawił zmarły, z jego dokonaniami również wobec osób najbliższych, które mogą 
mu zawdzięczać swój aktualny status społeczny lub zawodowy – tzw. kult chlubnych 
dokonań przodków49. Z kolei prawo do kultywowania zmarłego przodka obejmuje 
w szczególności godne jego pochowanie, odbycie odpowiednich ceremonii religijnych, 
odwiedzanie i pielęgnację grobu oraz ustawienie nagrobka50.

Trudno nie zgodzić się ze stanowiskiem Prokuratury Okręgowej w Krakowie, 
iż w przypadku art. 262 § 1 k.k.: „nie każde (…) zachowanie, które nie oddaje należytego 
szacunku może być uznane i zrównane z lekceważeniem. (…) Zatem pasywne nieoka-
zywanie należytego szacunku nie może być uznane za zachowanie znieważające”51. 
Niemożliwa jest także konstrukcja kontratypu dla zniewagi zwłok, gdyż nie istnieje 
taka kolizja dóbr, w której ustawodawca (lub judykatura) uznałby, że znieważenie 
zwłok jest usprawiedliwione i społecznie opłacalne52. Z kolei rozmaite uzasadnione 
zachowania względem zwłok nie stanowią znieważenia. Raz jeszcze należy podkre-
ślić, że ustawodawca w art. 262 § 1 k.k. nie skryminalizował zachowań lekceważących 
wobec zwłok ludzkich, nieetycznych lub sprzecznych z normami społecznymi. Krymi-
nalizacja odnosi się jedynie do tych zachowań, które w znacznym stopniu przekraczają 
te normy, a więc stanowią znieważenie53.

Podsumowanie
Przenosząc powyższe rozważania bezpośrednio na grunt konieczności zapew-

nienia poszanowania szczątków ludzkich w wykorzystaniu turystycznym nekropolii 
należy zauważyć, że zwłokom i szczątkom ludzkim, jako pozostałościom bytu czło-
wieka, prawo gwarantuje poszanowanie. Obowiązek poszanowania zwłok i miejsc ich 
pochówku nie jest powiązany z datą zgonu czy pozostawaniem przy życiu rodziny 
zmarłego. Nawet długi czas, jaki upłynął od pochówku, nie uchyla odpowiedzialności 
karnej za znieważenie zwłok. Analogicznie odpowiedzialność karna w tym zakresie nie 
jest zależna od faktu, że ludzie związani bezpośrednio ze zmarłym nie żyją od dawna.

48 L. Pelper, Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1936, s. 360. 
49 P. Sobolewski, [w:]Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające. Prawo o notaria-

cie (art. 79–95 i 96–99), red.K. Osajda, Warszawa 2017, s. 187.
50 Por. M. Pazdan, Przegląd dóbr osobistych, [w:] System prawa prywatnego, Prawo cywilne – część ogól-

na, t. 1 (1235–1267), red. M. Safjan, Warszawa 2012, s. 1260.
51 Decyzja prokuratury dotycząca wystawy „The Human Body Exhibition”, https://www.krakow.po.gov.

pl/decyzja-prokuratury-dot.-wystawy-the-human-body-exhibition.html (05.04.2021).
52 Zob. A. Zoll, Kontratypy a okoliczności wyłączające bezprawność czynu, [w:] Okoliczności wyłączające 

bezprawność czynu, red. J. Majewski, Toruń 2008, s. 10; A. Zoll, Czy uzasadnione jest wyróżnienie pier-
wotnej i wtórnej legalności?, [w:] W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Ma-
cieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, Szczeciń 2010, s. 360.

53 J. Hanc, O. Sitarz, Przestępstwo znieważenia zwłok (aspekty dogmatyczne i praktyczne), „Czasopismo 
Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2017, z. 2, s. 64.
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Jak słusznie zauważa A. Tworkowska, „pietyzm wobec zwłok jest nie tylko instru-
mentem służącym ochronie uczuć bliskich zmarłego, ale również wyrazem szacunku 
dla ich ciał ludzkich jako takich”54. Podsumowując należy stwierdzić, że w tej oby-
czajowo i etycznie wrażliwej sferze, jaką stanowi wykorzystanie turystyczne zabyt-
kowych nekropolii, istnieją granice, których przekraczać nie wolno. Bezdyskusyjne 
sacrum cmentarzy nie może ustępować pierwszeństwa nawet najbardziej zasadnym 
argumentom przemawiającymi za koniecznością upowszechniania dziedzictwa kul-
turowego i umożliwiania szerokiego dostępu turystom. Takie stanowisko absolutnie 
nie neguje jednak słuszności wykorzystywania potencjału kulturowego zabytkowych 
nekropolii jako obiektów turystycznych.

W mojej ocenie wykorzystanie turystyczne zabytkowych cmentarzy nie powinno 
być ograniczane – odwiedzanie tych miejsc niesie ze sobą szereg korzyści, począwszy 
od refleksji o przemijaniu, poprzez wartości kulturowe, skończywszy na korzyściach 
z obcowania z historią i martyrologią Narodu. Jednak pamiętać należy, że cmentarz 
to nie zwykły zabytek. Zadaniem administratorów tych miejsc oraz organizatorów 
wycieczek jest kierowanie się troską o zapewnienie powagi i poszanowania należnych 
cmentarzom i spoczywającym na nich szczątkom zmarłych poprzez egzekwowanie 
przepisów prawa oraz przypominanie turystom o należnym poszanowaniu wynikającym 
z sacrum tych miejsc. W przeciwnym razie będziemy mieć do czynienia z profanacją, 
co jest nie tylko naganne moralnie, ale także stanowi przestępstwo. Niebezpieczeń-
stwo profanum w tym wypadku nie polega na udostępnianiu zabytkowych nekropolii 
jako obiektów turystycznych, lecz na nadinterpretacji pełnionych przez nie funkcji 
rekreacyjnych i kulturowych, gdyż cmentarz nie może być przecież traktowany jako 
zwykły teren zieleni, czy zwykły zabytek.

Streszczenie:
Wykorzystanie zabytkowych cmentarzy w turystyce generuje szereg dylematów 

natury prawnej i etycznej. Nekropolie nie mogą być przecież postrzegane wyłącznie 
przez pryzmat ich znaczenia dla dziedzictwa kulturowego. Przede wszystkim, nie-
zależnie od ich wartości zabytkowej, stanowią miejsca pochówku zwłok i szczątków 
ludzkich. Kluczowym dla wykorzystania potencjału zabytkowych cmentarzy w tury-
styce jest stan zachowania tych miejsc, który w znacznym stopniu uzależniony jest 
od prawidłowego sprawowania opieki. Zaniedbane cmentarze nie stanowią atrakcji 
zachęcającej turystów do zwiedzania. Bezdyskusyjne sacrum cmentarzy nie może 
ustępować pierwszeństwa nawet najbardziej zasadnym argumentom przemawiającym 
za koniecznością upowszechniania dziedzictwa kulturowego i umożliwiania szero-
kiego dostępu turystom. Takie stanowisko absolutnie nie neguje jednak słuszności 
wykorzystywania potencjału kulturowego zabytkowych nekropolii jako obiektów 
turystycznych.

Słowa kluczowe: zabytkowy cmentarz, tanatoturystyka, nekroturystyka, godność 
człowieka, poszanowanie zwłok ludzkich

54 A. Tworkowska, Implikacje prawne i społeczno-kulturowe śmierci człowieka, ze szczególnym uwzględ-
nieniem problematyki ochrony dóbr osobistych, Białystok 2013, s. 128. 
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Summary:
The use of historic cemeteries in tourism and the need to respect the resting places 

of the deceased
The use of historic cemeteries in tourism generates a number of legal and ethical 

dilemmas. After all, necropolises cannot be seen solely through the prism of their im-
portance for cultural heritage. First of all, regardless of their historic value, they are 
the places of burials of human corpses and remains. The state of preservation of these 
places, which largely depends on proper care, is a key factor in using the potential of 
historic cemeteries in tourism. Neglected cemeteries are not attractions encouraging 
tourists to visit. The indisputable sacredness of cemeteries cannot give way to even 
the most legitimate arguments for the need to disseminate cultural heritage and pro-
vide wide access for tourists. Such a position, however, absolutely does not negate the 
rightness of using the cultural potential of historic necropolises as tourist facilities.

Keywords: historic cemetery, thanatotourism, necrotourism, human dignity re-
spect for human cadavers
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Doktorantka na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie. Absolwentka Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, specjalność Zarządzanie i Do-
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we: Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE. Zainteresowania naukowe to przede wszyst-
kim społeczna odpowiedzialność biznesu oraz uczelni, zarządzanie zasobami ludzkimi, a także globalizacja 
i zrównoważony rozwój.

Wstęp
Uniwersytet wywodzący się z idei Akademii Platońskiej, a także liceum Arystote-

lejskiego, stanowiący również główny filar wieków średnich, na przestrzeni swoich 
dziejów wykształcił swoje wartości oraz tożsamość1. Istotą uniwersytetu jest od-
woływanie się do wielowiekowych tradycji i wartości, które są jego immanentnym 
elementem2. Pielęgnowanie istoty i wzniosłości uniwersytetu leży przede wszyst-
kim w rękach społeczności akademickiej. To ich zadaniem jest dbanie o wspólnotę 
akademicką, która jest fundamentem uniwersytetu3. Zrozumie znaczenia wspólnoty 
akademickiej pozwala na zupełnie nowe spojrzenie na uniwersytet, a także poszcze-
gólnych członków jego społeczności. Pozwala również lepiej zinterpretować emocje, 
które towarzyszą w dysputach nad przyszłością uniwersytetu. W niniejszym artykule 
podjęta zostanie próba spojrzenia na wspólnotę i na jej istotę w środowisku akade-
mickim. Poznanie to zostanie dokonane w odniesieniu do wartości, które ją formułują, 
jak i uwarunkowań, które pozwalają jej istnieć ale i przynoszą pewne zagrożenia.

1. Wspólnota
Poszukując odpowiedzi na pytanie czym jest wspólnota akademicka w pierw-

szym rzędzie zastanowić się należy czym w ogóle jest wspólnota. Pochylić się nad 
jej fundamentami, miejscem i znaczeniem w społeczeństwie. Być może, jak określa 
Zygmunt Bauman poszukiwanie jej skazane jest na los Tantala i Syzyfa i towarzyszącą 
im wieczną mękę. Autor wskazuje, że samo poszukiwanie wspólnoty wiedzie w stronę 
rozczarowania, a wspólnota, którą możemy odnaleźć nie do końca odpowiada naszym 

1 K. Leja, Zarządzanie uczelnią: koncepcje i współczesne wyzwania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 
2013, s. 30.

2 J. Woźnicki, Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego, Fundacja Rektorów Polskich, War-
szawa 2007, s. 19.

3 F. Ziejka, Czy można dziś jeszcze mówić o dostojeństwie uniwersytetu?, [w:] P. Sztompka, K. Matuszek 
(red.), Idea uniwersytetu. Reaktywacja, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014
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oczekiwaniom4. Niemniej jednak podjęcie próby jej odnalezienia stanowi obowiązek 
nie tylko badacza ale i człowieka funkcjonującego w różnego typu strukturach. Sam 
etos wspólnotowy wydaje się być nierozerwalnie związany z uniwersytetem. Zgod-
nie z definicją Andrzeja Szahaja wspólnota stanowi zbiór ludzi połączonych więzią. 
Wynika ona z dzielenia wspólnych przekonań, czy wyznawania tych samych wartości. 
Wspólnoty powstają by realizować swoje potrzeby, które mogą mieć zarówno charakter 
duchowy, jak i materialny. Istotną cechą wspólnoty jest również to, że możemy o niej 
mówić, tylko wtedy, gdy jej członkowie mają świadomość jej istnienia i uczestnictwa 
w niej5. Autor w swoich rozważaniach nad wspólnotą przechodzi dalej i określa model 
wspólnoty, który kumuluje w sobie dziesięć cech dobrej wspólnoty. Pierwsza cecha, 
wskazuje, że wspólnota powinna być konstruktywistyczna. Oznacza to, że pomimo 
dzielenia pewnych wartości wspólnota szanuje autonomię jednostek i nie prowadzi 
do ich ograniczania. Istota wspólnoty zgodnie z tą zasadą różni się od rodziny, która 
ma więzy krwi, a więc wynika z naturalnej więzi. W przypadku wspólnoty to jej 
członkowie decydują o przynależności do niej lub nie. Wynika zatem z pewnej chęci 
i potrzeby uczestniczenia w niej. Zwrócić uwagę należy również na jej immanentną 
cechę, którą jest harmonia. Nie wynika ona z braku różnic w poglądach, a z ciągłego 
procesu dyskusji i mediacji, które pozwalają na uwspólnianie stanowiska. Krytyka 
wewnątrz wspólnoty uznawana jest zatem jako przejaw troski o dobro wspólne 
i w żadnym względzie nie jest negatywnie odbierana. Druga cecha wspólnoty, okre-
śla ją jako sprawiedliwą. Wspólnota stwarza zatem dla wszystkich równe szanse, 
sprawiedliwie podchodzi do przyznawania kar, jak i nagród. Ze sprawiedliwości 
wynika również brak podejmowania decyzji w sposób arbitralny. Wspólnoty oczekują 
od swoich członków nie tylko sprawiedliwości względem innych członków, ale również 
oczekują sprawiedliwego postępowania względem ludzi spoza wspólnoty. Trzecia 
cecha wskazuje, że dobra wspólnota jest solidarna. Poczucie to powinno towarzyszyć 
członkom wspólnoty wraz z odpowiedzialnością względem siebie. W ramach wspól-
noty członkowie nie próbują osiągnąć swoich korzyści kosztem innych, jak również 
nie kierują się tylko swoim interesem. Cecha ta, pozwala również dostrzec wartość 
każdego z członków wspólnoty i żaden z nich nie jest pozostawiony samemu sobie. 
Postawy związane z empatią, czy współczuciem są zatem w niej normą. Czwarta 
cecha dobrej wspólnoty zwraca uwagę, że jest ona inkluzywna, a zatem otwarta. 
Każda osoba, która chce do niej dobrowolnie dołączyć ma taką szansą. Warunkiem 
jest wzięcie odpowiedzialności za siebie, a także gotowość do podtrzymywania więzi 
wspólnotowych. Nikt nie może być również wykluczony ze wspólnoty w sposób ar-
bitralny, takie decyzje powinny być podejmowane w zgodzie z wszystkimi członkami 
wspólnoty. Ponadto odmowa przyjęcia do wspólnoty nie może się wiązać z żadną 
cechą czy czynnikiem, na które to kandydat nie ma żadnego wpływu. Kolejna cecha 
dobrej wspólnoty to pluralizm. Oznacza ona akceptację względem różnić światopo-
glądowych i wszelkich innych. Wspólnota oczywiście poszukuje punktów wspólnych, 
które odróżniają ją od innych wspólnot i pozwalają na utrzymanie spójności. Jednak 
akceptacja względem zróżnicowania wyraża we wspólnocie gotowość do uczenia 
się, poprzez poznawanie różnych nowych ujęć i spostrzeżeń. Dobra wspólnota nie 

4 Z. Bauman, Wspólnota, Literackie, 2015, s. 17.
5 A. Szahaj, Jaka wspólnota?. [w:] J. Szomburg (red.), Jaka wspólnotowość Polaków w XXI wieku?, Gdańsk: 

Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, 2010, s. 45–51.
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pozwala sobie zatem na tłumienie poglądów odmiennych od tych, które wcześniej 
były uznawane jako wspólne. Następna cecha wspólnoty to tolerancyjność. Poniekąd 
wiąże się ona też z cierpliwością, ponieważ wynika z pewnego znoszenia odmienności 
innych, nawet jeśli powoduje to zniecierpliwienie pośród innych członków wspól-
noty. Cecha ta pozwala na zagwarantowanie równych praw i równego traktowania 
dla wszystkich mniejszości funkcjonujących we wspólnocie. Wspólnoty cechują się 
również dobrym poinformowaniem, dzięki któremu możliwe jest swobodne tworzenie 
i rozpowszechnianie informacji. Członkowie wspólnoty mają do dyspozycji zarówno 
narzędzia techniczne jak i odpowiednie kompetencje, które umożliwiają wytwarzanie, 
jak i odczytywanie informacji. Samo wykluczenie informacyjne postrzegane jest jako 
wada, którą należy usunąć dla dobra całej wspólnoty. Dobra wspólnota jest również 
partycypacyjna. Zachęca ona wszystkich członków do czynnego życia w jej ramach. 
Przyjmowana jest zasada, że sprawy które dotyczą wszystkich również interesują 
wszystkich. Ponadto w ramach wspólnoty członkowie jej powinni mieć poczucie 
wpływu na jej wygląd i funkcjonowanie. Nagradzane są osoby które dają swoje zaanga-
żowanie i czas na rzecz wspólnoty, jednak ważnym jest, że nie może to być obowiązek 
narzucany z góry, a jedynie swobodnym wyborem każdego z członków wspólnoty. 
Kolejna istotna cecha dobrej wspólnoty to poszukiwanie spójności poprzez przyjaźń 
obywatelską, a nie podejście związane z wyłanianiem wroga. Rozumieć ją należy 
jako poczucie dzielenia w ramach wspólnoty podstawowych wartości oraz poprzez 
cechy relacji członków wspólnoty, które cechują się życzliwością, tolerancją oraz 
zaufaniem. Dziesiąta i ostatnia cecha dobrej wspólnoty wskazuje, że poszukuje ona 
dobra wspólnego poprzez otwartą debatę. Zatem żaden z członków wspólnoty nie 
może w sposób indywidualny określać, co stanowi dobro wspólne bez uprzedniego 
ustalenia tego z pozostałymi członkami organizacji. Brak otwartej debaty mógłby 
prowadzić do monopolizacji jednej z grup, zasada ta jest zatem szczególnie istotna6.

W literaturze odnaleźć można argumenty mówiące o renesansie pojęcia wspól-
noty, który to wynika z dominacji kultury indywidualizmu7. Pewnego rodzaju powrót 
do pracy nad wzmacnianiem wspólnotowości wydaje się znaczącym kierunkiem. 
Zgodnie ze stwierdzeniem Thomasa Mertona, nikt nie jest samotną wyspą. Uzasad-
nionym staje się zatem stwierdzenie, że wspólnotę stanowią przede wszystkim ludzie. 
To we wspólnocie człowiek może odkryć swoja wartość. Wyznaczane cele, strategie, 
plany czy misje, nie są tak istotne dla wspólnot, jak sami ludzie. Każda wspólnota 
ma zatem sens, gdy ludzie, którzy są w niej umiejscowieni chcą w niej być oraz się 
angażują8. Interesujące jest również spojrzenie na wspólnotę z perspektywy socjolo-
gicznej. Pomimo badań nad tym zagadnieniem od ponad 200 lat, pośród socjologów 
nie ma jednoznacznej zgody w ujęciu tego pojęcia. Wyróżnić można dwa wiodące 
nurty w tym zakresie. Pierwszy z nich wiąże się z terytorialną stycznością. Stanowi 
on o realizacji wspólnych celów przez jednostki, które znajdują się na terytorium 
ze ściśle wytyczonymi granicami społecznymi i politycznymi. Drugi nurt opiera się 
na identyfikacji z pewną grupą, która posiada swoistą tożsamość, jak i identyfikację 

6 Ibidem.
7 A. Cudowska, Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej, J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, M. So-

becki (red.), Trans Humana Wyd. Uniwersyteckie, Białystok 2009, s. 198–213.
8 T. Kotlewski, O wspólnocie chrześcijańskiej, Tekst głoszony na konferencji „Komunikacja we wspólno-

cie”, Łódź 2009 r.
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jej członków9. W przypadku refleksji nad wspólnotą akademicką ujęcie drugie wydaje 
się o wiele trafniejsze.

2. Wspólnota akademicka
Próba odniesienia przytoczonych w pierwszej części cech dobrej wspólnoty 

do przestrzeni akademickiej napawa niepokojem. O ile wydaje się, że zgoda na przy-
jęcie przytoczonych zasad dobrej wspólnoty mogłaby być wyartykułowana przez 
społeczność akademicką, o tyle stosowane praktyki i uwarunkowania funkcjonowania 
uczelni nie do końca pozwalają na jednoznaczną odpowiedź, czy wspólnota akademicka 
spełnia zasady dobrej wspólnoty. Wspólnota akademicka narażona jest na zjawiska, 
które wpływają na nią w sposób destrukcyjnych. Do takich zjawisk można zaliczyć 
chociażby zmniejszenie autonomii uniwersytetów, która stanowi swoiste dziedzictwo 
tej instytucji. Takim zjawiskiem jest również większa koncentracja na prowadze-
niu badań mających aplikacyjny charakter, a niżeli tych należących do grupy badań 
podstawowych. W ten sposób nauka odchodzi od swojego najważniejszego zadania 
jakim jest poszukiwanie prawdy. Utrudnieniem w budowaniu wspólnoty jest również 
kontrolowanie relacji pomiędzy nauczycielami akademickimi, a studentami, poprzez 
chociażby ankiety ewaluacyjne. Swoboda tych relacji jest kluczowa w procesie budo-
wania relacji mistrz – uczeń, która stanowi fundament kształcenia, przekazywania 
wiedzy, jak i wychowywania studentów. Często w kontraście do najważniejszych 
działań uniwersytetu są również bieżące oczekiwania ze strony rynku względem 
uniwersytetu. Potrzeba zgłębiania określonych tematów badawczych powoduje 
koncentrację środków na badania przy określonych zagadnieniach i osłabianie tym 
samym obszarów, które nie są teraz popularne. Uniwersytety ze względu na swoją 
znaczącą rolę w społeczeństwie są również narażone na pokusę koncentrację swoich 
działań w charakterze usługodawcy. Możliwości osiągnięcia zysku i budowy swojej 
popularności w szczególności potęgują podejmowanie działań skierowanych jedynie 
na świadczenie usług, co może się przełożyć na koncentrację na zadaniach, które nie 
są dla uniwersytetu najważniejsze. Zagrożeniem dla wspólnoty akademickiej jest 
również uleganie ulotnym trendom, które bardzo często wynikają z kultury maso-
wej10. Uniwersytety zmieniają się, jednak w sposób ewolucyjny, a zatem próba wpro-
wadzania dynamicznych zmian może przynieść o wiele więcej strat a niżeli korzyści.

3. Znaczenie wspólnoty akademickiej
Pomimo trudności i ograniczeń na które bardzo często uczelnie nie mają wpływu, 

przejawem nieodpowiedzialności byłoby porzucenie prób wzmacniania wspólnoty 
akademickiej. Jak podkreśla Ryszard Tadeusiewicz odpowiedzialność za budowanie 
wspólnoty ma o wiele szersze znaczenie i nie ograniczania się jedynie do pielęgno-
wania dorobku uniwersytetu. Dzisiejsza troska o wspólnotę na oczach studentów 
pozwoli również na kształtowanie w nich poczucia wspólnoty i kształtowanie postaw, 
które będą im towarzyszyć w dalszym dorosłym życiu. W ten sposób studentom mogą 

9 J. Burkat, Od wspólnoty do instytucji. Socjologiczne instytucjonalizowanie się Kościoła w oparciu o teo-
rię Joachima Wacha, Sympozjum Rok XIX 2015, nr 2 (29), S. 9–27.

10 J. Kostkiewicz, Wspólnota akademicka i tożsamość studenta w kontekście zjawisk, ofert i efektów oddziały-
wania dominujących ideologii, Szkoła wyższa w toku zmian: diagnozy i konstatacje, 2011. – S. 116–140.
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być przekazane najistotniejsze wartości, jakie powinny być wyartykułowane każdej 
osobie otrzymującej dyplom ukończenia studiów11.

Tworzenie wspólnot naukowców, badaczy, profesorów, studentów sięga swoimi 
korzeniami do czasów zanim powstał uniwersytet. Pewna trudność w pielęgnowa-
niu wspólnoty pojawiła się w momencie, gdy możliwość zajmowania się nauką stała 
się zawodem. Połączenie zasad pracy z wzniosłymi wartościami, którymi kieruje się 
uniwersytet stało się w naturalny sposób pewną trudnością, której w łatwy w sposób 
nie można rozwikłać Niemniej jednak należy próbować zrozumieć jak najlepiej 
wszystkie uwarunkowania uniwersytetu i podejmować trud budowania wspólnoty. 
Jednym z większych wyzwań w budowaniu wspólnoty akademickiej jest budowanie 
współpracy międzypokoleniowej, a więc pośród wszystkich członków wspólnoty. 
Na zagadnienie komunikacji należy spojrzeć z dwóch perspektyw, z jednej strony po-
przez warstwę językową, a z drugiej strony przez warstwę psychologiczną. Warstwa 
językowa zgodnie z zasadami komunikacji sprowadza się do formułowania jasnych 
komunikatów, które będą zrozumiałe dla odbiorcy. Nieco trudniejsza jest warstwa 
psychologiczna, gdzie podobnie celem jest wzajemne zrozumienie12. W tym wypadku 
bardzo często problem dotyka komunikacji międzypokoleniowej. Komunikaty two-
rzone przez reprezentantów poszczególnych pokoleń różnią się od siebie zarówno 
warstwą językową, jak i stylami komunikacji oraz wykorzystywanymi kanałami13.

Piotr Sztompka przygotował zestawienie bolączek uniwersytetu, które mogą być 
również interpretowane jako wskazówki co należy zrobić aby bronić jego tradycji 
i wyznawanych wartości. Określone są mianem tendencji, nad którymi powinniśmy się 
zastanowić i im przeciwdziałać. Pierwsza z nich dotyczy wspólnotowości, co w sposób 
szczególny podkreśla wspólnotowość jako fundament uniwersytetu, kolejne natomiast 
dotyczą wartości, którymi uniwersytet jako wspólnota się kieruje. Autor diagnozuje 
tendencję zastępowania poczucia wspólnotowości indywidualizmem. Zarzuca brak 
działań, które są realizowane na rzecz dobra wspólnego, które zostało zdominowane 
przez myślenie o charakterze komercyjnym. Druga tendencja dotyczy nakładania 
z jednej strony ograniczeń, a z drugiej powinności na naukowców. Naukowiec przestaje 
mieć swobodę by decydować o kierunku swoich badań, czasie ich realizacji, a także 
organizacji swojej pracy. Podobnie kwestia ograniczania wolności wygląda w przypadku 
dydaktyki, gdzie Polskie Ramy Kwalifikacji standaryzują podejście do dydaktyki. Trzecia 
tendencja dotyczy zastępowania mistrzów, którzy powinni zajmować się nauką i mieć 
największe znaczenie na uniwersytetach kierownikami, majstrami czy brygadzistami. 
Oznacza to, że ponad naukowość stawiane są stanowiska i gabinety, które nie mają 
nic wspólnego z prawdziwym szacunkiem i uznaniem. Czwarta tendencja wskazuje 
na zanik zaufania, które to powinno być kluczowe w każdej wspólnocie. Zastępowane 
jest kontrolami, audytami, różnego typu rozliczeniami i sprawozdaniami. Tendencja 
ta niesie za sobą również dodatkowe negatywne następstwa, mianowicie powoduje, 
że naukowcy coraz więcej czasu przeznaczają na zadania, które w żaden sposób nie 
są związane z nauką. Piąta tendencja mówi o osłabianiu opinii naukowców na rzecz 

11 R. Tadeusiewicz, Uczelniane wspólnoty wykład doktora honoris causa, Uniwersytet Zielonogórski, li-
piec 2005, s. 12–17.

12 A. Kobylarek, Wspólnota akademicka. Próba redefinicji, Ogrody nauk i sztuk, nr 2018 (8), s. 11–14.
13 E. Karmolińska-Jagodzik, Komunikacja międzypokoleniowa – rozważania wokół różnic pokoleniowych, 

Studia edukacyjne, nr 21/2012, s.191–210.
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ocen w ramach punktów, co do których wspólnota akademicka posiada szereg wąt-
pliwości. Taka sytuacja powoduje osłabienie autorytetu naukowców, których oceny 
chociażby względem poziomu naukowego danego tekstu nie do końca pokrywają 
się z odgórnie ustaloną punktacją. Szósta tendencja wskazuje na zachowania człon-
ków wspólnoty, którzy z użyciem swoich tytułów wypowiadają się poza dyskursem 
uniwersytetu. Wypowiedzi naukowców pojawiają się w mediach, w wersji bardzo 
skrótowej, lakonicznej i bardzo często w sposób banalny. Taka forma dzielenia się po-
glądami wspólnoty w żaden sposób nie buduje szacunku do środowiska naukowego. 
Na to zjawisko zwracają również uwagę inni autorzy, wskazując, że takie postawy 
są bardzo często wymuszane przez media14. Siódma tendencja dotyczy prowadzenia 
badań. Jak wcześniej zostało już zauważone w zagrożeniach dla wspólnoty akademic-
kiej, sprowadzanie badań jedynie do popularnych i dobrze finansowanych tematów 
niszczy całą ideę nauki pielęgnowaną od stuleci. Ponadto w przypadku badań, autor 
dostrzega jeszcze inne zagrożenie, mianowicie pewnego rodzaju wygoda naukowców, 
która sprowadza się do wybierania tematów bezpiecznych, a nie koniecznie nowa-
torskich. Ósma tendencja to ogromny pośpiech. Prawdziwa nauka nie pozwala się 
zamknąć w dokładnych ramach czasowych, ani nie wytworzy efektu na zawołanie. 
Dziewiąta tendencja mówi o zmianie podejścia do studentów, którzy przestają być 
uczniami będącymi członkami wspólnoty akademickiej, a są jedynie klientami. Dzie-
siąta tendencja również dotyczy traktowania studentów, którym uniwersytety powinny 
pozwalać na naukę samodzielnego myślenia, kreatywność i innowacyjność. Zamiast 
takich umiejętności studenci dostają kompetencje przydatne na rynku pracy ale tym, 
który znamy, a nie tym na którym absolwenci będą musieli się odnaleźć za kilka lat15.

Podsumowanie
Pomimo licznych trudności, które napotyka dziś wspólnota akademicka, nie można 

ustawać w jej pielęgnowaniu. Liczne opracowania identyfikujące słabości dzisiejszej 
wspólnoty bardzo często odbierane są jako głos krytyczny. W istocie jednak stanowią 
bardzo dokładny drogowskaz dla całego środowiska. Pozwalają niwelować problemy 
i o wiele wcześniej wypracowywać w swoim gronie rozwiązania. Pamiętać również 
należy, że troska ta nie wynika jedynie z chęci podtrzymywania wspólnoty, a ma o wiele 
większy znaczenie. Uniwersytet, jako instytucja szczególna nie tylko zajmuje się po-
szukiwaniem prawdy, ale również kształci i wychowuje. Formuje obywateli, przyszłe 
elity i osoby, które będą podejmowały w naszym kraju decyzje. Odpowiedzialność 
jest zatem ogromna, jednak siły i możliwości uniwersytetu sprawiają, że od stuleci 
podejmuje się on tego zadania, tak i dzisiaj zadanie to powinno być realizowane.

Streszczenie:
Problematyka wspólnoty akademickiej nie jest zagadnieniem nowym ani zaska-

kującym. Pomimo pewnych trudności terminologicznych istnieje możliwość wyłonie-
nia nie tylko jej definicji ale również jej cech, które pozwalają na lepsze zrozumienie 
i praktyczne zastosowanie. Zainteresowanie nią bardzo często wynika w kryzysów 
którymi targane są społeczeństwa. Jednak przypominanie o jej znaczeniu wydaje się 

14 B. Siemieniecki, Uniwersytet w świecie mediów i technologii informacyjnej, [w:] Idea uniwersytetu reakty-
wacja, red. P. Sztompka, K. Matuszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 322.

15 P. Sztompka, Po Kongresie Kultury Akademickiej, Nauka, nr 2/2014, s. 19–25.
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kluczowe w sytuacji pojawiających się zagrożeń, które mogą ją osłabić. Wspólnota 
akademicka stoi na straży wartości uniwersalnych, które pozwalają wzrastać nie tylko 
w jej zasięgu ale również w dalszych ścieżkach życiowych, którymi podążają studenci.

Słowa kluczowe: uniwersytet, wspólnota, wspólnota akademicka, wartości

Summary:
The importance of the academic community
The issue of the academic community is neither new nor surprising. Despite some 

terminological difficulties, it is possible to choose not only its definition, but also its 
features that allow for better understanding and practical application. Interest in it 
very often results in the crises that affect societies. However, recalling its importance 
seems crucial in the face of emerging threats that may weaken it. The academic com-
munity upholds universal values that allow them to grow not only within its reach, 
but also in the further life paths that students follow.

Keywords: university, community, academic community, values
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Troska biskupa drohiczyńskiego 
o wolność praw i obowiązków 
parafian w latach 1994–2014

mgr lic. Roksana Czuba – KUL JPII w Lublinie

Ur. 16.07.1992 r. w Zamościu. Ukończyła studia wyższe na kierunku Prawo oraz Prawo kanoniczne. Dokto-
rantka III roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa kanoniczne-
go i Administracji w Katedrze Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekro-
wanego. Dysertacja doktorantki opiera się na szerokiej działalności ks. bp dr Antoniego Pacyfika Dydycza 
OFMCAP. Dodatkowe zainteresowana to prawo rodzinne, ADR, prawo cywilne.

Wprowadzenie
Każdy upływ czasu sprawia, że można dokonać pewnej oceny czy opisu pewnej 

osoby. Służba, jaką spełnił ks. bp. Antoni P. Dydycz w diecezji drohiczyńskiej i przej-
ście na emeryturę po 20 latach zajmowania stanowiska daje możliwość na pełne 
spojrzenie jego zasług.

Zapewne wiele osób zdaje sobie sprawę z rozległej działalności biskupa a ta była 
różnorodna. Jego zasługi odnajdujemy w działalności administracyjnej, duszpaster-
skiej, gospodarczej, społecznej. Nie mniej na każdej z tych płaszczyzn liczyła się troska 
o parafian, o ich dobro. Wszystkie poczynania w diecezji odczuwali parafianie zmiany 
gospodarcze, strukturalne, administracyjne. Całościowy opis działalności biskupa 
staje się zadaniem przekraczającym możliwości jednego człowieka a tym bardziej 
jednego wystąpienia czy publikacji.

Autor w swojej pracy skupiła się na krótkim opisie rysu historycznego miasta 
Drohiczyn oraz diecezji drohiczyńskiej (drugi oraz trzeci rozdział) celem przybliżenia 
czytelnikowi tematu. Nie każdy laik musi interesować się dziejami swojej lub innej die-
cezji. Obecne czasy wpływają na fakt, iż jesteśmy coraz mniej zainteresowani historią 
i dziejami a bardziej interesuje nas technologia. Autor w pracy zaprezentował również, 
krótką notę na temat życia i działalności biskupa Władysława Jędruszuka poprzednika 
bp Antoniego Dydycza (trzeci rozdział). Rozdział czwarty jest meritum rozważań do-
tyczących samego biskupa Antoniego Dydycza, przedstawia on krótki życiorys, normy 
prawne, jakie to wykonuje biskup wobec swoich wiernych i jak wykonywał je biskup 
emeryt. Dodatkowo i skrótowo przytoczono osiągnięcia biskupa na różnych płaszczyznach.

Należy również zaznaczyć, że diecezja ma obszar ok. 8000 km2, liczba mieszkań-
ców stanowi ok. 251 tysięcy, liczba katolików to ok. 184 tysięcy, gdzie znajduję się 
11 dekanatów, 98 parafii w tym 93 parafie diecezjalne, 3 parafie zakonne oraz 2 rek-
toraty1. Pod względem liczb diecezja jest duża co przekłada się na ogrom włożonej 
pracy i trudu w jej rozwój.

1 Diecezja Drohiczyńska, https://drohiczynska.pl/diecezja/opis-diecezji (dostęp dnia 12.05.2021).
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1. Drohiczyn – zarys dziejów
Drohiczyn jest jednym z najstarszych i najważniejszych niegdyś miast znajdują-

cych się na Podlasiu. W miejscowości tej odkryto ślady osadnictwa łużyckiego z X 
w. p. n. e. Osada wiejska pojawiła się tutaj już w VI w. i stopniowo przekształciła się 
w ośrodek handlowy. Na potwierdzenie tej tezy należy przywołać odkrycie archeolo-
giczne w postaci srebrnych monet perskich, zwanych dirhemami, bitych w menni-
cach Iranu w latach 712–860. Pierwsze wzmianki o miejscowości Drohiczyn można 
odnaleźć u Latopisów ruskich i w kronikach błogosławionego Wincenta Kadłubka 
z XII w. W tym czasie swe rządy sprawował Kazimierz Sprawiedliwy. Nie jest również 
potwierdzona informacja, że przez miasto przebiegał szlak misyjnej wędrówki św. 
Brunona z Kwerfurtu, który poniósł śmierć męczeńską na pograniczu Prus i Litwy2.

W 1237 roku książę Konrad Mazowiecki osadza Braci Dobrzańskich – polski zakon 
rycerski. Zobowiązali się oni do obrony miasta przed najazdami Jaćwingów, Litwinów 
i Rusinów3. Jedną z ważniejszych dat wpisanych w historii Drohiczyna to rok 1253, 
kiedy to książę Halicki Daniel Romanowicz koronował się na króla Rusi. Dzięki temu 
Drohiczyn stał się jednym z czterech miast koronacyjnych, po Gnieźnie a przed Kra-
kowem i Warszawą4. W XIV w. miasto znajdował się we władaniu Litwy, w roku 1444 
Bolesław IV musiał zrzec się miasta na rzecz Litwy. Drohiczyn, aż do unii lubelskiej 
znajdował się pod władzami Wielkiego Księstwa Litewskiego5. Do rangi miasta, pod-
niósł Drohiczyn książę Aleksander Jagiellończyk w 1498 r. Drohiczyn został stolicą 
nowo utworzonego województwa i jest nią aż do 1795 roku6.

Drohiczyn w historii zapisał się, jako ośrodek administracyjny, handlowy oraz 
religijno kulturowy, za sprawą działalności licznych klasztorów. Po Braciach Dobrzyń-
skich osiedlili się Franciszkanie i byli oni w mieście nieprzerwanie do roku 1832. 
W Drohiczynie powstał również klasztor benedyktyński, do którego sprowadzono 
Panny Benedyktynki. W roku 1654 powstał pierwszy dom misyjny zamieszkany 
przez Jezuitów. W budynkach pojezuickich osadzeni zostali zakonnicy pijarzy, którzy 
za sprawą Komisji Edukacji Narodowej prowadzili nauczanie podlaskiej młodzieży. 
W XVII w. w mieście przebywali zakonnicy uniccy – Bazylianie. W Drohiczynie były 
również dwa klasztory prawosławne oraz cerkwie. Dlatego też Drohiczyn należy 
nazwać silnym ośrodkiem zarówno religijnym jak i kulturalnym7.

W okresie rozbiorów Polski rozpoczął się powolny spadek znaczenia miasta 
za sprawą represji popowstaniowej, kasatami szkół oraz zakonów. W czasie wojen 
światowych Drohiczyn został prawie doszczętnie zniszczony, głównie z powodu 
istniejącej granicy między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim8. Po wojnach podjęto 
trud wyremontowania Świątyń Drohiczyńskich.

Ważną datą dla dalszych losów miasta jest przeniesienie w 1950 r. z Bielska 
Podlaskiego do Drohiczyna siedziby Kurii Biskupiej Pińskiej. Utworzono również 
filię siedleckiego Wyższego Seminarium Duchownego. W roku 1956 Infułat Michał 

2 E. Borowski, Drohiczyn, miasto – diecezja – ludzie. Oczekując wizyty Jana Pawła II na Polskiej Ziemi. 
Drohiczyn 1999, s. 10.

3 Tamże.
4 Zarys historyczny Drohiczyna, https://www.drohiczyn.pl/art, 90,historia.html (dostęp dnia 11.05.2021).
5 E. Borowski, Drohiczyn, …, s. 11.
6 Zarys historyczny Drohiczyna, https://www.drohiczyn.pl/art, 90,historia.html (dostęp dnia 11.05.2021).
7 E. Borowski, Drohiczyn, …, s. 11–13.
8 Zarys historyczny Drohiczyna, https://www.drohiczyn.pl/art, 90,historia.html (dostęp dnia 11.05.2021).
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Krzywicki usamodzielnił Seminarium Duchowe w Drohiczynie. Kolejne ważne wy-
darzenia odbyły się w 1966 r. były to uroczystości milenijne, w których uczestniczyli 
m.in. Ks. Prymas Kardynał Stefan Wyszyński, Ksiądz Arcybiskup Karol Wojtyła oraz 
wielu innych biskupów polskich9. Zakres dziejów miasta Drohiczyn jest o wiele rozległy 
i rozbudowany autor postanowił przywołać jedynie najważniejsze wątki historyczne 
mające wpływ na rozwój później utworzonej diecezji drohiczyńskiej.

2. Utworzenie Diecezji Drohiczyńskiej i jej pierwsi biskupi
Powstanie diecezji należy łączyć z tzw. pierestrojką, z roku 1989 w ówczesnym 

Związku Radzieckim10. Władza komunistyczna wyraziła zgodę na odtworzenie struk-
tur administracyjnych Kościoła Katolickiego na Białorusi. Dzięki czemu Stolica Apo-
stolska miała możliwość podjęcia dalszych kroków, jednym z nich było ustanowienie 
w Polsce wschodniej diecezji Drohiczyńskiej11.

Diecezję drohiczyńską proklamował Ojciec Święty Jan Paweł II 5 czerwca 1991 roku 
w Białymstoku, podczas czwartej podróży do Ojczyzny. W archiwum Drohiczyńskiej Kurii 
Biskupiej znajduje się dokument, podpisany przez Ojca Świętego, o następującej treści:

„Drodzy Bracia i Siostry!
Na zakończenie tej podniosłej liturgii eucharystycznej pragnę jeszcze zwrócić się 

do Was ze słowem o znaczeniu prawno-administracyjnym.
Mając na względzie racje duszpasterskie ustanawiam dziś dwie diecezje w tym 

rejonie Polski:
1) Diecezję białostocką – […]
2) Diecezję drohiczyńską – ze stolicą w Drohiczynie – obejmującą teren tej części 

diecezji pińskiej, który znajduje się w obecnych granicach Rzeczpospolitej Polskiej. 
Biskupa Władysława Jędruszuka – dotychczasowego administratora apostolskiego 
– mianuję biskupem diecezji drohiczyńskiej. Kościół p.w. Przenajświętszej Trójcy 
w Drohiczynie staje się katedrą biskupa i diecezji. Pasterzom i Ludowi Bożemu 
tych dwóch diecezji z serca błogosławię.
Białystok, dnia 5 czerwca 1991 r. Jan Paweł II pp”12.
W trosce o dobro dusz i sprawne wykonywanie posługi pasterskiej przez biskupów 

Sobór Watykański II w Dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele (Christus 
Dominus) zalecił rewizję granic terytorialnych poszczególnych diecezji (Nr 22–23)13. 
W związku z tym Diecezja Drohiczyńska na mocy bulli Totus Tuus Poloniae Populus 
z dnia 25 marca 1992 została poszerzona o cztery dekanaty z diecezji siedleckiej14. 
Dzięki czemu powołane zostały nowe diecezje, metropolie również zmiana granic miała 
na celu poznanie wszystkich swoich kapłanów i diecezje przez biskupa. Bulla ta jest 
oficjalnym dokumentem erygowania diecezji drohiczyńskiej. Biskupem pomocniczym 

9 E. Borowski, Drohiczyn, …, s. 14–15.
10 E. Borowski, Diecezja Drohiczyńska i jej pierwszy pasterz, Wiadomości Diecezjalne. Pismo Urzędowe 

Kurii Biskupiej w Drohiczynie n. Bugiem 7 (1994) 2, s. 18.
11 Z. Rostkowski, Jubileusz Dziesięciolecia Diecezji drohiczyńskiej (1991–2001), Studia Teologiczne (2004) 

22, s. 259.
12 S. Ulaczyk, Rocznik Diecezji Drohiczyńskiej, spis parafii i duchowieństwa 1999, Drohiczyn – Warszawa 1999, s. 12.
13 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de pastorali episcoporum munere in Ecc-

lesia Christus Dominus (28.10.1965), AAS 58 (1966), s. 673–701; tekst polski [w:] Sobór Watykański II, 
Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, Pallottinum, Poznań 2002, s. 362–410. 

14 E. Borowski, Drohiczyn, …, s. 20.
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diecezji drohiczyńskiej został ks. Jan Chrapek ze Zgromadzenia Księży Michalitów, 
święcenia biskupie przyjął 6 czerwca 1992 roku w Katedrze w Drohiczynie. Konsekra-
torami byli: abp Józef Kowalczyk – Nuncjusz Apostolski w Polsce, bp Jędruszuk i bp Jan 
Mazur – biskup siedlecki15.

Pierwszym biskupem diecezji drohiczyńskiej wraz z powstaniem diecezji został bp 
Władysław Jędruszak. Urodzony 19 listopada 1918 r. w Lipnie, syn Łukasza i Elżbiety. 
Miał siedmioro starszego rodzeństwa, rodzice zaszczepili w nich głęboką religijność 
i umiłowanie do ojczyzny. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 stycznia 1943 r. w War-
szawie z rąk bp Kazimierza Bukraby. Pełnił funkcję kapelana biskupa, a jednocześnie 
na tajnych kompletach podejmuje studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Warszawskiego. Święcenia biskupie otrzymał 23 czerwca 1963 r. Uroczysty ingres 
do katedry drohiczyńskiej, jako biskup otrzymał 26 czerwca 1991 r. Radość z powstałej 
diecezji owocował inicjatywami duszpasterskimi. Co rok z Drohiczyna wyrusza piesza 
pielgrzymka do Jasnej Góry. Kolejnym zadaniem było powiększenie dotychczasowego 
Seminarium. W roku 1992 w Boże Narodzenie powołana została Kolegiacka Kapituła 
Węgrowska. W 1993 r. miała miejsce wizytacja apostolska wyższych seminariów 
duchownych, postulatem powizytacyjnym było wprowadzenie do nauczania języka 
białoruskiego. Tego samego roku utworzono trzyletnie pomaturalne Kolegium Teo-
logiczne Diecezji Drohiczyńskiej mające na celu przygotowanie świeckich do prac 
katechetycznych. 14 września 1993 r. powołany został Sąd Biskupi. Oficjałem został 
ks. dr Andrzej Dzięga. Biskup zmarł 25 maj a 1994 r. w szpitalu w Sokołowie Podla-
skim, został pogrzebany w podziemiach katedry w Drohiczynie16.

Dnia 20 czerwca 1994 r. Stolica Apostolska ogłosiła o. Antoniego Pacyfika Dydycza 
z Zakonu Kapucynów biskupem diecezji drohiczyńskiej. Oficjalna wiadomość o tym 
dotarła do diecezji tego samego dnia z rąk ks. bp Jana Chrapka podczas zebrania du-
chowieństwa z całej diecezji w Drohiczynie17.

3. Biskup drohiczyński Antoni Dydycz w trosce o parafian
Biskup Antoni Dydycz urodził się 24 sierpnia 1938 roku w Serpelicach nad Bugiem. 

Do zakonu kapucynów wstąpił jako 16-letni chłopiec. Wieczyste śluby zakonne złożył 
w 1962 roku a rok później otrzymał święcenia kapłańskie tuż po ukończeniu studiów 
teologicznych, 29 czerwca 1963 roku w Łomży. Studia z zakresu socjologii i historii 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Toruniu uwiecznił tytułem doktora. Wśród 
swoich licznych funkcji był m.in. prowincjałem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 
Prowincji Warszawskiej, pełnił on również obowiązki definitora generalnego zakonu 
w Rzymie. Jego ingres do katedry drohiczyńskiej połączony był z konsekracją biskupią18.

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku „biskupi […] są usta-
nowieni w Kościele pasterzami, aby także sami byli nauczycielami nauki, kapłanami 
kultu świętego i sługami zarządzania”19. Kanon ten jest zaczerpnięty z Konstytucji 

15 S. Ulaczyk, Rocznik Diecezji Drohiczyńskiej…, s. 14–15.
16 Tamże, s. 18–19; E. Borowski, Drohiczyn, …, Drohiczyn 1999, s. 28–30.
17 Tamże, s. 35.
18 S. Ulaczyk, Rocznik Diecezji Drohiczyńskiej…, s. 20.
19 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, 

s. 1–317; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję 
Episkopatu, Pallottinum, Poznań 1984 [dalej: KPK/83], kan. 375 § 1.
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Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium, nr 2020 potwierdzający zasadę dogmatyczną, 
to boskie pochodzenie instytucji będącą integralnym elementem ustroju Kościoła, z którą 
związane są niezbywalne funkcje w Kościele21. Biskup dzięki sakrze biskupiej, która 
ma charakter sakramentalny, otrzymuje pełnię kapłaństwa. Obejmuje on w diecezji 
trzy funkcje: nauczania, uświęcania oraz rządzenia. Posłannictwo to jest realizowane 
w hierarchicznej łączności z Biskupem Rzymu i członkami Kolegium Biskupów. Źró-
dłem władzy biskupa jest konsekracja, lecz do jej wykonywania potrzebna jest misja 
kanoniczna22.

Na podstawie kanonu 381 § 1 KPK/83 biskupowi diecezjalnemu powierzana jest 
diecezja, gdzie przysługuje mu władza zwyczajna, własna i bezpośrednia, jaka jest 
potrzebna do sprawowania urzędu. Wyjątek stanowią sprawy na mocy prawa lub 
postanowienia pieskiego i są zastrzeżone najwyższej władzy lub innej władzy ko-
ścielnej. Biskup w swojej diecezji jest pasterzem zwyczajnym, własnym i bezpośred-
nim23. Należy zauważyć, że biskup zajmując swoje stanowisko w diecezji ma wiele 
obowiązków do spełnienia, m.in.: ma obowiązek roztaczania opieki pasterskiej nad 
wszystkimi wiernymi, ma obowiązki wobec kapłanów, jego obowiązkiem jest uświę-
canie, nauczanie i rządzenie w diecezji, Mo on obowiązek czuwania nad utrzymaniem 
jedności i karności kościelnej, występuje on w imieniu swojej diecezji, popiera oraz 
koordynuje dzieła apostolstwa, ma obowiązek wizytowania diecezji oraz jego obo-
wiązkiem jest składanie sprawozdań o stanie diecezji.

W dalszych rozważaniach zostanie rozwinięty temat parafian oraz działalności 
biskupa Antoniego Dydycza i jego trosce o parafian, jakie jego inicjatywy miały zna-
czący wpływ na dbałości o prawa i obowiązki jego owiec. Na podstawie kanonu 383 
KPK/83 biskup wypełniając swoje zadania powinien być troskliwy wobec wszystkich 
wiernych na swojej diecezji. Bez względu na wiek, stan, narodowość. Do obowiązków 
biskupa należy również otoczyć troską osoby, które ze względu na warunki swojego 
życia nie są w pełni korzystać ze zwyczajnej opieki duszpasterskiej a także tych, którzy 
zaniedbują praktyki religijne. Biskup diecezjalny powinien również dbać o wiernych 
innego obrządku. Kanon ten w paragrafie 3 stanowi również, że biskup diecezjalny 
powinien z uprzejmością i miłością podchodzić do osób, które nie utrzymują pełności 
z Kościołem. Ostatni paragraf odnosi się do osób nieochrzczonych, aby i ich otoczyć 
pasterską troską24.

Jedną z najważniejszych inicjatyw biskupa w trosce o diecezję i parafian był I Synod 
Diecezji Drohiczyńskiej. Tak naprawdę synod wytyczał dalsze kroki i działania bi-
skupa w sprawowaniu urzędu. Motywem przeprowadzenia obrad było, „by czcigodne 
instytucje soborów i synodów nabrały nowej mocy, dzięki czemu można by należy-
cie i skuteczniej zatroszczyć się o wzrost wiary i zachowanie karności w różnych 

20 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica de Ecclesia Lumen gen-
tium (21.11.1964), AAS 57 (1965), nr 1, s. 5–67; tekst polski: Sobór Watykański II, Konstytucja do-
gmatyczna o Kościele Lumen gentium, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst 
polski, nowe tłumaczenie, Pallottinum, Poznań 2002, s. 104–166, [dalej LG].

21 J. L. Gutierrez, Księga II. Lud Boży, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Edycja 
polska na podstawie wydania hiszpańskiego, Kraków 2011, s. 340.

22 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 2010, s. 159.
23 LG, nr 11.
24 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP..., Poznań 1984; T. Pawluk, Prawo kanoniczne według 

Kodeksu…, s. 168.
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Kościołach” (Christus Dominus, 36) oraz fakt ustanowienia nowych granic diecezji 
drohiczyńskiej, które objęły część terytorium z diecezji pińskiej i część z diecezji 
siedleckiej...”25. Uroczyste otwarcie synodu odbyło się 8 grudnia 1994 r. Powołano 5 
komisji, które liczyły razem 94 osoby w tym 16 osób świeckich, dodatkowo w ramach 
konsultacji prowadzonych przez różne komisje powołano 56 osób świeckich. Sesje 
synodu odbywały się od 1994 do 1997 roku, promotorem synodu został ks. kan. Dr 
hab. Andrzej Dzięga26. Przeprowadzenie synodu był pierwszym krokiem biskupa 
w celu usprawnienia działalności administracyjnej a tym samym o zatroszczenie się 
o poszczególne parafie i parafian.

Kolejne działania na stopie administracyjnej miały na celu usprawnienie prac 
duszpasterską urzędom diecezjalnym na szczeblu centralnym. Co zapewniało lepsze 
dotarcie do wiernych niosąc tym samym przesłanie ewangeliczne biskupa. Obok ist-
niejących już organizacji w diecezji biskup powołał w Kurii Wydział Nauki Katolic-
kiej, który od 2005 r. nosił nazwę Wydziału Katechizacji i Szkolnictwa Katolickiego. 
Powołał Wydział ds. Młodzieży, w skład którego weszły następujące sekcje: Ruchu 
„Światło-Życie”, Liturgicznej Służby Ołtarza, Bieli, Pielgrzymkowej, Młodzieżowych 
organizacji katolickich (KSM, Sodalicja, Rycerstwo Niepokalanej, Młodzieżowych 
grup nieformalnych, Świeckich organizacji młodzieżowych (harcerstwo, zespoły 
sportowe, itp.). Biskup w trosce o diecezję i parafian obok już istniejących instytucji 
powołał: ekonoma Diecezji Drohiczyńskiej (05.08.1995), Komisję Architektoniczno-
-Budowlaną (25.03.1998), Radę Duszpasterską (07.10.1998), Radę ds. Ekonomicznych 
(25.03.1998) i wiele innych27.

Ksiądz Biskup Antoni Dydycz w trosce o prawidłowe funkcjonowanie nowych 
i już istniejących instytucji wydał szereg przepisów prawnych. Do takich można zali-
czyć m.in.: Wytyczne dla Wydziału do Spraw Młodzieży (15.10.1994), Statut Caritas 
Diecezji Drohiczyńskiej (24.08.1995), Statut Akcji Katolickiej (12.10.1996), Statut 
Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej (26.08.1997), Instrukcja synodalna o powierza-
niu posług parafialnych (26.08.1997)28, Statuty Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
(27.09.2002) i wiele innych29.

Ważną zmianą w diecezji było również utworzenie nowych parafii oraz regulacja 
już istniejących. Należy podkreślić rolę każdej parafii w strukturze diecezjalnej mające 
odzwierciedlenie u samych parafian. To podstawowa wspólnota religijna, w której 
każda osoba może korzystać z darów Jezusa Chrystusa. Znacząca tu była sprawa od-
ległości oraz dostępności do duchowych darów dla każdego pasterza. Co owocowało 
zmianami wprowadzonymi 10 lipca 1994 r., powołano pięć nowych parafii, dodatkowo 
biskup dokonał licznych zmian granic już istniejących parafii30.

25 A. Dydycz, Słowo wstępne, [w:] I Synod Diecezji Drohiczyńskiej. Statuty. Dokumenty wykonawcze, Dro-
hiczyn 1997, s. 3.

26 Kalendarz sesji otwartych i sesji plenarnych Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej, [w:] I Synod Die-
cezji Drohiczyńskiej. Statuty. Dokumenty wykonawcze, Drohiczyn 1997, s. 16–21; zob. Kalendarz sesji 
otwartych i sesji plenarnych Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej, Wiadomości Diecezjalne. Pis-
mo Urzędowe Kurii Biskupiej w Drohiczynie n. Bugiem 8 (1995) Nr 1, s. 57–62.

27 Z. Rostkowski, Działalność administracyjna, duszpasterska i gospodarcza ks. bp. Antoniego P. Dydycza 
na terenie diecezji drohiczyńskiej w latach 1994–2009, Studia Teologiczne (2010) 28, s. 346.

28 Instrukcja synodalna o powierzaniu posług parafialnych w Diecezji Drohiczyńskiej, [w:] I Synod Die-
cezji Drohiczyńskiej…, s. 289–308.

29 Z. Rostkowski, Działalność administracyjna…, s.347.
30 Z. Rostkowski, Działalność administracyjna…, s. 348–349.
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Mając na uwadze życie sakramentalne parafian należy zauważyć, że niezliczona 
ilość osób została ochrzczona, wiele również dzieci przystąpiło do I Komunii św., sa-
kramentu bierzmowania, a sakramentalnym węzłem małżeńskim zostało złączonych 
ogrom par. Należy pamiętać, że za tym kryje się praca kapłanów, zakonników, zakon-
nic i katechetów, ale również biskupa diecezji. Któż zliczy ilość wygłoszonych przez 
niego kazań i konferencji, czasu spędzonego w kościołach i na spotkaniach z wiernymi, 
długości przejechanych dróg, itd. Do tego dochodzą przeprowadzone wizytacje kano-
niczne parafii, które obejmowały również spotkania z radami parafialnymi, różnymi 
grupami i ruchami katolickimi, a także wizyty szkół, urzędów i zakładów pracy31.

Mając na uwadze ogrom pracy, jaką biskup włożył w funkcjonowanie parafii i dbałość 
o parafian skrótowo należy wspomnieć o roli środków społecznej komunikacji w dziele 
ewangelizacji gdzie ks. bp ustanowił szereg redakcji, np. Redakcję „Katolickiego Radia 
Podlasia”. Powołane do życia zostały liczne ruchy, organizacje, stowarzyszenia i fundacje, 
np. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Katolicki Ruch „Biała Armia”. Za sprawą I Synodu 
Diecezjalnego powołano duszpasterstwo specjalistyczne z myślą o parafian, którzy wy-
konują różne posługi i zadania, utworzono m.in.: duszpasterstwo harcerek i harcerzy, 
Honorowych Dawców Krwi, leśników, duszpasterstwo akademickie, sportowców, praw-
ników i wiele innych. Do stałego kalendarza duszpasterskiego Diecezji Drohiczyńskiej 
weszły w minionym okresie różnego rodzaju festiwale, spotkania, kongresy oraz dni, 
np.: Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w Serpelicach, Diecezjalna Pielgrzymka Nauczy-
cieli do Miedznej, Diecezjalne Forum Ruchów Katolickich. Historyczny wymiar miała 
również akcja sadzenia przy wszystkich kościołach diecezji dębów ku czci Jana Pawła 
II i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, która została rozpoczęta w Drohiczynie 22 kwietnia 
2006 r. Podkreślić należy dbałość biskupa o sanktuaria i miejsca szczególnego kultu32.

Zakończenie
Z pespektywy czasu i całego okresu działalności biskupa Antoniego Dydycza 

w diecezji, można zauważyć ogrom prac i osiągnięć zarówna dla samej diecezji jak 
również i samych parafian. Śledząc kadencję biskupa, mogliśmy być świadkami wielu 
historycznych wydarzeń jak I Synod diecezjalny w Drohiczynie, który nakreślił per-
spektywę pracy na wiele lat. Do kalendarza diecezjalnego weszło wiele nowych akcji 
duszpasterskich, między innymi: festiwale piosenki religijnej, kongresy młodzieży 
i rodzin, przeglądy chórów, spotkania młodych, dni formacji chrześcijańskiej i modlitw 
o świętość kapłanów. Horyzont ziemi podlaskiej ozdobią wieże nowo zbudowanych 
kościołów, kaplic oraz gmach Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. 
Wszystkie poczynania biskupa skupiały się w trosce o parafian. Wszystkie te dzieła 
i wydarzenia były owocem nie tylko biskupa, ale również kapłanów, zakonników, sióstr 
zakonnych i niezliczonej liczby osób świeckich wspólnie pracujących z biskupem. Tak 
naprawdę artykuł ten jest krótkim zarysem zarówno miasta, diecezji jak i osiągnięć 
ks. bp dr Antoniego Pacyfika Dydycza. Biskup przeszedł na emeryturę 29 mara 2014 r.

Streszczenie:
Celem autora w niniejszej pracy było przedstawienie za pomocą jakich środków 

biskup otacza troską swoich parafian, dbając o ich wolność praw i obowiązków 

31 Tamże, s. 353.
32 Tamże, s. 354–359.
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w latach 1994–2014 roku. Ramy czasowe były nieprzypadkowe, mianowicie w tym 
okresie urząd biskupa diecezjalnego sprawował biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Wkład 
włożony w rozwój parafii i dbałość o parafian był przeogromny zarówno na stopie 
duszpasterskiej, administracyjnej jak i gospodarczej. Autor w pracy przedstawił krótki 
rys historyczny miasta Drohiczyn jak i diecezji drohiczyńskiej. Krótko wspomniano 
o poprzedniku biskupa Dydycza – o biskupie Władysławie Jędruszaku. Ostatni roz-
dział rozważań zawiera opis kanonów stanowiących obowiązki biskupa diecezjalnego 
oraz bezpośrednio przytoczono częściowo zasługi biskupa Dydycza dotyczące troski 
o parafian. Całość pracy została zakończona podsumowaniem.

Słowa kluczowe: Drohiczyn, diecezja Drohiczyńska, biskup Antoni Dydycz, pa-
rafianie, troska o parafin

Summary:
The concern of the bishop of Drohiczyn for the freedom of rights and duties of pa-

rishioners the years 1994–2014
The aim of the author in this work was to present the means by which the bishop 

cares for his parishioners, caring for their freedom of rights and obligations in the 
years 1994–2014. The time frame was not accidental, namely in this period the office 
of the diocesan bishop was held by Bishop Antoni Pacyfik Dydycz. The contribution 
to the development of the parish and care for the parishioners was enormous on the 
pastoral, administrative and economic level. The author presents a short historical 
outline of the city of Drohiczyn and the diocese of Drohiczyn. The predecessor of 
bishop Dydycz was briefly mentioned – bishop Władysław Jędruszak. The last chapter 
of the considerations contains a description of the canons constituting the duties of 
the diocesan bishop and directly quotes the services of bishop Dydycz regarding the 
care for parishioners. All the work has been completed with a summary.

Keywords: Drohiczyn, Drohiczyn diocese, bishop Antoni Dydycz, parishioners, 
care for the parishioner
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Zachęcanie dzieci do aktywności 
fizycznej w czasopiśmie „Świerszczyk”

mgr Alicja Meyer – Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego o specjalności Edukacja Elementarna i Edukacja Medialna 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.

Wprowadzenie
Przedmiotem rozważań są wiersze z motywem ruchu zawartym w czasopiśmie 

dla dzieci „Świerszczyk”.„Pierwsze spotkanie” z literaturą, zaczyna się za sprawą 
czytanych dziecku rymowanek. W dzisiejszych czasach, książka świetnie może po-
służyć, do tego, aby pokazać dziecku 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 Jaworczakowej2 [1917–2009]. Po przez słuchanie bajki, dziecko 
może doświadczyć zachowań, uczuć i cech charakteru, którymi dowodzą główne 
postacie. Pośród motywów pojawiających się w utworach fabularnych „Świersz-
czyka” wyróżnia się:
a) motyw dynamiczny – jest to taki rodzaj motywu, który w czasie akcji cały czas się 

zmienia, są to: wydarzenia, spotkania, podróże;
b) motyw statyczny – rodzaj motywu literackiego, za sprawą, którego formułowany 

jest obszar świata, przede wszystkim rzeczy, cząstki krajobrazu i innych zdarzeń, 
które kształtują obraz ludzi przedsta wionych w tym świecie oraz ich losy,

c) motyw obiegowy – podstawowa komórka, układ świata przedstawio nego, bardzo 
szybko i łatwo rozróżniająca się w utworach, za sprawą wyraziście odznaczonych 
jej członów sche matyzujących. Motywy te 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 słu-
chania. 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 tegoż 
w kształtowaniu aktywności fizycznej dzieci.

1 M. Kownacka, Plastusiowy pamiętnik, 2011, Siedmiogród, wyd. 2, Wyd.
2 M. Jaworczakowa, Jacek, Wacek i Pankracek, Wyd. Nasza Księgarnia, wyd. 25. 2011
3 Słownik terminów literackich, Pod red. Janusza Sławińskiego, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 

2006, s. 380. 
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1. Geneza oraz idea powstania czasopisma „Świerszczyk”
„Świerszczyk” jest czasopismem dla dzieci w wieku szkolnym. Gazeta ta ukazuje 

się co tydzień. Jej logotyp przedstawia uśmiechniętego, zielonego świerszcza. Zawiera 
różne teksty i opowiadania, które obrazowane są kolorowymi ilustracjami. Na końcu 
gazetki znajdują się ka wały i żarty oraz listy czytelników. Pierwszy numer ukazał 
się 1 maja 1945 roku. Nazwę pisma wymyśliła Ewa Szelburg-Zarembina. Ówczesna 
redaktor naczelna, Wanda Grodzieńska, skupiła wokół tygodnika najznakomitszych 
twórców, takich jak: Hanna Januszewska, Jan Brzechwa, Ewa Szelburg-Zarembina, 
Olga Siemaszkowa, Lucyna Krzemieniecka, Jan Marcin Szancer, Ha-Ga. Z redakcją 
współpracowała też m.in. Anna Kamieńska. 8 kwietnia 1951 roku „Świerszczyk” 
połączono z pismem „Iskierki”, zmieniając jednocześnie nazwę na „Świerszczyk-
-Iskierki”. Po 5 latach, 2 września 1956, przywrócono gazecie pierwotną nazwę. Od 1 
maja 1945 do 2 września 1951 roku „Świerszczyk” był wydawany przez Spółdzielnie 
Wydawniczą Czytelnik, od 3 września 1951 do 31 sierpnia 2005 roku przez Naszą 
Księgarnię. Aktualnie wydawcą pisma jest Nowa Era. W czasopiśmie „Świerszczyk” 
jest dużo wierszy dla dzieci, między innymi o tematyce zajęć ruchowych. Poezja dla 
dzieci to komunikat językowy, który charakteryzuje się cechami poezji dydaktycznej, 
rozrywkowej, skierowanej do najmłodszych4. Utwory poetyckie przyczyniają się 
do kształtowania u dzieci postaw moralnych, społecznych, wyrabiają cechy charak-
teru, przeplatając się ze sobą równolegle, przez cały czas. Na początku istnienia lite-
ratury 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”5.

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 czytali 
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 
rozwijać jako sztuka. Najstarsze wzorce poezji, z jakimi miało kontakt dziecko, 
odnosiło się do poezji ludowej. Kołysanki, zabawy rymowane, przypowiastki, po-
rzekadła, były przekazywane przez rodziców i opiekunów najmłodszym dzieciom6. 
Poezja, a dokładnie wiersze są obecne w życiu dziecka od najmłodszych lat, ponie-
waż ta forma jest najłatwiej przyswajalna dla dzieci. Poezja odgrywa bardzo ważną 
rolę w początkowej fazie rozwoju dziecka, ponieważ przemyca drobne informacje 
o świecie. Rozwija wyobraźnię, wrażliwość, spostrzegawczość, empatię i wiedzę. 
Można zauważyć pierwsze implikacje na żywe słowo, które przejawiają się u młodego 
słuchacza w postaci radość, smutku lub strachu. Dziecko, jak już wcześniej zauwa-
żono, uwielbia teksty wierszowane, ponieważ forma ta pozwala bawić się językiem. 

4 J. Brzechwa, O Kopciuszku, o śpiących królewnach i malowniczym moście, Wyd. Nasza Księgarnia War-
szawa 1961, s. 88.

5 http://www.czytampopolsku.pl, 
6 I. Kaniowska-Lewańska, Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864, Wyd. Uniwersytet Warszaw-

ski, Warszawa 1980, s. 16.
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Dziecko uwielbia wierszowane teksty, ponieważ zwraca uwagę na rytmiczność, 
melodyjność7. Odpowiednia intonacja, modulacja i zmiana głosu oraz adekwatnie 
dobrane środki wyrazu, powodują, że utwory poetyckie, lepiej oddziałują na dzieci, 
niż te, które są pisane prozą. Potwierdzeniem tego, są słowa Haliny Semenowicz, 
która uważa, że „dziecko w wieku przedszkolnym za poezję uważa każdą wypowiedź 
odbiegającą od mowy potocznej, rymowaną lub nierymowaną, która ma w sobie coś 
z marzenia, z piosenki, zawiera rytm i melodię słowa, jest wyrazem serca przepełnio-
nego radością, zachwytem, czy też smutkiem, tęsknotą, niepokojem, a nawet buntem”8. 
Doniosłą rolą wierszy i bajek jest to, że małych czytelników absorbują nie tylko po-
stacie fikcyjne, ale również z uwagą śledzą losy prawdziwych niewyimagino wanych 
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”9.

3. Korzyści płynące z rozwijaniem czytelnictwa wśród dzieci
Dzieci, poprzez obcowanie z książką, odkrywają, że mogą uczestniczyć w przy-

godzie 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 wyobraź-
nię dziecka. Pomocnikiem rodziców 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 więź10. 
Dzieci bardzo często utożsamiają się z bohaterami literackimi, często zamieniają 
się w postacie, które są przeciwieństwem ich cech osobowości. Dziecko nieśmiałe, 
chętnie zamieni się w super bohatera lub odważnego rycerza, który może prze-
zwyciężyć wszystko. Dzieci uwielbiają słuchać opowieści przygodowych, ponieważ 
są one zabawne i niezwykle ciekawe dla młodego czytelnika. Słuchanie bajek wymaga 
od dziecka skupienia i uwagi, logicznego łączenia zdarzeń. Wspiera rozwój słow-
nictwa poprzez chęć wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu11. Ważna 
jest też atmosfera współpracy, która zaspokaja potrzeby emocjonalne, „…w tym 
potrzeb zwierzania się z przeżyć konfliktowych, daje poczucie bezpieczeństwa, daje 
możność odzyskania równowagi, a zatem także utrzymania integracji osobowości 

7 J. Pacławski, M. Kątny, Literatura dla dzieci i młodzieży, Kielce 1996, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, War-
szawa 1973, s. 52.

8 H. Semenowicz, Poetyckie twórczości dziecka, Wyd. Instytut Humanistyczny, s. 28.
9 M. Magda-Adamowicz, Komunikacja w edukacji dziecka, [w:] M. Nyczaj-Drąg (red.), Obraz edukacji 

dziecka w Polsce i na Ukrainie, Będzin 2015, s. 65.
10 F. Dyka, Wartości moralne bajek i ich miejsce w edukacji wszesnoszkolnej, Wyd. Szkolne i Pedagogicz-

ne, nr 3, Warszawa 2002, s. 1.
11 K. Och, Rola bajki w edukacji, Wychowanie w Przedszkolu, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, nr 2, Warsza-

wa 1987, s. 114.
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(…) Potrzeba ta zaspokajana jest przede wszystkim przez bliskość fizyczną, więź 
psychologiczną i wzajemną czułość…”12.

4. Motyw ruchu ujęty w wierszach z czasopisma „Świerszczyk”
Regularna styczność z wierszami podobnymi do łamigłówki, zagadek językowych, 

oddziałuje w znaczący sposób na rozwój zainteresowań literackich. Dobrze dobrana 
poezja jest źródłem inspiracji do twórczego, innowacyjnego działania13.Wyobraźnia 
dziecka w wieku przedszkolnym jest szczegól nie higroskopijna, plastyczna i wrażliwa, 
a odbiór treści jest prosty i nieprzemyślany. Dlatego ważne, jest, aby dzieci od po-
czątku pobytu w przedszkolu „bawiły się słowem”, kształtowały swoją wyobraźnię 
oraz rozwijały logiczne myślenie. Poezja to inaczej „włączanie” u dziecka wyobraźni, 
rozbudzanie wrażliwości oraz rozwijanie twórczości. Literatura piękna ożywia przed-
mioty, 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’’14.

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 

12 M. Magda-Adamowicz, Jakość dzieciństwa twórczych dzieci 7–9-letnich w perspektywie rodzinnej i lo-
kalnej, Zielona Góra 2018, s.100–101

13 H. Skrobiszewska, Książki naszych dzieci czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży, Wyd. Szkolne i Peda-
gogiczne, Warszawa 1971, s. 62–63. 

14 [Br.autora], Wiosenny spacer, „Świerszczyk” 1979, nr 20, s.6.
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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’’15.

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 ususzymy. 
W jesienną tematykę wprowadza utwór Grażyny Rogowskiej Taniec Grzybów [1973]. 
Już tytuł zachęca do aktywności fizycznej, spacer po lesie i grzybobrania. Personifi-
kowana 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!”16

W tym wierszu autorka ukazuje, że jesienny las to orkiestra, wydająca różne od-
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 uwagę 
na opadające liście z drzew, tańczące na wietrze niczym małe baletnice, spadające 

15 [Br.autora], Czerwcowa pogoda, „Świerszczyk”1945, nr 5, s.11.
16 G. Rogowska, Taniec grzybów, „Świerszczyk” 1973, nr 16, s.7. 
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bezszelestnie na ziemię. Razem z nadejściem jesieni zwierzęta powoli przygotowują 
się do zimowego snu, aby w marcu powitać kolorową 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! ’’17

Autor ukazuje, że za oknem z dnia na dzień przybywa śniegu, który dzieci uwiel-
biają. To świetna okazja, aby zażyć z dzieckiem ruchu na świeżym powietrzu, przy 
okazji świetnie się bawiąc. Autor 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 ciepło: kombinezon, czapkę, szalik, zabrać sprzęt do zjeżdżania 
i pobiec na górkę. Wychodzenie 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], 
pt. Piłka:

„Na majowej polance,
otoczonej w krąg krzewem,
dziatwa piłkę – ślicznotkę
podrzucała ze śpiewem.
Nagle Jasio niechcący
piłkę w krzewy gdzieś pośle,

17 A. Poleski, My się chłodu nie boimy, „Świerszczyk”1945, nr 10, s.11.
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i wleciała ślicznotka
w białe wonne zarośla.
[…]
Ale dziatwa po chwili
piłkę z krzewów wytoczy,
Niechże piłka – ślicznotka
znów do nieba podskoczy”18.

Autorka wiersza ukazuje, że dzieci, mimo, że bawią się na dworze, nie zauwa-
żają 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!”19

W wierszu tym jest ukazane, że nie trzeba wielkiej wyprawy, aby przeżyć przy-
godę. 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, 
często pada deszcz. Halina Koszutska [1945] w wierszu, pt. Zabawa w pociąg, ukazuje, 
że podczas deszczu, w domu też można się świetnie bawić.

„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,

18 J. Krzemienicka, Piłka, „Świerszczyk”1945, nr 3, s.6.
19 J. Papuzińska, W świat, „Świerszczyk” 1945, nr 9, s.7. 
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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”20.

Autorka tekstu ukazuje, że w domu może też czekać na dziecko świetna zabawa. 
Wystar czy poruszyć wyobraźnię, aby ze zwykłych rzeczy, które są w pokoju, stworzyć 
rekwizyty do świetnej zabawy. Autorka też przypomina dzieciom o tym, że po skoń-
czonej zabawie, zawsze należy po sobie posprzątać. Kiedy dziecko zajęte jest świetną 
za bawą, nie zauważy nawet, że przestał padać deszcz. Zimowa aura także potrafi być 
piękna, warto wychodzić na dwór zimą, ponieważ czeka tam na dzieci mnóstwo rozry-
wek. 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!”21

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 należy 
być w dobrej kondycji cały czas, że nie należy się poddawać przy pierwszej nieudanej 
próbie, ale walczyć dalej. Wtedy na pewno się uda. Warto też zauważyć, że jazda na łyż-
wach 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 ogólny 

stan zdrowia małego człowieka. Na prawidłowy rozwój dziecka, powinni przede 
wszystkim kłaść nacisk rodzice i nauczyciele, ponieważ to w ich towarzystwie pociecha 
spędza najwięcej czasu. To właśnie u przedszkolaków, można zauważyć największą 
potrzebę ruchu. „Po pierwsze motywacja, chęć zdobycia jakiegoś przedmiotu, przemiesz-
czanie się. Po drugie konsekwencje, oczywiści mniej lub bardziej miłe. A >>pomiędzy<< 

20 H. Koszutska, Zabawa w pociąg, „Świerszczyk”1945, nr 13, s.11.
21 J. Kierst, Hokej, „Świerszczyk”1977, nr 8, s.5.
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jest ruch, który dzięki ciągłemu powtarzaniu i bezustannemu korygowaniu przez samo 
dziecko, staje się coraz bardziej doskonały, efektywny i bezpieczny”22.

Wiek przedszkolny to okres, w którym kształtuje się osobowość dziecka. W tym 
czasie przedszkolak staje się aktywnym uczestnikiem życia społecznego, przekazywane 
są mu normy, wartości i postawy społeczne23. W historii literatury uwzględniano tylko 
treści o charakterze dydaktycznym i moralizującym 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, odpowiedzi na dziecięce ambicje, zezwolenie na dobrą 
zabawę, poszerzanie wyobraźnię dziecka, aktywizowanie poczucia humoru24.

Dla najmłodszego dziecka książka jest tylko obiektem manipulacji, intryguje ko-
lorem i formą. Dziecko przypatruje się kartkom, obraca książkę w różne strony, bawi 
się nią, gniecie, wyryw. Później przystępuje do oglądania ilustracji, na których zaczyna 
zauważać znane mu przedmioty, postacie, zwierzęta, przedmioty, wszystko to, co jest 
ładne i barwne. Później zaczyna interesować się treścią książki. Prawidłowo dobrana 
literatura, zaczyna ciekawić i zajmować coraz więcej miejsca w życiu dziecka. Litera-
tura dla dzieci w wieku przedszkolnym to forma artyzmu, która przekazywana jest 
przez nauczycieli i rodziców. Przedszkole to miejsce, w którym dziecko w najprze-
różniejszy sposób obcuje z książką na co dzień. Angażuje sferę emocjonalną dziecka. 
Korelacja z nią oraz określone środki dydaktyczne poszerzają wiedzę o niedalekim 
świecie i grupują zdobyte wcześniej doświadczenia. Rodzice i nauczyciele, dosto-
sowują, odpowiednie do wieku dziecka, metody pracy z tekstem literackim. Wielu 
analityków dawno już potwierdziło, że literatura, jest nieocenioną pomocą w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem25. Książka wraz z ilustracjami, pobudza 
młodego czytelnika do autonomii myślenia i działania na wielu płaszczyznach. „Ba-
dania potwierdzają, że głośne czytanie dziecku: buduje mocną więź między dorosłym 
i dzieckiem; zapewnia emocjonalny rozwój dziecka; rozwija język, pamięć i wyobraźnię: 
uczy myślenia, poprawia koncentrację, wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka, 
poszerza wiedzę ogólną, zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów; kształtuje 
nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie”26. 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 przedszkolnym, regularnie zmienia tempo ruchów, błyskawicznie przechodzi 
od wolnego do szybkiego tempa. Ćwiczenia ruchowe kształtują właściwości somatyczne 
i motoryczne. Z obserwacji wynika, że dzieci trzyletnie częściej sięgają po książkę niż 
dzieci starsze27. Podczas relaksacji trzylatki z chęcią i uwagą wysłuchują opowiadań, 
a nawet domagają się prze czytania kolejnego utworu oraz pokazania ilustracji. Pięciolatki 

22 P. Zawitkowski, Co nieco o rozwoju dziecka. Jak zostać szczęśliwymi rodzicami szczęśliwego Maleństwa, 
Wyd. Zawitkowski, Warszawa 2007, s. 64.

23 Vademecum nauczyciela sześciolatków. Pod red. Marii Dunin-Wąsowicz, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1977, s. 6–7.

24 J. Truskolaska, Wychować miłośnika książki czyli czytelnictwo i okolice, Wyd. Maternus Media, Tychy 
2007, s. 44.

25 J. Cieślikowski, Literatura i podkultura dziecięca. Antologia opracowań Jerzy (red.) Cieślikowski i Ry-
szarda Waksmunda, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1983, s. 84.

26 www.calaposlkaczytadzieciom.pl, 
27 K. Kuliczkowska, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864–1918, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 

Warszawa 1975, s. 54.
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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 słownic-
twa 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 chorobami, 
a także poprawić nasze lepsze poczucie psychiczne i fizyczne. Zachęcanie dzieci 
do ruchu poprzez literaturę, jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ dziecko nie tylko 
zdobywa wiedzę i umiejętności językowe, ale także motywacje do aktywności fizycz-
nej. Współczesne wychowanie nie sprzyja aktywności ruchowej, ponieważ na dzieci 
działają bodźce zewnętrzne w postaci komputerów, tabletów, telefonów. Coraz trud-
niej dziecko jest czymś zainteresować, jednakże nie warto ulegać presji dzisiejszych 
czasów. Należy zmienić swoje nastawienie i myślenie oraz poświęcić więcej czasu 
na wspólnym organizowaniu wolnego czasu w zaciszu domowym i poza nim.

Streszczenie:
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 po-
stanowiła 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: dziecko, aktywność fizyczna, czasopisma dla dzieci

Summary:
Encouraging children’s physical activity based on the “Świerszczyk” magazine
Referring to the diversity of books and magazines, in terms of expanding read-

ing among the youngest and shaping and shaping 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 willingness 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 to move, which should 
be supported, developed and stimulated by encouraging them to various forms and 
physical activities. In addition to translating and teaching correct lifestyle patterns. 
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With the help of literature, stories and magazines, we can shape these attitudes in 
them, at the same time counteracting developmental abnormalities, chronic diseases, 
obesity and posture defects. An important factor in the proper development of a child 
is the awareness and willingness of parents to pass on the right models.

Key words: child, physical activity, children’s magazines
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Kompetencje społeczne 
asystentów rodzin a stres

mgr Sylwia Zubrzycka – UMCS Lublin

Absolwentka kierunków: historia, politologia, socjologia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lu-
blinie i podyplomowych studiów z Podstaw Prawa Ukraińskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Zainteresowania naukowe koncentruje wokół systemu politycznego i historii Ukrainy, ponadto funkcjono-
wania zawodowego asystentów rodzin i pracowników socjalnych.

Introduction
The following report adopts the concept of social competences represented 

by J. Skrzypczak, treated as the ability to do something, on the basis of the knowledge 
of the information, skills and efficiency it contains, as well as on the degree of con-
viction about the need to use this ability. It is therefore about the way of using one’s 
own abilities to utilise learned skills, supported by specific theoretical knowledge, 
for productive coping with the surrounding world in a selected range. J. Skrzypczak 
believes that the formation of specific competences of an individual in a given area 
may also be identified as equipping with specific knowledge, which they should not 
only remember (in certain areas) but also understand and and make use of specific 
skills (and thus skills) built on the basis of previously adopted by him/her and un-
derstandable knowledge. According to him, the formation of specific competences 
Means also equipping individual units with specific instrumental dispositions – tools 
for reasonable action depending on the nature of specific competences and goals of 
the established educational process. In addition, it is also shaping the motivation 
to undertake activities related directly to the objectives of a given action, referring 
to the area of the so-called effectiveness, i.e. rationality, efficiency, cost-effectiveness, 
time-consuming and efficiency, among others. This approach entails the modeling 
of more instrumental than directional dispositions. J. Skrzypczak highlights that no 
education process can only form specific competences in a given individual (instru-
mental dispositions), but should equip them with directional dispositions, i.e. support 
the creation of the sought-after system of values, a set of attitudes enabling the use of 
competences in an appropriate manner. Here are the aspects of social competences 
which were considered for family assistants: social knowledge – knowledge about 
social welfare, social skills – the ability to cope with social situations and motivation 
to work in social welfare.

1. Methodology of conducted research
The research was quantitative and covered 225 family assistants. It was carried out 

in Poland in three voivodeships: Dolnośląskie, Mazowieckie and Lubelskie. The first 
of them was represented by 70 respondents, the second – 89, and the last one – 66. 
Their implementation lasted from September 2019 to March 2020. The selection of the 
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sample was deliberate, it was made according to the criterion – professionally working 
assistants at MOPR and in similar institutions. The research was carried out using 
a research tool such as the Inventory for Measuring Coping with Stress – Mini COPE.

2. Research results – report
Statistical analyzes were performed using IBM SPSS Statistics 25.0. With the help 

of the program, basic descriptive statistics were calculated together with the test of 
the normality of the distribution. In order to compare people with low, average and 
high levels of social competences, knowledge or motivation in terms of quantitative 
variables, a one-way analysis of variance or an analysis with the H Kruskal Wallis test 
has been performed. In order to compare the groups in terms of categorical/nominal 
variables, an analysis was performed using the Pearson χ2 test or the Fisher’s exact 
test. For the purposes of the analyzes, α = 0.05 was assumed as the level of significance. 
In the first step, the basic descriptive statistics of vases with the Kolmogorov-Smirnov 
distribution normality test were calculated.

3. The level of knowledge, motivation and social competences
The conducted analysis showed that the distribution consistent with the Gaussian 

curve assumed only the dimension of social competences. For the level of knowledge 
and motivation, the distribution deviated from the normal distribution, although the 
skewness value for all variables was within the range <-2; 2>, which indicates that this 
deviation was not significant. The level of knowledge of the respondents was calcu-
lated as the average of the answers to question 7 in the questionnaire. The minimum 
result obtained by the respondents was 0.14, while the maximum was 2. The level of 
motivation of the respondents was assessed on a scale from 1 to 5, where 1 means 
a very low level of motivation, while 5 – very high. The average level of motivation 
before and after taking up employment was on a high level. For social competences, 
the indicator was calculated based on the results of the KKS A. Matczak question-
naire. The lowest score obtained was 99, and the highest was 233, with the average 
level of competences being M = 180.84. The comprehensive results of the analyzes 
are presented in Table 1.

Table 1. Basic descriptive statistics together with the distribution normality test for the level of 
knowledge, motivation and social competences

Variables M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. D p
Level of knowledge 1,50 1,55 0,35 -0,78 0,30 0,14 2,00 0,10 <0,001
The level of motivation 
before starting 
employment

4,10 4,00 0,92 -0,93 0,57 1,00 5,00 0,23 <0,001

The level of motivation 
after taking up 
employment

3,54 4,00 0,81 -0,27 0,07 1,00 5,00 0,25 <0,001

Social competence 180,84 180,00 25,46 -0,17 -0,08 99,00 233,00 0,04 0,200
Annotation. M – average; Me – median; SD – standard deviation; Sk. – skewness; Kurt. – kurtosis; 
Min – minimal result; Max – maximum result; D – statistics of the Kolmogorov-Smirnov test; p – test 
probability

Source: own research
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4. Strategies for coping with stress
The analyzed variables concerned the style of coping with stress. As in the pre-

vious case, the analysis using the Kolmogorov-Smirnov test showed that the distri-
butions of the variables were deviated from the normal distribution, although the 
skewness values fell within the range <-2; 2>. The analysis of means allowed to select 
the least and most preferred strategies among family assistants – the higher the 
average for a given strategy, the more preferred it was. Among the distinguished 
strategies for coping with stress, active coping and planning were the most preferred 
(with the highest average). Substance use, denial, and discontinuation Turn out 
to be the least preferred stress coping strategies. Detailed results of the analyzes 
are presented in Table 2.

Table 2. Basic descriptive statistics with the test of normal distribution for the coping strategy

Variables M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. D p
Active coping 2,32 2,50 0,57 -0,78 1,38 0,00 3,00 0,19 <0,001
Planning 2,19 2,00 0,54 -0,05 -0,26 0,50 3,00 0,26 <0,001
Positive reevaluation 1,80 2,00 0,62 -0,43 0,47 0,00 3,00 0,26 <0,001
Acceptance 1,81 2,00 0,59 -0,45 0,65 0,00 3,00 0,25 <0,001
Sense of humor 0,82 0,50 0,60 0,50 -0,28 0,00 2,50 0,21 <0,001
Turn to religion 1,07 1,00 0,91 0,19 -1,15 0,00 3,00 0,20 <0,001
Seeking emotional 
support 2,05 2,00 0,61 -0,64 0,93 0,00 3,00 0,26 <0,001

Search for 
instrumental support 2,08 2,00 0,59 -0,34 0,25 0,00 3,00 0,22 <0,001

Doing something else 1,42 1,50 0,70 -0,12 -0,18 0,00 3,00 0,17 <0,001
Denial 0,59 0,50 0,71 1,05 0,22 0,00 3,00 0,28 <0,001
Discharge 1,32 1,50 0,68 -0,10 -0,33 0,00 3,00 0,16 <0,001
Taking psychoactive 
substances 0,27 0,00 0,53 1,94 3,05 0,00 2,50 0,44 <0,001

Cessation of activities 0,69 0,50 0,67 0,89 0,53 0,00 3,00 0,19 <0,001
Self-blame 0,98 1,00 0,77 0,42 -0,54 0,00 3,00 0,17 <0,001
Annotation. M – average; Me – median; SD – standard deviation; Sk. – skewness; Kurt. – kurtosis; 
Min – minimal result; Max – maximum result; D – statistics of the Kolmogorov-Smirnov test; p – test 
probability

Source: own research

5. Comparison of people with low, average and high levels of social com-
petences, knowledge and motivation in terms of styles of coping with stress

People with low, average and high level of social competences and knowledge were 
distinguished on the basis of the percentage division – 33% of people with the lowest 
results, 33% of people with average results and 33% of people with high results for 
the calculated general indicators. For motivation, the following division was made: 
low results included in the category of very low and low level of motivation, average 
results: average and high: high and very high level of motivation. Such a division will 
apply in the further part of the comparative analyzes.

In order to determine the differences between people with low, average and high 
levels of social competences, knowledge and motivation in terms of coping styles, 
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a one-way analysis of variance was carried out for groups distinguished on the basis 
of social competences and knowledge, as well as Kruskal Wallis’ test to compare the 
groups due to the level of motivation. Non-parametric analyzes were used due to the 
significant disproportion in the size of the compared groups. The results of individual 
analyzes are discussed below.

6. Social competences and coping strategies
In the first step, a one-way analysis of variance was carried out comparing people 

with low, average and high levels of social competences in terms of coping strategies. 
The analysis showed significant differences between the groups in terms of active 
coping, planning, positive re-evaluation, seeking emotional and instrumental sup-
port, denial, discharge, cessation of activities and self-blame. In order to establish 
the nature of the differences, a post hoc analysis was performed using the Bonferroni 
test or the Games-Howell test, when the variances in the compared groups were 
heterogeneous.

People with a high level of social competences showed a higher level of active 
coping than people with low (p = 0.001) and average (p = 0.030) social competences. 
Similar differences were shown in case of planning – people with high competences 
showed a higher level of using this strategy than people with low (p <0.001) or 
average (p = 0.003) level of competences. The subjects with a high level of compe-
tences also showed a higher level of positive re-evaluation compared to people with 
low competences (p = 0.037). The level of seeking emotional support in the group 
of people with low social competences was lower than for people with an average 
level of competences (p = 0.009). People with a low level of social competences 
showed a higher level of denial as a strategy than people with an average (p = 0.028) 
and high (p <0.001) level of social competences, and people with an average level 
of competences showed a higher level of discharge than people with a high level 
of competences (p = 0.012). In turn, people with low social competences showed 
a higher level of discontinuation of activities than people with average (p <0.001) 
and high (p <0.001) competences. Similar differences were noted for self-blaming – 
people with low competences displayed a significantly higher level of this strategy 
compared to people with average (p = 0.019) or high social competences (p <0.001).

After taking into account the correction for multiple comparisons, the differences be-
tween the groups turned out to be insignificant for the search for instrumental support.

Table 3. Comparison of people with low, average and high levels of social competences in terms 
of coping strategies

Social competence
short

 (n = 76)
average
(n = 76)

tall
(n = 73)

M SD M SD M SD F p

Active coping 2,17 0,54 2,28 0,62 2,51 0,50 7,35 <0,001

Planning 1,98 0,41 2,14 0,50 2,45 0,59 15,51a <0,001

Positive reevaluation 1,64 0,65 1,87 0,54 1,90 0,64 3,84 0,022
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Social competence
short

 (n = 76)
average
(n = 76)

tall
(n = 73)

M SD M SD M SD F p

Acceptance 1,83 0,54 1,76 0,57 1,84 0,65 0,35 0,704

Sense of humor 0,80 0,64 0,84 0,55 0,84 0,62 0,13 0,880

Turn to religion 1,24 0,90 1,03 0,86 0,95 0,94 2,20 0,113

Seeking emotional support 1,89 0,59 2,18 0,53 2,09 0,66 4,70 0,009
Search for instrumental 
support 1,95 0,49 2,14 0,59 2,14 0,66 3,39a 0,036

Doing something else 1,47 0,64 1,49 0,66 1,28 0,77 1,81a 0,167

Denial 0,84 0,79 0,53 0,67 0,38 0,59 8,08a <0,001

Discharge 1,38 0,65 1,45 0,66 1,13 0,69 4,60 0,011
Taking psychoactive 
substances 0,33 0,57 0,31 0,58 0,18 0,42 2,19a 0,116

Cessation of activities 1,03 0,69 0,62 0,60 0,41 0,57 19,03 <0,001

Self-blame 1,30 0,72 0,97 0,73 0,66 0,72 14,53 <0,001
Annotation. M – average; Me – median; SD – standard deviation; Sk. – skewness; Kurt. – kurtosis; 
Min – minimal result; Max – maximum result; D – statistics of the Kolmogorov-Smirnov test; p – test 
probability

Source: own research

7. The level of knowledge and strategies for coping with stress
The one-way analysis of variance showed significant differences between the 

groups distinguished on the basis of the level of presented knowledge for active 
coping, planning, doing something else, refrain from action and self-blame. Post 
hoc analysis showed that people with a low level of knowledge displayed a sig-
nificantly lower level of active coping than people with an average (p = 0.029) or 
high (p = 0.001) level of knowledge. The differences between people with a high 
and average level of knowledge in terms of this strategy turned out to be insignif-
icant (p = 0.694). Similar differences were noted for planning – people with a low 
level of knowledge showed a lower level of application of this strategy compared 
to people with a high level of knowledge (p = 0.017). People with a high level of 
knowledge showed a lower level of application of the strategy of dealing with 
something other than people with an average (p = 0.031) level of knowledge. 
For discontinuation of activities, differences occurred only between the group of 
people with low and high levels of knowledge (p = 0.003) – people with a high 
level of knowledge had a lower level of this strategy than people with a low level 
of knowledge. The last strategy analyzed is self-blame. People with a low level 
of knowledge preferred this type of strategy more than people with a high (p = 
0.001) or average (p = 0.019) level of knowledge. The results of the analyzes are 
presented in Table 4.
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Table 4. Comparison of people with low, average and high levels of knowledge in terms of coping 
strategies

Level of knowledge

 short
(n = 80)

average
(n = 83)

tall
(n = 64)

 M SD M SD M SD F p

Active coping 2,14 0,52 2,37 0,56 2,48 0,60 7,29 <0,001

Planning 2,05 0,45 2,23 0,52 2,31 0,62 5,97a 0,003

Positive reevaluation 1,79 0,53 1,80 0,67 1,82 0,67 0,04 0,958

Acceptance 1,81 0,55 1,81 0,63 1,81 0,58 0,00 0,998

Sense of humor 0,89 0,63 0,77 0,56 0,81 0,64 0,73 0,481

Turn to religion 1,13 0,94 1,08 0,90 0,99 0,87 0,42 0,659

Seeking emotional support 2,06 0,53 2,10 0,63 1,98 0,67 0,63 0,534
Search for instrumental 
support 2,03 0,50 2,20 0,58 1,98 0,68 1,60a 0,206

Doing something else 1,48 0,65 1,51 0,66 1,21 0,77 3,81 0,023

Denial 0,66 0,71 0,63 0,71 0,44 0,71 1,82 0,163

Discharge 1,44 0,68 1,32 0,61 1,17 0,74 2,86 0,059
Taking psychoactive 
substances 0,34 0,60 0,23 0,45 0,25 0,53 1,01a 0,366

Cessation of activities 0,87 0,66 0,66 0,60 0,50 0,71 5,72 0,003

Self-blame 1,23 0,80 0,91 0,69 0,75 0,73 7,87 <0,001
Annotation. M – average; SD – standard deviation; F – ANOVA statistic; p – test probability; η2 
– effect size; a – Welch’s correction was applied due to the lack of homogeneity of variance in the 
compared groups

Source: own research

8. The level of motivation before starting employment and strategies for 
coping with stress

In order to compare people with low, average and high levels of motivation before 
taking up employment, the H Kruskal Wallis test was carried out. The analysis showed 
significant differences between the compared groups only in terms of a positive 
re-evaluation. Post hoc analysis with Dunn’s test with the Bonferroni significance level 
adjustment showed that people with an average level of motivation showed a signif-
icantly lower level of positive reevaluation as a strategy used than people with low 
motivation (p = 0.019). The differences between people with average and high (p = 
0.206) as well as high and low motivation (p = 0.155) turned out to be insignificant. 
The results are presented in Table 5.
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Table 5. Comparison of people with low, average and high levels of motivation before taking up 
employment in terms of coping strategies

 Motivation before taking up employment
short

(n = 12)
average
(n = 40)

tall
 (n = 173)

 Me IQR Me IQR Me IQR H(2) p

Active coping 2,3 0,9 2,0 0,5 2,5 1,0 5,13 0,077

Planning 2,5 0,5 2,0 0,5 2,0 0,5 2,30 0,316

Positive reevaluation 2,0 0,5 1,5 0,9 2,0 0,5 7,98 0,019

Acceptance 2,0 0,9 2,0 1,0 2,0 0,5 4,19 0,123

Sense of humor 0,8 1,4 1,0 0,9 0,5 1,0 0,77 0,682

Turn to religion 1,0 1,9 1,0 1,9 1,0 2,0 0,76 0,685

Seeking emotional support 2,0 0,5 2,0 0,9 2,0 0,5 3,33 0,190
Search for instrumental 
support 2,0 0,9 2,0 0,5 2,0 0,5 2,91 0,233

Doing something else 1,5 1,0 1,5 0,5 1,5 1,0 3,20 0,202

Denial 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,86 0,396

Discharge 1,5 1,0 1,5 0,9 1,5 1,0 0,89 0,640
Taking psychoactive 
substances 0,0 0,9 0,0 1,0 0,0 0,0 5,20 0,074

Cessation of activities 0,5 1,8 0,5 1,0 0,5 1,0 0,07 0,965

Self-blame 1,0 1,6 1,0 1,9 1,0 1,0 0,91 0,633
Annotation. Median; IQR – quartile range; H – statistics of the Kruskal-Wallis test; p – test 
probability; η2 – the size of the effect

Source: own research

9. The level of motivation after taking up employment and strategies for 
coping with stress

Similar analyzes were carried out for groups distinguished on the basis of motiva-
tion after taking up employment. The analysis of H Kruskal Wallis showed significant 
differences between the groups in terms of the use of strategies: active coping, plan-
ning, seeking emotional support, ceasing activities and self-blame. Detailed post hoc 
analysis with Dunn’s test proved that people with a high level of motivation showed 
a higher level of active coping than people with low (p = 0.004) or average (p = 0.008) 
motivation. Similar differences were noted for planning – people with a high level of 
motivation showed a higher level of using this strategy than people with a low (p = 
0.008) or average (p = 0.004) level of motivation.

For the search for emotional support after adjusting the significance level, the 
differences between the groups turned out to be insignificant.

Highly motivated people displayed a lower level of the cessation strategy com-
pared to people with average motivation (p = 0.019). Similar differences occurred for 
self-blaming – highly motivated people showed a lower level of use of this strategy 
compared to people with average motivation (p = 0.031). The results of the analyzes 
are presented in Table 6.
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Table 6. Comparison of people with low, average and high levels of social competences in terms of 
coping strategies

Motivation after taking up employment
short

 (n = 12)
average
(n = 40)

tall
 (n = 173)

 Me IQR Me IQR Me IQR H(2) p

Active coping 2,0 0,4 2,0 0,5 2,5 1,0 15,52 <0,001

Planning 2,0 0,0 2,0 0,5 2,0 1,0 15,69 <0,001

Positive reevaluation 2,0 1,0 2,0 0,5 2,0 0,5 3,95 0,139

Acceptance 2,0 0,5 2,0 0,5 2,0 0,5 5,09 0,079

Sense of humor 0,8 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,85 0,396

Turn to religion 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 0,18 0,914

Seeking emotional support 2,0 0,5 2,0 0,5 2,0 0,5 7,03 0,030
Search for instrumental 
support 2,0 0,9 2,0 0,9 2,0 0,5 3,42 0,181

Doing something else 1,5 0,9 1,5 1,0 1,5 1,0 2,66 0,264

Denial 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 3,93 0,140

Discharge 1,5 1,0 1,5 1,0 1,0 0,5 1,97 0,374
Taking psychoactive 
substances 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,18 0,554

Cessation of activities 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 8,75 0,013

Self-blame 1,0 1,4 1,0 1,5 1,0 1,5 6,99 0,030
Annotation. Median; IQR – quartile range; H – statistics of the Kruskal-Wallis test; p – test 
probability; η2 – the size of the effect

Source: own research

Final conclusions
The research revealed that the most preferred strategies of coping with stress 

were active coping and planning. On the other hand, the least preferred stress coping 
strategies included substance use, denial and discontinuation of activities.

The report showed that individuals with a high level of social competences dis-
played a higher level of active coping than those with low and average social com-
petences. As regards people with a low level of social competences, they showed 
a higher level of denial as a strategy than those with an average and high level 
of social competences, and people with an average level of competences showed 
a higher level of discharge than those with a high level of competences. The result 
of the research proved

that people with a low level of knowledge displayed a lower level of active coping 
than people with an average or high level of knowledge.

The research revealed that individuals with an average level of motivation before 
taking up employment displayed a lower level of positive re-evaluation as a strategy 
used than those with low motivation. On the other hand, people with a high level of 
motivation after taking up employment showed a higher level of active coping than 
people with low or average motivation. In my opinion, there is a need to compare the 
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above research results with others concerning social competences or coping strategies 
obtained by other researchers.

Streszczenie:
Artykuł przedstawia wyniki badań ilościowych, którymi objęto nimi 225 asystentów 

rodziny. Zostały przeprowadzone w Polsce na terenie trzech województw: dolnoślą-
skiego, mazowieckiego i lubelskiego. Pierwsze z nich reprezentowało 70 respondentów, 
drugie 89, a ostatnie 66. Ich realizacja trwała od września 2019 r. do marca 2020 r. 
Dobór próby miał charakter celowy, dokonano go według kryterium – pracujący 
zawodowo asystenci w MOPR oraz w podobnych placówkach. Badania zostały prze-
prowadzone przy pomocy takiego narzędzia badawczego jak Inwentarz do Pomiaru 
Radzenia Sobie ze Stresem – Mini COPE.

Słowa kluczowe: rodzina, pomoc społeczna, opieka społeczna, asystent rodziny.

Summary:
Social competences of family assistants and stress
The article presents the results of a quantitive research, which covered 225 family 

assistants. They were carried out in Poland in three voivodeships: Dolnośląskie, Ma-
zowieckieand Lubelskie. The first of them was represented by 70 respondents, the 
second – 89, and the last one by – 66. Their implementation lasted from September 
2019 to March 2020. The selection of the sample was purposeful, it was made ac-
cording to the criterion – professionally working assistants at MOPR and in similar 
institutions. The research was carried out using such a research tool as the Inventory 
for Measuring Coping with Stress – Mini COPE.

Key words: family, social assistance, social welfare, family assistant.
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Health dimension 
of powerlifting exercises

Patryk Dukalski – Uniwersytetie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Student II roku fizjoterapii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach pomyślnie realizując cele 
kształcenia czynnie biorąc udział w wielu praktykach w placówkach fizjoterapeutycznych. Rozwijanie się 
w kierunku medycznym nie przeszkadza mi w rozwijaniu się w innych dziedzinach nauki takich jak prawo 
czy informatyka. Pozostały czas staram poświęcić się na ćwiczenia motoryczne oraz siłowe, które pomogą 
mi w przyszłości lepiej wykonywać zawód fizjoterapeuty.

1. Breakdown of powerlift exercises
In the field of strength exercises, we can distinguish many types of activities that 

improve the physical strength of a person. Each of them allows you to notice an im-
provement in health. At the beginning, I will try to present a few of them and briefly 
describe to outline what type of exercise we are dealing with.

Deadlifts are performed by lifting the barbell off the ground until the subject’s 
back and legs are fully straightened, the shoulders are pulled back, and the barbell 
with weights is slightly below the hips. Stand as close as possible to the bar, so that 
when viewed from above, the bar is halfway down the foot. The legs should be placed 
slightly apart (classic technique) or wide (sumo). The starting position is the grip, un-
dergrip or mixed grip of the barbell standing on the ground. In order to avoid damage 
to the spine, it is important that the lordosis of the lumbar spine (by pushing out the 
buttocks) is constantly maintained during the exercise. Deadlifts are one of the basic 
bodybuilding exercises that prepare the body, especially the back and legs, for heavy 
loads. People who are new to bodybuilding exercise are advised to use a relatively 
light deadlift (that is, one that will allow them to complete 15–20 repetitions in a set) 
due to the heavy strain on the spine and legs and the risk of injury from technically 
incorrect exercise. Deadlift is one of the powerlifting fights. Lifting heavy loads in 
deadlifts is indicative of general good physical condition and great strength of the 
exerciser, as almost all muscles and joints are involved in this exercise1.

Squats – a popular exercise that uses your own body weight, engaging the gluteal 
muscles and the muscles of the thighs and calves. When the knees are bent, mainly 
the back muscles of the thighs, known as the hamstrings, are involved. On the other 
hand, while straightening, all the muscles that make up the quadriceps are shaped. 
Other muscles, such as the gluteal muscle, the gastrocnemius muscle, the external 
oblique abdominal muscle, and some back muscles, also participate in the bending 
and extending the knees2.

1 Twój pierwszy start, www.powerlifting.pl [dostęp 2017–11–25] (pol.).
2 Wirtualna Polska Media: Trójbój siłowy – kategorie wiekowe, zasady – WP SportoweFakty. sportowe-

fakty.wp.pl, 2017–06–28. [dostęp 2018–06–29].



ARTICLES

206

Horizontal bench press – a popular exercise involving large muscle groups: chest 
muscles, triceps muscles (triceps), front deltoid muscles actons. The exercise is per-
formed lying on the back on a flat bench, the feet are resting on the ground, the barbell 
is held above you, overgrip, slightly wider than the width of the shoulders. We take 
a breath and lower the barbell to the middle of the chest (slightly above the nipple 
line), the arms should not diverge to the sides. As soon as the bar touches the chest, 
squeeze (push) it back to the starting position, exhaling at the end of the movement. 
Depending on the distance between the arms, the load is located in different parts of 
the muscles. The wider the distance, the more the outer parts of the pectoral muscles 
work with less triceps involvement. The narrower the grip, the greater the involve-
ment of the triceps and midsection of the pectoral muscles3.

2. The influence of exercises on the human psyche
The impact of physical activity on the human body is an extremely broad topic. 

Many times, in the process of treating eating disorders, depression or serious obe-
sity, the importance of training is emphasized. It is not only used to lose weight, but 
also to strengthen the body, achieve its life goal, and induce endorphins. Sport and 
depression is an extremely interesting relationship. Experts point out the therapeutic 
importance of running in the case of the so-called situational and reactive depression. 
The former is the result of growing tension, stress, inability to discharge negative 
emotions. So the problem concerns all those who have been suppressing negative 
emotions for years, not allowing them to escape. This is where the jogging helps. 
Running as an activity in itself allows you to discharge your emotions, clear your 
thoughts, and focus on something other than mundane issues. Reactive depression 
is a reaction to an unpleasant, specific (often traumatic) event. That is why we so 
often decide to change our lives and start physical activity when we part with our 
partner, witness death or mourning. Sport becomes a cure, an end in itself, a gap that 
completes our day. This form of assistance is extremely important, especially when 
we understand that by 2020 depression will probably be the second largest contrib-
utor to civilization diseases. So, since sport becomes an element of therapy, it is good 
to implement it also earlier, in the form of preventive measures that will relieve pain 
and can reduce the growing tension4. Numerous research results show that physical 
exercise, both those classified as aerobic training and those considered to be strength 
training, reduces the risk of depression and anxiety disorders and improves cognitive 
functioning in people of all ages, but it is especially important in the elderly. 

Physical activity should be promoted as a modifiable preventive factor contributing 
to the improvement of well-being and increasing the efficiency of the brain. Regular 
physical activity has a great impact on the stability of our emotions and improves 
our mood. Interestingly, even one-time activity has a positive effect on improving 
emotional well-being. Physical activity is also a very effective prophylaxis in the fight 
against mood disorders such as depression. This positive impact of traffic is the result 
of various factors. One of them is the increased production of endorphins, which 
have a direct impact on a person’s mood. Research shows that exercise reduces the 

3 W. Kowalczyk, Wyciskanie sztangi w leżeniu na poziomej ławce – opis ćwiczenia, www.czasnatrenera.
pl [dostęp 2018–07–02] (pol.).

4 F. Antonelli, Sport and depression therapy. International Journal of Sport Psychology, 1982
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chances of developing depression by 17% to as much as 41%5. What we know from 
the statements of physically active people was also confirmed by research. Exercise 
makes us feel better. This effect is especially visible when, while exercising, we focus 
on achieving our personal goals (e.g. run a distance of a given length, improve the time 
of sailing a given section, or lift a specific weight). Mostly aerobic exercise (including 
running, swimming, cycling, walking, dancing, and even gardening) has been shown 
to reduce anxiety and depression. Research suggests that this improvement in mood 
is caused by better oxygenation of the brain by increasing circulation and influencing 
physiological stress responsiveness. People’s fear of the negative side effects of sleeping 
pills contributed to the research on the effects of physical activity on sleep. They can 
be addictive, but can also cause premature death! Moderate intensity physical activity 
is definitely a better choice. In addition to fatigue, which naturally supports falling 
asleep, the quality of sleep itself is also improved by activating specific hormones. 
Playing sports extends the deep sleep phase, during which the body regenerates best.

Interest in sports pushes people to take a closer look at their diet and become in-
terested in a healthier way of life. Proper nutrition directly translates into the quality 
of our functioning. Junk food full of dyes and preservatives, sugar and enhancers has 
a direct impact on physical well-being, but also on the degree of arousal. That is why it 
is worth taking care of what we eat. Adequate diet does not mean that you have to suc-
cumb to the backbreaking regime throughout your life. Balanced nutrition is about 
limiting processed products in our diet and ensuring an adequate supply of calories 
and individual nutrients, so that they correspond to our level of activity and lifestyle.

3. Effects of exercise on physical health
Strength training is an integral part of a well-designed exercise program and is 

recommended for both genders, for people of all ages, even for children and the el-
derly. Skyler Tanner, the youngest-ever Superslow instructor, advises on what needs 
to be done to make high-intensity exercise safe, effective and efficient. Unfortunately, 
many people skip strength training when developing their exercise plan, fearing that it 
will overdevelop their muscles. But it is important to know that gaining more muscle 
mass from resistance exercise has many benefits: from losing excess body fat to main-
taining a healthy bone mass and preventing age-related muscle loss as you age. The 
intensity of strength training can cause many beneficial changes in the body at the 
molecular, enzymatic, hormonal and chemical levels, which will also help slow down 
(and in many cases stop) many diseases caused by a sedentary lifestyle. Therefore, 
strength exercise is also essential if you want to prevent common diseases of afflu-
ence, such as diabetes and heart disease or weakening of the bones (osteoporosis), 
restricted range of motion and all kinds of pain. Strength training has a positive effect 
on 10 biomarkers of aging in the body. As Tanner explains, biomarkers of aging are 
„10 factors of aging that we are able to control. These are factors that would help us 
determine our age if we did not know our date of birth for some reason.”

„Chronic heart failure is the inability of the heart to supply the body with an ade-
quate amount of blood... [In one study] people with heart problems performed leg press 
exercises on the so-called gantry crane (exercise machine) and carefully monitored 

5 E Anderson, G. Shivakumar, Effects of exercise and physical activity on anxiety, Frontiers in Psychiatry 
2013
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what was happening with the help of a caterer. in their body minute by minute. It was 
found that with the highest resistance of the leg exercise apparatus, more than 80% of 
the subjects’ maximum capacity... the vascular system opened more and allowed better 
blood flow. This is partly because the heart – and let us remember that it is a closed hy-
draulic system – must first obtain blood in order to pump blood. The way it works is that 
the left ventricle, the largest one, pumps out blood which is distributed throughout the 
body. The blood flows back to the right aorta, which then moves it to the right ventricle 
(which pumps it through the lungs) and then back to the left aorta (which pumps blood 
to the left ventricle). That’s why the left side of the heart is bigger. He has to transport the 
blood over a greater distance. And here’s what happens to these controlled contractions 
when you press your legs on the crane... the muscles actually constrict the vessels of the 
vascular system and reduce the amount of blood that is transported at each repetition. If 
we think about running, it’s also a series of [short] repetitions. With a smoother, harder 
exertion such as a leg press [that is, during strength training], enormous amounts of 
blood are pumped back to the heart, making the exercise more efficient. If your blood 
doesn’t need to be pumped very quickly, if you exercise at a smooth and consistent pace, 
you don’t have to constantly adapt to these pressure changes. Therefore, strength train-
ing causes a slight increase in arterial stiffness, increases vasodilation, and lowers blood 
pressure while you work. People with heart failure should simply do leg press exercises 
on the crane and their heart will be in great shape”.

Strength training not only helps you lose weight, but also maintain a well-devel-
oped figure. This is the case, inter alia, by burning a large number of calories in each 
session. Compared to long cardio sessions (sometimes even hourly), we will get a much 
greater energy expenditure in a shorter time. Additionally, a recent study found that 
women who regularly did this type of training increased the number of calories burned 
during normal daily activity due to an increase in resting metabolic rate. As a result – 
they ate more, and still were on a negative caloric balance. After puberty, regardless 
of gender, we begin to lose about 1% of bone density and muscle mass each year. One 
of the best ways to stop this process, or reverse it, is through strength training. It will 
also protect us against many diseases of the skeletal system, such as osteoporosis6. 
Strength training is often called resistance training because it strengthens muscles and 
related structures by contracting and stretching them under a resistance force. The 
first type will be isometric training, which involves gradually tightening the muscles 
without shortening their length. If we perform an exercise such as a plank, we add 
elements of isometric training to our plan, and a properly made plank will improve our 
stabilization in everyday life. The second type is static training, during which we cover 
a certain distance with a given load, thanks to which we increase muscle strength. In 
addition to nice looking muscles, we will get something else, namely an improvement 
in posture. In addition, for people with poor mobility and balance, strength training 
can reduce the risk of falling by 50%, which is crucial for older adults. Research has 
shown a positive effect of strength training in many joint diseases. It helps to effectively 

6 J. Tkaczuk-Włach1, M. Sobstyl1, Grzegorz Jakiela 1 Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Gi-
nekologicznaj, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Le-
chosław Putowski 2 I Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplo-
mowego w Warszawie Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel Przegląd Menopauzalny 
2010; 2: 113–117
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reduce pain. For millions of people, it is also a great tool for controlling sugar levels in 
the body – for people suffering from diabetes, it can be beneficial. Strength training 
increases energy levels and improves mood. Strength training will raise the level of 
endorphins, making us feel great. In addition, it is an excellent antidepressant, helps in 
the fight against insomnia and improves the overall quality of functioning during the 
day. Strength training raises the level of good cholesterol (HDL). We raise HDL levels 
and lower the value of bad cholesterol (LDL), thanks to which we reduce the risk of 
cardiovascular disease. Strength training reduces the risk of injury Strong muscles, 
tendons and joints are less prone to injury, and less likely to be injured under stress. 
They increase the muscle mass around the knees and the spine, these structures are 
subject to much less pressure from the external environment7.

4. Training and aging
Intensive training is an effective anti-aging strategy While it’s never too late 

to start exercising, the sooner you start and the more consistent you are, the greater 
your long-term benefits will be. An active lifestyle is a real investment for the future. 
Interestingly, strength training has a beneficial effect on gene expression – it not only 
slows down the aging process, but even reverses gene expression to a youthful level 
in older people who are just starting resistance training. According to Tanner: „... 
showed that strength training in the elderly reverses the effects of oxidative stress 
and restores gene expression in 179 genes to a more youthful level. This is the same 
level as in people about 10 years younger. Let me repeat it. Genes in people. strength 
exercisers are rejuvenated 10 years younger. It’s impressive. „Biological aging, and 
ultimately death, can be defined as „changes in human tissue structures and functions 
that occur over time and are not due to disease or serious accident.” Tanner believes 
that under the right conditions, one could live forever if only all kinds of accidents 
could be prevented at the biochemical, cellular and physical levels. Diet can provide 
most, as much as 80% of the health benefits that can be derived from a healthy lifestyle, 
but exercise is also a key component of a healthy lifestyle and addition to a healthy 
diet. According to Tanner, physical activity, and strength training in particular – from 
his point of view – is the basis of our strength and the main factor of youthfulness. 
I cannot disagree with that, although I personally believe that high-intensity interval 
training can provide even more benefits than strength training. It’s best if you include 
both in your training plan.

5. Skin health
The skin is the body’s largest organ that regulates the removal of metabolic products 

and body temperature. In addition, it plays an important role in protecting the body 
against environmental physical, chemical and biological factors. They include agents 
that can act as oxidants or catalysts for reactions leading to the formation of reactive 
oxygen species (ROS), reactive nitrogen species (RNS), and other oxidants in skin 
cells. The increased amount of free radicals in excess of the ability of the antioxidant 
defense system is called oxidative stress. It leads to chronic inflammation, which in 

7 S. R. Rosenson, H B. Brewer, Jr, M. John Chapman, S. Fazio, M. M. Hussain, A. Kontush, R. M. Krauss, 
J. D. Otvos, A. T. Remaley, E. J. Schaefer Clinical Chemistry, Volume 57, Issue 3, 1 March 2011, Pages 
392–410
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turn can cause collagen fragmentation and disorganization of collagen fibers and skin 
cell function, thus contributing to skin diseases, including cancer. Moreover, research 
suggests that oxidative stress is involved in all stages of carcinogenesis. Scientific evi-
dence shows a duality of physical activity: regular moderate activity protects against 
ROS/RNS damage, and endurance exercise and lack of training mediate oxidative stress.

Several skin conditions can be made worse by exercise, including rosacea, eczema, 
and psoriasis. However, many specialists emphasize that this is no reason not to ex-
ercise. The benefits of exercise outweigh any temporary problems it may cause. And 
there are simple strategies to prevent a flare-up during exercise. For rosacea sufferers, 
the increased body temperature and reddening of the skin that accompany exercise 
can cause exacerbations. The best strategy is to exercise in a cool environment. One 
of the best choices is swimming as the water keeps your skin cool even as your body 
temperature rises. Training in an air-conditioned room or being active in the morn-
ing or evening hours may be another alternative for patients. You can also apply cool 
compresses to problem areas of the skin. People suffering from eczema or psoriasis 
may also experience flare-ups after vigorous physical activity, usually caused by salt 
in the sweat. It is recommended to spread the lotion before training to protect against 
sweat. Be especially careful to moisten your hands, feet, and areas such as the armpit 
and groin. If possible, exercise in a cool environment to reduce sweating and the need 
to shower after exercise. Washing too often can cause dryness and aggravate eczema 
and psoriasis. Physical activity can definitely be challenging. Nevertheless, healthy 
individuals wishing to improve their skin condition and all psoriasis and eczema pa-
tients should be encouraged to exercise to improve their overall health.

6. The dangers of strength training
Despite the undeniable advantages of strength training, it also has disadvantages. 

Strength training can be dangerous. If someone has little experience, they can easily 
get injured. It is worth doing exercises whose technique we know, or we can ask more 
experienced people for advice. Let’s not forget about warming up and choosing the 
right load. With heavier loads, it is worth asking for protection. Strength training is 
also an enormous effort for the body. Let us not forget that we should measure our 
forces against intentions. Without proper preparation in the introductory period, it 
will be a bad solution to choose an advanced training plan consisting of many series 
of combined, short breaks and many exercises in one training session. More is not 
better, it is sometimes worth taking the extra free time to regenerate. Poorly pro-
grammed strength training will aggravate structural problems. Remember to base 
your training plan on multi-joint, global exercises. Imbalances in antagonists (biceps/
triceps, biceps/quadriceps) can lead to postural defects and serious problems with 
structural balance.

Summary
The influence of sport is of great importance for the health of the entire organism, 

ranging from the well-being of individual body cells to the entire systems involved in 
the functioning of the human organism. With the help of the underestimated powerlift 
exercises that can replace cardio training, because their use engages both muscles and 
forces the body to a similar effort as running or other cardio training. These trainings 
have a beneficial effect on the health of the skin, individual human organs and even 
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the psyche, this fact is often overlooked when promoting sport as a universal medi-
cine for various ailments.

Keywords: health, exercise, sport, running, training, human, psyche

Streszczenie:
Zdrowotny wymiar ćwiczeń w trójboju siłowym
Wpływ sportu ma ogromne znaczenie dla zdrowia całego organizmu, począw-

szy od dobrego samopoczucia poszczególnych komórek organizmu, a skończywszy 
na całych układach biorących udział w funkcjonowaniu organizmu człowieka. Z pomocą 
niedocenianych ćwiczeń siłowych, które mogą zastąpić trening cardio, ponieważ ich 
stosowanie angażuje zarówno mięśnie, jak i zmusza organizm do podobnego wysiłku, 
jak bieganie czy inny trening cardio. Treningi te mają zbawienny wpływ na zdrowie 
skóry, poszczególnych narządów człowieka a nawet psychiki, fakt ten jest często 
pomijany przy promowaniu sportu jako uniwersalnego leku na różne dolegliwości.

Słowa kluczowe: zdrowie, ćwiczenia, sport, bieg, trening, człowiek, psychika
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Wspieranie ucznia 
w rozwoju jako wyznacznik 

skutecznego wychowania szkolnego 
w czasie pandemii

Dr Anna Breś – KUL JPII w Lublinie

Wykładowca akademicki Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Obszar zainteresowań: peda-
gogika ogólna, aksjologia pedagogiczna, filozofia wychowania, pedagogika rodzinna, pedagogika szkolna, 
pedeutologia. Prowadzone badania nad wychowaniem do wartości dzieci i młodzieży, a w szczególności 
nad deklaracjami aksjologicznymi uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz sposobami urzeczywistniania 
wartości w życiu, badania w zakresie autorytetu w rodzinie i w szkole.

Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest nawiązanie do koncepcji wychowania w aspekcie 

wspierania ucznia w jego rozwoju przez nauczyciela, przy czym zachodzi potrzeba 
osadzenia podejmowanego zagadnienia w czasie trwającej pandemii. W optyce peda-
gogicznej, kategoria wspierania ucznia i wynikającego z tego ofiarowania mu pomocy 
stanowi wartość nie do zastąpienia, ponieważ przejawia się w zaangażowaniu nauczy-
ciela do czynienia dobra na rzecz wychowanka. Ze względu na aspekt zorientowania 
na dobro drugiego człowieka, pojęcie wspierania ucznia w jego rozwoju i niesienia 
mu pomocy można przedstawić w ujęciu humanistycznym, realistycznym, persona-
listycznym, jak również egzystencjalnym.

W warunkach pandemii, która wymusiła zamknięcie szkół, nauczanie zdalne, 
izolację dzieci i młodzieży od rówieśników oraz brak korzystania z szeroko pojętej 
oferty edukacyjno – kulturalno – rozrywkowej, wspieranie młodych osób w zaistnia-
łych warunkach okazało się bardzo istotne i ważne. Niniejszy artykuł stanowi głos 
w dyskusji nad potrzebą niesienia pomocy i stosowania różnych form wspierania 
uczniów w wieku szkolnym w tej trudnej dla nich sytuacji.

1. Wspierająca funkcja nauczyciela szkolnego
W obowiązującym prawie oświatowym dotyczącym edukacji szkolnej, w art.5. 

widnieje zapis, że „nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, 
postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia”, a w ko-
lejnych punktach czytamy, że pomoc ma być skierowana również do uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów 
nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie; do uczniów 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym zgodnie 
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 
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do uczniów niepełnosprawnych przez umożliwianie realizowania zindywidualizowa-
nego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych1.

Również w Karcie Nauczyciela w Rozdziale 2 zatytułowanym Obowiązki nauczycieli, 
w art. 6. dowiadujemy się, że nauczyciel zobowiązany jest wspierać każdego ucznia 
w jego rozwoju; jak również sam nauczyciel ma dążyć do pełni własnego rozwoju 
osobowego2.

Odwołując się do Nowego słownika pedagogicznego otrzymujemy wyjaśnienie, 
że wspomagać w rozwoju to „stwarzać korzystne warunki kształcenia i wychowania 
sprzyjające rozwojowi wychowanka”, oraz aby „zapobiegać zachowaniom i postęp-
kom hamującym rozwój”3.

Wychowanek, zdaniem M. Nowaka, przyjmuje postawę posłuszeństwa oraz wy-
kazuje własne zaangażowanie w proces uczenia się. Stawia to go w sytuacji osoby 
dążącej do poznania siebie, do rozwijania własnej rozumności, szacunku do siebie, 
kształtowania woli i związanych z nią wolności i roztropności4.

Wobec postawy wychowawcy można zaś powiedzieć, że „w wyniku wytężonej 
pracy nad sobą może osiągnąć samospełnienie się w tej roli. Musi jednak stawiać 
sobie (…) coraz wyższe wymagania, jego wychowanek zaś musi wyraźnie odczuwać, 
że jest przez niego kochany i że wychowawca kieruje się jego dobrem”5.

W przestrzeni szkolnej proces wychowania ma charakter dialogiczny, co wskazuje, 
że uczeń jest osobą chcącą się zmieniać, pozwalającą się określać (nauczycielowi), 
a nauczyciel świadomy rozwoju ucznia prowadzi go ku samowychowaniu6.

Jest to, w ujęciu M. Bubera, szczególna relacja dialogiczna7, gdzie dialogiczny znaczy 
komunikatywny, więc w dialogu dwie osoby są zwrócone do siebie, są dialogiczne 
w jednej intencji8.

W tej relacji nie chodzi tylko o przepływ informacji, o przekazywanie wiedzy 
podręcznikowej, bo nie tylko w tym celu spotykają się uczniowie z nauczycielami, 
co właśnie wiedzy życiowej. Chodzi tu przede wszystkim o porozumienie między 
dwoma stronami przy pomocy dialogu. Jest to relacja, jak twierdzi B. Milerski, typu 
podmiot – podmiot, w której obie strony uczą się od siebie nawzajem, co obecnie 
w edukacji przyjęto bezspornie na normę9.

1 USTAWA z dnia14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe, Dz. U. 2017poz. 59, Opr. na podstawie: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910, 1378, art. 5, p. 6,7,8.

2 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) ogłoszono dnia 15 li-
stopada 2019 r., obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r., Rozdział 2, Obowiązki nauczycieli, Art. 6, p.2,3.

3 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2004, s. 461.
4 M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000s. 444.
5 B. Śliwerski, Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Podręcznik akademicki, Wyd. Akademii Pedago-

giki Specjalnej, Warszawa 2011, s. 205.
6 J. Tarnowski, Pedagogika egzystencjalna, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. I, red. Z. Kwieciń-

ski, B. Śliwerski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 260.
7 O spotkaniu osób, w ujęciu relacji dialogicznej, mówił M. Buber twierdząc, że „w rzeczywistości mamy 

do czynienia z naturalną sytuacją życiową, wydarzeniem, w którym biorą udział wspólnie przynaj-
mniej dwie osoby, a jedna z nich odgrywa rolę aktywną”. Ponadto w tej relacji wszystkie osoby wza-
jemnie na siebie wpływają, gdzie „człowiek staje się Ja w relacji do Ty” (Zob. M. Buber, O Ja i Ty, [w:] 
B. Baran, Filozofia dialogu, Wyd. „Znak”, Kraków 1991, s. 41, 45, 52).

8 M. Buber, Dialog (aforyzmy), [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, S. Wołoszyn, 
t. III – księga druga, Wyd. „Strzelec”, Kielce 1998, s. 657.

9 B. Milerski, Pedagogika religii, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. I, red. Z. Kwieciński, B. Śli-
werski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 277.
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Świadoma postawa wychowawcy, jak stwierdza M. Dziewiecki, łączy się ze zro-
zumieniem siebie i świata oraz podjęciem odpowiedzialności za własne działania. 
Podczas spotkania osoba służy drugiemu całym własnym potencjałem i aktywnością, 
całym wyposażeniem płynącym z jego fizyczności, psychiki, moralności i duchowo-
ści. Odkrywając i realizując własne ideały i aspiracje pomaga ona innym odnaleźć 
się w tej roli10.

Taka forma komunikacji jest głęboko uzasadniona, zatem potrzeba obecności 
nauczyciela wspierającego ucznia jest konieczna.

Nauczyciel potrafi wspomagać uczniów w ich rozwoju ze względu na przewagę 
wiekową i doświadczenie życiowe, jak również poprzez posiadanie wiedzy naukowej 
i wiedzy o uczniach w powierzonej mu roli bycia nauczycielem od władz szkolnych11.

Wiemy oczywiście, że oddziaływania pedagogiczne wymagają odpowiednich kwali-
fikacji zawodowych i osobistych. W związku z tym nauczyciel ma posiadać wiedzę (być 
dydaktykiem), umiejętności interpersonalne (być partnerem do rozmowy z uczniem) 
oraz umiejętności wychowawcze (być opiekunem, doradcą, przewodnikiem). Pra-
widłowe porozumiewanie się nauczyciela z młodzieżą wiąże się z jego należytym 
przygotowaniem pedagogicznym dotyczącym myślenia i działania w tym zakresie. 
Styl działania może ulegać przeobrażeniom ze względu na różne czynniki i sytuacje 
życiowe12. Ale tym, co warte podkreślenia, zdaniem M. Łobockiego, to uważne i cier-
pliwe wysłuchanie swego rozmówcy, jak również stwarzanie sytuacji, gdzie młoda 
osoba podzieli się własnymi myślami i odczuciami13.

Ponadto wychowawca wspierający powinien przejawiać zainteresowanie całą 
klasą jako grupą społeczną, nie zaniedbując pojedynczego ucznia. Cechami charakte-
rystycznymi dla takiego typu nauczyciela jest jego otwartość i zdolność osądu całości 
rzeczywistości wychowawczej14.

2. Wspierająca działalność nauczyciela w czasie pandemii
Myślę, że wszyscy zgodzimy się ze stwierdzeniem, że aby wiedzę przenieść na prak-

tyczne warunki edukacji online, potrzeba dużo cierpliwości, zaangażowania i czasu 
ze strony nauczyciela. Z opublikowanych w Kurierze Lubelskim15 z 26 listopada 2020 
badań pedagogów z UMCS w Lublinie, którzy przebadali 360 osób w wieku 12–18 lat 
pod kątem ich samopoczucia podczas pandemii, wynika, że blisko 70% uczniom 
bardzo brakuje kontaktów z rówieśnikami, ponad 30% ankietowanych stwierdziło, 
że kontakty z nauczycielami stanowią dla nich źródło stresu, 50% respondentów 
wypowiedziało, że trudniej jest im skupić się na pracy w domu i muszą więcej pra-
cować, aby sprostać wymaganiom nauczycieli, co przekłada się na zwiększenie ilości 
czasu spędzanego przed komputerem, ponadto uczniowie narzekają na trudność 
w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i konieczność korzystania z pomocy rodziny 

10 M. Dziewiecki, Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce, Wyd. „Rubikon”, Kraków 
2003, s. 20.

11 I. Jazukiewicz, Autorytet nauczyciela, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999, s. 20.
12 Z. Kosyrz, Osobowość wychowawcy, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2000, 

s. 103–120.
13 M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 38.
14 M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Redakcja Wyd. KUL, Lublin 2000, s. 491.
15 G. Bogaczyk, Zdalne nauczanie przytłacza uczniów. Pedagodzy z UMCS w Lublinie zbadali ich samopo-

czucie, „Kurier Lubelski”, 26 listopada 2020.
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czy korepetytorów. Co czwartej osobie w zajęciach online przeszkadza obecność 
innych domowników, zaś jeden na sześciu uczniów doświadczył ze strony rówie-
śników „hejtu”.

Wydaje się, że wspierająca działalność nauczyciela poszerza się obecnie o nowe 
aspekty takie, jak przewidywanie skutków przeciążenia uczniów nadmiarem nauki 
z komputera i ich wymiarem zdrowotnym, nasilania się różnych zaburzeń psychicz-
nych wynikających z oddalenia od rówieśników, jak również trzeba szybko pomyśleć 
o zajęciach o charakterze profilaktycznym dotyczących radzenia sobie ze stresem, czy 
„hejtem” internetowym. Zachodzi potrzeba pomocy w zakresie metod samodzielnego 
uczenia się.

Zatem wspomagająca działalność nauczyciela powinna dawać uczniom poczucie 
bezpieczeństwa. Jeżeli w tak trudnym czasie, jaki obecnie mamy w edukacji, uczeń 
obdarzy zaufaniem i szacunkiem swojego wychowawcę, wyzna mu swoje potrzeby, 
problemy, smutki, to staje się to wyznacznikiem skutecznego wychowania szkolnego 
i można powiedzieć, że nauczyciel wypełnia pozytywną rolę w tym procesie stając 
się autorytetem rzeczywistym. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa stanowi wa-
runek dla swobodnej pracy ucznia, zarówno w obszarze nauki, jak i nad samym sobą. 
Pedagog powinien nieprzerwanie podejmować refleksję nad wychowaniem, zawsze 
mieć na uwadze ustawiczny rozwój ucznia i otwierać nowe drogi dojścia do kształto-
wania wszystkich płaszczyzn rozwojowych wychowanka. Bo przecież nauczyciel, jak 
zostało już wcześniej powiedziane, jest nie tylko dydaktykiem, ale także opiekunem 
i wychowawcą. Budowanie prawidłowych relacji nauczyciela z uczniami stanowi 
swego rodzaju pomost w procesie uczenia się i wychowania.

Kierując się wrażliwością uczuciową, nauczyciel powinien reagować na przeży-
cia uczniów, ich kryzysy czy rozterki i pomóc im poradzić sobie z emocjami. Zatem 
ma dostrzegać i rozumieć potrzeby uczniów, umiejętnie udzielać pomocy, ale tak, 
by nie wywołać wstydu wychowanka. Emocje odgrywają niezwykle istotną rolę 
w kształtowaniu się osobowości, umożliwiają rozwój młodej osoby na wszystkich 
płaszczyznach jej życia.

Podczas rozmów z nauczycielami uczącymi w czasie pandemii wspólnie doszliśmy 
do wniosków, że najważniejsze są relacje z uczniami, a nie sposób ich wzmacniać 
i rozwijać, jeśli kontakt ogranicza się do przesłania zadań do wykonania. Bardzo po-
trzebne było wsparcie płynące z rozmowy, dobre słowo przekazane uczniom mogło 
wiele znaczyć, bo świadczyło o tym, że nauczyciel starał się rozumieć ich odczucia 
i punkt widzenia. Dzięki takim staraniom nauczycieli, którzy za swój cel obrali pod-
trzymywanie i rozwijanie kontaktów międzyludzkich, uczniowie mogli przetrwać 
czas pandemii nieokaleczeni psychicznie.

W procesie wychowania, rozumianym jako wspieranie, dajemy cząstkę siebie, po-
nieważ pomagamy dzieciom zrozumieć świat wokół nich oraz ich świat wewnętrzny. 
Ważne jest, żeby wspierać dziecko radą i zachęcać do aktywności, tak aby wzmacniać 
w nim samodzielność. W ten sposób pomagamy mu w określeniu, sformułowaniu 
celów życiowych. Brak bodźców takich jak zainteresowania jego sprawami, ale i ko-
munikacji werbalnej i niewerbalnej powoduje u dzieci niechęć do zdobywania nauki 
i zanik potrzeby rozwoju interpersonalnego. Nabywanie nowych umiejętności, zdo-
bywanie sposobów rozwiązywania problemów jest kluczowe i wartościowe, jeżeli 
postawę dla tych reakcji stanowi druga osoba, jej gesty, mimika oraz różnorodność 
sytuacji wychowawczych.
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Chciałabym tu wspomnieć, że nauczyciel, przy założeniach pedagogiki egzysten-
cjalnej, ma się charakteryzować postawą dialogiczną, zaangażowaniem i autentycz-
nością16. Poprzez dobrą komunikację z dzieckiem, jak również jego rodzicami, buduje 
prawidłowe relacje dając przykład swoim postępowaniem.

Jak twierdzi J. M. Bocheński, informacja nie polega na słowach, ale na tym, co te słowa 
znaczą, dodatkowo podkreślone przez autorytet17. Wtedy uczniowie przyjmują owe 
znaczenia słów w całości i bez zastrzeżeń.

Rozmowy, które przynoszą pocieszenie, niekoniecznie przerodzą się od razu w roz-
wiązanie trudnej sytuacji ucznia, ale mogą być źródłem siły, nowego przypływu energii, 
chęci do działania. Już sama świadomość, że jest się zrozumianym, może przynieść 
poczucie bezpieczeństwa. Takie rozmowy ułatwiają młodym osobom, znajdującym 
się w trudnych sytuacjach, emocjonalne radzenie sobie z nimi.

Tymczasem pandemia opanowała dosłownie cały świat i w tym kryzysie jesteśmy 
teraz wszyscy, a dla naszych dzieci „świat stanął na głowie”. Odganianie od kompu-
terów i tabletów zamieniło się w wielogodzinne siedzenie przed ekranem na prośbę 
nauczyciela czy rodzica. W tej nowej rzeczywistości zabrakło takich interakcji jak 
przytulanie w gronie zaprzyjaźnionych koleżanek czy wyrażania emocji tak charak-
terystycznych dla młodych osób. Dzieci nie mają ruchu, przytyły po kilka kilogramów, 
nie wychodzą z pokoi, nie integrują się z rodziną. Żyją w swoim wirtualnym świecie.

3. Działania wychowawcze w sytuacjach trudnych
Poznanie źródła emocji to często ważne informacje o warunkach życiowych ucznia. 

W takiej sytuacji wychowanie poprzez wspieranie staje się łatwiejsze, ponieważ w opar-
ciu o zaufanie uczniów buduje się prawdziwa relacja. Nauczyciele mówili, że obecnie 
większość lekcji wyglądała w ten sposób: przeczytaj, napisz notatkę, zrozum, zrób 
zadanie, ewentualnie obejrzyj jakiś film. Uczniowie przeciętni nie mogli dostosować 
się do tego czasowo, ponieważ nie potrafili samodzielnie przyswajać wiedzy tylko 
z książek, bez wytłumaczenia od nauczyciela i zajmowało im to dużo czasu. Również 
dzieci nie zapamiętują tego, czego się uczą podczas lekcji online, czego wynikiem jest 
zapominanie, co trzeba oddać i w jakim czasie. Od rodziców dowiedziałam się, że na-
uczanie zdalne „dołuje” młode osoby, bo brakuje kontaktu z nauczycielem, (czasem 
widać go poprzez kamerę, a czasem jest tylko głos płynący z komputera) by go o coś 
dopytać, wyjaśnić, poprosić o ponowne wytłumaczenie tematu lekcji, czy też o dłuższy 
termin oddania pracy. Efektem było „zamknięcie się w sobie” wrażliwych uczniów, 
którzy wcześniej dobrze się uczyli, a teraz ich oceny uległy znacznemu pogorszeniu 
i mają zaległości, które zaczęły się jeszcze mnożyć. Siedzą w domu i płaczą za brak 
zadania. U takich dzieci zaczęły nasilać się stany lękowe i potrzebna była interwen-
cja psychologa i pedagoga szkolnego, a decyzją psychiatry włączone nawet zostało 
leczenie farmakologiczne. Zdaniem rodziców niewiedza na temat depresji dziecięcej 
wśród nauczycieli jest ogromna, w tym celu zorganizowane zostały nawet spotkania 
pedagoga szkolnego z kadrą pedagogiczną w szkołach, ponieważ zaczęły dominować 
stwierdzenia typu: „Jak taka wesoła dziewczynka może mieć depresję?”.

16 J. Tarnowski, Pedagogika egzystencjalna, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. I, red. Z. Kwieciń-
ski, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 258–260.

17 J. M. Bocheński, Logika i filozofia. Wybór pism, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 208.
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Nauczyciel powinien interesować się dziećmi, które nie realizują obowiązku pracy 
zdalnej. Potrzebna jest analiza i sprawdzenie sytuacji rodzinnej dziecka, dlaczego 
nie oddało zadanej pracy, czy ma jakieś problemy, czy coś się wydarzyło istotnego 
w jego domu. Bardzo ważne jest tu wykazanie przez nauczyciela postawy nacecho-
wanej ochroną zdrowia psychicznego dzieci, a nie traktowanie uczniów w kategorii 
„praca oddana” albo „nie oddana”. Zachodzi potrzeba dostosowania pracy nauczyciela 
do próśb wychowanków, można rozmawiać z nimi także przez telefon, jak również 
wiem, że odbywały się spotkania nauczyciela z danym uczniem w szkole, jak czegoś 
nie umiał zrobić sam w domu.

Uczniowie potrzebują pomocy w rozwijaniu komunikacji interpersonalnej, czyli 
zrozumienia rówieśników, tworzenia relacji przyjaźni i koleżeństwa. Młodzież szuka 
interakcji z drugą osobą, a obecnie jest bardziej osamotniona niż młodsze dzieci, które 
mają oparcie w rodzicach, dziadkach czy rodzeństwie. Młodzież potrzebuje rodziny, 
ale potrzebuje też środowiska koleżeńskiego, to z rówieśnikami chce spędzać więcej 
czasu. Myślę, że jeżeli ktoś z młodych osób ma prawdziwych przyjaciół w tych czasach, 
to jest wielkim szczęściarzem. Niestety, ci, którzy są osamotnieni przez brak pójścia 
do szkoły i spotkania się w klasie, tracą ochotę do nauki, zamykają się w sobie, wtedy 
trudno do nich dotrzeć i czasem płaczą w samotności.

Innym istotnym zadaniem dla nauczyciela jest dostrzeganie bolesnej dominacji 
jednego dziecka nad drugim. W takiej sytuacji powinien on szybko reagować, uczyć 
podopiecznych równości w grupie i życzliwych postaw. Nauczyciele opowiadali 
mi o takich przypadkach, gdy uczeń nie chciał pokazać swojej pracy „ze strachu” przed 
swoimi kolegami, bo bał się „reakcji klasy”, że będzie wyśmiany na forum. W takich 
sytuacjach nauczyciel kontaktował się indywidualnie z uczniem, który przedstawiał 
mu swoją pracę, mógł o niej porozmawiać na spokojnie. Okazało się, że wielu uczniów 
korzystało z takiej możliwości.

W toku refleksji wychowawczej nauczyciel powinien uwzględniać pewne wska-
zówki płynące także od niego samego, z własnych emocji i pragnień, które włącza 
na pewnym etapie drogi do swojego rozwoju zawodowego.

Chcę przez to powiedzieć, że wychowawca powinien przede wszystkim sam dobrze 
rozumieć własne uczucia i emocje, by móc odkrywać i pokierować nimi u innych, pomóc 
w ich przeżywaniu. Nauczyciel chcąc dobrze wykonywać pracę zawodową, związaną 
z wychowywaniem dzieci, powinien w pierwszej kolejności spojrzeć na swoje dzie-
ciństwo, sięgnąć do jego pokładów. Uświadomić sobie jakie miał pragnienia, marzenia 
w tym okresie, co chciał realizować, jak się doskonalić, co wydarzyło się w przeszłości 
i jakie miał doświadczenia.

Jak twierdzi B. Śliwerski za H. Dauberem, wydarzenia z dzieciństwa mają wpływ 
na to, co porusza nauczyciela w zachowaniu się dzieci. Każdy z nas powinien pielę-
gnować „dziecko” w sobie. To jest swoiste „spoglądanie wstecz“, echo płynące z we-
wnątrz siebie18.

Również w modelu wychowania jako pomagania nauczyciel musi wykazywać 
sporo czujności, by zaopiekować się dziećmi z rodzin patologicznych, rozbitych lub 
z domów zastępczych, a mając wiedzę na temat przyczyn ich problemów można 
łatwiej reagować. Zapewnienie opieki i troski ze strony nauczyciela wspiera ucznia 

18 B. Śliwerski, Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Podręcznik akademicki, Wyd. Akademii Pedago-
giki Specjalnej, Warszawa 2011, s. 211–214.
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na drodze do osiągania własnej samodzielności. Ale nie jest trudno opiekować się 
kimś, kto w elastyczny sposób dopasowuje się do narzuconego schematu i stawianych 
wymagań. O wiele trudniej jest zaopiekować się uczniem przejawiającym różnego ro-
dzaju trudności wychowawcze, gdy wychowanek nie postępuje tak, jak oczekuje tego 
nauczyciel. Ze względu na formę lekcji online uczniowie zamiast skupić się na lekcji 
przeglądają strony internetowe, rozmawiają ze sobą nawzajem, jak również wyłą-
czają kamery i mikrofony. Nauczyciel prosi, żeby je włączyli, to nie włączają i robią 
co chcą, na sprawdzianach ściągają, bo nauczyciel nie ma kontroli nad tym, czy mają 
otwarte książki czy nie. Potrafią grać całymi dniami z kolegami jednocześnie „będąc” 
na lekcji. Jak rodzic wejdzie do pokoju, to dziecko się przełączy na daną lekcję, jak 
tylko rodzic wyjdzie, to powraca do gry. Nawet taki uczeń może w sposób bezczelny 
zapytać: „Proszę Pani, czy będziemy coś robić, czy mogę grać dalej?”

Moim zdaniem, możemy mówić o błędnym postępowaniu nauczyciela, gdy wy-
kazuje on bezsilność i brak pomysłu na rozwiązanie problemu. Podwaliną dla takiej 
postawy jest brak elementarnej wiedzy pedagogicznej nauczyciela, ograniczanie się 
do wymierzania kary lub też pobłażliwości, lekceważenia lub unikania ucznia, albo 
stosowania nadmiernej tolerancji. Nauczyciele nie doceniają faktu, że o efektach na-
uczania i wychowania uczniów decyduje charakter i atmosfera codziennych spotkań 
między nimi.

Oczywiście, że przyczyny utrudniające pracę wychowawczą nauczyciela mogą tkwić 
w samym wychowanku, który wykazuje nieprzystosowanie społeczne lub celowe. 
Szczególnego znaczenia w dobie pandemii nabiera tu wiedza pedagogiczna dotycząca 
nieprzystosowania społecznego objawiająca się brakiem nawiązania prawidłowych 
kontaktów w grupie, a nieprzystosowanie celowe oznacza brak motywacji, chęci peł-
nienia roli ucznia i o tym powinien wiedzieć każdy nauczyciel19.

Z całą pewnością wychowanie nie może zawierać w sobie manipulacji, nie może 
być również przymuszaniem do pozytywnych zachowań dziecka, spełnianiem kon-
kretnych wymagań nauczyciela. Jest procesem ciągłym, o cechach długofalowego 
wspierania ucznia, odpowiedzialnym towarzyszeniem w rozwoju, przy czym 
decydujące znaczenie ma w nim własna aktywność i motywacja wychowanka.

Niepowodzenia wychowawcze mogą wynikać nawet z niedostatecznej identyfika-
cji nauczyciela z tym zawodem. Wierzę, że bardzo dużo zależy od dyrektora szkoły, 
jego zarządzania placówką oraz obecnie, w jaki sposób radzi on sobie z organizacją 
nauki zdalnej, przygotowaniem nauczycieli, szkoleniem ich w kierunku technicznej 
obsługi różnego rodzaju platformy zdalnego nauczania. Dzieci właśnie potrzebują 
systematyczności i rutynowych zajęć, nie mogą być pozostawione na tak długi czas bez 
regularnych spotkań z nauczycielem, bo prowadzi to do ich zaniedbania pod wzglę-
dem intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym. Nauczycielka języka angielskiego 
żaliła się dyrektor swojej szkoły, że nie może uczyć piosenek na lekcji przez Internet 
(ponieważ nie ma synchronizacji), a to pomaga dzieciom w zapamiętywaniu słówek, 
na co pani dyrektor stwierdziła, że to nie jest muzyka i nie trzeba śpiewać. Ponadto, 
słuchając nauczycieli wypowiadających się na temat prowadzenia zajęć online, można 
było zauważyć coraz większe zdenerwowanie z ich strony, brak cierpliwości, a przy 

19 Więcej na ten temat można się dowiedzieć z książki Z. Kosyrz, Osobowość wychowawcy, Polskie Towa-
rzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2000.
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czwartku czy piątku to już wszyscy mieli dość takiej formy zajęć, zarówno dzieci, jak 
i nauczyciele.

Mam wrażenie, że z powodu nowej sytuacji spowodowanej pandemią nauczyciele 
zapominają, jak ważną funkcję pełni szkoła, która powinna zapewnić pomoc, wsparcie 
i opiekę nad uczniem.

4. Potrzebny refleksyjny praktyk
Można powiedzieć, że obecnie ulegają przemianie kompetencje nauczyciela, który, 

oprócz profesjonalisty, staje się ponadto refleksyjnym praktykiem. Jest to styl pracy 
animatora, który polega na zachęcaniu do aktywności i samodzielności wychowanków. 
Animacja jako forma oddziaływania na ucznia uzdalnia go do poszukiwania własnej 
autonomii. Wychowywać w stylu animacji to pobudzać osobę do aktywnego, twórczego 
i krytycznego bycia w świecie, do dokonywania wyborów. Stąd bycie nauczycielem-
-animatorem wiąże się również z rolą doradcy służącego pomocą młodzieży w jej 
problemach psychospołecznych. Pokazuje to, że aktualnie pożądaną umiejętnością 
w tym zawodzie staje się sprawne dokonywanie interpretacji sytuacji wychowawczej 
w celu określenia wartości, czy też osobistych przekonań uczniów, które nimi kiero-
wały. Jest to umiejętność łączenia refleksji z działaniem.

W tym zawodzie potrzebny jest wychowawca refleksyjny, który nieustannie pracuje 
nad swoim rozwojem, co sprawia, że może kroczyć ścieżką do poznania i zrozumienia 
swego wychowanka20.

Tak zarysowane kompetencje w zawodzie nauczyciela jako badania w działaniu 
formułowane są na gruncie rozwijającej się refleksyjnej pedagogiki humanistycznej.

W części końcowej artykułu chciałabym skłonić odbiorcę do spojrzenia na wy-
chowanie jako pomaganie czy też wspieranie z perspektywy umożliwienia młodzieży 
integralnego rozwoju. W dobie pandemii aspekt ten gdzieś uleciał z pola widzenia 
środowiska nauczycielskiego. A przecież zgodnie z założeniami pedagogiki B. Na-
wroczyńskiego, S. Kunowskiego, G. Kerschensteinera czy F. W. Foerstera integralność 
wnosi walor leczniczy, przeciwdziała konfliktom i rozterkom moralnym ucznia.

Odwołując się do wniosków G. Kerschensteinera, dotyczących zintegrowanej oso-
bowości wychowanka, trzeba powiedzieć, że jednostka zintegrowana to taka, która 
oznacza się żywością, otwartością umysłu na nowe idee i wartości, a nieprzerwany 
wzrost jej wszystkich sfer rozwojowych spowodowany jest ciągłym niedosytem prze-
żywania wartości. Im różnorodniejsze wartości będą odbijać się w działaniu osoby, 
tym większe będzie jej ubogacenie. Cały proces kształtowania osobowości odbywa 
się na podłożu indywidualności jednostki w jakościowo swoisty sposób21.

Zdaniem S. Michałowskiego „istotą integralności jest rozpatrzenie procesu kształ-
towania i wychowania nie w oderwaniu, izolacji od zjawisk ekonomiczno-społecz-
nych, politycznych i kulturowych, jak również psychologicznych i pedagogicznych, 
ale w ścisłej z nimi łączności i powiązaniu”22.

20 B. D. Gołębniak, Nauczanie i uczenie się w klasie, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwie-
ciński, B. Śliwerski, t. II, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 201–203.

21 Zob. G. Kerschensteiner, Podstawowy aksjomat procesu kształcenia, przeł. B. Nawroczyński, (tytuł ory-
ginału: Das Grundaxiom des Bildungsprozesses und seine Folgerungen für die Schulorganisation, 1917), 
[w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, S. Wołoszyn, t. III – księga pierwsza, Wydaw-
nictwo „Strzelec”, Kielce 1998, s.145–146. 

22 S. Michałowski, Pedagogia wartości, Wyd. „Debit”, Bielsko-Biała 1993, s. 127.
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Obecnie potrzebny jest nauczyciel, dla której uczeń jest partnerem, gdzie w razie 
trudności młoda osoba spotka się z pomocą i zrozumieniem. Można przyjąć stwier-
dzenie za D. Luberem, że pedagog powinien nieprzerwanie podejmować refleksję nad 
wychowaniem, otwierać nowe drogi dojścia do kształtowania wszystkich płaszczyzn 
rozwojowych wychowanka ze względu na nieustannie zmieniającą się rzeczywistość 
egzystencjalną człowieka23. Jest to postulat koncepcji szkoły personalistycznej, pod-
kreślającej integralny rozwój ucznia.

Wobec powyższego rodzice i nauczyciele powinni ustawicznie ze sobą współpra-
cować w celu zbliżenia swoich systemów wartości i udzielania wzajemnej pomocy 
w zakresie wychowania młodzieży oraz zabiegać o fachowe wsparcie ze strony specja-
listów, czy organizowanie grup samopomocy. W szkole dominuje dydaktyka, za mało 
jest pracy pedagogiczno-terapeutycznej. A obecna sytuacja pandemiczna wymusza 
na nas wszystkich dokonanie przemiany własnego myślenia i działania. Najważniej-
sze to być dobrym człowiekiem, któremu zależy na wychowankach. Ale uważam, 
że również potrzebne są w tym zawodzie kompetencje tzw. miękkie, dzięki którym 
nauczyciel zdobędzie umiejętności do lepszego rozumienia siebie, pracy w zespole, 
kreatywnego rozwoju, co w efekcie doprowadzi do zwiększenia sprawności działania 
i jakości pracy wychowawczej.

Zakończenie
Mając na uwadze, że wychowanie dialogiczne zakłada podwójność ról: mówienie, 

słuchanie, dawanie i branie, powoduje to wzajemne stwarzanie się, zmienianie, for-
mowanie wszystkich podmiotów edukacji.

Pewien rodzic, zdenerwowany na nadmiar Internetu w codziennym życiu dzieci 
stwierdził, że jest go zdecydowanie za dużo, więc na okres świąt i ferii bardzo ogra-
niczył swoim pociechom dostęp do niego. I nagle okazało się, że dzieci przychodzą 
porozmawiać, a nawet z nudów zaczynają sprzątać.

Zdaniem M. Dziewieckiego kwintesencją relacyjności ludzkiej jest to, że „będąc 
osobą, człowiek jest kimś jedynym na tej ziemi, kto jest powołany do życia we wspólno-
cie osób, czyli do istnienia i spotykania się z samym sobą i z innymi osobami w sposób 
świadomy i wolny”24, bowiem wychowanie obejmuje swym zasięgiem całokształt od-
działywań, które mają na celu kształtowanie człowieczeństwa w osobie.

Słowa kluczowe: wspieranie ucznia, pomoc, rozwój, szkoła, wychowanie w czasie 
pandemii

Summary:
Supporting student development as an indicator of effective education during the 

pandemic
The aim of this article is to introduce the concept of supporting student develop-

ment by the teacher during the pandemic as an aspect of education. From the peda-
gogical perspective, the act of being there for students and its result of providing help 

23 D. Luber, Aksjologia wychowania w kontekście ewolucji myśli filozoficznej, [w:] Personalistyczny wymiar 
filozofii wychowania, red. A. Szudra, K. Uzar, Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania, t. I, Wyd. KUL, 
Lublin 2009, s. 189–199.

24 M. Dziewiecki, Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce, Wyd. „Rubikon”, Kraków 
2003, s. 16.
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is an indispensable value, as it indicates the teacher’s commitment to doing good for 
their sake. Due to the aspect of orientation towards the other person’s well-being, 
the idea of supporting students’ development and helping them can be presented in 
humanistic, realistic, personalistic, and existential terms.

Such support is one of a teacher’s duties. To support one’s development means 
to create proper conditions for education and upbringing and to prevent behaviours 
which might restrain this growth, therefore a teacher should strive to fulfil this task. 
In the school environment, the process of upbringing has a dialogical character, which 
implies that a student is an individual willing to change and to be defined by the 
teacher, who realises it and leads them towards self-development.

During the pandemic, which enforced school closures, online learning, and isolation 
form peers, as well as making it impossible to enjoy broadly understood educational, 
cultural, and leisure facilities, supporting young people proved crucial. This article 
serves as a point in a discussion on the issue of the necessity of providing help and 
assistance in various forms to students in this challenging situation.

Keywords: student support, support, development, school, education during the 
pandemic
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Sport as an economic value

Tomasz Fąfara – Uniwersytet Jana Kochanowskiegow Kielcach

Student II roku fizjoterapii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na co dzień zajmuję się po-
głębianiem wiedzy z zakresu kierunku swoich studiów. Rozwijam swoje pasje z dziedziny sportu realizu-
jąc się jako zawodnik sportów wytrzymałościowych oraz siłowych, w wolnym czasie swoją uwagę skupiam 
na poznawaniu najnowszych rozwiązań technologicznych z branży informatycznej.

1. Introduction
As you know, sport is usually perceived as a great value for the physical and mental 

development of a person, but little attention is paid to the fact that sport can be a source 
of income for both professions and a wider group of people who deal indirectly with 
sport and the bodies that supervise sports institutions. In addition to social values, 
sport has its value economic and constitutes a significant part of the national economy. 
Information on the number of employees and participation the sports sector, both 
in the revenues of the state and in public and private sector spending are essential 
to creating a strategy in the field of sport and planning future activities in line with the 
implementation of economic policy countries. Macroeconomic values related to the 
activity sports can also be used to plan tasks for wider regional or EU range. Term the 
economic value of the sports sector is the essence Sports satellite account for Poland.

2. Economy and physical activity in Poland
Regularly and with some regularity sport is practiced by every fourth inhabitant 

of Poland (28%); in the EU-28 it is about 40 percent. people. More than half of the 
population in Poland say that does not play any sports at all (56%). Means the fact 
that the lack of physical activity increased by 10 points. percent since 2004. The costs 
of inactivity are estimated at PLN 7 billion per year. Local authorities are doing too 
little for Poles. Three out of four Europeans think that there is a lot in their place of 
residence opportunities for physical activity (74 percent). In Poland, he is of the same 
opinion 68 percent Poles more often (53%) than others EU citizens (39%) believe 
that local authorities are not doing enough to ensure possibility of physical activity 
for residents. Budget expenditure on sports and recreation places Poland on the 8th 
position in the EU-281. We publish, among others more than Belgians, Finns or Danes, 
but less than French, Germans or Italians. Average household budget for sports and 
recreation is PLN 458, which means that for over four years, spending on sports and 
recreation increased by PLN 40. The biggest the increase in expenditures was related 

1 GUS (2017), Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r., Warszawa, https://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-w-sporcie-i-rekreacji-ruchowej-w-
-2016-r-, 4,3.html [dostęp: 02.07.2019].
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to the purchase of sports clothes, and the smallest increase in the purchase, mainte-
nance and rental of sports equipment. The impact on the economy of sport is almost 
PLN 10 billion. In 2018, the sports industry generated a total of PLN 9.63 billion of 
added value. Such an amount would enable each Polish resident to finance two tickets 
for qualifying matches of the European Championship. Including same time generated 
a total of close PLN 3 billion in salaries. This amount is equivalent to the amount that 
the newlyweds receive in envelopes each year. In 2018, the industry The sport also 
contributed to the sustained total nearly 109 thousand jobs. Such a number of places 
job would allow one in eight unemployed people in Poland to find employment. Need 
to redefine the funding mechanism and increase tournament successes. Effective 
management of public funds is the basis for the desired level physical activity of the 
country’s inhabitants, and professional sport development2. In Poland, it is necessary 
to introduce systemic solutions and legal and administrative modeled on good prac-
tices of Western Europe, incl. Spain or Germany. These solutions could also contribute 
to an increase in the number of sporting successes, and victories usually are related 
with the improvement of the economic development index. Changes in the education 
system are needed. Growing interest in employment in the sport industry requires 
educational facilities competent staff, whose scope of specialization and tasks grows 
with their introduction modern technologies for sports. She came legislation should 
aim at making it easier for graduates of sports championship schools to acquire 
instructor qualifications under their sports. The challenge remains the insufficient 
professionalization of competences shaped in sport after completion higher educa-
tion. Building the image of the club and the sponsor needs to strengthen the system of 
incentives for financing sports. Brand can even pose 70 percent sports club revenues. 
In history, there have been cases when the annual rate the return of the football club 
shares reached almost 130 percent. Club Sponsorship Benefits by the company brings 
her a positive attitude fans to the brand, but also brand awareness and its products. 
Strengthening the financing of sports clubs can be achieved with the introduction tax 
incentives for entrepreneurs, yes such as in Hungary3.

3. Sport as a company
From the most primitive times, sport was a kind of life attraction for players, and 

the victories achieved allowed them to celebrate triumph and show extraordinary 
positive emotions. They released everything that is best in a human being in athletes. 
Athletes have to put a lot of effort into achieving success, these are years of sacrifice 
and hard training, but when they are at the top, they manage to stand on the Olympic 
podium, then they receive a cash prize and a chance to retire at the Olympic Games. 
However, these are not as huge amounts as those paid in the above-mentioned disci-
plines. Anyone can make money on sport through increasingly common technologies. 
They enable a fantastic game, and with a good calculation you can also earn. Monetary 
prizes for winning or participating in sports competitions, salary paid by a club or 

2 ”Brand Finance Journal” (2012), What Difference Does A Nation Brand Make, https://brandfinance.
com/images/upload/bfj_nation_brands_100_2012_dp.pdf [dostęp: 14.07.2019].

3 Warszawa, sierpień 2019 r. Autor: Krzysztof Kutwa, Mateusz Rafał Redakcja: Jakub Nowak, Małgorza-
ta Wieteska Projekt graficzny: Anna Olczak Współpraca graficzna: Liliana Gałązka, Tomasz Gałązka, 
Grzegorz Piechnik Polski Instytut Ekonomiczny Al. Jerozolimskie 87 02–001 Warszawa.



ARTYKUŁY

225

sports association, fees received from advertising contracts are just some of the op-
portunities to earn money in sport, and they are paid not only to athletes, but to the 
entire staff of people working for a given success. Most of the profits depend on our 
success and popularity. A large proportion of top athletes make a lot of money through 
their sponsors. It often happens that Polish bookmaking companies also sponsor Polish 
sportsmen and even entire sports teams. Sponsorship „happens” in different ways. 
It often works so that the athlete gets free company stuff. For example, a marathon 
runner may get shoes in which he will run at important competitions, and in return 
he will get a lot of money from the business behind the entire undertaking. Also, the 
more famous someone is, the more they can earn. Huge sums are not surprising here. 
Another way to earn substantial sums of money from sports is by winning competitions. 
Depending on the size and popularity of the event, the amounts may vary. However, 
this is one of the main ways to earn money by being an athlete. If we are perfect in 
some field, we will often win competitions, and therefore our bank account will be 
more and more substantial with each meeting. When it comes to earning money in 
sports without being a top athlete, you can always become a coach. If you are known 
and successful in your profession, there is practically no limit of money that can be 
earned in this way. It all depends on developing your brand, commitment, experience 
and acquaintance. We can also open our own gym or fitness club. If you are deter-
mined, you can certainly earn a lot from sports. The possibilities are endless here. 
Every good athlete has a chance to win the competition or get sponsors interested in 
his person, who will make his financial condition significantly improve. Also, becoming 
a sportsbook player or opening your gym can be a very profitable idea.

4. Entrepreneurship in sport
There are many definitions of entrepreneurship that apply not only to running 

a business, but also to everything that concerns an individual and team creativity, 
the ability to overcome difficulties, as well as innovation and what we call synergy 
of action. Entrepreneurship is defined also as the organizational ability to acquire 
material goods, resourcefulness and „quick-witted” in business. The group of en-
trepreneurs are targeted people for profit, planning, implementing and evaluating 
the effects of a specific project. The venture is characterized by an organized action 
taking into account time, human resources, material and financial resources, tech-
nology, and an idea and strategy of operation. Two forms of entrepreneurship can be 
distinguished. One is related to the process of creating and developing an economic 
enterprise, the second concerning the predisposition of a person to act, including his 
temperament, adaptive skills, social competences, emotional intelligence, as well as 
qualities of the will. Economic performance in business is the same as getting medal 
in sport. It would be best if the result was achieved on the pitch or track could be 
reflected in life success, and thus economic success athlete. The interest of athletes 
has increased in the last two decades investing in business life. However, only a cer-
tain proportion of athletes he engages in business to play. An obstacle is understood 
as founding and organizational ability. Great importance has limited opportunities 
for athletes. It is widely believed that athletes are professional producers a sport 
discipline, often also celebrities, do not enjoy the status banks. Bankers recognize 
that taking into account the ephemeral nature of an athlete’s career, as well as the 
high health risk of the sports discipline practiced. Difficulties it also represents the 
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athlete’s subsequent, verified income – again. In the case of the most common players, 
they are signed by top-level athletes, they always do not have the same High income 
from an injury, and therefore the disposition of whose period rehabilitation, which 
may result in the borrower’s insolvency. It’s hard therefore, a high long-term loan is 
obtained, especially for 15 or 30 years. Larger insurance options and loans, but it is 
more expensive. At this point, it can also have effects. As can be seen from the au-
thor’s later equations, athletes do not Characteristic type, characteristic of successful 
entrepreneurs. Often, employers have a distance to the work of former masters. The 
reason is also the main claiming in line with the athletes, their individual type and 
overstated self-esteem, as well as the habit of high service. The issue of the athlete’s 
success in the successive management by professor of the University of Economics 
H. Mruk The athlete’s success is the entrepreneur’s success. He wondered in any 
project In sports, they can be remedial solutions or leaders enterprises. one of the 
items of sport that you can belt in business, according to H. Mruk, is that: “athletes 
participate in the professions that come from registration, feedback, how does their 
license for obtaining certificates by competitors look (...) Company counters they are 
not always able to critically account for their own”. However, it can also be added that 
it often happens that athletes are guided by the tactics of combat, so dodge, disguise 
their actions, do not reveal their purpose4. 

H. Mruk develops the thesis it is easier to observe predispositions in sport than in 
business, and also argues that it is better in sport that investing in talent leads to suc-
cess. However, it is often the case that before we choose the master, we build a wide 
one the base of the training process pyramid, then selection, etc. H. Mruk expresses 
an optimistic view that in sport, good training results usually translate into success in 
competitions. But it is more likely the fact that success in sport is determined by many 
variables, including health and happiness – a coincidence, and the training room is 
only a laboratory, because it is real competition in the main competitions is a test. An 
economics professor believes that the most time is spent on the most talented players, 
and business doesn’t develop talent. While it is difficult with the business situation it 
would be to argue with an expert on the subject, it is different in sport. It should be 
here to quote Einstein’s sentence „Success is a bucket of sweat and a drop of panache”. 
They win, just like in other areas of life, not only the talented, but success is a lot very 
complicated conditions. H. Mruk also touches on the topic of purposefulness work, 
giving the example of a cyclist: “If only a cyclist, at the expense of the time allocated for 
training, exploring the secrets of organic chemistry, which he knows little about, that 
would be it meaningless. It is therefore worth considering whether the management 
and employees of the company they focus their efforts on the right things. „In the case 
of athletes it is often the case that they must have knowledge of exercise physiology, 
biomechanics, training theory, biochemistry and ergogenic support. Agree however, 
one can say that „Success in sport and business depends on whether you will set goals 
for the team to achieve and devise a way to do so leads him. Mruk writes, “Owners and 
leaders are not always able to keep up for changes in the company and the environment.

They can also learn the strength of characters in the event of failure from ath-
letes. Examples from the life of players are well documented the thesis that is also 

4 Rachunek satelitarny sportu dla Polski. Raport wykonany na zlecenie i ze środków budżetowych Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, Instytut Statystyki Publicznej, GUS, Warszawa 2010, s. 29–30. 
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true for businessmen that successes put to sleep, and failures temper „. More often, 
however, athletes do not have to during the training process think creatively, on the 
contrary – they are mainly the implementers of the trainer’s training idea. The sports 
technique is mainly monotonous movement exercises, aiming at perfection and ac-
curacy of movement, and we do not know of a better method so far than repetitive. 
The motor activity becomes a conditioned reflex, and in this there is no place for 
thinking in the process5. Another thing is the tactic of the sports fight itself, and this 
is also set and enforced by the coach. The athlete is deprived of features for years 
creative, because it is dependent on managers, sports administration, coaches, man-
agers, often sponsors. There is also a view that athletes and sports organizations 
have become regular participants in market processes, and therefore are subject 
to standard regulations for trade. This view is expressed by Robert A. Kaczyński, 
recalling that the world of sport is an equal participant in the market game, acting 
according to general rules. At the same time, it indicates the threats that may appear 
at the interface between sport and business. They mainly concern the credibility 
of the business sports, especially the possibility of an easy escape from debts and 
obligations sports organizations. It can also be a barrier for business to enter sport 
insufficient marketing competences. In general, former athletes do not work well 
in business, often limiting to safely invest the accumulated funds. Few can count 
for abundance for the rest of your life. However, there are exceptions, mainly for 
athletes peak performers. Robert is a good example in this group Korzeniowski, 
a four-time Olympic champion in a niche sports competition. Even during his active 
sports career, he took up business. He started with trade in sports equipment, he 
ran a promotional company. Using self-promotion, in 2002 he became the sports 
director of Grupa Lekkoatletyczna Elite Cafe, in 2004 – an advisor to the Sports 
Editorial Office in Telewizja Polska SA, and soon became its director. Currently, he 
is realizing himself in show business. Maja Włoszczowska, a representative of an 
exceptionally niche discipline sport, associated with the CCC company, is a co-owner 
of a company producing clothing sports. The capital from sport was invested by Dar-
iusz Michalczewski and Mateusz Kusznierewicz. Former handball player Krzysztof 
Tryliński is the owner of the company Belvedere producing „Sobieski” vodka. There 
are also unlucky sportsmen and businessmen, such as Jacek Wszoła, the Olympic 
high jump champion from Montreal – the company „Gymnasion”, of which he was 
a founder and a shareholder, has filed for bankruptcy. A well-to-do, famous years 
ago tennis player Wojciech Fibak earns more investing money in works of art rather 
than active business – his company collapsed „Fibak Cars” operating in the automo-
tive industry. Krzysztof Hołowczyc also runs business in the car industry. However, 
the oldest and most famous a former Polish rally driver, Sobiesław Zasada, is an 
athlete and a businessman. A graduate of the Academy of Commerce in Krakow, he 
started business in the years In the 70s of the 20th century, from the founding of 
a Polish company, he later collaborated with Mercedes-Benz. However, the greatest 
business achievement was the creation „Grupa Zasada” operating in the truck and 
bus manufacturing industry.

5 Komisja Europejska Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europej-
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Rozwijanie europejskiego wymia-
ru sportu. Bruksela, dnia 18.1.2011 KOM (2011) 12, wersja ostateczna, s. 8.
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5. Income for the athlete from the state
Poland is one of the few countries that pays the so-called Olympic benefits. These 

are actually unjustified sinecure for the exes Olympic athletes who won Olympic medals 
and athletes disabled. Benefits preferring a certain strictly defined group burden on the 
state budget, and thus on taxpayers. First benefits the Olympic Games were paid out 
in 2000. They also receive benefits from 2006 medalists of the Paralympics and Deaf 
Games, and since 2007 from the state budget Olympic benefits are also received by 59 
medalists participating in the yes the so-called friendship competitions (Friendship 
‚84) from 1984, organized after the boycott of the socialist bloc countries of the Los 
Angeles Olympic Games. Four groups of former athletes are currently receiving Olym-
pic benefits participating in Olympic competitions and competitions with disabilities 
meeting certain conditions14. In 2009, Olympic benefits were received 261 medalists 
of the Olympic Games and 198 medalists of the Paralympics and the Games of deaf 
people. In 2011, the Ministry of Sport and Tourism paid out benefits cash from the 
state budget for: Olympic Games medalists – 260 people for a total amount of PLN 
7,734,470; medalists of the Paralympic Games, competitions sports for disabled 
people held before 1992, which are the equivalent of the Paralympic Games, and the 
Deaf Games and Games sports that took place before 2001, as an equivalent deaf 
Games – 217 people for a total amount of PLN 6,407,446; medalists of the “Przyjaźń 
84” competition – 60 people for a total amount of PLN 1,788,275. Total Ministry In 
2011, sports and tourism spent PLN 15,930,191 from public money6. The last change 
to the Olympic benefit was in April 2012, the amount after the change was set at PLN 
2,483.77 gross. Beneficiaries no they pay social security contributions, but are obliged 
to pay the tax themselves. The benefit is granted at the request of the person concerned, 
irrespective of on his material situation. Millionaire businessmen, MPs, directors of 
large institutions, and well-off ex-sportsmen do not give up on it. The idea of grant-
ing the benefit was to provide financial assistance to athletes, who cannot cope with 
life and have problems with adaptation after their career ends sports. It was about 
a minimum sense of material security. However, the extremely fast process of pro-
fessionalization and commercialization of sport in Poland is not planned. Currently, 
this benefit is an anachronism, as the wages and profits of professional athletes are 
much higher than most other professional groups. In the Seym, the deputies lobby 
the unfair ones socially and unjustified benefits for political purposes by monitoring 
thus even such a small group of electorates.

In Poland, economic changes in the sports sector are ahead of legal and organiza-
tional regulations. Sports clubs become result factories sports, and athletes are sole 
proprietorships. The problem of the formal and legal positioning of the profession of 
an entrepreneurial athlete is not yet in Poland fully regulated, therefore it is necessary 
to discuss mutual relations between the state’s sports policy, social needs and regula-
tions legal and entrepreneurship in sport. An important issue related to the earnings 
of athletes is the issue of taxation of sports activities. In Western European countries, 
sport is treated like other areas of economic activity. Recall that English clubs was es-
tablished on the principles of the commercial code, and not as in Poland – in the form 
of associations. The problem of athletes paying taxes is common to many countries, its 

6 Informacja o kwotach wypłaconych w 2011 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki. Biuletyn Informa-
cji Publicznej, Warszawa 2012.
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solution is not facilitated by the pressure of non-governmental mega-organizations, 
such as the IOC, FIFA, UEFA. Thanks to the IOC, participants in the Olympic Games in 
London will not pay tax on prizes – the government has guaranteed it as a condition 
for the allocation of the Games to the British. The exemption does apply, however 
exclusively foreign athletes.

Summary:
Physical activity in people can be a source of income for the family, as evidenced 

by the achievements of outstanding athletes and the size of their earnings, but not 
every person practicing sports can afford to call themselves a professional athlete, 
even if they can do it, only a handful of them can afford on focusing only on practicing 
sports. The article presents the number of people practicing sports, it is decreasing 
every year which can lead to disastrous financial and health consequences for the 
population. Sports events are an excellent source of income for many people employed 
in the performance of the show, because this industry applies not only to sports stars. 
As mentioned, organizing a sport-focused enterprise can be an extremely intimate 
business. According to this scheme, the largest sports clubs in the world are built, 
bringing huge profits and attracting people to sport and its active practice. Building 
a sports enterprise is not only a blindly profit-driven activity, but for most of the 
founders of such companies it is the realization of their sports dreams.

Key words: Sports, economy, phisical activity, money, income, business.

Bibliography:
1. „Brand Finance Journal” (2012), What Difference Does A Nation Brand Make, 

https://brandfinance.com/images/upload/bfj_nation_brands_100_2012_dp.pdf 
[dostęp: 14.07.2019].

2. GUS (2017), Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r., Warszawa, 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczest-
nictwo-w-sporcie-i-rekreacji-ruchowej-w-2016-r-, 4,3.html [dostęp: 02.07.2019].

3. Informacja o kwotach wypłaconych w 2011 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Biuletyn Informacji Publicznej, Warszawa 2012.

4. Komisja Europejska Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. 
Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu. Bruksela, dnia 18.1.2011 KOM (2011) 
12, wersja ostateczna, s. 8.

5. Rachunek satelitarny sportu dla Polski. Raport wykonany na zlecenie i ze środków 
budżetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, Instytut Statystyki Publicznej, GUS, 
Warszawa 2010, s. 29–30.

6. Warszawa, sierpień 2019 r. Autor: Krzysztof Kutwa, Mateusz Rafał Redakcja: Jakub 
Nowak, Małgorzata Wieteska Projekt graficzny: Anna Olczak Współpraca graficzna: 
Liliana Gałązka, Tomasz Gałązka, Grzegorz Piechnik Polski Instytut Ekonomiczny 
Al. Jerozolimskie 87 02–001 Warszawa.



ARTICLES

230

Zainteresowanie pokolenia „Z” 
zawodową służbą wojskową 
z uwzględnieniem wpływu 

służby kandydackiej

Prof. AWL dr hab. inż. Teresa Kupczyk – Akademia Wojsk Lądowych 
imienia generała Tadeusza Kościuszki

Profesor uczelni na Wydziale Zarządzania, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu 
i jakości i Prodziekan ds. dyscypliny NoZiJ. Habilitacja w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscy-
plinie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarzą-
dzania oraz Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange we Wrocławiu Wydziału Zarządzania i In-
formatyki (Executive MBA). Ukończyła Washington Professional Development Program w 2010 r. 
oraz School of Professional & Extended Studies w 2012 r. na American University w Waszyngto-
nie w USA. Wieloletni praktyk w zarządzaniu przedsiębiorstwem na najwyższych stanowiskach 
kierowniczych, zarządzaniu edukacją i zarządzaniu projektami. Autorka wielu monografii i arty-
kułów naukowych opublikowanych w Polsce i za granicą.

Płk mgr inż. Piotr Rupa – Akademia Wojsk Lądowych 
imienia generała Tadeusza Kościuszki

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akade-
mii Obrony Narodowej i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Ukończył Uniwersytet Opol-
ski na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania kry-
zysowego na Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych we Wrocławiu. Wieloletni praktyk 
w dowodzeniu wojskami w kraju i zagranicą. Były dowódca jednostki wojskowej i garnizonu woj-
skowego. Dwukrotny uczestnik wojskowej misji stabilizacyjnej w Afganistanie w ramach Polskie-
go Kontyngentu Wojskowego ISAF oraz misji pokojowej ONZ w Libanie. Wielokrotnie wyróżnia-
ny odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi.

dr Arkadiusz Babczuk – Akademia Wojsk Lądowych 
imienia generała Tadeusza Kościuszki

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Członek Kolegium Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu, zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, 
radca Rzecznika Finansowego. Autor wielu monografii i artykułów naukowych opublikowanych 
w Polsce i za granicą.



ARTYKUŁY

231

Wstęp
Dobór kadr do zawodowej służby wojskowej po zawieszeniu obowiązkowej za-

sadniczej służby wojskowej musi zmierzyć się z konkurencją w walce o pracownika. 
Pokolenie Z to osoby młode, urodzone po 1990 roku, a przed 2000 rokiem1. Z tego 
względu są szczególnym obiektem zainteresowania Sił Zbrojnych, gdzie zdrowie 
i sprawność fizyczna mają kluczowe znaczenie. W poprzednich okresach, armia 
stale zmniejszała się w ramach istniejącej wtedy „Koncepcji Rozwoju Sił Zbrojnych” 
i problem z doborem kadr w Siłach Zbrojnych nie występował. Dlatego też powstała 
luka wiedzy dotycząca zainteresowania pokolenia Z zawodową służbą wojskową. 
Podjęcie decyzji przez kierownictwo MON o podniesieniu liczebności armii zawodo-
wej o dodatkowe 80–90 tys. w ciągu kolejnych 8–10 lat2, spowodowało konieczność 
zintensyfikowania działań w zakresie doboru kadr do zawodowej służby wojskowej 
pokolenia Z. Niestety, jak wynika z danych posiadanych przez MON, stanowią oni 
jedynie 20% populacji w Siłach Zbrojnych. Dodatkowo biorąc pod uwagę ostatnie 
2–3 lata doboru do Sił Zbrojnych RP, nie stanowią oni nawet 50% nowo przyjmo-
wanych do służby zawodowej w szeregi Sił Zbrojnych. Ponadto około 30% chętnych 
do służby wojskowej z grupy pokolenia Z nie przechodzi procesu selekcji, tzn. nie 
spełnia wymogów stawianych w czasie przeszkolenia wojskowego lub służby kandy-
dackiej w ośrodkach szkolenia i szkołach wojskowych oraz nie zalicza dodatkowych 
badań zdrowotnych, potwierdzających zdolność do zawodowej służby wojskowej. 
Ponadto pokolenie Z wykazuje problemy z adaptacją w służbie wojskowej, częściej 
niż starsze pokolenia, rezygnując z niej już w ciągu pierwszego roku od przeprowa-
dzonej selekcji i wstąpieniu w szeregi Sił Zbrojnych RP. Nie ułatwia sprawy sytuacja 
na rynku pracy, związana z występowaniem ogromnych braków młodych, kompe-
tentnych, pracowników3. Poprawa sytuacji z pewnością nie nastąpi szybko wobec 
kryzysu demograficznego związanego z niskim wskaźnikiem urodzeń osób, które 

1 J. Lain-Kennedy, Job Interviews for Dummies, John Willey, Hoboken NJ 2007, s. 186; A. Żarczyńska-Do-
biesz, B. Chomątowska, Pokolenie Z na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi 
[w:] Stor M., Fornalczyk A. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapi-
tałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 350, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 406; M. Hardey, Gene-
ration C content, creation, connections and choice, [w:] International Journal of Market Research, Vol. 
53, No. 6, November 1, 2011, s. 95; https://journals.sagepub.com/doi/10.2501/IJMR-53–6-749–770 
(15.07.2021); R. Zydel, Młodzi w krzywym zwierciadle, [w:] Harvard Business Review Polska, nr 10, 
2010, s. 65; M. Reszko, Pokolenie X, Y, Z. Nowe znaczenie skutecznego przywództwa, 2015, s. 2; https:/
www.bing.com/search? q=Pokolenie+X, +Y, +ZNowe+znaczenie+skutecznegoprzyw%C3%B3dztwa
Gda%C5%84sk, +26+marca+2015+r.Monika+Reszko&src=IETopResult&FORM=IETR02&pc=EUPP_
UF03&conversationid 

2 Strategiczny Przegląd Obronny 2016, Prezentacja Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. stra-
tegicznego przeglądu obronnego, Ministerstwo Obrony Narodowej, 2016; http://www.mon.gov.pl/d/
pliki/różne/2017/05/KORP_DRUK_v03_mn2.pdf (09.07.2021)

3 International Labour Organization, World Employment and Social Outlook. The role of digital labour 
platforms in transforming the world of work, 2021; https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
-dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_771749.pdf (15.07.2021); Manpower 
Group, Rewolucja umiejętności. Restart pod znakiem trzech P: przedłuż, przekwalifikuj, przeorganizuj. 
Wpływ Covid-19 na rozwój cyfryzacji i kompetencji: przed pracownikami nowa przyszłość, 2021; https://
www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2021/04/ManpowerGroup_Rewolucja-umiej%C-
4%99tno%C5%9Bci_-raport-2021_-PL-dane-dla-Polski-i-%C5%9Bwiata.pdf (09.07.2021); Manpo-
wer Group, Barometr Manpower Group Perspektywy Zatrudniania Q1, 2018.
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przyszły na świat po 1990 roku4. Większe zainteresowanie pokoleniem Z wynika też 
z dynamicznie rozwijającej się gospodarki cyfrowej (Gospodarka 4.0), zwanej „czwartą 
rewolucją przemysłową”, która potrzebuje pokolenia wychowanego w świecie cyfro-
wym5. W tej sytuacji kierownictwo MON, zmuszone jest przystąpić do konkurowania 
o najlepszych kandydatów z młodego pokolenia z biznesem i administracją publiczną. 
Dla pokolenia Z tradycyjne rozwiązania stosowane w zakresie doboru kadr są mało 
atrakcyjne, a przez to mniej skuteczne. Należy podkreślić, że przynależność pokole-
niowa ma istotny wpływ na podejście do pracy, sposób, motywacji, style komunikacji, 
poziom kompetencji, doświadczenie zawodowe, umiejętność wykorzystania techno-
logii, a także kształtowanie własnych celów zawodowych i życiowych oraz sposoby 
ich realizacji6. Pozyskanie zatem pokolenia Z nie jest łatwe. W sytuacji braku ustawo-
wego obowiązku służby wojskowej i realizowaniu jej wyłącznie w formie ochotniczej 
oraz kandydackiej, sprostanie wzrastającym potrzebom doboru kadr do Sił Zbroj-
nych RP i zapewnienie bezpieczeństwa państwa stanowi duże wyzwanie. Od 2018 r. 
następują istotne zmiany organizacyjne w wojskach operacyjnych. Powstają nowe 
jednostki i stale rozwijają się Wojska Obrony Terytorialnej, które również generują 
potrzeby w zakresie żołnierzy zawodowych. Dodatkowo w 2019 r. powstał zalążek 
Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który stale się rozwija, zwiększając swoje potrzeby 
w zakresie osobowym. Realne zwiększanie liczebności wojsk operacyjnych staje się 
priorytetem. Dlatego też celem opracowania była identyfikacja, analiza i diagnoza 
zainteresowania pokolenia Z zawodową służbą wojskową, a także jego związków 
z doświadczeniem w kandydackiej służbie wojskowej. Jest to problematyka całkowicie 
niezbadana w warunkach polskich, jak i zagranicznych, głównie dlatego, że pokolenie 
to dopiero wchodzi na rynek pracy. Przeprowadzona eksploracja empiryczna miała 
na celu znalezienie odpowiedzi na postawiony problem badawczy, który przybrał 
postać następującego pytania: jakie jest zainteresowanie przedstawicieli pokolenia 
Z zawodową służbą wojskową i czy doświadczenie w kandydackiej służbie wojskowej 
w istotny sposób je różnicuje? Sformułowano hipotezę, polegającą na stwierdzeniu, 
że „doświadczenie w kandydackiej służbie wojskowej w istotny sposób różnicuje 
zainteresowanie zawodową służbą wojskową pokolenia Z”.

1. Definiowanie Pokolenia Z i jego charakterystyka
Prowadzenie badań wymagało dokonania ustaleń terminologicznych pojęcia poko-

lenie. Poszukując jego interpretacji, należy uwzględnić różne aspekty społeczno-kultu-
rowe, przeżycia pokoleniowe oraz świadomość przedstawicieli danej generacji. Według 
twórcy teorii pokoleń Karla Mannheima nie wystarczy urodzić się w tym samym czasie 
i w tym samym obszarze kulturowym, ale należy być umiejscowionym we wspólnych 
procesach społecznych i historycznych, jak np. doświadczenie wojny czy rewolucji. Zwraca 
on uwagę, że pokolenie spaja świadomość doświadczanego losu, tożsame cele, postawy 
i zasady działania. Każda generacja posiada nieco inne przekonania, zainteresowania 

4 D. Szymański, Koniec żartów. Polska oficjalnie wkroczyła w kolejny kryzys demograficzny, nr 3, 2018 https://
businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/kryzys-demograficzny-w-polsce-dane-gus/kkpcetv 

5 Deloitte Insights, Generation Z enters the workforce, Generational and technological challenges in en-
try-level jobs, 2017; https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4055_FoW-GenZ-
-entry-level-work/4055_FoW-GenZ-entry-level-work.pdf (05.07.2021

6 A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
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oraz oczekiwania7. Reprezentanci danego pokolenia często mają poczucie odrębności 
generacyjnej, pojawiającej się na skutek wydarzenia pokoleniowego lub konfliktu poko-
leń8. Definiując pojęcie „pokolenie” na poziomie jednostki, trzeba wskazać na możliwość 
zaistnienia indywidualizmu, jednak wszystkich jego przedstawicieli łączy ukształtowanie 
się wspólnej świadomości co do doświadczanego losu, podobne postawy, reguły postę-
powania, odbieranie rzeczywistości9. Pokolenie to „ogół jednostek urodzonych i żyjących 
w tym samym czasie. O przynależności do pokolenia decyduje nie tylko rok urodzenia, 
lecz także wspólnota doświadczeń kształtowanych przez konkretne społeczeństwo”10.

Kolejnym pojęciem wymagającym zdefiniowania jest pokolenie Z. To najmłodsze 
pokolenie, które powoli zasila rynek pracy. Są to osoby urodzone w latach 90 ubie-
głego stulecia czyli uroczone w latach w latach1990–199911. Należą do niego osoby 
urodzone i wychowane w latach naznaczonych gwałtownym postępem technolo-
gicznym i wysoko rozwiniętą erą cyfrową, posiada cechy „generacji sieci”12. Nazywa 
się ich też „generacją Facebooka”, „cyfrowymi tubylcami”, „iGeneration”, Generacją 
M (multitasking  – wielozadaniowość), Net Generation (nieustannie podłączeni) czy 
pokoleniem „head down” (pokolenie ze spuszczoną głową, które większość czasu 
spędza ze smartfonem, serfując w sieci, grając w gry czy korzystając z różnych apli-
kacji mobilnych). Przedstawiciele tego pokolenia są bardziej uzależnieni od inter-
netowych kontaktów społecznych, w przeciwieństwie do poprzednich pokoleń13. 
Wychowywani w świecie cyfrowym, znacznie łatwiej i szybciej pozyskują z sieci 
informacje na temat konkurencji, otoczenia firmy, oraz innych informacji w zakresie 
zachowania się rynku czy procesów zatrudniania14. Cyberprzestrzeń traktują jako 
odniesienie do przestrzeni rzeczywistej, co sprawia, że nie odczuwają dylematów 
przed wprowadzeniem do Internetu informacji na swój temat. Są otwarci na nowe 
rozwiązania oraz kreatywni i twórczy. Dla nich granica pomiędzy światem wirtu-
alnym i realnym zaciera się. Potrafią równie wysoko cenić bliskie grono przyjaciół, 
jak i znajomych z mediów społecznościowych. Często miewają jednak problemy 
z koncentracją i trudno utrzymać ich długo w jednym miejscu. Zdaniem Walkowa 
charakteryzują się powierzchownym analizowaniem i ocenianiem sytuacji i są nie-
pewni swojej przyszłości15. Zdaniem Rusak są praktyczni, raczej inteligentni niż 
mądrzy i lubią przewodzić, ponieważ są odważni. Są bardziej niecierpliwi i zwinni 

7 M. Kachniewska, A. Para, Pokolenie Y na turystycznym rynku pracy: fakty, mity i wyzwania, Rozpra-
wy Naukowe AWF we Wrocławiu, nr 45, Wrocław 2014, s. 154.

8 K. Wyka, Pokolenie literackie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, s. 50
9 T. Hassa, Zachowania Y na rynku przedstawicieli pokolenia bankowych usług detalicznych w Polsce, Szko-

ła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015, s. 49.
10 W. Golnau, M. Kalinowski, J. Litwin, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo CeDeWu, Warsza-

wa 2010, s. 231.
11 B. Berkup, Working with generation X and Y in generation Z period. Managment of different generations 

in buisness life, [w:] Mediterranean Journal of Social Science, 2014, vol. 5, no 19, s. 219.
12 M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants Part 1, [w:] On the Horizon, vol. 9, no. 5, 2001, s.1.
13 M. Murzyn, J. Nogieć, Deklarowane wartości w opinii przedstawicieli wybranych pokoleń, Zeszyty Na-

ukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 3, 2015, s. 375.
14 J. Kotarbiński, Zety mogą nas zaskoczyć! [w:] Personel i Zarządzanie, nr 6, 2015, s. 16; A. Kroenke, Po-

kolenie X, Y, Z w organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarzadzanie, z. 61, 
nr 1202, 2015, s. 91–104.

15 M. Walków, Pokolenia na rynku pracy w Polsce – kim są baby boomers, X, Y i C, Business Insider Polska, 
2019; https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/millenials-pokolenie-x-y-z-i-baby-
boomers-kim-sa-na-rynku-pracy/6e53lmr
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niż ich poprzednicy i nieustannie szukają nowych wyzwań oraz impulsów. Według 
Rusak pokolenie to nie boi się ciągłych zmian, posiadając wiele informacji ze świata 
Internetu, który niestety często jest głównym lub nawet jedynym źródłem poszukiwa-
nia rozwiązań zaistniałych problemów16. Mają oni kłopoty z funkcjo nowaniem poza 
Internetem, co objawia się często utratą kontaktu z otaczającymi ich ludź mi. Mają 
słabą umiejętność koncentrowania uwagi, zaniedbują inne sprawy i obowiązki. Gdy 
muszą zaangażować się w zadania niewymagające śledzenia portali internetowych, 
for dyskusyjnych czy Facebooka, pojawiają się zakłócenia w wypełnieniu nakaza-
nych im czynności17. Dostęp do Internetu traktują jak okno na świat, który zapew-
nia nieograniczony dostęp do informacji oraz kontakt z rówieśnikami, szczególnie 
poprzez media społecznościowe. Żyją na pograniczu świata realnego i wirtualnego, 
które wzajemnie się przenikają. Często kontakty wirtualne zastępują im realne życie, 
co w sposób znaczący upośledza ich umiejętności komunikacji werbalnej18. Mają lepszą 
od pozostałych pokoleń znajomość języków obcych oraz nowych technologii. Wydają 
się być również bardziej odporni na stres i lepiej zorganizowani. Nie boją się ryzyka 
oraz nie myślą schematycznie, szybko się uczą i nawiązują nowe znajomości (nie 
ma dla nich granic kulturowych oraz geograficznych). Cechuje ich duża bezpośred-
niość i przekonanie, że świat należy do odważnych. Przez realia stworzone na rynku 
pracy są szalenie zdeterminowani i nastawieni do życia w sposób realistyczny i ma-
terialistyczny. Wyrośli pod wpływem wszystkiego co jest „i”: iTunes, iPhones, iPods, 
iPads. Wyróżnia ich duża mobilność i mają znajomych na całym świecie19. Niestety 
są również bardziej wymagający niż przedstawiciele poprzednich generacji. Nie mają 
zatem problemu w szukaniu nowego zatrudnienia, zatrudniając się na obszarze całej 
Polski lub korzystając z międzynarodowego rynku pracy20. To, co w przypadku star-
szych generacji odbierane jest jako zagrożenie, dla pokolenia Z stanowi przedmiot 
fascynacji i pole do eksperymentowania. Nie zależy im na stabilności zatrudnienia, 
poszukują różnorodności i starają się zapobiegać rutynie. Chętnie chcą wyjeżdżać 
na zagraniczne staże lub wymiany studentów, bez problemu komunikują się z po-
zostałymi kulturami. Mają w naturze chęć stałych zmian i doskonalenia ustalonych 
procesów oraz wdrażania nowych metod pracy. Bardziej niż indywidualne działania 
i samodzielne wykonywanie obowiązków cenią pracę w grupie. Potrafią wykonywać 
wiele zadań jednocześnie (multitasking), ale mają trudności z koncentracją i jakością 
wykonywanych zadań21. Dokonana powyżej analiza w zakresie cech przedstawicieli 
pokolenia Z wskazuje, że są one często mocno przeciwstawne. Uprawnionym zatem 
wydaje się wniosek, że jest to pokolenie wewnętrznie rozdarte, będące z jednej strony 
otwarte i zamknięte, pełne obaw i odważne, oczekujące dużo od innych, niewiele 

16 P. Rusak, X, Y, Z: pokoleniowa bitwa biurowa, [w:] Rynek pracy. Przewodnik pracodawcy, Jelenia Góra 2013, s. 39.
17 D. Stillman, J. Stillman, Gen Z Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace, Harper-

Collins, New York 2017, s. 4.
18 A. Wziątek-Staśko, Wiek kluczowym wyróżnikiem różnorodności próbników-implikacje dla motywowa-

nia, [w:] Społeczeństwo i Edukacja, nr 16 (1), 2015, s. 51–52.
19 G. Rosa, Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń y, x i baby boomers, [w:] G. Rosa (red.), 

Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 751, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 29, 2013, s. 33.

20 M. Wawer, Edukacja pracowników pokolenia Y – nowe potrzeby i rozwiązania, [w:] Edukacja – Techni-
ka – Informatyka, nr 4 (1), 2013, s. 162–167.

21 Tamże, 223–224
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dające od siebie. Są grupą zróżnicowaną i wewnętrznie podzieloną. Jest to pokolenie 
w którym krzyżuje się wiele różnych cech, aspiracji i postaw22.

2. Metodyka badań
W celu weryfikacji stawianej hipotezy oraz udzielenia odpowiedzi na postawione 

pytanie badawcze wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, metodę son-
dażu diagnostycznego, metodę badania dokumentów oraz metody statystyczne. Przyjęto, 
iż proces identyfikacji zainteresowania pokolenia Z zawodową służbą wojskową będzie 
odbywał się drogą rozpoznania opinii badanych. Przeprowadzono badania ilościowo-ja-
kościowe na terenie Dolnego Śląska, na podstawie kwestionariusza ankiety, wśród 2234 
osób z pokolenia Z, tj. urodzonych w latach 1990–1999. Wszyscy badani wyrazili zgodę 
na udział w badaniach. 98% z nich to mężczyźni. Struktura badanych z punktu widzenia 
miejsca zamieszkania przedstawiała się następująco. 60% badanych zamieszkiwało 
w średnich miastach (20–100 tys.), 22% na wsi, 11% w małych miastach (poniżej 20 
tys.), a 6% dużych miastach (powyżej 200 tys.). Badani, z racji młodego wieku, to przede 
wszystkim osoby uczące się w szkole średniej (81%), 8% stanowili studenci. 5% po-
siada wykształcenie zasadnicze, 5% średnie, a 1% wyższe. 91% to osoby niepracujące. 
Część z nich ma już doświadczenie zawodowe, choć 64% nigdy jeszcze nie pracowało. 
Respondenci pochodzili z dwóch grup. Pierwsza w liczbie 2084 to potencjalni kandydaci 
do zawodowej służby wojskowej (cywile), czyli osoby, które miały obowiązek stawienia 
się w 2019 r. do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem 
miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony 
Narodowej. Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności 
do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz 
zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia. Zastosowano 
dobór losowy do tej grupy. Wylosowano 23 z 28 organów (powiatów) z wykorzystaniem 
oprogramowania statystycznego i w ramach kwalifikacji wojskowej w 2019 r. poprzez 
Wojskowe Komendy Uzupełnień rozdano ankiety do wypełnienia przedstawicielom 
pokolenia Z, którzy pojawili się, by spełnić swój ustawowy obowiązek. Druga grupa 
badanych to 150 żołnierzy (podchorążych), pełniących kandydacką służbę wojskową 
w Akademii Wojskowej, będących studentami pierwszego roku na kierunku Dowodze-
nie, którzy zostali przyjęci w 2019 r. Uczestników tej grupy wybrano w sposób losowy 
z grupy 306 osób. W przeprowadzonych badaniach empirycznych analizowano poziom 
zainteresowania zawodową służbą wojskową poprzez jego pomiar, z wykorzystaniem 
siedmiostopniowej skali Likerta23, od 1 do 7, gdzie 1 – zdecydowanie nie jestem zainte-
resowany/a, 2 – nie jestem zainteresowany/a, 3 – raczej nie jestem zainteresowany/a, 
4 – ani nie jestem niezainteresowany/a, ani zainteresowany, 5 – w niewielkim stopniu 
jestem zainteresowany/a, 6 – jestem zainteresowany/a, 7 – jestem bardzo zainteresowa-
ny/a).. Zależności pomiędzy zmiennymi zostały zbadane za pomocą testu chi-kwadrat dla 
zmiennych mierzonych na skali nominalnej (obie zmienne kategoryczne). W przypadku 

22 Euromonitor International: Strategy Briefing, Make Way for Generation Z: Marketing to Today’s Twe-
ens and Teens, February 2011; http://oaltabo2012.files.wordpress.com/2012/03/make-way-for-ge-
neration-z1.pdf (05.07.2021); Happen Group, Generation Z, Londyn 2014; http://www.cornwall.gov.
uk/media/8938343/Generation-Z.pdf (09.07.2021)

23 G. Gamst, L. S. Meyers, A. J. Guarino, Analysis of Variance Designs: A Conceptual and Computational Ap-
proach with SPSS and SAS, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
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dwóch zmiennych liczbowych użyto współczynnik korelacji liniowej Spearmana. Jako 
poziom istotności przyjęto wartość 0,05 (ozn. * p<0,05). Podjęto się sprawdzenia rzetel-
ności skal w pytaniach z kwestionariusza ankiety, które opisują spójność, niezawodność 
i powtarzalność wyników pomiaru. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, 
że rzetelność skal, w pytaniach z kwestionariusza ankiety, jest wysoka (rzetelne skale 
to te powyżej 0,7). Obliczenia wykonano w programie statystycznym R wer. 3.6.0, a także 
IBM SPSS Statistics wersja 21.

3. Zainteresowanie pokolenia Z zawodową służbą wojskową – wyniki ba-
dań empirycznych

By odpowiedzieć na pytanie badawcze jakie jest zainteresowanie przedstawicieli 
pokolenia Z zawodową służbą wojskową zadano je osobom z tego pokolenia. Śred-
nie zainteresowanie zawodową służbą wojskową wyniosło 4,60, w skali 1–7. Nie 
jest ono zatem wysokie. Ważnym z punktu widzenia Sił Zbrojnych jest rozpoznanie 
zainteresowania przedstawicieli pokolenia Z określonym korpusem osobowym 
i rodzajem wojsk. W pierwszej kolejności zapytano badanych, jaki korpus osobowy 
jest w obszarze ich zainteresowań w ramach zawodowej służby wojskowej. Badani 
wybierali jeden z trzech korpusów: oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych 
i szeregowych zawodowych. Najczęściej wybierany przez badanych był korpus ofi-
cerów zawodowych (40%). Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszył się korpus 
szeregowych zawodowych (35%) i korpus podoficerów zawodowych (25%) (rys. 1). 
Średnia zainteresowania zawodową służbą wojskową osób, które wybrały korpus 
osobowy podoficerów zawodowych wyniosła 5,1, oficerów zawodowych 4,7, a sze-
regowych zawodowych 4.0. Uprawnionym zatem wydaje się wniosek, że zaintere-
sowanie zawodową służbą wojskową, w szczególności w roli żołnierzy szeregowych 
jest dość niskie.

Rys. 1. Zainteresowanie badanych z pokolenia Z zawodową służbą wojskową, z uwzględnieniem 
korpusu osobowego (N=2234).

Źródło: badania własne.
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Warto podkreślić, że osoby bardzo zainteresowane zawodową służbą wojskową 
wybierały przede wszystkim korpus oficerów zawodowych (55,7%). Na podstawie 
testu post-hoc Dunna ustalono, że zainteresowanie zawodową służbą wojskową było 
istotne wyższe w grupie:
– podoficerów w odniesieniu do szeregowych zawodowych (p<0,001),
– oficerów zawodowych w odniesieniu do szeregowych zawodowych (p<0,001),
– oficerów zawodowych w odniesieniu do podoficerów zawodowych (p<0,001).

Na podstawie testu Jonckheere-Terpstra zidentyfikowano istotne statystycznie 
zależności pomiędzy zainteresowaniem zawodową służbą wojskową a korpusem 
osobowym. Okazało się, że im większe zainteresowanie zawodową służbą wojskową, 
tym większe zainteresowanie wyższym stanowiskiem oficerskim (p<0,001). Bada-
nia zatem wskazują, że należałoby zwiększyć skuteczność działań ukierunkowanych 
na dobór kadr z pokolenia Z w korpusie szeregowych zawodowych.

Następnie zapytano badanych, w jakim rodzaju wojsk chcieliby pełnić zawodową 
służbę wojskową. Ich zadaniem było wybranie maksymalnie czterech z zapropo-
nowanej listy 19 rodzajów wojsk. Analiza wyników wskazuje, że zainteresowanie 
rodzajem wojsk nie jest jednorodne. Największym zainteresowaniem cieszyły się 
Wojska Lądowe (31,6%), Marynarka Wojenna (19,1%), Siły Powietrzne (17,9%), 
Łączności i Informatyki (17,5%) i Wojska Obrony Terytorialnej (17,5%). Najmniejsze 
zainteresowanie badani okazali w przypadku Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (2,6%) 
i Wojsk Chemicznych (3,5%). Pełną strukturę zainteresowania badanych rodzajem 
wojsk prezentuje rysunek 2.

Rys. 2. Rodzaj wojsk, jakimi badani z pokolenia Z są zainteresowani w ramach zawodowej służby 
wojskowej (N=2234)

Źródło: badania własne.
Z pewnością otrzymane wyniki powinny stać się wskazówką w zakresie doboru 

kadr do określonych rodzajów wojsk. Oczywiście pierwszym kryterium powinny być 
potrzeby Sił Zbrojnych w tym zakresie, niemniej koniecznym wydaje się uwzględnienie 
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różnego zainteresowania kandydatów poszczególnymi rodzajami wojsk. Powinno 
się je uwzględniać w opracowywanych strategiach doboru kadr do Sił Zbrojnych, tak 
by udało się pozyskać dokładnie taką liczebność kandydatów, jaka jest potrzebna. 
Pozwala to wyciągnąć wniosek o konieczności systematycznego pozyskiwania przez 
kadrę kierowniczą, odpowiedzialną za dobór kadr do Sił Zbrojnych, poziomu zainte-
resowania potencjalnych kandydatów zawodową służbą wojskową, a także prefero-
wanych przez nich korpusów osobowych i rodzajów wojsk.

W celu weryfikacji hipotezy polegającej na stwierdzeniu, że doświadczenie w kan-
dydackiej służbie wojskowej w istotny sposób różnicuje zainteresowanie zawodową 
służbą wojskową pokolenia Z porównano odpowiedzi osób, które podjęli już kandy-
dacką służbę wojskową (podchorążowie) z osobami, które nie miały takich doświad-
czeń (cywile). Sformułowano poniższą hipotezę zerową H01, i poddano ją falsyfikacji:

H01 Doświadczenie w kandydackiej służbie wojskowej nie różnicuje w istotny 
sposób zainteresowania zawodową służbą wojskową pokolenia Z.

Wyniki badań wykazały, że istotnie różniło się zainteresowanie zawodową służbą 
wojskową u potencjalnych kandydatów do zawodowej służby wojskowej (cywili), 
w odniesieniu do podchorążych, pełniących kandydacką służbę wojskową (podcho-
rążowie). U potencjalnych kandydatów (cywili) było ono znacznie mniejsze (8% za-
interesowanych i 8% bardzo zainteresowanych). Natomiast w grupie podchorążych 
to zainteresowanie było bardzo wysokie (81% bardzo zainteresowani, 15% zaintere-
sowani). Co optymistyczne, jedynie 1% w tej grupie jest raczej niezainteresowanych 
zawodową służbą wojskową i 1% ani nie jest niezainteresowanych, ani zaintereso-
wanych. Powyższe może wskazywać, że właściwie dobrano badanych kandydatów 
w procesie rekrutacji i selekcji, a ich oczekiwania względem pracy/służby i praco-
dawcy w zasadniczej części zostały spełnione, skoro nadal podtrzymują chęć podjęcia 
zawodowej służby wojskowej. Pełen zakres zainteresowania i niezainteresowania 
zawodową służbą wojskową w obu grupach prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Zainteresowanie badanych zawodową służbą wojskową w skali 1–7, 
gdzie 1 – zdecydowanie nie jestem zainteresowany/a, 2 – nie jestem zainteresowany/a, 3 – raczej 

nie jestem zainteresowany/a, 4 – ani nie jestem niezainteresowany/a, ani zainteresowany, 
5 – w niewielkim stopniu jestem zainteresowany/a, 6 – jestem zainteresowany/a 7 – jestem bardzo 

zainteresowany/a) z uwzględnieniem kryterium posiadanego doświadczenia w kandydackiej 
służbie wojskowej (N=2234)

Na ile jest Pan/i 
zainteresowany/a zawodową 
służbą wojskową?

Wszyscy Podchorąży

Potencjalny 
kandydat 

do zawodowej 
służby wojskowej

Liczebność % z N Liczebność % z N Liczebność % z N
zdecydowanie nie jestem 
zainteresowany/a 613 27% 0 0% 613 29%

nie jestem zainteresowany/a 255 11% 0 0% 255 12%
raczej nie jestem 
zainteresowany/a 319 14% 1 1% 318 15%

ani nie jestem 
niezainteresowany/a, ani 
zainteresowany

253 11% 1 1% 252 12%
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Na ile jest Pan/i 
zainteresowany/a zawodową 
służbą wojskową?

Wszyscy Podchorąży

Potencjalny 
kandydat 

do zawodowej 
służby wojskowej

Liczebność % z N Liczebność % z N Liczebność % z N
w niewielkim stopniu jestem 
zainteresowany/a 313 14% 3 2% 310 15%

jestem zainteresowany/a 200 9% 23 15% 177 8%

jestem bardzo zainteresowany/a 281 13% 122 81% 159 8%

Ogółem 2234 100% 150 100% 2084 100%

Źródło: badania własne.

W celu ustalenia istotnych różnic w odpowiedziach na temat zainteresowania 
zawodową służbą wojskową pomiędzy respondentami różniącymi się posiadanym 
doświadczeniem w służbie wojskowej (potencjalny kandydat do zawodowej służby 
wojskowej (cywil)/podchorąży) przeprowadzono testy proporcji kolumnowych. 
Pozwalają one ustalić względne uporządkowanie kategorii zmiennej kategorialnej 
w kolumnach według proporcji kategorii zmiennej kategorialnej w wierszach. Test 
niezależności zakłada, że zmienne „zainteresowanie zawodową służbą wojskową” 
i „doświadczenie w kandydackiej służby wojskowej” są niezależne od siebie, tzn. pro-
porcje są takie same dla wszystkich kolumn, a wszelkie obserwowane rozbieżności 
wynikają ze zmienności losowej. Za pomocą statystyki chi-kwadrat zmierzono całkowitą 
rozbieżność pomiędzy obserwowanymi liczbami komórek a liczbami oczekiwanymi 
przy założeniu, że proporcje kolumnowe we wszystkich kolumnach są równe. Pozwo-
liło to poddać stawianą hipotezę weryfikacji, tj. ustalić, czy hipoteza o niezależności 
zmiennych jest błędna, czy też nie. Większa wartość statystyki chi-kwadrat oznacza 
większą rozbieżność pomiędzy obserwowanymi a oczekiwanymi liczbami komórek. 
Jest to dowód na to, że proporcje kolumnowe nie są równe i że hipoteza o niezależ-
ności zmiennych jest błędna, a więc zmienne „zainteresowanie zawodową służbą 
wojskową” i „doświadczenie w kandydackiej służby wojskowej” są ze sobą powiązane.

Tabela 2. Zainteresowanie badanych zawodową służbą wojskową – istotne różnice z punktu 
widzenia kryterium doświadczenia w służbie wojskowej (N=2234)

Doświadczenie w kandydackiej 
służbie wojskowej

Na ile jest 
Pan/i zainteresowany/a zawodową służbą 
wojskową?

chi-kwadrat 727,654
df 6
istotność ,000*

Źródło: badania własne.

Po zastosowaniu testu chi-kwadrat w celu stwierdzenia, że zmienna „zaintereso-
wanie zawodową służbą wojskową” i doświadczenie zawodowe w służbie wojskowej 
nie są niezależne sprawdzono, które wiersze i kolumny powodują taką zależność. 
W tabeli testu proporcji kolumnowych każdej kategorii zmiennej w kolumnie przy-
pisany został klucz literowy. Dla przykładu w przypadku zmiennej „doświadczenie 
w kandydackiej służbie wojskowej” osoby z doświadczeniem w kandydackiej służbie 
wojskowej (podchorążowie) otrzymali klucz A, natomiast cywile, nie posiadający 
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takiego doświadczenia klucz B (patrz. tab. 19). Dla każdej pary kolumn proporcje 
kolumnowe zostały porównywane za pomocą testu chi-kwadrat. Wykonano dwa 
zestawy testów proporcji kolumnowych, po jednym dla każdego poziomu zmiennej. 
Ponieważ mamy 2 poziomy tej zmiennej w każdym zestawie testów porównywanych 
jest (4*2)/2 = 4 par kolumn, z wykorzystaniem korekt Bonferroniego do korekty 
wartości istotności. Dla każdej pary istotnej klucz kategorii z mniejszą proporcją 
został umieszczany pod kategorią z większą proporcją. Pozwoliło to wyciągnąć 
wniosek, że zainteresowanie zawodową służbą wojskową podchorążych jest istotnie 
wyższe niż zainteresowanie cywili (chodzi zainteresowanych i o bardzo zaintere-
sowanych) (tab. 3).

Tabela 3. Zainteresowanie zawodową służbą wojskową – istotne różnice pomiędzy potencjalnymi 
kandydatami do zawodowej służby wojskowej a podchorążymi (N=2234)

Podchorąży

Potencjalny kandydat 
do 

zawodowej
służby wojskowej

(A) (B)
zdecydowanie nie jestem zainteresowany/a .a

nie jestem zainteresowany/a
raczej nie jestem zainteresowany/a A
ani nie jestem niezainteresowany/a, ani 
zainteresowany (nie mam zdania) A

w niewielkim stopniu jestem 
zainteresowany/a A

jestem zainteresowany/a B
jestem bardzo zainteresowany/a B

Źródło: badania własne.

Powyższe analizy pozwoliły na weryfikację hipotezy zerowej H01, Na podstawie 
testu chi-kwadrat, z prawdopodobieństwem rzędu 95% można stwierdzić, że do-
świadczenie w kandydackiej służbie wojskowej różnicuje w istotny sposób zaintere-
sowanie zawodową służbą wojskową pokolenia Z (χ2=727,654, p=, 000*). Hipotezę 
H01 należało zatem odrzucić.

4. Wnioski z badań i dyskusja
Całościowa analiza przeprowadzonych badań, zarówno literaturowych, jak i empi-

rycznych, pozwalają na sformułowanie poniższych wniosków i postulatów dotyczących 
problematyki zainteresowania zawodową służbą wojskową pokolenia Z.
1. Pokolenie Z jest w niewielkim stopniu zainteresowane zawodową służbą woj-

skową (średnie zainteresowanie wyniosło 4,60 w skali 1–7, gdzie 5 – oznaczało 
„w niewielkim stopniu jestem zainteresowany”).

2. Zainteresowanie zawodową służbą wojskową u potencjalnych kandydatów (cywili) 
(8% zainteresowanych i 8% bardzo zainteresowanych), różniło się istotnie staty-
stycznie w odniesieniu do podchorążych, pełniących już kandydacką służbę woj-
skową (81% bardzo zainteresowanych, 15% zainteresowanych). U podchorążych 
to zainteresowanie było znacznie wyższe. Zatem doświadczenie w kandydackiej 
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służbie wojskowej w istotny sposób różnicuje zainteresowanie zawodową służbą 
wojskową pokolenia Z.

3. Badani przedstawiciele pokolenia Z w ramach zawodowej służby wojskowej byli 
zainteresowani głównie korpusem oficerów zawodowych (40%). Nieco mniejszym 
zainteresowaniem cieszył się korpus szeregowych zawodowych (35%) i korpus 
podoficerów zawodowych (25%).

4. W dalszym ciągu problematyka zainteresowania pokolenia Z zawodową służbą 
wojskową jest słabo rozpoznana. Wskazuje na to różnorodność poglądów, często 
przeciwstawnych, mała liczba badań i ich zakresu, a także pewne niedopasowanie 
narzędzi i metod badań.

5. Rosnące znaczenie ludzi w organizacjach we współczesnych uwarunkowaniach 
spowodowało wzrost znaczenia doboru kadr także w Siłach zbrojnych RP. Znacznie 
podwyższa to wymagania stawiane osobom odpowiedzialnym w nich za dobór kadr.

Streszczenie:
Celem opracowania była identyfikacja, analiza i diagnoza zainteresowania pokolenia 

Z zawodową służbą wojskową. W celu weryfikacji stawianej tezy oraz udzielenia od-
powiedzi na pytania badawcze wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, 
metodę sondażu diagnostycznego i metody statystyczne. Przeprowadzono badania 
w oparciu o kwestionariusz ankiety, na podstawie opinii 2234 osób z pokolenia Z. Zasto-
sowano dobór losowy próby. Do analizy danych zastosowano testy nieparametryczne. 
Zależności pomiędzy zmiennymi zostały zbadane za pomocą testu chi-kwadrat dla 
zmiennych mierzonych na skali nominalnej. W celu ustalenia istotnych różnic w odpo-
wiedziach pomiędzy osobami nieposiadającymi doświadczenia w kandydackiej służbie 
wojskowej a cywilami przeprowadzono testy proporcji kolumnowych. Jako poziom 
istotności przyjęto wartość 0,05. Przeprowadzona eksploracja empiryczna wskazuje, 
że pokolenie Z jest w niewielkim stopniu zainteresowane zawodową służbą wojskową. 
Są zainteresowani głównie korpusem oficerów zawodowych, w mniejszym stopniu 
korpusem szeregowych zawodowych. Zainteresowanie zawodową służbą wojskową 
u osób pełniących kandydacką służbę wojskową było znacznie wyższe i różniło się 
istotnie statystycznie w odniesieniu do potencjalnych kandydatów (cywili).

Słowa kluczowe: zainteresowanie zawodową służbą wojskową, dobór kadr, po-
kolenie Z

Summary:
The aim of the study was to identify, analyze and diagnose the interest of the 

Z generation in professional military service. In order to verify the thesis and answer 
research questions, the method of analysis and criticism of the literature, the method of 
diagnostic survey and statistical methods were used. Research was carried out on the 
basis of a questionnaire, based on the opinions of 2234 people from the Z generation. 
Random sample selection was used. Non-parametric tests were used to analyze the 
data. The relationships between the variables were examined using the chi-square 
test for variables measured on a nominal scale. In order to establish significant dif-
ferences in responses between persons without experience in the candidate military 
service and civilians, tests of column proportions were carried out. The value of 0.05 
was adopted as the level of significance. The conducted empirical research shows 
that generation Z has little interest in professional military service. They are mainly 
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interested in the professional corps of professional officers, and to a lesser extent in 
the corps of professional privates. The interest in professional military service among 
candidates for military service was much higher and differed statistically significantly 
with regard to potential candidates (civilians).

Keywords: interest in professional military service, personnel selection, generation Z
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Štefan Horváth 
– kapłan, zakonnik i pedagog

Ks. prof. Dr hab. František Dlugoš – Katolicki Uniwersytet w Rużomberku

Narodil 22. júla 1955 v Mníšku nad Popradom. Absolvoval gymnázium v Starej Ľubovni. Posvätnú teológiu 
vyštudoval v rokoch 1979–1984 na CMBF v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 17. júna 1984 v Nitre. V ro-
koch 1985–1989 bol tajomníkom Biskupského úradu v Spišskom Podhradí. Od septembra 1989 farár, dekan 
a rektor dvoch bazilík v Levoči. V roku 1990 sa stal sudcom Cirkevného súdu. Dňa 4. januára 1994 pápež sv. 
Ján Pavol II. vymenoval Františka Dlugoša za kaplána Jeho Svätosti (monsignora). Bol hlavným usporiada-
teľom apoštolskej cesty pápeža sv. Jána Pavla II. v Levoči 3. júla 1995. Cirkevné dejiny a teológiu vyštudoval 
na PAT-e v Krakove (1993–1999), kde získal akademický titul ThDr. a získal vedeckú hodnosť PhD. Cirkevné 
právo vyštudoval na KUL-e v rokoch 1996–2002, ktoré ukončil doktorátom z kánonického práva ICDr. a zís-
kal vedeckú hodnosť PhD.V roku 2000 sa na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity habilitoval na docen-
ta. V apríli 2003 obhájil rigoróznu prácu z pedagogiky a získal titul PaedDr. V tom istom roku na Filozofic-
kej fakulte po rigoróznom konaní získal titul PhDr. Dňa 1. apríla 2004 ho prezident republiky vymenoval za 
univerzitného profesora v odbore Katolícka teológia. V rokoch 1993–2009 prednášal dejiny Katolíckej cirk-
vi na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. Od roku 2009 vedie Katedru katechetiky a praktickej teoló-
gie KU v Ružomberku a prednáša na nej. Pedagogicky viedol autorov 1278 bakalárskych a magisterských 
prác. Bol školiteľom 48 doktorandov. Predsedá a je členom komisií na štátnych záverečných skúškach, rigo-
róznych konaniach, doktorandských skúškach, habilitačných a inauguračných konaniach. Doposiaľ vydal 
173 autorských monografií doma aj v zahraničí. V slovenských časopisoch a zborníkoch uverejnil 242 člán-
kov a odborných štúdií, v zahraničí mu vyšlo 129 vedeckých príspevkov.

Wprowadzenie
Okres stalinizmu, częściowego uwolnienia stosunków społeczno – politycznych 

a na koniec dusznej normalizacji w byłej CSSR bardzo drastycznie dotykały się losu 
kapłanów, ale również zakonników, laików – świadków i męczenników za wiarę. Życie 
tych ludzi bardzo często przypominało detektywistyczne opowiadania. Przekonującym 
i konkretnym przykładem takiej sytuacji pełnych perypetii i zwrotów akcji było życie 
i działalność zakonnika Štefana Horvátha ze Zgromadzenia Słowa Bożego.

Reportażowa rekonstrukcja pielgrzymki tego teologa, prowincjała SVD i rektora 
domu misyjnego nie jest tylko plastycznym, interesującym opisem indywidualnej osoby. 
Ta praca w świetle szerszym tematycznie daje świadectwo o warunkach politycznych, 
jakie po zakończeniu drugiej wojny światowej zaprowadziła w Czechach i na Słowacji 
partia komunistyczna ze swoim monopolem na moc. Štefan Horváth większość swego 
życia przeżył w czasie, w którym łamano kości, kręgosłupy i charaktery.

Człowiek musi mieć dar ponadprzeciętnej stateczności połączonej z odwagą, aby 
wytrzymać próby, półapki a głównie okrutne tortury prześladowania. Š. Horváth na wła-
snej skórze odczuł boleśnie niewybredne metody, jakich utrzywali śledczy Urzędu 
Bezpieczeństwa i jaką fraszką były zinscennizowane procesy sądowe. Zakonnik ten 
miał wrodzony talent wychadzania z opresji, odwagi. Jedynie dzięki tym cechom mógł 
w ostatniej sekundzie unikać swoim prześladowcom. Wszystkie te nieobwykłe własb-
ności potrafił wykorzystać pod opieką Pana Boga i Matki najświętszej. Przekrojowa 
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praca mapuje i rekapituluje losz męża, który śmiał nosić wysoko podniesioną głowę 
a każdemu patrzeć prosto w oczy.

1. Lata dziecięce, studia i prześladowanie
Štefan Horváth urodził się w Spiskim Podhradziu 24 października 1926 roku. 

Pochodził z ośmiorga rodzeństwa. Naukę w gimnazjum rozpoczął w Levoczy a kon-
tynuował i ukończył je egzaminem maturalnym w Nitrze1. Po maturze w 193 roku 
zgłosił się do Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD) w Nitrze. Po absolwowaniu nowicjatu 
i złożeniu pierwszych ślubów zakonnych kontynuował studia filozoficzne i teologiczne 
w Nitrze. Po barbarskiej nocy i likwidacji zgromadzenia w maju 1950 roku Štefan 
Horváth był wraz z pozostałymi współbraćmi osadzony w ośrodku internowania 
w klasztorze redemptorystów w Podolincu. Stąd został przeniesiony do koszar PTP, 
które znajdowały się w miejscowości Svata Dobrotiva. Początkowo karczował oko-
liczne lasy, potem pracował jako murarz, kowal, a na koniec jako kierownik pracownej 
czaty w SONP Kladno2.

Do cywila został zwolniony 31 grudnia 1953 roku. Ponieważ niemógł ani myśleć 
o swobodnym studiowaniu teologii, gdyż odwadzało go od tego wielu kapłanów, ze 
względu na panujący reżim pozostał pracować w hucie w Kladne, gdzie w tym czasie 
prowadzili nabór pracowników i proponowali dobre warunki płacowe. Štefan Ho-
rváth dostał tam i mieszkanie służbowe. Jednak w 1955 roku jego matka poważnie 
zachorowała dlatego na krotki czas wrócił się do Spiskiego Podhradzia. Zatrudnił się 
jako leśny robotnik, ale była to słabo płacona praca, dlatego zdecydował się wrócić 
do Kladna. W Czechach pracował do 16 lutego 1957 roku.

2. Nielegalny pobyt w Polsce
Jego pierwszy prowincjał o. Jan Fajkus zmarł 16 lutego 1957 roku. Štefanovi Ho-

rváthovi przypomniało się na pogrzebie prowincjała jego dawne pragnienie i zde-
cydowanie wstąpić do zakonu i zostać kapłanem. Miał przygotowane dwie wersje 
ucieczki do Polski – zdecydował się na tę ryzykowniejszą.

Pod koniec lutego 1957 udało mu się przedostać przez rzekę Olzę do Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. W Polsce skontaktował się z braćmi Verbistami i przy ich 
pomocy a rekomendacji dokończył studia teologiczne w Lublinie. Święcenia kapłań-
skie przyjął w Gnieźnie 23 grudnia 1958 roku3.

W Polsc przebywał w różnych domach misyjnych pod przybranym nazwiskiem 
Andrzej Domagalski. W tym czasie Horváth niemyślał już ani tak o ucieczce na Zachód, 
ale o tym, aby otrzymać święcenia kapłańskie i rozpocząć pracę duszpasterską. Dla-
tego od maja 1957 studiuje Horváth/Domagalski w Pieniężnie jako alumn Polskiej 
provincji SVD.

Oprócz studiowania pracuje przy budowie kapliczki w ogrodzie a po jej dokoń-
czeniu zajmuje si porządkowaniem i katalogizacją domowej biblioteki. W lecie i je-
sieni 1958 złożył prawie wszystkie egzaminy, które mu jeszcze brakowały a swoje 
studia teologiczne ukończył w grudniu złożeniem egzaminu z teologii pastoralnej. 

1 archív biskupského úradu, protokol kňazov Spišskej diecézy.
2 Schematizmus slovenských katolíckych diecéz 1978. SSV, Trnava 1978, s. 399.
3 Zoznam rímskokatolíckych kňazov, ktorí účinkovali v okrese Poprad a rozsah ich postihu totalitnou 

mocou – komunizmom do roku 1990 (Ed. Jozef Kalafut). OP KPVS, Spišská Belá 1994, s. 13.
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Mniej więcej w tym samym czasie na Štefana Horvátha sa wypytywał w domu mi-
syjnym w Bruczkowie nieznany mężczyzna. Miał ze sobą i jego fotografię w habicie 
z czasów studiów w Zgromadzeniu Księży Werbistów na Słowacji. Ogrodnik, którego 
się wypytywał i proponował mu nawet pieniądze, pomimo że znał Štefana Horvátha, 
niezdradził go. Wprost przeciwnie, zgłosił to rektorowi domu a ten odesłał sprawę 
prowinciałowi, którym od roku 1957 był Feliks Zapłata SVD. Po takiej informacji Štefan 
Horváth musiał opuścić Pieniężno. Prowincjał posłał go do Lasowiec Wielkich, gdzie 
miał u o. Gośnika przeczekać do 20 grudnia. W ten dzień przyszedł po niego o. Zapłata 
i wyjecjhali do Pieniężna. Na następny dzień w domu misyjnym św. Józefa odbywały 
się święcenia diakonatu, tóre przyujął i Štefan Horváth. Po święceniach obaj wyszli 
z domu i udali się na stację kolejową skąd odjechali do Gniezna. Tam, jeszcze w czasie 
skrywania się Horvátha, prowincjał umówił się z biskupem pomocniczym Lucjanem 
Bernackim, że po święceniach diakonatu przyjadą ku niemu i on wyświęci Horvátha 
na kapłana. Święcenia odbyły się 23 grudnia 1958 roku. Powodem przyspieszenia 
święceń (współbracia mieli święcenia aż o ponad miesiąc później – 2 lutego 1959), 
były obawy z możliwości dekonspiracji i aresztowania Štefana Horvátha a następnie 
jego wydalenie do CSR. Ale nawet jak by został ujęty, ważne było aby był wyświęcony 
za kapłana4. W ramach współpracy między krajami socjalistycznymi był poszukiwany 
również w Polsce, dzie faktycznuie się zanjdował. Jegowspółbracia werbiści go pew-
nego razu w krytycznej sytuacji zachranili bardzo orginalnym sposobem. Wykopali 
grób, do którego włożyli pustą trumnę a świeży grób oznaczyli krzyżem z napisanym 
imieniem Štefan Horváth a z datą jego urodzin i śmierci. Štefan Horváth skrywał się 
w paru polskich klasztorach5.

Droga z Pieniężna do Gniezna przed święceniami była nie tylko pełna napięcia, 
ale dla diakona Horvátha i pełna różnych zaskakujących sytuacji. Prowincjał podró-
żował z nim tym samym pociągiem ale w innym przedziale przed rozdzieleniem sie 
powiedział Horváthowi, że w przypadku kontroli i ewentualnej jego dekonspiracji 
on będzie się robić że go niezna. Święcenia odbyły się w kaplicz biskupa Bernackiego 
a bzli na nich obecni, biskup, jego sekretarz, prowincjał o. Zapłata i o. Bernard Magiera 
SVD, sekretarz prowincjała.

Pierwszym darem jaki otrzymał neoprezbiter była czekolada, którą mu kupił 
prowincjał na porzegnanie w Gnieźnie. Nowym miejscem pobytu-ukrywania się o. 
Štefana Horvátha był Dom św. Józefa w Górenej Grupe, gdzie odprawił swoją pierwszą 
mszę świętą prymicyjną i gdzie przebywał do marca 1959 roku.

Dnia 15 sierpnia 1959 roku złożył w Nysie o Štefan Horváth swoje wieczne 
śluby i wrócił do Lublina. Na tamtejszym uniwersytecie chciał studiować socjo-
logię, co jednak niebyło mu umożliwione. Pomimo to się jednak niepoddał. Przy-
jął wezwanie zajmować się socjologią w formie samostudiowania. Gdy jednak 
z czasem stwierdził, że z jego studiowania niebędzie nic ani w przyszłości i zaczął 
zajmować się bardziej potrzebnymi zajęciami jak pomoc w domu i innym stud-
dentom w nauce6.

4 Dostupné na: https://www.upn.gov.sk/publikacie_web/pamat-naroda/pamat-naroda-01–2014.pdf. 
Vyhľadané 24. 1. 2021.

5 F. Dlugoš, Prenasledovanie veriacich Spišskej diecézy 1948 – 1989. Polypress, Levoča 2003, s. 104.
6 Dostupné na: https://www.upn.gov.sk/publikacie_web/pamat-naroda/pamat-naroda-01–2014.pdf. 

Vyhľadané 24. 1. 2021.
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Dnia 22 lipca w Polsce ogłoszono amnestię, która gwarantowała wszystki, którym 
groziła kara do 10 lat więzienia, że po zgłoszeniu odejdą bez sądu i kary. O. Štefan 
Horváth po rozmowie z O. Šabom zdecydował się ujawnić, przy czm jedyna obawa 
o jego przyszłość dotyczyła ewentualnej ekstradycji. W towarzystwie współbrata 
z Polski przyjechał do Warszawy i udał się do adwokata i w jego towarzystwie poszli 
na Generalną Prokuraturę.

Po wysłuchu prokurator wezwał pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych, którzy również go przesłuchali. Ojciec Horváth był następnie zwolniony a jako 
miejsce swego pobytu podał Dom Misyjny Ducha Świętego w Warszawie.

Po ujawnieniu się czekało go jeszcze kilka przesłuchań, których najważniejszym 
celem było stwierdzić gdzie wszędzie – na jakich miejscach i w których rodzinach 
się ukrywał w latach 1957–1964. O. Štefan Horváth podał wszystkie miejsca do roku 
1961, o ile się domyślał, że do tego czasu jego pobyt był przez nich dobrze ymapo-
wany. Od roku 1961 jednak niepodal nic, aby niestworzyć prolemów ludziom, którzy 
mu pomagali. Yalecono mu nieopuszczać Warszawy.

O. Štefan Horváth odszedł jednak na dwa dni do Lublina. Po powrocie drzwi jego 
domu otworzył mu nieznany człowiek – funkcjonariusz tajnej policji, który z kole-
gami dokonywał rewizji w jego domu. O. Horváth został aresztowany, podobnie jak 
to w tym samym czasie stało się z ojcami Borikom a Šabom.

3. Skazanie i więzienie na Słowacji
Po aresztowaniu nastąpiła 5 września 1964 roku eskorta – ekstradycja trzech 

zakonników do CSSR7. 
Wieść o Horváthowych święceniach dostała się na Słowację. Ówczesny reżim 

uznał te święcenia jako utrudnianie w sprawowaniu kontroli nad Kościołem i pro-
kuratura wydała na o. Štefana Horvátha nakaz aresztowania obowiązujący na całym 
terytorium CSSR. 

Okresny Sąd w Bratysławie skazał go na 6 miesięcy więzienia bezwarunkowo. 
Po odbyciu kary wyszedł na wolność ale nie mógł pracować w duszpasterstwie. 
Dlatego podejmował pracę w różnych cywilnych instytucjach8.

Dobrzy przyjaciele zalatwili mu miejsce palacza w domu wypoczynkowym Związ-
ków Zawodowych w Tatrzańskiej Lesnej. 

Na tym ustronnym miejscu prześladowany ksiądz mógł sie przynajmnniej na chwilę 
stracić spod lupy StB.

W 1967 roku został asystentem duchowym sióstr w domu charity w Brounmo-
wie. W tym klasztorze było w tym czasie około 400 sióstr zakonnych. Štefan Horváth 
był zarazem duszpasterzem u słowackich sióstr Urszulanek, które również żyły 
w Broumowie. 

W kwietniu 1968 roku wziął udział w zjaździe przełorzonych zakonnych w Hra-
dišti pri Znojme i stał się członkiem sekretariatu wyższych przełożonych zakonnych. 
Jednak w roku 1970 po nastaniu takzwanej normalizacji w partii i w państwie se-
kretariat zzaniknął.

7 Dostupné na: https://www.upn.gov.sk/publikacie_web/pamat-naroda/pamat-naroda-01–2014.pdf. 
Vyhľadané 24. 1. 2021.

8 F. Dlugoš, Kráčame so svätým Jánom Pavlom II. MTM, Levoča 2020, s. 282–287.
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4. Pierwszy raz w duszpasterstwie
Podczas „odwilży Dubczeka” powrócil na Słowację i w sierpniu 1968 roku otrzymał 

zgodę władzy na wykonywanie służby kapłańskiej9. Został administratorem parafii 
Uloża koło Lewoczy z filją w Zawadzie. Aby niemusiał jeździć na filiałkę przez Lewoczę 
kupił samochód terenowy GAZ i na nabożeństwa dojeżdżał leśną drogą. Po uzgodnieniu 
z lewockim dziekanem Stefanem Klubertem co niedziela w miesiącach letnich odpra-
wiał mszę świętą na Mariańskiej Górze w obecnej bazylice Nawiedzenia Matki Bożej.

Również po przełożeniu z parafii Uloża często odwiedzał Mariańską Górę i co roku 
pomagał w organizowaniu Lewockiej pielgrzymki, w spowiadaniu i służeniu mszy 
świętych10.

W 1970 roku Wydział Spraw Kościelnych ONV w Spiskiej Nowej Vsi wydał przy-
kaz, według którego musiał Štefan Horváth do czternastu dni opuścić teren okresu 
spiskonowowiejskiego. W ostatniej chwili interweniowal ówczesny ordznariusz 
spiski Dr. Jozef Ligoš i ustanowił Štefana Horvátha administratorem parafii Rakusy 
koło Keżmarku, gdzie pracował siedem lat11.

Po śmierci kanonika Jozefa Vojtasa, proboszcza w Spiskiej Belej, Štefan Horváth 
stał się administratorem tejto parafii 1 marca 1977 roku i pracował w niej 15 lat12. 
W tym czasie prowadzil rekolekcje dla kapłanów w czterech słowackich diecezjach: 
Spiskiej, Koszyckiej, Rożniawskiej i Banskobystrzyckiej. Bardzo aktywnie pomagał, 
zwłaszcza w sprawach duchowych, młodym wspólnotom zakonnym, które się w tym 
czasie formowały przy Kościele w podziemiu. Podczas swojej działalności w Spi-
skiej Belej był nieustannie prześladowany przez StB. Zwykł spawać z siekierą i liną 
taterniczą pod łużkiem, aby w przypadku niebezpieczeństwa spuścić się przez okno 
do ogrodu i uciec13.

5. Prowincjał Werbistów w Nitrze
Po upadku komunizmu w 1989 roku yostały odnowione stopniowo i zakony, tak 

męskie jak i żeńskie. Między innymi również Zgromadzenie Słowa Bożego – Werbiści, 
do którego należał o. Štefan Horváth14. V 1992 roku został o. Štefan Horváth wybrany 
prowincjalnym przełożonym – prowincjałem słowackiej prowincji SVD. Nowa funkcja 
i prowincja, która po 40 letniej przerwie była na etapie zrodzenia i odnowy, stawiały 
niemałe wymagania ludziom w jej kierownictwie. Oprócz służby prowincjała o. Štefan 
Horváth był przewodniczącym wschodnioeuropejskiej strefy SVD15. Przy tych wszyst-
kich obowiązkach z wielkim oddaniem angażował się do odnowienia Zgromadzenia 
Słowa Bożego na Słowacji.

Od roku 1998, kiedy skończył kadencję prowincjała piastował funkcję rektora 
w Domu misyjnym Boskiego Serca w Vidinej przy Luczencu. Tu z wielkim oddaniem 
pracował między adeptami SVD aż do swojej śmierci. Po krótkiej ale ciężkiej choro-
bie zmarł 1 września 2003 roku. Został pochowany na cmentarzu Czryla i Metodego 

9 K. Bošmanský, K prvému výročiu smrti P. Štefana Horvátha SVD. In Katolícke noviny, č. 37/2004, s. 5.
10 Zoznam rímskokatolíckych kňazov, ktorí účinkovali v okrese Poprad a rozsah ich postihu totalitnou 

mocou – komunizmom do roku 1990 (Ed. Jozef Kalafut). OP KPVS, Spišská Belá 1994, s. 14.
11 Privátny archív Františka Dlugoša, Levoča 2008. Nestránkované.
12 K. Bošmanský, K prvému výročiu smrti P. Štefana Horvátha SVD. In Katolícke noviny, č. 37/2004, s. 5.
13 Schematizmus slovenských katolíckych diecéz 1978. SSV, Trnava 1978, s. 399.
14 Privátny archív Františka Dlugoša, Levoča 2008. Nestránkované.
15 Schematizmus Spišskej Diecézy 1992., Biskupský úrad Spišská Kapitula, Spišské Podhradie 1992, s. 106.
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w Ntrze. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył emerytowany nunciusz apostolski 
w Moskwie abp Jan Bukovsky16.

6. Ocena osobowości
Štefan Horváth był bardzo oblubiony między kapłanami i wiernymi ze względu 

na swój ludzki i przyjacielski stosunek. Był niezwykle wzsoko teologicznie i duchownie 
erudowany. Oprócz duszpasterstwa i prowadzenia rekolekcji interesowa się dzianiem 
w świecie, Kościele i w zakonie. Dobrze poznał zwłaszcza historię swojego Zgroma-
dzenia i utrzymywał czułe kontakty ze współbraćmi na misjach17.

Štefan Horváth przetłumaczył wiele teologicznych publikacji z języka niemiec-
kiego i polskiego. Pisał do Głosu z misji, Misyjnych kalendarzy i do Katolickich Nowin. 
Z polskiego orginału przetłumaczył i własnym nakładem wydał publikację Mistyka 
Gór Napisał i zilustrował trzystastronową publikację 75 lat Zgromadzenia Słowa 
Bożego na Słowacji18.

Niezmiernie miłował nasze Tatry, które w każdy wtorek odwiedzał. W Bożej przy-
rodzie czerpał nie tylko siłę cielesną, ale przede wszystkim rósł duchownie. O. Štefan 
Horváth prowadził przykładne kapłańskie życie wypełnione służbą Bogu, Kościołowi, 
Zakonowi i twórczości teologicznej.

Zakończenie/Podsumowanie
Ojciec Štefan Horváth dokończył swoje poziemskie dzieło tak, jak go kiedzś 

zaczynał: wśród swoich braci ze Zgromadzenia Słowa Bożego. Sprawiedliwość 
Najwyższego Pana naszych dni przyszła co prawda aż po latach ciężkich prób, ale 
we właściwym czasie. Wierny syn Kościoła i Zakonu po roku 1989 przekonał się 
o odwiecznej prawdzie, że Jezus prowadzi na do siebie krętymi drogami. Jednak cel 
tej pielgrzymki jest jasny i niestraca się w przemijających dyiejach lub okoliczno-
ściach. Podczas swojej pracy w Spiskiej Belej miał zwyczaj spawać Š. Horváth z sie-
kierą i liną taterniczą pod łukiem.... Nie ma wątpliwości, że ewentualną ucieczkę y 
okna na linie by dokazał. Ten szczegół dokreśla ciągłą obecność nieoczekiwanego 
losu, w jakim o. Horvat żył przez lata. Tatry poznał jak włąsną dłoń, ale nie chodził 
do nich jedynie dla zdrowia i kondycji, hoć to nie da się pominąć – przecież duch 
ludzki pewny w wierze i oddany Bogo najlepiej się czuje w zdrowym ciele. On jednak 
wraz z kondycją utrzymywał i ciągle zwyższował swoje intelektualen horyzonty, 
głównie z teologii.

Jednak w słuzbie tego kapłana przebija sięwyraźna pieczęć rekolekcjonisty a prze-
łożonego prowincjalnego Zgromadzenia. Jest podziwugodne, ile w stosunkowo krótkim 
czasie 1989–2003 potrafił ten skromny człowiek dokonać. Miejsce na ostatni odpo-
czynek znalazł o. Horváth na nitrzańskim cmentarzu sv. Cyryla i Metodego w Nitrze 
pod majestatycznym Zoborom, w ziemi z którą się nierozłącznie wiąże początek 
chrześcijaństwa na Słowacji.

16 Zoznam rímskokatolíckych kňazov, ktorí účinkovali v okrese Poprad a rozsah ich postihu totalitnou 
mocou – komunizmom do roku 1990 (Ed. Jozef Kalafut). OP KPVS, Spišská Belá 1994, s. 14.

17 F. Dlugoš, Profily odvahy a viery. Spišskí mučeníci 1948 – 1989. 2. diel. Verbum, Ružomberok 2010, 
s. 122–123.

18 K. Bošmanský, K prvému výročiu smrti P. Štefana Horvátha SVD. In Katolícke noviny, č. 37/2004, s. 5.
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Abstrakt:
Životná cesta rehoľníka Štefana Horvátha zo Spoločnosti Božieho slova bola 

púťou per asperam ad astram – utrpením ku hviezdam. Hoci nevyhľadával napínavé 
dobrodružstvá, predsa ho osud vystavil perzekúcii a prenasledovaniu tajnej polície 
v bývalej ČSSR i v susednom Poľsku. Máloktorý kňaz podstúpil takú drastickú tortúru 
šikanovania a personálnej diskriminácie ako Štefan Horváth. Tento oddaný syn Cirkvi 
oplýval nadpriemerným intelektom, vedomosťami, ale predovšetkým silným charak-
terom, vďaka ktorému zdolával všetky prekážky a krivdy.

Kľúčové slová: cirkev, Levoča, Poľsko, perzekúcia, prenasledovanie, rehoľa, roz-
sudok, ŠtB,

Summary:
The life journey of the monk Štefan Horváth from the Society of the Word of God 

was a pilgrimage per asperam ad astram – suffering to the stars. Although he did not 
seek exciting adventures, fate nevertheless exposed him to the persecution and per-
secution of the secret police in the former Czechoslovakia and in neighboring Poland. 
Few priests have undergone such a drastic torture of bullying and personal discrim-
ination as Štefan Horváth. This devoted son of the Church was full of above-average 
intellect, knowledge, but above all a strong character, thanks to which he overcame 
all obstacles and wrongs.

Keywords: Church, Levoča, Poland, persecution, persecution, order, verdict, ŠtB.

Streszczenie:
Droga życiowa zakonnika Štefana Horvátha ze Zgromadzenia Słowa Bożego była 

pielgrzymką per asperam ad astram – przez cierpienie do gwiazd. Pomimo że nie po-
szukiwał adrenalinowych przygód, to jednak los nie oszczędził mu ani nękania i prze-
śladowania przez tajną policję w byłej CSSR i w sąsiedniej Polsce. Niewielu kapłanów 
przeżyło tak drastyczne tortury polegające na znęcaniu się i osobistej dyskryminacji 
jak Štefan Horváth. Ten oddany syn Kościoła wynikał nieprzeciętną inteligencją, wia-
domościami ale przede wszystkim silnym charakterem, dzięki któremu pokonywał 
wszelkie przeszkody i krzywdy.

Kluczowe słowa: Kościół, Lewocza, Polska, egzekucja, prześladowanie, zakon, 
wyrok, ŠtB,
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Jozef Vojtas – kapłan, więzień za wiarę 
i historyk Kościoła

Ks. prof. Dr hab. František Dlugoš – Katolicki Uniwersytet w Rużomberku

Wprowadzenie
Wierni, potomkowie i najbliższa rodziana politycznych więźniów zapełnili w nie-

dzielę 23 czerwca 2019 roku lewocką bazylikę św. Jakuba, abz sobie przypomnieć 
i uczcić ofiary dramatycznych wydarzeń lewockiego buntu, od którego przeszło już 
ponad siedemdziesiąt lat.

Kobiety i mężczyźni, dziewczęta i młodzieńcy postawili się 25 czerwca 1949 roku 
zzagrożeniom samowoli a bezprawia. Niepatrzyli na grożące im niebezpieczeństwo 
ale w napiętej atmosferze dusznego czerwcowego dnia połączyła ich miłość do du-
chownego ojca, lewockiej Matki Bożej i sprawiedliwy sprzeciw. Niemieli iluzji, w naj-
lepszym razie byli świadomi tego, do jakiej nierównej walki ze współczesną policyjną 
maszynerią się puszczają. A przecież udało im się zasiać, do chłodnego powojennego 
czsu, ziarnko wiary i nadzieji.

Lewocki bunt jest nierozdzielnie związany z osobą a zwłaszcza z losem kanonika 
Jozefa Vojtasa. Powiązanie Bożego zrządzenia i świeckich okkoliczności zaprzyczyn-
niły związanie wiernego syna lewockiej Matki Bożej i buntu sprawiedliwie nagnie-
wanych parafian, którzy przyszli bronić swego proboszcza. Powstało coś na sposób 
nomen omen – imię (nazwa wydarzenia) los.... Dlatego autor wyznaczył czerwcowym 
lewockim wydarzeniom odpowiednie miejsca w swojej pracy.

Biskup Jan Vojtaššák otaczał się ludźmi mądrymi i wykształconymi, u których 
wspierał ich dalszy rozwój, a zwłaszcza ambicje naukowe. Większość z nich odwdzię-
czyła się swojemu biskupowi tym najpiękniejszym sposobem – pewnym i wiernym 
trwaniem przy jego boku w chwilach największego zagrożenia i cierpienia.

Jedno z najbardziej honorowych miejsc w wykazie tych statecznych ludzi należy 
się lewockiemu kanonikowi Jozefowi Vojtasowi. Wytrzymał ciężkie próby, gdy ocknął 
się twarzą w twarz z niemożliwością wyboru: zdradzić i zachować własną skurę, lub 
wytrwać przy swoim ojcu duchownym ryzykując więzienie w komuistycznym łagrze.

1. Lata dziecięce i studia
Jozef Vojtas urodził się 24 listopada 1906 roku w Jurgowie (obecnie Polska). Ojciec 

Frantisek Vojtas, drobny rolnik, a później gajowy, matka Zofia, z domu Chowaniec. 
Miał siedmioro rodzeństwa1.

1 T. Nováková, Kanonik Jozef Vojtas. In Zborník prednášok z historickej konferencie: Proroci a kňazské 
osobnosti 20. storočia, s medzinárodnou účasťou. (Ed. F. Dlugoš). Verbum, Ružomberok 2010, s. 125.
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Po ukończeniu szkoły ludowej w latach 1917–1925 uczęszcza do gimnazium 
w Podolincu, Koszycach a na koniec w Lewoczy, gdzie zdał maturę. Jako młody czło-
wiek pragnął zostać lekarzem, dlatego po maturze w 1925 roku rozpoczyna studia 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie2.

Ponieważ poczuł w sobie powołanie do stanu kapłańskiego, po pierwszym roku 
medycyny zgłasza się na studia świętej teologii do Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Spiskiej Kapitule3.

Po szczęśliwym zakończeniu studiów teologicznych i formacji kapłańskiej w spi-
skim seminarium został Jozef Vojtas 27 kwietnia 1930 roku wyświęcony na kapłana 
w spiskiej katedrze św. Marcina przez biskupa Jána Vojtaššáka4.

2. Służba kapłańska
Po święceniach został wikariuszem w Hrabusziciach, gdzie pracował do 192 roku. 

Następnie został najpierw wikariuszem a później administratorem parafii w Marku-
szowcach5. W 1933 roku został administrtorem parafii w Spiskich Hanuszowcach 
a od 1934 roku proboszczem w Wielkiej Frankowej6.

W roku 1940 został dziekanem i inspektorem szkolnym w dystrykcie Niedzica 
(obecnie w Polsce) a rok później został inspektorem szkolnym dla dekanatu Spiska 
Stara Wes7.

Dnia 3 kwietnia 1947 roku został mianowany kanonikiem a zarazem lewockim 
proboszczem, gdzie zajął miesce zmarłego kanonika Jozefa Krššáka8.

3. Proboszcz w Lewoczy
Proboszczem w Lewoczy był stosunkowo krótko, tylko trzy lata. Wziął udział 

w przygotowaniu historycznego Lewockiego odpustu 2 lipca 1947 roku podczs któ-
rego biskup Ján Vojtaššák dokonał zaświęcenia Diecezji Spiskiej Niebieskiej Matce 
– Pannie Marii. Z inspiracji biskupa Jána Vojtaššáka założył Złotą Księgę Mariańskiej 
Góry, którą aprobował i swoim podpisem potwierdził ordynariusz diecezji. Kanonik 
Vojtas wpisał się do Złotej księgi jako jeden z pierwszych9.

Joyef Vojtas jako proboszcz Lewoczy przeżył jeszcze jeden historyczny odpust 
2 lipca 1948 roku. Uroczystej mszy świętej odpustowej przewodniczył kard. Josef 
Beran, któremu towarzyszyli spiski biskup Ján Vojtaššák i lewocki proboszcz, kano-
nika Jozef Vojtas10.

2 I. Chalupecký, Jozef Vojtas – bibliografické heslo. In Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. 
(Ed. J. Pašteka). Lúč, Bratislava 2000, s. 1473–1474.

3 T. Nováková, Kanonik Jozef Vojtas. In Zborník prednášok z historickej konferencie: Proroci a kňazské 
osobnosti 20. storočia, s medzinárodnou účasťou. (Ed. F. Dlugoš). Verbum, Ružomberok 2010, s. 127.

4 Slovenský biografický slovník, zväzok VI., redakcia A. Maťovčík. Matica slovenská, Martin 1994, s. 305.
5 Schematizmus Almae Dioecesis Scepusiensis 1940.
6 F. Dlugoš, Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí. Polypress, Levoča 2000, s. 89.
7 T. Nováková, Kanonik Jozef Vojtas. In Zborník prednášok z historickej konferencie: Proroci a kňazské 

osobnosti 20. storočia, s medzinárodnou účasťou. (Ed. F. Dlugoš). Verbum, Ružomberok 2010, s. 129.
8 F. Dlugoš, Sluha Boží, biskup Ján Vojtaššák, a jeho vzťah k Mariánskej hore v Levoči. Polypress, Levoča 

2000, s. 40–42.
9 F. Dlugoš, Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí. Polypress, Levoča 2000, s. 89.
10 S. Vodičková, Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. Ústav pro studium tota-

litních režimů, Praha 2009, s. 287–288.
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Jozef Vojtas był wielkim miłośnikiem Mariańskiej Góry. W długoterminowej per-
spektywie wiązał z tym miejscem wielkie plany. Pragnął zmodernizować lewocką 
świątynię, doprowadzić do niej wodę, wybudować drogę, postawić klasztor, dom re-
kolekcyjny i dom pielgrzyma (hotel). Jego śmiałe plany nie zostały jednak spełnione 
ze znanych owodów – nastała twarda komunistyczna era, reżim totalitarny. Udało się 
jednak w 1947 roku doprowadzić na Mariańską Górę prąd elektryczny, którego linia 
była prowadzona po drewnianych słupach11.

Z taką samą troską zajmował się również kościołem parafialnym św. Jakuba, 
obecnie bazylika minor. Podczas swego krótkiego posługiwania dał położyć nową 
posadzkę i uporządkował interier kościoła parafialnego tak, aby w nim jako styl do-
minowała gotyka12.

W Lewoczy przeżył jednak i chwile smutne, zwłaszcza po Wydarzniach lutowych 
i po nacjonalizacji w roku 1948.

4. Lewocki bunt a dziekan Jozef Vojtas
Kościelna Szóstka już na swoim pierwszym zasiadaniu 30 kwietnia 1949 roku zde-

cydowała, że Kościół należy podzielić. Trzeba oderwać go od Watykanu a kapłanów 
i wiernych od biskupów. Miałby powstać kościół państwowy z takzwanzmi kapłanami 
patriotami, którzy byliby ochotni współpracować z komunistami. Akcji tej nadano 
nazwę Akcja Katolicka aby okłamać wiernych, ponieważ już kilkadziesiąt lat istniała 
w Kościele organizacja o takiej nazwie, która była organem laickiego apostolatu. Dla 
powstania a dzialalności takzwanej Akcji Katolickiej został opracowany specjalny plan. 
Zostały do niego zapracowane dokumenty IX zjazdu KSC z 28 maja 1949 roku, które 
jasno określały biskupów i kapłanów wiernych Watykanowi za zdrajców narodu, Któ-
rych niebędzie się tolerować ani oszczędzać. Jako przeciwwagę ukazywano takzwanych 
dobrych katolickich kapłanów którzy niezgadzali się z krokami wysokiej hierarchii.

Działalność Akcji Katolickiej zorganizowanej przez reprezentantów CSR, rozpoczęła 
się oficjalnie 10 czerwca 1949 roku w Pradze w Obecnym Domu. Na tym spotkaniu 
„postępowi” reprezentanci duchowieństwa i wiernych przyjęli Odezwę czeskich 
i słowackich katolików. Ogłosili swoją wierność Kościołowi Rzymskokatolickiemu. 
Uznali prawo papieża i biskupów w sprawach religijnych a potępili wojnę i kapitalizm. 
Podzielali pogląd, że jedynie socjalizm stanowi właściwy ustrój polityczny i dopóki 
„drapieżne społeczeństwo” nie zostane zastąpione przez społeczeństwo socjalistyczne 
niebędzie prawdziwego pokoju. W odezwie twierdzili, że dopóki trwały rozmowy między 
przedstawicielami państwa i Kościoła, nie zostało wstrzymane wydawanie żadnego 
czasopisma a episkopat miał pozwolenie na wydawanie prasy pod warunkiem, że jej 
niebędzie politycznie wykorzystywał. Zebrani wysłowili swoje zdziwienie z karania 
kapłanów, wspierających porządek ludowodemokratyczny. Swje cele zdefiniowali 
w sześciu punktach:
1. Zintensywnić religijne i moralne życie Kościoła i zacieśnić współpracę między 

laikatem a kapłanami.
2. Zabezpieczyć religijne wychowanie dzieci.
3. Poszerzyć wydawnictwa prasy katolickiej.

11 I. Chalupecký, Jozef Vojtas – bibliografické heslo. In Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. 
(Ed. J. Pašteka). Lúč, Bratislava 2000, s. 1474.

12 F. Dlugoš, Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí. Polypress, Levoča 2000, s. 90.
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4. Zapewnić utrzymanie kościołów przez państwo i wykonywanie kultu religijnego.
5. Rozszerzyć i pogłębić czynność Katolickiej Charity.
6. Uporządkować stosunki między państwem a Kościołem

Na zjeździe inauguracyjnym Akcji Katolickiej było obecnych około 300 osóbw 
tym 68 kapłanów. Uczestnicy z entuzjazmem przyjęli przemówienia Josefa Plojhara, 
Alexandra Horaka, Jozefa Lukačoviča, Jozefa Fialu i innych, a nie ukazały się żadne 
napięcia. Prasa w opublikowanym 11 czerwca 1949 roku ogłoszeniu założenia pre-
zydium Akcji Katolickiej podawała nazwiska jedynie laickich członków i podpisy 
popierających ich kapłanów.

W wystosowanym telegramie zapewnili Klementa Gottwalda o swojej wierno-
ści wobec państwa a ślubowali współpracę przy planowanm budoaiu republiki. Ze 
wszystkich sił starali się o rozwiązanie napięcia w stosunkach państwa i Kościoła. 
O przyjaznym stosunku Gottwalda do Kościoła Rzymkokatolickiego przekonywała 
ich jego prośba o wykonanie Te Deum po jego wyborze na prezydenta republiki.

Prezydent w przesłanej Akcji Katolickiej odpowiedzi, wyraził swoją radość z decyzji 
katolickich duchownych i wiernych o współpracy na planowanej budowie naszej repu-
bliki. Wyraził też pragnienie pozytywnej współpracy państwa i Kościoła Katolickiego. 
Dowodem tej współpracy było według niego gospodrcze i inne wsparcie Kościoła przez 
państwo. Akcji Katolickiej życzył wielu sukcesów w wzpełnianiu przyjętych zadań.

Jest rzeczą oczywistą, że założenie takzwanej Akcji Katolickiej nie miało służyć 
wsparciu i rozwoju Kościoła Katolickiego, ale jego rozbiciu a stopniowej likwidacji. 
Biskupi 15 czerwca 1949 wzstosowali do wiernych list pasterski: Obežník katolíckemu 
ľudu a duchovenstvu, w którym zbijali twierdzenia oficjalnej propagandy, która z nie-
powodzenia negocjaci obwiniała episkopat. Porozumenie byłoby możliwe jedynie 
wtedy, jeśli państwo nie ingerowłoby do spraw religijnych i kościelnych, podobnie jak 
Kościół nie ingeruje do polityki. Biskupi poświęcili też uwagę Akcji Katolickiej, którą 
uznali za nieprawą, a która miała zmylić wiernych a uniemożliwić biskupom obronę 
wolności i praw Kościoła. Osoby, które yorganizowały Akcję Katolicką zostały obłożone 
exkomuniką na podstawie kan. 2334, ust. 2 i kan. 2331, § 2 KPK 1917.

Osoby, które przyłączyły się do Akcji katolickiej miały swój czyn odwołać poprzez 
oświadczenie u swojego Ordynariusza. Według episkopatu celem Akcji Katolickiej było 
podporządkowanie Kościoła antychrześcijańskiej ideologii. W swoim Liście wspomnieli 
też o wymaganiach, jakie miał spełnić rząd, aby wzajemne rokowania między rządem 
a episkopatem mogły być dalej kontynułowane. Chodziło głównie o respektowanie 
chrześcijańskiego światopoglądu w życiu publicznym. Rząd miał uznać duchową moc 
rzymskiego papieża, biskupów i odwołać wszystkie rozporządzenia ograniczające 
wolność religijną Kościoła Katolickiego w Czechosłowacji.

List pasterski: Głos biskupów i ordynariuszy Czechosłowacji do wiernych w godzinie 
wielkiej próby. (Hlas československých biskupov a ordinárov veriacim v hodine veľkej 
skúšky), napisany na posiedzeniu biskupów i ordynariuszy Kościoła Katolickiego miał 
zostać odczytany w kościołach 26 czerwca 1949 roku. Poświęcono w nim wiele uwagi 
Akcji Katolickiej, oraz definiowano wolność religijną dla katolików, która jest ściśle 
związana z prawami człowieka. Księżom wydano zarządzenie, aby list odczytano 
w niedzielę 19 czerwca podczas wszystkich mszy świętych. Służby bezpieczeństwa 
dostały rozkay skonfoskować ten pasterski list. Pomimo wszystko większość księży 
list przeczytała. Gdy policja i organy bezpieczeństwa państwa chcieli zakroczyć 
przeciwko nieposłusznym kapłanom, ludzie postawili się do obrony swoich pasterzy.
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Na ten pasterski list i wypowiedzi biskupów zareagowali niektórzy postępowi 
kapłani w następujący sposób: Jozef Lukačovič obwinił episkopat z reakcjonarstwa 
a pod adresem papieża powiedział, że niemoże wiernym narzucać jego polityki 
a w sprawach politycznych nieistnieje nieomylność Stolicy Apostolskiej. Według 
komisarza Lukačoviča Akcja Katolicka niepodejmuje i nierobi nic ani przeciwko Bogu, 
ani przeciwko Kościołowi, ani przeciwko nauce i moralce katolickiej. Alexander Horak 
w związku z Akcją Katolicką zaznaczył, że ruch ten ma swój wzór w świętych Cyrylu 
i Metodzie. W swoim oświadczeniu wyraził ubolewanie z powodu postawy niektórych 
przedstawicieli Kościoła. Aby wyrazić poparcie dla kościelnej polityki państwa zorga-
nizowali w lipcu 1949 roku pielgrzymki na Dewin, Sazawu i Welehrad. Pielgrzymka 
na Dewin niebyła oficjalnie żadnym wydarzeniem religijnym, ale państwowo-kościelnym 
dniem słowackim. Obecny był premier rządu, Przewodniczący Związku Komisarzy, 
dyplomaci i inni.

W odróżnieniu od oficjalnej propagandy, która informowała obywateli CSR o nie-
ustannym wsparciu Akcji Katolickiej przez duchowieństwo, duchowieństwo katolickie 
wydało 16 lipca 1949 oświadczenie, w którym odrzuciło Akcję Katolicką i wygłosiło 
wierność episkopatowi. Wierni zostali zapoznai ze sposobem zdobywania podpisów 
poprzez przymus lub podstęp. Duchowieństwo oczekiwało, że państwo zmieni woją 
politykę, ale ponieważ zachowanie się władzy państwowej nie uległo zmianie zwrócili 
się z oświadczeniem do opinii publicznej. Duchowni potierdzili w nim swoją wier-
ność arcybiskupowi Beranowi i wszystkim czechosłowackim biskupom, oraz wyrazili 
gotowość cierpieć wraz z nimi. Duchowni potępili Akcję Katolicką i opowiedzieli się 
za zawarciem sprawiedliwego porozumienia między państwem a Kościołem. Przy-
pomnieli o pierwszeństwie wartości Boskich przed ludzkimi. Oświadczenie mieli 
przeczytać kapłani we wszystkich diecezjach CSR 17 lipca 1949. Duchowni obiecali 
też podać do wiadomości publicznej ilość kapłanów którzy podpisali Ohlas.

Biskup Vojtaššák ostrzegł przed przebiegającą w tym czasie organizowaną próbą 
dokonania schizmy w ramach takzwanej Akcji katolickiej:

Niedajcie się okłamać, ten destrukcyjny ruch przybrał kłamliwą nazwę Akcja Kato-
licka. Wybrali sobie tę nazwę, aby przy jej pomocy kłamali i oszukiwali. Nieprzyjaciel 
wymyślał tu nowy rodzaj kłamstwa, aby pod maską katolicyzmu uwieść nieostrożnych. 
Kłamliwe są ich twierdzenia o tym, że są posłuszni papieżowi i biskupom. Są to puste 
słowa, którymi zakrywają swoje prawdziwe intencje, zamiary oraz dalsze plany i czyny. 
Zdobywają podpisy sympatyków dla swojej Akcji Katolickiej również między niekato-
likami i niewierzącymi, aby w ten sposób podzielić katolików na dwa obozy. Nazywają 
się chrześcijanami, dokońca katolikami, ba nawet dobrymi katolikami, ale niestety 
niekierują się ani nauczaniem Chrystusa, ani Jego przykazaniami. Twierdzą, że to oni 
zapalają i szerzą światło, a w skuteczności błądzą w ciemnościach a prawdę zakrywają 
kłamstwem. Destrukcyjna Akcja Katolicka bierze pod ochronę, preferuje kapłanów 
i wiernych, którzy stają przeciwko autentycznej władzy kościelnej i odmawiają się jej 
podporządkować.

Po tych upomnieniach Vojtaššák ostrzegł tych, którzy się jeszcze wahają: Kto w tych 
trudnych czasach i próbach, czy to z powodów osobistych lub innzch przyczyn, będzie 
chciał uniknąć jeszcze cięższym próbom, kulejąc na obie strony, ten z całą pewnością 
dopłaci na swoją ostrożność a nieochotę nie tylko żyć ale i umrzeć w Kościele Chrystusa. 
Jeśli dziś oczekujeme wyznawców, a może i męczenników spomiędzy świeckich, to oni 
chcą widzieć na czele tych zastępów swoich duchownych.
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Władza od samego początku powstania Akcji Katolickiej wytwarzała napięcie po-
między państwem a Kościołem. Oprócz popierania i propagowania Akcji Katolickiej 
i lojalnych księży, władza organizowała kampanię przeciwko Watykanowi i biskupom 
wiernym Watykanowi, dosadzała komisarzy do Kurii Biskupich i nakazała ogłosić 
spotkanie duchownych.

Dosadzenie komisarzy do Kurii Biskupich i ogromna podpora dla Akcji katolickiej 
jeszcze bardziej nadwyrężyła, już i tak mocno napięte, stosunki między państwem 
a czechosłowackim episkopatem. Przedstawiciele państwa ydecydowali się wywijać 
nacisk z dwóch stron naraz. Jeden kieruek prowadził z dołu, czyli cbył z woli ludu, 
którym była Akcja katolicka a drugi stanowił nacisk instytucji państwowych. Dosa-
dzenie komisarzy oznaczył Sługa Boży Ján Vojtaššák za najbardziej znieważający 
akt i był on dla niego najbardziej upokarzającym wyczynianiem rządu. Komisarze 
niebyli przydzeleni do wszystkich Kurii Biskupich. W ten sposób władza pragnęła 
rozbić jedność episkopatu. Biskup Ján Vojtaššák o odbieraniu poczty przez komisarza 
powiedział, że jest to drogi i zbyteczny roznosiciel urzędowej poczty. W ten sposób 
do rokowania między państwem a Kościołem przybył dalszy warunek – likwidacja 
urzędu komisarza.

W związku zAkcją katolicką doszło na Słowacji do największej fali niepokojów 
końcem czerwca a na początku lipca 1949 roku. W yasadzie zaczęło się od akcji 
przejmowania listów pasterskich przez służby bezpieczństwa w rannych godzinach 
19 czerwca 1949 roku. Sytucji niepodgrzewało tak ani samo czytanie listów, którym 
wierni niepoświęcali większej uwagi, lub ich nierozumieli, ale szło raczej o twarde 
postępowanie organów bezpieczeństwa przy konfiskacie listów, jak również o osobiste 
komentarze niektórych księży. Bardziej niż skomplikowane formuły z pasterskiego 
listu utkwiło w pamięci wiernych to, co naprzykład ogłosił proboszcz w Czadci 19 
czerwca 1949:

Drodzy parafianie, ten list pasterski służba bezpieczeństwa zakazała mi czytać. Jeśli 
jutro ja lub ksiądz wikary nieprzyjdziemy na nabożeństwo, tak wiecie co się z nami stało.

Wierni bojąc się aby ich księża niezostali uwęzieni organizowali straż aby ich 
bronić, organizowali zgromadzenia i bronili funkcionariuszom urzędów państwo-
wych w dostępie do plebanii a nawet wstępu do wiosek. Niekiedy wyganiano ich 
przy użyciu siły, innym razem starczyła groźba jej użycia. Władza państwowa starała 
się uciszyć tęfalę niepokojów najpierw ostrymi słownymi wypowiedziami. Dnia 21 
czerwca 1949 rząd przyjął twarde stanowisko w sprawie niepokojów a z ich podże-
gania obwinił hierarchię kościelną.

Gustaw Husak 24 czerwca 1949 demagogicznie ogłosił, że katoliccy biskupi na czele 
z arcybiskupem Beranem, oraz niektórzy księża niemogą wymigać się od odpowiedzial-
ności za takie rozruchy i szkody, jakie zaprzyczynili. Są to prawdopodobnie intencje sił 
wywrotowych w państwie, którym nieodpowiada pokój w naszych wioskach i miastach.

Fala niepokojów się jednak niezatrzymała, wprost przeciwie, rozszerzyła się 
na całą Słowację. Tak na Słowacji w okresie od 15 czerwca do 15 lipca doszło 
do zamieszek w 50 miejscach, gdzie wierni broniący swoich kapłanów postawili 
się przeciwko siłom policji lub innym urzędnikom państwowym. Wydarzenia 
te były oznaczone jako bunt i zostały brutalnie stłumione. Dziesiątki niewinnych 
ludzi zostało skazanych na wysokie kary a wiele osób przepłaciło to życiem. 
Do największych buntów, w których wzięło udział najwięcej wiernych, doszło 
w Drahovciach (Bratysławski Kraj), w Czadcy (Żyliński Kraj) i w Lewoczy (Koszycki 
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Kraj). W każdym z nich wzięło bezpośredni udział około tysiąca osób. Fala aresz-
towań organizzatorów i uczestników buntów osiągnęła wielkie rozmiary. Siłom 
bezpieczeństwa, zwłaszcza służbie bezpieczeństwa, wydano rozkaz aby zabronili 
dalszym niepokojom i podstępnym atakom wymierzonym w nasz ludowodemo-
kratyczny porządek i osiągnięcia ludu pracującego. Do realizacji tego polecenia 
w trzech przypadkach został wykorzystany specjalny oddział sił służby bezpie-
czeństwa Janosik.

Do połowy lipca w związku z buntami związanymi z Akcją Katolicką zostało aresz-
towanych 717 osób.

W Żilińskim Kraju najwięcej ludzi było uwięzionych w związku y buntem w Czadci. 
W Bratysławskim Kraju po buntach w Drahowcach i w Hornej Krupej. W Preszowskim 
Kraju w miejscowościach Sziroke i Dlha nad Cirochą. W Koszyckim Kraju w Lewoczy, 
Żdiarze i w Huncowcach. Bunt ten był największym masowym wystąpieniem prze-
ciwko reżimowi komunistycznemu na Słowacji do listopada 1989. Według raportu 
Komisji Sprawiedliwości wzięło w nim udział we wszystkich Krajach Słowacji 25 000 
osób. Oskarżenia skierowano przeciwko 1136 osobom z których 467 zostało skaza-
nych ws umie na 546 lat, 6 miesięcy i 27 dni. Uniewinniono jedynie 289 osób, wiele 
dalszych osób dostało wyroki w zawieszeniu. Był to więc największy masowy opór 
obywatelski – wiernych przeciwko reżimowi komunistycznemu.

Z takzwaną Akocją Katolicką wiąże się również Lewocki bunt który rozpoczął się 
25 czerwca 1949 roku w godzinach popołudniowych, kiedz to do Lewoczy przyszli 
przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Narodowej z Koszyc aby, według materiałów 
ze śledztwa, omówić tradycyjną pielgrzymkę na Mariańską Górę. Ponieważ dziekan 
Jozef Vojtas na wezwanie niereagował i nieprzyszedł ani po telefonicznym wezwa-
niu wybrał się po niego referent ds. bezpieczeństwa. Między tym KSS rozszerzyła 
po Lewoczy wiadomość, że przyszli aresztować dziekana. Dlatego na referenta 
w sieni plebanii czekało około 25 kobiet, które wyrzuciły go na ulicę, gdy wychodził 
z kancelarii wraz z dziekanem. Dziekana z budynku niewypuścili. Między godziną 
16 a 17 chciał iść na plebanię przewodniczący Okresnej (Powiatowej) Rady Akcji 
w przekonaniu że tam odbywa się spotkanie. Przed plebanią było już około 200 
osób, ktre go podobno napadły, bili rękami i kijami. Podobnie został potraktowany 
przewodniczący Okresnej (Powiatowej) Rady Narodowej Andrej Ondrejčák, który 
chciał przekonać zgromadzonych, że wiadomość o aresztowaniu księży jest nie-
prawdziwa. Udało mu si uciec przy pomocy żony. Przed północą uciekł również 
Adam Kašper członek Komunistycznej Partii Słowacji, który przyszedł między po-
burzony tłum robić porządek. W tym czasie było przed plebanią zgromadzonych 
już około tzsiąc osób. Między tym część protestującycch była wymusić uwolnienie 
największego buntownika Jozefa Ríša. Inna grupa ludzi odeszła przed mieszkanie 
przewodniczącego Okresnej Rady Narodowej, gdzie porozbijali okna a do środka 
wrzucali kamienie. Rano 26 czerwca zebrani zaczęli się powoli rozchodzić.

W lewockim buncie 25–26 czerwca 1949 wzięli udział nie tylko mieszkańcy tego 
miasta, ale również ludzie z okolicznych miejscowości. Z przekonaniem, że doszło 
do aresztowania miejscowego proboszcza, napadli a poranili przewodniczącego 
Okresnej Rady Narodowej, przewodniczącego Frontu Narodowego, wymusili uwol-
nienie aresztowanej osoby a według raportu policji chcieli obsadzić siedzibę Służby 
Bezpieczeństwa. Dopiero po ostrzegawczych strzałach tłum przesunął się pod 
plebanię, której pilnowali aż do rana a rankiem się rozeszli. Lewocki bunt osiągnął 
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największe rozmiary na Słowacji. Spiscy kapłani spolu z wiernymi pod pzewodnic-
twem neustraszonego biskupa Jána Vojtaššáka odważnie postawili się na obronę 
swoich praw religijnych.

Wydarzenia, które odegrały się później stanowią napewno rekord w szybkości 
pracy naszych organów sprawiedliwości. Prawdopodobnie któryś z polityków zde-
cydował, że ta sprawa ma być załatwiona do czasu Lewockiej Pielgrzymki 2 lipca 
1949 roku. Dlatego już pierwsze wnioski w tym na Rudolfa Jurika i 10 towarzyszy 
wypracowała StB natychmiast a już 30 czerwca złożyła je w Okresnej Prokuraturze 
w Koszycach. Sprawę prowadził okresny prokurator dr Ferdinand Lom. Między tym 
jednak, jeszcze w ten sam dzień musiał Sąd Krajowy w Koszycach delegować proces 
na Okresny Sąd w Koszycach, Zamiast na Okresny Sąd w Lewoczy, któremu praw-
dopodobnie niedowierzali. Koszycki Okresny prokurator jeszcze w ten sam dzień 
opracował zarzuty i przedłożył je na sąd. Rozprawa przed senatem Okresnego Sądu 
w Koszycach, któremu przewodniczył sędzia Ľudovít Halaša, odbyła się już na drugi 
dzień 1 lipca. Wyroki były drakońskie. Mimo to prokurator jeszcze złożył odwołanie 
z powodu niskich kar. Już sama kosmiczna szybkość przeprowadzenia sprawy ukazuje, 
że był to proces polityczny. Jeszcze bardziej potwierdza to fakt, że już 2 lipca, w dzień 
święta Nawiedzenia Matki Bożej, czyli w dzień Lewockiej pielgrzymki, wschodniosło-
wacka Prawda napisała z podkreślonym tytułem na pierwszej stronie: Lewocki pro-
wokatorzy skazani. Na tej samej stronie były jeszcze reklamowe tytuły: Niedopuścimy 
do wykorzystania Kościoła przeciwko państwu. Akcja Katolicka będzie się dalej rozwi-
jać. Jak również: Masy katolickich wiernych za Ohlas. A dalej: O co im chodzi? Sprawa 
została więc wykorzystana medialnie. Była również wykorzystana na zastraszenie 
wiernych, co w znacznej mierze się udało. Wykorzystali ją również autorzy publikacji 
Sprzysiężenie przeciwko republice Alojz Svoboda, Anna Tučková a Viera Svobodová, 
którzy wykorzystali również to, że 25 czerwca przypadkiem, był na Spiskiej Kapitule 
papieski chargé d’affaires Verolino, który przed swoim wydaleniemz CSR 13 czerwca 
odwiedził wszystkie kurie biskupie. Wspomniai autorzy przypisują bunty właśnie 
jego przykazom i piszą, że przy informacji o wydarzeniach w Lewoczy Verolino po-
dobno uściskał mocno rękę Vojtaššáka i ze wzruszeniem powiedział: Tak musi się 
to robić, tak to ma być, tak to musi się zorganizować w całej Słowacji. Prawdą wszak 
jest, że podczas wydarzeń w Lewoczy Verolino na Spiskiej Kapitule wogóle nie był.

Ogólnie możemy powiedzieć, że w związku z wydarzeniami w Lewoczy było ob-
jętych śledztwem w sumie 191 osób. Przed sądem stanęło 62 osoby a skazanych zo-
stało 52 osób. Skazani byli więzieni w Leopoldowie, w Ilawe, nieletni w Państwowym 
Zakładzie dla Nieletnich w Trenczynie. Niektórzy odbyli cały wymiar kary a iektórych 
objęła amnestia. To jednak nnic nie zmienia na fakcie, że do więzienia dostali się 16–17 
letni chłopcy, młode dziewczęta, matki z małymi dziećmi.

Należy wspomnieć, że skazani zostali nawet małżonkowie, Michal Suchy z małżnką 
Marią pomimo że w domu pozostała szóstka dzieci z których najmłodsze miało cztery 
miesiące. Byli skazani jedyni żywiciele rodzin i to bez żadnej winy. Nawet podczas zatrzy-
mania w areszcie byli wykorzystywani do prac w levockich lasach i na innych miejscach. 
Po ukończeniu kary ub po zwolnieniu z więzienia musieli zgłaszać się do Urzędu Pracy, 
który posyłał ich na różne prace przymusowe do kopalń albo na inne ciężkie roboty.

W późniejszym terminie zodstał osądzony i skazany za organizowanie całego 
buntu również dziekan Jozef Vojtas. Po powrocie z więzienia zakazano mu dalszej 
działalności duszpasterskiej na 20 lat.
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Lewocki bunt natrwał wpisał się do nowożytnej historii Lewoczy, Spisza 
i całej Słowacji jako akt przemocy komunistycznej i pogwałcenia ludzkich praw. 
Wydarzenia jakie odegrały się w Lewoczy i na innych wspomnianych miejscach 
na Słowacji oznaczają rzeczywisty początek brutalnego i bezwzględnego prze-
śladowania politycznych nieprzyjaciół, które już niedługo zysaka nieskutecznie 
wielkie rozmiary. Stały się prekursorami otwartych ataków na Kościół Katolicki 
jakie mmiały miejsce w 1950 roku i trwały aż do 1959 roku. Były to pierwsze 
procesy przy których niedecydował o wyroku stan prawny ale instrukcjie poli-
tycznych gremiów a przyczyniły się do tego, że udało się zasraszyć ludzi w całej 
Słowacji na długie lata. Z drugiej jednak strony dzięki nim nieudało się Kościoła 
podzielić ani złamać a upewniła się wierność słowackich katolików w stosunku 
do Kościoła i papieża.

Dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń dała lewocka parafia wykonać 
tablicę pamiątkową wszystkim skazanym w tym procesie, która ynajduje się 
w przedsionku bazyliki św. Jakuba w Lewoczy, a którą uroczyście odsłonił i po-
święcił 25 lipca 1999 roku w dzień odpustu św. Jakuba apostoła, spiski biskup 
prof. František Tondra.

Oprócz sądzonych i skazanych za bunty w poszczególnych miastach w 1949 roku 
na wielu miejscach na Słowacji była sądzona również inteligencia katolicka, studenci, 
działacze laiccy. Laiccy działacze zostali na Słowacji w latach 50-tych skazani w sumie 
na 445 lat i 7 miesięcy więzienia. Warto wspomnieć wyrok wyniesiony na grupę 
Puczika przez państwowy sąd w Bratysławie 24 maja 1949 roku a następnie przez 
Najwyższy Sąd w Pradze 16 września 1950 gdzie zostało skazanych 60 mężczyzn 
i kobiet. Sędziom głównym w Bratysławie był płk. Ladislav Breuer a prokuratorem 
ppłk. Anton Rašla. Głównym sędzią w Pradze był dr. Wagner. Oskarżeni zostali skazani 
przez najwyższy sąd w Pradze na trzy wyroki śmierci, jeden wyrok dożywotniego 
więzienia, 442 lata i 6 miesięcy więzienia.

Nie tylko w latach 50-tych bzli prześladowani i więzieni ludzie za wiarę, sprawiedli-
wość i prawdę. Działo się tak i w dalszych latach, z wyjątkiem lat 1968–1970 podczas 
takzwanej Odwilży Dubczeka, aż do upadku komunizmu w 1989 roku.

O brutalnych warunkach panujżcych w więzieniach napisał Franciszek Jaworsky, 
skazany za nielegalną antypaństwową działalnośćw 1954 roku: Niewiele mówi się 
o tym, że StB wykorzystywała w więzieniach również ludzi psychicznie chorych. Mnie 
sa to po raz pierwszy stało jeszcze podczas ślledztwa w Koszycach. Przeżywałem 
z nim ciężkie chwile. Po kilku dniach mzślałem, że i ja zeszaleję. W Chebe podczas 
śledztwa znów dostałem się do celi z 21 letnim robotnikiem. Był to morderca, psy-
chicznie chory człowiek, który w bestialski sposób zabil 11 letniecho chłopca za 126 
koron. Bałem się zaspać, że mnie w nocy udusi. Również w taki sposób starali się 
człowieka złamać13.

5. Aresztowanie i uwięzienie dziekana Vojtasa
Pomimo lewockiego buntu wiernych, którzy za każdącenę chcieli chronić swego 

duszpasterza, został pierwotny zamiar służb bezpieczeństwa zrealizowany i dziekan 
Jozef Vojtas 7 lipca 1950 roku, czyli rok później, został aresztowany i odwleczony 

13 F. Dlugoš, Prenasledovanie veriacich Spišskej diecézy v rokoch 1948 – 1989. Nadácia Kňazského semi-
nára biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula, Levoča 2003, s. 164–183.



TEORETYCY I WYCHOWAWCY

261

do więzienia. Od tej chwili musiał przecierpieć lata przesłuchań, sądów, więzień 
i przymusowych ciężkich prac14.

Po aresztowaniu 7 lipca 1950 roku, został Jozef Vojtas przwieziony do Moczenku, 
gdzie przebywał ponad rok. Sąd Państwowy w Bratysławie 28 listopada 1951, skazał 
go za zdradę państwa i próbę zorganizowania grupowej ucieczki za granicę na karę 
16 lat więzienia, zapłatę 50 tys. Kcs, przepadedk mienia i pozbawienie praw pu-
blicznych na 10 lat. Był więziony w Preszowie, w Leopoldowie, w Braysławie, Ilawie 
i na Mirowie przy ciężkich pracach15. Z nałożonej kary odsiedział w więzieniu 9 lat. 
Z więzienia został zwolniony na podstawie amnestii prezydenta CSR Antonego No-
votnego 9 maja 1960 roku16.

Po zwolnieniu niemógł jednak zostać włączony do prac duszpasterskich ani wyko-
nywać obowiązków kapłańskich. Przez 9 lat mieszkał u swojej siostry w Lubicy i pra-
cował jako robotnik w Keżmarku. Letni czas trawił za Magurą u swoich bratańców17.

W tym czasie, gdy pracował jako robotnik, odwiedził biskupa Jána Vojtaššáka 
w Senohraboch i kard. Josefa Berana, z którym spotkał się w Radwanowie 18 maja 
1964 roku. Na tym spotkaniu był obecny również kard. Štěpán Trochta, który starał 
się o ogród radwanowskiego areału. Radwanów był zakładem dla najstarszych sióstr 
zakonnych – norbertanek. Zarazem była to bardzo biedna rezydencia kard. Berana, 
który tu żył pod stałą obserwacją StB18.

6. Povrót do duszpasterstwa
Kanonik Jozef Vojtas wrócił się do pracy duszpasterskiej dopiero 15 listopada 

1969 roku podczas Odwilży Dubczeka. Została mu powierzona parafia Spiska Bela, 
gdzie pracował aż do swojej śmierci19. Zmarł 22 marca 1977 w Spiskiej Belej w ak-
tywnej służbie duszpasterskiej. Mszy świętej pogrzebowej i obrzędom pogrzebu prze-
wodniczył ówczesny ordynariusz Diecezji Spiskiej Mons. Štefan Garaj. Kanonik Jozef 
Vojtas, wielki bojownik i męczennik za wiaręw Jezusa Chrystusa oczekuje na dzień 
zmartwychwstania na cmentarzu w Spiskej Belej20.

7. Ocena osobowości księdza i więźnia za wiarę
Dziekan i kanonik Jozef Vojtas całe swe życie poświęcił badanim historii Spisza. 

Uczestniczył w opracowywaniu historii Spiskich miasteczek. Publikował historyczne 
artykuły w różnych publikacjach i w regionalnych monografiach. W rękopisie pozo-
stały jego prace z historii Spiskiego preposztwa i biskupstwa, oraz prace religijne.

14 T. Nováková, Kanonik Jozef Vojtas. In Zborník prednášok z historickej konferencie: Proroci a kňazské 
osobnosti 20. storočia, s medzinárodnou účasťou. (Ed. F. Dlugoš). Verbum, Ružomberok 2010, s. 131.

15 Zoznam rímskokatolíckych kňazov, ktorí účinkovali v okrese Poprad a rozsah ich postihu totalitnou 
mocou – komunizmom do roku 1990 (Ed. Jozef Kalafut). OP KPVS, Spišská Belá 1994, s. 29.

16 I. Chalupecký, Jozef Vojtas – bibliografické heslo. In Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. 
(Ed. J. Pašteka). Lúč, Bratislava 2000, s. 1474.

17 Zoznam rímskokatolíckych kňazov, ktorí účinkovali v okrese Poprad a rozsah ich postihu totalitnou 
mocou – komunizmom do roku 1990 (Ed. Jozef Kalafut). OP KPVS, Spišská Belá 1994, s. 29.

18 F. Dlugoš, Historia Ecclesiae Christi. Od Benedikta XV. po Benedikta XVI. Cirkev na Slovensku 1970 – 2010. 
Verbum, Ružomberok 2010, s. 336–337.

19 T. Nováková, Kanonik Jozef Vojtas. In Zborník prednášok z historickej konferencie: Proroci a kňazské 
osobnosti 20. storočia, s medzinárodnou účasťou. (Ed. F. Dlugoš). Verbum, Ružomberok, 2010, s. 133.

20 F. Dlugoš, Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí. Polypress, Levoča 2000, s. 90.
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W formie książkowej wydał: Przewodnik po Lubowniańskim zamku i muzeum; 
Z przeszłości krzyżownickiego preposztwa w Lendaku, Spiska Nowa Ves w dzierżawie 
polskich królów, Z historii służby zdrowia w Spiskiej Nowej Vsi; Z historii Spiskiej Belej; 
Starsza historia rzemiosł i handku w Spiskiej belej; Z przeszłości miasta Lubica i Z prze-
szłości Maciejowiec przy Popradzie21.

Zakończenie/Podsumowanie
Wychwalajmy mężów sławnych
 i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia.
 Pan sprawił [w nich] wielką chwałę,
 wspaniałą swą wielkość od wieków.
 Jedni panowali w swoich królestwach,
 byli mężami sławnymi z potęgi,
 doradcami dzięki swemu rozumowi,
 którzy się wypowiedzieli w proroctwach.
Ciała ich w pokoju pogrzebano,
 a imię ich żyje w pokoleniach.
 Narody opowiadają ich mądrość,
 a zgromadzenie głosi chwałę.

(Syr 44, 1–3; 14–15)
Wiersze ze starotestamentowej Księgi Syracha można z czystym sumieniem od-

nieść do osoby, życia i dzieła Jozefa Vojtasa. Lewocki proboszcz, kanonik i historyk 
przede wszystkim swoją działalnością po boku spiskiego biskupa Jána Vojtaššáka 
zapisał się do historii Kościoła Katolickiego. W licznych pracach wskazują autorzy 
kanonika Vojtasa za głównego architekta projektu rozwoju Mariańskiej Góry. Lewocka 
świątynia swoim obecnym obrysem i areałem bardzo ściśle koresponduje z planami 
dwóch wzacnych ojców duchowych: Jána Vojtaššáka a Jozefa Vojtasa.

Gloriam qui spreverit, veram habebit –Prawdziwą sławę zyska ten, ktoo nią niezabiega. 
Jozef Vojtas kroczył ku świętości rozważnie, bez zdobywania wawrzynów i ulotnej 
sławy. I właśnnie dlatego jawi się nam dziś jako mąż, którego nie da się niedostrzec 
w jego pokornym skrywaniu się.

Abstrakt:
Levočský farár a kanonik Jozef Vojtas bol verným služobníkom levočskej Panny 

Márie v jednom z najdramatickejších období novodobých dejín Katolíckej cirkvi. Autor 
tejto štúdie hodnotí zásluhy Jozefa Vojtasa na výstavbe pôdorysu aj základov pútnic-
kého areálu na Mariánskej hore. Súčasťou štúdie je chronologický opis tzv. Levočskej 
vzbury 25.–26. júna 1949, ktorú kanonik Vojtas údajne organizoval. V skutočnosti sa 
levočskí veriaci rozhodli brániť svojho kňaza pred zatknutím.

Kľúčové slová: Katolícka akcia, kanonik, Levoča, Mariánska hora, proces, púť, 
rozsudok, väzenie.

Summary:
The parish priest of Levoča and canon Jozef Vojtas was a faithful servant of the 

Virgin Mary of Levoča in one of the most dramatic periods in the modern history of 

21 Slovenský biografický slovník, zväzok VI., redakcia A. Maťovčík. Matica slovenská, Martin 1994, s. 305.
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the Catholic Church. The author of this study evaluates the merits of Jozef Vojtas in the 
construction of the floor plan and the foundations of the pilgrimage area on Mariánská 
hora. Part of the study is a chronological description of the so-called Levoča uprising 
on June 25–26, 1949, which the canon Vojtas allegedly organized. In fact, Levoča be-
lievers decided to defend their priest from arrest.

Keywords: Catholic action, canon, Levoča, Mariánska hora, trial, pilgrimage, 
judgment, prison.

Streszczenie:
Lewocki proboszcz i kanonik Jozef Vojtas był wiernym sługą Matki Bożej Lewoc-

kiej w jednym z najbardziej dramatycznych okresów współczesnej historii Kościoła 
Katolickiego. Autor niniejszej publikacji ocenia zasługi Jozefa Vojtasa przy budowie 
i wyznaczaniu podwalin areału pielgrzymkowego na Mariańskiej Górze. Część pu-
blikacji stanowi chronologiczny opis „Levocskej Vzbury” (Lewockiego buntu), który 
miał miejsce 25 i 26 czerwca 1949 roku, a który kanonik Vojtas rzekomo organizo-
wał. W rzeczywistości to wierni z Lewoczy postanowili broni&swojego księdza przed 
uwięzieniem.

Kluczowe słowa: Akcia katolicka, kanonik, Lewocza, Mariańska Góra, proces, 
pielgrzymka, wyrok, więzienie.
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