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Od Redakcji

W czasie, gdy jako Redakcja pracujemy nad składem i wydaniem kolejnego numeru 
niniejszego periodyku, wokół nas i w świecie, dzieje się wiele niepokojących wyda-
rzeń. Wciąż na plan pierwszy wysuwa się problem wojny na Ukrainie. Z tego względu 
do Polski napłynęło wielu uchodźców z Ukrainy, głównie matki z dziećmi. W wielu 
miejscowościach i osiedlach można spotkać tych, których los rzucił na polską ziemię. 
Z tego tytułu w numerze tym zaprezentowanych zostanie kilka fotografii dotyczących 
okazanej pomocy charytatywnej żołnierzom ukraińskim walczącym o pokój i po-
krzywdzonym osobom świeckim w różnych częściach Ukrainy.

Warto przypomnieć, że 24 lutego wojska rosyjskie zgromadzone wzdłuż granic 
Ukrainy ruszyły do natarcia. Pierwsze dni konfliktu nie przyniosły Rosjanom spek-
takularnych sukcesów, za to w ogromnym stopniu zjednoczyły Ukraińców w oporze 
przeciw najeźdźcom, a opinię publiczną większości państw świata, rządy i organizacje 
międzynarodowe w proteście przeciw inwazji. Wdrożone zostały wobec Rosji znaczące 
sankcje gospodarcze, natomiast Ukraina otrzymała pomoc, włączając w to zarówno 
wsparcie humanitarne, jak i wojskowe.

Godnym odnotowania wydarzeniem ostatnich tygodni było X Światowe Spotkanie 
Rodzin w Rzymie, które odbyło się w dniach 22-26 czerwca 2022 roku z udziałem 
Ojca Świętego Franciszka i ponad 2 tysięcy delegatów. Hasłem tego spotkania były 
słowa: „Miłość rodzinna: powołanie i droga świętości”. W Spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele rodzin polonijnych z: Niemiec, Szwajcarii, Anglii, Irlandii, Mołdawii, 
Białorusi, Polski, Ukrainy i Włoch, którym towarzyszył bp Piotr Turzyński, Delegat 
KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Byli przedstawiciele Polonijnej Rady Ro-
dziny, doradcy życia rodzinnego, przedstawiciele Domowego Kościoła, oraz różnych 
grup pracujących z rodzinami. Szczególnym momentem Światowego Spotkania Rodzin 
były świadectwa uczestników wydarzenia. Generalnie świadectwa i prelekcje oscylo-
wały wokół świętości w rodzinie, jak ją osiągnąć i jak ją osiągnęli inni, małżonkowie, 
którzy oficjalnie zostali uznani za błogosławionych czy świętych. Na zakończenie 
obrad przedstawiono publikację poświęconą świętym małżonkom, wydaną przez 
Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Wiele wydarzeń z życia Kościoła miało miejsce w poszczególnych diecezjach, regio-
nach, środowiskach. Nie sposób je przedstawić z racji na ich ilość. W poszczególnych 
diecezjach miały miejsce lokalne uroczystości poświęcone rocznicom, wspomnieniu 
świętych czy bieżącym wydarzeniom. Był to zatem czas i sposobność na wspólnotowe 
i osobiste przeżycie spotkania z Bogiem poprzez udział w Eucharystii, sakramentach 
świętych, rekolekcjach, dniach skupienia, spotkaniach formacyjnych, nabożeństwach.

Ale oprócz minionych wydarzeń w nadchodzącym okresie roku odbędą się kolejne 
ważne wydarzenia w życiu Kościoła w Polsce. W dniach 24-31 lipca obchodzony 
będzie 23. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Ta coroczna inicjatywa przypomina 
o potrzebie zachowania bezpieczeństwa na drodze i połączona jest z akcją „1 grosz za 
1 kilometr”, której celem jest zakup środków transportu potrzebnych w pracy misyjnej.

Cieszy nas fakt, iż oddajemy Państwu już kolejny, czyli 31 numer naszego cza-
sopisma „Pedagogika Katolicka”, które po 15 latach publikowania doczekało się 
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odpowiedniego i należytego uszanowania i dowartościowania. Można powiedzieć, 
że jest to czas swoistej „victorii” po okresie różnych ataków sił i grup lewackich, 
ateistycznych, dla których określenie „pedagogika katolicka” działa niczym ogień. 
Szczególnie ostatnie ataki związane z nadaniem czasopismu przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki wysokiej punktacji spowodowały falę obrzydliwych, kłamliwych 
komentarzy. To może być i jest potwierdzeniem, że czasopismo odgrywa ważną rolę 
w życiu społecznym. Nigdy nie atakuje się kogoś lub czegoś bezwartościowego. Zatem 
ataki te jedynie, potwierdzają, utwierdzają i motywują nas do większej aktywności, 
wzmożonej pracy nad tym dziełem.

Warto w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że półrocznik, bo takim czasopismem 
było od początku wydawania, ma na swoim koncie wiele wspaniałych osiągnięć. Nie 
wszystkich to może cieszy i daje równą satysfakcję. Swoją renomę czasopismo zyskało 
ze strony wielu odbiorców, w tym bibliotek polskich i zagranicznych, ośrodków akade-
mickich, instytucji, jednostek kościelnych i typowo naukowych. Uczynimy wszystko, 
aby oczekiwania adresowane pod adresem periodyku w dalszym ciągu spełniały je, 
co stanowi istotę rzeczy.

Przy tej okazji ponownie dziękujemy Wszystkim Autorom tekstów, którzy do-
tychczas publikowali je na łamach „Pedagogiki Katolickiej” dzieląc się swoimi prze-
myśleniami, osiągnięciami naukowymi, prowadząc jednocześnie szerokie badania 
z uwzględnieniem myśli i wartości katolickich. Czas miniony pokazał, że wokół tej 
idei, skupiło się wielu specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, reprezentujących 
szeroki wachlarz osób zajmujących i piastujących różne stanowiska i funkcje nie tylko 
akademickie. Nadal zmierzamy do tego, aby na łamach tego periodyku publikowane 
były zarówno rozprawy teoretyczne, jak również wszelkie inne opracowania oparte na 
bieżących badaniach, tak, aby w ten sposób wspomóc osoby i instytucje zajmujące się 
kształtowaniem, opieką, formacją i wychowaniem młodego pokolenia. Z tego względu 
zamieszczamy teksty o tematyce społecznej, prawnej, psychologicznej, filozoficznej, 
teologicznej, pedagogicznej, medycznej, kulturowej i wielu innych, na które wycho-
wawcy, rodzice, nauczyciele, duszpasterze oczekują w swojej działalności. Wierzymy 
głęboko, że ten mały przyczynek w postaci tego półrocznika, stanie się odpowiedzią na 
formułowane oczekiwania w procesie edukacyjnym, wychowawczym i formacyjnym.

W tych trudnych czasach – a toczy się przecież ostry spór między wielką tradycją 
europejską, a kolejnymi odmianami utopii, które prowadzą człowieka na manowce – 
każde dobro, a bez wątpienia, takim dobrem jest „Pedagogika Katolicka”, niech służy 
i wspomaga. Tocząca się wojna na Ukrainie – to także wielki spór o pewne wartości. 
Pokazuje to, że mamy wielkie zadanie do wykonania, podjęcie działań w kierunku 
upowszechniania wartości katolickich.

Zauważalny dziś poważny kryzys wartości, kryzys autorytetu, osobowości, a raczej 
niechęć do poszanowania tradycyjnych wartości, gdyż same wartości pozostają nie-
zmienne i nie dotyka ich kryzys, nie sprzyja prowadzeniu skutecznej polityki wła-
ściwej pedagogii. Szczególnie wyraźny obserwujemy konflikt tradycyjnych wartości, 
szczególnie występujący w eksponowanych środkach masowego przekazu, w tym 
zwłaszcza w Internecie, przemyśle rozrywkowym, filmie, grach komputerowych. 
Wyraźne zamazywanie granicy między dobrem a złem stanowi dziś najbardziej nie-
bezpieczny efekt oddziaływania wirtualnego świata rozrywki i utrwala relatywizm 
aksjologiczny, zdający się dominować we współczesnej nauce i kulturze. Niestety, ale 
promowanie dziś dobra w tym świecie, postrzegane jest często jako anachronizm, 
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fundamentalizm religijny, hamulec ekspansji przemysłu narkotykowego, pornogra-
ficznego. W tak szerokim kontekście należy rozważać problem dobra jako podstawy 
i wartości prawa, co pozwala lepiej zrozumieć znaczenie skutecznego systemu norm 
prawnych dla ochrony dobra.

Szanowni Państwo! Nie możemy jako Naród zapominać o naszej wielowiekowej 
Tradycji i historii polskiego Narodu, która zawsze była związana i przesiąknięta 
duchem katolickim. O tym wymiarze wciąż winniśmy wszyscy pamiętać i wzajem-
nie sobie przypominać. Nie możemy odrywać się od korzeni, którymi były, są i po-
zostaną wartości katolickie. Dlatego wydawanie tegoż periodyku jest wypełnianiem 
testamentu naszych pokoleń, które były zawsze wierne Tradycji i nauczaniu Kościoła 
katolickiego. To zobowiązanie pozostaje wciąż 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 rozsiewa-
nia Jego nauki w świecie.

Ks. Jan Zimny

Piękno stworzenia zachwyca duszę człowieka
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Franciszek do rodzin: uczyńcie kolejne kroki
Przemówienie papieża podczas inauguracji 

X Światowego Spotkania Rodzin

Ojciec Święty Franciszek

Jorge Mario Bergoglio ur. 17 grudnia 1936r. 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.

Drogie rodziny!
To dla mnie radość, że mogę być tu z wami, po przygnębiających wydarzeniach, 

które w ostatnim czasie naznaczyły nasze życie: najpierw pandemia, a teraz wojna 
w Europie, która dołącza do innych wojen nękających rodzinę ludzką. Dziękuję kar-
dynałowi Farrellowi, kardynałowi De Donatisowi i wszystkim współpracownikom 
z Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz z diecezji rzymskiej, których zaangażo-
wanie umożliwiło to spotkanie. Pragnę również podziękować obecnym tu rodzinom, 
które przybyły z wielu stron świata, a zwłaszcza tym, które podzieliły się z nami swoim 
świadectwem: serdecznie dziękuję! Nie łatwo mówić przed tak liczną publicznością 
o swoim życiu, o trudnościach czy o wspaniałych, ale intymnych i osobistych darach, 
które otrzymaliście od Pana. Wasze świadectwa zadziałały jak „wzmacniacze”: ubra-
liście w słowa doświadczenia wielu rodzin na świecie, które tak jak i wy przeżywają 
te same radości, niepokoje, te same cierpienia i nadzieje.

Dlatego też zwracam się teraz zarówno do was, tu obecnych, jak i do małżonków 
i rodzin słuchających nas na całym świecie. Chciałbym, abyście odczuli moją bliskość 
właśnie tam, gdzie się znajdujecie, w konkretnych okolicznościach waszego życia. 
Moja zachęta brzmi przede wszystkim następująco: postawcie sobie za punkt wyj-
ścia waszą rzeczywistą sytuację i, wychodząc z niej, próbujcie wędrować wspólnie: 
wspólnie jako małżonkowie, wspólnie jako rodzina, wspólnie z innymi rodzinami 
i wspólnie z Kościołem. Myślę o przypowieści o dobrym Samarytaninie, który spo-
tyka przy drodze poranionego człowieka, podchodzi do niego, troszczy się o niego 
i pomaga mu podjąć dalszą podróż. Chciałbym, aby tym właśnie był dla was Kościół! 
Dobrym Samarytaninem, który się do was zbliża, podchodzi i pomaga wam konty-
nuować waszą podróż oraz wykonać „kolejny krok”, choćby i najmniejszy. Nie zapo-
minajmy, że bliskość jest stylem Boga: bliskość, współczucie i czułość. Oto styl Boga. 



Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA

9

Postaram się wskazać te „kolejne kroki”, które musimy wykonać razem, odwołując 
się do świadectw, które usłyszeliśmy.

1  „Kolejny krok” ku małżeństwu  
Dziękuję wam, Luigi i Sereno, że z wielką szczerością opowiedzieliście o swoim 

doświadczeniu, związanym także z trudnościami i aspiracjami. Myślę, że dla wszyst-
kich jest bolesne to, co opowiedzieliście: „Nie znaleźliśmy wspólnoty, która by nas 
wsparła z otwartymi ramionami z powodu tego, kim jesteśmy”. To bolesne! To musi 
nas skłonić do refleksji. Musimy się nawracać i podążać naprzód jako Kościół gościnny, 
aby nasze diecezje i parafie stawały się coraz bardziej „wspólnotami, które wspierają 
wszystkich z otwartymi ramionami”. Bardzo tego potrzeba, w tej kulturze obojętności! 
A wy, opatrznościowo, znaleźliście oparcie w innych rodzinach, które są w rzeczy-
wistości małymi Kościołami. Bardzo mnie pocieszyło, gdy wyjaśniliście powody, dla 
których ochrzciliście swoje dzieci. Powiedzieliście bardzo piękne zdanie: „Pomimo 
najszlachetniejszych ludzkich wysiłków, sami nie damy rady”. To prawda, możemy 
mieć najpiękniejsze marzenia, najwznioślejsze ideały, ale w końcu odkrywamy też 
nasze ograniczenia – uznanie swoich ograniczeń jest mądrością – tych ograniczeń, 
których nie pokonujemy sami, ale otwierając się na Ojca, na Jego miłość, na Jego łaskę. 
Takie jest znaczenie sakramentów chrztu i małżeństwa: są one konkretną pomocą, 
której Bóg nam udziela, aby nie pozostawić nas samymi, ponieważ „sami nie damy 
rady”. Bardzo dobrze, że usłyszeliśmy to zdanie: „sami nie damy rady”.

Można powiedzieć, że kiedy mężczyzna i kobieta zakochują się w sobie, Bóg ofiaro-
wuje im dar: małżeństwo. Wspaniały dar, który ma w sobie moc Bożej miłości: silnej, 
trwałej, wiernej, zdolnej do odrodzenia się po każdej porażce czy słabości. Małżeństwo 
nie jest formalnością, którą trzeba wypełnić. Nie zawiera się związku małżeńskiego, 
żeby być katolikiem „z etykietą”, aby przestrzegać jakiejś reguły lub dlatego, że tak 
mówi Kościół, czy żeby wyprawić wesele. Związek małżeński zawiera się dlatego, 
ponieważ pragnie się oprzeć małżeństwo na miłości Chrystusa, która jest mocna jak 
skała. W małżeństwie Chrystus daje wam siebie, abyście mieli siłę do wzajemnego 
składania daru z siebie. Zatem: odwagi! Życie rodzinne nie jest misją niewykonalną! 
Dzięki łasce sakramentu Bóg sprawia, że jest ono wspaniałą wędrówką, którą trzeba 
odbyć razem z Nim, nigdy samotnie. Rodzina nie jest pięknym ideałem nieosiągalnym 
w rzeczywistości. Bóg zapewnia swoją obecność w małżeństwie i rodzinie, nie tylko 
w dniu ślubu, ale przez całe życie. I On was wspiera każdego dnia na waszej drodze.

2  „Kolejny krok” by przyjąć krzyż  
Dziękuję wam, Roberto i Mario Anselmo, że opowiedzieliście nam wzruszającą 

historię waszej rodziny, a w szczególności historię Chiary. Mówiliście nam o krzyżu, 
który jest częścią życia każdego człowieka i każdej rodziny. Daliście świadectwo, że 
ciężki krzyż choroby i śmierci Chiary nie zniszczył waszej rodziny i nie usunął z wa-
szych serc pogody ducha i pokoju. Widać to również w waszych spojrzeniach. Nie 
jesteście ludźmi przygnębionymi, zrozpaczonymi, rozgniewanymi na życie. Wręcz 
przeciwnie! Można w was dostrzec wielką pogodę ducha i wiarę. Powiedzieliście: 
„Pogoda ducha Chiary otworzyła nam okno na wieczność”. Obserwowanie, jak ona 
przeżywała doświadczenie choroby, pomogło wam wznieść wzrok ku górze i nie po-
zostać więźniami cierpienia, ale otworzyć się na coś większego: na tajemnicze plany 
Boga, na wieczność, na Niebo. Dziękuję wam za to świadectwo wiary! Przytoczyliście 
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też zdanie, które wypowiedziała Chiara: „Bóg zawiera w każdym z nas prawdę której 
nie można przeinaczyć”. W sercu Chiary Bóg umieścił prawdę o świętości życia i dla-
tego on chciała ocalić życie swojego dziecka za cenę własnego. I jako małżonka, wraz 
ze swoim mężem, szła drogą Ewangelii rodziny w sposób prosty i spontaniczny. Do 
serca Chiary dotarła również prawda o krzyżu jako darze z siebie: życia ofiarowanego 
swej rodzinie, Kościołowi i całemu światu. Zawsze potrzebujemy wspaniałych przy-
kładów, na których możemy się wzorować: niech Chiara będzie inspiracją na naszej 
drodze do świętości, a Pan niech podtrzymuje i czyni owocnym każdy krzyż, który 
muszą dźwigać rodziny.

3  „Kolejny krok” ku przebaczeniu  
Paul i Germaine, mieliście odwagę opowiedzieć nam o kryzysie, jaki przeżyliście 

w waszym małżeństwie. Dziękujemy wam za to, bo w każdym małżeństwie występują 
kryzysy, musimy sobie o nich powiedzieć, odkryć je i zmierzać do ich rozwiązania. 
Nie zechcieliście osłodzić tej rzeczywistości odrobiną lukru! Nazwaliście po imieniu 
wszystkie przyczyny kryzysu: brak szczerości, niewierność, niewłaściwe używanie 
pieniędzy, bożki władzy i kariery, narastającą urazę i zatwardziałość serca. Myślę, że 
w czasie, gdy mówiliście, wszyscy na nowo przeżywaliśmy doświadczenie bólu, od-
czuwanego w obliczu podobnych sytuacji rozbitych rodzin. Widok rozpadu rodziny 
to dramat, wobec którego nie można przejść obojętnie. Znikają uśmiechy małżonków, 
dzieci są zagubione, znika pogoda ducha wszystkich. I w większości przypadków nie 
wiadomo, co robić.

Dlatego wasza historia przekazuje nadzieję. Paul powiedział, że właśnie w najbar-
dziej mrocznym momencie kryzysu Pan odpowiedział na najgłębsze pragnienie jego 
serca i uratował jego małżeństwo. Tak właśnie się dzieje. Pragnieniem, które tkwi 
w głębi serca każdego człowieka, jest to, aby miłość się nie skończyła, aby historia 
budowana wspólnie z ukochaną osobą nie została przerwana, aby owoce, jakie ona 
zrodziła, nie zostały roztrwonione. Takie pragnienie mają wszyscy. Nikt nie pragnie 
miłości „krótkotrwałej” lub „na czas określony”. I dlatego bardzo cierpimy, gdy ludz-
kie wady, zaniedbania i grzechy niszczą małżeństwo. Ale nawet w samym środku 
burzy Bóg widzi to, co znajduje się w sercu. A wy opatrznościowo spotkaliście grupę 
ludzi świeckich, która poświęca się właśnie rodzinom. Wtedy rozpoczęła się droga 
waszego zbliżenia i uzdrowienia waszej relacji. Ponownie zaczęliście ze sobą rozma-
wiać, otwierając się szczerze, przyznając się do błędów, modląc się razem z innymi 
małżeństwami, i wszystko to doprowadziło do pojednania i przebaczenia.

Przebaczenie, bracia i siostry, przebaczenie leczy każdą ranę, przebaczenie jest 
darem, który wypływa z łaski, jaką Chrystus napełnia małżonków i całą rodzinę, gdy 
pozwolicie Mu działać, gdy zwrócicie się do Niego. To bardzo piękne, że obchodzicie 
z dziećmi wasze „święto przebaczenia”, odnawiając przysięgę małżeńską podczas ce-
lebracji eucharystycznej. Przypomina mi to ucztę, którą w przypowieści Jezusa ojciec 
przygotowuje dla syna marnotrawnego (por. Łk 15, 20-24). Tylko że tym razem to ro-
dzice pobłądzili, a nie syn! Ale to też jest piękne i może być wspaniałym świadectwem 
dla dzieci. „Rodzice marnotrawni”. Dzieci, wyrastając z okresu dzieciństwa, zdają sobie 
sprawę, że rodzice nie są „super bohaterami”, że nie są wszechmocni, a przede wszyst-
kim, że nie są doskonali. A wasze dzieci zobaczyły w was coś znacznie ważniejszego: 
zobaczyły pokorę, by prosić siebie nawzajem o przebaczenie, i siłę, jaką otrzymali-
ście od Pana, by podnieść się z upadku. Tego im naprawdę potrzeba! One także będą 
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popełniać w życiu błędy i odkryją, że nie są doskonałe, ale będą pamiętać, że Pan nas 
podnosi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, którym przebaczono, że musimy prosić 
innych o przebaczenie i musimy także przebaczać sobie samym. Ta lekcja, którą otrzy-
mały od was, pozostanie w ich sercach na zawsze. Także i dla nas wysłuchanie was 
było korzystne: dziękuję za to świadectwo przebaczenia! Bardzo dziękuję.

4  „Kolejny krok” ku gościnności  
Dziękuję wam, Irino i Sofio, za wasze świadectwa. Udzieliłyście głosu wielu osobom, 

których życie zostało zburzone przez wojnę na Ukrainie. Widzimy w was twarze i hi-
storie tak wielu mężczyzn i kobiet, którzy musieli uciekać ze swojej ojczyzny. Dzię-
kujemy wam, bo nie straciłyście wiary w Opatrzność i zobaczyłyście, jak Bóg sprzyja 
wam także poprzez konkretnych ludzi, z którymi się zetknęłyście: gościnne rodziny, 
lekarzy, którzy wam pomogli, i wielu ludzi dobrego serca. Wojna skonfrontowała was 
z ludzkim cynizmem i brutalnością, ale spotkałyście też ludzi o wielkim humanizmie. 
To, co w człowieku najgorsze i to, co najlepsze! Ważne jest, aby nie skupiać się na tym, 
co najgorsze, ale docenić to, co lepsze, ogrom dobra, do którego zdolny jest każdy 
człowiek, i od tego dobra rozpocząć na nowo.

Dziękuję również wam, Pietro i Eriko, za opowiedzenie waszej historii i za wspa-
niałomyślność, z jaką przyjęliście Irinę i Sofię do waszej i tak już licznej rodziny. 
Wyznaliście, że uczyniliście to z wdzięczności Bogu i w duchu wiary, że jest to we-
zwanie od Pana. Erika powiedziała, że gościnność była „błogosławieństwem nieba”. 
Istotnie gościnność jest „charyzmatem” rodzin, zwłaszcza wielodzietnych! Można by 
pomyśleć, że w domu, w którym jest już wiele osób, trudniej będzie przyjąć innych, 
ale w rzeczywistości tak nie jest, ponieważ rodziny wielodzietne są przyzwyczajone 
do czynienia miejsca dla innych. Zawsze znajdują miejsce dla innych.

I taka jest przecież dynamika właściwa rodzinie. W rodzinie żyjemy dynamiką 
gościnności, ponieważ po pierwsze małżonkowie przyjęli siebie nawzajem, mówiąc 
sobie nawzajem w dniu ślubu: „biorę ciebie”. A potem, wydając na świat dzieci, przy-
jęli życie nowych stworzeń. I o ile w okolicznościach anonimowych osoby słabsze 
są często odrzucane, o tyle w rodzinach jest rzeczą naturalną, że się je przyjmuje: 
dziecko niepełnosprawne, osobę starszą wymagającą opieki, krewnego w trudnej 
sytuacji, który nie ma nikogo... A to daje nadzieję. Rodziny to miejsca gościnności, 
i biada, gdyby ich zabrakło! Biada. Bez gościnnych rodzin społeczeństwo stałoby się 
zimne i nie nadawałoby się do życia. Te rodziny gościnne i szczodre są entuzjazmem 
społeczeństwa.

5  „Kolejny krok” ku braterstwu  
Dziękuję ci, Zakia, że opowiedziałaś nam swoją historię. To piękne i pociesza-

jące, że to, co zbudowaliście razem, ty i Luca, pozostaje żywe. Wasza historia naro-
dziła się i opierała na dzieleniu się bardzo wzniosłymi ideałami, które opisaliście 
w następujący sposób: „Oparliśmy naszą rodzinę na prawdziwej miłości, szacunku, 
solidarności i dialogu między naszymi kulturami”. I nic z tego nie zostało utracone, 
nawet po tragicznej śmierci Luki. Nie tylko przykład i duchowa spuścizna Luki po-
zostają żywe i przemawiają do sumień wielu ludzi, ale także organizacja, którą Zakia 
założyła, w pewnym sensie kontynuuje jego misję. Można powiedzieć, że owa misja 
dyplomatyczna Luki stała się teraz „misją pokojową” całej rodziny. W waszej historii 
widzimy, jak to, co ludzkie i to, co religijne, może się przeplatać i przynosić piękne 
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owoce. W Zakii i Luce odnajdujemy piękno ludzkiej miłości, umiłowanie życia, altru-
izm, a także wierność własnym przekonaniom i tradycji religijnej, będących źródłem 
inspiracji i siły wewnętrznej.

W waszej rodzinie wybrzmiewa ideał braterstwa. Oprócz tego, że byliście mężem 
i żoną, żyliście braterstwem w człowieczeństwie, braterstwem w różnych doświad-
czeniach religijnych, braterstwem w zaangażowaniu społecznym. Także i to jest lekcją, 
którą otrzymujemy w rodzinie. W rodzinie, żyjąc wspólnie z tymi, którzy są inni niż 
ja, uczymy się być braćmi i siostrami. Uczymy się pokonywać podziały, uprzedzenia, 
zamknięcia i budować razem coś wielkiego i pięknego, zaczynając od tego, co nas 
łączy. Żywe przykłady braterstwa, jak w przypadku Luki i Zakii, dają nam nadzieję 
i sprawiają, że z większą ufnością spoglądamy na nasz świat, rozdarty podziałami 
i wrogością. Dziękuję za ten przykład braterstwa! Nie chciałbym zakończyć tego 
wspomnienia o Luce i tobie, nie wspomniawszy twojej mamy. Twoja mama jest tutaj 
i zawsze towarzyszyła ci na twojej drodze. To jest dobro, jakie w rodzinie czynią te-
ściowe, dziele teściowe, dzielne matki. Dziękuję jej, że z tobą dzisiaj przybyła.

Drodzy przyjaciele, każda z waszych rodzin ma misję do spełnienia w świecie, ma 
świadectwo do przekazania. Zwłaszcza my, ochrzczeni, jesteśmy wezwani, aby być 
„orędziem, które Duch Święty bierze z bogactwa Jezusa Chrystusa i przekazuje Jego 
ludowi” (Adhort. apost. Gaudete et exsultate, 21). Dlatego proponuję wam, byście 
zadali sobie następujące pytanie: jakie słowo Pan chce wypowiedzieć poprzez nasze 
życie osobom, które spotykamy? Jakiego „kolejnego kroku” żąda On dzisiaj od naszej 
rodziny? Od mojej rodziny: każdy to winien powiedzieć. Nadstawcie ucha. Pozwólcie 
się Mu przemieniać, abyście i wy mogli przemieniać świat i uczynić go „domem” dla 
tych, którzy potrzebują przyjęcia, dla tych, którzy potrzebują spotkania z Chrystusem 
i poczucia, że miłowani. Musimy żyć ze wzrokiem zwróconym ku Niebu: jak mawiali 
błogosławieni Maria i Luigi Beltrame Quattrocchi do swoich dzieci, stawiając czoła 
trudom i radościom życia „zawsze patrząc z dachu wzwyż”.

Dziękuję, że tu przybyliście. Dziękuję wam za wasze zaangażowanie na rzecz wa-
szych rodzin. Idźcie odważnie naprzód, z radością.  I proszę was: nie zapominajcie 
modlić się za mnie.

Rzym, Aula Pawła VI, 22 czerwca 2022 r.
Franciszek
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Lider w wojsku człowiekiem dialogu

Ks. prof. zw. dr hab. DHC, Jan Zimny – AWL im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu

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

Wstęp
Ze słowem i pojęciem dialogu spotykamy się dość często w naszym codziennym 

życiu. Można powiedzieć, że dialog jest nieodzownym elementem komunikowania się 
pomiędzy ludźmi, ale tez pomiędzy człowiekiem a Stwórcą. Dialog to jeden z funda-
mentów budowania więzi międzyosobowej. Jeżeli pragniemy wzajemnie się rozumieć 
i do siebie się zbliżyć, potrzebny jest ożywiony dialog.

Dziś bardzo dużo się mówi o potrzebie dialogu i jego znaczeniu. Podczas, gdy trwa 
dyskusja na temat dialogu, w życiu codziennym – także w nauczaniu oraz wychowa-
niu – nie jest on należycie doceniany. Bardzo często bywa on deformowany, szcze-
gólnie w podmiotach, gdzie relacja przełożony – podwładny wymaga posłuszeństwa, 
subordynacji. Mam tu na uwadze szeregi służb mundurowych typu: wojsko, policja, 
duchowieństwo, czy innych służb. Nie oznacza to, że w szeregach innych profesji ta 
kwestia pozostaje bez uwag. Mówiąc o liderze w zakresie zarządzania bardziej sku-
piamy się na sprawach organizacyjnych, zaś gdy odnosimy pojęcie lidera do służb 
mundurowych, mamy na uwadze zagadnienie wychowania, formacji, kształtowania 
charakteru, osobowości.

Zostać i pozostać liderem – to ciężka praca, która wymaga umiejętności podej-
mowania ryzykownych decyzji i odwagi. Bycie liderem to forma swoistego rodzaju 
powołania. Wobec niego wiąże się wiele oczekiwań. Rodzi się zasadnicze pytanie: 
jak przewodzić innym, kiedy ciężar odpowiedzialności spoczywa na barkach jednej 
osoby? To niełatwe zadanie, z którym powiązana jest głównie odpowiedzialność.

Dość oryginalnie o funkcji lidera powiedział kiedyś znany pisarz Ryszard Kapuściń-
ski, że, „Na szczytach nigdy nie jest ciepło. Wieją lodowate wichry, każdy stoi skulony 
i musi pilnować się, żeby sąsiad nie strącił go w przepaść”  Tę samotność na szczycie 
zna każdy lider. Często na szczycie czeka go samotność, więc warto pamiętać, dlaczego 
się ten szczyt zdobyło. Wielokrotnie w drodze na szczyt każdy lider będzie musiał 
podejmować różne i trudne decyzje. Wielu wprost twierdzi, że liderzy to ci, którzy 
mają odwagę podejmować zazwyczaj niepopularne decyzje. Była premier Wielkiej 
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Brytanii wielokrotnie powtarzała mając na uwadze liderstwo, że prawdziwy lider nie 
podąża za tłumem – lecz to tłum kroczy za liderem. Chęć do podejmowania decyzji, 
to cecha prawdziwego przywódcy-lidera. Oczywiście postawa taka nie wyklucza 
należytej, zdrowej relacji ‘przełożony – podwładny’ opartej na istotnej wartości jaką 
jest między innymi dialog.

Wielu filozofów uznaje, że prekursorem dialogu był Sokrates, który „w pozornie 
prostych ulicznych rozmowach prowadzonych z młodzieżą uczył ją odróżniania wiedzy 
pozornej od właściwej”. Ponadto pojęcie dialogu obecne już było w dramatach antycz-
nych, gdzie rozumiano je jako „werbalny i pozawerbalny sposób ekspresji paradoksów 
bytu ludzkiego”. Możemy zatem wnioskować, iż człowiek we wszechświecie został 
pokazany właśnie przez ideę dialogowości. Celem dialogu nie jest „uzgodnienie” czy 
rezygnacja z odmienności. Nie chodzi też o ograniczenie doświadczenia do dostrze-
gania w inności tylko tego, co typowe, lecz chodzi o faktyczne doświadczenie inności. 
Zatem dialog nie jest krytyką, uwalnianiem się od jakiejś wiedzy niepewnej, odkrywa-
niem pewniejszej wiedzy, ale owocnym poszukiwaniem relacji z drugim człowiekiem.

1. Być człowiekiem dialogu
Człowiek od momentu stworzenia jest istotą powołaną do relacji, do komuniko-

wania się do dialogu. Tak więc należy przyjąć, że człowiek ze swej natury jest istotą 
dialogu, a „dialog to zjawisko niemal wszechobecne w życiu kultury jak iw życiu spo-
łecznym szeroko rozumianym. Istnieją zatem podstawy do wyodrębnienia rodzajów 
dialogu począwszy od dialogu wewnętrznego – czyli z samym sobą, dialogu domnie-
manego, społecznego jak też dialogu publicznego, dydaktycznego, wychowawczego, 
edukacyjnego, ekumenicznego, kulturowego, dialogu między umarłymi i żywymi, 
dialogu egzystencjalnego”1. W dobie współczesnej pedagogiki nader cenny jest dialog 
edukacyjny. Ważnym aspektem w dialogu jest świadomość godności zarówno osoby 
wychowującej, jak i wychowywanej. Owa świadomość, uwzględniając personali-
styczny aspekt wychowania, staje się fundamentem dobrego dialogu edukacyjnego, 
formacyjnego, kształceniowego.

Podwładny musi mieć poczucie tego, że jest traktowany podmiotowo, że respek-
tuje się jego godność i niepowtarzalność osoby, oraz umożliwia się mu pełny rozwój 
przyjmując wartości uniwersalne, które pomogą mu stawać się coraz lepszym. Również 
i przełożony powinien mieć świadomość, że jego osoba ma swoją godność i niepo-
wtarzalność, a istotą jego powołania wychowawczego jest „miłość dusz ludzkich, bo 
człowiek wychodzi poza siebie, troszczy się bezinteresownie, czyni coś dla drugiego2. 
Tam, gdzie dokonuje się wychowanie młodego pokolenia, potrzeba zatem współpracy 
oraz „szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy biorą udział w procesie 
formacji człowieka, aby stworzyć klimat autentycznego, przyjaznego i otwartego 
dialogu3. Wychowawca – przełożony poprzez słuchanie, cierpliwość, wyrozumiałość 
i miłość przygotowuje grunt dobrego dialogu edukacyjnego, ubogacając zarazem 
kontakt interpersonalny. Gdy ożywia się ów „wychowujący dialogowy kontakt inter-
personalny”4, wówczas ożywia się całe jestestwo człowieka.

1 U. Ostrowska, Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Kraków 2000, s. 18.
2 J. W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, Warszawa 1984, s. 9.
3 Jan Paweł II, Bóg jest miłością. VII Pielgrzymka Jana Pawła do Ojczyzny, Olsztyn 1999, s. 194.
4 Tamże
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Tak więc w wychowaniu młodego człowieka oprócz wartości, których świadkiem 
winien być przełożony jako wychowawca, ważnym elementem jest dialogalny charak-
ter istoty ludzkiej. Dialog to wszakże „język macierzysty ludzkości” i nasza „droga do 
drugiego człowieka”5. Pomimo, iż zauważamy poważny kryzys autorytetów, to wciąż 
w świadomości młodych jest zapotrzebowanie na autorytety cechujące się dialogiem. 
Aktualna jest teza, że nie ma prawdziwego wychowania bez autorytetów. To przecież 
one są nośnikami wielorakich i pozytywnych wartości. Nie ma wychowania bez dialogu, 
bo dzięki niemu budujemy swój autorytet. Cała historia zbawienia stanowi swoistego 
rodzaju colloquium salutis. Już na kartach Księgi Genesis Bóg rozpoczął dialog z czło-
wiekiem, który stał się warunkiem wszelkich procesów interpersonalnych.

Dialog jako zetknięcie się z konkretną osobą lub transcendentną (Bóg) ma prowa-
dzić do przemiany wewnętrznej oraz do zaangażowania się, oddania jakiejś sprawie 
lub osobie. Takie podejście powoduje, że osoba nie przestaje być sobą, nie zatraca się, 
ale wzbogaca własną osobowość, „staje się hojnym dawcą”. To spotkanie wychowawcy 
z wychowankiem w atmosferze autentycznego dialogu tylko pozornie zmniejsza rolę 
wychowawcy, gdyż może on ją w ogóle pełnić wtedy, kiedy jest w pobliżu wychowanka 
i stara się go zrozumieć.

Według ks. Janusza Tarnowskiego dialog posiada trzy aspekty:
– Dialog jako metoda (sposób) komunikacji, poprzez którą podmioty dążą do wza-

jemnego rozumienia, zbliżenia się i działania (w miarę możliwości).
– Dialog jako proces; zachodzi wtedy, gdy chociażby jeden z elementów zawartych 

w metodzie został urzeczywistniony. Proces dialogowy może się zatem zacząć od 
któregokolwiek z elementów: poznawczego (rozumienie), emocjonalnego (zbli-
żenie się) lub prakseologicznego (współdziałanie) i stopniowo zmierzać (lub nie) 
do osiągnięcia pozostałych sfer.

– Dialog jako postawa – gotowość otwierania się na zrozumienie, zbliżenie się 
i współdziałanie (w miarę możliwości) w stosunku do całej rzeczywistości.
Dialog według J. Tarnowskiego może przybierać różne formy:

– Dialog rzeczowy; jego przedmiotem jest wszystko, co nas otacza, a więc świat 
zewnętrzny. Aby zaistniał, wystarczy, by partnerzy mieli kompetencje w danym 
zakresie. Jego celem jest prawda wyrażająca obiektywną rzeczywistość.

– Dialog personalny, którego celem jest zjednoczenie osób zachodzące wówczas, 
gdy partnerzy uzewnętrzniają własne, osobiste doznania, upodobania, uczucia, 
radości i klęski, a także swoje najgłębsze „ja”; zakłada wzajemne zaufanie.

– Dialog egzystencjalny, oparty na całkowitym, wzajemnym darze partnerów z ich 
egzystencji. Aby zaistniał, konieczne jest wyrzeczenie się samego siebie, prze-
zwyciężenie samolubstwa i egoizmu; jego celem jest wzajemne ofiarowanie przez 
partnerów dobra wypływającego z głębi ich egzystencji6.

2. Rozwój wychowanka drogą do dialogu
Już w momencie narodzin człowiek zaczyna prowadzić dialog z drugim człowiekiem. 

Oczywiście, że pierwszymi ludźmi dialogu dla dziecka są rodzice lub opiekunowie. 

5 A. Nossol, Wychowanie religijne jako wyzwanie dla współczesnej Europy, [w:] R. Chałupniak, Wychowa-
nie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, Opole 2001, s.19.

6 J. Tarnowski, Pedagogika dialogu, [w:] Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki, (red.), B. Śli-
werskiego, Kraków 1992.
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W dalszej perspektywie czasowej grono osób podejmujących dialog z ludźmi młodymi 
będzie się poszerzało. Ważnym okresem formacji i pedagogizacji już ukierunkowanej 
na przygotowanie do danego zawodu, danej profesji, to czas studiów, gdy świadomość 
potrzeb bycia liderem jest bardziej dojrzała i odpowiedzialna. Nie oznacza to, że okres 
wcześniejszy nie ma znaczenia w integralnym rozwoju człowieka, wręcz przeciwnie, 
lecz okres dojrzałości jaki przypada na lata 18-26 ma nieocenioną rolę7.

Bardzo istotnym dla dialogu jest czas dojrzewania. Dorastający uczniowie cha-
rakteryzują się wzmożonym krytycyzmem, negowaniem wielu autorytetów, przyj-
mowaniem postawy buntu przeciw wszystkiemu i wszystkim. Mówimy, że osoba 
w tym okresie jest nadwrażliwa i nadpobudliwa, ulega przeciwstawnym nastrojom, 
przechodząc z głębokiej apatii do wielkiej euforii. Łatwo ulega zniechęceniu i załama-
niu się, jest szczególnie krytycznie nastawiona do swojej własnej postawy, wyglądu. 
Uczeń w tym okresie – okresie dojrzewania szuka prawdziwych przyjaźni, potrze-
buje nieustannej akceptacji siebie, lubi być adorowanym i chwalonym. To wszystko 
jest spowodowane swoistą burzą hormonalną, jaką wywołują: przysadka mózgowa, 
tarczyca, nadnercze i gruczoły płciowe. Dokonujące się zmiany, zewnętrzne i we-
wnętrzne, wywołują trudne do zrozumienia reakcje i zachowania młodych ludzi, 
które po prostu trzeba przeczekać. Szczególnie w tym okresie nabiera znaczenia 
potrzeba kontaktu z tą osobą8.

Chociaż nieraz z zachowania młodego człowieka wcale nie wynika, że zależy mu na 
dialogu, to jednak dla niego dialog ten jest ogromnie ważny i znaczący. Przecież w tym 
okresie rozwoju pojawia się ogrom wątpliwości i niejasności, rodzą się pytania światopo-
glądowe, antropologiczne, egzystencjalne. Nie wolno nam zmarnować niepowtarzającej 
się okazji do rozmowy z wychowankiem na te tematy, które często będą przeradzać się 
w ostrą dyskusję. Jeżeli raz odtrącimy go, zasłaniając się brakiem czasu czy zmęczeniem, 
może się okazać, że drugi raz już do nas nie przyjdzie ze swoimi problemami9.

Oparta na dialogu współpraca wychowawcy z wychowankiem stwarza tym ostatnim 
różnorodne perspektywy rozwojowe. Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności. 
Przyczynia się ponadto do właściwego pojmowania uczenia się, tj. traktowania go jak 
procesu coraz lepszego rozumienia siebie i otoczenia. Ułatwia dostrzeżenie możliwo-
ści wywierania wpływu na jego przebieg i efekty końcowe, sprzyjając kształtowaniu 
u uczniów poczucia podmiotowości10.

3. ‘Wychowawca – przełożony’ z duszą dialogu
Dialog jest trudem, gdyż wymaga od przełożonego dużej cierpliwości, taktu, kul-

tury, tolerancji i umiejętności argumentowania. Wymaga indywidualnego podejścia 
do wychowanka, bowiem każdy człowiek jest inny, wymaga skromności i pokory, 
uznania, że wychowanej – podwładny to osoba myśląca i czująca, mająca prawo do 
godności i szacunku. Aby dialog był prawdziwym dialogiem (nie zaś ukrytym mono-
logiem, opartym na strofowaniu, pouczaniu i sterowaniu) musi być spełniony waru-
nek wzajemnego respektowania podmiotowości. To nie wskutek dialogu ludzie stają 
się podmiotami, lecz odwrotnie, uznanie podmiotowości obu stron jest niezbędną 

7 R. Trepiński, Wszystko zaczyna się od dialogu, [w:] Wych 7-8:2000, s.39.
8 Śnieżyński., jw.
9 Por. M. Majewski, Katecheza wierna Bogi i człowiekowi, Kraków 1988, s.117-126.
10 Tamże.
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podstawą dialogu. Choć nie jest to jeszcze warunek wystarczający: bo potrzebna jest 
jeszcze sprawność komunikacyjna. Tymczasem towarzyszący nam niekiedy pośpiech, 
poszerzający się obszar ludzkiej anonimowości, poczucie przełożeństwa, starszeństwa, 
uprzedzenia, nie stwarzają sprzyjających warunków do podjęcia dialogu11. Dialog, 
będący rozmową co najmniej dwojga ludzi, wykracza poza zwyczajne przekazywanie 
wiadomości i wiedzy. O jego specyfice decyduje – konstytutywna dla dialogu – wy-
miana myśli. Uczestnicy dialogu pozostają partnerami refleksyjnej rozmowy, zaś ich 
wzajemny kontakt wymaga nie tylko opanowania mowy, lecz angażuje także uwagę, 
wyobraźnię, pamięć, procesy decyzyjne, myślenie12.

Z przeprowadzonych badań wynika, że stosunki wychowanków z wychowawcami 
na poziomie akademickim nie do końca układają się pozytywnie. Najwyższy wskaźnik 
uzyskała odpowiedz, że raczej dobrze. Taką opinię wyraziło w stosunku do bezpo-
średnich przełożonych 271 wychowanków (64,2%) zaś do przełożonych wyższego 
stopnia – 200 studentów (47,4%). Z kolei w grupie osób, które stwierdziły, że rela-
cje te są bardzo dobre, orzekło 77 studentów (18,2%) w stosunku do przełożonych 
niższego stopnia i 166 adeptów (39,3%) względem przełożonych wyższego stopnia. 
Można by więc powiedzieć, że relacje te nie są zatrważające, co oznacza, że w tym 
względzie należy jeszcze wiele zmienić.

Tabela 1. Relacje studentów z pracownikami i przełożonymi

Lp.

Jak układają się 
twoje stosunki 
z nauczycielami 
i katechetami?

bardzo 
dobrze

raczej 
dobrze raczej źle bardzo źle trudno 

powiedzieć
brak 
danych

N % N % N % N % N % N %

1. z wykładowcami 77 18,2 271 64,2 15 3,6 10 2,4 46 10,9 3 0,7
2. z przełożonymi 166 39,3 200 47,4 11 2,6 7 1,7 36 8,5 2 0,5

Nauczanie jest – jak to zaznaczyliśmy na wstępie – w swej istocie procesem dia-
logowym. Inicjowanie, prowadzenie i podtrzymywanie dialogu, choć należy do 
podstawowych powinności wychowawcy, jest także jego nie zawsze docenianym 
przywilejem. W perspektywie psychologicznej dialog ukazuje się także jako jeden 
z wyznaczników rozwoju podwładnego i przełożonego. Ponieważ nauczani i naucza-
jący stanowią element większego systemu, jakim jest uczelnia, więc ich rozwój jest 
wzajemnie powiązany.

Teoretyczne rozważania ukazujące ogólne zasady dialogu wychowawcy z wycho-
wankiem przynoszą pewne sugestie na temat miejsca i roli wychowawcy w procesie 
wychowania, który jako taki jest przecież (powinien być!) dialogiem. Natomiast dia-
logowe zasady organizacji procesu formacji, nauczania, kształtowania, będącego bez 
wątpienia istotnym i niezbywalnym elementem procesu wychowania, nie znalazły 
dotąd wyczerpującego opracowania.

Istotą dialogu wychowawczego jest wzajemne bogacenie się wartościami. Dla wy-
chowawcy oznaczać to będzie takie ukazywanie własnego świata wartości, aby mógł 
być przyjęty nie ze względu na przewagę wieku, przełożeństwo, wiedzy czy siły, ale ze 
względu na swoją rzeczywistą wartość i atrakcyjność. Jest to możliwe, o ile sam staje 

11 Por. M. Śnieżyński, Trud dialogu, [w:] Wych 11:2000, s.9.
12 http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt3/ledzinska.html (dnia 10 grudnia 2021 roku).
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się świadkiem, a nie jedynie nauczycielem moralności. Dialog zakłada umiejętność 
uczenia się od wychowanków. Jeżeli wychowawca chce dzielić się tym, co uważa za 
wartościowe, musi umieć przyjąć to co jest wartościowe dla wychowanka.

Przeprowadzone badania wykazują, że młodzież nie tyle odrzuca autorytety, ile chce 
je weryfikować. Chce być przekonana do racji autorytetu. A narzędziem tej weryfikacji 
jest właśnie dialog. Zatem na dialogu musi być oparta relacja wychowawcza, model 
funkcjonowania wychowawcy. Ten model chciałoby się ująć w czterech punktach:
1. „Wychowawca zainteresowany” światem wartości wychowanka. Młodzież przecież 

optuje za pewnymi wartościami, a wychowawca musi go znać i rozumieć.
2. „Wychowawca przewodnik w dyskusji” z wychowankami. Wychowawca mus wejść 

w sam dialog.
3. „Wychowawca wzór osobowy” nie może być „wieszakiem” na wartości, lecz musi 

mieć własny system, zakorzenić się w nim, dojrzewać. Wtedy dopiero w dialogu 
będzie przekonywujący.

4. „Wychowawca współdziałający” z wychowankami. W dialogu wychowawczym 
wychodzi od pytania: co razem robimy? Współdziałanie z wychowankiem jest 
znakomitą lekcją wartości, które pragnie się wychowankom zaproponować13.
Tak więc spotkanie nauczyciela z wychowankiem będzie wówczas spotkaniem 

wychowawczym, gdy stanie się spotkaniem osób w dialogu. Pedagogika chrześci-
jańska odnajduje właściwy sobie fundament, bo zarówno „osoba” jak i „dialog” mają 
zakorzenienie w Bogu. Dialog wychowawczy odnajduje zakorzenienie w dialogu Zba-
wienia, w dialogu Boga przyzywającego człowieka do wspólnoty miłości i człowieka 
odpowiadającego na dar zbawiającej miłości.

4. Dialog osobowy z Bogiem
Człowiek pragnący być liderem musi pamiętać, że wpierw winien nauczyć się dialogu 

z Bogiem i drugim człowiekiem. Bez tych obu elementów nie można do końca mówić 
o byciu liderem. Człowiek przecież to osoba cielesno-duchowa, stąd nie można się 
skupić jedynie na aspekcie fizycznym czy intelektualnym, a nawet czysto osobowym.

Człowiek od momentu stworzenia jest istotą powołaną do relacji, do komuniko-
wania się, do dialogu. Już ̇ pierwsza księga Pisma Świętego – Księga Rodzaju, opisując 
stworzenie człowieka, ukazuje go jako istotę mającą takie właśnie zdolności. Człowiek 
został stworzony na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1, 27); Boga, który jest Jedynym 
Bogiem w trzech Osobach, jest Bogiem żyjącym w ciągłym miłosnym dialogu. Chcąc 
realizować ́ to podobieństwo, człowiek jest również ̇ powołany do życia w dialogu 
miłości. Bóg – Pełnia Miłości – wezwał do istnienia tych, którzy przedłużaliby Jego 
miłość aż ̇po kres istnienia14.

Viktor Frankl, czołowy przedstawiciel psychoterapii egzystencjalnej, twierdził, 
że poczucie spełnienia w życiu człowieka nie może realizować się bez aspektu du-
chowego. samo rozłączanie duchowości od życia jest sztuczne. Jednak jest również 
i potrzebne do tworzenia tożsamości „ja”. Skłonność i umiejętność rozłączenia, daje 
nam pewnego rodzaju dystans do doświadczanej rzeczywistości. Umożliwia również 

13 K. Mroczek., Wychowawca na czas próby, Marki-Struga (brw), s. 45.
14 Por. E. Sakowicz, Małżeństwo wspólnotą dialogu, „Homo Dei” 1997, nr 1-2, s. 111-112; J. Kłys, Małżeń-

stwo drogą do świętości, [w:] Miłość, małżeństwo, rodzina, red. F. Adamski, Kraków 1978, s. 152-154.
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przemyślenia i refleksje. Dialog pomiędzy Bogiem i człowiekiem, który ma miejsce 
w konkretnym sakramencie, jest figurą dialogu człowieka z człowiekiem.

Dla rozwoju duchowego ważne jest także to, aby umieć nazwać swoje przeżycia 
związane właśnie z pochylenia się nad Bożym głosem, który dociera poprzez Jego 
Słowo, i aby te przeżycia umieć wyrazić na zewnątrz. Innymi słowy, w rozwoju życia 
duchowego medytacja Słowa Bożego, dialog z Bogiem na modlitwie to szukanie tego, 
co Bóg chce mi powiedzieć, a co dotyczy mnie.

Ku podsumowaniu
Prawdziwy przywódca/lider ma mieć pewność siebie, by działać samotnie, odwagę, 

by podejmować trudne decyzję i współczucie, by słuchać potrzeb innych  Jednym 
z ważnych elementów sztuki lidera jest mówić „nie” zamiast „tak”. Niekiedy należy 
powiedzieć, postąpić na odwrót, wbrew pewnej grupie osób, szczególnie ma to miejsce 
w wojsku, policji, ale nie tylko. Lider z jednej strony winien być człowiekiem upartym, 
a z drugiej strony otwartym. Mając określoną wizję, winień przy niej trwać, zaś gdy 
będzie konieczność weryfikacji tej wizji musi być otwarty na zmiany. Gdy morze jest 
spokojne, każdy może trzymać za ster, jeśli zaś przychodzi burza, potrzeba autentycz-
nego lidera (kapitana). Prawdziwy lider będzie potrafił sterować także w czasie burzy. 
Jeśli więc działania inspirują innych do tego, żeby marzyć więcej, poznawać więcej, 
robić więcej i stawać się lepszym, to oznacza, że osoba taka jest liderem.

Dość sarkastycznie i dobitnie francuski dowódca wojskowy Napoleon Bonaparte 
powiedział, że armia baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza od armii lwów 
prowadzonej przez barana 

Streszczenie:
Profesjonalne siły zbrojne w demokratycznym państwie stawiają wysokie wymogi 

potencjalnym kandydatom na żołnierzy zawodowych, a zwłaszcza tym aspirującym 
na stanowiska dowódcze. Dowodzenie od samego początku funkcjonowania orga-
nizacji zbrojnych jest ich zasadniczym fundamentem, a jego jakość jest determi-
nantem zwycięstwa, lub porażki. Dobry dowódca powinien być przede wszystkim 
przywódcą – liderem i autorytetem w oczach żołnierzy. W nowoczesnej i zawodo-
wej armii kształtowanie kompetencji przywódczych kadry staje się koniecznością. 
Nie będzie zapewne niczym oryginalnym stwierdzenie, iż dobry przywódca/lider 
powinien być nie tylko formalnym przełożonym dla swoich żołnierzy, lecz również 
ich autorytetem.

Przywództwo zakłada modyfikację postaw, życzeń i wyobrażeń podwładnych, 
uznanie i głoszenie określonych wartości oraz celów. Jego podstawę stanowi ciągłe 
motywowanie i kształtowanie charakterów oraz zachowań ludzi, a także zmienianie 
rzeczywistości, aby stawiane cele mogły być osiągnięte. W ujęciu tym podkreśla się 
przede wszystkim cechy osobowości i kompetencje dowódcy nie przykładając dużej 
uwagi do stopnia wojskowego i zajmowanego stanowiska służbowego15.

Słowa kluczowe: lider, autorytet, wychowanek, przełożony, wychowawca, pod-
władny, żołnierz.

15 K. Obłoj, Mikroszkółka zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994, s. 131 
i 132.
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Summary:
A leader in the army, a man of dialogue
A professional state reported in a democratic state places a high position on po-

tential candidates for the position, especially those aspiring to commander positions. 
Commanding from the beginning the victory of the victories is their fundamental foun-
dation, and the determinant is the determinant, or the post-victory. A good commander 
should be, above all, a leader – a leader and an authority in the eyes. In a modern and 
organic frame, the value of leadership competencies and the regulator is the essence. 
I will no longer add that a good leader / leader should only be a formal supervisor 
for his soldiers, but also their authority.

Leadership involves modifying the attitudes, wishes and ideas of subordinates, 
voting and proclaiming established values and. Its character is a further motivation 
and shaping of people’s characters and behaviors, and does not change reality so 
that the goals are achieved and celebrated. In this approach, it refers to all markers 
of personality and representatives of information with great attention to the military 
rank and the example of the addressed official position.

Keywords: leader, authority, pupil, supervisor, educator, subordinate, soldier,
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Bez sumienia – bez Boga. 
U źródeł fundamentalnej destrukcji

Ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Zwoliński – UPJPII w Krakowie

Profesor, teolog, socjolog. Ur. w 1957 r. w Radwanowicach (woj. krakowskie). Studia filozoficzno-teologiczne 
na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, studia z zakresu nauk społecznych na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim. Od 1990 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krako-
wie, obecnie kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej. Od 1995 r. dyrektor Wydawnictwa Naukowe-
go PAT. Od 1995 roku kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Teologicznym, a później 
– po reorganizacji Uczelni – na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Kra-
kowie. Od 2003 roku profesor nauk teologicznych. Główne obszary badań: katolicka nauka społeczna, so-
cjologia, psychologia społeczna, historia.

Wstęp
Twierdzenie „Ja jestem Bogiem” zawsze jest oznaką wyboru Zła, przyjęciem sata-

nizmu jako kierunku własnego rozwoju. Prowadzi do całkowitego ukierunkowania 
kultury na człowieka i jego zadowolenie, wyżycie, połączenie dobra ze złem – etyka 
staje się czymś relatywnym. Wówczas to jednostka decyduje o tym, co dobre, a co 
złe. Jest także związane z odrzuceniem chrześcijaństwa – jako zabobonu, perwersji, 
ignorancji, choroby psychicznej. Wszelkie działanie dopuszcza siłę – przemoc i terror 
stają się drogą zwycięstwa. Skupienie uwagi na sobie wiąże się z przyjęciem magii 
jako wyrazu kultu natury, w której wola jednostki jest normą – nie można jej zmieniać 
pod wpływem ogólnie przyjętych norm. Drogą do przekształcania świata stają się 
zaklęcia – zdania mają wpływać na człowieka i otaczający go świat. Centrum świata 
i najwyższą w niej siłą staje się Człowiek – zajmujący miejsce Boga1.

a.  Zło jako siła destrukcji świata
Teologia podpowiada, że źródłem zniekształcenia obrazu świata jest obecne w nim 

Zło, które dokonuje dekonstrukcji tego obrazu, manipuluje nim, nie pozwalając do-
trzeć człowiekowi do istotnej prawdy o świecie i samym sobie. Sobór Watykański 
II dobitnie wyraził się na temat źródeł zła, jego przyczynach i wymiarach. Są nimi: 
Szatan – jako zło uosobione; wielka rodzina ludzka – wraz z tym, co ja otacza i „wśród 
czego ona żyje” (DKD, 2); oraz człowiek jako jednostka – rozdarty wewnętrznie na 
skutek grzechu, nie czyniący już tego, co chce i co powinien, lecz popełniający zło, 
którego sam nie chce (por. Rz 7, 14 nn)2.

1 G. i B. Passantino, Auf Teufel komm raus?, Ulm 1992, s. 39–48. Por. R. Laurentyn, Szatan. Mit czy rzeczywi-
stość?, Warszawa 1997, s. 128; K. Bielawski, Język kultowo-rytualny a tragedia grecka. Zarys dziejów problemu 
i jego perspektywy, Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Filologii Klasycznej, 2001, nr 29, s. 33–58.

2 A. Zwoliński, Fascynacja satanizmem w kulturze, Obecni, 2007, nr 2 (16), s. 75–85.
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Człowiek może sam dla siebie stanowić przeszkodę w dotarciu do Prawdy. My-
śliciele upatrywali w nim możliwego Antychrysta. Kwestia ludzkiego pochodzenia 
Ant Antychryst ma być wypaczonym naśladownictwem Zbawcy. Święty Augustyn, 
komentując Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan, pisał: „Iż przez to, co powiedział: 
Albowiem już się sprawuje tajemnica nieprawosci, chciał, by rozumiano Nerona, któ-
rego czyny już były podobne do antychrystusowych. Stąd niektórzy przypuszczają, 
że to Neron zmartwychwstanie i będzie Antychrystem”3.

Święty Augustyn uznawał Antychrysta za człowieka, przez którego będzie działał 
Szatana, lecz nie utożsamiał go z żadną konkretną osobą. Rozszerzył on nawet pojęcie 
antychrystów, pisząc, że: „Ci wszyscy, którzy nie kochają Boga są antychrystami”4. 
Dostrzegał możliwość, że w obrębie Kościoła mogą znajdować się antychryści, dla-
tego upomina: „Stąd niech każdy zbada swe sumienie, czy nie jest antychrystem!”5.

w czasach nowożytnych silnie przekonanym w człowieczeństwo Antychrysta 
był kard. John Henry Newman (beatyfikowany w 2010 r.). Budował je w oparciu 
o świadectwa Ojców Kościoła. W dziele „Patristical Idea of Antuchrist”, w rozdziale 
„The Times of Antichrist” (paragraf nr 3) zamieścił następujące stwierdzenia na temat: 
„Antychryst jest jednym człowiekiem indywidualnym, nie potęgą (władzą) czy kró-
lestwem. Taka pewność jest wrażeniem pozostawionym w umyśle przez dotyczące 
go uwagi Pisma Świętego. (...) Że przez Antychrysta jest oznaczona jedna osoba, jest 
uczynione prawdopodobnym przez antycypacje, które już zdarzały się w historii. 
Poszczególni ludzie powstawali, w sposób aktualny odpowiadając w wielkiej mierze 
opisom (Antychrysta); i ta okoliczność wytwarza możliwość, iż absolutne i całkowite 
wypełnienie, które ma nadejść, również będzie jednostką. (...) W końcu, ze Antychryst 
jest jednym, indywidualnym człowiekiem – nie potęgą (władzą), nie zwyczajnym 
duchem etycznym czy systemem politycznym, nie dynastią czy sukcesją rządzących 
– było powszechną tradycją wczesnego Kościoła”6.

Dziełem Antychrysta ma być ogromne zniszczenie jego przeciwników. Jego narzę-
dziem będą wojny, rewolucje, zbrodnia i oszustwa polityczne. Stąd pojawienie się coraz 
potężniejszych broni łączyło się zawsze z obawami, że stanie się ona narzędziem władzy 
„szaleńców”, „wrogów ludzkości”, „przeciwników pokoju” – a są to określenia, które 
przez wieki przypisywano Antychrystowi. „Atomowy Antychryst” to jedna z możliwych 
jego wersji, związana z inteligentną i przewrotną zarazem działalnością człowieka7.

Wierzono też, że Antychryst może skutecznie deformować rozwój cywilizacji, 
wprowadzać nieład i ruinę kulturową. Cywilizacje, „sztuczne” dzieła człowieka, prze-
ciwieństwo natury, rozwijają się do pewnego momentu, następnie zatrzymują w swym 
rozwoju, i to jest początkiem ich rozpadu. Po wyczerpaniu wszystkich swych wewnętrz-
nych możliwości cywilizacja traci zdolność dalszego rozwoju. Zwłaszcza gdy człowiek 
w sposób bluźnierczy podda się zauroczeniu siłą swego rozumu i zachwyci się swymi 
dziełami. O cywilizacji, jako wielkim gmachu obłudy, pozorów i sztucznych potrzeb 
pisał już Jan Jakub Rousseau: „Gdy weźmiemy pod uwagę ogrom prac ludzkich, zgłę-
bienie tylu nauk, wynalezienie tylu sztuk, zastosowanie tylu sił, zasypanie przepaści, 

3 Augustyn, Państwo Boże, XX, 19, tłum. W. Kubicki, Antyk, Kęty 2002.
4 Augustyn, Homilia na 1 List św. Jana, 6.
5 Tamże. .
6 J. Szymański, Tożsamość Antychrysta, Któż jak Bóg, 2011, nr 2, s. 38–40.
7 G. Pietrowiak, Perspektywy samozagłady, [w:] Człowiek przeciwko sobie?, pr. zb. pod red. A. Leńko-

wej, Pax, Warszawa 1986, s. 371-389.
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zrównanie gór z ziemią, rozsadzenie skał, uspławnienie rzek, wzięcie pod uprawę tylu 
ziem leżących odłogiem, i te sztucznie stworzone jeziora, i te bagna, któreśmy osuszyli, 
i te gmachy olbrzymie wzniesione na lądzie, podczas gdy morze zaroiło się od okrętów 
i marynarzy; i kiedy się z drugiej strony choć trochę zastanowimy się, jakie to wszystko 
przyniosło korzyści istotne dla szczęścia rodzaju ludzkiego, musi nas uderzyć zdumie-
wająca dysproporcja, która zachodzi między jednym a drugim, tak że opłakiwać nam 
tylko wypadnie zaślepienie człowieka, który, by zaspokoić szaleńczą swą pychę i jakieś 
bezmyślne uwielbienie samego siebie, żyje w ciągłej gonitwie za każdą, jakiej tylko 
można doznać, niedolą, od której go dobroczynna natura starannie trzymała z daleka”8.

Znacznie później Fryderyk Nietzsche szydził z „nowoczesnego człowieka”, któremu 
wydaje się, że opanował siły przyrody: „Pyszny Europejczyku dziewiętnastego stule-
cia – oszalałeś! Twoja wiedza nie jest spełnieniem natury, tylko zabija twoją własną 
naturę. Owszem, po słonecznych promieniach wiedzy wspinasz się w górę do nieba, 
ale schodzisz też w dół ku chaosowi. Twój sposób poruszania się – wspinaczka po 
szczeblach wiedzy – jest twoją zgubą; ziemia się rozstępuje, grunt usuwa ci się spod 
nóg; twoje życie nie ma w niczym oparcia, zawisło na pajęczej nici, którą każdy twój 
nowy chwyt poznawczy rozdziera”9.

b.  Kryzys cywilizacji Zachodu
Dramatycznie i z niepokojem o kryzysie cywilizacji Zachodu pisało też wielu my-

ślicieli XIX i XX wieku. Gustaw Le Bon sformułował pogląd, że od czasu renesansu 
„człowiek nowoczesny, niby okręt z utrąconym sterem błąka się po przestrzeniach 
zaludnionych dawniej przez bogów jego, których teraz nauka wygnała”10.

Skutkiem pluralizmu idei jest zagubienie prawdy, pomieszanie pojęć i łatwe opo-
wiedzenie się za iluzją. W kulturze współczesnego świata coraz bardziej odczuwalny 
staje się brak punktu odniesienia, który stanowiłby dla niej absolut – czyli Boga. Hu-
manistyczne wartości i idee zdane są tylko na siebie, co staje się niebezpieczne, gdyż 
wystawia porządek społeczny na ryzyko błądzenia i samodegradacji. Kryzys prawdy, 
wyrażający się kryzysem nauki, ideologii i wiary, spowodował egzystencjalną pustkę 
i niepokój. W publikacjach pojawiło się określenie „irracjonalne skretynienie”, jako 
wyraz powszechnej tendencji cywilizacji końca XX wieku11.

Z metodycznego pluralizmu współczesnego świata, rodzi się proces sekularyza-
cji, zarówno w sensie społecznym – „wyzwalanie się” poszczególnych dziedzin życia 
spod wpływów religii i jej symboli – jak i psychologicznym – odchodzenie od religii 
poszczególnych jednostek ludzkich. Rozległe dziedziny życia społecznego – państwo, 
prawo, moralność, organizacja pracy itp. – nie znajdują swego uzasadnienia w religii, 
poddają się więc subiektywizacji12.

W XIX wieku znaczony był teoriami: L. Feuerbacha, K. Marksa, F. Nietzschego, Z. 
Freuda. Ich poglądy zostały szeroko rozpowszechnione w XX wieku. Dołączyli do nich 
jeszcze egzystencjaliści francuscy i niemieccy: J. P. Sartre, A. Camus, M. Heidegger. Za-
pomniane zostało całe klasyczne dziedzictwo filozofii, która w swych poszukiwaniach 

8 J. J. Rousseau, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przekł. H. Elzenberg, Warszawa 1956, s. 242-243.
9 F. Nietzsche, Niewczesne rozważania, tłum. M. Łukasiewicz, Res Publica, 1994, nr 11, s. 8.
10 Por. J. Jedlicki, Trzy wieki desperacji. Rodowód idei kryzysu cywilizacji europejskiej, Znak, 1996, nr 1 

(488), s. 4-25.
11 Por. M. Wojciechowski, Europa po kryzysie?, Fronda, 2008, nr 49, s. 318-329.
12 S. Mazurek, Katastrofizm, [w:] Idee w Rosji. Leksykon, pod red. A. de Lazari, t. 1, Warszawa 1999, s. 198-201.
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zmierzała w kierunku transcendentnego w istnieniu i immanentnie przejawiającego 
się Absolutu. Na zapomnienie skazano więc np. cały filozoficzny dorobek średniowie-
cza. Jak stwierdził francuski współczesny myśliciel, Claude Tresmontant, w wywiadzie 
dla „France Catolique” (6 IX 1991): „antychrystianizm prawicowy, pochodzący od He-
ideggera i Nietzschego, oraz antychrystianizm lewicowy, wywodzący się od Marksa, 
Bakunina i Prouhona, łączą się w doskonałym porozumieniu i zgodzie, kiedy chodzi 
o usunięcie wspólnego wroga, jakim jest myśl chrześcijańska! (...) Ci, którzy panują 
na uniwersytetach od trzydziestu lat, pomijają dwadzieścia wieków i i rozpoczynają 
od Nietzschego lub Heideggera; Heideggera komentującego Nietzschego lub Kanta. 
(...) Metafizykę ogranicza się do komentowania tekstów. Mowy już nie ma o analizie 
problemów jako takich, gdyż wszyscy wykładowcy to kantyści, pozytywiści, marksiści, 
freudyści czy też zwolennicy Nietzschego lub Heideggera, a więc ludzie przekonani, 
że analiza filozoficzna jest niemożliwa, a filozofia martwa. (...) zniesiono całkowicie 
nauczanie filozofii chrześcijańskiej, której się nie cierpi”13.

Nowe myślenie, nowy język, nowe wartościowanie, burzenie porządku pojęć, za-
przeczanie praw logiki – powoduje pluralizowanie i relatywizację pojęć i myślenia, 
które niejednokrotnie okazuje się być wewnętrznie sprzeczne i samoznoszące się14. 
Metafizyczny jest Bóg i brak Boga, a wszystko co nas otacza, nęka i niepokoi też jest 
metafizyczne: prawda i fałsz, jedność i wielkość, stałość i zmienność. Jedynym istot-
nym jądrem metafizyki jest niepewność, która ciągle poszerza15.

Kulturę metafizyczną należy wyeliminować, a zastąpić ją kulturą pragmatyczną. 
Wstępem do tego jest amputacja wielkiej tradycji filozoficznej naszej kultury. Li-
beralizm w dużej mierze deprecjonuje kategorię prawdy, a wolność indywidualną 
traktuje jako wartość naczelną i absolutną, prowadzi do zakwestionowania jej au-
tonomii. Jest to wartość, którą tworzy człowiek, konstytuuje ją, dowolnie kształtuje, 
a nie odkrywa. Prawda jest zredukowana do sfery indywidualno-subiektywnej. Każdy 
osobno dokonuje interpretacji świata, podporządkowuje go własnym zachciankom, 
podbudowuje egoizmem16.

c.  Tzw. „nowy humanizm,”
Jednym z bardzo ważnych spraw związanych z wpływem „tzw. „nowego humani-

zmu” na kształtowanie się kultury społecznej, jest opanowanie przez nią uniwersy-
tetów. Wiedza jest jednym z niezbędnych czynników dla sprawowania władzy nad 
społeczeństwem. Dotyczyć ona powinna dwóch zasadniczych tematów: informacji na 
temat aktualnej sytuacji, w której znajduje się społeczeństwo oraz wiedzy na temat 
metod skutecznego sterowania społeczeństwem. Przy umiejętnym obsadzeniu, przez 
członków tajnego stowarzyszenia, kluczowych stanowisk w społeczeństwie, bez 
obawy o losy grupy rządzącej można dopuścić tzw. „wolną grę sił politycznych”, „wolne 
wybory”, „wolny obieg informacji” i temu podobne „instytucje wolnościowe”. Umie-
jętna, inteligentna i ukryta manipulacja zawsze oddaje władzę grupie spiskującej17.

13 Za: B. Bejze, Wprowadzenie, [w:] O filozoficznym poznaniu Boga dziś, red. B. Bejze, Warszawa 1992, s. 7.
14 Por. H. Perkowska, Postmodernizm a metafizyka, Warszawa 2003, s. 36-38; G. Kucharczyk, Pisarz chrze-

ścijaństwa, Polonia Christiana, 2013, nr 35, s. 81–83.
15 Por. B. Baran, Postnietzsche. Reaktywacja, Kraków 2003, s. 242–243.
16 Por. J. Babiński, Irreligia, Bernardinum, Pelplin 2010, s. 49–63.
17 J. Kossecki, Tajemnice mafii politycznych, wyd. Szumacher, Kielce 1991, s. 13-17, 60-65; Por. J. Miero-

szewski, Modele i praktyka, wyd. Wola, Warszawa 1986, s. 93-97 (przedruk artykułu: Intelektualiści 
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Świat nauki ma także być naznaczony „uwolnieniem od Boga”. Problemy teologiczne 
mają zniknąć, sprowadzając istotę nauk do metodologii i danych nauk przyrodniczych. 
Zaproponowany w XIX wieku scjentyzm uszanował nauki szczegółowe jedynie dające 
praktyczną implikację w technice i technologiach. Nauki przyrodnicze i ich metody 
stały się wzorcem wszelkiej wiedzy. Pojęcia „obiektywny”, „poważny”, „rzetelny”, 
czy „trzeźwy osąd” rozumiane są bardziej lub mniej wyłącznie w kategoriach nauk 
przyrodniczych. Miejscem ich weryfikacji stały się laboratoria. Nauka tak rozumiana, 
wchodząc na obszar filozofii, zagraża transcendencji. Próby realistycznego spojrzenia 
na człowieka są podważane, co marginalizuje myśl o metafizycznej sytuacji człowieka18.

Postawienie człowieka w miejscu Boga wiąże się z zanegowaniem wszelkich 
praw, norm i zasad, które tradycja wiązała z Objawieniem Bożym. Sam człowiek staje 
się wówczas jedynym Prawodawcą, decyduje o tym, co jest dobre, a co jest złe. Już 
starożytny Plotyn określał zło jako „brak dobra”. Scholastycy uściślili to twierdze-
nie: „to brak należytego dobra”. Ślepota jest złem, ponieważ posiadanie wzroku jest 
właściwością człowieka. Kiedy człowiek nie potrafi widzieć tego, co niewidoczne, 
nie może się uskarżać – wiąże się to z jego naturą. Zło określa się więc przez negację. 
Zło jest nicością, pustką w bycie, Groza sytuacji wzrasta, gdy zło jest wzmacniane złą 
wolą człowieka – świadomą dobrowolną. Czyni bowiem z człowieka narzędzie zła 
i zwiększania pustki w świecie19.

„Nowa etyka” – budowana przez człowieka, z pominięciem Boga, z pewnością nie 
posiada charakteru etyki chrześcijańskiej. Jest ona bowiem etyką naturalistyczną, re-
latywistyczną, subiektywną i liberalną. Wyrosła na gruncie Oświecenia, którego myśli-
ciele głosili, że „filozofia naturalna” formułuje prawa natury i określa „prawa natury” 
oraz ustala „etykę naturalną”. Rozum człowieka jest więc jedynym pracodawcą, a ocena 
etyczna danego czynu pozostaje dla jednostki wyłącznie do jego własnej dyspozycji20.

„Nowa etyka” stawia sobie za cel etyczne doskonalenie człowieka. Dąży do tego 
celu w ramach własnej antropologii, która oparta jest na zasadzie uniwersalności21. 
Jest to antropologia świecka – nie uznaje Boga za Stwórcę człowieka oraz nie katego-
ryczna – zakłada, że w dążeniu do harmonii życia wszystkich ludzi istotne są wartości 
powszechne, jak zasada wolności, tolerancji i braterstwa. Kwestionuje się potrzebę 
etycznych kodeksów, bo „naruszają prawo człowieka do moralnych wyborów”22. Same 
„zjawiska moralne” uważane są za nieracjonalne, gdyż wpisane są w wieloznaczne 
ludzkie sytuacje, które nigdy nie można do końca opisać. Natomiast akt moralny jest 
zawsze samotny – posiada charakter indywidualny i osobisty. Nie istnieje natomiast 
żadne dobro wspólne, do którego mógłby się odwoływać kodeks etyczny. Z koniecz-
ności więc moralność musi pozostać bez etyki23.

a władza, Kultura, nr 5 (235), Paryż 1967).; R. Dreher, Opcja Benedykta. Jak przetrwać czas neopogań-
stwa, tłum. M. Samborska, Wydawnictwo AA, Kraków 2018, s. 61-69.

18 Por. D. von Hildebrand, Koń trojański w mieście Boga, tłum. J. Wociał, wyd. Fronda, Warszawa 2000,  
s. 85–93.

19 A. Besancon, Przekleństwo wieku, przekł. J. Guza, Czytelnik, Warszawa 2000, s. 61-63. Por. M. Jankow-
ska, Konsumowanie sacrum. Popkulturowe transpozycje metafizyki, [w:] Globalizacja w kulturze. Upo-
wszechnienie czy uproszczenie?, red. B. Bodzioch-Bryła, R. Szczepaniak, K. Walczyk, Wyższa Szkoła Fi-
lozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wyd. WAM, Kraków 2010, s. 333-344.

20 W. Lengauer, „Pitagora 2000”: masońskia konferencja w Rzymie, Ars Regia, 1993, nr 1 (2), s. 138 n.
21 G. di Bernardo, Definicja masonerii, Ars Regia, 1993, nr 1 (2), s. 8-11.
22 Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, tłum. J. Barman, J. Tokarzewska-Bahir, Warszawa 1996, s. 63.
23 S. Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, Polwen, Radom 2004, s. 9 – 98.
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Uznawana jest także zasada, że cel uświęca środki, co m.in. uwidocznione jest w tym, 
że członek masonerii niższych stopni wtajemniczenia ma obowiązek wykonywania 
wszystkich poleceń swoich nieznanych przełożonych. Wymaga się także, by wyrzekł 
się własnego osądu, a ma iść za tym, co jest wskazane. Jest to niejako zobowiązanie 
się do czynienia zarówno dobra, jak i zła.

Moralność nie powinna być budowana na niepewnym objawieniu Bożym, nie po-
winna się wiązać z żadnym systemem religijnym. Ta moralność to propozycja życia bez 
Boga, Chrystusa oraz Jego Ewangelii. To także moralność bez jakichkolwiek wymiarów 
metafizycznych. Tak rozumiana etyka może i jest wykorzystywana instrumentalnie 
dla manipulowania życiem społecznym24. Najlepiej zilustrować tę prawdę używaniem 
niemoralnych środków w interesach ekonomicznych. Rzeczą normalną się wydaje 
to, iż rynek międzynarodowej waluty nie ma żadnych ograniczeń moralnych, a każdy 
gracz na giełdzie musi chcieć wygrać za wszelką cenę. Po zdobyciu miliardowej fortuny 
niemoralnymi sposobami można mieć ambicję wziąć udział w budowaniu i niszczeniu 
państw narodowych, czy tradycyjnych struktur społecznych25.

Celem walki z podstawowymi wartościami moralnymi, które zagrażają kondycji mo-
ralnej społeczeństwa, możliwy jest też zawarcie sojuszu z wszystkimi, podobnie określa-
jącymi swe cele stowarzyszeniami i grupami społecznymi26. Ważnym instrumentem tego 
typu działa jest tzw. „dyktatura opinii”. Kard. J. Ratzinger w słynnym wywiadzie-rzece pt. 
„Sól ziemi” mówił: „Narasta groźba dyktatury opinii – kto nie trzyma z innymi, zostaje 
odizolowany, dlatego nawet zacni ludzie nie śmią już się przyznać do takich nonkonfor-
mistów. Ewentualna dyktatura antychrześcijańska byłaby prawdopodobnie znacznie 
subtelniejsza niż wszystko, co dotychczas znaliśmy. Byłaby na pozór przyjazna religii, 
pod warunkiem jednak, że religia nie tykałaby jej wzorców zachowania i myślenia”27.

d.   Relatywizm moralny jako wyzwanie współczesności
Relatywizm przejmuje władzę nad moralnością jednostki przede wszystkim na 

drodze głoszenia tolerancji, która stała się bojowym hasłem w walce o ustanowienie 
dyktatury relatywizmu. Pojęcie tolerancji miało faworyzować określone punkty wi-
dzenia, a inne neutralizować. Z czasem przekształciła się ona w program społeczny, 
który miał wyeliminować wszelkie filozofie, religie i normy społeczne, które rościły 
sobie prawo do określania dobra i prawdy. Określała co należy zaniechać, aby nie 
tworzyć sfer ucisku inaczej myślących, a co działać, by uczynić cokolwiek dla sprawy 
wolności. Program „wyzwoleńczy” oznaczał zniesienie tradycyjnej filozofii, w tym 
także etyki, uznanie za równorzędne każde odmienne zapatrywanie, zakaz wydawa-
nia negatywnych sądów (uznanych za dyskryminujące) i nakaz respektowania tego, 
co nawet uważa się za obrzydliwe. Tym samym zabroniona jest silna identyfikacja 
z własnym punktem odniesienia i z własną tożsamością28.

24 Por. R. Kościelny, Globaliści to nie ludzie, Gazeta Warszawska, 2019, nr 12, s. 24-25.
25 Por. I. C. Pogonowski, „Recepta” Sorosa, Nasz Dziennik, 30 VIII 2006, s. 11.
26 Sojusz komunistów z lewicą laicka, Opoka w Kraju, 1994, nr 7 (28), s. 16.
27 Sól ziemi. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowiński, Znak, Kra-

ków 132, s. 132. Por. T. P. Terlikowski, Boży Wojownik Benedykt XVI, Fronda, 2013, nr 66, s. 18-29.
28 G. Kuby, Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualności, tłum. M. Urban, D. Jankowska, Homo Dei, 

Kraków 2007, s. 31-35. Por. Z. Kobylińska, Moralność jako supermarket w kulturze postmoderny, [w:] 
Pro animarum salute. Księga pamiątkowa z okazji 70 – urodzin ks. prof. Tadeusza Rogalewskiego, red. 
E. Wiązowaty, Olsztyn 2007, s. 178 – 190.
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Papież Benedykt XVI stwierdził: „Dyktatura relatywizmu (...) niczego nie uznaje za 
ostateczne i jako jedyną miarę rzeczy pozostawia tylko własne ja i jego zachcianki”29. 
Brak Boga próbuje się zasłonić fetyszem człowieka. Śmierć Boga implikuje kres czło-
wieka. Bóg bowiem staje się wówczas wytworem człowieka, a sytuacja może się zmienić 
tylko wówczas, gdy kondycja człowieka ulegnie naprawie. U źródła bytu tkwi teraz 
człowiek, jako „boski architekt”, który wszystko kształtuje i decyduje o wszystkim30.

Podczas przemówienia wygłoszonego 12 lutego 2007 roku na Papieskim Uniwer-
sytecie Laterańskim papież przypomniał, że: „Prawo naturalne jest jedynym skutecz-
nym bastionem przeciwko arbitralnym zakusom władzy politycznej lub kłamliwej 
manipulacji ideologicznej”31.

Całość pracy moralnej sprowadza się do ukształtowania nowego człowieka, ro-
zumiejącego nadrzędne cele swej obediencji, ufający kierunkowi jej rozwoju, aż do 
całkowitego powierzenia swego życia temu celowi. Ma on w efekcie przynieść „nowy 
świat” ze specyficznie rozumianym dobrem i prawdą, do której na razie nie dorasta 
większość społeczeństwa32.

Sposobem wpływania na kształtowanie etyki życia publicznego jest tworzenie od-
powiednich sankcji prawnych, które określają co publicznie jest dobre, a co złe. Prawo 
stało się z czasem narzędziem władzy nielicznych, a nie wyrazem dobra wspólnego, 
dobra dla wszystkich. Demokratyczne zagwarantowanie udziału większości w kształ-
towaniu prawa jest często tylko wybiegiem manipulatorskim. Elementy normatywne 
są bowiem utrwalone w różnych deklaracjach praw człowieka, co ma je zabezpieczać 
przed kaprysem większości33.

Bardzo wiele elementów codziennej kultury nie podlega żadnym prawom. Brak 
zakazów w tym względzie jest odbierany jako dozwolenie społeczne na traktowanie 
w sposób dowolny tego, co ma być nośnikiem dobra, piękna i prawdy. Wystarczy 
powołać się na jakiś niejasny, bliżej nie określony termin, najczęściej zaczerpnięty 
ze współczesnej „nowomowy”, jak: „humanizm globalny”, „kierunek zgodny z linią 
współczesnego liberalizmu”, czy „forma odpowiadająca przełomom czasu” – by ak-
ceptować daną postawę i działania34.

Tego typu działania, sprowadzające się do brodzenia po płyciznach kultury, papież 
Franciszek nazwał „kulturą makijażu”. Liczą się w niej wygląd i osobisty sukces, po-
twierdzony aprobatą internetowych „znajomych”. Jednocześnie wezwał młodych 
do podejmowania w życiu ryzyka i „wypłynięcia na głębię”, gdyż tylko w ten sposób 
można osiągać dojrzałość jako osobowość. Zmagania się z własnym rozwojem nie 
można sprowadzić do przeglądania katalogu ofert współczesnych liderów kultury, 
lecz należy odważnie podjąć poszukiwania odpowiedzi na najbardziej palące ludzkie 
pytania o sens życia i jego cel. Pytania – otwierające człowieka na perspektywę Boga35.

29 Kard. J. Ratzinger, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. „Pro eligendo Romano Pontifice”, Rzym,  
18 kwietnia 2005.

30 T. Eagleton, Kultura a śmierć Boga, przekł. B. Baran, Wyd. Aletheia, Warszawa 2014, s. 151–161.
31 Za: R. de Mattei, Dyktatura relatywizmu, przekł. P. Toboła-Pertkowicz, E. Turlińska, Prohibita, Warsza-

wa 2009, s. 19.
32 Por. P. Winch, Relatywizm etyczny, przekł. T. Szawiej, [w:] Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki spo-

łeczne, red. Z. Kransodębski, K. Hellen, PIW, Warszawa 1993, s. 329 – 346.
33 Por. J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, tłum. S. Czerwik, Wyd. Jedność, Kielce 2005, s. 67-69.
34 W. Chudy, Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i kłamstwie, cz. 2, Warszawa 2007, s. 160-177.
35 KAI, Zatrzymać „kulturę makijażu”, Niedziela, 2018, nr 44, s. 4.
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Współczesny człowiek wydaje się zagubił podstawową prawdę o sobie, nie wie 
już kim jest i do kogo należy, jakie są jego możliwości i granice. Polski pisarz i drama-
turg, Sławomir Mrożek, opisał to zjawisko zagubienia przez współczesnego człowieka 
własnej tożsamości, porównując je do ciągłej i bezsensownej bieganiny za samym 
sobą: „Świat stał się bieganiną, każdy biega z miejsca na miejsce i pyta drugiego: ‚Nie 
było tu mojego <Ja>? Szukam go wszędzie’. ‚Nie, ale może Pan widział moje tam, skąd 
Pan przybywa’. Tu tamtego nie było, tego tam nie ma. Więc znowu pędzą, a wszyscy 
zdyszani. Już nawet ćwierćinteligent wie, że musi szukać swojego <Ja>, zamiast się 
czegoś porządnie nauczyć”...36.

Absolutny priorytet wolności wobec innych wartości prowadzi do zakwestionowania 
autonomii prawdy. A wówczas to nie człowiek podlega prawdzie, ale prawda człowie-
kowi. I jest on nie tylko sędzią w zakresie kryteriów poznawczych, ale także kreatorem 
prawdy. Niektórzy mówią wprost o terroryzmie podmiotu poznającego – człowieka, 
któremu w ideologii liberalizmu przyznano prawo dowolnego kreowania prawdy37.

Ogłoszenie „kresu transcendencji w konsumpcji” (H. Marcuse) sprowadza eg-
zystencję człowieka do pochłaniania znaków i wymazywania prawdy o człowieku, 
pozostawiając go samotnym ze swymi technicznymi rozwiązaniami. Technika staje 
się namiastką Boga i to niezwykle nieudolną38.

Jan Paweł II demaskował specyfikę zniewolenia człowieka przez różne współ-
czesne kłamstwa i podkreślał faktyczne nim zagrożenie: „Niewielki będzie pożytek 
z mówienia i pisania, jeżeli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wy-
rażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, aby zwyciężać w dyskusji i bronić swoje 
– może właśnie błędne – stanowisko. (...) Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz 
ludzki świat, jeśli prawdę próbuje się oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom trud-
niej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży” (Olsztyn, 6 VI 1991). A człowiek został 
stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo.

Streszczenie:
Całkowite ukierunkowani kultury na człowieka – z eliminacją Boga z kultury – za 

cel stawia zadowolenie jednostek, wyżycie, połączenie dobra ze złem – etyka staje 
się czymś relatywnym. Wówczas to jednostka decyduje o tym, co dobre, a co złe. Jest 
także związane z odrzuceniem chrześcijaństwa – jako zabobonu, perwersji, ignoran-
cji, choroby psychicznej. Wszelkie działanie dopuszcza siłę – przemoc i terror stają się 
drogą zwycięstwa. Humanistyczne wartości i idee zdane są tylko na siebie, co staje się 
niebezpieczne, gdyż wystawia porządek społeczny na ryzyko błądzenia i samodegra-
dacji. Kryzys prawdy, wyrażający się kryzysem nauki, ideologii i wiary, spowodował 
egzystencjalną pustkę i niepokój. Współczesny człowiek wydaje się zagubił podstawową 
prawdę o sobie, nie wie już kim jest i do kogo należy, jakie są jego możliwości i granice. 
Jan Paweł II, a później Benedykt XVI, demaskowali specyfikę zniewolenia człowieka 
przez różne współczesne kłamstwa i podkreślali faktyczne zagrożenie z nim związane.

Słowa kluczowe: nowy humanizm, ateizm, sumienie, relatywizm

36 Por. A. Szostkiewicz, Po co?, Pomocnik Psychologiczny, Dodatek Tygodnika Polityka, 2006, nr 47, s. 11-14.
37 Por. B. Wojciszke, Od cnotliwego sukcesu do grzesznej porażki, Niezbędnik Inteligenta. Dodatek Tygo-

dnika Polityka, 2005, nr 50, s. 28-31.
38 J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przekł. S. Królak, Wydawncitwo Sic!, 

Warszawa 2006, s. 174–175, 268.
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Summary:
Without conscience – without God. at the root of fundamental destruction
Total human orientation of cultures – with the elimination of God from culture – 

aims to satisfy individuals, live, combine good and evil – ethics becomes something 
relative. Then it is the individual who decides what is good and what is bad. It is also 
associated with the rejection of Christianity as superstition, perversion, ignorance, 
and mental illness. All action allows force – violence and terror become the path 
to victory. Humanistic values and ideas are left to their own control, which becomes 
dangerous as it places the social order at risk of wandering and self-degradation. 
The crisis of truth, expressed in the crisis of science, ideology and faith, caused exi-
stential emptiness and anxiety. Contemporary man seems to have lost the basic truth 
about himself, he no longer knows who he is and to whom he belongs, what are his 
possibilities and limits. John Paul II, and later Benedict XVI, exposed the specificity 
of human enslavement by various modern lies and emphasized the actual threat as-
sociated with it.

Kayword: new humanism, atheism, conscience, relativism
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Świętego Papieża-Polaka 
zbawcza alternatywa na zagrożenia 
współczesnej cywilizacji

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 staży-sty – 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
Współczesna cywilizacja przyniosła ludzkości wiele niewątpliwie wspaniałych 

dobrodziejstw, lecz jednocześnie dotychczas nieznanych zagrożeń, na które należy 
znajdywać trafne rozwiązania. Dla skuteczności podejmowanych w tym kierunku 
działań trzeba je najpierw dobrze poznać, aby następnie optymalnie przeciwstawiać 
się, zarówno w wymiarze jednostkowym oraz zbiorowym. Niespodziewaną i zarazem 
adekwatną odpowiedź w tych kwestiach znajdujemy w nauce Kościoła, szczególnie 
w nie do końca jeszcze dotąd poznanej, przebogatej i cennej ofercie-wykładni spo-
łeczno-moralnej i religijnej Papieża-Polaka.

W podjętej na ten temat refleksji postaramy się przybliżyć kilka kluczowych pojęć 
współczesnej rzeczywistości, w jakiej przyszło żyć i działać obecnym chrześcijanom, 
a jednocześnie podać alternatywne i zarazem niezbywalne, gdyż pochodzące z samych 
Przekaźników Objawienia i ze wzbogaconych kapitalną myślą teologiczno-filozoficzną, 
Drogowskazami Świętego Jana Pawła II. Pośród plejady słów kluczowych w temacie 
występujących – obok trzech głównych – napomkniemy krótko o istotowo wiążących 
się z nimi dylematach współczesności, m.in.: godności i prawach człowieka, rodziny, 
kultury, pracy ludzkiej, sprawiedliwości, miłości, pokoju… Dodajmy, iż trzy głównie 
charakteryzowane, które dotyczą utylitaryzmu, indywidualizmu i postępu to celnie 
dobrane, aczkolwiek nie często podejmowane w literaturze i praktyce, kwestie papie-
skiego nauczania. Zaprezentowany tok refleksji nad tymi tematami, które mogą mieć 
w ocenie Papieża dyskutowany, nawet kontrowersyjny charakter, winien uzmysłowić 
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aktualną kondycję i status quo konkretnego wierzącego w jego obecnym cielesno-
-duchowym wymiarze. Pragnąc krytycznie i konstruktywnie patrzeć, żyć oraz dzia-
łać w świecie i Kościele, należy ów dyskurs wzbogacać nadzwyczajną wrażliwością 
człowieka na fakt, iż wielkim bogactwem pozostaje wciąż – rozumiane wedle zasady 
„sylogizmu praktycznego” – spojrzenie każdego chrześcijanina na własną kondycję 
wiary poprzez pryzmat możliwie rzeczowej, tj. krytycznej, trafnej analizy, diagnozy 
i terapii ewangelizacyjnej w ramach najbliższej dla niego parafialnej wspólnoty Kościoła.

1.  Utylitaryzm w papieskiej wizji i ocenie
Czym jest utylitaryzm. Termin pochodzi od łacińskiego „utilitas” oznaczającego 

korzyść, przydatność, pożytek, którego sposób myślenia i działania obecnie przyjął 
się i funkcjonuje. Często nie uświadomiony pozostał nagminnie stosowaną przez 
ludzi – w ogromie dziedzin ich życia indywidualnego i zbiorowego – zasadą użytecz-
nej skuteczności na drodze osiągania optymalnych sukcesów lub szczęścia; stał się 
pożądanym kanonem podstawowej i efektywnej postacią powszechnie upragnionego 
pragmatyzmu, który świadczy o pochwalanym z opinii społecznej sprycie jednostek 
i ich efektywności w każdej sferze życia i działania. Najczęściej ludzie tej kategorii 
cieszą się aplauzem innych, gdyż zyskując widoczne rezultaty swych koncepcji i metod 
funkcjonowania wnoszą w różnych kontekstach i dziedzinach życia obopólną przyjem-
ność czy satysfakcję, zarówno sobie samym oraz najbliższemu otoczeniu. W postaci 
utylitaryzmu społecznego zwykło się uważać, iż niesienie pożądaną dla otoczenia 
radość i jako taki winien być celem ich życia i działania, wyznacznikiem ich moralnej 
lub społecznej użyteczności.

Oceniając ogólnie – taka efektywna, niosąca sobie i innym powszechna świadomość 
i postawa dawania odpowiada na zasadnicze pytanie: jak żyć wezwaniem w wykorzysty-
waniu wszelkich okazji do maksymalizowania użyteczności i szczęścia. Stąd w wielkim 
poważaniu są jednostki praktycznie skuteczne, efektywni pragmatycy zwłaszcza na 
arenie wielu dziedzin gospodarki, finansów, polityki, nawet oświaty i życia prywatnego 
w rodzinie… tj. wszędzie tam, gdzie szczęście mierzy się zyskiem i opłacalnością w wa-
runkach obopólnie „przyjemnych”, promujących ludzkie szczęście działań. Nadmieńmy, 
iż podmiotami zjawiska mogą być gremia zbiorowe, instytucje, itp. które pośrednio 
i bardziej ogólnie wpływają na szczęście człowieka. Stąd trudniej i mniej namacalnie 
oceniać ich wpływ na pomyślne życie konkretnych ludzi; dlatego też przy charaktery-
styce zjawiska zwykło się koncentrować uwagę na utylitaryzm bezpośredni dotyczący 
konkretnych czynów i przynoszący widoczny efekt, ocenę wymiernego, tj. praktycznego 
wzrostu użyteczności jego skutków na jednostkę lub ogół ludzi. Dzieje się to dlatego, 
iż w utylitaryzmie bezpośrednim można bardziej wpływać na użyteczność działania, 
kierować pragmatycznym mechanizmem optymalizacji konkretnych czynów jednostek, 
aniżeli w systemach etycznych, które zwracają uwagę na normy moralne lub dają pierw-
szeństwo osobistej postawie – cnocie, czyli nie najbardziej efektywnej pragmatyce lecz 
działaniom o obliczu moralnym, „bardziej ludzkim”1 

1 W filozofii czołowymi przedstawicielami tego nurtu etycznego są najczęściej wymieniani oraz znani 
J. Bentham i J. S. Mill, którzy za najwyższą wartość uważają użyteczność jako źródło najważniejszych 
przyjemności ludzi: S. Rosik, Etyczne poszukiwania współczesnego człowieka. [w:] Chrześcijańska wizja 
człowieka, Poznań 1977; R. Krajewski, Utylitaryzm. [w:] Encyklopedia Katolicka. T. XIX, Lublin 2013, 
k.1441-1442; T. Kwarciński, Etyka pożytku – utylitaryzm. [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialność, War-
szawa 2012, s. 140-153.
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Utylitaryzm w nauce Świętego. Papież dawał niejednokrotnie dawał w swoim 
nauczaniu wyraz o destrukcyjnym charakterze tegoż zjawiska. Ocena taka wynika 
z racji na odnoszenie się jego do personalistycznej koncepcji podmiotu działania-
-człowieka oraz na wiążących się z tym założeniach aksjologicznych i teorii obiek-
tywnej moralności ludzkiego czynu. Opierał je na koncepcji i poznaniu prawdy 
o człowieku, który musi odpowiednio ją rozpoznawać w kontekście celu całego 
swego życia i składowych, poszczególnych działań. W świetle powyższych założeń 
– utylitaryzm sprzeciwia się fundamentalnym zapotrzebowaniom prawdy o czło-
wieku jako osobie wraz z pełnią wartości z tego wypływających. Nie można bowiem 
w świetle chrześcijańskiej doktryny-prawdy o człowieku jako osobie sprowadzać go 
do doczesnej efektywności i szczęścia z tym związanego. Byłoby wielką kłamliwą 
nieodpowiedzialnością czy też zgubnym pomysłem, iż powołany do bycia na „Boży 
obraz i podobieństwo” może sprowadzać siebie do bytu nieokreślonego, ogranicza-
nego lub zamykającego się do tylko doczesnych, kruchych ram ziemskiego szczęścia 
i efektywnego z tym pragmatyzmu, którego nieustannie nęka lęk i niepokój, egzy-
stencjalna beznadzieja dotycząca stawiająca pytanie: kim jest i co go ostatecznie 
czeka2. Musi znać i być przekonanym o niepodważalnej obiektywnej, bo opartej 
na Przekazach Objawienia regule, iż taka prawda jest bezwzględnie niezmienna, 
zawsze pewna i dotyczy wszędzie, tj. bez wyjątków, całego człowieka i jego dziejów 
od zarania ludzkiego rodzaju. Byłoby niewybaczalną nieroztropnością opierać się 
w tym względzie na płochym i jakże nietrwałym rozumieniu człowieka i sensu jego 
życia, zastępować prawdę czymś bezsensownie przemijającym, bo wywodzącym 
się z jedynej sposobności do poszukiwania efemerycznych doznań, doświadczeń, 
autorytetów przeróżnych idolatrii, demiurgów postępu, propagatorów przemijal-
nego i pozbawionego wymiaru transcendentnego szczęścia doczesnego, wyłącznie 
subiektywnej pewności lub praktycznej użyteczności3 

Praktyczne konsekwencje /obszary/ utylitaryzmu. Jest zwany dziś także mianem 
pragmatyzmu sposób myślenia i działania, w którym całe rzesze tzw. nowoczesnych 
postępowców nie widzą potrzeby odwoływania się do refleksji teoretycznej ani do 
opartych na etyce ocen, tworzy mniej lub bardziej świadome zastępy ludzi określane 
jako grunt pod „cywilizację śmierci”4.

Przykładowo podajmy nowy styl życia ludzkiego działania w niektórych dziedzi-
nach. Utylitaryzm jako styl myślenia i wartościowania posiada doniosłe konsekwen-
cje w polityce. Zdaniem Papieża – szczególnie upowszechnił pewien model takiej 
demokracji, w której nie ma odniesień do zasad aksjologicznych w przyjmowaniu 
niezmienności przy dopuszczalności lub niedopuszczalności określonego postępo-
wania, o której decyduje większość parlamentarna. W konsekwencji najważniejsze 
wybory moralne człowieka /aborcja, eutanazja, związki jednopłciowe, itd./ pozostają 
w gestii większości decydentów, którzy określają na czasowe zapotrzebowania reguły 
antropologicznej, jednowymiarowej wizji człowieka5  Słowem – „wyznaczają” własną, 

2 Zob. FR 28, Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 1998; VS 32, Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splen-
dor – 1993.

3 Zob. FR 27, 45-47.
4 Zob. FR 46-47, 89; VS 63. Por. J. Zabielski, Personalizm etyczny u podstaw etyki nowego tysiąclecia. [w:] 

25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II, Olecko 2004; tenże, Utylitaryzm. [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia na-
uczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 560

5 Zob. FR 89.
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określaną sytuacyjnie etykę jaka dotyczy istotnego sensu życia i losu człowieka /
cierpienie, ofiara, zdrowie, śmierć/.

Konsekwencje takiego myślenia i postępowania są szczególnie niebezpieczne 
w sferze odniesień międzyludzkich, zwłaszcza małżeńsko-rodzinnych. To nie zgodne 
z przysięgą sakramentalną relacje podmiotowe będą dominować w owej „kolebce 
życia i miłości”, lecz przedmiotowa „cywilizacja użycia i użyteczności” osób, tj. kobiety, 
potomstwa jako zbędnego balastu rozwojowego, propagacja ideologii seksualnych 
w wychowania i oświacie, walki z proaborcyjnością pod pozorem „prawa wyboru” 
w duchu tzw. zasad feminizmu i wolności, itd. Sumując – wszędzie będzie pierwszo-
planowe, intensywne poszukiwanie własnego szczęścia, przyjemności oraz wygody, 
wolności bez Boga, zaprogramowanej i nieskrępowanej wolności ludzkiej, m. in. w in-
strumentalnym programowaniu i kontroli narodzin….. czyli głoszonej przez Kościół, 
zaś wymierzonej w człowieka-osobę głównej antytezy „kultury śmierci”6.

Widać także wymierne efekty utylitaryzmu w sferze gospodarki i ludzkiej pracy 
jako środków koniecznych wyłącznie na potrzeby i wygodę osobistą ludzi użytecz-
nych lub użytkowych. wWtej pragmatyce nie chodzi o dobra odpowiadające god-
ności człowieka, zwłaszcza o godność wyrażającą się i pomnażającą. Zresztą cała 
działalność gospodarki traktowana jest jako wielki warsztat wytwarzania dóbr 
materialnych w celu optymalnego ich wykorzystywania oraz użycia, które uprzy-
jemni ludzkie życie i przyniesie zadowolenie. Sam zysk z gospodarki absolutyzuje 
się a produkcja oraz konsumpcja towarów znajdują się ostatecznie w centrum życia 
społecznego, stają się dlań jedyną, żadnej wartości nie przyporządkowaną. Zatem 
każdy tutaj postęp w dziedzinie pracy i gospodarki jest prawem najważniejszym, 
wartość pracy staje sie zredukowana do reguł ekonomizmu, zrównania pracy maszyn 
do jednego mianownika. Człowiek – jak słusznie podkreśla Papież – staje się zredu-
kowaną w swej godności i sensie istotą, bowiem zagubił się w niej wymiar osobowy; 
najbardziej w takich systemach dzieje się krzywda człowiekowi, jego prawdziwej 
wartości i rozwojowi jako imago Dei7.

Podobne skutki spustoszenia w godności, prawach osobowych człowieka, w mi-
łości, sprawiedliwości, pokoju społecznym… widać ewidentnie w świecie szeroko 
dziś rozumianej kultury. Każda zresztą kultura /tradycyjna, medialna, sztuka pisana 
i wizualna, nauka…/ jest po to, aby rozwijać człowieka integralnie i humanistycznie, 
pomagać osiągać człowieczeństwo także w duchowo-religijnym wymiarze. Święty 
ubolewał nad szerzeniem się obszarów ”kultury śmierci”, zwłaszcza nad uwłaczają-
cym i zagrażającymi jego osobie godności i prawach, zarówno w skali jednostkowej 
i zbiorowej /formy kolonializmu politycznego, gospodarczego, kulturowego/. Widział 
w kulturze potężny środek dla podstawowej suwerenności, rozwoju każdego narodu. 
Wiemy, iż obecnie dokonuje się w tym względzie wiele dobrego i kapitalnego, jak 
i powstaje wiele nowych, nieznanych dotychczas zagrożeń w dziedzinach techniki, 
przyrodoznawstwa, medycyny, Internetu…, które nie mają nic wspólnego z etyką, god-
nością i prawdziwym rozwojem ludzkim. Zwłaszcza niepokoiły Papieża manipulacje 

6 Zob. EV 22, Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae – 1995; LR 13-14 /Jan Paweł II – List do Rodzin 
Gratissimam sanae – 1994.

7 Zob. CA 39, Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus – 1991; LE 1, 9, Jan Paweł II, Encyklika Laborem 
exercens – 1981; por. T. Borutka, Problematyka moralno-społeczna w nauczaniu Jana Pawła II (Wybra-
ne zagadnienia), Kraków 1993, s. 46-47; Z. Narecki, Święty Papież-Polak wciąż ewangelizuje (Wybra-
ne zagadnienia). T.1. Kraków 2019 s. 9 i n.
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genetyczne i doświadczenia biologiczne nad ludzkim życiem, podobnie też produkcje 
broni chemicznej, bakteriologicznej czy nuklearnej.

Patrząc na plejadę różnych zagrożeń należy ocenić, iż degradacja kultury współcze-
snej niesie jedno z największych zagrożeń tj. dehumanizację, która może doprowadzić 
do biologicznego unicestwienia i duchowego upadku ludzkości. Obrona prawdziwej 
kultury, która posiada tak liczne i istotne w wymiarze egzystencji związki, zwłaszcza 
arsenały różnych środków zagłady, staje się problemem zasadniczym, bowiem dotyczy 
przetrwania człowieka i tego wszystkiego, co człowiek dotychczas stworzył i może 
niespodziewanie zniszczyć, tj. całą cywilizację i własną bytność8.

2.  Indywidualizm w nauczaniu Świętego
Czym jest indywidualizm. Jest to postawa życiowa jednostek-indywiduów, które 

– w odróżnieniu od postaw ludzi utylitarnych – szczególnie podkreślają własną 
odrębność i niechęć do uczestniczenia w życiu społeczności i jawnym odrzucaniem 
norm społeczno-moralnych. Chociaż brzmi to bardziej radykalnie i groźnie niż przy 
poprzednim zjawisku, niemniej jednak koncentrowanie się jednostek tylko na sobie 
zawiera w sobie negowanie obiektywnego porządku moralnego, oderwanie od prawdy, 
przecenianie osobistej wolności i podkreślanie subiektywnych zapatrywań na rzeczy-
wistość, co określa najlepiej pojęcie liberalizmu lub libertynizmu, np. w gospodarce, 
życiu społeczno-kulturowym. Widać tutaj wyraźną sprzeczność zjawiska z wizją 
chrześcijańską, która podkreśla i zarazem równoważy własne „ja” indywidualistów 
w harmonii z dobrem wspólnym jako fundamencie zdrowego funkcjonowania spo-
łeczno – moralnych i religijnych zasad życia człowieka i jego społeczności. Społeczna 
nauka Kościoła widzi wiele zagrożeń w funkcjonowaniu porządku społecznego z pań-
stwowym systemem prawnym i władzą państwową, kiedy występuje absolutyzacja 
naturalnego prawa do własności, jej utożsamianie z instancjami gwarantującymi 
jednostce absolutną wolność.

Nauka papieska. Głównie dostrzega aspekt filozoficzny, który posiada wiele od-
niesień egzystencjalnych w życiu człowieka, w rozrastaniu się jego objawów na co 
dzień w postaci postaw egoistycznych. Szczególnie osadza Święty błąd takiej postawy 
w kontekście koncepcji personalistycznej, relacji międzyosobowych i aktywności 
z innymi ludźmi na rzecz dobra wspólnego. W tym ujęciu stanowi ostoję negatywnej 
wolności, która pomija prawdę o człowieku jako istocie społecznej, tj. realizującej 
siebie z innymi. Klarownie ów błąd indywidualizmu zaznacza Autor w dziele Osoba 
i czyn, kiedy w rozdziale pt. Indywidualizm i totalizm zaprzeczeniem uczestnictwa za-
kreśla z punktu widzenia dobra społecznego charakterystykę zła zjawiska w perspek-
tywie aksjologicznej, kiedy eksponuje dobro jednostki jako naczelne credo, któremu 
wszystko jest podporządkowane poprzez wyizolowanie jednostki. W sumie – jest ona 
pozbawiona szerszych wymiarów i odniesień wobec dobra wspólnego, które buduje 
się wraz z innymi. Taka jednostronność widzenia bytu i relacji człowieka jest wielkim 
zubożeniem, ograniczeniem jej szans na szerzenie dobra wspólnego oraz własnej 
samorealizacji. Podobnie sprawa wygląda w kolektywizmie, kiedy jednostki są „sta-
piane” w anonimową masę. Takie drogi pojmowania człowieka nigdy nie ukształtują, 

8 Zob. Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO. msp 1990; tenże, Kultura i perspekty-
wy przyszłości świata. Przemówienie do intelektualistów i członków uniwersytetu w Coimbra. OR (pol) 1982, 
nr 5, s. 14-15; por. T. Borutka, Nauczanie społeczne Papieża Jana Pawła II, Kraków 1994, s. 242.
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zarówno jego samego oraz jakiejkolwiek wspólnoty; będzie to bezwiedna i najłatwiej-
sza do zarządzania masa indywiduów. Nie zbudują oni niczego pozytywnego z racji, 
iż sami są bezwolnymi trybami w mechanizmie społeczno-państwowej patologii. 
W całej więc gamie skutków zła ukazał Święty bezmiar nędzy takiej zbiorowości, jaką 
kierują tylko wszelkiego gatunku egoizmu żądze, wyzysk i nieprawość. Nad takimi 
skupiskami ludzkimi Święty wielce ubolewa, nie znają oni skali nieszczęścia, szans 
poznania imago Dei. Żyją oni w krajach nędzy egzystencjalnej i totalitarnych ucisków, 
gdzie do godnego bytowania jako osoby nie zostaną nigdy rozbudzeni9.

Papież poddaje radykalnej ocenie indywidualistyczne rozumienie wolności, gdzie 
wskutek absolutyzacji jednostki ludzkiej przekreśla się jej odniesienie do solidar-
ności, do akceptacji i służby innym. Jest zatem prawdą, że lansowana przez ów nurt 
„kultura śmierci” staje się ostatecznie wolnością silniejszych nad pozbawionymi ja-
kiekolwiek ochrony słabszymi. Taka absolutyzacja wolności prowadzi do ogołocenia 
człowieka z pierwotnej treści oraz do przekreślenia jego najgłębszego powołania 
w niewyobrażalnych wręcz konsekwencjach: poczynając od nienaradzonego życia 
ludzkiego – kończąc na relacjach w wymiarach makrospołecznych. W sumie – takie 
dzieło rodzi doskonałe tworzywo-instrument do tworzenia „cywilizacji śmierci”. Za-
znaczmy, iż rzeczywistość indywidualizmu odnosi się do pozbawiania człowieka wy-
miaru duchowo-religijnego oraz organizowania życia na rozwiązaniach permistyjnych 
i konsumistycznych, które próbują ukształtować jego jako „wolnego” od wszelkiego 
obiektywnego prawa, zamkniętego w przerażającej pustce egoizmu i osamotnienia. 
W sumie – szkodzi indywidualizm niewyobrażalnie i ostatecznie samemu człowiekowi 
oraz innym. Jest to zgoła odwrotna i obca papieskiej wizji chrześcijaństwa rzeczywi-
stość, wobec której komentarz narzuca się sam10 

Wymowną krytykę indywidualizmu ukazuje Papież w prezentacji liberalizmu, 
gdzie modelem alternatywnym winny być także zasady wolnorynkowe, tj. wolność 
pracy, przedsiębiorczość i uczestnictwo obywateli, które dopomagają się odpowied-
niej kontroli ze strony społeczeństwa i państwa. Zdecydowanie brakuje tegoż zapo-
biegawczego mechanizmu nadzoru w ramach funkcjonowania indywidualistycznej 
gospodarki, sprawiedliwego podziału dóbr materialnych w zaspokajaniu podstawo-
wych potrzeb całego społeczeństwa. W logii liberalnej największym zagrożeniem jest 
fakt, że brakuje miejsca, a tym bardziej troski o dobro wspólne, gdzie: 1/ dobra tegoż 
świata są dla wszystkich, zaś prawo każdego do własności nie powinno tej zasady-re-
guły społecznej nauki Kościoła niweczyć; 2/ każda własność prywatna nie jest wła-
snością absolutną, bowiem – wedle zasady komplementarności oraz uniwersalnego 
przeznaczenia dóbr ze wspólnego „Bożego ogrodu” – przeznaczona dla wszystkich; 
3/ sumienie indywidualnego człowieka nie może stanowić najwyższej instancji osądu 
moralnego, kategorycznie nieomylnego decydowania o tym, co dobre a co złe. W świe-
tle wskazanych zasad i papieskich alternatyw widać zło indywidualizmu prowadzące 
do zantagonizowania i zrelatywizowania społeczeństwa indywiduów przez fałszywą 
autonomię sumienia, tzw. absolutyzację postawy człowieka, nawet za cenę społecznej 

9 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985; SRS 10, 37-38, Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei so-
cialis – 1987/; por. L. Łysień, Indywidualizm. [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego. 
Red. A. Zwoliński, Radom 2005, s. 198-200.

10 Zob.CA 49, 55; EV 19; VS 99; por. F. D, Agostino, Sprawiedliwość między indywidualizmem i solidarno-
ścią, Com (pol) 2000, nr 5; L. Łysień, dz. cyt., s. 202-203; A. Renaut, Era jednostki. Przyczynek do histo-
rii podmiotowości, Wrocław 2001.
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niezgody czy radykalnego zanegowania obiektywnych wartości moralnych. Wówczas 
powstają warunki do odrzucania prawd transcendentnych, do triumfu siły władzy, 
maksymalnego wykorzystywania dostępnych środków i metod, narzucania własnych 
korzyści i poglądów, słowem – następuje rozwój totalitaryzmów, rażące deptanie praw 
drugich, zanik kultury i wrażliwości na bliźnich, na jakąkolwiek solidarność, itp.11.

Reasumując – wykładnia papieska nie eliminuje zasad funkcjonowania gospodarki 
wolnorynkowej, lecz podaje warunki dotyczące jej funkcjonowania w świetle posza-
nowania podstawowych prawd osobowych człowieka, życia ludzkiego, wymiaru trans-
cendentnego, dobra wspólnego, zwłaszcza społeczności podstawowych, tj. rodziny. 
Zaprzepaszczona zostaje chrześcijańska wykładnia dotycząca sumienia, wolności, od-
niesień społecznych, wiary nadprzyrodzonej. Zatem personalizm Świętego proponuje 
taką wizję człowieka i społeczeństwa, który zachowuje w pełni rozumiany byt osobowy 
w społeczności nie będącej zbiorowością niezależnych jednostek, a jednocześnie nie 
przekreśla wartości niepowtarzalności, przeznaczenia jako imago Dei. Wówczas społe-
czeństwo winno stawać się „communio personarum”, tj. rzeczywistą wspólnotą gdzie 
jednostki są obdarzone godnością i niepowtarzalnością oraz mogą uczestniczyć w pełni 
życia społecznego, gospodarczego, kulturowego, religijno-kościelnego, itd.12 

3.  Postęp
Czym jest prawdziwy postęp. Przejdziemy do trzeciego i zdawałoby się z pozoru tylko 

oczywistego rozumienia postępu, który w swej treści wymaga wiele wyjaśnień. Jak zwykle 
– godny jest zapoznania się, dość klarowny i syntetyczny wykład, jaki podaje na ten temat 
Święty Papież-Polak. W powszechnym ujęciu polega on na osiąganiu czegoś nowego, 
bardziej dla człowieka doskonalszego, funkcjonalnego, itd. Przynosząc wzrost /od łac. 
progressus/ mobilizuje człowieka do ulepszania warunków jego życia a tym samym każe 
doskonalić narzędzia pracy i samą pracę, która otwiera nowe korzyści oraz zdobywa 
nowe obszary i szanse rozwoju. Towarzyszy temu celowi tworzenie lepszych struktur 
społecznych, inspiracji kulturowo-wynalazczych, sprzyjającego klimatu społecznego, 
techniczno-naukowych innowacji, dzięki którym życie człowieka staje się łatwiejsze. 
Spośród wielu kontrowersji dotyczących rozwoju zjawiska w ostatnich wiekach ery 
intensywnej industrializacji jawi się szereg pytań dotyczących jego zaistnienia, związ-
ków z nauką, zwłaszcza z filozofią i teologią oraz ze sferą duchowo-etyczną człowieka, 
w którym jako kreator winien pozostawać w pełni podmiotem swojej samorealizacji 
oraz autorem humanizacji świata. Dzieła techniki zawsze pozostają jego wytworami, 
a jeśli jeszcze sensownie funkcjonują, powinny stale i wszędzie czynić z człowieka „bar-
dziej być”, niż” więcej mieć”. W sumie – wszelki postęp posiada ścisłe przeznaczenie, tj. 
winien służyć godziwie swemu wytwórcy-człowiekowi13 

Wykład papieski. Powodem interesowania się Świętego tą kwestią był bezprece-
densowy na czas Jego Pontyfikatu postęp techniczny, naukowy i ekonomiczny. Papież 
zawsze wyrażał podziw dla ludzkich osiągnięć, jednocześnie dostrzegał liczne i zarazem 
istotne dla człowieka zagrożenia głosząc nieodosobnioną tezę, iż autentyczny postęp 

11 Zob. CA 15, 35, 39, 49; SRS 10, 37-38,42; VS 32-34; Z. Narecki, Święty Papież-Polak wciąż ewangelizuje 
(Wybrane zagadnienia). T.2. Kraków 2019, s. 19 i n.

12 Zob. EV 19-20; LR 7, 14; por. A. Bartoszek, Indywidualizm. [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania mo-
ralnego, s. 240-241; J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1: Świat i wspólnota, Lublin 1997.

13 Por. I. Stolarczyk, Postęp i rozwój w nauczaniu społecznym Kościoła, Tarnów 1998.



CATHOLIC PEDAGOGICS

38

to nie mnożenie samych dla siebie rzeczy i idei, lecz wszechstronny rozwój osób. 
Zgubnym więc jest jego odczłowieczenie, zatrata swojego człowieczeństwa wskutek 
przekładania wyższości techniki nad etyką, zagubienie dysproporcji między postępem 
a rozwojem moralnym. Znaczy to, iż prawdziwy postęp nie powinien sprowadzać się 
tylko do konsumpcji i próżnego otaczania się wyszukanymi dobrami, lecz do selek-
tywnego, mądrego ich selekcjonowania. W tym dziele winien stawać się Panem a nie 
bezrozumnym przedmiotem i zachłannym użytkownikiem. Także trudno mówić tu 
o postępie, kiedy w świecie, a nawet w krajach bogatych miliony ludzi umiera z głodu 
i nędzy materialno-socjalnej. Zresztą wymownie wyraża się na ten temat w jednym 
z przemówień, iż postęp ma być integralny czyli oznaczać każdego i całego człowieka. 
Głosząc pełną wizję humanizmu o człowieku opartą na prawdzie jako istoty powołanej 
do życia Bożego, musi w tym postępie pamiętać o nadprzyrodzonym powołaniu, że 
tylko otwarcie się na Absolut daje mu pełne bycie osobą na „Boży obraz i podobień-
stwo”. Tylko takie spojrzenie nadaje ludzkiemu życiu prawdziwą godność i sens14 

Słusznie Święty podkreśla, iż w postępie chodzi o rozwój osób a nie tylko o mnożenie 
rzeczy. Wraz z olbrzymim wysiłkiem opanowywania świata materii rzeczy może on zagubić 
swoje człowieczeństwo, stać się przedmiotem wielorakiej i często nieuchwytnej manipulacji. 
Dzieje się to z kilku powodów. Pierwszy z nich stanowi fakt, aby w badaniach naukowo-
-technicznych winna panować swoboda, niezależność od ingerencji władzy politycznej 
i gospodarczej, gdyż tylko w ten sposób może uwalniać się od przeszkód blokujących – nie 
przyporządkowany właściwym celom – jego twórczy rozwój. Papież odwołuje się w tym 
względzie do samego Boga, jako jedynej Prawdy przed którą musi się rozliczać, stawać 
przez nią z zapytaniem czy to, co tworzy będzie w zgodzie z najgłębszym przeznaczeniem 
stwórczo-zbawczym a on sam będzie stawał się rzeczywistym uczestnikiem królewskiej 
misji, panowania nad światem w taki sposób, który od zarania wyznaczył sam Stwórca. 
Przypieczętował tę misję odkupieńczy akt Jezusa Chrystusa co zakłada w konsekwencji 
pierwszeństwo etyki przed techniką, prymat osoby oraz pierwszeństwo ducha nad ma-
terią. Zatem sięga Święty do najgłębszej argumentacji dotyczącej powołania i sensu kim 
jest człowiek ale w konfrontacji z całym dynamizmem cywilizacyjnego postępu, który 
wypływa konsekwentnie z wielu sensownych programów kulturowych, ekonomicznych, 
polityczno-ustrojowych, itd.15  Drugi problem związany z postępem stanowi dla Papieża 
dość bolesna i wielce zróżnicowana na mapie świata sytuacja społeczno-ekonomiczna 
wypływająca z wielkich dysonansów, podziałów i wojen i złego podziału dóbr „wspólnego 
Ogrodu Boga”. Pomimo tak wielkiego postępu ludzkiego istnieje wiele niesprawiedliwo-
ści z racji podziału dóbr materialnych, kulturowych, duchowych, itp, Dlatego występuje 
w dzisiejszym świecie zastraszająca na wielu płaszczyznach życia człowieka nędza, głód, 
dyskryminacja16. Trzeci istotny i zarazem bolesny na mapie grzechów postępu stanowi 
dla Papieża aborcja. Papież jej źródeł upatruje w fałszywej wizji życia ludzi dotkniętych 
opętańczym konsumizmem i materializmem. W tym wypadku zadaje pytania o sens 

14 Zob. ŚDP 1987, nr 3, Jan Paweł II, Orędzia okazji Światowego Dnia Pokoju; por. A. Drożdż, Postęp. [w:] 
Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, s. 381-382.

15 Zob. RH 16, Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis – 1979; tenże, Głęboka harmonia prawd nauki 
z prawdami wiary ( stulecie urodzin Alberta Einsteina),. [w:] Jan Paweł II, Wiara i kultura, T. 1. Rzym 
1988; doskonały na ten temat wykład doktrynalny stanowi papieska encyklika Fides et ratio z 1998.

16 Także kapitalną i przekrojową na ten temat charakterystykę podaje encyklika Sollicitudo rei socia-
lis z 1987 wydana na 20 rocznicę encykliki Populorum progressio; problem ten porusza wydana na 
100-lecie dokumentu Leona XIII Rerum novarum encyklika Centessimus annus z 1991.
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istnienia człowieka, jeśli wiadomo, iż ze strony pochłoniętych postępem pragnących wciąż 
zaspokajać potrzeby ludzi jest wiele fałszywych argumentów za tym aby aborcję popierać 
i wszystko to, co jej sprzyja. Stawia jednoznaczną odpowiedź, że ostateczną rację takiej 
mentalności stanowi brak Boga, zaś miłość czerpana z wiary zawsze pozostanie silniejsza 
od wszelkich możliwych tutaj wykroczeń. Zawsze winna zwyciężać u wiernych niekwe-
stionowana nigdy mentalność pro-life17  Po czwarte – wartą poruszenia jest kwestia wsi 
i rolnictwa, gdzie właściwą troską winien zająć się każdy rząd. Powinna być w tym celu 
tworzona na stałe opieka nad zaniedbaną infrastrukturą rolnictwa, jaka stanowi element 
trwania i dobrobytu społeczeństwa. Żywiące naród rolnictwo winno być zawsze docenione, 
doinwestowane, nie cierpiące cały czas na masowy odpływ siły roboczej, zaś wieś prze-
żywać awans cywilizacyjny w postaci rozwoju gospodarczego, kulturowego, moralnego… 
Papież pragnie przy każdej okazji widzieć w rolniku wysokowydajnego i niezależnego pro-
ducenta, świadomego i umiejętnego dysponenta dóbr kultury, człowieka inwestycji, a nie 
obciążonego krzywdzącymi stereotypami wyrobnika. Dowartościowanie tegoż sektora 
gospodarki leży w interesie całego społeczeństwa, dobra wspólnego narodu i Kościoła18 

4.  Papieska metoda ewangelizacji zjawisk
W swojej wykładni dotyczącej walki z powyższymi dość rozpowszechnionymi za-

grożeniami współczesnego człowieka Papież podaje znaną już metodę, która stanowi 
analogię do wymiarów grzechu indywidualnego lub społecznego. Składniki procesu 
wielkiej naprawy mają nierozdzielnie dotyczyć: z jednej strony – zmiany postaw in-
dywidualistycznych wierzących w „nawracaniu serc”, w propozycji określanej „nową 
ewangelizacji”; z drugiej zaś – przekształcania zbiorowych i z reguły niesprawiedliwych 
„struktur społecznych” w programie „cywilizacji miłości”. Przemiany, które szerzą się 
w warunkach indywidualnych patologii osób oraz społecznej niesprawiedliwości nie 
przyniosą spodziewanych wyników bez nawrócenia konkretnych osób za nie odpo-
wiedzialnych, bowiem ich grzech jest aktem wolnej woli; stąd to pochodzi rozlewa-
jący się na struktury społeczne wymiar grzechu. Znaczy to, iż proces tych struktur 
wypływa z odrodzonego w Łasce człowieka, która tylko w ten sposób przemienia 
rzeczywistości doczesne, a te z kolei – niesprawiedliwe struktury. Zatem Łaska Boża 
wzajemne przenika i przemienia obie rzeczywistości, tj. indywidualne i społeczne.

Z powyższego wynika druga maksyma papieska: jest to uznanie priorytetu osoby, 
a tym samym budowanie społeczności na ”miarę człowieka” wedle reguł papieskiej 
„cywilizacji miłości” tj. odpowiedzialnego działania w konkretnym usuwaniu patologii 
ze swego życia oraz budowania dobra ad extra. Wedle Papieża – wszędzie w centrum, 
fundamentem i dobrem pozostaje człowiek, zaś w życiu zbiorowym znane w społe-
czeństwie zasady społeczne w ramach tzw. „wspólnej gramatyki etycznej”19 

W procesie nawrócenia człowieka do Boga zwraca uwagę oddziaływanie przez Boże 
Słowo w katechezie lub homilii. Wymienia Święty kilka wątków tegoż oddziaływania. 

17 Zob. FC 30, Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio – 1981; wielką apologię życia ludzkiego w en-
cyklice Evangelium vitae z 1995; por. Z. Narecki, Apologia Świętego Papieża-Polaka dotycząca człowie-
ka, życia i rodziny, Lublin 2021.

18 Zob. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Sługi Bożej Karoliny Kózkówny, Tarnów 
10.06.1987, nr 9.

19 Zob. SRS 35-40; Jan Paweł II, Pojednanie z Bogiem i pojednanie z ludźmi, OR (pol) 1983, nr 5-6, s. 2; por. 
T. Borutka, Cywilizacja miłości, Kraków 1984, s. 8 i n; B. Sorge, Wykłady z katolickiej nauki społecznej. 
OD Ewangelii do cywilizacji miłości, Kraków 2001, s. 133 i n.
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Rozpocząć należałoby tutaj od motywu biblijnego tajemnicy grzechu i jego skutków 
społecznych, który ”wpisał” w dzieje sprzeciwu wobec Boga i Jego praw sam człowiek 
poprzez swoją samowolę, jaka trwa od zarania ludzkości aż po dziś dzień. W obecnej 
cywilizacji grzech ten osiąga monstrualne wymiary społeczne w wielu sferach ludz-
kiego życia; zresztą ukazują ten problem katechezy dotyczące priorytetów „cywilizacji 
miłości”. Dzięki temu można zwalczać skutki analizowanych grzechów indywidualizmu, 
utylitaryzmu lub błędnie rozumianego postępu, zarówno w wymiarze indywidualnym 
i społecznym. Szczególnie na terenie katechetyczno-homilijnym płodnym byłoby uka-
zywanie wspomnianych błędów w wymiarze antropologicznym i jego wspólnotowo-
-eklazjalnym charakterem, zwłaszcza w niszczącej sile grzechu w zakresie ludzkiego 
współżycia, którego skutki widać w kontekście uwarunkowań psycho-socjologicznych, 
życia i funkcjonowania człowieka i jego grup. W tym miejscu Święty wymienia trzy 
zakresy znaczeniowe zła tych grzechów: w najszerszym – kiedy taki grzech w róż-
norakich sposobach i zakresach rzutuje na otoczenie społeczno-kościelne; w drugim 
– kiedy niektóre kategorie grzechów są dużym zagrożeniem w międzyosobowych, oso-
bowo-wspólnotowych relacjach; w najmniejszym – gdy niszczą relacje między samymi 
grupami. Na przykładzie tych znaczeń można ukazać „fenomeny” czy mechanizmy roz-
przestrzeniającego się wówczas zła oraz całą wówczas „profilaktykę” zapobiegania im 
podczas rozwijania się, zwłaszcza w momencie, kiedy jeszcze nie nastąpiła ich eskalacja, 
która będzie później destrukcyjna. Kapitalny przykład ewangelizacji jako przeciwdzia-
łającej różnym grzechowym kategoriom i sytuacjom na linii człowiek-społeczność na 
drodze ich powstawania, oceny i profilaktyki w celu realnego nawrócenia i pojednania 
penitentów jest zawarty w papieskich w Encyklikach20 

Niewątpliwe miejsce w tego typu papieskiej ewangelizacji zajmują katechezy spe-
cjalne praktycznie uczące rozróżniania grzechów, zwłaszcza – społecznych. Można 
w tym miejscu odróżnić grzechy śmiertelne od powszednich, czyli takie, w których 
człowiek swoją wolą i rozumem odrzuca totalnie Boga i stawia na Jego miejscu siebie. 
Ów grzech stawiania siebie na miejscu Boga ma wiele ograniczeń, aczkolwiek nie jest 
to coś człowieka usprawiedliwiające, gdyż zawsze podmiotem pozostaje niezmiennie 
człowiek; tam to winien starać się czynić dobro, poprawiać własną kondycję odrodzenia, 
szukać wsparcia w Bożym Miłosierdziu, odnajdywać drogi odkupieńcze ludzkich dusz 
i serc, rekapitulować własnym udziałem nowy ład na zasadach „cywilizacji miłości”, 
kiedy nic nie jest w stanie zgasić w nim dobra, do jakiego jest zdolny dzięki Bożej Łasce 
i woli przezwyciężania „struktur zła”, jakie w nim pozostają i są szansą na czynienie 
dobra i własną przemianę. W sumie – człowiek w wielu sytuacjach otrzymuje szansę 
na Boże Miłosierdzie tj. na bezgraniczne oczekiwanie Boga na poprawę człowieka 
w kierunku dobra, które posiada w Kościele wymiar odrodzeniowo-odkupieńczy. 
Doktryna Papieża jest zatem pełnia nadziei i pozytywna w tym, iż człowiek zacznie 
czynić dobro, kierować się tkwiącą w jego głębi logią Bożej Miłości21 

20 Zob. godne prześledzenia charakterystyki tego typu grzechu w dokumentach RP 4, 12, 15-16, 31 oraz 
SRS 36. Bardzo konkretne sugestie na te tematy podał Święty w środowych Katechezach wygłoszo-
nych w dn. 13.08.1986 do 17.12.1986; tenże, Pojednanie chrześcijańskie i ludzka wspólnota, OR (pol) 
1985, nr 4-5, s. 5; tenże, Musicie pojednać się z Bogiem i między sobą, OR (pol) 1994, nr 11, s. 4.

21 Zob. RP 13, 17, 19; SRS 35-40; VS 69-70; Synod Biskupów, Orędzie do świata. Chrześcijan w Świecie 
1984, nr 3; por. Z. Narecki, Priorytety współczesnej ewangelizacji parafialnej w Polsce. Universitatis Ge-
danensis 1994, nr 11, s. 28 i n; J. Zimny, Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Aspekty pedagogiczne, San-
domierz 2006.
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Przy analizowaniu grzechów indywidualizmu, utylitaryzmu nierozerwalnym ele-
mentem odnowy człowieka jest Boża Łaska ukryta w Kulcie, tj. w liturgii i sakramen-
tach, zwłaszcza w metanoicznym sakramencie Pokuty i Pojednania. Można ten Dar 
powodzeniem stosować w różnych kontekstach społeczno-kulturowych, zwłaszcza 
w postaciach grupowych, wobec różnych kategorii społeczno-zawodowych. Jednakże 
w Eucharystii należy upatrywać moc rozwoju, która dobrze rezonuje z polskim mo-
delem religijności tradycyjnej, elementami ludowymi czy nawet regionalizmami. 
Taka symbioza Eucharystii może rozwijać wyjątkową miłość braterską oraz jedność, 
którą bezprzykładnie wzbogacą integracyjno-kulturowe treści liturgii ludowej. W tym 
wypadku nic nieoczekiwanego się w tym dziele ewangelizacji nie pojawi się, gdyż pa-
tronuje im sama Eucharystia, która nasyci to dzieło niedoborem więzi poziomych, tj. 
braterstwa, odpowiedzialności i służby bliźnim. Jest to doskonała okoliczność na braki 
w polskiej religijności w płaszczyźnie apostolatu, zwłaszcza grupowego, sposobem 
uczynienia zeń przedziwnej formy, jaką zacznie zwolna przenikać dialog, współpraca 
i współodpowiedzialność. Z powyższą refleksją wkraczamy nieoczekiwanie w wielce 
pożądany w polskiej religijności, społeczno-eklezjalny obszar ewangelizacji22.

Nadmieńmy, że na społeczno-eklezjalnym obszarze grzechu zachodzi przedziwna 
konfrontacja władz człowieka z Bożą miłością, rzeczywista przemiana człowieka 
w przebaczeniu i odkupieniu. Nieoczekiwanie grzech doznaje tu przedziwnej reinkar-
nacji ludzkiej postawy w pokłosie nieskończonej miłości miłosiernej samego Boga, 
który pokazuje siłę i wolę przemiany człowieka na dobro, stawania się penitenta istotą 
bliską Bogu, noszącą „skłonność” do dobra. Tkwi więc tutaj niesamowita tajemnica 
i siła Bożego przyciągania, pomimo mnóstwa sekularyzacyjnych tendencji, które obficie 
zradzają przewiny indywidualizmu, ustawicznie zniekształcają i znieprawiają w tym 
kierunku ludzkie sumienia23. Zdaniem Papieża – adekwatne zadośćuczynienie winno 
stanowić miłosierdzie chrześcijańskie, gdyż Bóg jako Miłość kreuje prawo doskonało-
ści, jest ponad wszelką filantropią, przewyższa jakakolwiek miłość czynioną na ludzką 
miarę, dając tym samym szansę nowej ewangelizacyjnej w „opcji preferencyjnej na 
rzecz ubogich”. W tej opcji znajduje się szansa na organizowanie niespotykanych akcji 
charytatywnych, które namaszczą różne sektory doczesnej aktywności człowieka. 
Stworzy się tym samym totalny front chrześcijańskiego wyzwolenia z wszelkich 
przejawów zniewolenia, gdzie udziela się głębsza moc ludzkiej miłości, jaką daje Boże 
miłosierdzie. Przekracza ona ramy sprawiedliwości, ograniczenia materii, czyni syn-
tezę cnót Bożych „na miarę człowieka”. Jest to nowa wizja odkupieńcza dla człowieka 
ze strony Boga, który w takim kontekście otrzymuje i czyni na chwałę Bożą o wiele 
więcej niż ograniczana przez sprawiedliwość ludzka miłość24 

W świetle powyższego wykładu Świętego o idei miłosierdzia można zrozumieć Jego 
nowo ewangelizacyjną koncepcję parafii realizowaną na trzech płaszczyznach: dialogu, 
współpracy i współodpowiedzialności, na której obszarze można realizować idee „cywilizacji 
miłości”. Podaje w tej dziedzinie dość konkretny rezerwuar indywidualnych bądź zbiorowych 

22 Por. Z. Narecki, Parafia miejsce ewangelizacyjnej odnowy Kościoła, Roczniki Teologiczne 1995, z. 6,  
s. 89 i n; tenże, Rodzinno-parafialne dzieło wychowania liturgicznego wiernych do więzi z Kościołem 
przez Kult i Sakramenty, Materiały Problemowe 1985, nr 1, s. 67 i n.

23 Zob. DM 12, Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia – 1980; NMI 37 /Jan Paweł II, List Novo mil-
lennio ineunte – 2001/; por. P. Kieniewicz, Opcja na rzecz ubogich. [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia na-
uczania społecznego, s. 378-381.

24 Tamże
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inicjatyw wraz z przydzielonymi dlań do dzieła podmiotami i zadaniami, jakie muszą być 
zastosowane w plewiącej się „cywilizacji śmierci”. Propozycja Świętego jest zatem klarowna 
i funkcjonuje ponad wszelkimi podziałami ludzkiej doczesnej aktywności. W przeciwnym 
wypadku Boska szansa miłosierdzia nie zostanie podjęta a świat pogrąży się w odmętach 
grzechu i beznadziei, słowem – ulegnie degradacji wraz z całym ludzkim rodzajem25 

Zakończenie
Cennym z punktu poznawczego, jak i z praktyki ewangelizacyjnej, jest spojrzenie 

Świętego na współczesność poprzez pryzmat upowszechniających się grzechów spo-
łecznych pod nazwą indywidualizmu, utylitaryzmu, postępu. Nie przypadkiem zo-
stały one wybrane w rozważaniach z racji kształtowanych przez nie zdeformowanych 
systemów-struktur, zwłaszcza w kontekście papieskich propozycji widzianych przez 
pryzmat urzeczywistniania nowo ewangelizacyjnej opcji na rzecz ubogich „cywilizacji 
miłości”. Dopiero w tym ujęciu staje się miłość miłosierna pewną rewelacją w zesta-
wieniu z systemami społeczno-gospodarczymi, kulturowo-medialnymi, politycznymi… 
które jako bardzo modny na dzisiaj efekt-sposób ludzkiego życia i działania stają się 
bardziej zrozumiałymi i szczególnie wymownymi, zarówno w sensie teorii pastoralnej 
jak i samej ewangelizacji. Wystarczy tylko te popularne przewiny współczesnego czło-
wieka wzbogacić odpowiednią wykładnią chrześcijańską, która czerpie z Przekaźników 
Objawienia oraz reinterpretuje zjawisko w świetle nauki społeczno-moralnej nauki 
Kościoła, której zręby zostały już w dużej mierze przygotowane. Istnieje bowiem papie-
ska antropologia człowieka, gdzie Święty trafnie rozpoznaje wielorakość znaczeń oraz 
mechanizmy i skutki „analizowanych grzechów po to, by na tej postawie adekwatnie 
i interesująco zinterpretować współczesne rzeczywistości od strony teorii poznawczej 
oraz – co istotne – podjąć wobec nich odpowiednie przeciwdziałania. Słowem – wszystko 
zgadza się wedle nowych teorii-koncepcji teologicznych, a jednocześnie zawiera walor 
propozycji nowo ewangelizacyjnej, którą można śmiało zastosować. Z nich to wyłaniają 
się konkretne do zastosowania „zawartości” „cywilizacji miłości”, które można docelowo 
urzeczywistniać w papieskiej „opcji preferencyjnej” która jest rewelacyjną postacią 
nieskończonej i zarazem wyjątkowo płodnej z punktu teologalnego miłości miłosier-
nej. Dlatego wielce szlachetną i szczytną jest strategia Świętego w świetle społecznych 
grzechów, wobec których dzisiejsza cywilizacja staje bezradna. Jeden jest tu warunek 
podstawowy i koniecznie obowiązkowy – o rzeczywistym sukcesie odrodzenia tych 
rzeczywistości w dobro może przesądzać moc Łaski Bożej. Ta odwieczna walka ze 
złem pod postacią natchnionych i kapitalnych receptur pastoralno-ewangelizacyjnych 
otrzymała od Papieża nauka Kościoła, którą najlepiej streszcza i gwarantuje Boże Mi-
łosierdzie. Dlatego Święty stał się Jego najlepszym interpretatorem i wyznawcą. Milkną 
więc głosy sprzeciwu i braku nadziei w idee, jakie przedstawił w walce z obecnymi 
grzechami, gdyż wszystko, to co niemożliwe w Miłosierdziu Boga znajduje wyjaśnie-
nie i możność spełnienia. Jak zwykle realizacji tej wizji niewątpliwie z szansą odnowy 
pozostaje współczesny sprawca złego, jak i dobrego, człowiek.

Słowa kluczowe: utylitaryzm; indywidualizm; prawdziwy postęp; zbawcza alter-
natywa Papieża; metoda ewangelizacji zjawisk.

25 Zob. CA R. IV-VI; FC Cz. III-IV; LE 6; SRS 28-29; por. J. Czarny, Jana Pawła II wizja cywilizacji miłości, Wro-
cław 1994; Z. Narecki, Kościół w Polsce wobec nowej ewangelizacji. Studium koncepcyjne. Kraków 2020; 
Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu. Red. K. Góźdź, Lublin 1994.
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Summary:
Valuable both from the cognitive point of view and from the practice of evangeli-

zation, is the Saint’s view of the present day through the prism of the spreading social 
sins under the name of individualism, utilitarianism, and progress. It is no coincidence 
that they were selected in the considerations because of the deformed systems-struc-
tures they shape, especially in the context of papal proposals seen through the prism 
of implementing the new evangelization option for the poor „civilization of love”. 
Only in this approach does merciful love become a certain revelation in combination 
with socio-economic, cultural-media, political systems ... which, as a very fashionable 
effect today – the way of human life and action, become more understandable and 
especially expressive, both in the sense of pastoral theory and evangelization itself. 
It is enough to enrich these popular offenses of modern man with an appropriate 
Christian interpretation, which draws from the Relays of Revelation and reinterprets 
the phenomenon in the light of the socio-moral teaching of the Church, the foundations 
of which have already been largely prepared. There is a papal anthropology of man, 
where the Saint accurately recognizes the multitude of meanings as well as the mech-
anisms and effects of „analyzed sins in order to adequately and interestingly interpret 
contemporary realities from the point of view of cognitive theory, and, importantly, 
to take appropriate counteracts against them.. In short, everything is in line with 
the new theological theories and concepts, and at the same time it contains the value 
of a new evangelization proposal that can be boldly applied. It is from them that 
the specific application of the „content” of the „civilization of love” emerges, which can 
be ultimately implemented in the papal „preferential option”, which is a sensational 
figure of infinite and, at the same time, exceptionally fertile from the theological point 
of view, merciful love. Therefore, the strategy of the Saint in the light of social sins 
against which today’s civilization is helpless is very noble and lofty. There is one basic 
and obligatory condition here – the real success of the rebirth of these realities into 
good can be determined by the power of God’s grace. This eternal fight against evil 
in the form of inspired and splendid pastoral and evangelizing recipes received from 
the Pope the teaching of the Church, which is best summarized and guaranteed by God’s 
Mercy. That is why the Saint became His best interpreter and follower. So the voices 
of opposition and lack of hope in the ideas he presented in the fight against present 
sins are silenced, because everything that is impossible in God’s mercy finds explana-
tion and possibility of fulfillment. As usual, the realization of this vision undoubtedly 
has a chance for renewal, the contemporary perpetrator of both good and bad, man.

Kayword: utilitarianism; individualism; real progress; the salvific alternative 
of the Pope; method of evangelization of phenomena.

Bibliografia:
1. Agostino F. D., Sprawiedliwość między indywidualizmem i solidarnością, Com (pol) 

2000, nr 5.
2. Bartoszek A., Indywidualizm. [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, 

s. 240-241.
3. Borutka T., Cywilizacja miłości, Kraków 1984.
4. Borutka T., Nauczanie społeczne Papieża Jana Pawła II, Kraków 1994.
5. Borutka T.,, Problematyka moralno-społeczna w nauczaniu Jana Pawła II (Wybrane 

zagadnienia), Kraków 1993.



CATHOLIC PEDAGOGICS

44

6. Czarny J., Jana Pawła II wizja cywilizacji miłości, Wrocław 1994.
7. Drożdż A., Postęp. [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, s. 381-382.
8. Góźdź K., Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, Lublin 1994.
9. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, 1981.
10. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, 1991.
11. Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, 1980.
12. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 1995.
13. Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 1998.
14. Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, 1981.
15. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 1979.
16. Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, 1987.
17. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor – 1993.
18. Jan Paweł II, Głęboka harmonia prawd nauki z prawdami wiary ( stulecie urodzin 

Alberta Einsteina),. [w:] Jan Paweł II, Wiara i kultura, T. 1. Rzym 1988.
19. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Sługi Bożej Karoliny Kóz-

kówny, Tarnów 10.06.1987, nr 9.
20. Jan Paweł II, Kultura i perspektywy przyszłości świata. Przemówienie do intelektu-

alistów i członków uniwersytetu w Coimbra. OR (pol) 1982, nr 5, s. 14-15.
21. Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam sanae, 1994.
22. Jan Paweł II, List Novo millennio ineunte, 2001.
23. Jan Paweł II, Orędzia okazji Światowego Dnia Pokoju.
24. Jan Paweł II, Pojednanie z Bogiem i pojednanie z ludźmi, OR (pol) 1983, nr 5-6, s. 2.
25. Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO. msp 1990.
26. Jan Paweł II., Pojednanie chrześcijańskie i ludzka wspólnota, OR (pol) 1985, nr 4-5, 

s. 5; tenże, Musicie pojednać się z Bogiem i między sobą, OR (pol) 1994, nr 11, s. 4.
27. Kieniewicz P., Opcja na rzecz ubogich. [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania 

społecznego, s. 378-381.
28. Krajewski R., Utylitaryzm. [w:] Encyklopedia Katolicka. T. XIX, Lublin 2013, k.1441-1442.
29. Kwarciński T., Etyka pożytku – utylitaryzm. [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialność, 

Warszawa 2012, s. 140-153.
30. Łysień L., Indywidualizm. [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego. 

Red. A. Zwoliński, Radom 2005, s. 198-200.
31. Nagórny J., Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1: Świat i wspólnota, Lublin 1997.
32. Narecki Z,, Kościół w Polsce wobec nowej ewangelizacji. Studium koncepcyjne. 

Kraków 2020.
33. Narecki Z., Apologia Świętego Papieża-Polaka dotycząca człowieka, życia i rodziny, 

Lublin 2021.
34. Narecki Z., Parafia miejsce ewangelizacyjnej odnowy Kościoła, Roczniki Teologiczne 

1995, z. 6, s. 89 i n.
35. Narecki Z., Priorytety współczesnej ewangelizacji parafialnej w Polsce. Universitatis 

Gedanensis 1994, nr 11, s. 28 i n.
36. Narecki Z., Rodzinno-parafialne dzieło wychowania liturgicznego wiernych do więzi 

z Kościołem przez Kult i Sakramenty, Materiały Problemowe 1985, nr 1, s. 67 i n.
37. Narecki Z., Święty Papież-Polak wciąż ewangelizuje (Wybrane zagadnienia). T.1. 

Kraków 2019.
38. Narecki Z., Święty Papież-Polak wciąż ewangelizuje (Wybrane zagadnienia). T.2. 

Kraków 2019.



PEDAGOGIKA KATOLICKA

45

39. Renaut A., Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowości, Wrocław 2001.
40. Rosik S., Etyczne poszukiwania współczesnego człowieka. [w:] Chrześcijańska wizja 

człowieka, Poznań 1977.
41. Sorge B., Wykłady z katolickiej nauki społecznej. Od Ewangelii do cywilizacji mi-

łości, Kraków 2001.
42. Stolarczyk I., Postęp i rozwój w nauczaniu społecznym Kościoła, Tarnów 1998.
43. Synod Biskupów, Orędzie do świata. Chrześcijan w Świecie 1984, nr 3.
44. Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1985.
45. Zabielski J., Personalizm etyczny u podstaw etyki nowego tysiąclecia. [w:] 25 lat 

Pontyfikatu Jana Pawła II, Olecko 2004.
46. Zabielski J., Utylitaryzm. [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego. Red. 

J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005.
47. Zimny J., Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Aspekty pedagogiczne, Sandomierz 2006.

Wnętrze kościoła zabytkowego w Stanach (woj. podkarpackie) z czasów powojennych



CATHOLIC PEDAGOGICS

46

Projekt nowelizacji przepisów 
o kontaktach rodziców z dzieckiem 

jako przejaw zwiększenia 
ochrony praw dziecka

Ks. dr Zdzisław Jancewicz – KUL JPII w Lublinie

Kapłan Diecezji Drohiczyńskiej. Asystent w Katedrze Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny na Wydziale Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor kilkudzie-
sięciu publikacji przede wszystkim z zakresu prawa rodzinnego, a także prawa bioetycznego oraz prawa 
wyznaniowego. Członek Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, Stowarzysze-
nia Kanonistów Polskich i Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Wprowadzenie
Naturalna więź biologiczna rodziców z dzieckiem jest jedną z najistotniejszych 

relacji społecznych, która jest zarazem rodzinnoprawnym stosunkiem pokrewieństwa 
(art. 617 § 1-2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego1) i podstawą innych stosunków 
rodzinnoprawnych. Pokrewieństwo rodzi określone prawa i obowiązki po obu stro-
nach, jednakże w pierwszych latach życia dziecka, co oczywiste, w zdecydowanej 
większości po stronie rodziców występują te drugie. Nie zagłębiając się w szczegóły 
wystarczy wspomnieć o tych, które wynikają chociażby z władzy rodzicielskiej czy 
obowiązku alimentacyjnego. Zatem rodzice mają pierwszeństwo w wykonywaniu 
władzy rodzicielskiej i wychowaniu swego dziecka, ale jednocześnie na nich ciąży 
też odpowiedzialność wykonywania tychże obowiązków zgodnie z dobrem dziecka 
i interesem społecznym. To na rodzicach spoczywa obowiązek zabezpieczenia dobra 
dziecka (muszą go mieć na uwadze także sąd i inne instytucje i organy państwowe 
i samorządowe), który znajduje umocowanie w art. 72 ust. 1 zd. 1 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej2, stanowiący że „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka”. 
W rezultacie przedmiotowy nakaz, jak zaznaczono w doktrynie, „[…] stanowi pod-
stawową, nadrzędną zasadę polskiego systemu prawa rodzinnego, której podporząd-
kowane są wszelkie regulacje w sferze stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi”3.

1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 1359. 
(dalej: k.r.o.).

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 2009, nr 114, poz. 946, z późn. zm.
3 W. Lis, Konstytucyjne źródła prawa rodzinnego, [w:] Pedagogika rodziny. Podejście systemowe. Tom 3. 

Wychowanie do rodziny, red. naczelny Marek Marczewski, Gdański 2018, Wyższa Szkoła Społeczno-
-Ekonomiczna w Gdańsku, s. 208.
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Prawa dziecka są zabezpieczone licznymi aktami4 i instytucjami prawnymi5. Nie 
powinno jej niweczyć nawet to, że rodzice dziecka w różnych okolicznościach życiowych 
żyją w rozłączeniu i nie stanowią już wspólnoty rodzinnej. Więź w postaci pokrewień-
stwa między rodzicami a dzieckiem jest nieusuwalna, a jej skutki trwają po ustaniu 
małżeństwa, unieważnieniu małżeństwa, czy też w przypadku separacji prawnej albo 
faktycznej rodziców. W konsekwencji jedną z kwestii, która może podlegać uregulowa-
niu w wyżej przywołanych sytuacjach są m.in. kontakty rodzica z dzieckiem, gdy nie 
wykonuje on nad nim osobistej pieczy. Rodzice w kształtowaniu kontaktów z dzieckiem 
mają dużą swobodę, czego dowodem jest to, że na wniosek rodziców sąd odstąpi od 
regulacji przedmiotowej kwestii (por. art. 58 § 1b k.r.o.)6. W przypadku braku takiego 
wniosku sąd orzeka o kontaktach, biorąc pod uwagę przedstawione przez rodziców po-
rozumienie, jeśli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Jeśli nie sąd samodzielnie orzeknie 
o kształcie tych kontaktów, kierując się wspomnianą zasadą (por. art. 58 § 1 i 1a k.r.o.).

Chociaż w k.r.o. instytucja kontaktów jest formalnie wyodrębniona i niezależna od 
innych to jednak jest z nimi immanentnie powiązana, np. z pieczą nad osobą dziecka 
czy wychowaniem7. W tym kontekście oczywiste jest to, że między rodzicem utrzy-
mującym kontakty ze swoim dzieckiem wytwarza się interakcja, która z pewnością 
ma też wymiar wychowawczy, edukacyjny, duchowy, emocjonalny i uczuciowy, przez 
co mogą one dotyczyć wielu płaszczyzn życia społecznego8. Dlatego nie można 
lekceważyć obowiązku kontaktu rodzica z dzieckiem, gdyż kontakt taki może mieć 
istotny wpływ na rozwój osobowości dziecka, a w przyszłości dojrzałego człowieka9. 
W rezultacie nowelizacja przepisów w zakresie kontaktów rodziców z dzieckiem jest 
pożądana, o ile może się przyczynić do ich skutecznego i efektywnego wykonywania.

Przykładem takich właśnie zmian jest złożony przez Ministra Sprawiedliwości 
Projekt z dnia 14 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny 

4 Dla przykładu: art. 9 i art. 19 Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
20 listopada 1989 r., ratyfikowanej przez Polskę 7 czerwca 1991 r., Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526, Za-
łącznik. (dalej: KPD); art. 24 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana – 
wg tekstu w Dz. Urz. UE 2016 C 202, s. 1, 07. 06. 2016.

5 Np. art. 56 § 1 k.r.o. – przy orzekaniu rozwodu albo art. 86 k.r.o. – legitymacja czynna prokuratora przy 
orzekaniu o stosunkach filiacyjnych.

6 Ten sposób regulacji kontaktów w doktrynie został poddany krytyce z racji na to, iż w przypadku sąd nie 
wnika w jaki sposób są one uregulowane, natomiast w przypadku przygotowania porozumienia rodzi-
ców sąd je analizuje. Zob. Opinia Biura Studiów i Analiz SN o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy, druk senacki nr 757, Senat VIII kadencji, s. 8–9; J. Pawliczak, Orzekanie w wyro-
ku rozwodowym o kontaktach z dzieckiem, „Przegląd Sądowy” 2017, nr 10, s. 52; J. Pawliczak, Komen-
tarz do art. 58, B I pkt 21, [w:] K. Osajda (red. serii), M. Domański, J. Słyk (red. tomu), Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2020, Legalis; M. Łączkowska-Porawska, Sytuacja prawna 
małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, w przypadku rozwodu jego rodziców – analiza z uwzględ-
nieniem badań aktowych, „Prawo w Działaniu. Sprawy Cywilne” 2020, nr 44, s. 68-69.

7 Na ten temat więcej R. Łukasiewicz, [w:] J. M. Łukasiewicz, R. Łukasiewicz, Prawo rodzinne, Warsza-
wa 2021, s. 339-340; A. Rogalska, Realizacja kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi orzeczonych 
w wyroku rozwodowym – wybrane zagadnienia, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokura-
tury” 2019, z. 4 (36), s. 93. W literaturze przedmiotu wyrażono pogląd, iż prawo do kontaktu jest pra-
wem osobistym i nie stanowi ono elementu władzy rodzicielskiej, ale umożliwia jej prawidłowe wy-
konanie. Zob. A. Sylwestrzak, Skutki prawne separacji małżonków, Wolters Kluwer Polska 2007, s. 130.

8 Zob. T. Justyński, Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, LEX a Wolters Kluwer bu-
siness, Warszawa 2011, s. 41-47.

9 A. Barczykowska, (Nie)obecni – o roli rodziców w procesie resocjalizacji, „Studia Edukacyjne” 2015, nr 
35, s. 276.
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i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (nr wykazu UD 261)10. Celem przedmio-
towej publikacji jest analiza zawartych w nim przepisów dotyczących kontaktów 
rodziców z dzieckiem11. Z proponowanych zmian wynika, iż regulacja kontaktów 
będzie mogła nastąpić również na podstawie ugody zawartej przed mediatorem w ro-
dzinnym postępowaniu informacyjnym obok istniejącej już możliwości uregulowania 
ich na podstawie porozumienia rodziców. Przedmiotowa ugoda będzie mogła mieć 
zastosowanie także w odrębnym postępowaniu o ustalenie kontaktów między rodzi-
cami a dzieckiem. Poza zakresem niniejszej publikacji pozostaje kwestia kontaktów 
z ubezwłasnowolnionym całkowicie12. Wskazania jedynie wymaga, iż do ubezwła-
snowolnionego małoletniego będą miały zastosowanie przepisy kontaktu rodzica 
z dzieckiem. W publikacji zostaną przedstawione i przeanalizowane propozycje zmian 
przepisów o kontaktach z dzieckiem, zawarte w Projekcie 14.10.2021r., a następnie 
zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie na ile proponowane zmiany mogą się 
przyczynić do zwiększenia ochrony praw dziecka, skoro projektodawca stwierdza, 
że wymaga ona wzmocnienia.

1. Istota instytucji kontaktów i okoliczności jej stosowania
Instytucja kontaktów z dzieckiem została wprowadzona do Kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego nowelizacją z dnia 6 listopada 2008 r.13, a terminem „kontakty z dziec-
kiem” zostało zastąpione istniejące dotychczas pojęcie „osobistej styczności”14. Część 
doktryny wskazuje, że zmiana ta nie wpłynęła na samą istotę zagadnienia, a jedynie 
na kwestie terminologiczne, a jej celem było dostosowanie pojęć używanych w k.r.o. 
do przepisów Konwencji w sprawach kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Stras-
burgu dnia 15 maja 2003 r.15. Poza tym w celu uniknięcia wątpliwości odnośnie do 
charakteru kontaktów, zostały wymienione ich rodzaje – sposoby kontaktowania (art. 

10 (dalej: Projekt 14.10.2021r.), https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353303 [dostęp: 23.02.2022].
11 Przepisy dotyczące kontaktów zawarte są w art. 1 Projektu 14.10.2021r.:

pkt 2) w art. 1131 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, rozstrzyga o terminach ich utrzymy-
wania, czasie ich trwania, a nadto, jeżeli kontakt obejmuje odwiedziny, spotkanie lub zabieranie poza 
miejsce stałego pobytu małoletniego może również orzec o miejscu ich utrzymywania.”;
pkt 3) w art. 1132 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem, w tym poza miejscem jego stałego pobytu tylko w obecno-
ści drugiego z rodziców albo opiekuna lub innej osoby wskazanej przez sąd, za jej zgodą, w szczegól-
ności osoby bliskiej dziecku, a w miejscu stałego pobytu dziecka także kuratora sądowego;”;
pkt 4) art. 1134 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1134. Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców 
do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmują-
cych się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednocze-
snym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń, a także poddać sposób utrzy-
mywania kontaktów kontroli kuratora sądowego.”;

12 Art. 1 pkt 7) Projektu 14.10.2021r. zgodnie, z którym w art. 175 k.r.o. dotychczasową treść oznacza się 
jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: „§ 2. Do kontaktów z ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje 
się odpowiednio przepisy o kontaktach z dzieckiem, za wyjątkiem przepisów nakładających obowią-
zek utrzymywania kontaktów z rodzicami.”.

13 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych 
innych ustaw, Dz. U. 2002, nr 220, poz. 1431.

14 Należy zauważyć, iż nie zostało ono zupełnie wyeliminowane z k.r.o., czego dowodem jest regulacja 
zawarta w art. 1201 § 1 k.r.o., mająca zastosowanie przy przysposobieniu zagranicznym.

15 Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzo-
nej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r., Dz. U. 2009, nr 68, poz. 576.
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113 § 2 k.r.o.)16. Inni jednak w oparciu o ten ostatni przepis zauważają, że zmiana nie 
tylko dotyczyła kwestii terminologicznych, ale również poszerzyła zakres dotych-
czasowego prawa osobistej styczności, które przyjmując nazwę „kontaktów” objęło 
swym zakresem nie tylko bezpośredni kontakt w tym samym miejscu i czasie, ale 
także inne formy kontaktów17.

Kontakty jak wynika expressis verbis z art. 113 § 1 k.r.o. są nie tylko uprawnieniem, 
ale także obowiązkiem rodziców i dzieci18, niezależnie od osobistego nastawienia 
rodzica do ich utrzymywania19. W konsekwencji zasada ta skorelowała obowiązek 
dziecka z prawem rodzica i odwrotnie20. Mając na uwadze dziecko, należy dodać, 
że jego prawo do kontaktów z rodzicami wynika z prawa do życia w rodzinie21 oraz 
prawa do wychowania przez rodziców22, co z kolei jest skutkiem relacji osobowej 
członków rodziny opartej na więzi uczuciowej i emocjonalnej tych osób23. Należy 
stwierdzić, że przepisy k.r.o. regulujące kontakty nie mają zastosowania do relacji 
pomiędzy rodzicami a pełnoletnimi dziećmi, co znalazło potwierdzenie w orzeczeniu 
Sądu Najwyższego24. Patrząc na kontakty z perspektywy rodziców, należy zauważyć, 
że są one formalnie instytucją niezależną od władzy rodzicielskiej25, w konsekwencji 
mogą one być sprawowane niezależnie od niej, co prowadzi do wniosku, że pozba-
wienie władzy rodzicielskiej nie musi oznaczać pozbawienia prawa do kontaktów 
(por. art. 113 k.r.o.)26.

16 M. Andrzejewski, [w:] T. Smyczyński, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2020, 
s. 302.

17 R. Łukasiewicz, [w:] J. M. Łukasiewicz, R. Łukasiewicz, Prawo rodzinne, Warszawa 2021, s. 339-340.
18 Tamże, s. 339-340; M. Andrzejewski, [w:] T. Smyczyński, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne, s. 302. 

W literaturze przedmiotu wyrażono pogląd, że kontakty rodziców z dziećmi mają charakter rodzin-
noprawny, a nie zobowiązaniowy. Zob. J. Zajączkowska, Aspekty prawne kontaktów z dzieckiem, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, z. 1, s. 270.

19 Zob. J. F. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 322-324.
20 P. Biernacki, Obecność kuratora przy kontaktach rodzica z dzieckiem, „Rodzina i Prawo” 2009, nr 13, s. 75.
21 Preambuła i art. 9 KPD.
22 Art. 19 KPD.
23 M. Andrzejewski, [w:] T. Smyczyński, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne, s. 302.
24 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2018 r., III CZP 11/18, Lex nr 2490605. W doktrynie w przed-

miotowej kwestii wyrażono pogląd przeciwny. Zob. J. Zajączkowska, Aspekty prawne, s. 270; J. Gajda, 
[w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wyd. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warsza-
wa 2015, s. 693. J. F Strzebinczyk stwierdził, że o ile sens ma konstrukcja kontaktów miedzy rodzica-
mi a małoletnimi dziećmi, o tyle konstrukcja przewidywana do osób już pełnoletnich razi sztuczno-
ścią. J. F. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, s. 323.

25 Pomimo niezależności instytucji kontaktów od władzy rodzicielskiej w doktrynie sygnalizuje się jed-
nak, że stanowią one immanentną częścią pieczy nad osobą dziecka, która stanowi wycinek władzy 
rodzicielskiej, co może rodzić wątpliwości w zakresie niezależnego traktowania tych instytucji. J. Za-
jączkowska-Burtowy w tej kwestii zgłosiła koncepcję o istotnej współzależności, zachodzącej między 
władzą rodzicielską i kontaktami z dzieckiem. Polega ona na tym, że do kryteriów oceny koniecznych 
do pozbawienia władzy rodzicielskiej w praktyce należy niewłaściwe realizowanie praw i obowiązków 
utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Więcej na ten temat zob. J. Zajączkowska-Burtowy, Kontakty 
z dzieckiem. Prawa i obowiązki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, s. 307-326. Innym przykła-
dem bezpośredniego związku kontaktów i władzy rodzicielskiej jest sytuacja, gdy dziecko zamieszku-
je z obojgiem rodziców. W tym przypadku także trudno jest zauważyć odrębność i niezależność tych 
instytucji. Może być ona zauważalna w sytuacji, gdy dojdzie do zmian w zakresie władzy rodziciel-
skiej albo kontaktów, przy czy modyfikacje w zakresie jednego z tych praw mogą, ale nie muszą, mieć 
wpływ na zakres drugiego. Zob. R. Łukasiewicz [w:] J. M. Łukasiewicz, R. Łukasiewicz, Prawo rodzin-
ne, s. 342 i przywołana tam literatura.

26 Zob. A. Partyk, Osobista styczność rodziców z dzieckiem a władza rodzicielska, Lex/el. 2014.
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M. Andrzejewski podkreśla, że normatywna koncepcja relacji rodzice – dziecko 
jest godna aprobaty i prawidłowa pod względem prawnym. Nie ulega bowiem wąt-
pliwości, że jest ona konieczna do prawidłowego rozwoju dziecka, jego wychowania 
i zabezpieczenia realizacji zasady dobra dziecka w sposób możliwie maksymalny. Do 
tego wymagane są prawidłowe relacje między rodzicami i dziećmi oraz vice versa. 
Utrzymywanie kontaktów między tymi podmiotami powinno być nie tylko ich prawem, 
ale i obowiązkiem27. Jednocześnie M. Andrzejewski zauważa, iż niewykonywanie czy 
zaniedbywanie obowiązku kontaktów, przez rodziców, nie jest w skuteczny sposób 
sankcjonowane, ponieważ za uchylanie się od tego obowiązku rodzica może spotkać 
sankcja podobna do określonej w art. 23 k.r.o., na zasadzie tzw. sankcji odłożonej28.

Rozstrzygnięcia w zakresie regulacji kontaktów z dzieckiem są podejmowane 
w sytuacjach, gdy rodzice żyją w „rozłączeniu”, wynikającym z orzeczeniem rozwodu 
(art. 58 k.r.o.), unieważnienia małżeństwa (art. 21 k.r.o. w zw. z art. 58 k.r.o.), separacji 
prawnej (art. 611 k.r.o. w zw. z art. 58 k.r.o.)29, albo z powodu innych przyczyn, np. 
separacji faktycznej (art. 107 k.r.o.)30. W każdym z tych przypadków zasadą jest, iż sąd 
rozstrzyga o kształcie stosunków między rodzicami a dziećmi, w tym m.in. o utrzy-
mywaniu kontaktów rodziców z dzieckiem bez względu na to, czy rodzice przygoto-
wali pisemne porozumienie o ich utrzymywaniu, czy też takiego porozumienia nie 
przedstawili31. Należy zwrócić jednak uwagę, że nawet jeśli dojdzie do rozłączenia 
między rodzicami na skutek którejkolwiek z wyżej wymienionych przyczyn, to „na 
zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem” (art. 
58 § 1b k.r.o. i art. 107 § 3 k.r.o.), co jednak, jak się zauważa w doktrynie, nie ozna-
cza, że kontakty nie będą miały miejsca, a jedynie dowodzi, że rodzice mają zamiar 
je określać na bieżąco32.

Wydaje się, że każde rozłączenie rodziców, niezależnie od tego, czy jest ono spo-
wodowane aktem sformalizowanym, czy jest wynikiem nieformalnego rozstania 
się rodziców dziecka, jest dla niego stanem niepożądanym. Zarówno w jednym, jak 
i w drugim przypadku konsekwencją rozłączenia rodziców jest rozpad ich wspólnoty 
małżeńskiej. Skutki rozpadu dotyczą nie tylko małżonków, ale nierzadko także ich 

27 M. Andrzejewski, [w:] T. Smyczyński, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne, s. 302; T. Justyński, Prawo do 
kontaktów, s. 28.

28 Tamże, s. 302-303.
29 Na podstawie art. 58 k.r.o. tak w odniesieniu do rozwodu jak i separacji prawnej możliwe są następu-

jące rozstrzygnięcia: „Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o […] o utrzymywaniu kon-
taktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka” (art. 58 § 1 zd. 2 k.r.o.); 
„W braku pisemnego porozumienia małżonków, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania 
przez oboje rodziców, rozstrzyga o […] utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie” (art. 58 
§ 1a zd. 1 k.r.o.).

30 Natomiast w przypadku rodziców żyjących w rozłączeniu regulacje w zakresie kontaktów na podsta-
wie art. 107 k.r.o. mogą się kształtować następująco: „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu 
rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób 
[…] utrzymywania kontaktów z dzieckiem” (art. 107 § 1 zd. 1 k.r.o.); „Sąd pozostawia władzę rodzi-
cielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o spo-
sobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem” (art. 107 § 1 zd. 
2 k.r.o.); „W braku pisemnego porozumienia pomiędzy obojgu rodzicami, sąd, uwzględniając prawo 
dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego […] utrzymywania 
kontaktów z dzieckiem” (art. 107 § 2 zd. 2 k.r.o.).

31 M. Łączkowska-Porawska, Sytuacja prawna, s. 68.
32 Tak P. Mostowik, Komentarz do art. 1134 KRO, teza 3, [w:] K. Osajda (red. serii), M. Domański, J. Słyk 

(red. tomu), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2020, Legalis.
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wspólnych małoletnich dzieci. Rozłączenie rodziców, zwłaszcza orzeczenie rozwodu, 
w mniejszym stopniu jak się wydaje separacji czy nieformalnego rozłączenia, może 
wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla małoletnich dzieci, niejednokrotnie bo-
leśnie przeżywających rozstanie swoich rodziców33. Poza tym rozłączenie rodziców 
może oddziaływać na kształt stosunków prawnych miedzy rodzicami a dziećmi, pro-
wadząc do ich mniejszej lub większej modyfikacji, która z pewnością, na co wskazano 
już wyżej, może dotyczyć także kontaktów rodziców z dzieckiem.

Łagodzenie napięć, które mogą powstać w sytuacji rozłączenia rodziców, zwłaszcza 
na skutek rozwodu, skłoniło wnioskodawcę – Ministra Sprawiedliwości, do złożenia 
Projektu z dnia 14 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (nr wykazu UD 261). Kluczową, jak się 
wydaje zmianą, zawartą w przedmiotowym projekcie, jest nowa instytucja – rodzinne 
postępowanie informacyjne, które ma zostać wprowadzone znowelizowanym art. 58 
§ 1 k.r.o. i prowadzić do zwarcia ugody przed mediatorem. Zgodnie z uzasadnieniem 
projektu, ma ono być kolejnym sposobem regulacji stosunków prawnych rozwodzą-
cych się rodziców, w zakresie stosunków pomiędzy nimi, a ich dziećmi. Należy bowiem 
wskazać na istniejącą już instytucję pisemnego porozumienie rodziców, która może 
być wykorzystana przez nich także do regulacji stosunków w zakresie kontaktów 
z dziećmi34. Sąd będzie uwzględniał w postępowaniu o rozwód postulowaną ugodę, 
podobnie jak istniejące już porozumienie małżonków.

Jak wynika z uzasadnienia projektu celem tej zmiany jest „[…] ochrona małoletnich 
dzieci przed zachowaniami naruszającymi ich dobro”35. Jest ona spowodowana oceną 
obowiązujących rozwiązań prawnych, z której wynika, iż zarówno na gruncie prawa 
materialnego, jak i prawa formalnego, „[…] pozycja małoletniego dziecka wymaga 
wzmocnienia”36. Wprowadzenie instytucji rodzinnego postępowania informacyjnego 
spowoduje zmiany przepisów Kodeksu postępowania cywilnego37, ustawy o kosztach 
sądowych38 i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W tym ostatnim przypadku będą one 
dotyczyły zakresu kontaktów miedzy rodzicami i dziećmi oraz alimentacji miedzy nimi.

2. Istotne elementy orzeczenia w sprawie kontaktów z dzieckiem
Pierwsza proponowana zmiana dotyczy art. 1131 k.r.o. i polega na dodaniu do 

niego § 3 w brzmieniu: „Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, 
rozstrzyga o terminach ich utrzymywania, czasie ich trwania, a nadto, jeżeli kontakt 
obejmuje odwiedziny, spotkanie lub zabieranie poza miejsce stałego pobytu małolet-
niego może również orzec o miejscu ich utrzymywania”39. Postulowany przepis odnosi 
się do ustalenia sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Z obowiązującego 
art. 1131 § 1 k.r.o. wynika, że jeżeli dziecko przebywa na stałe u jednego z rodziców, 
sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich ustalany jest 

33 M. Łączkowska-Porawska, Sytuacja prawna, s. 67.
34 Uzasadnienie projektu, s. 15.
35 Tamże.
36 Tamże.
37 Ustawa z dnia 17 października 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 

1805.
38 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tekst jedn. Dz. U. 2021, 

poz. 2257.
39 Art. 1 pkt 2) Projektu 14.10.2021r.
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przez rodziców wspólnie. Rodzice powinni przy tym kierować się dobrem dziecka 
i brać pod uwagę jego rozsądne życzenia. Powyższa zasada ustalania kontaktów ro-
dziców z dzieckiem, będzie miała również zastosowanie, zgodnie z art. 1131 § 2 k.r.o. 
w sytuacji, gdy będzie ono przebywało poza rodziną swego pochodzenia, a piecza nad 
nim będzie sprawowana przez opiekuna albo gdy będzie ono przebywało w rodzinie 
zastępczej40. W art. 1131 § 1 in fine k.r.o. wskazano, że w razie braku porozumienia 
co do wykonywania kontaktów pomiędzy rodzicami dziecka lub rodzicem a samym 
dzieckiem, o kształcie kontaktów rozstrzyga sąd opiekuńczy. Jednakże ustawodawca nie 
sprecyzował dokładnie kwestii, które powinny być rozstrzygane przez sąd. Z praktyki 
orzeczniczej wynika, że sądy rozstrzygają np. o terminach, częstotliwości i miejscu 
utrzymywania kontaktów. Zmianę tę Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce 
(dalej: SSR w Polsce) uznało za zbędną „[…] albowiem powszechnie utrwalona jest 
praktyka orzekania przez sądy w sprawie kontaktów z dzieckiem w sposób wskazany 
w tym artykule [chodzi o art. 1131 § 1-2 k.r.o. – ZJ]. Orzeczenia sądu w sprawie kon-
taktów z dzieckiem muszą być tak sformułowane, aby nadawały się do wykonania”41.

Z proponowanej nowelizacji wprost wynika, że ma ona dotyczyć sytuacji, gdy 
w sprawie o kontakty z dzieckiem rozstrzyga sąd opiekuńczy. Dzieje się tak wówczas, 
gdy rodzice np. w trakcie rozprawy rozwodowej nie złożą wniosku o to, by sąd nie 
rozstrzygał o kontaktach albo gdy w przedmiotowej kwestii nie osiągną porozumie-
nia, co do sposobu ich wykonywania (por. art. 58 § 1a i 1b k.r.o. i art. 107 § 2 i 3 k.r.o.). 
W konsekwencji sąd opiekuńczy rozstrzyga o kontaktach w sytuacji, gdy rodzice po 
rozwodzie bądź żyjący w rozłączeniu, nie mogą dojść do porozumienia w zakresie 
ustalenia kontaktów. Projektodawca w uzasadnieniu postulowanej zmiany stwier-
dził, że „orzeczenie w przedmiocie kontaktów nie powinno być źródłem kolejnych 
konfliktów powstałych na gruncie jego realizacji, związanych, m.in. z nieprecyzyjną 
treścią orzeczenia, czy różną jego interpretacją”42. Celem ich uniknięcia zapropo-
nowano, by sąd opiekuńczy ustalił podstawowe elementy takiego orzeczenia, do 
których zaliczono określenie: ich terminów (częstotliwości); czasu trwania; miejsca 
utrzymywania. W przypadku tych dwóch pierwszych elementów sąd orzeka obliga-
toryjnie, natomiast w przypadku tego ostatniego fakultatywnie. Tak sformułowany 
przepis wskazuje zamknięty katalog podstawowych elementów orzeczenia, zawarty 

40 Umożliwienie kontaktów rodziców z dzieckiem przebywającym w pieczy zastępczej jest bardzo moc-
no akcentowane w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, tekst jedn. Dz. U. 2022, poz. 447. Dla przykładu można przywołać następujące przepisy: 
art. 4 pkt 3) „Stosując ustawę, należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo 
dziecka do: utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd 
zakazał takich kontaktów”; art. 122a pkt 2) „Kontrola nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, 
regionalnymi placówkami opiekuńczo-terapeutycznymi i interwencyjnymi ośrodkami preadopcyjny-
mi obejmuje w szczególności: działania placówki na rzecz utrzymania przez dziecko kontaktów z ro-
dziną”; art. 139a ust. 1 pkt 2) „Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zespołu do spraw 
okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dyrekto-
ra placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego należy także: sporządzanie opinii o kontak-
tach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko”.

41 Na tę kwestię zwrócono uwagę w Opinii Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z dnia 5 grud-
nia 2021 r. w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie z dnia 14 października 2021 r. 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (UD 261), (da-
lej: opinia SSR w Polsce) http://www.sssrwp.pl/aktualnosci.php?typ=op&art=344&start=0&irek=6 
[dostęp: 24.02.2022].

42 Uzasadnienie projektu, s. 17.
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w projektowanym § 3 art. 1131 k.r.o., co jak zauważono w opinii Rady Legislacyjnej 
z 18 lutego 2022 r. w porównaniu z art. 1132 § 1-2 k.r.o. nie jest uzasadnione, gdyż 
może prowadzić do uniemożliwienia sądowi bardziej szczegółowego uregulowaniu 
kontaktów, gdy może to być pożądane dla dobra dziecka. W rezultacie stwierdzono, 
by w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, rozważyć otwarty charakter katalogu 
elementów orzeczenia w projektowanym art. 1131 § 3 k.r.o.43.

Zdaniem projektodawcy precyzyjne ustalenie kontaktów na mocy orzeczenia 
sądu opiekuńczego z uwzględnieniem rozstrzygnięć w wyżej wymienionych kwe-
stiach, powinno stanowić „[…] gwarancję właściwej realizacji prawa do kontaktów 
z dzieckiem”, a w dalszej pespektywie powinno ułatwić prowadzenie ewentualnego 
postępowania w zakresie wykonania kontaktów z dzieckiem, gdyby doszło do utrud-
nień w ich realizacji44.

Wydaje się, że obligatoryjne określenie terminów (częstotliwości) kontaktów i czasu 
ich trwania może wpłynąć na uporządkowanie i stabilizację w tej sferze, co przyczyni 
się do wzmocnienia ochrony praw dziecka, np. prawa do poczucia bezpieczeństwa. 
Regularność kontaktów może mieć pozytywny wpływ na psychikę dziecka; określe-
nie terminów i czasu trwania kontaktów może mieć znaczenie w aspekcie wycho-
wawczym, ponieważ pozwoli na lepsze zaplanowanie ich przebiegu. Przedmiotowa 
regulacja może się również przyczynić do zwiększenia ochrony praw dziecka poprzez 
minimalizowanie możliwości utrudniania kontaktów, co wpłynie na utrzymywanie 
jego więzi z obojgiem rodziców, unikając zjawiska alienacji rodzicielskiej, stanowiącej 
„[…] zespół świadomych, bądź nieświadomych zachowań, prowadzących do powstania 
zaburzeń w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem”45.

W sposób szczególny projektodawca odniósł się do takich form kontaktów jak 
odwiedziny, spotkanie czy zabieranie małoletniego poza miejsce jego stałego pobytu. 
Projekt nowelizacji przyznaje sądowi możliwość orzeczenia o miejscu utrzymywania 
tych form kontaktów. Taka forma kontaktu z pewnością będzie wymagała od rodziców 
większego zaangażowania się w przygotowanie tych spotkań z dzieckiem. Może się 
to przyczynić do budowania silniejszej więzi i sprzyjać rozwojowi intelektualnemu 
i emocjonalnemu dziecka. Tym samym może się przyczynić do realizacji prawa dziecka 
do kontaktów z obojgiem rodziców.

Odnosząc się do wskazanych powyżej form utrzymywania kontaktów, trzeba pod-
kreślić, że mogą one mieć istotne znaczenie w kontekście wieku dziecka. Oczywiste 
jest bowiem, że należy je regulować inaczej wobec małego dziecka, a w inny sposób 
wobec kilkunastoletniego dziecka. Tak więc z pewnością sąd rozstrzygając o kontaktach 

43 Opinia Rady Legislacyjnej z 18 lutego 2022 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzin-
ny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (UD 261), na podstawie projektu opinii przygotowane-
go przez dr hab. Annę Hrycaj, prof. UŁa oraz dra hab. Piotra Marcina Wiórka, LL.M., prof. UWr, Rada 
Legislacyjna przyjęła opinię na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2022 r., (dalej: opinia Rady Legislacyj-
nej 18.02.2022r.), https://www.gov.pl/web/radalegislacyjna/opinia-z-18-lutego-2022-r-o-projekcie-
ustawy-o-zmianie-ustawy--kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-oraz-niektorych-innych-ustaw-ud-261 [do-
stęp: 26.02.2022].

44 Uzasadnienie projektu, s. 17.
45 Więcej o prawnym sposobie rozwiązania problemu alienacji rodzicielskiej w zakresie regulacji kontak-

tów rodziców z dzieckiem, zob. T. Sienkiewicz, Uwagi z dnia 4 grudnia 2021 r. do projektu z 14 paździer-
nika 2021 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 
(UD 261), https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12353303/12829237/12829240/dokument534387.
pdf [dostęp: 23.02.2022].
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powinien wziąć pod uwagę wiek dziecka, tak by przede wszystkim były utrzymywane, 
ale również by zabezpieczały prawa dziecka oraz odpowiadały adekwatnym do jego 
wieku potrzebom, których wyznacznikiem jest dobro małoletniego. Powyższy wnio-
sek znajduje potwierdzenie w stanowisku zajętym Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Kuratorów Sądowych (dalej: OZZKS), którzy w opinii do § 3 art. 1131 k.r.o. Projektu 
14.10.2021r. sugerują, że przepis ten należałoby rozbudować poprzez dodanie do 
niego następującego zapisu: „sąd orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, kie-
ruje się dobrem dziecka i bierze pod uwagę jego rozsądne życzenia”46. O ile kwestia 
kierowania się dobrem dziecka jest oczywista i zawsze powinna być brana przez sąd 
po uwagę o tyle „branie pod uwagę rozsądnych życzeń” dziecka jest z racji na ochronę 
jego praw jak najbardziej zasadne47. Ponadto w tym kontekście należałoby rozważyć 
uzupełnienie nowelizacji o to by obligatoryjne było wysłuchanie zdania dziecka, które 
ukończyło 13 lat odnośnie do sposobu i częstotliwości kontaktu z rodzicem.

3. Pojęcie „poza miejscem stałego pobytu dziecka” przy wykonywaniu kon-
taktów z dzieckiem

Biorąc po uwagę treść projektowanej zmiany należy odnieść się do użytego przez 
projektodawcę zwrotu: „[…] poza miejscem jego stałego pobytu […]”. Wydaje się, że 
jest on używany w dwóch różnych aspektach. W pierwszym, w art. 1 pkt 2) Projektu 
14.10.2021r., będzie on obejmował „odwiedziny, spotkanie lub zabieranie” małolet-
niego „poza miejsce jego stałego pobytu”. Wówczas, zgodnie z Projektem 14.10.2021r., 
jeśli sąd zdecyduje się na możliwość ustalenia miejsca utrzymywania kontaktów, 
musi w orzeczeniu dookreślić miejsce, w którym te kontakty „bezpośrednie” z dziec-
kiem powinny być utrzymywane. Można więc stwierdzić, iż zwrot ten w tym ujęciu 
ma charakter przedmiotowy. Natomiast analizowany zwrot w art. 1 pkt 3) Projektu 
14.10.2021r., został użyty w odniesieniu do zezwolenia na spotykanie się z dziec-
kiem, które może odbywać się także „poza miejscem stałego pobytu”, jednakże tylko 
w obecności określonych tym przepisem osób. W rezultacie prowadzi to do wniosku, 
że w tym przypadku analizowany zwrot został wykorzystany w aspekcie podmioto-
wym, ponieważ określenie miejsca powiązano z wykonywaniem kontaktu w obec-
ności określonych osób.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy de lege lata posługuje się zwrotem „[…] poza miej-
scem jego stałego pobytu […]” w kontekście ograniczenia utrzymywania kontaktów 
z dzieckiem. Zgodnie z art. 1132 § 2 pkt 2) k.r.o. sąd opiekuńczy może m.in. ograniczyć 
kontakty, zakazując „zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu”. W tym przy-
padku zastosowany zwrot został użyty w aspekcie przedmiotowym. Poza tym stwierdzić 
należy, że został on użyty w formie – „zakazu” (art. 1132 § 2 pkt 2) k.r.o.). Tymczasem 
w projekcie wykorzystano go w formie pozytywnej, niezależnie od tego, że w art. 1 

46 Opinia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych z dnia 6 grudnia 2021 r. w spra-
wie konsultacji społecznych do projektu z dnia 14 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, (UD 261), pkt I, (dalej: opinia OZZKS), 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12353303/12829237/12829240/dokument533790.pdf [dostęp: 
21.02.2022]; zob. także stanowisko doktryny, P. Rojek-Socha, Kuratorzy – udział w kontaktach z dziec-
kiem tylko wyjątkowo, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/kontakty-z-dzieckiem-przy-udziale-
kuratora-postulaty-kuratorow,512415.html [dostęp: 26.02.2022].

47 Przykładem rozsądnych życzeń dziecka podanym przez OZZKS może być: „rezygnacja z kontaktów po-
przez Skype’a czy długich rozmów telefonicznych”, opinia OZZKS, pkt I.
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pkt 3) dotyczy kontaktów odbywanych w obecności określonych osób. Jest więc po-
szerzeniem możliwości realizacji kontaktu rodzica z dzieckiem, przez co również może 
przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb dziecka i ułatwienia prawidłowego jego rozwoju 
przez kształtowanie jego relacji uczuciowych i emocjonalnych z obojgiem rodziców48.

W kontekście powyższego pojęcia w analizowanych przepisach projektu wy-
jaśniono jak należy rozumieć „miejsce stałego pobytu”, odwołując się do cywilno-
prawnej konstrukcji „miejsca zamieszkania”. Zgodnie z art. 28 Kodeksu cywilnego49, 
w przypadku osoby fizycznej dopuszczalne jest tylko jedno miejsce zamieszkania 
i jest nim miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 
25 k.c.)50. Istotne jest zatem faktyczne przebywanie danej osoby w określonej miej-
scowości. W doktrynie wskazuje się, że ten element, określany jako corpus, stanowi 
weryfikowalny – obiektywny składnik konstrukcji miejsca zamieszkania. Jednak jak 
wynika z przytoczonego przepisu miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa, 
można kwalifikować jako jej miejsce zamieszkania, tylko wtedy, gdy faktycznemu jej 
przebywaniu towarzyszy także element wolicjonalny – subiektywny, tzn. jej zamiar 
stałego pobytu w danej miejscowości. Ten element miejsca zamieszkania, odwołu-
jący się do czynników psychicznych, określany jest jako animus51. Podkreślić również 
należy, iż czasowa zmiana miejsca pobytu (np. w okresie studiów), której nie towa-
rzyszy zamiar stałego przebywania, nie wpływa na miejsce zamieszkania, o którym 
mowa w art. 25 k.c.52. Przedstawione powyżej prawne rozumienie pojęcia miejsce 
zamieszkania odróżnia je od rozumienia potocznego, które kojarzone jest zwykle 
z konkretnym adresem, pod którym dana osoba rzeczywiście zamieszkuje, chociaż 
może trwać to jedynie tymczasowo53.

W przypadku osób pełnoletnich miejsce zamieszkania ma indywidualny charak-
ter, co wynika z wyżej dokonanej analizy art. 25 k.c. w zw. z art. 28 k.c. Natomiast 
w przypadku dzieci, pozostających pod władzą rodzicielską – chodzi tu o osoby ma-
łoletnie w rozmówieniu art. 10 k.c. (art. 26 k.c.) oraz w przypadku osób małoletnich 
pozostających pod opieką (art. 27 k.c.), należy mówić o koniecznym (pochodnym) 
charakterze miejsca zamieszkania tzw. domicilium necessarium, które dla obu tych 
kategorii osób określane jest a priori i wiąże się ono z miejscem zamieszkania osób 
(rodzic, rodzice, opiekun) formalnie wykonujących nad nimi pieczę54.

Z reguły miejsce zamieszkania dziecka wyznaczane jest przez miejsce zamieszka-
nia (jednego lub obojga) rodziców. Zgodnie z art. 26 k.c. jeżeli dziecko pozostaje pod 
władzą rodzicielką rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje 
władza rodzicielska (drugi z rodziców został jej pozbawiony) lub któremu zostało 
powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej np. przez sąd, wówczas miejscem 
jego zamieszkania tzn. domicillum necessarium będzie miejsce rodziców albo rodzica.

48 O negatywnych skutkach braku kontaktów rodzica z dzieckiem więcej A. Szczepaniak, Zaburzenie wię-
zi jako efekt wczesnodziecięcego krzywdzenia dziecka, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, prakty-
ka” 2016, nr 15, s. 74.

49 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 1740. (dalej: k.c.).
50 Zob. na ten temat także R. Zygadło, Miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, miejsce zwykłego (stałego) 

pobytu dziecka oraz piecza naprzemienna, „Rodzina i Prawo” 2011, nr 17–18, s. 5-7.
51 R. Strugała, Komentarz do art. 25 KC, Nb 2, [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Ko-

mentarz, wyd. 10, Warszawa 2021, Legalis.
52 R. Strugała, Komentarz do art. 25 KC, Nb 2.
53 Tamże.
54 R. Strugała, Komentarz do art. 25 KC, Nb 1.
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W razie ograniczenia władzy jednego lub obojga rodziców na podstawie art. 109 
§ 2 pkt 5 k.r.o., konsekwencją czego jest umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, 
w której przebywa stale, należy stosować analogicznie regułę przewidzianą w art. 
26 § 2 k.c. in fine, zgodnie z którą miejsce zamieszkania dziecka powinien określić 
sąd opiekuńczy55. W takim przypadku wydaje się, że kontakty z dziećmi mogłyby się 
odbywać bez ograniczeń w miejscu stałego przebywania dziecka.

4. Różnicowanie osób obecnych przy wykonywaniu ograniczonych kon-
taktów z dzieckiem w zależności od miejsca kontaktu

Zgodnie z art. 1132 § 1 k.r.o. sąd opiekuńczy ogranicza utrzymywanie kontaktów 
rodziców z dzieckiem, jeżeli wymaga tego jego dobro. De lege lata art. 1132 § 2 pkt 3) 
k.r.o., stanowi, iż jednym ze sposobów ograniczeń kontaktów może być zezwolenie 
na spotykanie się rodzica z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo 
opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd56.

Proponowana zmiana tego przepisu przewiduje ustalenie przez sąd ograniczenia 
w kontaktach poza miejscem stałego pobytu dziecka. Zgodnie z postulowanymi prze-
pisami będzie mogło się ono odbywać jedynie w obecności drugiego rodzica, opiekuna 
lub innej osoby wskazanej przez sąd, w szczególności osoby bliskiej dziecku. Dodać 
należy, że w odniesieniu do tej ostatniej osoby, wprowadzono konieczność uzyskania 
jej zgody, aby taki kontakt mógł odbywać się w jej obecności. Uzasadnieniem tego 
rozwiązania jest pogląd, że niedopuszczalne jest nakładanie obowiązku obecności 
przy kontaktach na osobę, która nie jest uczestnikiem postępowania o kontakty 
z dzieckiem57. To stanowisko zostało zaaprobowane w opinii SSR w Polsce, w której 
stwierdzono, że „w praktyce sądów uzyskiwano zgodę innych osób obecnych przy 
kontaktach, jednak precyzyjne określenie tego wymogu jest zalecane”58. Wydaje się, 
że precyzyjne określenie wymogu przyczyni się do uniknięcia niezręcznej dla osób 
kontaktujących się sytuacji. Zgoda na obecność przy realizowaniu kontaktów, pozwala 
przypuszczać, że osoba ta nie jest skonfliktowana z rodzicem wykonującym kontakty, 
w związku z czym jej obecność nie wpłynie negatywnie na kontakt z dzieckiem, za-
pewni zaś skuteczne wypełnienie prawa i obowiązku kontaktów rodzica i dziecka.

W kontekście analizowanego przepisu zauważyć należy, że w Projekcie 14.10.2021r., 
doprecyzowano, że tą inną osobą może być „[…] w szczególności osoba bliska dziecku 
[…]”. Nie wyklucza to jednak, że może nią być każdy, kogo sąd opiekuńczy wskaże, a ta 

55 Tak J. F. Strzebinczyk, Komentarz do art. 26 KC, Nb 3, [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Komen-
tarz. Kodeks cywilny, 2016, Legalis.

56 Przedmiotowy przepis jak zauważyła W. Stojanowska nie stanowi katalogu zamkniętego osób, które 
mogą być obecne w czasie trwania kontaktów z dzieckiem, warunkujących zezwolenie sądu na spoty-
kanie się z dzieckiem. Zob. W. Stojanowska, Komentarz do art. 1132 KRO, [w:] W. Stojanowska (red.), 
M. Kosek, Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 
r. Analiza. Wykładnia. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2011, LexisNexis, s. 282. Ciekawe spostrzeżenie 
zawarła przywołana autorka w odniesieniu do ograniczenia kontaktów z dzieckiem w obecności ku-
ratora sądowego. Jej zdaniem de lege lata zastosowanie tejże instytucji jest możliwe tylko wówczas, 
gdy ogranicza się utrzymywanie kontaktów, tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Ogra-
niczenie kontaktów w postaci obecności kuratora sądowego przy ich wykonywaniu, może być orze-
czone tylko po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, z którego będzie wynikała konieczność 
tego sposobu ograniczenia. Nie może być ono jedynie życzeniem (wnioskiem) rodzica, który jedno-
cześnie deklaruje wolę pokrycia kosztów związanych z wynagrodzeniem kuratora. Tamże, s. 283.

57 Uzasadnienie projektu, s. 18.
58 Opinia SSR w Polsce pkt 3.
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z kolei osoba wyrazi na to zgodę. Nie mniej jednak ta redakcja proponowanej zmiany 
może stanowić wskazówkę dla sądu, w kręgu jakich osób, w pierwszej kolejności, 
należy poszukiwać osoby obecnej przy kontakcie. Jakkolwiek kierunek postulowanej 
zmiany i racje, które za nimi przemawiają są dość oczywiste, to jednak in concreto 
wybór osoby z kręgu bliskich dziecka może generować problemy; chodzi zwłaszcza 
o sytuacje, gdy osoba bliska dziecku pozostaje w złych relacjach z rodzicem, który 
się kontaktuje z dzieckiem, co w konsekwencji nie musi ułatwić kontaktu, a nawet 
może go utrudniać. Dlatego sąd opiekuńczy, podejmując decyzję w tym przedmiocie, 
powinien czynić to z dużą rozwagą. Przedmiotowa zmiana idzie w dobrym kierunku, 
słuszne jest bowiem założenie, że z punktu widzenia dziecka pozytywna jest sytuacja 
kontaktu w obecności osoby bliskiej a nie osoby obcej. Znaczącą jest przy tym rola 
sądu, aby wybierać takie osoby, które byłyby do przyjęcia dla obu stron, co w konse-
kwencji pozwoliłoby uniknąć sytuacji konfliktowych.

Najdalej idącą jednak zmianą w przedmiotowym przepisie, postulowaną od wielu 
już lat przez kuratorów sądowych i środowiska sędziowskie jest ograniczenie spo-
tkań z dzieckiem w obecności kuratora sądowego, jedynie do miejsca stałego pobytu 
dziecka (konkretny adres), co oznacza, że sąd nie może ustalić kontaktów w obecności 
kuratora sądowego poza tym miejscem59. Obecnie podstawą prawną orzekania obec-
ności kuratora sądowego przy kontaktach rodzica z dzieckiem jest art. 1132 § 2 pkt 
3) k.r.o. Przepis ten został wprowadzony w 2008 r. i koreluje z przepisem § 10 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych60, 
na mocy którego „[…] kurator rodzinny, któremu zlecono obecność przy kontaktach 
rodziców z dziećmi, powinien stawić się w określonym w postanowieniu sądu terminie 
i miejscu i powinien być obecny przez cały czas trwania kontaktu, troszcząc się o to, 
by kontakt ten nie trwał dłużej, niż postanowił to sąd”. W kontekście tej nowelizacji 
zwrócono uwagę w doktrynie, że zmianie uległa „[…] podstawa prawna orzekania 
obecności kuratora przy kontaktach rodzica z dzieckiem, jednak zmiana ta nie wpłynie 
na praktyczne aspekty wykonywania orzeczeń. Nadal będzie to obecność kuratora przy 
kontaktach a nie jego nadzór”61. Tak więc ten ostatni przepis, na co wskazano w uza-
sadnieniu, stanowi jedyną regulację aktualnie określającą zadania kuratora sądowego 
w związku z wykonywaniem orzeczeń dotyczących kontaktów62. Poza tym z nadal 
obowiązującego § 10 ust. 2 tegoż rozporządzenia wynika, iż z każdej obecności przy 
kontaktach, o których mowa w ust. 1, kurator rodzinny niezwłocznie składa sądowi 
pisemną notatkę63. Wypełnienie tak określonego zadania, przy realizacji kontaktów 
może rodzić określone problemy związane z technicznym ich przebiegiem w sytuacji, 
gdy np. „rodzic zabiera dziecko do kina, na basen, czy wozi je autem”. W uzasadnieniu 
nowelizacji, na gruncie obecnie obowiązujących przepisów stwierdzono, że „otwarte 
pozostaje pytanie, w jaki sposób kurator ma się przemieszczać, aby być obecnym przy 
kontakcie, swoim autem, środkami komunikacji, czy autem wraz z dzieckiem i upraw-
nionym do kontaktu, jak również kto ponosi opłaty za bilety wstępu do kina, na basen, 

59 Uzasadnienie projektu, s. 18.
60 Dz. U. 2014, poz. 989, ze zm.
61 P. Biernacki, Obecność kuratora, s. 75.
62 Uzasadnienie projektu, s. 18.
63 Zob. P. Biernacki, Obecność kuratora, s. 77.
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salę zabaw, itd. Nierozwiązana pozostaje aktualnie kwestia czy kurator ma obowiązek 
uczestniczenia w każdej czynności podczas kontaktów, jak np. wizyta w toalecie, czy 
przebieralni”64. Zasadnie więc dostrzeżono problem związany z tym kto ma ponosić 
koszty obecności kuratora, a także problem związany z jego obecnością, nieraz także 
przy czynnościach intymnych, co może być krępujące, tak dla realizujących kontakty, 
jak i obecnego przy nich kuratora65.

Jak zauważono, praktyka orzecznicza dotycząca tej kwestii cechuje się dużym zróż-
nicowaniem, z uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb konkretnej rodziny, a także 
faktu, iż w większości przypadków kontakty związane są ze stanami o dużym nasileniu 
konfliktu pomiędzy członkami rodziny, a przede wszystkim rodzicami dziecka66. W tym 
kontekście stwierdzono, że z jednej strony obecność kuratora sądowego w kontaktach 
powinna być możliwie doprecyzowany przez sąd, by uniknąć eskalowania konfliktu 
pomiędzy stronami i problemów z tym związanych, których kurator nie będzie w stanie 
sam arbitralnie rozwiązać. Z drugiej jednak strony projektowane przepisy nie mogą 
wprowadzać do porządku prawnego rozwiązań zbyt kazuistycznych, ponieważ i one 
z pewnością nie ułatwią kuratorowi wypełniania zadania67.

Zdaniem projektodawcy, celem wyeliminowania wskazanych problemów w za-
kresie realizacji orzeczeń ustalających kontakty, wprowadza się regulację ograni-
czenia obecności kuratora tylko do kontaktów odbywających się w miejscu stałego 
pobytu dziecka. Jak zauważono, „dzięki tej regulacji aktualne problemy związane 
z przemieszczaniem się kuratorów podczas kontaktów poza właściwością sądu, 
sposobem przemieszczania, kosztami udziału w kontaktach typu bilety wstępu 
zostaną wyeliminowane”68.

W tym kontekście środowisko sędziowskie i kuratorskie postuluje, aby uwzględnić 
możliwość odbywania kontaktów w obecności kuratora sądowego także w tzw. „miej-
scach szczególnych”. Zdaniem OZZKS mogłyby one się odbywać „[…] w instytucjach, 
organizacjach czy fundacjach, które umożliwiają wykonywanie tego typu orzeczeń 
na ich terenie […]” z jednoczesnym zastrzeżeniem „[…] że dziecko zostaje przywie-
zione celem odbycia kontaktu oraz zostaje odebrane po kontakcie przez rodzica/

64 Uzasadnienie projektu, s. 18-19.
65 Tamże, s. 18.
66 Tamże, s. 19. Na kwestię powstawania konfliktów pomiędzy członkami rodziny a zwłaszcza między 

rodzicami dziecka, nierzadko „walczącymi” o nie, zwrócono uwagę w doktrynie już wcześniej. Zob. W. 
Stojanowska, Komentarz do art. 1132 KRO, s. 283.

67 Uzasadnienie projektu, s. 19. Ta problematyka była już przedmiotem analiz. P. Biernacki stwierdził: 
„Istotne jest, że kurator sądowy jest jedynie biernym uczestnikiem kontaktu, którego obecność opie-
ra się na zasadzie nie interwencjonizmu. Zasadnym wydaje się postawienie postulatu de lege ferenda, 
by obecność kuratora przy kontakcie rodzica z dzieckiem, coraz częściej ograniczana była do dwóch 
newralgicznych punktów kontaktu – odbierania i przyprowadzenia dziecka przez rodzica uprawnio-
nego do rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem. W sytuacji, gdy zagrożenie dobra dziecka wy-
nika wyłącznie z nieodpowiedzialnego zachowania rodziców względem siebie, wystarczającym bę-
dzie wyeliminowanie z zakresu kontaktu z dzieckiem osobistej styczności jego rodziców”. P. Biernacki, 
Obecność kuratora, s. 77. Jednocześnie w doktrynie akcentuje się w odniesieniu do obecności kura-
tora sądowego przy kontaktach rodzica z dzieckiem w aspekcie psychologicznym, że kurator powi-
nien być bardziej aktywny i mieć większy wpływ na przebieg i kształtowanie relacji między rodzicem 
a dzieckiem. Zob. A. Lewicka-Zelent, A. Lasota, Uczestnictwo kuratora sądowego w kontaktach rodzi-
ców z dzieckiem. Wybrane zagadnienia ogólne w świetle projektu Kodeksu rodzinnego, „Probacja” 2018, 
nr 1, s. 5-24.

68 Uzasadnienie projektu, s. 19.



PEDAGOGIKA KATOLICKA

59

opiekuna, u którego stale przebywa”69, natomiast zdaniem SSR w Polsce mogłyby się 
one odbywać „[…] również w innym miejscu wyznaczonym przez sąd”70. Wydaje się, 
że uwzględnienie tego ostatniego stanowiska mogłoby z biegiem czasu doprowadzić 
do sytuacji analogicznej jak obecnie.

Powyższe uzasadnienie wprowadzenia nowej regulacji w odniesieniu do kuratora 
sądowego obecnego przy kontaktach, dotyczy tylko kwestii związanej z wyeliminowa-
niem konieczności (i opisanymi problemami z tym związanymi) przemieszczania się 
kuratora poza miejsce stałego pobytu małoletniego. Zdaniem niektórych proponowane 
zmiany nie rozwiążą jednak wszystkich problemów związanych z omawianymi kwe-
stiami. Jako przykład wskazuje się sytuację kontaktu rodzica z dzieckiem w miejscu 
stałego pobytu małoletniego, znajdującym się na terenie właściwości danego sądu 
rejonowego, ale nie w mieście jego siedziby. W konsekwencji będzie to oznaczało 
najprawdopodobniej konieczność udania się kuratora sądowego do miejsca kontaktu 
np. na wieś, własnym środkiem lokomocji, ponieważ nie możliwe będzie dotarcie do 
miejsca stałego pobytu dziecka komunikacją publiczną. Tym samym aktualne pozo-
staną problemy związane z kwestią finansowania udział kuratora w takim spotkaniu. 
Poza tym rodzi się pytanie o przebieg i efektywność kontaktu w obecności kuratora 
sądowego, zwłaszcza gdy warunki, w których do niego dojdzie nie będą odpowiednie 
np. z racji na ilość pomieszczeń czy obecność innych osób w tym miejscu. W rezultacie, 
zdaniem OZZKS, rozwiązaniem takiej sytuacji może być wspomniana propozycja, by 
dziecko było przywiezione do miejsca wskazanego przez sąd celem odbycia kontaktu, 
a następnie odebrane po kontakcie przez rodzica/opiekuna, u którego stale przebywa71.

W odniesieniu do proponowanej zmiany kontaktów z w obecności kuratora sądo-
wego OZZKS zgłosił propozycję zmiany art. 1132 w § 2 poprzez uzupełnienie go m.in. 
o pkt 6) o treści: „Kontaktów w obecności kuratora nie orzeka się w dni ustawowo 
wolne od pracy, a czas trwania jednorazowego kontaktu w obecności kuratora nie 
może przekroczyć 4 godzin”72. Zdaniem opiniujących, uwzględniając deklarację pro-
jektodawcy, że kontakt w obecności kuratora to instytucja wyjątkowa, należy uznać, 
iż „[…] powinna mieć ona charakter określony czasowo – zarówno w zakresie dłu-
gości trwania jednorazowego spotkania jak i określenia ich liczby tj. wskazania, ile 
kontaktów w obecności kuratora winno się odbyć”73.

Ponadto przedstawiciele kuratorów sądowych, słusznie zauważają, że obecność 
osoby trzeciej – obcej, w pomieszczeniu w trakcie odbywania spotkania nie sprzyja 
umacnianiu więzi rodzic – dziecko, co też przemawia za tym, by ograniczenie w po-
staci obecności kuratora sądowego podczas kontaktów było stosowane rzadko. Istotną 
kwestia jest również dopasowanie długości i częstotliwości spotkań do potrzeb i moż-
liwości rozwojowych dziecka. Zaznaczają oni również, że kontakt w obecności kuratora 
nie powinien być zbyt długi (stąd propozycja ustawowego określenia maksymalnego 
czasu trwania do 4 godzin), biorąc pod uwagę również okoliczność, że zasadniczo jest 
on orzekany w połączniu silnym konfliktem i napiętą atmosferą między rodzicami, co 
samoistnie skutkuje negatywnym wpływem na dobrostan dziecka74.

69 Opinia OZZKS II, s. 3.
70 Opinia SSR w Polsce pkt 3.
71 Opinia OZZKP II, s. 3.
72 Tamże.
73 Tamże.
74 Tamże.
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Oceniając proponowane zmiany uznać należy, że mogą one wpłynąć na bardziej 
efektywne wykonywanie czynności przez samego kuratora sądowego, zwłaszcza 
gdyby zostały wzięte pod uwagę sugestie środowiska kuratorskiego odnośnie do 
terminów odbywania i czasu trwania kontaktów. Jest to kwestia istotna, o czym 
świadczą wyniki ankiety, z której wynika, że większość kontaktów w obecności 
kuratora odbywa się dzisiaj w dni wolne od pracy soboty, niedziele i święta – dni 
ustawowo wolne od pracy75, a ponadto, kontakty te często trwają jednorazowo 
powyżej 4 godzin76, co niewątpliwie jest wyczerpujące dla kuratora, jak również 
dla rodzica i dziecka.

Z kolei obligatoryjną obecność innych podmiotów w sytuacji kontaktów poza 
miejscem stałego pobytu dziecka, należy ocenić pozytywnie, ponieważ osoby te jak 
i rodzic uprawniony do kontaktów z dzieckiem będą musiały poszukiwać kompro-
misu, co może się przełożyć również na lepszą relację między dzieckiem i rodzicem, 
wykonującym kontakty, co z pewnością jest pozytywne dla dobra małoletniego.

5. Kontrola sposobu utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem przez 
kuratora sądowego

Zgodnie z obowiązującym art. 1134 k.r.o. „sąd opiekuńczy orzekający w sprawie 
kontaktów może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczegól-
ności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, 
poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym 
wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń”. W świetle poglądów 
doktryny przepis ten jest wykorzystywany przede wszystkim sytuacjach ostrego kon-
fliktu między rodzicami oraz utrudniania kontaktów z dzieckiem przez tego rodzica, 
który wykonuje bezpośrednią pieczę nad dzieckiem. Stosuje się go zarówno przy 
ograniczeniu kontaktów z dzieckiem, jak również orzekaniu ich zakazu77.

W art. 1 pkt 4) Projektu 14.10.2021r. projektodawca proponuje, by po wyrazie „za-
rządzeń” umieścić przecinek i dodać zdanie: „[…] a także poddać sposób utrzymywania 
kontaktów kontroli kuratora sądowego”. Oznacza to, że sąd orzekający o kontaktach 
bez względu na to w jakiej sprawie (czy to w przypadku orzekania rozwodu, separacji, 
unieważnienia małżeństwa czy też w odrębnym postępowaniu o ustalenie kontaktów 
bądź też na podstawie ugody czy ugody przy udziale mediatora zatwierdzonej przez 
sąd), może poddać sposób ich utrzymywania kontroli kuratora sądowego.

75 „Postanowienie/a obejmowały kontakty w następujące dni tygodnia (możesz zaznaczyć więcej niż 
jedną odpowiedź): Ankietowani udzielili 669 odpowiedzi.
– Dni robocze od poniedziałku do piątku –386
– Soboty – 539
– Niedziele – 328
– Święta – dni ustawowo wolne od pracy –202”.
Ankieta Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych dotycząca udziału kuratora 
w kontaktach, zaległości w płatnościach za wywiady rozwodowe, przeprowadzona w okresie od 16 
września 2020 r. do 10 października 2020 r., s. 4, (dalej: Ankieta OZZKS), https://ozzks.pl/wp-con-
tent/uploads/2021/02/Ankieta-dot.-kontaktow-i-wywiadow-rozwodow.-opracowanie-OZZKS-1-1.
pdf [dostęp: 28.02.2022].

76 „Jaki czas trwania kontaktów obejmowało/y postanowienie/a?
– 1–2 godziny, w tym obecność przy przekazaniu –370–3 – 4 godziny – 387–5 – 6 godzin – 125–7 – 8 
godzin – 74–9 i więcej godzin – 15”. Ankieta OZZKS, s. 4.

77 W. Stojanowska, Komentarz do art. 1134 KRO, s. 287.
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Przedmiotowy przepis, jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu, jest rozszerze-
niem zawartego w art. 1134 k.r.o. katalogu środków, które sąd opiekuńczy może orzec 
w sprawie kontaktów, tak by oddziaływać na rodziców, którzy je wykonują. Nowym 
środkiem w tym katalogu jest poddanie utrzymywania kontaktów kontroli kuratora 
sądowego. Według projektodawcy celem wprowadzenia tego rozwiązania jest wzmoc-
nienie „[…] gwarancji prawidłowego wykonywania kontaktów […]” w szczególności 
zaś zwiększenia ochrony dobra dzieci, a zarazem „[…] wskazanie podstawy prawnej 
ustanowienia takiej kontroli”78. Odtąd podstawa prawna kontroli kontaktów przez 
kuratora sądowego będzie miała swoje umocowanie w przepisach k.r.o.79.

Następnie projektodawca zaznacza, iż w przypadku ustanowienia takiego nad-
zoru, „[…] kurator nie ma obowiązku brania udziału w czasie realizacji kontaktu, ale 
ma obowiązek dopilnowywania terminowości ich realizacji poprzez współdziałanie 
w tym zakresie z rodzicami dziecka, poznawania przyczyn nieodbycia się kontaktu, 
utrzymywanie stałego kontaktu z zobowiązanym i uprawnionym do spotkań z ma-
łoletnim, zobowiązywania do właściwego postępowania wobec małoletniego, które 
umożliwi pełną realizację postanowienia oraz składania do sądu sprawozdań z reali-
zacji prowadzonego nadzoru w terminach określonych przez sąd”80.

Kolejną kwestią podkreślona przez projektodawcę jest ta, „[…] że wykonywanie 
kontroli przez kuratora nad utrzymywaniem kontaktów bez obowiązku jego obec-
ności przy odbywaniu kontaktów stanowi dodatkowe zabezpieczenie dobra dziecka 
i jednocześnie nie stanowi czynnika krępującego zarówno dla rodzica, jak i dziecka, 
któremu może być trudno wytłumaczyć, dlaczego spotkaniu z rodzicem towarzyszy 
obca osoba”81.

Nie wchodząc w szczegóły, należy zauważyć, że choć na gruncie prawnym poję-
cia kontroli i nadzoru posiadają inny zakres znaczeniowy to jednak projektodawca 
w uzasadnieniu projektu posługuje się nimi zamiennie, co wydaje się nieuzasadnione 
ze względu na różne ich znaczenie82. W opinii Rady Legislacyjnej z 18 lutego 2022 r. 
do Projektu 14.10.2021r. słusznie zauważono, że nałożenie na kuratorów obowiązku 
sprawowania kontroli wykonywania kontaktów bez obowiązku obecności kuratora 
przy odbywaniu kontaktów, rodzi wątpliwości co do realności sprawowania przed-
miotowej kontroli oraz co do jej efektywności. Jednakże większe wątpliwości budzi 
to rozwiązanie w odniesieniu do realizacji celu jakim jest większe zabezpieczenie 
i ochrona dobra dziecka83. Można zatem powiedzieć, iż projektowana zmiana przy-
sparza kuratorom sądowym dodatkowych obowiązków, ułatwiając pozornie wykony-
wanie już istniejących poprzez zniesienie wymogu osobistego udziału w kontaktach, 

78 Uzasadnienie projektu, s. 19.
79 Przepisy dotyczące kontroli sposobu utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem przez kuratora sądo-

wego zawarte zostały Projekcie 14.10.2021r., w szczególności w art. 2 pkt 18 art. 60512 i art. 60513 k.p.c.
80 Uzasadnienie projektu, s. 19.
81 Tamże.
82 Projektodawca powinien być konsekwentny w stosowaniu określonych terminów. Zauważyć nale-

ży, że termin „nadzór” został użyty przez ustawodawcę w art. 109 § 2 pkt 3) k.r.o., w którym uregu-
lowano wydanie przez sąd opiekuńczy zarządzenia polegającego na poddaniu wykonywania władzy 
rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego. Skoro przywołany przepis jest analogiczny do 
proponowanej przez projektodawcę zmiany art. 1134 k.r.o. to należało w nim posłużyć się terminem 
nadzór a nie kontrola, tym bardziej, że tak w jednym jak i drugim przypadku zadania kuratora będą 
podobne.

83 Zob. Opinia Rady Legislacyjnej z18 luty 2022, s. 5.
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powodując jednocześnie stan niepewności co do wykonywania obowiązku kontroli, 
skoro będzie ona realizowana „na odległość”, czyli bez obowiązku osobistej obecności 
przy kontakcie84.

Zakończenie
Instytucja kontaktów rodzica z dzieckiem została wprowadzona do Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego w 2008 roku. Kontakty chociaż są instytucją niezależną 
od władzy rodzicielskiej to podobnie jak ona mają swe źródło w rodzinnoprawnym 
stosunku pokrewieństwa. Mogą być one orzeczone w sytuacji rozwodu, unieważnie-
nia małżeństwa, separacji, albo gdy rodzice żyją w rozłączeniu. Wówczas, jeśli jeden 
z rodziców nie posiada pełnej władzy rodzicielskiej, może żądać ustalenia kontaktów 
z dzieckiem.

Wykonywanie kontaktów jest prawem, ale przede wszystkim obowiązkiem ro-
dziców. Obecność rodziców w życiu dziecka jest niezbędna do jego integralnego 
rozwoju. Dlatego nawet rodzice nie utrzymujący więzi ze sobą muszą utrzymywać 
ją z dzieckiem. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej, z którym dziecko stale nie 
przebywa, nie powinien lekceważyć obowiązku kontaktu z nim. Taki kontakt może 
mieć istotny wpływ na rozwój osobowości dziecka, a w konsekwencji wpływać na 
ukształtowanie osobowości dorosłego człowieka.

W niniejszej publikacji przedstawiono i przeanalizowano propozycję zmian prze-
pisów o kontaktach z dzieckiem, złożoną przez Ministra Sprawiedliwości, zawartą 
w Projekcie z dnia 14 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (nr wykazu UD 261).

Pierwsza zmiana dotyczy istotnych elementów orzeczenia o sposobach utrzymy-
wania kontaktów z dzieckiem. Sąd opiekuńczy powinien rozstrzygnąć o terminach 
utrzymywania i czasie trwania kontaktów. Ponadto, jeżeli kontakt obejmuje odwie-
dziny, spotkanie lub zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, sąd może 
orzec o miejscu utrzymywania kontaktów. Kolejna zmiana dotyczy dwóch kwestii. 
Po pierwsze, katalog podmiotów, które mogą być obecne przy spotykaniu się rodzica 
z dzieckiem poza miejscem jego stałego pobytu, został doprecyzowany w taki sposób, 
że tą inną osobą wskazaną przez sąd za jej zgodą, powinna być w szczególności osoba 
bliska dziecku. Po drugie, projektodawca uznał, że kontakty rodzica z dzieckiem będą 
mogły się odbywać w obecności kuratora sądowego tylko w miejscu stałego pobytu 
dziecka. Trzecia zmiana przyznaje sądowi opiekuńczemu, orzekającemu w sprawie 
kontaktów z dzieckiem, możliwość rozstrzygnięcia, by sposób utrzymywania tych 
kontaktów poddać kontroli kuratora sądowego.

Na wstępie postawiono pytanie na ile zaproponowane przez projektodawcę zmiany 
w zakresie instytucji kontaktów rodzica z dzieckiem mogą przyczynić do zwiększenia 
ochrony praw dziecka, skoro sam projektodawca w uzasadnieniu do projektu stwier-
dził, iż ochrona ta wymaga wzmocnienia.

Przeprowadzane badania pozwalają stwierdzić, że zaproponowane zmiany mogą 
zwiększyć ochronę praw dziecka. Określenie terminu i czasu trwania kontaktów 
przyczyni się do zabezpieczenia dobra dziecka, poprzez wzmocnienie jego prawa do 
poczucia bezpieczeństwa, pozytywnie wpłynie na psychikę dziecka; stabilizacja kon-
taktów może mieć również pozytywny wpływ na wychowywanie dziecka, a poza tym 

84 Tamże.
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może się również przyczynić do minimalizowania możliwości utrudniania kontaktów, 
w konsekwencji umocnienia więzi dziecka z obojgiem rodziców i uniknięcia zjawiska 
alienacji rodzicielskiej. Z kolei wskazanie przez sąd w orzeczeniu miejsca utrzymania 
kontaktów, jeśliby miały się one odbyć poza miejscem stałego pobytu dziecka, może 
przyczynić się do atrakcyjności przebiegu takiego kontaktu i większego zaangażowania 
rodziców, co wzmocni wzajemne więzi oraz może sprzyjać rozwojowi intelektualnemu 
i emocjonalnemu dziecka. Z pewnością przyczyni się do realizacji prawa dziecka do 
kontaktu z obojgiem rodziców. Warto zaznaczyć, iż proponowany przepis, poza tym, 
że w treści orzeczenia przewiduje rozstrzygnięcie o ustalaniu terminu, czasu trwania 
i miejsca kontaktów, to ponadto powinno ono w swej treści uwzględnić „rozsądne 
życzenia dziecka” co do tych kwestii, a dziecko, które ukończyło 13 lat powinno być 
obligatoryjnie przez sąd wysłuchane.

W kontekście pojęcia „miejsce stałego pobytu dziecka” należy stwierdzić, że przepisy 
dotyczące kontaktów rodzica z dzieckiem nie wyjaśniają tego pojęcia. Z uzasadnienia 
projektu wynika, że jego autorzy za „miejsce stałego pobytu dziecka”, uważają kon-
kretny adres, a przez analogię do przepisu art. 26 § 1–2 k.c. dotyczącego zamieszkania, 
łączą ten adres z adresem tego rodzica, któremu władza rodzicielska przysługuje.

Kontakty z dzieckiem poza miejscem stałego pobytu mogą odbywać się w obec-
ności rodzica, opiekuna lub innej wyznaczonej przez sąd osoby. Projekt przewiduje, 
że osoba ta w szczególności powinna należeć do kręgu osób bliskich dziecku. Nie-
wątpliwe jest to pozytywna zmiana. Wydaje się, że kontakty w obecności takiej osoby 
zapewniają większy komfort i swobodę zarówno rodzicowi jak i dziecku. Realizacja 
tego założenia uzależniona jest od wyboru przez sąd właściwej osoby, możliwej do 
zaakceptowania przez obie strony.

Inaczej jest w przypadku kuratora sądowego. Kontakty w jego obecności mogą się 
odbywać zgodnie z projektem tylko w miejscu stałego pobytu dziecka. Jest to dobre 
rozwiązanie dla dziecka i rodzica, ponieważ pozwoli uniknąć obecności obcej osoby 
w okolicznościach zwykle bardzo osobistych. To rozwiązanie pozwoli również na 
zmniejszenie obciążeń pracy kuratorów sądowych, a tym samym przyczyni się do 
wzrostu efektywności ich pracy. Ponadto zaznaczyć należy, że z punktu widzenia 
zwiększenia ochrony praw dziecka pozytywnym rozwiązaniem jest obligatoryjna 
obecność innych podmiotów (poza kuratorem sądowym) przy kontaktach poza 
miejscem stałego pobytu dziecka, ponieważ osoby te, jak i rodzic uprawniony do kon-
taktu, będą musiały dążyć do kompromisu (często już samo ich wyznaczenie przez 
sąd, uzależnione przecież od ich zgody może być wynikiem kompromisu), co może 
mieć wpływ na budowanie lepszej relacji między dzieckiem i rodzicem wykonują-
cym kontakty i co z pewnością może być korzystne także w szerszej perspektywie, 
nie tylko samych spotkań.

Ostatnią kwestią zaproponowana przez autora projektu jest poddanie sposobu 
utrzymywania kontaktów kontroli kuratora sądowego. W tym przypadku obecność 
kuratora przy każdej formie kontaktu nie jest konieczna. Może on być jednak usta-
nowiony w określonych sytuacjach, by kontrolować sposób wykonywania kontak-
tów. Wydaje się, że ten dodatkowy instrument w takiej postaci może nie wpłynąć na 
zwiększenie ochrony dobra dziecka i może być mało efektywny, zwłaszcza gdy będzie 
wykonywany niejako „na odległość”.

Proponowana nowelizacja kontaktów rodzica z dzieckiem jest pierwszą od czasu 
uchwalenia przepisów o kontaktach w 2008 roku. Badania tych norm dowodzą, że są 
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potrzebne zamiany w celu zwiększania ochrony dobra dziecka, jednak należy zauwa-
żyć, że w kształtowaniu relacji rodzic – dziecko, najwięcej zależy od samych rodziców, 
a zatem także i powodzenie realizacji kontaktów z małoletnim, co ma niewątpliwy 
wpływ na wychowanie i utrwalanie więzi rodzinnych.

Streszczenie:
Kontakty rodziców z dzieckiem jako instytucja prawna zostały wprowadzone do 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w 2008 roku. Mają ona zastosowanie w sytuacji, 
gdy rodzice dziecka są w formalnym albo faktycznym rozłączeniu i są pozbawieni albo 
mają ograniczona władzę rodzicielską. Kontakty są obowiązkiem i prawem rodzica 
i dziecka. Ich utrzymywanie ma istotne znaczenie dla integralnego rozwoju człowieka.

Przedmiotowa publikacja przedstawia i analizuje zaproponowane zmiany w prze-
pisach o kontaktach z dzieckiem, przedstawione przez Ministra Sprawiedliwości 
w Projekcie z dnia 14 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (nr wykazu UD 261).

Zmiany dotyczą kilku kwestii. Po pierwsze, określone zostały istotne elementy 
orzeczenia o sposobach utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Rozstrzygnięcie sądu 
opiekuńczego powinno zawierać termin i czas trwania kontaktów, a gdy kontakt obej-
muje odwiedziny, spotkanie lub zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, 
sąd może orzec o miejscu utrzymywania kontaktów. Następna zmiana dotyczy kata-
logu podmiotów, które mogą być obecne przy spotykaniu się rodzica z dzieckiem poza 
miejscem jego stałego pobytu. Osoba inna niż drugi rodzic, czy opiekun może zostać 
wskazana przez sąd, za jej zgodą, spośród osób bliskiej dziecku. Ponadto, projekto-
dawca uznał, że kontakty rodzica z dzieckiem, w obecności kuratora sądowego będą 
mogły się odbywać tylko w miejscu stałego pobytu dziecka. Ostatnia zmiana dotyczy 
przyznania sądowi opiekuńczemu możliwości orzeczenia, by sposób utrzymywania 
kontaktów poddać kontroli kuratora sądowego.

Analizowany projekt nowelizacji przepisów w zakresie kontaktów rodzica z dziec-
kiem zwiększa ochronę praw dziecka. Przede wszystkim zabezpieczają one dobro 
dziecka, wzmacniają prawo do poczucia bezpieczeństwa i rozwijania więzi z rodzicami, 
co pozwala uniknąć zjawiska alienacji rodzicielskiej. Pozwalają tworzyć warunki do 
intelektualnego i emocjonalnego rozwoju dziecka.

Słowa kluczowe: kontakty rodzica z dzieckiem; ochrona praw dziecka; kurator 
sądowy; orzeczenie sądu opiekuńczego o utrzymywaniu kontaktów

Summary:
Draft Amendments to the Provisions on Contact between Parents and Children 

as a Manifestation of the Increased Protection of Children’s Rights
Parent-child contact as a legal institution was introduced to the Family and Guar-

dianship Code in 2008. It is applied when parents of a child are formally or de facto 
separated and have no or limited parental authority. Contact is an obligation and 
a right of the parent and the child. Its maintenance is of vital importance to the inte-
gral development of a human being.

This publication presents and analyzes the proposed amendments to the provi-
sions on contact with the child, presented by the Minister of Justice in the Draft of 14 
October 2021 of the Act on Amending the Act – Family and Guardianship Code and 
Certain Other Acts (list no. UD 261).
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The amendments address several issues. Firstly, the essential elements of the ruling 
on the methods of maintaining contact with the child are specified. The decision 
of the guardianship court should include the date and duration of the contact, and 
in cases when the contact involves visiting, meeting or taking the child away from 
the child’s permanent residence, the court may rule on the place where the contact 
is to be maintained. The next change concerns the catalogue of entities that may 
be present when a parent meets with a child outside the child’s permanent residence. 
A person other than the other parent or guardian may be designated by the court, 
with his or her consent, from among persons close to the child. Moreover, the legi-
slator decided that contacts between a parent and a child, in the presence of a court 
guardian, will be allowed only in the place of the child’s permanent residence. The last 
change concerns the possibility for the guardianship court to order that the manner 
of maintaining contact be subject to the control of a court guardian.

The analyzed draft amendments to the regulations on parent-child contact incre-
ase the protection of children’s rights. First of all, they secure the welfare of the child, 
strengthen the right to a sense of security and to develop bonds with parents, thus 
preventing the phenomenon of parental alienation. They make it possible to create 
conditions for the intellectual and emotional development of the child.

Keywords: contacts between a parent and a child; protection of children’s rights; 
court guardian; a ruling of the guardianship court about contacts (Translated by 
Tomasz Olszowy)
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Wstęp
Młodzież, jak stwierdził św. Jan Paweł II, jest „nadzieją Kościoła” i to właśnie 

w młodych ludziach Kościół widzi samego siebie – za równo w całości młodzieży, jak 
i w każdym młodym osobiście1. To młody człowiek jest często pełen ideałów, dobrych 
pragnień, takich jak zmiana świata na lepsze oraz swoistego buntu, który – w połą-
czeniu z wiarą i nauką Ewangelii – może być czymś więcej niż tylko negacją tego, co 
zastane, robioną dla samego negowania czegoś. Ten młodzieńczy zapał i entuzjazm 
może być ważnym elementem swego rodzaju „świętego gniewu”, gorącego pragnie-
nia świętości i radykalnego życia według wskazań ewangelicznych. Sama Ewangelia 
daje przykład właśnie młodzieńca, który pełen wielkich pragnień przychodzi do 
Chrystusa i pyta, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne2. Ewangelista ukazuje, 
że pan widzi jego serce i wie, że to pragnienie jest szczere, dlatego stara się zasiać 
w nim tęsknotę za prawdziwą wielkością, objawiającą się w sprzedaniu wszystkiego, 
co posiada i rozdaniu ubogim, i w pójściu za Chrystusem. Młodzieniec ów jednak 
posmutniał i odszedł od Jezusa, nie wykorzystując swojej życiowej szansy, ponieważ 
posiadał wiele posiadłości, których nie potrafił zostawić. Ten ewangelijny fragment 
to bardzo dobre wprowadzenie w podejmowany przez nas temat, przedstawiający 
doświadczenie wielu młodych ludzi, w których sercu toczy się walka między warto-
ściami światowymi, a ewangelicznymi.

1.  Wyjaśnienie pojęcia „światowości” w myśl nauki papieża Franciszka
W ramach wprowadzenia, dla lepszego wejścia w treść zagadnienia, należy wyjaśnić 

najpierw pojęcia, które będą wykorzystywane w dalszej części tekstu, a mianowicie 
pojęcia „światowości” i „ewangelizacji”. Do zdefiniowaniu pojęcia „światowości” po-
służą trzy wypowiedzi papieża Franciszka kolejno z 2013, 2015 i 2020 r.

Franciszek odniósł się do kwestii światowości szczególnie podczas pielgrzymki 
do Asyżu z okazji wspomnienia św. Franciszka, która miała miejsce w październiku 

1 Jan Paweł II, List do młodych całego świata Parati Semper, 15: [w:] https://opoka.org.pl/biblioteka-
/W/WP/jan_pawel_ii/listy/parati.html, (26.02.2022).

2 Por. Mk 10, 17-22.
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2013 r., czyli pół roku po wyborze na Stolicę Piotrową. Papież Franciszek w trakcie 
spotkania w Asyżu określił światowość jako trąd, rak społeczeństwa i wróg Jezusa3. 
Zdaniem papieża, życie z duchem świata, czyli światowość prowadzi „do próżności, 
despotyzmu, pychy” i – jak stwierdził – jest to „bożek, nie Bóg” oraz „bałwochwalstwo, 
które jest najcięższym grzechem”4. Światowość, zdaniem Franciszka, łączy się ze 
zbytnią pewnością siebie, służbą pieniądzu i życiem w fałszywym spokoju, który dają 
struktury. Jest ona również, jak stwierdził papież, ogromnym zagrożeniem dla każdej 
osoby w Kościele, które „zabija ducha, ludzi i Kościół”5. Kościół zaś niesie w sobie 
większą siłę, niż ta, którą mogą dać struktury, a jest to siła Boga i Kościół powinien być 
na nią otwarty. Żeby mogło to jednak mieć miejsce, jak zauważa papież Franciszek, 
Kościół musi „wyrzec się tego, co nieistotne”, wyrzec się „ducha sprzecznego z duchem 
błogosławieństw, duchem Chrystusa”6. Papież podkreślił także, że „byłoby śmieszne, 
gdyby chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin, ksiądz, biskup, kardynał, papież chcieli 
podążać po drodze światowości, która jest zabójczą postawą”7. Lekarstwem na tę 
chorobę może być, według papieża, obnażenie się ze światowości, trochę na wzór 
św. Franciszka, który zostawił cały swój dorobek i stał się ubogi.

Temat światowości papież Franciszek poruszył również w trakcie Anioła Pańskiego 
13 września 2015 r. W swym rozważaniu papież odniósł się do czytanej owego dnia 
Ewangelii, w której Jezus pytał swoich uczniów, za kogo Go uważają. Zdaniem Fran-
ciszka, „pójście za Jezusem oznacza wzięcie swego krzyża — każdy z nas go ma – aby 
towarzyszyć Mu w Jego drodze, drodze niewygodnej, która nie jest drogą sukcesu lub 
przelotnej chwały, ale tą, która prowadzi do prawdziwej wolności, uwalniającej nas od 
egoizmu i grzechu”8. Jak zaznaczył papież, „chodzi o wyraźne odrzucenie mentalności 
światowej, która stawia w centrum egzystencji własne «ja» i własne interesy: to nie 
jest to, czego od nas chce Jezus! Jezus natomiast zachęca nas do tracenia własnego 
życia dla Niego i Ewangelii, abyśmy je otrzymali odnowione, spełnione i autentycz-
ne”9. Tylko Jezus, kontynuował papież Franciszek, daje pewność, że droga, którą się 
kroczy, „prowadzi do zmartwychwstania, do pełnego i ostatecznego życia z Bogiem”, 
dlatego też „postanowienie, aby pójść za Nim, naszym Mistrzem i Panem, który stał się 
sługą wszystkich, wymaga podążania za Nim, uważnego słuchania Go w Jego Słowie 
(…) oraz w sakramentach”10. W czasie wspomnianego rozważania papież szczególnie 
zwrócił się do młodzieży zgromadzonej na placu i zapytał młodych, czy odczuli już 
„chęć pójścia za Jezusem bardziej bezpośrednio”11.

Trzecim światłem pozwalającym zrozumieć, czym jest światowość w nauczaniu 
obecnego następcy św. Piotra jest homilia papieska wygłoszona w Domu św. Marty 16 

3 PAP, Papież: Kościół musi wyrzec się światowości, próżności, pokusy pieniędzy, https://www.pb.pl/pap-
iez-kosciol-musi-wyrzec-sie-swiatowosci-proznosci-pokusy-pieniedzy-731422, (26.02.2022).

4 Wolny czlowiek, Papież Franciszek w Asyżu:” Nie można być chrześcijaninem z cukierni, pięknym jak 
tort, https://gloria.tv/post/CCz3EVEgwDNC2faDJMuNv2oP8, (26.02.2022).

5 Tamże.
6 Tamże.
7 Tamże.
8 Franciszek, Trzeba odrzucić światowość, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 13.09.2015, L’O-

servatore Romano 10/2015, [w:] https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/modlitwy/
ap_13092015.html, (26.02.2022).

9 Tamże.
10 Tamże.
11 Tamże.
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maja 2020 r. W swej homilii papież odniósł się do słów Ewangelii wg św. Jana, w której 
Jezus zapowiedział swoim uczniom, że świat również ich znienawidzi, tak jak wcze-
śniej znienawidził Jego. W świetle tej Ewangelii światowość, duch tego świata jawi się, 
zdaniem Franciszka, jako „propozycja na życie, kultura tego, co ulotne, co się pojawia 
i znika”, kultura, która „nie zna wierności, gdyż zmienia się w zależności od okoliczności, 
wszystko negocjuje”12. Jest to również kultura wykorzystania i wyrzucenia. Zdaniem 
papieża „ten światowy sposób życia grozi wszystkim, także Kościołowi. Wielu chrześci-
jan bowiem ulega mu, stając się światowymi”13. Papież dodał również, że światowość 
– co pokazuje wystąpienie św. Pawła na Areopagu, gdy mówił do Ateńczyków, o krzyżu 
i zmartwychwstaniu – „nie toleruje skandalu krzyża”, dlatego „jedynym lekarstwem na 
nią jest Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, dla wielu skandal i głupstwo”14. Papież 
uważa także, że „bez wiary w Chrystusa nie zwyciężymy tej pokusy”, dlatego trzeba 
prosić Ducha Świętego, „aby obdarzył nas łaską rozeznania czym jest światowość, 
a czym Ewangelia”15. W powyższych wystąpieniach papież Franciszek jasno pokazuje, że 
światowość i Ewangelia to dwa bieguny i każdy człowiek musi określić się, którą drogą 
idzie. Przed światowością nie uchronią nikogo nawet kościelne struktury, niezależnie 
również od zajmowanej w nich pozycji, ponieważ one również mogą podlegać duchowi 
tego świata, co doprowadzi do tego, że ludzie Kościoła mogą stać się przez to jeszcze 
większym zaprzeczeniem tego, czym jest Kościół i droga życia z Chrystusem.

2.  Pojęcie „ewangelizacji” w adhortacjach Evangelii nuntiandi i Evangelii gaudium
Podejmowany temat dotyczy również ewangelizacji. O tym, czym ona jest wspo-

minał św. Paweł VI w swojej adhortacji Evangelii nuntiandi. Papież stwierdził w niej, 
że ewangelizacja polega na zanoszeniu Dobrej Nowiny „do wszelkich kręgów rodzaju 
ludzkiego, aby przenikając je swą mocą od wewnątrz, tworzyła z nich nową ludzkość”16. 
Aby to mogło się dokonać potrzeba, zdaniem papieża Pawła VI, aby powstali „nowi 
ludzie, odnowieni przez chrzest i przez życie według Ewangelii”17. Z kolei obecnie 
urzędujący następca św. Piotra papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium 
stwierdził, że istotą ewangelizacji jest zawsze spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa 
i przyjęcie Go do swojego życia. Papież zachęcił w swoim dokumencie wiernych do 
odnowienia swojego osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem albo chociaż do pod-
jęcia decyzji gotowości spotkania się z Nim, szukania Go nieustannie każdego dnia18. 
Franciszek wyjaśnił również, że ewangelizacja polega na doprowadzaniu do Chrystusa 
ludzi, którzy ogarnięci są „tęsknotą za obliczem Boga, szuka[ją] Go w skrytości, rów-
nież w krajach o starej tradycji chrześcijańskiej”19. Rozszerzanie Kościoła powinno 
się, jego zdaniem, dokonywać „przez przyciąganie”, a nie prozelityzm. Ewangelizacja 
to zatem nie tylko przekazywanie jakiejś treści czy prawd, ale wprowadzanie ludzi na 
drogę wiary i życia Ewangelią. Jest to uczeniem ich stylu myślenia zgodnego z duchem 

12 P. Pasierbek, Papież: światowość to kultura użycia i wyrzucenia, https://opoka.org.pl/News/Ko-
sciol/2020/papiez-swiatowosc-to-kultura-uzycia-i-wyrzucenia, (26.02.2022).

13 Tamże.
14 Tamże.
15 Tamże.
16 Paweł VI, Evangelii nuntiandi, pkt.18.
17 Tamże.
18 Franciszek, Evangelii gaudium, 2, Kraków 2013, s. 5-6.
19 Tamże, s.14.
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Chrystusa, czyli właśnie odrzucanie wspominanej już światowości. Dlatego też sfor-
mułowanie „światowość a ewangelizacja” zawarte w temacie, można powiedzieć, że 
zawiera dwie zupełnie przeciwstawne sobie rzeczywistości.

3.  Dwa sposoby rozumienia stwierdzenia „Światowość a ewangelizacja” 
i ich konsekwencje dla całości wywodu

Dodać należy również, że także forma gramatyczna tych słów zawartych w temacie 
jest ważna i wyznacza dwa kierunki interpretacyjne. „Światowość” można bowiem 
rozumieć jako pewien stan, coś stałego, jakiś styl bycia, rzeczywistość, która trwa, 
panuje w danej grupie społecznej. Słowo „ewangelizacja” choć też w jakimś stopniu 
odnosi się do stylu bycia (przecież w wielu wspólnotach odnowy Kościoła mówi się 
o ewangelizacji, że powinna być „stylem bycia” chrześcijanina), ale jest ona bardziej 
rozumiana jako pewien jakiś proces, coś, co zmienia zastany stan. Odpowiednikiem 
tego słowa w kwestii światowości byłoby „uświatawianie” czy „zeświecczanie”, które 
oznaczałoby – mówiąc obrazowo – zdobywanie kolejnych warowni ludzkich serc dla 
światowości, która byłaby ostatecznym celem tego procesu. Przeciwieństwem zaś 
światowości, patrząc pod kątem gramatycznym, jest więc bardziej pojęcie „Ewan-
gelia”, tak samo jak przeciwieństwem dla „ducha tego świata” jest „duch Chrystusa”. 
Może wydawać się to z pozoru zbędną analizą, ale jednak niesie to ze sobą dwie myśli 
ważne w dalszej części wywodu. Pierwsza z nich to to, co już zostało zaznaczone, 
a mianowicie to, że pojęcie „światowość” wyraża pewien stan, coś, co jest określone 
jako początkowe, przestrzeń, która potrzebuje ewangelizacji, przemiany w Ewangelię. 
To określenie użyte w tej właśnie formie językowej i gramatycznej sugeruje, że świa-
towość jest rozumiana jako punkt wyjścia, coś bardziej podstawowego dla człowieka, 
który dopiero zostanie zewangelizowany. Na stwierdzenie zawarte w temacie można 
też spojrzeć od innej strony, a mianowicie, że światowość, myślenie światowe, duch 
tego świata, może jakoś kształtować, wpływać na sam proces ewangelizacji, w tym 
przypadku ewangelizacji młodzieży bierzmowanej. Wynika to z tego faktu, że nawet 
do procesu ewangelizacji może zakraść się nutka światowości, dlatego niezdema-
skowana, ale wpleciona (nawet nieświadomie) w proces ewangelizacji światowość, 
może zaprzepaścić proces ewangelizacji, prowadząc do światowości ukrytej pod 
płaszczykiem i w barwach ewangeliopodobnych.

4.  Ukazanie zagrożenia jakim jest światowość w ewangelizacji w myśli pa-
pieża Franciszka

Rozważanie na temat światowości a ewangelizacji w ogóle rozpracował już papież 
Franciszek w swojej adhortacji Evangelii gaudium w drugim rozdziale tego doku-
mentu, w którym opisał on możliwe przyczyny kryzysu zaangażowania wspólnoto-
wego w ewangelizację. Zaliczają się do nich, jego zdaniem, wyzwania niesione przez 
współczesny świat, a także pokusy, które mogą towarzyszyć duszpasterstwu. Wśród 
takich pokus jak m.in. egoistyczna acedia, jałowy pesymizm czy wojny między ludźmi, 
papież wymienił i powiedział swoje stanowcze „Nie” dla – jak to określił – „duchowej 
światowości”. Jego zdaniem, „duchowa światowość, kryjąca się za pozorami religijności, 
a nawet miłości Kościoła, polega na szukaniu chwały ludzkiej i osobistych korzyści 
zamiast chwały Pańskiej”20. Jest to „subtelny sposób szukania «własnego pożytku, 

20 Tamże, s.93.
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a nie – Chrystusa Jezusa» (Flp 2, 21)”21. Zdaniem papieża Franciszka „przyjmuje ona 
wiele form, w zależności od typu osoby oraz warunków, w jakich tkwi. Ponieważ łączy 
się ze staraniem o zachowanie pozorów, nie zawsze towarzyszą jej grzechy publiczne 
i na zewnątrz wszystko wydaje się poprawne”, ale gdyby przeniknęła do wnętrza Ko-
ścioła to, w ocenie papieża, „byłoby to nieskończenie bardziej bolesne niż cała zwykła 
moralna światowość”22.

Ojciec Święty stwierdza w swej adhortacji, że światowość ta może się umacniać na 
dwa sposoby, które są ze sobą w pewien sposób powiązane. Jednym z tych sposobów 
„jest fascynacja gnostycyzmem, wiarą zamkniętą w subiektywizmie, gdzie interesuje 
jedynie określone doświadczenie albo seria rozumowań i wiedzy, uważanych za przy-
noszące otuchę i oświecenie, ale gdzie podmiot ostatecznie zostaje zamknięty w im-
manencji swojego własnego rozumu lub swoich uczuć”23. Drugi zaś sposób to „zwra-
cający się ku sobie i prometejski neopelagianizm tych, którzy w ostateczności liczą 
tylko na własne siły i stawiają siebie wyżej od innych, ponieważ zachowują określone 
normy, albo ponieważ są niewzruszenie wierni wobec pewnego katolickiego stylu 
z przeszłości”24. Papież określił to jako „domniemane bezpieczeństwo doktrynalne 
lub dyscyplinarne, które otwiera pole dla narcystycznego i autorytarnego elitaryzmu, 
gdzie zamiast ewangelizować, analizuje się i krytykuje innych i zamiast ułatwiać 
dostęp do łaski, traci się energię na kontrolowanie”25. To, co w pewien sposób łączy 
oba przypadki to to, że nie chodzi w nich ani o Jezusa Chrystusa, ani o innych, tylko, 
że są one przejawami „antropocentrycznego immanentyzmu”26.

Zdaniem papieża Franciszka „nie można sobie wyobrazić, żeby z tych zreduko-
wanych form chrześcijaństwa mógł się narodzić autentyczny dynamizm ewangeli-
zacyjny”27. Przykładem takiej światowości jest, zdaniem papieża, chociażby zamiar 
„dominowania w przestrzeni Kościoła”, który u niektórych objawia się on np. poprzez 
„ostentacyjną troskę o liturgię, o doktrynę i prestiż Kościoła”, bez rzeczywistego 
wprowadzania Ewangelii w życie Ludu Bożego i w konkretne potrzeby historii, przez 
co „życie Kościoła zamienia się w kawałek muzeum albo jest udziałem niewielu”28. 
Duchowa światowość może objawiać się również poprzez fascynację „możliwościami 
ukazania zdobyczy społecznych i politycznych lub w próżności związanej z zarzą-
dzaniem praktycznymi sprawami, albo w zachwycie nad dynamiką cenienia samego 
siebie i samorealizacji”, a także „w różnych sposobach dostrzegania samego siebie 
jako uczestnika intensywnego życia społecznego pełnego podróży, zebrań, kolacji, 
przyjęć”29. Światowość w Kościele i w dziele ewangelizacji to również działanie, które 
przyjmuje „formę menedżerskiego funkcjonalizmu, pełnego statystyk planowania 
i podsumowań, gdzie głównym beneficjentem nie jest Lud Boży, lecz raczej Kościół 
jako organizacja”30. To, co łączy wszystkie te powyżej wymienione przejawy to, jak 

21 Tamże.
22 Tamże; por. Henri de Lubac, Medytacje o Kościele, Kraków 1997, s.311.
23 Tamże, 94
24 Tamże.
25 Tamże.
26 Tamże.
27 Tamże.
28 Tamże, s.95.
29 Tamże.
30 Tamże.
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stwierdził papież, pozbawienie „pieczęci wcielonego, ukrzyżowanego i zmartwych-
wstałego Chrystusa”, zamykanie się w elitarnych grupach oraz realnie niewyruszanie, 
aby poszukiwać stojących z dala oraz „olbrzymich rzesz spragnionych Chrystusa”31.

Papież Franciszek w Evangelii gaudium stwierdza również, że „w tym kontekście 
umacnia się próżna chwała tych, którzy zadowalają się posiadaniem jakiejś władzy 
i wolą być raczej generałami pokonanych wojsk niż zwykłymi żołnierzami nadal 
walczącego oddziału”32. Przeradza się to w niekończące rozmowy „co się powinno 
robić”, które papież nawet określił „grzechem «powinno się robić»”, a który objawia 
się w tym, że mistrzowie duchowi i eksperci duszpasterstwa, dają jedynie instrukcje, 
sami pozostając na zewnątrz, pobudzają swoją wyobraźnię bez granic i tracą kontakt 
z trudną rzeczywistością wiernego ludu. Franciszek przestrzega przed uleganiem tego 
rodzaju światowości, spoglądaniu z wysoka i z daleka. Określił ją też jako „strasz-
liwą korupcję pod pozorem dobra”, której należy za wszelką cenę unikać, a przez 
to „kierując Kościół na drogę wyjścia poza siebie, misji skoncentrowanej na Jezusie 
Chrystusie i zaangażowania na rzecz ubogich”33. Jako lekarstwo na tego rodzaju „du-
szącą światowość” papież Franciszek zaleca także kosztowanie „czystego powietrza 
Ducha Świętego, uwalniającego nas od pozostania skoncentrowanymi na nas samych, 
ukrytymi za religijną fasadą pozbawioną Boga”34. Ukazane powyżej definicje pojęć 
światowości i ewangelizacji oraz ich wzajemne korelacje pora przenieść na grunt 
ewangelizacji młodzieży bierzmowanej.

5.  Sprecyzowanie pojęcia „młodzieży bierzmowanej”
Przed bezpośrednią analizą należy sprecyzować, jak zrozumieć należy pojęcie „mło-

dzież bierzmowana”. Bierzmowanie, jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, wyciska 
w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem 
całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę35 i każdy 
ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, ponieważ bez niego wtajemniczenie 
chrześcijańskie pozostaje niedopełnione36. Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego37 
sakramentu tego można udzielić już w momencie używania rozumu, czyli około lat 7, 
podobnie jak w przypadku Pierwszej Komunii Świętej, ale z przyczyn duszpasterskich 
najczęściej przenosi się udzielanie tego sakramentu na kilka lat później. Analizę doko-
nywana w tym artykule dotyczy sytuacji młodzieży bierzmowanej na gruncie polskim, 
należy odnieść się do ustaleń Konferencji Episkopatu Polski, która wyznaczyła wiek, 
w którym młodzież w Polsce przyjmuje sakrament bierzmowania. Obecnie obowią-
zujące przepisy wyznaczają czas udzielania sakramentu bierzmowania na VIII klasę 
szkoły podstawowej38. Najnowsze „Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące 

31 Tamże.
32 Tamże, s.96.
33 Tamże, s.97.
34 Tamże.
35 por. KKK 1304.
36 KKK 1306.
37 KPK Kan. 891 „Sakrament bierzmowania wierni powinni przyjmować w pobliżu wieku rozeznania, 

chyba że Konferencja Episkopatu określiła inny wiek, albo istnieje niebezpieczeństwo śmierci, lub zda-
niem szafarza co innego doradza poważna przyczyna”.

38 „Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako waż-
ne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej”, [w:] Wskazania Konferencji Episkopatu Polski 
dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, 5d, 2017.
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przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania” z 2017 r. zawierają informację, 
że przygotowanie bezpośrednie do przyjęcia tego sakramentu dokonuje się poprzez 
„udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania”. 
Etap przygotowania bliższego powinien mieć, zgodnie ze wskazaniami polskich bi-
skupów, „przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w sys-
tematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także 
rekolekcjach lub dniach skupienia”, a optymalnym „czasem trwania przygotowania 
bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa)”39. Młodzież 
bierzmowaną będziemy zatem rozumieć jako tę, która trwa w przygotowaniu bliższym 
i bezpośrednim do przyjęcia sakramentu bierzmowania, czyli mającą około 13-15 lat.

6.  Światowość jako zbiór wyzwań, z którymi należy mierzyć się w proce-
sie ewangelizacji młodzieży bierzmowanej

Światowość zagraża człowiekowi niezależnie od wieku, ale nie da się ukryć, że 
szczególnie ma to miejsce wtedy, gdy jest on jeszcze w wieku nastoletnim, na etapie 
kształtowania swojej tożsamości, wchodzenia w dorosłe życie i mierzenie się z wyzwa-
niami, które to życie przynosi. Światowość, która szczególnie ma obecnie wpływ na 
młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, wiąże się przede wszyst-
kim ze zjawiskiem nowych mediów, czyli mediów elektronicznych, szczególnie mediów 
społecznościowych. Świat social mediów coraz bardziej się rozszerza i szuka swoich 
odbiorców, również wśród najmłodszych. Obecnie kontakt ze światem zewnętrznym 
młodzi bardzo często mają właśnie w dużej mierze poprzez media społecznościowe40. 
Zgodnie z raportem „Children and parents: Media use and attitudes report 2019”, opu-
blikowanym na początku roku 2020 „ponad połowa dziesięciolatków w Europie posiada 
swojego własnego smartfona”41. Jak zauważa K. Żyłkowska, biorąc pod uwagę „obecną 
sytuację na świecie, której skutkiem był home office i nauczanie zdalne, możemy przy-
puszczać, że w ciągu tego roku wiek ten się obniżył, a liczba dzieci z własnym smartfo-
nem wzrosła”42. Jak podaje www.sproutsocial.com ulubionym miejscem w sieci dzieci 
i młodzieży w przedziale 5-15 lat jest serwis YouTube, natomiast „już ponad połowa 
osób w wieku 13-17 lat korzysta z Facebooka i Snapchata, a jedna trzecia najmłodszych 
użytkowników zakłada swoje konta na Instagramie”43. Biorąc pod uwagę fakt, że część 
użytkowników kłamie przy zakładaniu swojego konta, aby móc je założyć wiek ten 
może być dużo niższy. Social media, choć z natury nie są złe czy dobre, ale moralnie 
obojętne, mogą stać bardzo skutecznym narzędziem promowania różnego rodzaju świa-
towego myślenia44. Choć światowość istnieje również poza światem nowych mediów, 

39 Tamże, 5c.
40 Jan Paweł II w Orędziu z 1985 r.: „Dziennik, książka, płyta, film, radio, zwłaszcza telewizja, a obecnie 

magnetowid, aż po coraz bardziej wymyślny komputer, stanowią dziś ważne, jeśli nie jedyne źródło, 
poprzez które młody człowiek styka się z zewnętrzną rzeczywistością i przeżywa własną codzienność”, 
[w:] Jan Paweł II, Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży, Orędzie 
Papieża Jana Pawła II na 19. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, https://www.paulus.
org.pl/248,19-sdssp-jan-pawel-ii-1985, 26.02.2022.

41 K. Żyłkowska, Młodzi użytkownicy w internecie i social mediach, https://socialpress.pl/2021/05/mlo-
dzi-uzytkownicy-w-internecie-i-social-mediach, 26.02.2022.

42 Tamże.
43 Tamże
44 Paweł VI, w Orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu z roku 1970 tak pisał: „Dopraw-

dy, są to wspaniałe środki kontaktu, porozumienia, partycypacji. Lecz są one takimi – a widzi to przecież 
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trzeba zaznaczyć, że ponieważ w Internecie jest tak naprawdę wszystko, to jest swego 
rodzaju punktem wyjścia do innych przejawów światowości. Wiąże się to z faktem, że 
współcześnie coraz trudniej obejść się bez smartfona czy nowych mediów, które stały 
się bardzo ważnym elementem codziennego życia. Wynika to być może z jakiegoś ro-
dzaju wygody, że wszystko jest w jednym miejscu, co młode pokolenie lubi. Przyczyna 
ostatecznie nie jest najważniejsza, liczy się fakt, że nowe media są obecnie wszędzie, 
w każdej przestrzeni – od relacji, przez informację, edukację i rozrywkę włącznie, a nawet 
elementy życia codziennego jak aparat fotograficzny, kamera, płatności w sklepach, 
budzik, latarka czy inne udogodnienia, które zawiera dzisiejszy smartfon. Dlatego też 
już samo zbyt mocne związanie młodych ludzi z social mediami może być pewnym 
zagrożeniem, ponieważ są oni czasami pod bardzo dużym ich wpływem i nie potrafią 
oni podchodzić do nich krytycznie, ze względu na swój młody wiek i brak rozezna-
nia, co jest dla nich dobre, a co może im szkodzić45. Choć nowe media dają możliwość 
kontaktu i komunikacji z drugimi, niejednokrotnie mogą stać się również przyczyną 
alienacji między ludźmi, przed czym przestrzegał m.in. papież Franciszek w Orędziu 
na tegoroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu46. Nie da się ukryć, 
że media społecznościowe dają bardzo wiele możliwości promocji siebie, zaistnienia 
w świecie. Z rozmów z młodzieżą, wchodzącą w okres przygotowania do bierzmowa-
nia można dowiedzieć się, że dzisiaj wymarzonym dla nich zawodem jest influencer, 
czyli osoba zajmująca się prowadzeniem działalności w serwisach społecznościowych, 
opowiadająca w nich o swoim życiu, zainteresowaniach, czy po prostu będąca kimś 
ciekawym, kimś, kto potrafi zdobyć publiczność47. Przykładami takich influencerów 
są, w zależności od wybieranej platformy: youtuberzy, instagramerzy czy tiktokerzy. 
Trzeba zauważyć, że młodzież obecnie sięga po coraz to nowsze aplikacje, których nie 
używają lub nie rozumieją ich rodzice. Obecnie Facebook, a tym bardziej Twitter, nie 
są mediami społecznymi, po które chętnie sięgają młodzi48. Są one raczej rozumiane 

każdy – jedynie pod warunkiem pozostawania w służbie jedynego godnego tej nazwy celu. Jest nim służba 
człowiekowi, każdemu człowiekowi i wszystkim ludziom (zobacz: Populorum progressio, nr 14). Tymczasem 
zbyt często widzimy, że używa ich przemysł, którego celem jest pociągnięcie młodzieży i dzieci, jako łatwych 
konsumentów, na równię pochyłą erotyzmu i gwałtu, lub na niebezpieczną drogę niepewności, niepokoju 
i goryczy”. Paweł VI, Środki masowego przekazu i młodzież, Orędzie Papieża Pawła VI na 4. Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu, [w:] https://www.paulus.org.pl/263,4-sdssp-pawel-vi-1970, 26.02.2022.

45 Nauka wykształciła nawet specjalne pojęcie „fonoholizm”, określające uzależnienie od telefonu. Zob. 
raport Fonoholizm powoduje zmiany w mózgu podobne do… narkotyków. Wyniki badań, [w:] https://
www.uzaleznieniabehawioralne.pl/raporty-z-badan/siecioholizm-raporty-z-badan/fonoholizm-
powoduje-zmiany-w-mozgu-podobne-do-narkotykow-wyniki-badan/, 26.02.2022.

46 Alienacja ta polega między innymi na niechęci do wzajemnego słuchania siebie, co jest podstawą praw-
dziwego dialogu i spotkania. Papież pisze, że człowiek „ma tendencję do uciekania od relacji, do od-
wracania się plecami i ‘zamykania uszu’, aby nie musieć słuchać”, przyp. Franciszek, Słuchanie uchem 
serca, Orędzie na 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2022, https://www.paulus.org.
pl/892,56-swiatowy-dzien-srodkow-spolecznego-przekazu-franciszek-2022, 26.02.2022.

47 Por. B. Charzyński, Influencer – kto to jest i czym się zajmuje w social media?, [w:] https://scroll.more-
le.net/poradniki/influencer-kto-to-jest/, 26.02.2022.

48 Por. J. Stradanowski, Czy młodzież korzysta jeszcze z Facebooka?, https://www.focus.pl/artykul/
czy-modzie-korzysta-jeszcze-z-facebooka-blog, 26.02.2022; G. Berezowski, Młodzi Polacy przesta-
ją korzystać z Facebooka?, https://napoleoncat.com/pl/blog/facebook-traci-mlodych/, 26.02.2022;  
T. Popielarczyk, Gemius: Kto w Polsce korzysta z Facebooka i Twittera?, https://antyweb.pl/gemius-
kto-w-polsce-korzysta-z-facebooka-i-twittera, 26.02.2022. M. Kuchta-Nykiel, Użytkownicy TikToka 
w Polsce – kim są i jak korzystają z aplikacji?, https://socialpress.pl/2019/02/uzytkownicy-tiktoka-
w-polsce-kim-sa-i-jak-korzystaja-z-aplikacji, 26.02.2022.
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przez nich jako portale dla osób starszych, ale nie dla młodych. Młodzi chcą zaistnieć, 
stworzyć swoją wirtualną tożsamość, zdobyć sławę, być popularnym i zarabiać na tym 
dużo pieniędzy. Dużą popularnością wśród nich cieszą się ich rówieśnicy49, albo osoby 
kilka lat starsze od nich, które są dla tego pokolenia idolami i wzorami do naśladowania, 
swego rodzaju wyznacznikami sukcesu życiowego. Należy dodać, że w social mediach 
największą popularnością cieszą się różnego rodzaju śmieszne filmiki, czasami nie 
niosące ze sobą jakiejś ambitnej treści. Nowe media są również bardzo uzależniające, 
przez co młodzi korzystający z nich marnują wiele godzin na siedzenie przed ekranami 
różnych rodzajów urządzeń.

7.  Wpływ „ducha tego świata” na proces ewangelizacji młodzieży bierzmowanej
Drugi wymiar światowości w kontekście ewangelizacji, na który zwróciliśmy już 

wcześniej uwagę, to przenikanie światowego sposobu myślenia i działania do samego 
głoszenia Ewangelii. Wydawać by się mogło, że światowe metody, które sprawdzają 
się w przekazywaniu treści niezwiązanych z Ewangelią, zaprzęgnięte do ewangeliza-
cji to swoisty miecz Goliata użyty przeciwko niemu samemu. Jednak, jak mówił Pan 
Jezus, złe drzewo nie może przynosić dobrych owoców, dlatego światowość zawsze 
ostatecznie szkodzi ewangelizacji. Co jednak może być w ewangelizacji światowością? 
Czy to znaczy, że każde użycie elektroniki czy nowych mediów jest złe i nie powinno 
się korzystać ze środków społecznego przekazu, w tym nowych mediów w dziele 
przekazu wiary? Sprawa jest dość złożona i wymaga głębszej analizy. Z jednej strony 
nie można negować tego, że obecnie żyjemy w latach 20. XXI w., które są zgoła inne 
od np. lat 70. czy 80. wieku XX. Te 50 lat różnicy to ogromna przepaść pod kątem 
wszystkiego, zwłaszcza jeśli chodzi o postęp technologiczny, ale również mentalność 
młodzieży, sposoby jej wzajemnego komunikowania i sposób istnienia w świecie. 
Nie należy zatem odrzucać tego, co jest. Nie powinno się twierdzić, że postęp to zło 
i najlepiej byłoby cofnąć się kilka dekad, może jedynie poza powrotem do starego sys-
temu (choć nadmienić należy, że w owych czasach, pomimo wszystko, Kościół całkiem 
dobrze sobie radził). Trzeba przytoczyć w tym miejscu bardzo ważne słowa św. Pawła 
VI, który stwierdził, że Kościół byłby winny przed swoim Panem, gdyby nie korzystał 
z osiągnięć techniki, w tym ze środków społecznego przekazu w dziele ewangeliza-
cji50. Kościół widzi wielki potencjał w nowoczesnych środkach przekazu i zachęca do 
ich wykorzystywania51. Dzisiaj jest najnormalniejszą częścią ludzkiego życia, że ktoś 
prowadzi swój profil w mediach społecznościowych, publikuje swoje wpisy, tworzy 
różnego rodzaju materiały filmowe, zdjęcia, reaguje, komentuje i komunikuje się za 
pomocą nowych mediów. Trzeba zaznaczyć również, że przecież światowość nie po-
jawiła się wraz z wynalezieniem Internetu czy Facebooka, ale duch tego świata jest 
obecny od zawsze i od wieków kusi człowieka52. Wraz z biegiem czasu zmienia się 

49 Przykład youtubera Friza i jego ekipy, która w ubiegłym roku podbiła serca młodych, wypuszczając 
z firmą Koral specjalną linię lodów „Ekipa”, będących firmowanych ich marką, por. O. Krzyżyk, Lody 
Ekipa w Biedronce i Lidlu. To hit sprzedaży 2021 roku. Lody Koral promuje Ekipa Friza, https://dzien-
nikzachodni.pl/lody-ekipa-w-biedronce-i-lidlu-to-hit-sprzedazy-2021-roku-lody-koral-promuje-ekipa-
friza/ar/c3-15574449, 26.02.2022.

50 Por. Paweł VI, Evangelii nuntiandi, 45.
51 Por. Inter mirifica, 1; Communio et progressio, 2; Aetatis novae, 1; i inne.
52 Już św. Paweł wspomina: „Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla 

poznania darów Bożych” (1 Kor 2, 12).
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jedynie jego sposób wcielania się, ale nie jest to coś nowego z czym do tej pory ludz-
kość nie miała do czynienia. Dlatego tak, jak w poprzednich wiekach, mógł on kusić do 
pychy, wyniosłości, władzy, egoizmu, wyzysku czy do innych swoich przejawów, tak 
również i teraz ma możliwość robić to na różne sposoby, m.in. poprzez nowe media53. 
Wydaje się, że można stwierdzić, że dzisiaj duch tego świata ma większe możliwości, 
dzięki postępowi technologicznemu, który mu sprzyja, ale… czy również ten postęp nie 
sprzyja Duchowi Chrystusa i misji ewangelizacyjnej? Czy gdyby obecnie żył św. Paweł, 
to czy nie posiadałby swojego konta na Facebooku?54. Czy św. Dominik uczący swych 
duchowych synów, aby głosili Ewangelię zawsze wszystkim i na wszystkie sposoby55 
nie wrzucałby filmików na kanał na YouTube? Dlatego należy wyraźnie stwierdzić, 
że postęp technologiczny i wykorzystywanie jego osiągnięć nie oznacza uświatowie-
nia ewangelizacji. Problem leży zupełnie gdzie indziej, a dokładnie w ludzkim sercu, 
z „którego wypływa życie”56, ale również z którego biorą początek wszystkie „zła” 
człowieka57. Nowe media w ręku nowego człowieka, odnowionego przez myślenie 
ewangeliczne, umiejącego się nimi posługiwać od strony technicznej, mogą stać się 
potężnym i skutecznym narzędziem ewangelizacyjnym. Stary człowiek być może będzie 
mówił o Bogu w tych mediach, ale ostatecznie będzie promował siebie, będzie się 
„lansował”, upiększał swoje życie, żeby dobrze wypaść przed swoimi widzami czy tzw. 
followersami, czyli obserwującymi jego konto. Dlatego też światowość w ewangelizacji 
młodzieży bierzmowanej polegać może na tym, że m.in. ktoś będzie chciał być z jednej 
strony kościelny, ale naśladować styl ludzi, których ogląda młodzież, nie zważając na 
to, czy forma nie wypacza treści. Istnieje bowiem z jednej strony subtelna, ale z drugiej 
wyczuwalna w odbiorze różnica między wykorzystywaniem pewnych osiągnieć tech-
nicznych czy współczesnych form wyrazu, ale bez robienia pustego show i zwracania 
uwagi na siebie, a byciem skoncentrowanym jedynie na sobie, nawet przy poruszaniu 
treści związanych z religią i Bogiem. Przykłady z ostatniego czasu to dyskusja, która 
pojawiła się na koncie na Facebooku Ruchu Światło-Życie, gdzie zaprezentowano 
projekty nowego znaku roku OŻK 2022, które miały być poddane głosowaniu przez 
samych oazowiczów58. W komentarzach pojawiło się wiele głosów, że znaki wybrane 
przez komisje (z komentarzy wynikało, że nie były to wszystkie propozycje znaku 

53 „(…) młodzi ludzie są pierwszymi i najbardziej bezpośrednimi odbiorcami społecznych środków prze-
kazu, ale też i oni są najbardziej wystawieni na oddziaływanie wielości informacji i obrazów, które 
poprzez te środki wkraczają wprost do domu. Z drugiej strony nie można nie dostrzegać niebezpie-
czeństwa pewnych treści przekazywanych nawet w godzinach największego odbioru przez młodą 
publiczność, treści przemycanych w coraz bardziej jawnej i agresywnej reklamie lub ukazywanych 
w programach, z których wynika, że życiem człowieka rządzi wyłącznie prawo seksu i przemocy”, [w:] 
Jan Paweł II, Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży, Orędzie Pa-
pieża Jana Pawła II na 19. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, https://www.paulus.org.
pl/248,19-sdssp-jan-pawel-ii-1985, (26.02.2022).

54 Parafrazując słowa niemieckiego biskupa Wilhelma Kettelera: „Gdyby Święty Paweł żył dzisiaj, był-
by dziennikarzem”, które to słowa szczególnie inspirują w działalności zakon paulistów, por. https://
www.paulus.org.pl/317, źródła-misji, 26.02.2022.

55 Por. https://info.dominikanie.pl/zakon/, (26.02.2022).
56 Por. Prz 4, 23.
57 „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, 

chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza 
pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (Mk 7, 21-23).

58 Dyskusja toczyła się na oficjalnym profilu Ruchu Światło-Życie pod postem znajdującym się pod ad-
resem: https://www.facebook.com/oazowy/posts/5159817797386434
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zgłoszone na konkurs), wyglądają jakby powstały co najmniej dwie dekady temu, że 
dzisiaj nie pasuje już taka forma znaku, bo odstrasza swoim wyglądem, który jest 
stary i nieatrakcyjny59, co szczególnie ważne jest w przypadku ludzi młodych, którzy 
jako uczestnicy rekolekcji mieliby się z takim znakiem utożsamiać. Być może wybór 
takich a nie innych propozycji znaku wynikał z chęci uniknięcia pewnej światowo-
ści, zbytniej nowoczesności w podejściu (albo też ze zbytniego zatrzymania się na 
tym, co kiedyś było dobre i działało), co jak widać przyniosło ostatecznie odwrotny 
skutek. Jako pozytywny przykład wykorzystania nowych mediów można natomiast 
dać nagrania młodzieży nazaretańskiej, która w czasie tegorocznych ferii zimowych 
w Żdżarach k. Nowego Miasta nad Pilicą przeżywała swoje rekolekcje w ramach Dni 
Młodzieży Nazaretańskiej. Młodzi ci, wykorzystując nowe technologie – stworzyli 
różnego rodzaju filmiki z wartościowym przekazem, a także – w innych materiałach 
– pokazali to, że będąc osobą wierzącą można się bawić również tak, jak inni ludzie60.

8.  Metody pokonywania światowości w młodzieży bierzmowanej poprzez 
ewangelizację

Przy omawianiu światowości, rozumianej jako przestrzeń, którą trzeba przemienić 
mocą i Duchem Ewangelii wspomniane było, że światowość może prowadzić do izolacji, 
zwłaszcza jeśli chodzi o urządzenia elektroniczne, mogące uzależniać młodych i zamy-
kać ich w wirtualnym świecie, odgradzając od drugiego człowieka. Między innymi ten 
temat podjął papież Franciszek w najnowszym Orędziu na Światowe Dni Młodzieży 
w 2023 r., w którym zwrócił się do młodych z wezwaniem „Powstań!”. Jako przykład 
papież przywołał postawę wielu młodych ludzi ze wszystkich częściach świata, którzy 
– pomimo trudnego czasu pandemii – dali się poznać jako walczący o życie, siejący 
nadzieję, broniący wolności i sprawiedliwości oraz będący twórcami pokoju i budowni-
czymi mostów61. Papież stwierdził, że „kiedy młody człowiek upada, w pewnym sensie 
upada ludzkość. Ale jest też prawdą, że kiedy młody człowiek powstaje z upadku, to tak, 
jakby podnosił się cały świat”62. Franciszek odwołał się do wielkiego potencjału, który 
znajduje się w rękach młodych i siły, którą niosą oni w swoich sercach63. Ta wypowiedź 
już sama w sobie jest przykładem realizacji w praktyce ewangelizacji młodzieży, w tym 

59 Przykładowe komentarze: „Niestety nie oddam głosu. I nie dlatego, że moja propozycja nie przeszła 
do II etapu. Po prostu jako osoba zajmująca się projektowaniem graficznym na co dzień nie znajdu-
ję w tych propozycjach ani walorów estetycznych, ani zgodnych ze wskazówkami podanymi w ogło-
szeniu konkursowym”; „Szkoda ze nie mogliśmy zobaczyć wszystkich propozycji, w tym roku w koń-
cu liczyłem na profesjonalne podejście do tematu”; „To już nie chodzi nawet o to, że propozycje są 
archaiczne. One są po prostu dramatycznie słabe graficznie, bez polotu, bez związku z hasłem i bez 
elementarnej wiedzy o tworzeniu logotypów. Nie będę powtarzać argumentów wcześniej komentu-
jących ale zgadzam się z absolutnie każdym! Myślałam, że wychodzimy z trendu, że kościelne to zna-
czy słabe a często po prostu kiczowate”, źródło komentarzy post: https://www.facebook.com/oazo-
wy/posts/5159817797386434, (26.02.2022).

60 W trakcie warsztatów jedna z grup wykorzystała również TikToka, aby przygotować krótki filmik ewan-
gelizacyjny skierowany do młodych, przyp. aut. Przykładowy filmik nagrany przez młodych na reko-
lekcjach: https://www.tiktok.com/@youthministryofnazareth/video/7065597269801700614?is_
copy_url=1&is_from_webapp=v1,

61 Franciszek, Orędzie Ojca Świętego na XXXVI Światowe Dzień Młodzieży „Wstań. Ustanawiam cię świad-
kiem tego, co zobaczyłeś” (Dz 26, 16), https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-09/pa-
piez-franciszek-na-sdm-2021-tekst-oredzia.html, (26.02.2022).

62 Tamże.
63 Tamże.
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młodzieży bierzmowanej. Jednym ze sposobów odświatowywania młodych i przeni-
kania ich duchem Ewangelii jest budzenie ich pragnienia, pokazywania, że są dobrzy, 
że mają w sobie wielki potencjał i że mogą więcej. Często młodzi ulegają światowości, 
złudnemu pięknu i chwale, które ona niesie, ponieważ nikt dotąd nie pokazał im wyż-
szych wartości i piękna, które już w sobie mają, a które jest darem od Boga. Młodzi 
potrzebują wiatru pod skrzydła, aby unieść się ponad małością egoizmu i pychy, 
będących przejawami ducha tego świata. Papież Franciszek w treści wspomnianego 
orędzia odnosi się do doświadczenia św. Pawła i jego nawrócenia pod Damaszkiem, 
gdy jeszcze jako Szaweł – kierowany i zaślepiony rządzą mordu, nienawiścią, duchem 
tego świata – spotyka na swojej drodze Chrystusa. Franciszek stwierdza, że „upadając 
na ziemię, Szaweł przyznaje, że jest świadkiem boskiej manifestacji, potężnego obja-
wienia, które nim wstrząsa, ale go nie unicestwia, a wręcz przeciwnie: wzywa go po 
imieniu”64. W wyniku tego osobistego spotkania z Chrystusem Szaweł zmienił swoje 
życie, został wyrwany spod władzy ducha tego świata i przyjął Ducha Chrystusowego. 
To również przejaw ewangelizacji wobec młodych będących u progu swego życia i troska 
papieża, aby zrozumieli, że również do nich przychodzi Jezus, który chce przemienić 
i uzdrowić ich serca, już nawet w młodym wieku zranione przez grzech i różne krzywdy. 
Doświadczenie pokazuje, że często kierują się oni światowością, ponieważ nigdy nie 
zostali tak naprawdę pokochani, dostrzeżeni, przyjęci z całą ich historią i problemami. 
Papież pisze w swym Orędziu do młodych, że „Jezus pokazuje, że zna dobrze Szawła, 
że «zna jego wnętrze». Nawet jeśli Szaweł jest prześladowcą, nawet jeśli w jego sercu 
panuje nienawiść względem chrześcijan, Jezus wie, że jest to spowodowane niewie-
dzą i chce okazać w nim Swoje miłosierdzie. To właśnie jest ta łaska, ta niezasłużona 
i bezwarunkowa miłość, światło, które radykalnie zmieni życie Szawła”65 i które może 
również przemienić przeniknięte światowym myśleniem i sposobem bycia serca 
młodych. Słowa z tego orędzia można uznać za przykład odpowiedzi na pierwsze ro-
zumienie światowości. Aby pokonać ducha tego świata należy, tak jak to robi papież 
Franciszek w Orędziu do młodych, okazać im miłość, uwagę, obudzić w nich dobre 
i wielkie pragnienia, a przede wszystkim dać doświadczenie miłosierdzia, które jest 
miłością skierowaną wobec tego, który nie ma czym sobie nawet na tę miłość zasłużyć. 
Ta metoda szczególnie może okazać się skuteczna, ponieważ odpowiada przejawom 
światowości, które szczególnie zagrażają młodzieży i ranią ich serca.

9.  Ochrona procesu ewangelizacji młodzieży bierzmowanej przed jego 
uświatowieniem.

Konieczne jest świadome przyglądanie się, czy metody ewangelizacyjne skie-
rowane do młodzieży bierzmowane,j nie są przeniknięte światowością. Oznacza 
to koncentrowanie się na tym, aby centrum przekazu była rzeczywiście osoba Jezusa 
Chrystusa. Wymaga to również dojrzałości ze strony ewangelizatora, aby nie próbował 
pod pozorem ewangelizacji nad młodymi dominować oraz by nie dawał przykładu 
postawy egoistycznej czy władczej. Ważne jest również, ze względu na duże zaanga-
żowanie młodych w świat nowych mediów, aby ewangelizacja młodzieży bierzmo-
wanej nie negowała dzisiejszego postępu technologicznego, ale żeby wykorzystywała 
nowe techniki o tyle, o ile służą one najważniejszemu celowi, jakim jest przekazanie 

64 Tamże.
65 Tamże.
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doświadczenia spotkania z żywym Bogiem, z Jezusem Chrystusem66. Tej ewangeli-
zacji nie powinny zatem towarzyszyć postawy skrajne, czyli z jednej strony negacja 
techniki i mediów i uważanie ich za coś złego z natury, a z drugiej ciągłe korzystanie 
z nich i sprowadzenie wszystkiego jedynie do rzeczywistości wirtualnej67. Tym zaś, 
co powinno regulować proporcje i sposób wykorzystania tych środków, powinna być 
dojrzała i mądra miłość, której celem jest przede wszystkim dobro odbiorcy. Środki 
do wyrazu tej miłości są ostatecznie drugorzędne, bo najważniejsze okazuje się au-
tentyczne świadectwo ewangelizującego i jego postawa68. „Drugorzędne” nie ozna-
cza jednak w ogóle nieważne, dlatego też dana treść musi być ubrana we właściwą 
formę. Ucieczka w bycie kimś z innej epoki, odżegnywanie się od nowoczesności, nie 
zabezpieczy nikogo przed światowością, a tak naprawdę może przynieść zupełnie 
skutek odwrotny69. Ewangelizator powinien być świadomy, że ma być człowiekiem 
ze swojego świata, dzieckiem swoich czasów, ale umieć też oddzielić to, co jest po 
prostu jakąś cechą danej epoki, a co jest przejawem podejścia nieewangelicznego, 
światowego. Szczególną rolę w tej kwestii odegrać mogą sami młodzi, którzy mogą 
stać się niezwykle przekonującymi świadkami wiary dla swoich rówieśników. Oni są 
również najbardziej biegli w sferze nowych mediów, ponieważ jest to też ich świat, ich 
naturalne środowisko życia, stąd na tym polu mogą wiele zdziałać w ewangelizacji. 
Wiedział to już papież Benedykt XVI, który w 2009 r. w Orędziu na Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu zwrócił się bezpośrednio do młodych katolików 
i wezwał ich, „by do tego cyfrowego świata wnosili świadectwo swojej wiary”70. Ich 
obowiązkiem jest, zdaniem papieża Benedykta XVI, wprowadzanie w kulturę tego 
nowego środowiska komunikacyjno-informacyjnego wartości, na których opiera się 
ich życie. Ponieważ dobrze znają oni ten świat, dlatego zwłaszcza do młodych „należy 
zadanie ewangelizacji tego «cyfrowego kontynentu»”71. Młodzi najlepiej też znają lęki 
i nadzieje, zapał i rozczarowania swoich rówieśników, a najcenniejszy dar, jaki mogą 
im ofiarować to, zdaniem Benedykta XVI, „dzielenie się z nimi Dobrą Nowiną o Bogu, 
który stał się człowiekiem, cierpiał, umarł i zmartwychwstał, by zbawić ludzkość”72. 
Papież dodał także, że „ludzkie serce gorąco pragnie świata, w którym króluje miłość, 
ludzie dzielą się darami, gdzie buduje się jedność, gdzie wolność odnajduje swe 
znaczenie w prawdzie oraz gdzie tożsamość każdego realizuje się we wzajemnym 

66 Przykładem mogłoby za wszelką cenę zmediatyzować katechezę, formację czy ewangelizację młodzie-
ży, dlatego, żeby zrobić swego rodzaju show, żeby wykorzystać wszelkie możliwe nowinki techniczne 
i bardziej się skoncentrować na tym, niż na rzeczywistym przekazie Ewangelii i kształtowania mło-
dzieży w oparciu o naukę Chrystusa.

67 Przykładem wyjścia naprzeciw temu wyzwaniu są przygotowane przez Referat Katechetyczny Kurii 
Metropolitalnej w Częstochowie pod kierunkiem ks. dr. hab. Romana Ceglarka materiały z serii Mocni 
Duchem. Jest to trzy letni program zawierających przykłady 32 spotkań formacyjnych i katechetycz-
nych oraz 5 celebracji. Do podręcznika dołączona jest również płyta z materiałami multimedialnymi. 
Obecnie program ten został rozszerzony również o darmową aplikację mobilną. Więcej informacji: 
https://katecheza.archiczest.pl/propozycje-wydawnicze/, (26.02.2022).

68 „Pragnę szczególnie poprosić chrześcijan ze wszystkich wspólnot całego świata o świadectwo brater-
skiej komunii, które stanie się pociągające i oświecające”, [w:] Franciszek, Evangelii gaudium, 99.

69 Por. Franciszek, Evangelii gaudium, 97
70 Benedykt XVI, Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przy-

jaźni, Orędzie Papieża Benedykta XVI na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2009, 
[w:] https://www.paulus.org.pl/224,43-sdssp-benedykt-xvi-2009, (26.02.2022).

71 Tamże.
72 Tamże.
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poszanowaniu”, a odpowiedzią na te oczekiwania jest wiara, której młodzi mogą być 
zwiastunami wobec swoich kolegów i koleżanek.

Podsumowanie
Temat światowości w kontekście ewangelizacji młodzieży bierzmowanej jest 

bardzo ważny. Coraz bardziej ogarniający dziś ludzkie myślenie, zwyczaje, struktury 
społeczne i relacje duch tego świata sprawia, że ludzie – zwłaszcza młodzi – nie do-
świadczają często „radości Ewangelii”73. Pycha, egoizm, zamknięcie serc na drugich 
czy fasadowość stają się w dzisiejszym świecie coraz bardziej dominujące. Rozwija-
jąca się technika i świat mediów, które są wielkimi siłami będącymi często w rękach 
ludzi złej woli, stają się skutecznym motorem napędowym rozwijania ducha świata 
w kulturze i codziennym życiu społeczeństw. Młodzież przygotowująca się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania jest bardzo chłonna, otwarta na różnego rodzaju prądy 
myślowe i szczególnie potrzebuje być ewangelizowaną, czyli odtruwaną z myślenia 
i podejścia światowego, a napełniana pokojem i dobrocią płynącą z życia Ewangelią. 
Dzięki demaskowaniu ducha tego świata, świadomemu sprzeciwianiu się światowości 
w myśleniu, w działaniu jednostek i społeczeństw – również ludzi młodych – oraz 
przez inspirowanie do dobra i miłości, światowość ma szanse zostać pokonana. Jak 
zostało pokazane powyżej, w tej walce szczególnie ważne jest mądre wykorzysty-
wanie środków społecznego przekazu, które nie tylko stanowią bardzo ważną część 
świata ludzi młodych, ale mają także wielki potencjał w sianiu i pomnażaniu tak dobra, 
jak i zła74. Zgodnie z myślą papieża Benedykta XVI do tego zadania należy zachęcać 
zwłaszcza młodzież, która kierując się Ewangelią i Duchem Chrystusa, a także znając 
potrzeby, troski i język komunikacji młodzieży, może dotrzeć do innych młodych, 
także do tych, którzy są na szczególnym etapie przełomu w ich życiu, jakim jest czas 
przygotowywania się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Streszczenie:
Duszpasterstwo młodzieży to jedna z ważniejszych przestrzeni pastoralnych Ko-

ścioła katolickiego. Ludzie młodzi, będący w szczególnym, przełomowym momencie 
swojego życia, czyli przejścia z dzieciństwa w życie dorosłe, niosą w sobie niesamowity 
potencjał i zdolność kroczenia drogą życia z Chrystusem. Jest to moment kształtowania 
się ich osobowości, czas kiedy zachodzi wiele zmian w ich życiu i uczą się podejmo-
wać decyzje, za które będą odpowiedzialni. Tę sytuację młodych wykorzystują osoby 
ogarnięte duchem tego świata, które chcą, aby światowość zapanowała w sercach 
młodzieży. Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na problem światowości oraz 
sposobu, w jaki owa światowość wpływa na proces ewangelizacji młodzieży bierzmo-
wanej. Ze względu na kierunek badań naukowych prowadzonych przez autora analizy 
tematu dokonano z położeniem szczególnego akcentu na zagadnienie roli środków 
społecznego przekazu w ewangelizacji młodzieży bierzmowanej.

Słowa kluczowe: światowość, ewangelizacja, młodzież, papież Franciszek, Evan-
gelii gaudium, środki społecznego przekazu, nowe media, media społecznościowe

73 Por. Franciszek, Evangelii gaudium, 1
74 Por. Jan Paweł II, Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży, Orędzie 

Papieża Jana Pawła II na 19. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 4; https://www.pau-
lus.org.pl/248,19-sdssp-jan-pawel-ii-1985, (26.02.2022).
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Summary:
Youth ministry is one of the most important pastoral spaces of the Catholic Church. 

Young people, at a particular turning point in their lives, the transition from childhood 
to adulthood, carry within them an incredible potential and ability to walk the path of life 
with Christ. It is a formative moment for their personalities, a time when many changes 
are taking place in their lives and they are learning to make decisions for which they 
will be responsible. This situation of young people is exploited by those who are caught 
up in the spirit of the world and who want worldliness to rule in the hearts of young 
people. The purpose of this article is to draw attention to the problem of worldliness 
and the way in which this worldliness affects the process of evangelization of confir-
mation youth. Due to the direction of the scientific research conducted by the author, 
the analysis of the topic was made with a particular emphasis on the issue of the role 
of the social media in the evangelization of young people undergoing confirmation.

Key words: worldliness, evangelization, youth, Pope Francis, Evangelii gaudium, 
the media, new media, social media

Riassunto:
La pastorale giovanile è uno degli spazi pastorali più importanti della Chiesa Cat-

tolica. I giovani, in un particolare punto di svolta della loro vita, il passaggio dall’in-
fanzia all’età adulta, portano in sé un incredibile potenziale e capacità di percorrere 
il cammino della vita con Cristo. È un momento formativo per la loro personalità, un 
momento in cui avvengono molti cambiamenti nella loro vita e stanno imparando 
a prendere decisioni di cui saranno responsabili. Questa situazione dei giovani viene 
sfruttata da coloro che sono presi dallo spirito del mondo e che vogliono che la 
mondanità regni nel cuore dei giovani. Lo scopo di questo articolo è di attirare l’at-
tenzione sul problema della mondanità e sul modo in cui questa mondanità influisce 
sul processo di evangelizzazione dei giovani cresimandi. A causa dell’orientamento 
della ricerca scientifica condotta dall’autore, l’analisi del tema è stata fatta con un 
accento particolare sulla questione del ruolo dei social media nell’evangelizzazione 
dei giovani in fase di cresima.

Parole chiave: mondanità, evangelizzazione, giovani, Papa Francesco, Evangelii 
gaudium, mezzi di comunicazione, nuovi media, social media
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Human subjectivity as the source 
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Stefan Wyszyński
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Born on June 15, 1969 in Warsaw. He graduated from the Faculty of Philosophy of the University of Warsaw 
and the Faculty of Theology of the Cardinal Stefan Wyszyński University, earned a doctorate in philosophy 
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phy at the Faculty of Philosophy of the University of Presove and at the Faculty of Theology of the Catho-
lic University of Košice in the field of dogmatic theology. Multiple doctor honoris causa. Since 2005, he has 
been a titular professor of humanities.

Social life is human life in society, in socialization. Society is the space of human 
life, therefore it cannot stand before or over a human being, and it cannot seize him 
nor block the way to his aspirations. Social development takes place as a result of con-
fronting human aspirations with a given social system1.

In the relation of human (person) versus community, one should realize that 
the human is an independent subject of social life. The community, on the other 
hand, is a secondary subject, that is, it exists in persons and through persons. Hence, 
the vocation of the community, along with all institutions, is to serve man, and not 
to pursue goals for oneself. In turn, there is no contradiction between the good 
of the human person and the good of society. The human person is the source and 
at the same time the goal of social life. It is an autonomous subject of action, thus 
realizing its own perfection2.

Man, as a personal being and a subject of law, is “stronger” in his being than various 
communities (family, nation, state, Church), because he exists in himself as a subject, 
while all communities are constituted by interpersonal relations. And the existence 
of a relationship requires a correlation, i.e. a second subject “between” which (sub-
jects) there may be a relational unity-bond. And it is through “inter-human” relations 
that human society is constituted. On the other hand, the relational way of being is 
onto weaker than that of “absolute”, subjective. Without human persons there is no 
community, and man as a subject can exist without community and does not lose his 
existence by losing relations with other people”3.

1 A. Zwoliński., Katolicka nauka społeczna, Kraków 1992, p. 76-77.
2 T. Borutka., Prawa osoby ludzkiej podstawą życia społecznego w świetle nauczania Kościoła, Kraków 

2000, p. 63.
3 M. A. Krąpiec., O ludzką politykę, Katowice 1993, p. 38.
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In this essential sense the society is not autonomous in relation to the person, but is 
to a certain extent autonomous in relation to the state as a special community: neces-
sary and serving society and man4. Stefan Wyszyński created a social philosophy in this 
respect in a polemic with Marxism, which in Poland formally dominated in establishing 
the priorities of human life. The Primate taught: “Man looks at the birth, development 
and end of various formations of collective and social life. So they cannot become so 
strong over man that they will subordinate him to themselves completely and make 
him absolutely dependent on each other. It would be slavery that easily turns into 
tyranny. And tyranny first or later leads to reaction, reaction to revolution, revolution 
to anarchy, and anarchy to nonsense, and then sobering. And again – assuming the term 
without prejudging its validity – one or another social contract. And so it goes on and 
on. The Catholic social teaching takes man as the starting point and the destination of its 
actions. In this, he follows Christ, whom we confess in the Creed, that he came down from 
heaven for our sake and for our salvation”5. A man who creates a community does not 
cease to be a person and personality in it, which is why he grows above the community. 
He can create the most perfect forms of social life, but he does not get lost, he is still 
a person. “As a person, he surpasses everything – family, nation, homeland, state, national 
and international life. He cannot be a victim of all these forms, although they are neces-
sary for the development of the human person. Always, however, the human person is 
of greater value than the most perfect forms of social life. Awareness of the superiority 
of a person over the community saves a person in every system from a juggernaut that 
destroys the human personality, sometimes depriving him of all rights, and attempt-
ing to impose only obligations, or – which was a temptation in recent times – making 
the rights of a person dependent on the fulfillment of obligations”6. Similar words were 
uttered by the Primate of the Millennium very often, he made them the foundation of his 
social philosophy: “There is no greater value after God than man! He is a person, a being 
in himself regardless of one political system or another. For all systems – democratic, 
totalistic or monarchical – must remember about the greatness of man. One must not 
be afraid that a man will outgrow his family, nation and state”7.

In this approach, the human person is absolutely basic being, against which all 
social devices should be built. In no case should it be treated and used as a means 
to an end, however “noble”. Therefore, all tendencies to absolutize a state or nation 
that we have dealt with in history are alien to the Latin civilization. Needless to say, 
the twentieth century, so strongly described by some as “enlightened”, was at the fore 
in this regard. Both German national socialism and all kinds of communism were 
completely totalitarian systems in which the human person was treated only as a gear 
of a huge social machine. Thus, from the Latin point of view, the assessment of specific 
state systems, cultures and civilizations is conditioned by the answer to the question: 
can a person fully develop in them as a person?8.

Cardinal Wyszyński stated that philosophical and legal thinking saves a human person 
in any system – so he clearly referred to the Marxist philosophy, which at the time was 

4 T. Żeleźnik., O nauce społecznej Kościoła, Warszawa 1998, p. 7.
5 Stefan kard. Wyszyński., Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990, p. 437.
6 Stefan kard. Wyszyński., Nauczanie społeczne…, p. 715.
7 Ibidem, p. 687.
8 J. Majka., Etyka społeczna i polityczna, Warszawa 1993, p. 72.
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shimmering with the only “true” philosophy. The Primate proclaimed that personality 
prevails, wins, because only it has the signs of immortality, and only it is aware that man 
does not live by bread alone, but by every word that comes from God’s lips. (Mt 4,4).

The polemic with Marxism was not of a political nature, but above all a worldview. 
The Primate proclaimed the primacy of the human person not only over society but 
also over matter, and thus referred to Marxist materialism (but also to the material-
istic worldview as such).

On the assumption that there must be a balance between the material and spiritual 
activities of both society and the individual, he stated that Christian thinkers univer-
sally agreed that there must be a primacy of the person over the thing. “So there must 
also be an ordo oeconomicus – a hierarchy of material values and an ordo caritatis – 
an order in love”9. Man must organize the hierarchy of values so that material values 
constitute its foundation – man must responsibly strive for the existence of his family 
and nation, but the spiritual values must keep primacy. The Primate said: “Material 
values cannot obscure man’s entire vocation, the meaning of humanity and the dignity 
of the human person. When using economic values, we must remember that here, too, 
there is an order that is governed by the principle of love. Starting with our loved ones, 
satisfying the needs of the family, nation or state, and only in the further course, guided 
by universal love, we can serve other peoples and nations who sell goods. Order in love—
ordo caritatis requires that a person who leads a social group and takes responsibility 
for it should first remember about the obligations towards the children of his nation, 
and only as he satisfies and satisfies the most urgent, basic needs of his own citizens, 
striving to help other peoples and nations, for the entire human family”10.

Therefore, the primacy of man rises above the society and material values. Car-
dinal Wyszyński discerned a strong bond limiting the individuality of man not only 
in Marxist materialism, but also in the idea of capitalism. He proclaimed that the form 
of human life – if it subjugates man – is bad, therefore the Church has been guard-
ing the primacy of the person for decades. The Church, Wyszyński argued, was not 
conducive to capitalism, as evidenced by all social encyclicals, not only of Leo XIII, 
Pius XI or Pius XII, but also of John XXIII Pacem in terris and the prior Mater et Mag-
istra. The Church has always feared the overgrowth of matter over spirit and always 
reminds us that the Word became flesh and nourishes man with God’s Body11. “Our 
homeland – I keep saying this – is inhabited by an eminently cultured nation. We are 
individualists, it is true, but it proves our wide cultural interests. So we are dealing 
with a gifted nation – although there are also people who waste their talents and 
abilities. We can afford to develop a model of modern life on our own, without look-
ing to the right or to the left. We have an enormous wealth of elements of our native 
national, moral and social culture, so that there is something to create a lifestyle that 
meets the needs of our nation, so that by making the land subject to ourselves, we do 
not idolize matter. Because if we idolize matter, we will lack everything. And when 
the spirit rules the matter, only then will there be full autonomy, even economic, 
in the complicated modern world”12.

9 Stefan kard. Wyszyński., Nauczanie społeczne…, p. 582.
10 Ibidem, p. 582.
11 T. Borutka., Nauczanie społeczne w encyklikach od Leona XIII do Jana Pawła II, Bielsko-Biała 1995, p. 105.
12 Stefan kard. Wyszyński., Nauczanie społeczne…, p. 894.
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Cardinal Wyszyński, indicating the need for material goods and the need to enrich 
the motherland in those goods, emphasized that the most important value in the mother-
land is – after all, always – man. “The one under the mother’s heart and the one in office; 
the one in the field, in the workshop and the one in the professorship, a craftsman, 
bricklayer, architect, engineer and scientist! They are the greatest value of the nation. 
It is the nation that is to serve the citizen! The whole economic life is to serve man, 
so that there is no human enslavement, because there are no workers from slaves”13.

In social philosophy, the primacy of man refers mainly to the most important ex-
pression of humanity, i.e. the person and his dignity, and this is what Cardinal Stefan 
Wyszyński did in his teaching. His teaching, as well as the whole social teaching 
of the Church, is concerned with the ideal of social life in accordance with the dig-
nity of the person. The goal of social life, or rather the goal of human life in society, is 
the development of a person in terms of all his potentialities: physical, intellectual, 
spiritual, moral, i.e. the perfection of humanity14.

Catholic science and social thought approve of an earthly, material reality, but 
at the same time they are humanistic. This is how Cardinal Wyszyński perceived 
it, stating that it is oriented towards man and his nature, he teaches that human 
dignity results from God’s origin. For man is a strange being, on the one hand lean-
ing on the earth, but on the other hand, transcending, directed with tasks towards 
heaven, which has the task of connecting earth with heaven. This happens by virtue 
of Christ, who is the expression of this union as God-Man who came from heaven 
to earth to show the world that man’s salvation does not take place in space, but 
on the globe. “Therefore, we can say that Catholic social science is humanistic. It is 
directed towards the human person, towards the man who is of divine origin. Hence 
– the human character is personal and social at the same time. Man is by nature ens 
sociale, a social being”15.

Man, whose primacy on the globe is announced by the Creator himself (made him 
the king of creation, subordinates everything to him, the entire material order), has 
tasks on this globe in the temporal and eternal order. In the temporal order – the de-
velopment of personality with the help of the development of the material culture 
of the globe; in the eternal order – the deification of the personality, and therefore 
such an orientation in the development of the personality that a man does not set 
himself deterministic limits, but knows that in his personal development he is to reach 
his Creator”16.

This is the content of the principle of the principles of the Church’s social doc-
trine, which is called the principle of personalism or the principle of the primacy 
of the person. It secures the realization of the rights of the human person. It is man – 
concrete, historical – that is the center and summit towards which all things on earth 
should be directed (Lumen Gentium 12). This primacy of the person takes place not 
only in relation to the non-human world, but also in relation to all social devices, 
which the human person should be the principle, subject and goal (Lumen Gentium 
25), thanks to which he develops his personality.

13 Ibidem, p. 895.
14 J. Majka., Katolicka nauka społeczna…, p. 140.
15 W. Piwowarski., ABC katolickiej nauki społecznej, Pelplin 1993, p. 121.
16 Stefan kard. Wyszyński., Nauczanie społeczne…, p. 436.
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The individual personality of each human is inherited from God. Cardinal Wyszyński 
said: “The wise men who came from the East – as the evangelical historian tells us – 
fell on their faces to worship the Child and offer him gifts. It was not just a rite, a social 
ceremony. It was a deep, programmatic symbolism for the development of the entire 
human family and an indication for all God’s children. All the wise of this world, wher-
ever they come from, East or West, have the duty to honor man, even if he is a child. 
Therefore, in social and public thinking, one must always maintain the primacy of man 
and the awareness that in being, essentially, personally – let’s say ontologically as ens 
– man comes from God. Even if he was born in the twentieth century or in the next 
century, he has existed in God’s thought and plan for centuries. Therefore, it is earlier 
than any community, family, national or state, that a man has brought into existence. 
And only man is immortal. Neither the family, nor the nation, nor the state have this 
property. However, despite man’s great dignity, he cannot cope on his own. Therefore, 
the Social Code in its wording emphasizes that the individual is not enough for him-
self”17. People must live socially, and they create social structures in order to serve 
them in the realization of their life and religious vocation.

Each common value (a value that can only be realized in social cooperation, e.g. 
social, economic, political, cultural, etc.) has a personal character. This means that 
it is oriented towards participants in social life. Man can never be treated as a means 
to realize these values, because he is their creator and goal (i.e. they are to serve him). 
It creates common values with other people in order to develop and improve them. 
The individual and society are linked by an inseparable bond, but the individual always 
has priority over society, which protects him from limitations in development18.

Wyszyński proclaimed: “In the field of socio-moral philosophy, therefore, a great 
personality grows – a man. Discovering in oneself not only individual but also social 
elements, as persona enc sociale – I am not saying animal sociale – man is directed by 
the actions of people to create a community. Thomasian philosophy is always commu-
nal and creates a community. It is precisely by creating community everywhere that 
it is so curiously contemporary and up-to-date. All modern systems, with the help 
of psychology, anthropology, ethics, and pedagogy, strive to create the best and most 
convenient environment for the development of the human person, a kind of cradle 
of human development. The human person, by interacting through his natural in-
clination with another, creates a community that is to some extent the goal. What 
we called Rzeczpospolita (i.e. ‘Common thing/entity’ – a historical name of Poland, 
translator’s note) in Poland today is called bonum commune totius universali”19. 
Thus, the good of the human person and the common good (the latter, as a result 
of the emergence of common values) are both ends, which in mutual cooperation 
(in solidarity) and complement each other create a personalistic social order. The Pri-
mate of the Millennium called everyone to cultivate this order, he did it in a special 
way in 1981: “The primacy of man is a binding matter for everyone. In this enormous 
“rich national deposit” that is the Polish nation, every person must be loved. And not 
only in an emotional and moody manner, but also actively, in service, ready to help 
him. This is what the bonum reipublicae is. It’s not in the air somewhere. The good 

17 Ibidem, p. 655.
18 A. Klose., Katolicka nauka społeczna w zarysie, Tarnów 1995, p. 93.
19 Stefan kard. Wyszyński., Nauczanie społeczne…, p. 716.



CATHOLIC PEDAGOGICS

90

of the Republic is in you, God’s children, in each of you – in your wife, in your husband, 
in your son or daughter, in those little ones who look at you with trusting eyes. And 
how many people, not only infants and children, look at us so trustingly! Can we fail 
them? It obliges us all”20.

The combination of human dignity and society leads – according to Cardinal 
Wyszyński – to the creation of the aforementioned personalistic social order. That is why 
the Primate so often reminded that any system that rejects the primacy of the human 
person, any ideology that promotes materialism in a philosophical or practical ver-
sion, is a curse for the human being. But both the authorities and every member 
of the community are obliged to humanize every aspect of social life.

The personalistic social order is created together with the principle of democracy 
and the social market economy at the forefront. The conditions for the implementation 
of the personalistic social order in the Christian approach include taking into account 
two ends of social reality in creating the order. On the one hand, the human person with 
his dignity and rights, and on the other hand, the common good of the whole society, 
which is the goal of the state. “We are talking so much about the so-called democra-
tization of life. I would have the courage to say: if the democratization of life stopped 
at the first element of the word “demos” and tormented man, today we should rather 
talk about the humanization of life, in line with the Gospel. In the Creed we speak 
of Christ: Propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis [...] et 
homo factus est – for us men and for our salvation he descended from heaven [...] and 
became man. His ardent desire is that every child of God will become fully human. 
It is caused by the personal qualities of a person, the gifts of reason, will and heart, 
as well as upbringing and preparation for life – what a person takes from the family, 
nation, professional work and well-organized state life. All this helps us to make each 
of us human in accordance with Christ’s program. So the humanization of life: our 
personal life – pardon my repetition – humanization of family and home life, human-
ization of upbringing, humanization of our national, professional and political life”21.

Social life should be based on basic social principles and on the fundamental values 
of society and the state.

The basic values of society and the state are22:
– human dignity,
– human rights,
– human freedom,
– life (also for the unborn and already conceived),
– equality,
– justice,
– solidarity.

The basic social principles include:
– the principle of the common good,
– the principle of social subsidiarity,
– the principle of social solidarity.

20 Stefan kard. Wyszyński., Nauczanie społeczne…, p. 988.
21 Ibidem, p. 988.
22 T. Borutka, J. Mazur, A. Zwoliński., Katolicka nauka społeczna, Częstochowa 1999, pp. 32-33.
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In Polish society, the basic values also include patriotism (an attitude that combines 
attachment to one’s homeland and dedication to the good of one’s own nation – with 
respect for other nations and their sovereign rights) and religion (as a set of beliefs 
and practices related to them and the moral principles resulting therefrom).

The state should coordinate the rich activity of various subjects of social life. 
The boundaries of the activities of state authorities are determined by the common 
good, and ultimately the dignity and freedom of the human person. This aforemen-
tioned special place in society and in relation to God man owes to his innate dignity23.

Wyszyński often referred to the principle of the common good, which allowed him 
to defend various spheres of life against ideologization. The concept of the common 
good (bonum commune) has been established in Christian science since ancient times, 
although its interpretation has evolved. Augustine took it over from Cicero (salus 
rei publicae) and applied it not only to the state community, but also to the family. 
The common good of the state is expressed in my own way in peace and order, but 
also in the prosperous and virtuous life of its citizens. St. Thomas Aquinas returns 
to this concept very often, gives it a very general, abstract character, but also aims 
to make it more concrete, at the same time showing its normative aspects. Thomas sees 
the common good not only as an essential constitutive element of each community, 
but also sees the differences between communities, their multiplicity and diversity, 
and it is the common good that specifies them, although for him, as well as for other 
later scholastics, the common good of the state is in the foreground24.

The Church’s social teaching reminds us that man is a social being. This means 
that the full development of his person can only take place in the community. Society, 
on the other hand, is made up of diverse and heterogeneous groups of people who share 
a common life and values, that is, the common good. Among these groups, the family, 
friends, neighbors are of particular importance, but also the nation, the state and – 
in the broadest sense – the world community. Each of these groups, in its own scope, 
shapes a person and in each of them a person can develop his abilities, at the same 
time co-creating the community in which he participates.

The principle of the “common good” can be described – following Pope John XXIII 
– precisely as the sum of those conditions of social life in which people can more fully 
and faster achieve their personal perfection (Mater et Magistra, No. 65). The common 
good is what unites each community and constitutes it25.

The principle of the common good defines rights from above and obligations from 
below. Contribution to the common good of the community should be made – the person 
to the community, the smaller community to the larger community, and all human indi-
viduals and communities to the common good of human society. At this point, however, 
it is necessary to emphasize the originality of Cardinal Wyszyński’s social thought, namely 
his personalistic approach to presenting society. The community cannot stand above 
the individual, but there is a mutual and complementary relationship between these 
entities. The Primate proclaimed: “There is therefore the primacy of man over thing. 
Man cannot become a slave to things; nor can he be a slave to another man or any au-
thority, even if it had the right – as it is in social life – to refer to man’s ministries. He can 

23 J. Majka., Filozofia społeczna, Wrocław 1982, p. 34.
24 J. Majka., Węzłowe problemy katolickiej nauki społecznej, Warszawa 1990, p. 81.
25 A. Wuwer., Zasada dobra wspólnego, „Gość Niedzielny” 2001, nr 35, p. 12.
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demand services from a man for the common good, but he cannot make him a slave”26. 
This thought flowed from opposition to Marxist thought in which society dominated 
the individual. Wyszyński clearly stated that the common good of society may demand 
a service from an individual, but it cannot enslave him or limit his basic rights. The pri-
ority of a person in relation to the community and his right to participate in the common 
good also applies to its co-creation. The common good includes values in which (in many 
cases) we can only participate in their creation (e.g. social, cultural values, etc.). From 
this follows the right of a person to initiative and to develop their subjectivity in action, 
which, moreover, determines the proper development of the common good27.

The influence of Christian philosophy and personalism on Wyszyński’s social thought 
resulted in the emergence of original threads in the clash with the Marxist thought. 
The next was to take the common good in its most human dimension. The cardinal – 
in contrast to the principle of the common good proclaimed by Marxists – emphasized 
what a human being has the greatest influence on, i.e. people closest to them. In his 
speech to young people, Wyszyński stated: “From the terrible moral threats we must, 
my dearest, salvage those around us – our friends and colleagues. We must care about 
them! They constitute a bonum commune – the common good of the whole nation, 
the Church and the state. Not only mines, forests and factories are our common good, 
but most of all people! Even those who we don’t understand, those we don’t know, 
those we perhaps condemn, or we carelessly push to the bottom! Remember Tolstoy’s 
Resurrection. How little it takes to humiliate a man, but how difficult it is to lift him up 
and raise him out of the bottom”28. The common good of man is another man – this is 
the original thought of Wyszyński, who in the period of big industry propaganda and 
its development emphasized the individual, the man who needs help if he had lost his 
morality. Improving work by repairing morality, and not by building factories, mills 
and mines – as emphasized by the Marxist authorities. The repair of professional mo-
rality, however, was to be carried out primarily through the principle of love, that is, 
service out of love for another human being. Marxists proclaimed the specialization, 
professionalism, and strength of the worker before the intelligent, while Wyszyński 
stated that what counts first is man and his dignity.

Regardless of the profession, specialization or type of work performed, a person 
has a duty to serve the common good, which is based primarily on human relation-
ships and human dignity. “In professional, agricultural, industrial, and clerical work 
– there are plenty of opportunities to lend a hand to those who are tired, burdened 
with great tasks, responsibility, imperatives of the moment, exceptional circumstances, 
afflicted by disasters, etc.

In such cases, justice somewhat recedes, and love has an ever greater scope for 
action. No one can make excuses that these are not his duties; because in exceptional 
situations it is about the good of the entire domestic, national or working commu-
nity – where only social love can mobilize hands and hearts for the common good”29. 
Thus, it is from social love that the foundation of the common good derives, and not 
from the slogans of the development of heavy industry.

26 Stefan kard. Wyszyński., Nauczanie społeczne …, p. 98.
27 J. Majka., Węzłowe problemy…, p. 89.
28 Stefan kard. Wyszyński., Nauczanie społeczne…, p. 213.
29 Stefan kard. Wyszyński., Nauczanie społeczne…, p. 350.
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Cardinal Wyszyński made many statements in a similar way. In principle, the common 
good was to be bound by love, which made this principle lose its general and some-
what abstract character, and became an understandable, clear and applicable princi-
ple for every human being. The basic mechanisms were: diligence, frugality, helping 
the needy. “This promise from Jasna Góra brings love closer to deeds. We wish that 
there would be no hungry, homeless and weeping people under the common roof 
of our household. The Church obliges us to work efficiently, teaches us to be diligent, 
fights laziness in us, encourages us to save money in order to secure the existence 
of the family and to help those in need. The Church protects private property in order 
to maintain social order and increase economic efficiency. At the same time, however, 
it says that although the ownership is private, the use is shared. We must willingly 
share the fruits of our property and work with all those who are not able to meet 
their needs on their own”30. In these words, Wyszyński referred to the evangelical 
thought of sharing with others, thanks to which a sense of community and a sense 
of common good are born.

From the fact that man is a social creature by nature, the principle that gives pri-
ority to the common good in all human activities arises. It finds its reference mainly 
in the fact that the good of the community – in terms of the same category of goods 
– prevails over the good of individual members of this community. Hence, there is 
a need for an objective hierarchy of values in the field of mundane goods, in which 
the social good is superior to the material good of the individual, but also to the vital 
values of the individual, values such as mental development or good name. Catholic 
social ethics requires each member of the community to act with the good of the entire 
community in mind. And in the event of a collision of “interests”, he should be ready 
to recognize his individual good as subordinate to the good of the entire community31. 
“The common good provides the necessary conditions to meet the multiple needs 
of an individual and to achieve personal perfection”32

The art of sharing one’s goods, time and skills flows from the sources of Christian 
thought, and goes beyond Marxist thinking about getting rid of private property. 
The cardinal does not deny this property, but reminds us of the duty to share with those 
in need. “This obligation goes so far as to apply not only to our dependent workers, 
but to all deprived, destitute and hungry, all homeless and naked. The Church instills 
in us the obligation to perform deeds of righteousness and mercy in soul and body. 
It is a great branch of the Church’s work, which Catholic ethics, moral and ascetic the-
ology, canon law, Catholic sociology, Christian social policy and all Catholic action talk 
about. The Church invokes Christian charity to help all these teachings, brings to life 
thousands of orders and charitable assemblies which have wiped seas of tears, blocked 
streams of blood, healed countless human wounds, and filled the hunger of billions 
of people of all colors, races and nations. One must be just and see it as a great con-
tribution of the Church to social life”33. The Church, therefore, transcended Marxist 
thought, went much further, and it was not a figment of the times, but an old evan-
gelical principle of love in building the common good.

30 Ibidem, p. 159.
31 S. Olejnik., Teologia moralna, cz. 7, Warszawa 1993, p. 252-253.
32 Ibidem, p. 253.
33 Stefan kard. Wyszyński., Nauczanie społeczne… p. 59.
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Thus, both the goals of the society’s activities, which are described as the common 
good, and the means of its implementation, should be moral, that is, in line with 
the principles of ethics. But the moral character of the common good can also be spoken 
of in another sense, namely in the same way as it is about the moral character of social 
life. Since the community is the work of its members, that is, the people who compose 
it, and they create society, and are not created by it, we cannot speak of the common 
good in the proper sense of the word, unless it is created by collaboration and par-
ticipation in it of all members of society. It is the work of all for all, not the work 
of authority for everyone, much less the work of all for authority. This means that 
the common good cannot be obtained from outside, and that it cannot arise and de-
velop without the participation of all members of the community. This has a certain 
impact on the formation of the common good. The task of the authorities is to care for 
the common good, but they are created by all citizens through cooperation in a climate 
of freedom and in full awareness of all reasons for this good34.

In relation to this, it can be stated that another element of the principle of the common 
good in Wyszyński’s teaching was the relationship between society and power. The Car-
dinal also found the motivation for this relationship in the evangelical thought, recalling 
that Christ spoke about these matters and that his Church strengthened in Christian 
communities the principle of service in exercising authority. Wyszyński stated that 
this teaching of Christ is accepted in the world with great difficulty. Until almost recent 
times, everything seemed to contradict it: mankind had endured the tyranny of abso-
lute rulers and dictators. However, the Primate stated that “in the history of our nation 
there were no tyrants and cruelists who would impose their will on the entire nation. 
Poland has always had the lofty ideal of a republic, i.e. the Republic of Poland, and 
therefore the common, social property of all the children of the nation. It has become 
so much in our blood that, looking at the state as the common property of all citizens, 
we strive for the common good (bonum commune) for all”35. Power is therefore to serve 
the citizens, it is the first and basic criterion for the realization of the common good 
on the line between society and power. Marxists perceived the common good quite 
differently, or they did not recognize it at all, choosing rather the term ‘reason of state’, 
which, due to misunderstandings, is sometimes used interchangeably with the concept 
of the common good, and is even adopted by Catholic authors who do not see a clear 
difference between the two formulas.

It was sometimes used by Primate Wyszyński in dialogue with Marxists who 
were alien to the concept of the common good. Moreover, the differences between 
the two concepts were not always noticed. They first reach the very way of under-
standing the subject to which this socio-moral or political category refers. In the case 
of the common good – according to Wyszyński – this subject is the nation, and conse-
quently individual citizens who create this nation. In this understanding, the common 
good is the good of the nation and all citizens, and the state plays a servant role in re-
lation to the nation and also in relation to each citizen; reason of state means seeking 
the interest of the state as such. This interest of the state may be understood as a po-
litical success, i.e., for example, as strengthening the power or extending the influence 
of the state, or even its borders, which may have little to do with the real common good.

34 J. Majka., Węzłowe problemy…, pp. 87-88.
35 Stefan kard. Wyszyński., Nauczanie społeczne… p. 232.
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The second significant difference is that there is a tendency to absolutize raison 
d’état. This means that the followers of the raison d’état believe that it legitimizes itself, 
while the common good must contain the reason of the good, that is, it requires moral 
legitimation. If the highest imperative is the raison d’état, it means that the authority 
never sins and does not commit a crime, and all its mistakes can only be considered 
in the category of error; The common good is indeed a political category, but above 
all a moral one, and should be assessed only in terms of political success, but also 
of moral good, and therefore also in terms of the dignity of the nation and the personal 
dignity of every person who contributes to its implementation, or at least only he is 
in some way involved in the sphere of this activity36.

Cardinal Wyszyński saw a servant relationship of power in relation to the commu-
nity due to his perception of society. Community is a collection of individuals, people, 
children of God, and so these categories constituted the dimension of community. Hence, 
“Authority over man – a child of God, is a kind of mystery”37. Referring to the gospel 
and the statements of John XXIII, Wyszyński stated: “The true common good consists 
primarily in respecting the rights and duties of the human person. Therefore, the main 
task of those in power in the state is to ensure, on the one hand, the recognition 
of these rights, their respect, agreement, protection and their constant growth, and 
on the other hand, that everyone can more easily fulfill their obligations”38. Therefore, 
the common good could not be equated with the good of the state.

The priority of the common good of the state is only of organizational, implemen-
tation, and economic character. The principle of “everything for the state, nothing 
without the state, everything from the state” is not only wrong, but very dangerous, 
because it threatens the dignity and subjectivity of a person and can lead to the de-
struction of the entire social structure, which is the fabric of the state organism and 
determines its implementation of goals. The consequence of this principle is centralism 
in managing the state and incapacitating not only individual lower communities, but 
even limiting the subjectivity of individual people. The state that is to serve does not 
only begin to rule, but destroys those to whom it is to serve. Therefore, understand-
ing the common good as an absolutist raison d’etat entails a tendency to strengthen 
power, centralize decisions and absolutize the state and endanger the very function-
ing of power and even the existence of the state; it thus undermines the very raison 
d’état. This could not be dealt with, because the state is not an absolute imperative, and 
the raison d’état has little to do with moral imperatives, but such a situation threatens 
the dignity of a person, limits his subjectivity and deprives all lower communities 
of subjectivity, and even contributes to the breakdown of the family. The mechanism 
of this process is illustrated by the situation of our country during the Stalinist period39.

Wyszyński stated that authority cannot refer to force, but to human conscience. 
This results in the limitation of the power to organize the world by the natural law 
of the human person and by the fact that power is established not only for the good 
of an individual or some faction or party, but for the common good – for the common 
good of all citizens. “The old Roman law describes it with the term bonum commune 

36 J. Majka., Węzłowe problemy…, p. 84.
37 Stefan kard. Wyszyński., Nauczanie społeczne… p. 576.
38 Ibidem, p. 476.
39 J. Majka., Węzłowe problemy…, p. 87.
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totius universi, and the Polish political tradition spoke of “the good of the Repub-
lic”. So not for the good of one group or another, but for the good of all people over 
whom the authority is to watch over, so that when fulfilling their duties, they also 
have their rights guaranteed. Hence, it is up to the public authority to ensure that 
some citizens do not limit the rights of others”40. Wyszyński categorically appealed 
to the power of one party that ruled in the years of the People’s Republic of Poland 
to take into account the principle of the common good understood through the mech-
anism of human love and the servitude of power to society. The overriding value, 
however, is the common good, and not the good of one social class or party. The Pri-
mate was afraid that without being educated for social life, Poles would lose their 
instincts and the ability to work in society. “Responsibility is therefore shared. Why? 
Because the guilt is common. None of us are without sin, none is without fault. It can 
be expressed in various forms. It may be the fault of violating human rights, which is 
related to moral and social deformation of man. It may be the fault of not defending 
our rights, which we are obligated to do as we fulfill our obligations. It may be a lack 
of social awareness, a specific passivity and insensitivity to the common good, social 
good, family, nation and state. Sometimes the concern for personal or professional 
welfare may take precedence over the values of a higher order, which are the welfare 
of families and the welfare of the nation”41.

At the beginning of the 1980s, Wyszyński clearly proclaimed the need to submit 
to the rule of the common good, and not to define the common good through the prism 
of his own particular interests. In relations between Solidarity and the government 
of the People’s Republic of Poland, the Primate proposed at least a minimum of ensuring 
the principle of the common good. “The minimum that we can postulate in the reality 
as it is, is that the state should act ad bonum commune totius universi – for the social 
good, common to all citizens of the Republic of Poland. For this to work, it must take 
into account the pluralism of society: workers, peasants, and the intelligentsia. And 
we know that the social composition of the nation and the state is even more diverse. 
In order to act for the social good, for the common good of all citizens of the Republic 
of Poland, it is first of all necessary to recognize their own rights. We talked about 
it in the first and second conference. One has to accept the fact that man – as a person 
and as a member of the nation and the Church – has his own rights and obligations 
related to them. One must recognize them and seek to coordinate these different 
rights and obligations in order to create a well-functioning unity from the multiplic-
ity. It was beautifully defined in the old days, which we want to keep today: Rzec-
zpospolita – Respublica, i.e. some common property, common good, which we are 
all interested in at the level of even the smallest requirements. Therefore, we expect 
the state community to serve the common good of the entire diverse community 
of citizens of our homeland”42. The Primate clearly defined the tasks of state author-
ity and the line of agreement between the strikers and the government. He based 
it on the sense of the principle of the common good, but explained that this good 
must first of all be guaranteed by power in the sense of the common good, which 
is to serve everyone, not only people who have gained power by force. On the part 

40 Stefan kard. Wyszyński., Nauczanie społeczne… p. 376.
41 Ibidem, p. 343.
42 Ibidem, p. 455.
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of individuals, the principle of the common good was to mean helping other people, 
the ability to share with them what they needed. The principle of the common good 
was derived from the principle of love, because the common good is based primarily 
on human relationships, and not on material goods.

As a consequence, the authority, which surrounds its activity with secrecy, not only 
is unable to build the common good, but also prevents its creation. If an authority 
with powerful weapons of the mass media uses these media to lie to society, it relieves 
citizens of their responsibility for the common good, of the obligation to co-create it. 
This is because they are unable to fulfill the moral obligation to contribute to its devel-
opment43. Meanwhile, without it, the nation was approaching self-annihilation. “How 
important it is to know that we are at the service of this nation, which for centuries 
has prepared our native land on which we live today. We are so closely related to this 
nation that we do not break our community with it. Yes, we do have the will to pre-
serve our national existence. Defending the sovereignty of the fatherland is a moral 
imperative for us. Moreover, we have the will to provide our own life and personal 
culture with all the goodness of our lives, so that a particle of our soil will be planted 
after us in the cultivation of the native soil, to which we will finally give our body, so 
that the earth will be able to pay us on the day of our resurrection. When we are aware 
of this, we are guided by the good of the nation. We can think and talk about our own 
good – undoubtedly, but we know how to subordinate them to the common good”44.

Wyszyński also drew attention to this moral and educational aspect of the problem 
of the common good, but he did not do it to criticize the authorities, but to take care 
of society. He was aware that systems are passing and that the education of society 
is timeless. If a nation is deprived of its autonomy, sovereignty and responsibility 
for the common good, the nation will lose its greatest value. The common good is 
also a unifying factor. The authorities, trying to deprive society of responsibility for 
the common good, paid no attention to this category. The Church did it, although it did 
not have the media capacity that the authorities had: initially the press and radio, and 
then also television. Only the pulpit and pastoral letters remained for the Church, but 
the Primate of Poland knew that touching on social issues was presented by the au-
thorities as the interference of the Church with politics. “But whenever social topics 
come to the pulpit, you don’t have to think that it is dragging politics to the pulpit. It is 
the duty of the Church to recall the moral principles of life and coexistence; work and 
cooperation. Only then would the Church compromise its obligations if it did not do 
so, or if it were intimidated and said nothing about social matters.

The Church must not be intimidated. Besides, I do not think that, after the last pain-
ful experiences, anyone would think that the Church should be disturbed in the work 
of awakening consciences and reminding that the kingdom of work must be gov-
erned by the principles and inspirations of the Gospel of Christ. In this kingdom, 
man must be respected, for it is said to him: make the earth subdued, not: you will 
be a slave of labor and matter45. The struggle of the Church for the social education 
of the nation was therefore dangerous, because the propaganda used it to criticize 
the Church. Wyszyński, however, tried to distinguish between the strictly political 

43 J. Majka., Węzłowe problemy…, p. 89.
44 Stefan kard. Wyszyński., Nauczanie społeczne… p. 580.
45 Stefan kard. Wyszyński., Nauczanie społeczne… p. 416.
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and social issues, and especially between educating the society to be responsible 
for the common good. After all, in Wyszyński’s social thought, this principle had its 
source in the Gospel and morality. It flowed from the highest commandment – love. 
Therefore, at the hour of the Jasna Góra Appeal, the Primate prayed: “We are now 
embracing the entire homeland, all those who work in it and work for the common 
good, as well as those who run the homeland and take responsibility for it. We ask for 
God›s light and wisdom for everyone, for a spirit of mutual respect, consideration, and 
cooperation, for a spirit of peace and Christian love, and in the distribution of created 
goods – for a spirit of justice”46.

In society, the most important figure of the common good are moral values. The role 
of public authorities is similar to that of the father of the family or the manager 
of the building in the above examples. The task of the authorities is to make such 
decisions and act in such a way that human rights are universally recognized, re-
spected, fostered and supported. The authority is also to take care of creating such 
living conditions as to make it as easy as possible for every human being to fulfill his 
duties. It is about obligations concerning both everyday life and tasks resulting from 
the moral imperative of striving for good (and thus for salvation). Consequently, it can 
be concluded that the basic reason for the existence of public authority is the imple-
mentation of the common good.

Summary:
In the social philosophy of Blessed Cardinal Stefan Wyszyński, the primacy of man 

refers mainly to the most important expression of humanity, i.e. the person and its 
dignity. The teaching of the Primate of the Millennium and the entire social teach-
ing of the Church focuses on the ideal of social life corresponding to the dignity 
of the person. The goal of social life, or rather the goal of human life in society, is 
the development of a person in terms of all his potentials: physical, intellectual, 
spiritual, moral, i.e. the perfection of humanity.

Keywords: Theology, philosophy, ethics, general ethics, specific ethics, subjecti-
vity, human, Cardinal Stefan Wyszyński, social teaching of the Roman Catholic Church
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The Engagement and Engaged Couples 
as Matters of Concern
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Interesuje się pedagogiką małżeństwa i rodziny, teorią wychowania, nauczaniem Jana Pawła II, Benedykta 
XVI, Stefana Wyszyńskiego, pedagogiką i teologią ruchów katolickich, teologią duchowości.

Introduction
According to Dictionary of Contemporary Polish ‘concern’ is ‘a feeling of anxiety 

and apprehension caused by a difficult situation or premonition that such a situation 
will take place’ or ‘interest in somebody; care, solicitude and regard’1.

Our main focus will be on the above ‘threads.’
1. Concern regarding engagement understood as a time of shaping and perfecting 

mutual love which should be nourished during one’s whole life. The longing to make 
the other person happy, give her/him one’s love, oneself.

2. Concern regarding the engaged couple, their mutual care; care for the one with 
whom one wants to spend the rest of one’s life.

1. Concern Regarding Engagement
In the world of individuals which is focused on quick happiness, quick profit, and 

a life full of pleasure, it is all the more crucial to reflect on engagement, the signif-
icance of the oath to the person that one loves and with whom one plans to spend 
one’s life; the need to understand the period of engagement and thoughts concerning 
such choices.

Betrothal or handfasting is the beginning of the engagement. The latter term 
comes from the word ‘hand’ which makes one think of the phrase ‘to ask somebody’s 
hand in marriage.’ Therefore, ‘handfasting’ means a mutual promise regarding future 
marriage.

According to Dictionary of Matrimony and Family betrothal is ‘an oath taken by 
man and woman to contract a marriage. There is no one equivalent form of engage-
ment in the Church. The forms are governed by particular law which is established 

1 A. Sikorska-Michalak, O. Wojniłko, Troska, [w:] A. Sikorska-Michalak, O. Wojniłko (red.), Słownik współ-
czesnego języka polskiego, Wyd. Przegląd Reader’s Digest, Warszawa 1998, s. 178.
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by the Episcopal Conferences taking into account the secular custom and law if such 
was issued’2.

The rite of engagement was known already in antiquity. An Egyptian would give 
a ring to the chosen one, which was a sign of engagement. The first rings were made 
of wire, with no ornaments. A woman would wear it on the fourth finger of her left 
hand for it was believed that it is exactly there that the vein carries blood directly 
to the heart. Such a way of wearing a symbol of betrothal was to guarantee that the love 
of the engaged couple will not fade away over time.

A ring was also a sign of betrothal in ancient Rome and Greece. A Roman woman 
would even be given two rings. One was made of iron and was used on a daily basis. 
The second, made of gold, was worn only on special occasions and in public places3.

In ancient Greece, betrothal was a mandatory juridical act that preceded sol-
emnizing marriage4. The oath, on behalf of the fiancé, was taken by her father or, 
if there was no father, her brother, or a close relative (male) or legal guardian5. 
Betrothal was thus a contract made with a man. It meant that one’s daughter will 
get married so as to have children legally6. Candidates for a husband were thor-
oughly examined by the father of the girl. He would invite a given candidate home 
for some time. He would examine the behaviour, physical condition, and character 
of a candidate. On the other hand, a candidate would give the father of the potential 
fiancé gifts such as wine, food, or jewelry7. The ceremony of betrothal would in-
clude: a blessing by a priest, writing a contract, giving presents and a ring, reaching 
out the right hand and a kiss8.

According to Roman law, betrothal was a preliminary, though not essential, agree-
ment preceding matrimony, while in the light of the tribe law (e.g. Germanic) it was 
indispensabl9. Betrothal was included in the Law of Moses,10 and ‘bloomed’ in Roman 
law11. The latter used a definition by Florentinus: ‘Sponsalia sunt mentio et repromis-
sio nuptiarum futurarum’, which meant ‘the proclamation and mutual promise that 
the marriage will be contracted in the future12. Sponsalia comes from the word sponsio, 
a ceremonial contract in words entered in the old days. This was done by the fathers 
of the betrothed couple or the betrothed themselves if they were persons sui iuris that 
is ‘of their own right’, not subordinate to anyone in the family, pater familias (whose 

2 A. Bławat, Zaręczyny, [w:] M. Ozorowski (red.), Słownik Małżeństwa i Rodziny, Wyd. ATK, Warszawa 
– Łomianki 1999, s. 496.

3 P. Kroczek, Czy starożytność powinna być inspiracją dla współczesnego prawodawcy kościelnego w dzie-
dzinie małżeństwa i rodziny? Rozważania na kanwie kultury Grecji i Rzymu, Analecta Cracoviensia 45 
(2013), s. 326.

4 Tamże, s. 207.
5 L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

1983, s. 208.
6 A. Wypustek, Życie rodzinne starożytnych Greków, Wyd. Ossolineum, Wrocław 2007, s. 57.
7 L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

1983, s. 204.
8 J. Pelczar, Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązującego w Ausryi, 

w Prusach i w Królestwie Polskim, Wyd. W. Anczyc i Spółka, Kraków 1898, s. 73–74.
9 W. Abraham, Forma zawarcia zaręczyn i małżeństwa, Wyd. Gubrynowicz i Syn, Lwów 1909, s. 6–7.
10 T. Gromnicki, Forma zawierania zaręczyn i małżeństw, Wyd. L. Frommel, Kraków 1910, s. 4.
11 W. Góralski, Zaręczyny, F. Gryglewicz (red.), [w:] Encyklopedia katolicka, t. 20, TN KUL, Lublin 2014, 

s. 1255.
12 W. Włodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 92.
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authority was vast) in particular. If the agreement (the woman to be given under 
the authority of the husband) was breached, a financial penalty followed13.

The Catholic Church approved of engagement as far as it agreed with Her ethics and 
teaching. The proclamation of the future marriage was to be presented to the Church 
authority so that it may ascertain whether it complies with the Church norms. If there 
were no impediments, the Church approved of the engagement which was accom-
panied (also in the Roman rite) by writing a dowry contract and giving the ring14.

In the Middle Ages, a secular form of marriage was introduced. Thus the ceremony 
of contracting marriage was divided into two phases: the so-called ‘zmówiny’ when 
the fiancé settled a contract with the guardian of the future wife. It precisely deter-
mined the rules and the time of contracting a marriage. This was accompanied by 
advance money as well as giving items that symbolized the promise. By virtue of this 
contract, the man made a commitment to obey the second stage, the ceremony during 
which the woman was given to him15.

Engagement understood as a preliminary step towards – and preparations for 
– matrimony was supported by society until the middle of the twentieth century16. 
The matrimony here was of lay nature. Members of the families and witnesses were 
involved in the process of betrothal. It was impossible that matrimony takes place 
without the consent of the father of the future bride. Engagement usually lasted no 
longer than 12 months and it was a period not only of preparations for the ceremony 
but the time when the future spouses (often matched by a professional matchmaker) 
could get to know each other better. One of the engagement ceremonials (securing 
the financial stability of the two families in case the pre-marital contract is canceled) 
was an exchange of rings between the future spouses17.

2. Out of Concern for Engaged Couples
Today, like in the past, the time of engagement is especially significant. It is a period 

when we get to know our future spouse, her/his personality, upbringing, and world-
view. It is also a time of shaping and perfecting mutual love by making the other person 
happy, giving her/him the love of physical and spiritual closeness.

Engagement is ‘the time of verifying mutual relationship of the partners as well 
as each partner’s attitude towards other people. This time enables us to see the traits 
which shape the future spouse’s relations towards a given person as well as formu-
late expectations and demands towards our marriage partner. It is a time of shared 
experience, mutual ‘fitting together,’ preparing oneself for matrimony”18. At this stage, 
friendship should be an essential trait as it creates suitable conditions for the fiancés 
to get to know each other well: their characters, habits, and reactions. Friendship 

13 Tamże, s. 81-83.
14 W. Abraham, Forma zawarcia zaręczyn i małżeństwa, Wyd. Gubrynowicz i Syn, Lwów 1909, s. 5–7.
15 M. Jenda, Próba uchwycenia charakteru prawnego instytucji zaręczyn oraz skutki związane z ich odwo-

łaniem w świetle prawa polskiego ze wskazaniem regulacji w prawie niemieckim i włoskim, [w:] Młody 
Jurysta 2018(1), s. 3-17.

16 M. Klimowa, Okres przedmałżeński, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Warszawa 1988, s. 40.
17 Por., https://aclari.pl/poradnik/zareczyny-tradycja-ktora-zobowiazuje_19 dostęp dnia: 16.01.2022r.
18 I. Przybył, Od zaręczyn do wesela’’. Okres przedmałżeński w środowisku wiejskim w świetle aktualnych 

badań, [w:] W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. 
Kształty rodziny współczesnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 327.
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teaches us how to respect each other, how to be loyal, and how to cherish the hope 
that the other is a gift from God19.

In his teaching, Pope Francis emphasizes that engagement is connected with close-
ness and friendship which refers to the ability – given by God – to be for the other 
person. Thus marriage, above all, implies recognizing God’s plan. Of course, it is 
beautiful that nowadays young people may decide to get married because there are 
fond of each other. It is exactly the autonomy of the two people that requires the de-
cision to be conscious and unanimous. It is their autonomy that requires a certain 
process to take place, not only concerting each other’s inclinations and emotions. 
In other words, engagement is a period when two people called to matrimony are 
also called to seriously work on their love. To work hand in hand, heading for what 
is profound. It is a time of revealing oneself to another: a man learns what it is 
to be a woman by getting to know his fiancé. A woman learns what it is to be a man 
by getting to know this very man. One should appreciate this ‘mutual learning’: it is 
beautiful labour demanded by the very love which is far from carefree happiness 
or thrilling emotion20.

The time of engagement which is a time of discernment has its aims. These are: 
preparing oneself for marriage and building its foundations in freedom through deep-
ening one’s love; better discernment of each other’s ‘advantages and disadvantages,’ 
(which may be crucial for the ultimate decision); becoming aware of one’s duties 
as ‘the guardian and head of the family (in the case of a man) and duties of a wife and 
mother (in the case of a woman). It is also a time to reflect on whether the woman 
accepts her femininity and will not be reluctant to be intimate (which could give rise 
to huge difficulties in marriage). The foundations are also built by the joint decision 
to work on their intimacy later in marriage in a way that agrees with the integrity 
of marriage; also, by learning about sexual life in marriage, about how to plan to have 
children in a moral way; how to care for their babies; how and to what purpose edu-
cate children and prepare them for adult life; last but not least, how to run the house-
hold. Also, it is crucial to pray and receive Holy Communion for the intention of good 
and mature love of the betrothed and the oncoming life in matrimony; to participate 
in Christian premarital catechesis; to get to know the family of the future spouse; 
to build harmonious life21.

In order to be well prepared for marriage, a good pre-marital religious formation is 
necessary for which the parish is responsible. Its functions include: the proclamation, 
cult, charity, and mission (the Code of Canon Law of the Catholic Church specifies that 
it is about internal evangelization which is focused on the immediate milieu, as well 
as external evangelization which encompasses the whole world (Code of Canon Law, 
Cann. 160). Thus, as Pope Francis teaches, ‘proclamation also calls for ongoing for-
mation and maturation’22.

It is in the parish which is a place of catechesis and leading the faithful towards 
the fulness of the Christian life, that the pre-marital catechesis should take place. 

19 Bławat A., Zaręczyny, [w:] E. Ozorowski (red.), Słownik Małżeństwa i Rodziny, Wyd. ATK, Warszawa – 
Łomianki 1999, s. 347.

20 https://deon.pl/wiara/slub/papiez-ostrzega-przed-banalnym-narzeczenstwem,333519 (dostęp: 
26.03.2022).

21 Tamże.
22 Franciszek, EG, nr 160.
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The catechesis ought to cover the issues: theology of matrimony and family; threats 
presented to the family and the way to defend oneself against them; teaching natural 
methods of recognizing fertile time (in the light of life being sacred and the future 
of the society)23. The purpose of such catechesis should be not only to give information 
but above all to cultivate attitudes characteristic of the Christian life, explore one’s faith, 
and discover one’s bond with God, which enables a stable commitment in matrimony24.

Apart from religious issues, the couple should learn about the psychological differ-
ences between a woman and a man, about their needs and how to fulfill them so that 
their relationship may function well; also about potential problems and how to solve 
them. It is important that they learn how to choose a ‘good’ partner and the possible 
consequences of the wrong choice. The questions regarding sexual life and fertility, pre-
marital chastity, and faithfulness are also significant25. This proclamation in the parish 
is about ‘challenging’ the engaged couple, encouraging them ‘to discuss what each 
expects from marriage, what they understand by love and commitment, what each 
wants from the other, and what kind of life they would like to build together’26.

Pope Francis suggests four attitudes that should be part of the activity of the Church 
and which are dedicated to people who intend to enter into a sacramental marriage. 
They may serve as guidelines: to accept, to accompany, to discern, and to integrate.

To accept means to reach every human being, his/her heart and mind, with tender-
ness and mercy27. Thus one bears witness to the Gospel: when one does not distance 
oneself from the other person and his/her misfortune; when one truly approaches 
a person and her/his history28.

To walk together that is to ‘accompany with mercy and patience the eventual 
stages of personal growth as these progressively occur29. This also helps to create 
bonds between the members of the evangelizing community30.

Discernment is recognizing our paths of life in their pastoral, evangelical, and 
spiritual meaning. The psychological, sociological, and moral background is also 
taken into account here to discern the meaning of man’s life before God, to discern 
the pedagogy of love. In the Apostolic Exhortation Gaudete et exsultate on the call 
to holiness in today’s world, the Pope thinks of discernment as ‘a means of spiritual 
combat for helping us to follow the Lord more faithfully. We need it at all times, to help 
us recognize God’s timetable, lest we fail to heed the promptings of his grace and dis-
regard his invitation to grow. Often discernment is exercised in small and apparently 
irrelevant things (…) It involves striving untrammelled for all that is great, better and 
more beautiful, while at the same time being concerned for the little things, for each 
day’s responsibilities and commitments”31.

23 Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Fundacja Vita Familiae, Warszawa 2003, s. 26.
24 L. Pietruszka, M. Parzyszek, Narzeczeństwo-droga, którą warto przejść, Lublin: Wyd. TN KUL, Lublin 

2019, s. 56.
25 M. Cudak, Od rodziny pochodzenia do rodziny prokreacji, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanilstyczno-

-Pedagogiczna, Łowicz 1999, s. 148.
26 Franciszek, AL, nr 209.
27 Franciszek, AL, nr 310.
28 Tamże, nr 308.
29 Franciszek, EG, nr 44.
30 Franciszek, EG 24.
31 Franciszek, GE, nr 169.
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The last attitude suggested by Pope Francis is integration with oneself and with 
the community of the Church, which enables spiritual growth, maturation, and grow-
ing in love; integration is the aim of discerning and accompanying32.

Having accepted the guidelines of Pope Francis, the Polish Bishops’ Conference 
issued ‘Pastoral Guidelines Concerning the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia 
adopted on 8th June 2018.’ The document says: ‘we need to help young people discover 
the value and abundance of marriage. We need to remind them of the significance 
of virtues, especially chastity which is the condition for an authentic love of the spouses 
to grow. Close preparations as well as accompanying should convince the engaged 
couple not to perceive getting married as the end in itself. Rather, to take marriage 
as their vocation which requires an adamant and realistic decision that they go through 
all trials and challenges together”33.

Therefore, out of concern for engaged couples and their formation, we find it vital 
to consider the above issues as part of preparations for the sacramental marriage 
in all stages: further, closer and immediate. This should cover the testimony of the life 
of one’s own family strengthened by accurate Christian initiation that emphasizes 
the connection between matrimony, baptism, and other sacraments; also creating 
programs focused on preparing engaged couples for marriage. There is an urgent 
need to reflect on making mature decisions, discerning obstacles or threats, ex-
pressing personal expectations towards the other person, and sketching a picture 
of the future life together. Organizing a wedding festivity is an important issue 
as well. Also, understanding that a sacrament is not a fleeting moment that will 
be part of memories, but a ceremony that enduringly impacts the whole married 
life of the couple34.

3. Conclusions and Recommendations
The above thoughts flow out of concern regarding the way engagement should 

be properly experienced, out of concern for engaged couples, their religious and 
spiritual formation, and maturity. They seem to substantively justify the need for 
taking up this issue, delving into new ideas as well as the new-and-old teaching 
of the Church on this matter.

It is pivotal that those who see the urgent need to engage in the process of pre-
paring young people for marriage understand that this need must spring out of con-
cern for happy marriage and family, out of concern for their stability and the growth 
of their members. Therefore, we may enumerate the obligations that priests, family 
life counsels, or therapists will face:
1. The formation of young people, as early as possible, which will enable them to per-

ceive matrimony as a vocation and mission.
2. Engaging in marriage and family catechesis those specialists who are prepared, 

formed, and convinced that the teaching is right
3. Arranging congregations where materials dedicated to Christian life in matrimony 

and family will comply with the requirements and challenges of the contemporary 
world

32 Franciszek, AL, nr 299.
33 Franciszek, Al., nr 211.
34 Franciszek, GE, nr 205-216.
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4. Activating employees of the family conciliation service who help resolve family 
problems, shape proper parental attitudes, and teach about natural methods 
of discerning fertility time, etc.
We can see that nowadays young people face manifold difficulties including the un-

certainty of tomorrow and variability. That is why we should take measures that will 
reveal the value of engagement, matrimony, and family.

Summary:
Throughout history, people prepared themselves to take up their roles in marriage 

in various ways. Marriage was often arranged, characteristic of a specific social group. 
Gradually, it became a union in which feelings played an important role. Today, we can 
see that the institution of engagement is underestimated and even bypassed. More 
and more often young people go from the stage of being friends to marriage which 
means they cast aside the period when they could get to know each other better, ed-
ucate themselves to love as well as observe how they change. It is also a time when 
important issues like family, parenthood, chastity, obligations, and upbringing could 
be delved into. Therefore, while discussing the significance of matrimony and family 
we should take up issues that seem neglected or even absent. Among these are the en-
gagement and concerns for engaged couples.

Key words: engagement, marriage proposal, commitment, spiritual growth, ma-
turation

Streszczenie:
W trosce o narzeczeństwo i narzeczonych
Na przestrzeni dziejów, ludzkość różnie przygotowywała się do podjęcia ról mał-

żeńskich. Często były to związki aranżowane, wpisujące się w odpowiednią grupę 
społeczną, stopniowo przechodzące w związki, w których zaczęto akcentować uczu-
cie. Współcześnie daje się zauważyć bagatelizowanie oraz odchodzenie od instytucji 
narzeczeństwa. Coraz częściej z etapu relacji koleżeńskich, młodzi ludzie przechodzą 
w etap małżeński pozbawiając się tym samym czasu lepszego poznania, wychowywania 
siebie do miłości, obserwacji dokonujących się zmian w sobie i w osobie przyszłego 
współmałżonka, przedyskutowania ważnych tematów dla wspólnego życia takich 
jak np. rodzina, rodzicielstwo, czystość, obowiązki, wychowanie. Pokazując zatem 
ważność małżeństwa i rodziny należy na nowo podejmować tematy wydające się 
nieobecne lub zaniedbane. Takim temat z pewnością jest zagadnienie narzeczeństwa 
i troski o narzeczonych.

Słowa kluczowe: narzeczeństwo, oświadczyny, zobowiązania, rowój duchowy, 
dojrzewanie
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Arteterapia 
a katolicki ideał wychowania

Dr Anna Godlewska-Zaorska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ur. 29.09.1984 r. w Ostrołęce. Absolwentka pedagogiki (pedagogika społeczna; wczesna edukacja). Tera-
peuta zajęciowy i terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia. Ukończyła studia doktoranckie w dziedzi-
nie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika. Doktorat „Tożsamość profesjonalna terapeutów zajęcio-
wych” obroniła w 2017 r. z wyróżnieniem. Adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Wczesnej Edukacji Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wstęp
Życiu ludzkiemu od zawsze towarzyszył lęk, strach, smutek, ból, cierpienie. Ma to nega-

tywny wpływ zarówno na ciało człowieka jak i jego psychikę. Aby temu zaradzić, szukano 
różnych sposobów i stopniowo zaczęto dostrzegać dodatni wpływ sztuki na dolegliwości 
wynikające ze schorzenia ducha i umysłu1. Nie dziwi więc fakt, że terapeuci, psycholodzy, 
pedagodzy oraz animatorzy żywo interesują się rodzajami arteterapii. Mimo to nadal 
brakuje pogłębionych badań empirycznych, dających odpowiedź na pytanie dotyczące 
intencji i wartości sztuki w odniesieniu do obszarów życia duchowego, emocjonalnego, 
intelektualnego i społecznego człowieka. Przyczynia się to do tego, że terapia przez sztukę 
traktowana jest często z przymrużeniem oka. Mając jednak na uwadze poprawę lub za-
chowanie zdrowia psychicznego człowieka oraz fakt potrzeby szczęścia w duszy istoty 
ludzkiej, należy przyznać, że zagadnienie to jest warte analiz teoretycznych i empirycznych.

1.  Istota arteterapii a katolicki ideał wychowania
Pojęcie arteterapia składa się z dwóch komponentów: arte i terapia. Słowo arte 

jest najbliższe łacińskiemu źródłosłowowi ars, artis – „sztuka”2. Natomiast termin 
terapia pochodzi od greckiego słowa therapeuein – „przywracanie zdrowia chorym 
ludziom i zwierzętom za pomocą różnorodnych środków i zabiegów”3, opiekowanie 
się kimś, troszczenie się o kogoś, leczenie4. Terapia traktowana jest często jako „postę-
powanie lecznicze bez użycia środków farmakologicznych lub ingerencji chirurgicznej 
wobec osób, które źle się czują pod względem psychicznym i fizycznym”5.

Istnieje wiele definicji arteterapii, dlatego autorka ogranicza się do przedstawienia tylko 
tych, które w jej przekonaniu, najpełniej oddają sens terminu. M. Kulczycki określa twórczą 

1 B. Kamińska, Terapia zajęciowa w ujęciu historycznym, „Rewalidacja” 2003, nr 2, s. 43.
2 Słownik polsko-łaciński http://latina.ovh.org/index.php (data pobrania: 30.12.2021).
3 Słownik współczesnego języka polskiego, T. II, B. Dunaj (red.), Warszawa 1996, s. 421.
4 W. Szulc, Sztuka i terapia, Warszawa 1993, s. 16
5 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1987, s. 916.
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terapię jako „układ poglądów i czynności ukierunkowanych na utrzymanie i/lub podnosze-
nie poziomu jakości życia ludzi przy pomocy szeroko rozumianych dzieł sztuki i uprawiania 
sztuki”6. Inne spojrzenie na terapię przez sztukę zaproponowały E. Jędrychowska-Płonka 
i D. Baranowska-Bartyzel uznając ją za „uniwersalną metodę leczenia w psychiatrii […] 
będącą procesem twórczym, wykorzystującym zasoby człowieka, pozwalającym mu na 
harmonijne łączenie zmysłów z intelektem w przeżywaniu siebie i świata, w redukowa-
niu napięć, w otwieraniu się”7. Z kolei zdaniem W. Karolaka arteterapia8 to „wydobywanie 
z pacjentów sił i energii, które pomagają im we własnym rozwoju, to poszukiwanie mo-
tywacji dla procesu twórczego, w którym często dochodzi do głosu zjawisko katharsis”9.

Warto podkreślić, że termin arteterapia odnosi się zarówno do wykorzystania sztuki 
w celach diagnostycznych jak i terapeutycznych. Twórcza terapia nie dotyczy tylko 
procesu tworzenia, ale także korzystania z istniejących dzieł i działań twórczych10. 
Obecnie pojęcie arteterapia funkcjonuje w dwóch znaczeniach: wąskim – jako terapia 
przy użyciu sztuk plastycznych i nosi nazwę plastykoterapii lub terapii malarskiej11, 
oraz szerokim obejmującym muzykoterapię, choreoterapię, biblioterapię, a ponadto 
działania terapeutyczne z wykorzystaniem teatru, filmu oraz sztuk plastycznych, takich 
jak malarstwo, rzeźba, grafika i inne. W artykule przyjęto szersze znaczenie terminu 
arteterapia. Zatem uznano, że terapia przez twórczość jest pojęciem obejmującym 
różne sposoby wykorzystania sztuki w leczeniu.

Przejście od istoty arteterapii do katolickiego ideału wychowania zdaje się być 
płynne, ponieważ gdzieś w tle obu kategorii pojęciowych jawi się ich związek, który 
autorka postara się wydobyć. S. Szuman pisał: „Ideał jest zawsze ideą, tj. czymś pomy-
ślanym, czymś, co nie posiada realnego bytu, lecz jest pomysłem i koncepcją. Jednak 
idea, która nie stała się czyimś ideałem, występuje w nim, jako coś, co pragnąłby 
on zrealizować, osiągnąć”12. Ponadto, ideał nie jest czymś na wzór zwykłego marze-
nia, nie jest nawet „szczytem marzeń, bo jest zarazem ideą, to jest pojęciem, myślą”13.

Pedagogika katolicka, formułując „ideał wychowawczy, bierze za punkt wyjścia 
swych rozważań fakt pożądania szczęścia przez każdego z ludzi. Potrzeba szczęścia 
w duszy człowieka jest, bowiem tak głęboko w niej zakorzeniona, że jej wyrwać 
stamtąd nie potrafi nikt ani nic”14. Miejsce szczęścia człowieka wpisanego w katolicki 
ideał wychowania stwarza ciepłą i przyjazną atmosferę dla rozważań teoretycznych 
i badań eksploracyjnych.

6 Podaję za: E. Grzebyk, Warsztat z zakresu terapii, [w:] Kurs z zakresu terapii przez sztukę, M. Kulewska, 
A. Chamena (red.), Wrocław 1999, s. 33.

7 E. Jędrychowska-Płonka, D. Baranowska-Bartyzel, Rola arteterapii w rehabilitacji osób z zaburzenia-
mi psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Di-
gnam” w Katowicach, „Psychoterapia” 2000, nr 1, s. 73.

8 Zdaniem artysty W. Karolaka arteterapia to „Terapia przez sztukę”, „Terapia przez twórczość” lub „Twór-
cza terapia”. W niniejszej pracy wyżej wymienione określenia uznano jako synonimy. Zatem terminy 
wprowadzone przez W. Karolaka traktowano jako odpowiedniki słowa arteterapia.

9 W. Karolak, Co to jest arteterapia?, [w:] Arteterapia. Znaczenie arteterapii w psychiatrii polskiej, A. Gmi-
trowicz, W. Karolak (red.), Łódź 2000, s. 7.

10 M. Kuśpit, Arteterapia, „Remedium” 2003, nr 3, s. 6.
11 A. Janicki, Twórczość artystyczna w świetle teorii psychologicznych, „Zeszyt Naukowy Akademii Mu-

zycznej we Wrocławiu” 1989, nr 52, s. 65-75.
12 S. Szuman, Idealizm światopoglądu młodzieży, [w:] Psychologia światopoglądu młodzieży. Idealizm, fi-

lozofia, religia, S. Szuman, J. Pieter, H. Wereński (red.), Warszawa-Lwów 1933, s. 4.
13 Tamże.
14 B. Kulesza, Katolicki pogląd na cele wychowania, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1933, nr 2, s. 137-156.
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W pedagogice katolickiej wyróżnia się stan pragnienia szczęścia i stan nasycenia 
szczęściem. Bez tego drugiego pierwsze pozostaje tylko marzeniem. „Pragnienie 
domaga się zaspokojenia, zaspokojenie pobudza nowe pragnienie. Każde zaś nowe 
pragnienie – różni się od poprzedniego szerszym zakresem i większą siłą – każde 
nasycenie różni się od poprzedniego tym, że wymaga większej treści”15. Odpowiedź 
na pytanie o miejsce szczęścia i równowagi wewnętrznej w pedagogice katolickiej 
jest ważna, tworzy bowiem podstawę codziennej praktyki wychowawczej16, ale także 
edukacyjnej, opiekuńczej czy terapeutycznej.

2.  Metodologia badań własnych
Przedmiotem badań eksploracyjnych, czyli tym, co stanowi „obiekt poznania i dzia-

łalności człowieka”17, autorka uczyniła zagadnienie intencji i wartości arteterapii 
w życiu osób doświadczających zaburzeń psychicznych. Zgodnie ze stwierdzeniem 
– iż terenu badań nie należy traktować tylko jako określone terytorium, ale także 
instytucję lub placówkę18 – terenem badań autorka uczyniła Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ostrołęce, z kolei podmiotem 
badań stały się trzy osoby, korzystające z usług wspomnianej placówki.

Ze względu na przedmiot badań eksploracyjnych autorka wybrała metodę indywi-
dualnych przypadków. Warunkuje ona jakościowe podejście w badaniach naukowych. 
Metoda indywidualnych przypadków „jest to badanie, które zawęża swój przedmiot 
poznania do pojedynczego bądź kilku przypadków”19. Przedmiotem jego może być 
pojedyncza osoba lub zjawisko, grupa, instytucja bądź organizacja. Obiekt badania 
jest w jakiś sposób szczególny w swej jednostkowości, a badacz dąży do poznania tej 
niepowtarzalności interesującego go zjawiska20.

Każda metoda badawcza jest ściśle związana z odpowiadającymi jej technikami 
badawczymi, będącymi czynnościami praktycznymi, regulowanymi „starannie wy-
pracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych 
informacji, opinii, faktów”21. W ramach wybranej metody badawczej i w celu jej reali-
zacji wykorzystano techniki wywiadu i obserwacji.

3.  Wybrane wyniki badań własnych

Krzysztof
„Arteterapia jest ważną dziedziną duchowości człowieka”.

Krzysztof jest niezwykle wrażliwym mężczyzną. Już przy pierwszym kontakcie 
zaraża swoją serdecznością i łagodnością. Jak sam o sobie mówi jest człowiekiem 

15 J. Kuchta, Nowe kierunki i dążenia współczesnej katolickiej pedagogiki, Lwów 1939, s. 90.
16 J. Kostkiewicz, Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939, Kraków 2013, 38.
17 Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=przedmiot (data pobrania: 29.12.2021).
18 H. Górecka, Struktura pracy promocyjnej i ogniwa postępowania badawczego, [w:] Prace promocyjne 

z pedagogiki, W. Ciczkowski (red.), Olsztyn 2000, s. 89.
19 T. Bauman, Badania empiryczne jakościowe, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. I, T. Pilch 

(red.), Warszawa 2003, s. 283.
20 Tamże.
21 A. Kamiński, Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, [w:] Metodologia pe-

dagogiki społecznej, R. Wroczyński, T. Pilch (red.), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1974, s. 42.
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„uczuciowym, romantycznym czasem nawet melancholijnym, którego łatwo zranić 
i wykorzystać”.

Krzysztof należy do grupy osób, które jako pierwsze zaczęły korzystać z oferty 
terapeutycznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce. W przeciągu ostat-
nich lat, na co sam wskazuje, wiele zmian nastąpiło w jego życiu. „Kiedyś byłem inny, 
tylko siedziałem w domu. Byłem zamknięty w sobie, nerwowy, dużo krzyczałem, nie 
miałem poczucia humoru, byłem ponury i smutny. Teraz, kiedy jestem w grupie, między 
ludźmi, którzy mają podobne problemy, którzy mnie rozumieją, czuję się lepiej, nie 
muszę udawać. Przestałem czuć się samotny, wiem, że jestem częścią wspólnoty, mam 
z kim porozmawiać, wypić kawę, pośmiać się. Wiem, że tu zawsze mogę coś porobić, 
poczuć się potrzebny i szczęśliwy”.

Do podjęcia aktywności artystycznej przekonała go instruktorka terapii zajęcio-
wej. Krzysztof wyznaje: „Na początku nie angażowałem się zbytnio, przychodziłem na 
krótko, trochę posiedziałem, trochę popatrzyłem. Z czasem Pani Agnieszka (terapeutka) 
poprosiła mnie żebym zaczął malować na szkle. Nie myślałem, że mi się to spodoba, 
ale jednak. To był strzał w dziesiątkę. Teraz staram się coraz bardziej angażować, 
otwierać na nowe aktywności”. Jego cierpliwość i precyzja sprzyja podejmowaniu 
prac na zajęciach plastycznych. Pod fachowym okiem instruktorki tworzy prace na 
szkle oraz wydrapywanki. Jak mówi: „Lubię prace, które wymagają cierpliwości, lubię 
podłubać w czymś, namalować coś na szkle”.

Prace Krzysztofa stanowią cześć wystroju Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Ostrołęce. Jedna, o czym z niezwykłym zadowoleniem mówi „została nawet po-
chwalona przez dyrekcję Domu”. Taka aprobata ze strony innych jest dla Krzysztofa 
niezmiernie ważna, gdyż jak mówi: „Dobre słowo motywuje mnie do pracy, a jeśli 
ktoś mnie nie doceni biorę to do siebie”.

Zdjęcie 1. Raj – praca Krzysztofa stanowiąca część wystroju Środowiskowego Domu Samopomocy 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ostrołęce

Źródło: materiały własne autorki pracy
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Krzysztof jest człowiekiem bardzo wierzącym. Świadczy o tym chociażby jego ży-
ciowe motto, które brzmi następująco: „Należy przejść przez życie uczciwie, tak aby 
nikogo nie zranić, żeby po śmierci Pan Bóg mógł człowieka wynagrodzić”. Krzysztof 
twierdzi, że: „Pan Bóg dał człowiekowi życie, po to żeby człowiek przeżył je jak naj-
lepiej, a za każdy nowy dzień, który jest darem, należy Bogu dziękować”.

Choroba jest dla Krzysztofa „doświadczeniem, zesłanym przez Pana Boga”. Mimo 
tego, że Boga określa „sprawcą swojego schorzenia”, do niego właśnie wznosi modli-
twy, „aby przezwyciężyć cierpienie”. On jest „jego podporą i najlepszym przyjacielem, 
który pomaga w walce z chorobą”.

Obawy Krzysztofa wiążą się z jego przyszłością. Aktualnie mieszka z rodzicami, 
martwi go jednak „jak to będzie, gdy ich zabraknie”. Jego największym marzeniem jest 
założenie własnej rodziny, jak wyznaje: „Chciałbym znaleźć drugą połowę, kobietę, 
która mnie zrozumie i zaakceptuje, z którą będę mógł spędzić resztę życia, założyć 
rodzinę, a może nawet mieć dzieci”.

Piotr
„Arteterapia daje mi szczęście, pomogła mi jak lekarstwo zamiast tabletki”.

Piotr jest pogodnym, dwudziestoośmioletnim, mężczyzną. W Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Ostrołęce, którego jest klientem od 2007 roku, można go 
spotkać popołudniami, gdyż jak twierdzi największą trudność sprawia mu „wczesne 
wstawanie, a czas od godziny szóstej rano do południa należy przespać”.

Piotr żyje w przeświadczeniu, że przyszedł na świat „niegotowy” i nieustannie 
buduje „siebie od nowa”. Pomaga mu w tym arteterapia. „Dzięki niej pokonuję własną 
niemoc psychiczną oraz bariery, które buduje świat zewnętrzny”. Swoją chorobę roz-
patruje z dwóch pespektyw, jako „dar i zakałę”.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce, który nazywa drugim domem, 
określa jako miejsce, gdzie może się rozwijać, zaś pobyt w placówce traktuje niczym 
pracę. Świadczą o tym słowa: „Jeżeli bym tutaj nie przychodził, to w domu, w czterech 
ścianach zgłupiałbym zupełnie. Gdy tu przyjdę, zrobię swoje, to wracam do domu 
odprężony. Wiem, że gdzieś byłem, coś pożytecznego zrobiłem. Zmęczyłem się i przy-
chodzę do domu, tak jakby z pracy”.

Piotr z wielką pasją oddaje się rysowaniu. Wspomina: „Zawsze rysowałem. Od 
dziecka byłem zafascynowany malarstwem, gdy wchodziłem do kościoła to patrzyłem 
od razu na freski i obrazy. Przesiadywałem godzinami przed telewizorem, oglądając 
programy dokumentalne o wielkich malarzach. Tam podpatrywałem nowe pomysły. 
Strasznie mnie to kręciło i kreci do dzisiaj”.

Większość prac Piotra, których mała część stanowi wystrój Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Ostrołęce, powstała w nocy. Jak mówi: „Rzadko kiedy 
rysuję w dzień. Lubię ciszę i spokój. Uspokajam się, kiedy jestem zupełnie sam, 
kiedy wszyscy śpią. Wtedy tworzę”. W placówce Piotr stara się doskonalić swój 
warsztat. Bacznie przygląda się pracy instruktorów. Jest czujny na wszelkie no-
winki dotyczące warsztatu malarskiego, a kiedy ma wątpliwości konsultuje je 
z prowadzącymi zajęcia.

Piotr jest bardzo dokładnym, wymagającym artystą. Pozwoliłam sobie użyć tego 
określenia, ponieważ on sam tak siebie nazywa. Każdy obraz poprawia kilkakrotnie. 
Dopiero, gdy jest wszystko, tak jak „powinno być” odczuwa „zadowolenie”. Prace, które 
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nie sprostały jego wymaganiom zwija w rulon i odkłada do szafy. Jak mówi „tylko te 
lepsze wkładam do teczki”.

Zdjęcie 2. Droga krzyżowa – praca Piotra stanowiąca część wystroju Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ostrołęce

Źródło: materiały własne autorki pracy

Na temat dobroczynnego wpływu terapii przez sztukę Piotr wypowiada się na-
stępująco: „Arteterapia daje mi szczęście, pomogła mi jak lekarstwo zamiast tabletki. 
Zanim zacząłem tu przychodzić, siedziałem bezczynnie w domu parę lat”. Teraz Piotr 
przyznaje, że czuje się potrzebny, użyteczny. W przeciągu ostatnich kilku lat uległy 
poprawie jego kontakty z otoczeniem, łatwiej nawiązuje nowe znajomości

Piotr uważa się za człowieka dobrego z poczuciem humory. Dla którego każdy dzień 
jest niespodzianką. Swoje miejsce na świecie, odnajduje w domu rodzinnym, gdzie 
mieszka z mamą, a życie traktuje jako „przedsionek do czegoś większego, co jest po 
drugiej stronie”. W dążeniu do szczęścia pomaga mu poczucie humoru i rysowanie. 
Dlatego stara się kierować maksymą: „Rysuj ile tylko się da”.

Jak na artystę przystało Piotr pragnie sławy „nie pieniędzy, tylko sławy i uznania”. 
Pomimo tak nietuzinkowego pragnienia, jego potrzeby są dość przyziemne, nieodróż-
niające się od potrzeb przeciętnego człowieka, „potrzebuję miłości i szacunku”.

Michał
„Arteterapia jest dla mnie czymś, co pomaga mi wyzdrowieć”.

Michał zaczął korzystać z oferty terapeutycznej Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Ostrołęce pod koniec 2008 roku, miał wtedy zaledwie dwadzieścia pięć 
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lat. Chętnie podejmuje rozmowę, woli jednak odpowiadać na konkretne pytania niż 
prowadzić dłuższą konwersację.

Jednakże, nie na każdy temat Michał, odpowiadał krótko i zdawkowo. Kiedy 
przedmiotem naszej uwagi stała się teatroterapia, popłynął strumień słów. Michał 
z wielką pasją i zapałem zaczął opowiadać o pantomimie, w której brał udział. „Latem 
w ostrołęckiej hali sportowej odbyła się impreza integracyjno-kulturalna pod hasłem 
„Nie jesteśmy sami”. Wtedy to nadszedł czas na występ wszechczasów, czyli premierę 
naszego zespołu teatralnego. Przedstawialiśmy pantomimę zatytułowaną „Słoneczna 
pieśń biedaczyny”, czyli fragment z życia świętego Franciszka z Asyżu”. Ten występ, 
jak mówi: „Był owocem wielotygodniowej pracy pana Olka (instruktor teatroterapii) 
oraz domowników. Trwał dwadzieścia minut, ale jakież to były emocjonujące minuty, 
pełne smutku i radości. Widownia na chwilę oniemiała z wrażenia, kiedy na scenie 
pojawił się święty Franciszek, czyli ja, a tuż za mną bogacz ze swoją żoną, która w ma-
giczny sposób zamieniła się w drzewo. Na scenie grasowało też dwóch rozbójników, 
przyfrunęły piękne ptaki i przydreptały zwierzątka, które karmiłem”. Po chwili z nie-
kłamanym wzruszeniem dodaje „widziałem reakcje widzów, które były tak szczere 
i spontaniczne, że i ja uległem tej magicznej chwili”.

Zdjęcie 3. Słoneczna pieśń biedaczyny – pantomima, w której Michał grał główną rolę

Źródło: materiały własne autorki pracy

Michał od czterech lat zafascynowany jest przygodą z teatrem. Zawsze można go 
spotkać na zajęciach teatroterapii, gdzie pod okiem instruktora rozwija swoje umie-
jętności. Jak twierdzi: „Wcześniej nie interesowałem się teatrem, czasem, jeszcze 
w szkole, chodziłem na przedstawienia teatralne, nigdy jednak nie grałem”. Dopiero 
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrołęce, jak wspomina, „terapeuta po-
prosili mnie, żebym nie siedział bezczynnie, żebym zaczął coś robić”.

Dziś decyzji sprzed kilku lat, o podjęciu aktywności teatralnej, Michał nie żałuje. 
Odczuwa „wielką radość i satysfakcję z grania”. Wie, „że jest potrzebny” i potrafi 
„zrobić coś pożytecznego”. Uczestniczy w przeglądach twórczości teatralnej, które 
mają dla niego ogromne znaczenie z kilku powodów. Jak mówi: „Przede wszystkim 
jest to okazja dla mnie do poznania siebie i swoich możliwości, do poczucia odrobiny 
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szczęścia. Zauważyłem, że mam talent sceniczny i potrafię sobie poradzić z emocjami 
w chwili szczególnego napięcia. Przekonałem się o sile integracji i konieczności 
otwarcia na innych ludzi”.

Michał określa siebie z jednej strony jako „człowieka inteligentnego”, a z drugiej 
„niezaradnego życiowo”. Swoją bezradność życiową tłumaczy „brakiem możliwości 
podjęcia pracy”. Pracy, która stanowi dla niego największe marzenie. Wyznaje: „Chciał-
bym być zaradny, zacząć pracować, mieszkać sam, a nie z mamą, sam się utrzymywać”. 
Aby poprawić swoją pozycję na rynku pracy Michał wziął udział w szkoleniu dla osób 
niepełnosprawnych z zakresu doradztwa zawodowego oraz poradnictwa psycholo-
gicznego zorganizowanym w Popowie przez PFRON oraz Caritas Diecezji Płockiej. 
„Poprzez uczestnictwo w szkoleniu miałem możliwość zdobycia wiedzy na temat 
rynku pracy, prawa pracy oraz metod poszukiwania pracy. Co ważne uświadomiłem 
też sobie własne plany zawodowe”, mówi Michał.

W życiu Michał kieruje się mottem: „Trzeba wierzyć, bo wiara czyni cuda. Trzeba 
wierzyć w Boga i w to, że będzie lepiej”. Każdy dzień traktuje jako „krótki okres, który 
trzeba wykorzystać do maksimum”. Dlatego też Michał gospodaruje sobie czas po-
żyteczną treścią. Gdy uczestniczy w zajęciach arteterapeutycznych czuje, że spędził 
„dzień należycie”.

Podsumowanie
Arteterapia to niezwykle wartościowy i fascynujący sposób pracy z osobami do-

świadczającymi zaburzeń psychicznych. Z jednej strony pozwala osobom chorym na 
ujawnienie swoich przeżyć, myśli, uczuć i emocji, zwłaszcza wtedy, gdy brakuje im 
odpowiednich słów lub odwagi. Z drugiej strony daje możliwość poznania i zrozumie-
nia problemów drugiego człowieka. Zatem arteterapia okazuje się być wartościowa 
zarówno w procesie terapeutycznym, jak i diagnostycznym.

Obserwacje i wywiady przeprowadzone w ramach powziętych badań eksplora-
cyjnych wskazały, że twórcza terapia wywołuje głębokie, pozytywne emocje. Daje 
możliwość odzwierciedlania stanów wewnętrznych. Arteterapia stanowi ważną 
dziedziną duchowości człowieka. Ponieważ pozwala odtworzyć przeżywane emocje, 
myśli, uczucia oraz przelać je na wybraną formę twórczości artystycznej. Wybraną 
to znaczy najlepszą z perspektywy osoby badanej. W losach indywidualnych przy-
padków pojawiają się różne rodzaje preferowanych zajęć z zakresu arteterapii (pla-
stykoterapia, teatroterapia).

Arteterapia stanowi dziedzinę ochrony zdrowia, nie pozwala na wybór zła, kieruje 
ku prawdzie i dobru. Niezależnie od tego, gdzie jest prowadzona jej nadrzędną inten-
cją nie jest stworzenie zachwycającego dzieła sztuki, ale przede wszystkim dążenie 
do osiągnięcia stanu równowagi wewnętrznej, dążenie do szczęścia, poprzez użycie 
różnych środków wyrazu artystycznego. Arteterapia jest, zatem drogą do osiągnięcia 
sprzężonych ze sobą celów wychowania katolickiego i celów życia. Najlepiej potwier-
dzają ten argument przybliżone w artykule historie trzech osób – podopiecznych Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ostrołęce.

Streszczenie:
Podstawowym celem niniejszego artykułu naukowego było uporządkowanie teo-

retycznych podstaw dotyczących arteterapii. Ponadto autorka istotę twórczej terapii 
powiązała z katolickim ideałem wychowania. Zasadniczą część artykułu stanowi 
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prezentacja wyników jakościowych badań empirycznych. Analiza i interpretacja 
studiów indywidulanych przypadków ukazuje, że arteterapia stanowi drogę do osią-
gania sprzężonych ze sobą celów wychowania katolickiego i celów życia. Bowiem 
nadrzędną intencją arteterapii nie jest stworzenie zachwycającego dzieła sztuki, ale 
przede wszystkim dążenie do osiągnięcia stanu równowagi wewnętrznej, dążenie 
do szczęścia, poprzez użycie różnych środków wyrazu artystycznego. Natomiast pe-
dagogika katolicka, formułując ideał wychowawczy, bierze za punkt wyjścia swych 
rozważań fakt pożądania szczęścia przez każdego z ludzi.

Słowa kluczowe: arteterapia, katolicki ideał wychowania, szczęście, zaburzenia 
psychiczne, metoda indywidualnych przypadków

Summary:
Art therapy and the Catholic ideal of education
The main goal of this scientific article was to organize the theoretical foundations 

of art therapy. Moreover, the author linked the essence of creative therapy with the Ca-
tholic ideal of upbringing. The main part of the article is the presentation of the results 
of qualitative empirical research. The analysis and interpretation of individual case 
studies shows that art therapy is a way to achieve the interrelated goals of Catholic 
education and the goals of life. Because the overriding intention of art therapy is not 
to create a stunning work of art, but above all to strive to achieve a state of internal 
balance, strive for happiness through the use of various means of artistic expression. 
On the other hand, Catholic pedagogy, when formulating the educational ideal, takes 
as the starting point for its considerations the fact of each human being’s desire for 
happiness.

Keywords: art therapy, the Catholic ideal of education, happiness, mental disor-
ders, case study method
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Ojcostwo Boga 
w ujęciu świętego Pawła

Ks. mgr Witold Morozowicz – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kapłan Diecezji Kaliskiej, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, dziedzina nauki teologiczne. Zainteresowania naukowe: teologia duchowości, teologia biblij-
na, liturgika.

Wstęp
Pojęcie Boga w umyśle człowieka powstaje stopniowo. Wielki wpływ na obraz 

Boga u dziecka, mają relacje wewnątrz danej rodziny, a zwłaszcza relacja z ojcem. Im 
jest ona lepsza, im więcej w niej miłości, tym większa szansa, że dziecko będzie miało 
pozytywny obraz Boga i nie będzie wahało się nazywać Go swoim Ojcem1. Niestety, 
w czasach, kiedy wiele rodzin jest rozbitych, wielu ojców nie staje na wysokości za-
dania, obraz Boga może ulegać wykoślawieniu. Istnieje nagląca potrzeba, by zobaczyć 
jaki Bóg jest naprawdę. W tym celu należy powrócić do źródeł. Dla katolika jednym 
ze źródeł jest Pismo Święte, w którym zawiera się Słowo Boże. W niniejszym artykule 
przewodnikiem będzie dla nas święty Paweł. Dla niego Bóg jest Kimś niezwykle bliskim 
człowiekowi, do tego stopnia, że nie zawaha się nazwać Go Ojcem. Rozczytując się 
w listach świętego Pawła, młoda karmelitanka Elżbieta Catez2 odnalazła swoją drogę 
do świętości: „«myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam»”3. „«Wciąż 
pędzę naprzód», wołał św. Paweł; tak i my powinniśmy codziennie schodzić po tej 
ścieżce do Przepaści, którą jest Bóg. Pozwólmy ześliznąć się po tym stoku z ufnością 
pełną miłości”4. W obliczu niespokojnych czasów, w których żyjemy, warto bliżej za-
poznać się z nauczaniem świętego Pawła o Bogu jako Ojcu. Doświadczenie dobroci 
Boga jako Ojca, wiąże się ze zmianą sposobu życia, podejścia do otaczającej nas rze-
czywistości. Doświadczając miłości jesteśmy w stanie obdarzać miłością drugiego 
człowieka, budować silne rodziny i zdrowe społeczeństwa.

1 Por. J. Król, Wpływ posiadanego obrazu ojca na pojęcie Boga u młodzieży, „Roczniki Filozoficzne” 
30(1982), s. 73.

2 Święta niezwykle głęboko poznała naukę świętego Pawła. Terminami, których on używał udało jej się 
opisać drogę duchową, którą przeszła. Z tej racji Juan de Bono nie zawahał się nazwać jej „karmelitan-
ką świętego Pawła. Zob. Juan de Bono, Gdzie jest Bóg, gdy cierpimy? Doświadczenie świętej Elżbiety od 
Trójcy Świętej, tł. M. Swarzyński, Poznań 2018, s. 255-270.

3 Elżbieta od Trójcy Świętej, Ostatnie rekolekcje, 20, [w:] Elżbieta od Trójcy Świętej, Pisma wszystkie. Pi-
sma pomniejsze, t. 3, tł. J. Bielecki, H. Szałyga, Kraków 2006, s. 354. Wszystkie cytaty biblijne pocho-
dzą z: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował ze-
spół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich. Wydanie piąte, Poznań 2000.

4 Tamże, 4, s. 342.
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1. Bóg Ojciec w Starym Testamencie
Teologia świętego Pawła nie pochodzi znikąd, lecz ma konkretne korzenie. Są nimi 

Stary Testament i współczesne Apostołowi prądy judaizmu. To z tych źródeł czerpał 
swą wiedzę o Bogu, która w późniejszym, kluczowym dla niego etapie, została posze-
rzona o spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym5. Przyjrzyjmy się zatem jaki 
obraz Boga wyłania się z wyżej wspomnianych źródeł6.

Paweł, jak każdy Żyd, głosi, że jest tylko jeden Bóg: „wiemy dobrze, że nie ma na 
świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego” (1 Kor 8,4). 
Starotestamentalni prorocy z całą mocą zwalczali kult obcych bożków, dowodząc, że 
jest tylko jeden Bóg, a pozostali są wymysłem i dziełem rąk człowieka. Wśród nich 
wymienić można chociażby Ozeasza: „wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on bogiem” 
(Oz 8,6), Eliasza: „Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli 
Baal, to służcie jemu!” (1 Krl, 18,21), Izajasza: „owego dnia człowiek wyrzuci kretom 
i nietoperzom bożki swe srebrne i bałwany złote, zrobione po to, by im cześć odda-
wał (Iz 2,20), czy Jeremiasza: „Albowiem to, co wzbudza lęk u narodów, jest niczym, 
jako że jest drewnem wyrąbanym w lesie, obrobionym dłutem, rękami rzeźbiarza” 
(Jr 10,3). Nie można zapomnieć o fundamentalnym tekście z Księgi Powtórzonego 
Prawa: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym” (Pwt 6,4), którym 
codziennie modlili się Żydzi7.

Z prawdą o tym, że jest jeden Bóg, należy łączyć fakt, że to On jest Stwórcą świata 
i Panem całego stworzenia (Rdz 1,1-2,4a; Ps 24,1-2). Nie może jednak uciec naszej 
uwadze, że Bóg jest Panem, który troszczy się o swoje stworzenie i jest dla niego 
dobry: „Potężnie działać zawsze jest w Twej mocy i któż się oprze potędze Twojego 
ramienia? Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spadła 
na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na 
grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się 
nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. 
Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jak by się zachowało, czego byś 
nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia!” 
(Mdr 11, 21-26).

5 Por. W. Misztal, Duchowość chrześcijan w świetle Listów Pawłowych, Kraków 2010, s. 89-90.
6 W artykule interesuje nas spojrzenie Boga jako na Ojca, z tej racji wiele aspektów rozumienia Boga 

przez ludzi żyjących w czasach Starego Testamentu musimy pominąć. W celu szerszego spojrzenia 
na obraz Boga zob. J. Klinkowski, Obraz Boga, [w:] Teologia Starego Testamentu. Teologia Pięcioksię-
gu, red. M. Rosik, t. 1, Wrocław 2011, s. 7-32; R. Pietkiewicz, Obraz Boga, [w:] Teologia Starego Testa-
mentu. Księgi historyczne, red. M. Rosik, t. 2, Wrocław 2011, s. 7-74; B. Poniży, Obraz (oblicze) Boga, 
w: Teologia Starego Testamentu. Księgi mądrościowe, red. M. Rosik, t. 3, Wrocław 2011, s. 7-92; S. Sta-
siak, Obraz Boga, [w:] Teologia Starego Testamentu. Księgi prorockie, red. M. Rosik, t. 4, Wrocław 2011, 
s. 7-36.

7 Naukowcy badając rozwój idei monoteistycznej w Izraelu, wskazują na ważną cezurę czasową, którą 
jest wygnanie babilońskie. Do tego czasu wielu mówi o monoteizmie praktycznym. W tym wypadku 
nie jest najważniejsze, czy poza Bogiem Izraela są inni bogowie, czy też ich nie ma. Istotne jest nato-
miast, by służyć jedynie Bogu, który objawił się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Po wygnaniu na-
tomiast, w wyniku refleksji Izraelici mieli dojść do wniosku, że jest tylko jeden Bóg i nie ma innego 
(zob. Iz 45,5). Przytoczone wyżej cytaty wskazują jednak, że idea monoteizmu teoretycznego była już 
obecna przed wygnaniem babilońskim. Co do idei monoteizmu praktycznego i teoretycznego zob.: M. 
Filipiak, „Nie będziesz miał bogów cudzych oprócz Mnie”. Studium egzegetyczno-teologiczne, „Roczniki 
Teologiczno-Kanoniczne” 26(1979), s. 5-12; M. Peter, Szema Israel (Pwt 6,4) – tekst monoteistyczny?, 
[w:] „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 32(1979), s. 22-34.
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Wszelkie działania, które podejmuje Stwórca, świadczą o Jego miłości do Jego ludu. 
Owa miłość jest niezmienna, niezależna od przyjęcia jej przez człowieka. Bóg daje 
dowody swojej miłości i troski o człowieka poprzez konkretne czyny. Gdy Izraelici 
znaleźli się w niewoli egipskiej, Pan powołuje Mojżesza, aby wyzwolił lud z krainy 
ucisku i władzy faraona8. Poprzez liczne znaki daje dowody swojej mocy, potęgi, 
a także opieki nad człowiekiem. Ocala swój naród z niebezpieczeństwa, choćby nad 
Morzem Czerwonym, mimo iż wszelkie ludzkie kalkulacje skazywałyby Izraelitów na 
porażkę9. Ojcowie Kościoła odnosząc się do historii wyjścia, twierdzili iż symbolizuje 
ona wyzwolenie człowieka z niewoli grzechu10.

 Obraz Boga, którego Paweł poznał dzięki uważnej lekturze Starego Testa-
mentu jest następujący: jest On jedynym Bogiem, obok Niego nie ma innego, prowa-
dzi swoje stworzenia, troszczy się o nie, daje dowody swej troski, chociażby poprzez 
wyzwolenie swojego narodu z niewoli Egipskiej. Jest On Ojcem, któremu zależy na 
swoich dzieciach, ponadto jest wierny obietnicom, które niegdyś im złożył. Pragnie 
zapewnić życie pomyślne, szczęśliwe. Daje namacalne dowody swej miłości11

2. Bóg jako Ojciec Jezusa Chrystusa
We wszystkich tekstach corpus paulinum, gdy mowa o „Bogu” i „Ojcu”, te dwa słowa 

połączone są spójnikiem „kai”. W ten sposób natchniony autor daje nam do zrozumienia, 
że tych wyrażeń nie można traktować osobno, oddzielać ich od siebie. Trzeba rozumieć 
je łącznie. Jak zauważają egzegeci, gdy w tekstach Nowego Testamentu mowa jest o Bogu, 
to prawie zawsze słowo to, powinno być odnoszone do Boga Ojca. Początek każdego 
listu świętego Pawła, określa Boga jako Ojca. Wynika z tego, że jest to jedno z głównych 
założeń teologii Apostoła Narodów. Podkreślenie prawdy o Bogu jako o Ojcu ma na celu 
wskazanie również, że w Jego relacja z Jezusem Chrystusem jest wyjątkowo zażyła12.

O bliskości Chrystusa z Bogiem Ojcem świadczy używanie przez Zbawiciela słowa 
„abba”, o czym dowiadujemy się ze sceny modlitwy Pana Jezusa w ogrójcu (zob. Mk 14,36). 
To aramejskie słowo jest wyjątkowo czułą formą zwrócenia się do ojca przez dziecko. 
Na kartach Starego Testamentu ani w tradycji judaistycznej nie odnajdziemy podobnej 
formy zwracania się do Boga. Świadczy to zatem, iż relacja Chrystusa z Ojcem jest nace-
chowana wielką bliskością i ciepłem. Święty Paweł dwukrotnie w swoich listach (Rz 8,15 
i Ga 4,6) przytacza termin „abba”, odnosząc się do modlitwy chrześcijan. Jednocześnie 
wskazuje, że to dzięki darowi jakim jest Duch Święty możemy w ten sposób wołać13.

8 Na temat objawienia miłości Boga do człowieka na podstawie opowiadania o wyjściu z Egiptu zob.  
K. Kurzeja, Wyjście z Egiptu jako przejaw Bożego miłosierdzia na podstawie Wj 15,1-21 w reinterpre-
tacji Psalmu 136, „Scriptura Sacra” 25(2021), s. 15-68.

9 Por. D. Dziadosz, Przejście przez morze – aktywna obecność Boga kreująca Izrael (Wj 13,17-14,31), „Ver-
bum Vitae” 6(2004), s. 71-92.

10 Zob. Augustinus Hipponensis, Sermo 363, w: Patrologiae cursus completus. Series latina, t. 39, ed. J. Mi-
gne, Paris 1863, s. 1634-1638; Gaudentii Brixiae episcopi, De exodi lectione primus, [w:] Patrologiae 
cursus completus. Series latina, t. 20, ed. J. Migne, Paris 1863, s. 850-851; Origenis, Homilia V. De pro-
fectione filiorum Israel de terra Egypti, w: Patrologiae cursus completus. Series graeca, t. 12, ed. J. Mi-
gne, Paris 1862, s. 326-331.

11 Por. W. Misztal, dz. cyt., s. 90-98.
12 Por. J. Załęski, Obraz Boga Ojca, w: Teologia Nowego Testamentu. Listy pawłowe, katolickie i List do He-

brajczyków, red. M. Rosik, t. 3, Wrocław 2008, s. 21-24; W. Misztal, dz. cyt., s. 84; D. Guthire, R. Martin, 
Bóg, [w:] Słownik teologii świętego Pawła, red. G. Hawthorne, R. Martin, D. Ried, tł. zbiorowe, Warsza-
wa 2018, s. 68.

13 Por. D. Guthire, R. Martin, art. cyt., s. 68-69.
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List do Rzymian określa Ojca, jako Tego, „który Jezusa wskrzesił z martwych”  
(Rz 8,11). W dalszych wersetach tego rozdziału pojawia się stwierdzenie, które 
może rodzić pewien niepokój: „On, który nawet własnego nie oszczędził, ale Go za 
nas wszystkich wydał” (Rz 8, 32). Jakim zatem jest Ojciec, który godzi się na śmierć 
swojego Syna, mało tego sam dobrowolnie wydaje Go na śmierć? Święty Jan Chry-
zostom komentując ten fragment listu świętego Pawła, wskazuje na wielką miłość 
Boga do człowieka: „Użył tu nadzwyczaj wielkich i ciepłych słów, aby pokazać Jego 
miłość. Jakże opuści nas, dla których nie oszczędził swego Syna, lecz wydał Go za 
nas wszystkich, Pomyśl, jak wielkiej dobroci dowodem było nieoszczędzenie Syna, 
a nawet wydanie Go, i to wydanie za wszystkich: podłych i niewdzięcznych, wrogich 
i bluźniących!”14.

Sposób w jaki dokonało się odkupienie, dokonuje się w zaskakujący dla człowieka 
sposób. Należy mieć na uwadze, że krzyż nie jest wyrazem wrogości Ojca do Syna. 
Z pomocą przychodzi nam również w tym momencie fragment z Listu do Efezjan: 
„A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, 
i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia”  
(Ef 2,4-5). Bóg nigdy nie opuszcza człowieka w nieszczęściu. Mając świadomość ludz-
kiej sytuacji, stanu, w którym przez grzech znalazł się człowiek, podejmuje konkretne 
działania, aby go uratować. W tym celu wskrzesza z martwych swojego Syna, którego 
wcześniej wydał na śmierć za nasze grzechy. Motywacją do takiego czynu jest wielka 
miłość, którą Bóg jako Ojciec ma ku swoim dzieciom. Godnym uwagi jest podkreślenie 
Pawła, że byliśmy „umarli na skutek występków”. Człowiek w żaden sposób nie był 
w stanie zasłużyć na łaskę, Boże zmiłowanie. Tym wyraźniej jawi się w ten sposób 
wielka Boża miłość15.

Powyżej została ukazana zasadnicza cecha miłości pomiędzy Ojcem a Synem. 
Nie jest to miłość zamknięta na innych, lecz raczej gotowa do poświęceń. Ojciec jest 
otwarty na ludzi, pragnie udzielać im życia, obdarzyć ich zbawieniem. Przez chrzest 
święty człowiek zostaje wszczepiony w Chrystusa i może cieszyć się nowym, nad-
przyrodzonym życiem16. „On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do kró-
lestwa swego umiłowanego Syna” (Kol 1, 13). W Biblii wielokrotnie, gdy mowa 
jest o nawróceniu, pojawia się obraz przejścia z ciemności do światłości (Rz 13,12;  
Ef 5,8; J 3,19-21). Obrazem tym posługiwano się również, gdy mowa była o nadejściu 
ostatecznego panowania Boga (Iz 9,1-6, Mt 4,16). Wyrażenie „władza ciemności” 
odnosi się do wrogich człowiekowi sił, pod których wpływem pozostaje. Siły te dążą 
do destrukcji, wiecznego oddalenia ludzkości od jej celu ostatecznego, którym jest 
Bóg. Bóg Ojciec natomiast wybawia swoje dzieci spod władzy zła i przenosi je do 
królestwa swego umiłowanego Syna17.

Miłość, którą Bóg objawił w swoim jednorodzonym Synu najlepiej charaktery-
zuje Jego ojcostwo. Niemal wszystkie teksty, mówiące o Bogu jako Ojcu w stosunku 
do Chrystusa są związane z nauką o odkupieniu. To Ojciec jest inicjatorem dziejów 
zbawienia, on wskrzesza Chrystusa z martwych. Warto w tym momencie przywołać 

14 Jan Chryzostom, Homilie na List do Rzymian, tł. T. Sinko, t. 1/2, Kraków 1998, s. 245.
15 Por. P. Williamson, List do Efezjan. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, tł. D. Krupińska, Poznań 

2022, s. 46-49.
16 Por. W. Misztal, dz. cyt., s. 104-113.
17 Por. B. Adamczewski, List do Kolosan, [w:] B. Adamczewski, List do Filemona. List do Kolosan. Wstęp. 

Przekład z oryginału. Komentarz, Częstochowa 2006, s. 182-185.
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chrystologiczny hymn z Listu do Kolosan. Ukazuje on nam wyjątkową pozycję Chry-
stusa, jako Syna Ojca: „On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszel-
kiego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone (…). Zechciał bowiem, aby 
w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: 
przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez 
krew Jego krzyża” (Kol 1,15-16.19-20). Hymn wychwala Chrystusa jako Pośrednika 
w stworzeniu i odkupieniu. Ukazuje on również Chrystusa, jako obraz Bożej dobroci. 
Wpatrując się w Zbawiciela, dostrzegamy również i Ojca, Jego niezmierną miłość. Syn 
objawia nam doskonałość Ojca18.

3. Bóg jako Ojciec wierzących
W odniesieniu do ludzi, święty Paweł również mówi o tym, że Bóg jest ich Ojcem. 

My zaś jesteśmy Jego dziećmi. Do życia zostaliśmy zrodzeni przez Ducha Świętego. 
Prawda ta wybrzmiewa w szczególnie ósmym rozdziale Listu do Rzymian. „Albowiem 
wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież 
ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania 
za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świa-
dectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, 
to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie 
z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale (Rz 8,14-17). Określenie 
wierzących jako synów Boga, wskazuje na ich relację z Nim. Jest ona bardzo zażyła, 
pełna bliskości. Rozpoczyna się w momencie chrztu świętego i prowadzi do objęcia 
w posiadanie dziedzictwa przygotowanego przez Ojca w Jego Królestwie, o ile oczy-
wiście ludzie dadzą prowadzić się Duchowi. Należy jednak zaznaczyć, że ochrzczeni 
są przybranymi dziećmi, w przeciwieństwie do Chrystusa, który jest jednorodzonym 
Synem Ojca19.

Działanie Ducha Świętego czyni ludźmi dziećmi Bożymi. Od tego momentu po-
winni dać się prowadzić Bogu. Człowiek poddaje się pod Boże prowadzenie poprzez 
uśmiercanie uczynków, które pochodzą z ciała. W ten sposób staje się otwarty na ko-
lejne łaski pochodzące od Stwórcy. Godnym odnotowania jest fakt, że synami Bożymi 
zostały nazwane osoby, które pozwalają się prowadzić Duchowi „wszyscy ci, których 
prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8,14). Określenie chrześcijan mianem 
„synów”, wskazuje na wyjątkową relację wobec Boga. Podobnie jak Jezus Chrystus 
mogą Boga nazywać ojcem, wołać do Niego „abba”. Ważne jest jednak, by dali się 
prowadzić Duchowi20.

Nazywając ludzi przybranymi dziećmi Bożymi, Paweł odwołuje się do znanych 
Rzymianom zasad, zgodnie z którymi adopcja oznaczała, że dziecko stawało się człon-
kiem rodziny. Wiązało się to z przyjęciem określonych praw i obowiązków. Warto 

18 Por. B. Żychlińska, Ojcostwo Boga względem Jezusa Chrystusa i ludzi w listach świętego Pawła, „Ruch 
Biblijny i Liturgiczny” 52(1999), s. 34-36.

19 Por. K. Romaniuk, Soteriologia świętego Pawła, Warszawa 1983, s. 115; S. Stasiak, List do Rzymian. Wstęp. 
Przekład z oryginału. Komentarz, Częstochowa 2020, s. 392-393. Odnośnie łaski dziecięctwa Bożego warto 
zapoznać się z artykułem ks. Ignacego Różyckiego, w którym bada teorię Matthiasa Scheebena dotyczącą 
istoty łaski usynowienia. Obok wielu ciekawych informacji, przedstawiona została od strony teologicz-
nej kwestia dziecięctwa Bożego. Zob. I. Różycki, Zagadnienie wewnętrznej niesprzeczności i przydatności 
Scheebenowskiej łaski usynowienia, „Studia Theologica Varsaviensia” 4(1966), s. 233-267.

20 Por. S. Stasiak, List do Rzymian. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz, Częstochowa 2020, s. 392-393.
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w tym momencie odnieść się do 2 Kor 6,15.17: „Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa 
z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się 
od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę”. Paweł wskazuje, 
że Boże synostwo jest wielkim darem i przywilejem. Jako takie domaga się stałego 
dążenia do świętości, a także wystrzegania się związków z niewierzącymi, które mo-
głyby zaszkodzić chrześcijanom. Chrześcijanin całkowicie przynależy do Boga i nie 
może prowadzić grzesznego życia21.

W dalszym fragmencie z Drugiego Listu do Koryntian padają słowa: „Będę wam 
Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan wszechmogący” (2 Kor 
6,18). Pojawia się tutaj odniesienie do ojcostwa Boga. Jest to cytat z 2 Krl 7,17. Pro-
roctwo Natana zostaje przytoczone w odniesieniu do uczniów Chrystusa. Nastąpiła 
jednak modyfikacja proroctwa. W starotestamentalnym tekście była mowa jedynie 
o synu, tutaj natomiast mowa jest o synach i córkach. Oznacza to, iż obietnica została 
dana wszystkim wierzącym, niezależnie od płci. Święty Paweł mocno wyraża prawdę, 
że Bóg posłał swojego Syna na świat w tym celu, aby ludzie stali się dziećmi Bożymi, 
co ma miejsce w trakcie przyjęcia sakramentu chrztu. Rozpoczyna się wtedy proces 
upodabniania się do Jezusa Chrystusa, który wieńczy otrzymanie wiecznego dziedzic-
twa. W ten sposób ukazane zostało, że w chwili chrztu wszyscy otrzymali dar Bożego 
dziecięctwa, które daje prawo do bycia współdziedzicem Chrystusa22.

Wspólnota z Chrystusem nie kończy się na wspólnym dziedzictwie. Święty Paweł 
używa dobitnego wyrażenia: „Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami 
Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chry-
stusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już nie-
wolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem 
jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,26-28). Wiara powoduje całkowitą 
zmianę kondycji duchowej człowieka, w momencie chrztu świętego otrzymuje on nie-
zwykłą godność – staje się dzieckiem Bożym. Ochrzczony na mocy sakramentu jest 
ściśle złączony z Synem Bożym. Mówiąc o „zanurzeniu w Chrystusa”, Paweł wskazuje 
na zjednoczenie się z Chrystusem. Używając wyrażenia „przyoblec się w Chrystusa”, 
wskazuje na głęboką przemianę, która dokonała się w człowieka, przemieniła jego 
tożsamość – stał się on, wraz z braćmi i siostrami w wierze „kimś jednym w Chrystusie 
Jezusie”. Nauka ta zostanie dalej przez Pawła rozwinięta, gdy będzie mówił o ciele, 
którym jest Kościół23.

Święty Paweł stwierdza, że przybranie za dzieci jest ściśle związane ze stanem 
łaski i zamieszkaniem Ducha Świętego w człowieku. Prawda ta znajduje wyraz 
w Liście do Galatów: „Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych 
Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz 
synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej” (Ga 4,6-7). Duch zesłany do 
ludzkich serc czyni nas dziećmi Bożymi i wyraża tę głęboką relację, wołając: „Abba, 
Ojcze”. Jak wspominaliśmy, ten sposób zwracania się do kogoś świadczy o wielkiej 
bliskości i zażyłości. Świadomość zjednoczenia z Panem Jezusem i włączenie w Jego 

21 Por. B. Żychlińska, art. cyt., s. 38-39; S. Hahn, List do Rzymian. Katolicki komentarz do Pisma Świętego, 
tł. A. Gomola, Poznań 2021, s. 177.

22 Por. A. Paciorek, Drugi List do Koryntian. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz, Częstochowa 2017, 
s. 326-333.

23 Por. A. Vanhoye, P. Williamson, List do Galatów. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, tł. A. Gomola, 
Poznań 2022, s. 122-132.
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relację z Ojcem, sprawiają, że ochrzczony zwraca się do Boga Ojca tak samo, jak 
czynił to Chrystus24.

Duch Święty wyzwala ochrzczonych z niewoli, czyni przybranymi dziećmi Boga, 
Jego dziedzicami, a także będąc posłanym do serc, umożliwia realizację proroctwa 
Ezechiela, w którym mowa jest o nowym sercu i nowym duchu (zob. Ez 36,26). Dzięki 
wyżej wspomnianym darom, człowiek zostaje wewnętrznie przemieniony i posiada 
w sobie zadatek wiecznej szczęśliwości25. Jako przybrane dzieci, przez przyjęcie chrztu 
otrzymaliśmy udział w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. „Zatem przez 
chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy 
i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. 
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni 
w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwych-
wstanie” (Rz 6,4-5). Podobnie jak Ojciec wskrzesił swego Syna, tak i swoje przybrane 
dzieci pragnie obdarzyć chwałą i życiem wiecznym26.

Zakończenie
Bóg, którego poznał święty Paweł jest przede wszystkim Ojcem. Jako dobry Ojciec 

kocha On wszystkie swoje dzieci, pragnie wyzwalać je ze śmierci i obdarzać życiem. 
Potwierdził to, wskrzeszając z martwych swojego jednorodzonego Syna – Jezusa 
Chrystusa. Przez sakrament chrztu świętego człowiek zostaje włączony do grona 
przybranych dzieci Bożych, może cieszyć się niezwykle bliską relacją z Bogiem. Po-
nadto łączy się ściśle z losem Jezusa Chrystusa i cieszy się ojcowską opieką Boga. Ma 
także obietnicę wiecznego dziedzictwa w królestwie Ojca. Taką perspektywę roztacza 
przez wiernymi święty Paweł. Jego nauka jest niezwykle aktualna także dziś, kiedy 
wiele rodzin boryka się z trudnościami. Odkrycie Boga takiego, jakim przedstawia Go 
Apostoł Narodów i życie poznanymi prawdami, stanowi lekarstwo na wiele bolączek, 
z którymi musimy się dziś zmagać.

Streszczenie:
Myśl o Bogu jako Ojcu jest najbardziej charakterystyczna dla nauczania Nowego 

Testamentu. Podczas, gdy ówczesny świat pogański łączył z bogami chociażby strach 
przed nimi, niepewność co do ich reakcji na ludzkie czyny, czy poczucie, że mogą być 
oni nastawieni negatywnie do człowieka, to chrześcijańskie postrzeganie Boga jako 
Ojca, wnosi element niezwykle serdeczny, wprowadza w atmosferę bliskości. Tak Boga 
postrzega święty Paweł i w swoich listach daje temu wyraz. Ojciec oczekuje bliskości 
ze strony swoich dzieci, przebacza im grzechy, ratuje od zła, w końcu obdarza życiem. 
Doświadczenie dobroci Boga jako Ojca w życiu człowieka, wiąże się ze zmianą spo-
sobu egzystencji, podejścia do otaczającej nas rzeczywistości. Doświadczając miłości 
jesteśmy w stanie obdarzać miłością drugiego człowieka, budować silne i zdrowe 
rodziny i społeczeństwa.

Słowa kluczowe: Bóg, Ojciec, święty Paweł, chrzest, Jezus Chrystus

24 Por. tamże, s. 143-149.
25 Por. Tomasz z Akwinu, Wykład Listu do Galatów. Super Epistolam B.Pauli ad Galatas lectura, red. P. Ro-

szak, E. Alarcón, tł. M. Janecki, Toruń 2021, s. 344-347.
26 Por. E. Jezierska, Obraz Boga Ojca w teologii Pawłowej, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 19(2011), 

s. 108-109.
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Summary:
God’s paternity in terms of Saint Paul)
The thought of God as Father is most characteristic of New Testament teaching. 

While the pagan world associated with gods, for example, fear of them, uncertainty 
as to their reaction to human deeds, or the feeling that they may be negative towards 
man, the Christian perception of God as a Father brings an extremely cordial element, 
introduces into an atmosphere of closeness. This is how Saint Paul perceives God and 
expresses it in his letters. The father expects closeness from his children, forgives them 
their sins, saves them from evil, and finally gives them life. Experiencing the goodness 
of God as a Father in human life is associated with a change in the way of existence, 
approach to the reality that surrounds us. Experiencing love, we are able to give love 
to another person, build strong and healthy families and societies.

Keywords: God, Father, Saint Paul, baptism, Jesus Christ
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Czystość przedmałżeńska 
w narracji młodych ludzi związanych 
z życiem Kościoła

Dr hab. Dorota Ruszkiewicz, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dorota Ruszkiewicz, dr hab. prof. UJK, pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Zainteresowania naukowo-badawcze: dysfunkcje rodziny 
w aspekcie jej zaburzonej struktury, przemiany w życiu małżeńsko-rodzinnym, alternatywne formy życia 
rodzinnego, budowanie związków intymnych przez młodych ludzi, świat kobiet funkcjonujących w róż-
nych rolach społecznych.

Wstęp
Temat czystości przedmałżeńskiej nie cieszy się zbyt dużym rozgłosem w mediach 

czy publikacjach popularno-naukowych. Zdecydowanie łatwiej jest znaleźć książkę 
czy artykuł w których można przeczytać „jak to zrobić” czy „mój pierwszy raz”. Temat 
poruszony w artykule zdaje się być ważny, zwłaszcza w dobie rozpowszechniania 
wolnych związków i przygodnego seksu. Należy sobie też uświadomić, że życie czło-
wieka w dużej mierze zależy od jego wyborów. Jeśli już na początku dorosłości pogubi 
się on w drodze do szczęścia, to konsekwencje nieprzemyślanych wyborów, których 
dokona właśnie w tym okresie, mogą zaciążyć na całym jego życiu. Mowa tu między 
innymi o podjęciu decyzji o inicjacji seksualnej.

Czas młodości to czas randek czyli spotkań, które mają prowadzić do poznania 
drugiej osoby. Wielu młodych ludzi już na pierwszej czy po kilku pierwszych randkach 
podejmuje współżycie seksualne myśląc, że poprzez seks lepiej się poznają. Tymcza-
sem – jak twierdzi Jacek Pulikowski – „seks jest akt, który angażuje wszystkie zmysły, 
osoby które zaczynają się poznawać poprzez seks często są zaślepione doznaniami 
erotycznymi i nic poza tym nie widzą w partnerze. To zaślepienie powoduje, że nie 
dostrzegają oni prawdziwych cech partnera. (…) Poznanie w prawdzie przy rozbudze-
niu silnych odziaływań cielesnych jest praktycznie niemożliwe. Raz dlatego, że ocena 
obiektywna jest istotnie utrudniona, a dwa że po prostu nie chcemy niekorzystnych 
faktów przyjąć do wiadomości. Bo…psują miłą bajkę”27.

1.  Pojęcie czystości przedmałżeńskiej
- „Pragnę zachować czystość do ślubu!
- Wiem, że warto czekać na męża!
- Chcę walczyć o czystość”28.

27 J. Pulikowski, Zakochanie…i co dalej?, POMOC Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2011, s. 37.
28 B. Mądra, M. Mądry, Chcę być szczęśliwa. Tylko dla dziewcząt, Wyd. M, Kraków 2012, s. 7.
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Dość rzadko słyszy się takie deklaracje z ust młodych ludzi. Nie widzą oni niczego 
złego w pieszczotach i zbliżeniu seksualnym. Twierdzą, że współżycie jest czymś 
naturalnym, a wstrzemięźliwość traktują jako pozbawienie ich prawa do miłości. 
Wanda Półtawska29 wyraża pogląd, że młodzi ludzie chcą nawiązać kontakt ze sobą, 
być ze sobą. Jedynym sposobem, aby to osiągnąć – w ich percepcji – jest zbliżenie 
seksualne. Nie wynika to z tego, że młodzież chce współżyć, ale z tego, że w inny 
sposób nie potrafi obcować ze sobą. Chce przekazać sobie czułość, oddanie ale nie 
wie, jak to uczynić. Wzorce środowiskowe przedstawiają bowiem zbliżenie seksualne 
jako jedyną formę poznania drugiego człowieka. Dlatego młodzi ludzie utożsamiają 
czystość przedmałżeńską z brakiem.

Beata i Marcin Mądrzy twierdzą, że „czystość to w licznych systemach religijnych 
i obyczajowych cnota, dzięki której człowiek jest zdolny kontrolować swoje pragnienia 
seksualne. Wymaga ona panowania nad sobą, formacji charakteru i ducha poświęce-
nia. W chrześcijaństwie czystość to cnota uzdalniająca osobę do przeżywania mał-
żeństwa i dziewictwa w sposób moralnie piękny, zgodny z ich wartością etyczną. Jest 
ona uznawana za przejaw cnoty umiarkowania”30. Czystość jest tutaj utożsamiona 
z umiejętnością kontrolowania własnego ciała, swoich pragnień i żądz. Wiąże się 
z poświęceniem, które ubogaca człowieka. Jest darem dla przyszłego współmałżonka.

Ogólna definicja czystości zakłada istnienie czegoś w pełni, dla samego siebie, 
zachowanie w najpełniejszej mierze własnej istoty. Człowiek dopiero w małżeństwie 
przestaje żyć dla siebie, przestaje być jedno a zaczyna z drugim człowiekiem tworzyć 
całość. Małżeństwo pozwala na połączenie się małżonków bowiem kobieta i mężczy-
zna stają się jednym ciałem. „Dlatego opuścił mężczyzna swego ojca i swoją matkę, 
a złączy się ze swoją żoną, tak że staną się jednym ciałem”31. Należy podkreślić, że 
czystość przedmałżeńska obejmuje nie tylko sferę seksualną, ale również duchową 
i umysłową. Jezus w kazaniu na Górze mówi: „słyszeliście, że powiedziano Nie dopu-
ścisz się cudzołóstwa. A Ja wam mówię: Każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, 
już w swoim sercu popełnił cudzołóstwo”32.

Ks. Krzysztof Michalczak33 zwraca uwagę, że już w Starym Testamencie wiele jest 
mowy o czystości jako o cnocie przeciwnej nadużyciom seksualnym. Bardzo mocno 
ukazuje się naturalną godność małżeństwa ustanowionego przez Boga Stwórcę (Tb 
8, 5-8). Stąd też znajdują się w dekalogu surowe przepisy broniące czystości (Wj 20, 
14; Pwt 5, 18). Co więcej, czasami ukazany jest gniew Boga, a nawet Jego kara za 
grzechy przeciw czystości małżeńskiej i pozamałżeńskiej. Bóg nie jest tylko Bogiem 
karzącym. Dlatego też Stary Testament zawiera opisy przedstawiające Boga, który 
wynagradza wytrwanie w czystości, np. Józefa (Rdz 39, 6b-41, 46), Zuzannę (Dn 14) 
czy Judytę (Jdt 8, 5-8; 13, 18-20).

29 W. Półtawska, Przygotowanie do małżeństwa, [w]: Miłość, małżeństwo, rodzina, red. F. Adamski, Wyd. 
PETRUS, Kraków 2009, s. 39.

30 B. Mądra, M. Mądry, Chcę być szczęśliwa, dz. cyt., s. 47.
31 Księga Rodzaju 2;24, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków 

oryginalnych z komentarzem, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego 
Pawła, Wyd. Święty Paweł, Radom 2008, s. 38.

32 Ewangelia według Świętego Mateusza 5;27-28, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Naj-
nowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjaty-
wy Towarzystwa Świętego Pawła, Wyd. Święty Paweł, Radom 2008, s. 2142.

33 Ks. K. Michalczak, Wezwani do czystości, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2003/Prze-
wodnik-Katolicki-34-2003, [dostęp: 22.06.2022].
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Katechizm Kościoła Katolickiego przedstawia wiele definicji czystości przedmał-
żeńskiej. Jedno z określeń brzmi: „Szóste błogosławieństwo zapowiada <<Błogosła-
wieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą>> (Mt 5,8). <<Czyste serca>> 
oznaczają tych, którzy dostosowali swój umysł i swoją wolę do Bożych wymagań 
świętości, zwłaszcza w trzech dziedzinach: miłości, czystości czyli prawości płciowej, 
umiłowania prawdy i prawowierności w wierze. Istnieje związek między czystością 
serca, ciała i wiary: Wierni powinni wyznawać prawdy Symbolu wiary, <<ażeby wie-
rząc, byli posłuszni; będąc posłuszni, uczciwie żyli; uczciwie żyjąc, oczyszczali swoje 
serca, a oczyszczając swoje serca, rozumieli to, w co wierzą>>”34. Czystość przedmał-
żeńska rozumiana jest tutaj jako jedna z dziedzin czystości serca. Każdy ochrzczony 
człowiek jest powołany do świętości. Może ją osiągnąć poprzez zachowanie czystości 
serca. Czystość przedmałżeńska jest tu więc ukazana jako cnota, łaska, która została 
nam dana za darmo, która ma nam służyć na drodze do świętości.

Według ginekologa i położnika Włodzimierza Fijałkowskiego czystość to „styl życia 
w odniesieniu do sfery płci. Płodność zaakceptowana, uczestnicząca w twórczym 
przeżywaniu płci wyraża stan otwarcia się na życie (…)”35.

Ważną kwestią w sferze współżycia seksualnego jest gotowość do przyjęcia życia. 
Współżycie zarówno w małżeństwie, jaki i poza małżeństwem jest aktem, który może 
powołać nowe istnienie. „Przez zjednoczenie małżonków urzeczywistnia się podwójny 
cel małżeństwa: dobro samych małżonków i przekazywanie życia (…)”36. Ze współżyciem 
wiąże się też odpowiedzialność za życie. Człowiek przed ślubem przygotowuje się na 
przyjęcie nowego życia czyli dojrzewa emocjonalnie, psychicznie. „Chociaż z biologicz-
nego punktu widzenia jesteś gotowa na przyjęcie nowego życia, to psychicznie i społecz-
nie pozostajesz zupełnie nieprzygotowana”37. Dopiero w związku małżeńskim człowiek 
w miłości, wolności i pokoju może podjąć decyzję o rodzicielstwie ponieważ wie, że ta 
druga osoba go nie opuści. „Płodność u człowieka występuje tak wcześnie, że w żadnym 
wypadku nie może być utożsamiana ze zdolnością do rodzicielstwa. W prawidłowym 
wychowaniu należy podkreślić właśnie tę różnicę między człowiekiem a światem zwie-
rzęcym – fakt, że organizm ludzki posiada już dojrzałe komórki rozrodcze – gamety, nie 
oznacza bynajmniej, że ten człowiek może stać się ojcem lub matką, ludzkie rodzicielstwo 
wymaga jeszcze innego przygotowania”38. Okres dojrzewania jest czasem na poznawanie 
siebie: swojej kobiecości, męskości. „Powinien działanie seksualne przesunąć w przyszłość, 
a posłużyć wypracowaniu prawidłowych układów międzyosobowych”39. Często nieświa-
domość własnej płci i jej zadań prowadzi do rozczarowania i bólu, który jest wynikiem 
rozpoczęcia aktywności seksualnej. „Większość młodocianych rodziców przyznaje, że 
poczęcie dziecka nie przyszło im do głowy, kiedy podejmowali się <<zabawy w małżeń-
stwo>>. Seks traktowany jako rozrywka lub konieczność udanej randki kończy się zazwy-
czaj rozstaniem lub ciążą. To co ma ludzi najbardziej zbliżyć, paradoksalnie najbardziej 
oddala, bo gdy jest oparte tylko na kontakcie fizycznym, rodzi żal, ból, rozczarowanie”40.

34 Katechizm Kościoła Katolickiego 2518, Wyd. Pallottinum, Poznań 2009, s. 574.
35 W. Fijałkowski, Rodzicielstwo w zgodzie z naturą. Ekologiczne spojrzenie na płciowość, Wyd. Fundacja 

„Głos dla Życia”, Poznań 1999, s. 31.
36 Katechizm Kościoła Katolickiego 2362, Wyd. Pallottinum, Poznań 2009, s. 544.
37 B. Mądra, M. Mądry, Chcę być szczęśliwa, dz. cyt., s.45.
38 W. Półtawska, Przygotowanie do małżeństwa, dz. cyt., s. 22.
39 Tamże, s. 41.
40 B. Mądra, M. Mądry, Chcę być szczęśliwa, dz. cyt., s. 44-45.
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Eksplorując zagadnienie dotyczące stosunku młodych ludzi do czystości przed-
małżeńskiej należy wyjaśnić, kim są wspomniani młodzi dorośli. Barbara Harwas-
-Napierała i Janusz Trempała41 wyrażają pogląd, że trudno jest w obecnych warun-
kach bytowych podać uniwersalne granice dla okresu wczesnej dorosłości. Autorzy 
przyjmują, że w zależności od indywidualnych predyspozycji jest to okres między 
23-25 a 35 rokiem życia, kiedy to mody człowiek osiąga pełnię sił fizycznych oraz 
odpowiedni poziom sprawności intelektualnych. Dzięki temu może on osiągnąć 
względną niezależność ekonomiczną, a także samodzielnie podejmować i odpowie-
dzialnie wypełniać obowiązki związane z nowymi rolami społecznymi, takimi jak: 
rola małżonka, rodzica czy pracownika.

Daniela Becelewska podaje natomiast, że stadium przeddialektyczne (okres czło-
wieka młodego, wczesnej dorosłości, wczesnośredni, dojrzałej młodości), to „okres 
małej stabilizacji życiowej, która przypada na 25-35 r. ż. Ma ono zasadnicze znaczenie 
w rozwoju osobowości człowieka, gdyż umożliwia mu osiągnięcie zamierzeń, zreali-
zowanie marzeń i spełnienie swoich planów życiowych, co pozwoli mu z optymizmem 
wejść w następny okres życiowy”.42 Z kolei Konrad Piotrowski43 twierdzi, że osoba 
wkracza w okres wczesnej dorosłości około 18-20 lub około 25 roku życia.

Jak widać różni autorzy różnie podchodzą do interpretacji zagadnienia wczesnej 
dorosłości. Wyznaczenie ram tego okresu jest ściśle związane z autonomicznymi 
tendencjami.

2.  Uwagi metodologiczne
Podjęta w publikacji problematyka została usytuowana w metodologii jakościowej. 

Celem badań było poznanie znaczenia czystości przedmałżeńskiej dla młodych ludzi 
należących do różnych wspólnot religijnych44. Główny problem badawczy zawierał 
się w pytaniu: Jaką rangę czystości przedmałżeńskiej nadają młodzi ludzie związani 
z Kościołem?

W badaniu wykorzystano jedną z odmian studium przypadku, tj. metodę biogra-
ficzną. Materiał badawczy został pozyskany za pomocą techniki wywiadu pogłębio-
nego. W wywiadzie jakościowym „zazwyczaj nie stosuje się kwestionariusza zawie-
rającego szczegółowe, wcześniej sformułowane pytania, nie ma też ustalonego przed 
jego rozpoczęciem porządku (kolejności) ich zadawania. Badacz nie ukierunkowuje 
wypowiedzi badanego, nie przychodzi z gotową siatką pojęć, którą badany wypełnia. 
Nie sonduje go, lecz słucha, co ma on do powiedzenia o interesującym zagadnieniu45. 
Podczas zbierania materiału kierowano się przestrzeganiem określonych zasad, nie-
zwykle ważnych dla studium przypadku, tj. otwartością, komunikacją, naturalnością, 
które pozwoliły zdobyć zaufanie rozmówców.

41 B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia czło-
wieka, tom II, PWN, Warszawa 2000, s. 203.

42 D. Becelewska, Repetytorium z rozwoju człowieka, Kolegium Karkonoskie PWSZ, Jelenia Góra 2006, s. 
232-233.

43 K. Piotrowski, Tożsamość osobista w okresie wkraczania w dorosłość. Sytuacja młodych osób z rucho-
wym ograniczeniem sprawności i ich sprawnych rówieśników, Wyd. TIPI, Wielichowo 2013, s. 15-16.

44 Badani należeli do różnych wspólnot modlitewnych, takich jak: Odnowa w Duchu Świętym, Jezuicka 
Wspólnota Młodzieżowa Magis, Liturgiczna Służba Ołtarza. Populacja badana była zbierana na zasa-
dzie kuli śniegowej (znajomi znajomych).

45 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie 
„Żak”, Warszawa 2001, s. 327.
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3.  Charakterystyka badanych
W badaniu wzięło udział 1946 osób prezentujących pełen przekrój społeczny pod 

względem istotnych cech stratyfikacyjnych.

Tabela 1. Płeć badanych i ich wiek [N=19]

Odpowiedzi Liczba badanych
Płeć

kobieta 11
mężczyzna 8

Wiek
18-21 lat 7
22-27 lat 9

28-33 lata 3
Źródło: opracowanie własne.

Postępowaniem badawczym objęto 11 kobiet i 8 mężczyzn. Najwięcej badanych 
(9) było w przedziale wiekowym 22-27 lat. Siedmiu rozmówców miało 18-21 lat, 
trzech – 28-33 lata.

Tabela 2. Posiadanie sympatii przez badanych i zachowanie czystości przedmałżeńskiej [N=19]

Odpowiedzi Liczba badanych
Posiadanie sympatii

mam 9
obecnie nie mam, ale miałem/am 6

nigdy nie miałem/am 4
Zachowanie czystości przedmałżeńskiej

tak 7
 nie 12

Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej badanych (9) zadeklarowało, że ma sympatię, w tym cztery osoby 
były w narzeczeństwie. Niewiele mniej rozmówców (6) stwierdziło, że w trakcie 
prowadzenia badań nie było w związku uczuciowym aczkolwiek w takowym kiedyś 
funkcjonowali. Najmniej opowiadających (4) przyznało, że nigdy nie byli w relacji 
intymno-uczuciowej.

Czystość przedmałżeńską zachowało siedmiu badanych, pozostali (12) przyznali, 
że mają już za sobą inicjację seksualną.

46 W badaniach jakościowych rezygnuje się z postulatu reprezentatywności grupy, a także z rzetelności 
(pozwalającej na powtórzenie badania przy użyciu tego samego narzędzia). O doborze osób decydu-
ją względy poznawcze. Nie kładzie się więc nacisku na dużą liczbę badanych.
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Tabela 3. Postawa badanych, którzy mają za sobą inicjację seksualną wobec czystości 
przedmałżeńskiej [N=12]

Odpowiedzi Liczba badanych
wyspowiadałem/am się i chcę zmienić swoje życie 2
chcę zmienić swoje postępowanie ale spowiedź 

nie jest mi do tego potrzebna 1

nie chcę zmieniać swojego postępowania 6
to zależy od partnera/partnerki 3

Źródło: opracowanie własne.

Tylko dwie narratorki, które utraciły dziewictwo przystąpiły do Spowiedzi świętej 
aby wyznać swój grzech i uzyskać przebaczenie. Zadeklarowały, że chcą żyć w stanie 
łaski uświęcającej ponieważ jest to istotne dla osiągnięcia owocności łaski Sakramentu 
Małżeństwa, który chcą w przyszłości zawrzeć.

Jedna rozmówczyni jest świadoma swojej słabości, odczuwa skazę na duszy, żałuje 
przeszłej nieczystości i chce już żyć w łasce Bożej. Jednocześnie twierdzi, że nie po-
trzebuje rozgrzeszenia. 

Pięciu opowiadających wyraziło pogląd, że nie chce zmieniać swojego dotychczaso-
wego postępowania, tzn. nadal chce utrzymywać przedmałżeńskie stosunki seksualne. 
Z kolei trzech stwierdziło, że swoją decyzję uzależni od oczekiwań przyszłej sympatii.

4.  Wyniki badań
W części artykułu prezentującej wyniki badań własnych podjęto narrację w dyskusji 

z tematycznie dobraną literaturą przedmiotu. Celem tego zabiegu nie jest wskazanie na 
poprawność lub niepoprawność myślenia opowiadających. Prowadzona narracja ma 
stanowić jedynie próbę odniesienia do opracowań tematycznych. Rozmówcom zadano 
zatem pytanie: Czym jest dla Pana/Pani czystość przedmałżeńska? Na podstawie te-
matów centralnych, tj. dominujących w wywiadach wyodrębniono 4 kategorie odpowiedzi.

Zachowanie wstrzemięźliwości seksualnej do zawarcia związku małżeńskiego
Niemalże wszyscy badani (15) utożsamiają czystość przedmałżeńską wyłącznie ze 

wstrzemięźliwością seksualną. Jest to prawidłowa definicja aczkolwiek bardzo wąska. 
Czystość przedmałżeńska jest to nie tylko błona dziewicza, ale także czystość myśli, 
serca czy dotyku. Jest to umiejętność panowania nad pożądliwością. Samokontrola 
ta ma nas rozwijać duchowo i osobowo. „Czystość – cnota czyli sprawność panowa-
nia nad popędem seksualnym i dysponowania nim stosownie do powołania, sytuacji 
i integralnego rozwoju całej osoby; jest jedną z form powściągliwości (wstrzemięźli-
wości), która jest darem Ducha Świętego. (…) Czystość polega nie tylko na unikaniu 
grzechów, ale jest drogą do wyższych duchowych wartości. (…) Czystość będąca 
przejawem opanowania i wewnętrznej wolności, jest wyzwoleniem się od postawy 
użycia; stanowi afirmację siebie i osoby płci odmiennej; prowadzi do wewnętrznej 
integracji osoby i sprzyja rozwojowi życia religijnego; jest znakiem miłości i szacunku 
wobec siebie i bliźnich (zwłaszcza osób płci odmiennej)”47. Przytoczona definicja od-
zwierciedla wszystkie aspekty czystości przedmałżeńskiej, jako przejawu szacunku 

47 J. Szkodoń, Płeć, [w:] Katolicyzm A – Z, red. Z. Pawlak, Wyd. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 2004, s. 312.
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do bliźniego, miłości oblubieńczej – małżeńskiej oraz miłości do Boga. Podsumowując 
„czystość człowieka dotyczy całej jego osoby, wyraża się w słowach, myślach i czynach. 
Najwięcej <<nieczystości>> wkrada się w sferę płciowości”48.

Przykładowe wypowiedzi rozmówców przyjmujących stanowisko, że czystość 
przedmałżeńska to zachowanie wstrzemięźliwości seksualnej do czasu zawarcia 
związku małżeńskiego to:

Jest to powstrzymywanie się od współżycia do ślubu; Jest to wstrzemięźliwość seksu-
alna do czasu zawarcia związku małżeńskiego; Jest to życie z drugą osobą bez stosunku 
seksualnego do momentu zawarcia ślubu; Jest to zachowanie swojego dziewictwa aż do 
ślubu; Jest wtedy, kiedy kobieta bądź mężczyzna czekają do ślubu aby odbyć stosunek 
seksualny; Jest to brak współżycia seksualnego przed ślubem.

Szacunek do własnego ciała i ciała innych
Szacunek to „postawa polegająca na tym, żeby nie zadawać innym ludziom gwałtu 

fizycznego ani moralnego poprzez osądzanie ich. Według Kanta szacunek bardziej niż 
sympatia określa normę wszelkich stosunków międzyludzkich. (…) Co więcej, szacu-
nek jest obowiązkiem moralnym, jedyną naturalną postawą człowieka wobec jakiejś 
wartości, a w szczególności wobec wszelkiej osoby ludzkiej”49. Do postawy szacunku 
w kontekście omawianego zagadnienia odwołała się niemalże połowa narratorów (8). 
Ich zdaniem czystość przedmałżeńska oznacza szacunek do własnego ciała i ciała innych.

Jest to przede wszystkim powstrzymywanie się od współżycia seksualnego, ale także 
poszanowanie własnego ciała. To nie tylko wstrzemięźliwość czynów, ale również słów 
i oczu; Jest to wolność od presji erotyzmu, czysta czułość oraz wstrzemięźliwość seksu-
alna; Jest to powstrzymywanie się od współżycia seksualnego ale także od myśli, które 
prowadzą do rozbudzenia wyobraźni i czynów z samym sobą; Polega na powstrzymywa-
niu się od zbliżeń fizycznych i masturbacji; Brak współżycia oraz innych negatywnych, 
nieczystych zachowań seksualnych.

Badani w swoich wypowiedziach podkreślili nie tylko powstrzymywanie się od 
współżycia seksualnego ale również od innych zachowań, np. masturbacji czy nara-
żania swojej wyobraźni i myśli na pożądanie.

Możliwość poznania drugiego człowieka w aspekcie duchowo-osobowym
Dla sześciu rozmówców czystość przedmałżeńska jest wyrazem chęci poznania 

drugiego człowieka, ale nie w aspekcie cielesnym tylko duchowo-osobowym. W nar-
racji opowiadających jest ona umiejętnością kontrolowania swojego popędu seksu-
alnego. Wyrazili oni pogląd, że zachowanie czystości pomaga w stworzeniu związku 
małżeńskiego opartego na miłości i wzajemnym szacunku.

To unikanie wszelkich zbliżeń fizycznych celem zawiązania prawdziwej więzi emo-
cjonalnej, poznania drugiej osoby, jej celów i pragnień bez patrzenia przez pryzmat 
seksualności; Czystość przedmałżeńska oznacza dla mnie umiejętność „wychowania” 
własnych emocji i naturalnego popędu seksualnego; Jest wewnętrzną siłą, która pozwala 
na temperowanie i pokonywanie w sobie pożądliwości seksualnej; Ma ogromne znacze-
nie dla osiągnięcia pełnego szczęścia i trwałości w małżeństwie; Jest to zapanowanie 
nad swoim popędem seksualnym. Jeżeli zależy nam tylko na seksualnym spełnieniu się 

48 W. Napieralska, Warto czekać czyli o darze miłości, Wyd. Fundacja „Głos dla Życia”, Poznań 2012, s. 7.
49 D. Julia, Słownik filozofii, tłum. K. Jarosz, Wyd. „Książnica”, Katowice 2000, s. 380-381.
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to oznacza, że w drugim człowieku widzimy tylko ciało, a nie jego wnętrze. Popęd ma 
służyć miłości, przekazywaniu życia.

W powyższych wypowiedział pojawił się wątek popędu seksualnego, który jak 
wiadomo jest nierozerwalnie związany z płciowością człowieka. Narratorzy stoją na 
stanowisku, że prologiem do zbliżenia seksualnego powinno być poznanie wnętrza 
człowieka, i że ma ono służyć miłości i przekazywaniu życia. Bliska zdaje się być im 
opcja podjęcia działań zapanowania nad popędem seksualnym. Ich narracja kore-
sponduje z poglądem Wandy Napieralskiej, według której „płciowość wraz z reak-
cjami popędowymi podobna jest do ognia, który sam w sobie jest pożyteczny, lecz 
gdy wyrwie się spod kontroli staje się pożarem, żywiołem niszczącym wszystko. 
Ognia nie należy tłumić i zdeptywać, należy go tylko utrzymać we właściwych grani-
cach. Popęd płciowy można i należy kontrolować i nad nim panować. Istnieje prymat 
rozumu i woli nad popędem. Naczelny organ seksualny to MÓZG, narządy płciowe są 
tylko narządami wykonawczymi”50.

Hołdowanie wyznawanym wartościom
Jak dotąd nie ma zgodności co do jednoznacznego rozumienia terminu wartości. 

Dzieje się tak w takich dyscyplinach naukowych, jak np. w socjologii, psychologii, fi-
lozofii, antropologii, etnografii czy ekonomii. Brak zgodności w rozumieniu wartości 
występuje również w etyce, teologii, estetyce, prawie i pedagogice.51 Nie sposób jednak 
nie zgodzić się z poglądem Mieczysława Łobockiego, że „przez wartość rozumie się 
na ogół wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest 
ze wszech miar godne pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi 
jednocześnie cel dążeń ludzkich”52.

Tylko trzech rozmówców czystość przedmałżeńską ulokowało w swoim systemie 
wartości.

To zachowanie czystego sumienia. Ale również brak pożądliwości; To zdolność zacho-
wania porządku moralnego w miłości; Wypełnienie zasad, którymi kieruję się w życiu.

Rozmówcy definiując pojęcie czystości przedmałżeńskiej odwołali się do swoich 
wewnętrznych odczuć oraz zbioru zasad czy norm, które pozwalają im rozróżnić 
dobro od zła i rozpatrywać swoje czyny pod kątem moralnym.

Podjęcie decyzji o zachowaniu czystości przedmałżeńskiej jest bardzo dojrzałą 
decyzją. Nie jest to decyzja łatwa choć wiele osób podejmuje ją już w bardzo młodym 
wieku. Wiąże się ona bowiem z trudem i samodyscypliną. Oto wypowiedź 22-letniego 
mężczyzny na temat dziewictwa. „Przebywanie z czystą i skromną dziewczyną to szcze-
gólna radość. Emanuje wdziękiem. To się widzi i czuje. Dziewiczość jest atrakcyjna, 
przyciąga. Smutne natomiast, kiedy z dziewczyny emanuje rozwiązłość. To też się 
widzi”53. Jak wymowna jest wypowiedź tego młodego człowieka. Uderza ono w samo 
sedno dziewiczego piękna i ukazuje wartość czystości.

Badanym zadano pytanie Dlaczego podjął/podjęła Pan/Pani decyzję o zachowaniu 
czystości przedmałżeńskiej? Na podstawie tematów centralnych, tj. dominujących 
w wywiadach wyodrębniono 3 kategorie odpowiedzi.

50 W. Napieralska, Warto czekać, dz. cyt., s. 5.
51 M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Impuls, Kraków 2010, s. 91.
52 Tamże, s. 92.
53 J. Bilewicz, Nie przegraj miłości! Listy do młodych, Wyd. Agape, Poznań 2011, s. 16.
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Szacunek dla siebie i partnera/partnerki
W wypowiedziach badanych po raz drugi pojawił się wątek wartości moralnej czy 

postawy jaką jest szacunek. Powodem zachowania czystości przedmałżeńskiej dla 
pięciu badanych jest właśnie szacunek dla siebie i partnera bądź partnerki.

Dla mnie udany związek jest jak budynek. Można go budować, jak tylko sobie człowiek 
wymarzy. Jednak ważne jest aby stał on na mocnych fundamentach. Owe fundamenty 
to mieszanina dwóch składników: miłości i szacunku. Trzeba je pielęgnować. Kiedy 
któregoś z tych składników zabraknie budowla runie z hukiem.

Człowiek, który szanuje swoją drugą połowę, nie tylko wie, czego ona nie lubi ale 
także liczy się z tym. Jeżeli np. partnerka nie lubi wspinaczek górskich to partner nie 
będzie jej do tego zmuszał. To samo dotyczy seksu. Należy szanować swoje wybory, 
preferencje i upodobania. Nie można wywierać na sobie presji.

Dla mnie szacunek dla partnera oznacza gotowość do ofiarowania mu swojej czy-
stości. To najpiękniejszy prezent dla przyszłego męża.

Chcę kochać kogoś ze względu na to kim jest, a nie ze względu na to, jaki jest w łóżku. 
Tak samo chcę być kochana. Dla mnie to przejaw szacunku wobec drugiej osoby.

Rozmówcy biorą zatem pod uwagę zapatrywania partnera czy partnerki na łączącą 
ich relację uczuciową i nie oczekują od niego/niej, by się zmienił/a dostosowując się do 
ich sposobu bycia czy poglądów na pewne kwestie. Zarówno sobie, jak i drugiej osobie 
dają przyzwolenie do bycia sobą, zarówno w sposobie postępowania, formułowania 
myśli czy podejmowania decyzji, w tym o zachowaniu czystości przedmałżeńskiej.

Miłość do Boga i Jego przykazań
Dla czterech opowiadających powodem zachowania czystości przedmałżeńskiej 

jest miłość do Boga i Jego przykazań.
Kiedy nie byłam blisko Boga, grzech nigdy nie był dla mnie problemem. Nie zajmo-

wałam sobie głowy pytaniami, czy grzeszę. Nigdy też z powodu popełnienia grzechu 
nie miałam poczucia winy. Wszystko zmieniło się od kiedy zaprzyjaźniłam się z Bogiem. 
W moim życiu pojawiły się nowe rzeczy, takie jak czytanie Pisma Świętego, modlitwa czy 
rozmowy z innymi o Bogu. I co dziwne. Zaczęłam odczuwać swojego rodzaju presję aby 
Bóg – tak po prostu – był zadowolony z tego co czynię. Kiedy czytałam Biblię to myślałam 
sobie: Tak, to naprawdę dobry pomysł. Najwyższy czas żebym zaczęła tak postępować. 
Skoro zatem czystość przedmałżeńska jest wyrazem miłości do Boga to trwam w niej. 
Przede mną oczekiwanie na noc poślubną.

Jestem chrześcijanką i chcę aby Bóg był ze mnie zadowolony. Nie ukrywam, że czasami 
jestem zmęczona podejmując wysiłki aby żyć w ten sposób cały czas. Nieraz mówiłam sobie, 
że życie chrześcijańskie mnie przerasta. Ale za jakiś czas mówię sobie, że Bóg nie wymaga 
ode mnie bycia doskonałą. Bo i po co? Nie oczekuje, że sumiennie wypełnię wszystkie – na-
zwijmy to – standardy świętości. Przecież gdyby tak sądził nie przyszedłby na ziemię żeby 
między innymi za mnie umrzeć. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim. 
Staram się zatem je wypełniać. W tym czekam z utratą dziewictwa do nocy poślubnej.

Miłość wobec Boga polega na spełnianiu Jego przykazań. Staram się zatem panować 
nad swoją pożądliwością. Przy czym chcę podkreślić, że czystość przedmałżeńska to nie 
tylko błona dziewicza. To również czystość myśli i dotyku. To ostatnie naprawdę nie jest 
łatwe. Modlę się zatem o siłę wytrwałości. Noc poślubna będzie nagrodą.

Trafnym podsumowaniem zaprezentowanych przykładowych wypowiedzi jest 
następujący cytat: „Bóg zaplanował, aby najlepszym miejscem podjęcia współżycia 
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płciowego dla kobiety i mężczyzny było małżeństwo. Wtedy mogą zrealizować się 
wszystkie funkcje płciowości. Są one ze sobą integralnie związane. (…) Małżonkowie, 
właściwie przeżywając swoją dopełniającą się płciowość, nie będą z lękiem podcho-
dzić do pojawienia się dziecka, jak to bywa na ogół przy współżyciu przed ślubem”54. 
Bóg chce aby człowiek był szczęśliwy. Wie co jest dla niego dobre i chce mu to dać. 
Człowiek w swoim zaślepieniu często odrzuca to wszystko chcąc żyć po swojemu. 
Wynikiem tego bywają zranienia, ból, cierpienie i odrzucenie.

Nikt mi się „nie trafił”
Trzech rozmówców przyznało, że powodem dla którego żyją w czystości przed-

małżeńskiej jest fakt, że nie mają z kim podjąć współżycia seksualnego. Można przy-
puszczać, że gdyby nie żyli w pojedynkę inicjację seksualną mieliby już za sobą.

Nie będę kłamał, że jestem prawiczkiem bo taką podjąłem decyzję. Jestem mężczyzną 
z krwi i kości. Mam swoje potrzeby bo takim mnie stworzył Bóg. Chętnie bym je realizo-
wał gdybym miał z kim. Przy czym panna na jedną noc nie interesuje mnie.

Wiem, że szlachetnie byłoby gdybym powiedziała, że jestem czysta w imię jakichś 
wyższych celów. Ale tak nie jest. Nigdy nie miałam chłopaka. Pewnie dlatego uchowa-
łam się jako dziewica. Moje koleżanki mieszkają na kocią łapę ze swoimi chłopakami 
czy partnerami. Też bym tak chciała.

Coraz bardziej mnie to dziewictwo frustruje. Pragnę bliskości fizycznej z mężczyzną. 
Od lat proszę Boga aby wreszcie zdjął z mych ramion krzyż samotności i postawił na 
mojej drodze przyzwoitego mężczyznę. Kilka razy pokłóciłam się z Nim, że tak boleśnie 
doświadcza mnie tą samotnością.

Przyczyn życia w pojedynkę jest pewnie tyle, ilu samotnych. Można jednak spró-
bować wyodrębnić kilka wzorców, które powtarzają się w ich historiach, pewnego 
typu doświadczenia, przeżycia, które składają się na wizerunek singla. Dorota Rusz-
kiewicz55 wskazuje na następujące: przemiany kulturowe, przemiany ideologiczne, 
indywidualizacja społeczeństwa, zjawisko neoromantyzmu i sprzeczności w wycho-
waniu. Z wypowiedzi rozmówców wynika, że powodem, dla którego żyją w pojedynkę 
jest niemożność znalezienia partnera czy partnerki. Ujmując rzecz inaczej, można 
stwierdzić, że osoby te nie znalazły dotąd na rynku małżeńskim partnera dla siebie. 
Rynek małżeński – jak podaje Krzysztof Tymicki56 – to taki sam rynek, na którym 
sprzedaje się pomidory i cebulę. Jest to po prostu miejsce, gdzie spotykają się różne 
osoby i niektóre z nich znajdują tam swojego partnera, a inne nie.

Dziewięć osób w czasie przeprowadzania badań miało sympatię. Zadano im zatem 
pytanie: Kiedy powiedział/powiedziała Pan/Pani swojej sympatii, że chce żyć 
w czystości przedmałżeńskiej?

Czterech rozmówców o swoim postanowieniu dochowania czystości przedmał-
żeńskiej powiedziało sympatii w drugiej fazie rozwoju znajomości przedślubnej, tj. 
w fazie chodzenia ze sobą, w której najważniejsze są kontakty tylko we dwoje. Jest 
to tzw. wspólnota czasu wolnego, bez intencji zawarcia związku małżeńskiego57.

54 s. M. Kwiek USJK, I. Nowak, Droga do czystej miłości. Podręcznik formacyjny, Wyd. AGAPE, Poznań 2010, s. 141.
55 D. Ruszkiewicz, Życie w pojedynkę – ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów?, Wyd. WSHE, Łódź 

2008, s. 132-139.
56 K. Tymicki, Starokawalerstwo i staropanieństwo. Analiza zjawiska, „Studia Socjologiczne” 2001, nr 4, s. 87.
57 I. Przybył, Chodzenie ze sobą, spanie ze sobą, mieszkanie ze sobą. Młodzieńcze relacje uczuciowe i oby-

czajowość przedślubna, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2010, tom XX, s. 21.
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Dwie osoby przyznały, że inicjatorem zachowania wstrzemięźliwości seksualnej 
była sympatia, a one uszanowały tę decyzję. Jeden rozmówca wyraził pogląd, że jesz-
cze nie podjął w rozmowie z sympatią tej kwestii. Równocześnie ma nadzieję, że nie 
będzie potrzeby przeprowadzania rozmowy na ten temat. Jedna rozmówczyni udzieliła 
odpowiedzi, że decyzję o poinformowaniu swojej „połówki” o życiu w czystości do 
ślubu podjęła od razu, tzn. gdy para poznała się. Również jeden rozmówca wyraził 
pogląd, że informację tę przekazał gdy sympatia zaproponowała zbliżenie seksualne 
i gdy badany poczuł (był to mężczyzna), że spotkał tę jedyną.

Czystość przedmałżeńska jest wartością i wielkim darem jaki ludzie otrzymali 
od Boga. Jej zachowanie ułatwia stworzenie prawdziwej więzi między partnerami 
i przynosi wiele korzyści. Są nimi zaufanie, oddanie, wzajemny szacunek, bezintere-
sowność, bezpieczeństwo, czułość, odpowiedzialność za partnera czy delikatność. B. 
i M. Mądrzy w swojej książce przytaczają wypowiedzi kobiet, które wraz ze swoim 
partnerem dochowały czystości przedmałżeńskiej: „Czuję się szanowana, akceptowana, 
bezpieczna; Ufam mężowi. Nie muszę go sprawdzać, gdzie jest i z kim. Nie dzwonię 
kilka razy do pracy, by mieć nad nim kontrolę. Nie sprawdzam jego poczty e-mailo-
wej. Jest we mnie spokój; Cieszę się bliskością, czułością, delikatnością na co dzień; 
Widzę jak mój mąż się mną zachwyca, jak umie na mnie czekać. Intymne spotkanie 
małżonków odbywa się tylko w cielesnym zjednoczeniu. Są dni, tygodnie i miesiące, 
w których małżonkowie współżyć nie mogą (miesiączka, po porodzie, podczas choroby, 
infekcji, wyjazdu) i wówczas jesteśmy sobie wierni jak w narzeczeństwie, bardziej 
twórczy w wyrażaniu miłości; Więź jaką zbudowaliśmy jest przyjaźnią i dobrze nam 
w swoim towarzystwie; Nigdy nie czułam się porównywana z innymi kobietami”58.

Rozmówcom zadano pytanie: Jakie korzyści – zdaniem Pana/Pani – płyną 
z zachowania czystości przedmałżeńskiej? Badani udzielili bardzo różnorodnych 
odpowiedzi. Jednak niemalże w każdej z nich pojawia się szacunek między partne-
rami i wzmocnienie między nimi więzi opartej nie tylko na współżyciu seksualnym 
ale również na wzajemnym dialogu.

Jest to głębsza relacja na tle emocjonalnym, umiejętność prowadzenia dialogu pełnego 
miłości, prześciganie się w okazywaniu miłości bez okazywania tego w sferze fizycznej.

Oddanie się małżonkowi jest bezcennym darem, wówczas współżycie nie jest zabu-
rzone wspomnieniami poprzednich partnerów, tylko jest jako jedyne, bez konieczności 
walki z pokusami porównań, że z tamtą było lepiej.

Problemy nie są rozwiązywane seksem na zgodę, małżonkowie są dla siebie przy-
jaciółmi, a nie tylko kochankami, i ta radość z poznawania swojej seksualności w mał-
żeństwie.

Ćwiczenie wytrwałości, pogłębianie relacji z Bogiem, umacnianie więzi w związku.
Traktowanie seksualności jako narzędzia może generować pojawienie się szeregu 

zaburzeń i/lub zagrożeń. Jednym z nich – jak wskazują – Anita Machaj, Magdalena 
Roszak i Izabela Stankowska59 – jest popadanie w zmysłowość. Ta z kolei może przy-
czynić się do rozbudowania praktyk, fantazji i wyrafinowania aktywności seksualnej 
by ostatecznie spowodować trudności w osiąganiu satysfakcji seksualnej. Na zagad-
nienie to zwraca uwagę jedna rozmówczyni.

58 B. Mądra, M. Mądry, Chcę być szczęśliwa, dz. cyt., s. 52-53.
59 A. Machaj, M. Roszak, I. Stankowska, Ryzykowne zachowania seksualne kobiet w okresie prokreacyjnym, 

„Nowiny Lekarskie” 2010, nr 79, s. 24.
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Rezygnacja ze współżycia seksualnego przed ślubem daje możliwość realnego po-
znania drugiej osoby, bez zaślepienia zmysłami. A te bywają zdradzieckie. Wiadomo, 
że w długotrwałych związkach pojawia się rutyna i trzeba wprowadzać nowości aby 
nie popaść w nudę i obojętność. Jeśli jednak współżycie zacznie się na kilka lat przed 
ślubem to pewnie już po ślubie ludzie skontaktują się ze wspomnianą rutyną. Wtedy 
mogą nawet zdecydować się na przekraczanie swoich granic (np. zapraszanie do seksu 
trzeciej osoby) by potem poczuć się bardzo źle.

Na jeszcze inne zalety czystości przedmałżeńskiej zwrócił uwagę kolejny narrator:
Czystość przedmałżeńska to najlepsza profilaktyka przed różnymi chorobami przeno-

szonymi drogą płciową, chociażby przed takimi popularnymi jak kiła, rzeżączka czy HIV. 
Warto jeszcze wspomnieć o nieplanowanej ciąży czy ryzyku doznania przemocy seksualnej.

Co ciekawe, jeden rozmówca, który zadeklarował, że żyje w czystości przedmałżeń-
skiej, wyraził pogląd, że nie dostrzega zalet tego stanu rzeczy. Można przypuszczać, że 
powodem dla którego jest prawiczkiem nie jest szacunek dla siebie czy partnerki, miłość 
do Boga i Jego przykazań, ale fakt, że jest sam ponieważ dotąd nie poznał odpowiedniej 
osoby choć bardzo by chciał, w tym również podjąć z nią współżycie seksualne.

Dostrzegam wady w życiu w czystości przedmałżeńskiej. Brak porozumienia w sprawach 
intymnych może bowiem doprowadzić do rozpadu małżeństwa. Niedopasowanie seksualne 
to problem, o którym słyszy się coraz częściej. Seks i związane z nim problemy przestają być 
tematem tabu. Ludzie mają różny temperament; różnica poziomów libido. Mogą też między 
nimi istnieć zbyt duże różnice anatomiczne. Po ślubie może okazać się, że potrzeby i oczeki-
wania małżonków są tak różne, że mimo starań z ich strony i dziesiątków rozmów i tak nic 
z tego nie wychodzi. I co wtedy? Dobrze byłoby gdyby odkryli to przed ślubem.

Rola seksu w małżeństwie jest bardzo ważna. Jest więziotwórcza. Wszak zachodzi 
istotny związek między poczuciem szczęścia w małżeństwie a doznawaniem satysfakcji 
seksualnej. Co ciekawe, z badań Hanny Malewskiej, na które powołuje się Zofia Dąbrow-
ska60, wynika że nie istnieje coś takiego jak niedobór seksualny. Każdy normalnie zbu-
dowany mężczyzna może współżyć z każdą normalnie zbudowaną kobietą, jeśli łączy 
ich miłość. Można pokusić się o stwierdzenie, że ten wyidealizowany warunek zdaje się 
wskazywać, że brak uczucia, brak więzi psychicznej powoduje niezadowolenie z mał-
żeńskiego współżycia seksualnego, a w konsekwencji brak satysfakcji z małżeństwa.

Zakończenie
Współczesne media nie są oparciem dla młodych ludzi, którzy chcą żyć zgodnie 

z przykazaniami Bożymi i swoją naturą. Propagowana jest w nich w dużej mierze 
rozwiązłość i przygodny seks. Ukazywana jest zakłamana rzeczywistość ułudnego 
szczęścia, które miałoby być wynikiem beztroskiego, swawolnego życia. Tymczasem 
obecnie jest coraz więcej rozwodów, zdrad, niewierności, niechcianych dzieci. Rów-
nież coraz więcej osób ma choroby przenoszone drogą płciową.

Już nawet małe dzieci są rozbudzane seksualnie poprzez bajki, w których uka-
zywana jest „wolna miłość”, wulgarny ubiór, reklamy promujące leki na potencję ale 
również zwykłe reklamy, w których występują roznegliżowane kobiety, kolorowe 
czasopisma dla nastolatków z rubrykami „mój pierwszy raz”, muzykę, teledyski itp. 
Odziera się dzieci z ich niewinności i skromności.

60 Z. Dąbrowska, Czym się charakteryzują współczesne małżeństwa w Polsce?, „Małżeństwo i Rodzina” 
2005, nr 4, s. 9.
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Nic więc dziwnego, że w obecnych czasach temat czystości przedmałżeńskiej nie 
cieszy się zbyt dużym rozgłosem jeśli chodzi o media czy książki popularno-naukowe. 
Te ostatnie trudno znaleźć w bibliotece czy księgarni. Są one za to dostępne w księ-
garniach katolickich. Jeszcze trudniej jest pewnie znaleźć osoby żyjące w czystości. 
W czasie zajęć z przedmiotu Pedagogika rodziny podjęłam dyskusję nt. Dziewictwo 
– powód do wstydu czy dumy? Tylko jedna studentka, głęboko wierząca i praktyku-
jąca, związana z Ruchem Odnowy w Duchu Świętym, wyraziła pogląd, że propaguje 
czystą miłość. Takich osób z pewnością jest więcej. Jednak faktem jest, że łatwiej je 
odnaleźć wśród tych, które związane są z życiem Kościoła, choć jak dowiodły wyniki 
badań, nie wszystkie z nich żyją w czystości przedmałżeńskiej.

Wyniki badań dowiodły, że rozmówcy znają i rozumieją pojęcie czystości przed-
małżeńskiej. Większość z nich zdefiniowała to określenie poprawnie, choć ogólnie. 
Utożsamiają je bowiem tylko z brakiem kontaktów seksualnych pomijając kwestię 
czystości myśli i słów. Najczęściej wymienianym powodem czystości przedmałżeńskiej 
był szacunek do siebie i partnera bądź partnerki oraz miłość do Boga i Jego przyka-
zań. Niektórzy rozmówcy przyznali, że żyją w czystości ponieważ nie mają sympatii.

Badani dostrzegają korzyści płynące ze wstrzemięźliwości seksualnej przed ślubem. 
Przede wszystkim wskazywali na pogłębienie relacji z partnerem opartej na dialogu 
i przyjaźni, wierności i zaufaniu w związku oraz miłości. Tylko jeden narrator przyznał, 
że w czystości przedmałżeńskiej dostrzega wady. Zwrócił uwagę na kwestię niedopa-
sowania seksualnego. Niezależnie od podejścia do czystości przedmałżeńskiej każdy 
człowiek zasługuje na miłość i szczęście, na rodzinę w której będzie czuł się kochany i ak-
ceptowany. Ta bowiem jest spoidłem udanego społeczeństwa, jest budulcem przyszłości.

Streszczenie:
Celem badań było poznanie znaczenia czystości przedmałżeńskiej dla młodych ludzi 

należących do różnych wspólnot religijnych. Wyniki badań dowiodły, że rozmówcy 
znają i rozumieją pojęcie czystości przedmałżeńskiej. Większość z nich zdefiniowała 
to określenie poprawnie, choć ogólnie. Utożsamiają je bowiem tylko z brakiem kon-
taktów seksualnych. Najczęściej wymienianym powodem czystości przedmałżeńskiej 
był szacunek do siebie i partnera bądź partnerki oraz miłość do Boga i Jego przykazań. 
Badani dostrzegają korzyści płynące ze wstrzemięźliwości seksualnej przed ślubem. 
Przede wszystkim wskazywali na pogłębienie relacji z partnerem opartej na dialogu 
i przyjaźni, wierności i zaufaniu w związku oraz miłości.

Słowa kluczowe: czystość przedmałżeńska, miłość, związek uczuciowy.

Summary:
The aim of the study was to learn the importance of premarital chastity for young 

people belonging to various religious communities. Research results have shown 
that the interviewees know and understand the concept of premarital chastity. Most 
of them have defined this term correctly, though in general. They identify them only 
with a lack of sexual contact. The most frequently mentioned reason for premarital 
purity was self-esteem and partner or partner, as well as love for God and His com-
mandments. Respondents see the benefits of sexual abstinence before marriage. First 
of all, they pointed to deepening the relationship with the partner based on dialogue 
and friendship, loyalty and trust in the relationship and love.

Keywords: premarital purity, love, emotional relationship.
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Význam právnej komparatistiky

PhDr. Nikol Volková – Prešovska univerzita v Prešove

Narodila sa v roku 1974 v Prešove. Autorka je absolventka Prešovskej univerzity v Prešove, Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty, ktorú ukončila v roku 2010 v magisterskom študijnom programe Probačná a mediačná 
práca. V roku 2011 získala osvedčenie o odbornej príprave mediátorov. V roku 2012 ukončila na Katedre fi-
lozofie a religionistiky rigorózne konanie v študijnom programe Religionistika (PhDr.). Od roku 2013 publi-
kuje príspevky na Katolíckej univerzite v Ružomberku a Prešovskej univerzite v Prešove. Od roku 1992 pra-
cuje na Mestskom úrade v Prešov konkrétne na Sekcii stavebného úradu a urbanistiky, oddelení dopravy 
energetiky a životného prostredia, ako odborná referentka. V súčasnosti pôsobí na Prešovskej univerzite, 
Gréckokatolíckej teologickej fakulte na Katedre aplikovanej edukológie ako externá doktorandka.

Úvod
Ľudská spoločnosť rovnako ako každý iný zložitý systém nutne vyžaduje regulá-

ciu, ktorá do nej vnáša a udržuje poriadok. Najvýznamnejším spôsobom spoločen-
skej regulácie je regulácia normatívna, t. j. regulácia uskutočňovania spoločenskými 
normatívnymi systémami. V spoločnosti pôsobí niekoľko normatívnych systémov.

Svetové právne systémy a právna komparatistika sú dnes predmetom osobitného 
záujmu právnikov v legislatíve, súdnictve i v štátnej administratíve. Slovenské právo je 
súčasťou európskeho práva a slovenskí právnici potrebujú už dôverne poznať povahu 
práva v zahraničí a osobitne právne systémy štátov, s ktorými integrujeme a ktorých 
systémy ovplyvňujú naše zákonodarstvo i súdnictvo.

Vstupom Slovenska do Európskej únie procesom aproximácie slovenského práva s 
komunitárnym právom vzrástla potreba poznania právnych poriadkov cudzích štátov. 
Najmä v legislatíve a v súdnictve bolo nevyhnutné zoznámiť sa s právnou komparatistikou.

Komparatistiku považujeme za metódu a rozumieme ňou postup, spôsob alebo 
cestu v procese skúmania právnych poriadkov za účelom dosiahnutia nových po-
znatkov o práve, teda cieľov stanovených úlohami vo vedeckom výskume v systéme 
porovnávacej právovedy. Hlavnou a základnou metódou porovnávacej právovedy 
je samotné porovnávanie, teda komparatistika. V oblasti práva sa uplatňujú rôzne 
metódy, iné metódy poznania sa aplikujú v legislatívnom procese, iné v aplikačnom 
procese (pri interpretácii právneho pravidla a pod.).

Uvádza sa, že právna komparatistika je „vedou stretov“, procesom skúmania právnych 
poriadkov za účelom zbližovania, diferencovania, aproximovania a harmonizovania.

1. Začiatky porovnávania práva
S porovnávaním práva sa stretávame už v antike, ale vedecké skúmanie cudzích 

práv sa rozširuje až od 19. storočia. Od najstarších čias učenci, najmä právnici a filo-
zofi prejavovali záujem o porovnávanie cudzích práv, aby ich popísali a aj porovnali, 
napríklad Platón i Aristoteles. Rímski právnici boli natoľko zaujatí vlastným právom, 
že nemali pre nich nijaký zmysel zaoberať sa cudzími právami. Podobne v stredoveku 
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právnici sa takisto zaoberali jedine štúdiom rímskeho a kanonického práva. Rímski 
právnici boli presvedčení o kvalite svojho právneho a štátneho poriadku (ako neskôr 
Angličania), nepovažovali za potrebné čo len zmieniť sa o cudzom právnom poriadku, 
nie ho ešte hodnotiť a vôbec porovnávať so svojím. Pritom však s cudzími právami sa 
dostával do styku, najmä keď mocenský obsadili obrovské teritória vo svete. Grécki 
myslitelia venovali pozornosť porovnávaniu práva z hľadiska štruktúry a foriem štátov. 
Boli to výsledky prác najmä Platóna, Aristotela a Theophrastosa1.

Už v diele Aristotela a Platóna nachádzame dualizmus prirodzeného a pozitívneho 
práva. Zatiaľ čo Platón vo všetkých úvahách o práve uprednostňuje predovšetkým 
etické hľadisko a v spore medzi človekom a občanom dáva prednosť prirodzenému 
právu, v Aristotelovej koncepcii sa spája úsilie hľadať prameň prirodzeného práva v 
Bohu so snahou hľadať ho v človeku. Prirodzené právo je večné a nemenne, má však 
tú istú hodnotu a absolútnu platnosť bez ohľadu na to, nakoľko ho tlmočí platné 
právo. Platné právo naopak má svoj počiatok vo vôli či tvorbe zákonodarcu, mení sa 
s ľuďmi a v čase. Dôvodom jeho platnosti je teda vôľa zákonodarcu. Možno povedať, 
že prirodzené právo v učení Aristotela nestojí nad platným právom. Platné právo je 
realizáciou prirodzeného práva2.

Platón vo svojom diele „Nomoi“ porovnáva ustanovizne gréckych štátov. Spôsob 
podania je vo forme holého oznamovania, konštatovania a porovnávania. Získané 
poznatky však sám zhodnocuje a využíva ich pri konštrukcii svojho ideálneho štátu, 
a tak ich formuje do svojho ideálneho obrazu. Isteže Platón študoval zákony gréckych 
miest s perspektívou sformovania, modelovania štátu – republiky3.

Pre potreby právnej komparisticky väčší význam má Aristoteles. Má veľký význam 
aj pre dnešok, je predchodcom dnešných komparatistov. Porovnával ústavy gréckych 
štátov navzájom. Vo svojej práci „Politika“ uvádza: „Keďže zamýšľam sa, ktoré štátne 
spoločenstvo je zo všetkých najlepšie, také, aby v ňom ľudia mohli žiť podľa svojich želaní, 
musíme venovať pozornosť aj iným štátnym ústavám, jednak tým, čo majú niektoré štáty, 
ktoré sa pokladajú za dobre usporiadané, a jednak tým, ktoré navrhli niektorí teoretici 
a zdajú sa dobrými, a to preto, aby sme poznali, čo je na nich správne a užitočné“4.

Aristoteles ako politik budoval svoju filozofiu na 153 výskumoch gréckych štátov. 
Dnes sa voľne zachovali len výskumy o ústave Atén. Výsledkom jeho práce bola špe-
kulácia na báze porovnávania.

Súkromnoprávne problémy porovnávania nachádzame v zlomkovom diele zo 
spisov Theofrasta „O zákonoch“. Je zaujímavé, že si počínal celkom moderným spôso-
bom, keď sa pokúšal sformovať všeobecné zásady, tézy a pravidlá, ktoré nachádzal v 
rozdielnych gréckych právnych poriadkoch. Používal takú metódu, že v samostatnom 
diele uvádzal vedľa seba porovnania.

V minulosti po celú dobu priťahovala vedecká zvedavosť právnych mysliteľov, fi-
lozofov a učencov, aby opísali a porovnávali cudzie práva. V histórií nachádzame veľa 

1 Porov. M. Štefanovič, Svetové právne systémy. Vysoká škola práva a Žilina: Poradca podnikateľa, spol.  
s. r. o., Bratislava 2007. s. 26–27.

2 A. Erdösová,, L. Garayová, Svetové právne systémy. Základy komparatistiky. C. H. Beck, s. r. o., Bratisla-
va 2020. s. 11.

3 Porov. M. Štefanovič, Svetové právne systémy. Vysoká škola práva a Žilina: Poradca podnikateľa, spol.  
s. r. o., Bratislava 2007. s. 26–27.

4 M. Štefanovič, Svetové právne systémy. Vysoká škola práva a Žilina: Poradca podnikateľa, spol. s. r. o., 
Bratislava 2007. s. 26.
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prípadov využívania poznatkov o cudzom práve v prospech vylepšovania vlastného. 
Veľmi často sa cudzie právo chápalo negatívne, označovalo sa ako „barbarské“ alebo 
„smiešne“.

Keďže porovnávanie práva je jednou z foriem jeho poznávania, často sa stretávame 
s názormi, že právna komparatistika existuje už od vzniku práva a jej dejiny sa začínajú 
v antickom Grécku a v Ríme, lebo také dokonalé predpisy a poznatky o práve mohli 
vzniknúť len po ich vzájomnom porozumení, teda použitím porovnávacej metódy5. 
Podľa R. Davida Solónova ústava vznikla v Aténach v demokratickej forme aj preto, 
že má podobný pôvod ako v rímskom práve známy Lex duodecim tabularum (Zákon 
dvanástich tabúľ). K tradíciám toho druhu sa hlásia aj právnici mnohých krajín6.

V prirodzenoprávnych teoretických názoroch odobrujúcich a propagujúcich porov-
návanie práva pramenilo začiatkom 19. storočia aj kodifikačné hnutie v západnej Európe 
výsledkom, ktorého boli prvé občianske zákonníky – francúzsky Code Civil a rakúsky 
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch. Ich tvorcovia využili popri domácich písaných 
aj nepísaných prameňoch aj prístupné cudzie právne predpisy. Éra kodifikácií priniesla 
aj nové chápanie porovnávania práva, v ktorom sa po (a popri) predchádzajúcom ve-
decko–teoretickom porovnávaní objavuje a presadzuje porovnávanie legislatívne7.

U nás K. Rebro významne poukázal na vplyv rímskeho práva na náš právny systém, 
čo sa odzrkadľuje v mnohých konštrukciách od najstarších dôb až dodnes. Napokon 
na rímske právo sa odvolávali už v stredoveku Angličania. Porovnali svoje anglické 
Common Law s kanonickým právom, ktoré boli platné súčasne. Nemeckí právnici 
zdôrazňujú, že ich Deutsches Privatrecht vzniklo porovnávaním s rímskym právom.

Z hľadiska právnych dejín na Slovensku pripisujeme význam Adamovi Františkovi 
Kollárovi, ktorý bol šíriteľom právnej komparatistiky a v tejto oblasti uplatnil svoje 
poznatky. Pôsobil ako právny historik a na svoju dobu vyslovil progresívne myšlienky.

Pre nás nie je bez zaujímavosti, že v maďarskej odbornej literatúre upozorňuje 
maďarský právnik I. Szabo na to, že aj menšie národy majú svoje tradície tohto druhu: 
pripomína možnosť vyzdvihnúť komparatistiku v súvislosti s Verbôczyho Tripartitum 
(1517). Je to však skôr umelé hľadanie tradícií a iste problematické, lebo práve Tripar-
titium predstavuje u nás vyvrcholenie reakčnosti legislatívy a návrat k ranofeudálnemu 
systému poddaného sedliactva. Ak by Štefan Verbóczy sledoval aspoň trochu úroveň 
vtedajšej aktuálnej legislatívy vo svete, nikdy by taký súbor predpisov nevytvoril (práve 
aj proti logike rímskeho práva, ale možno akceptáciou systému tureckého práva)8.

2. Právo ako historická kategória
Porovnávanie práva nadobúda v oblasti právnej vedy na význame. Vysvetliť 

to môžeme vzrastom integrácie a internacionalizácie stupňujúcou sa spoluprácou 

5 Porov. M. Štefanovič, Svetové právne systémy. Vysoká škola práva a Žilina : Poradca podnikateľa, spol. 
s. r. o., Bratislava 2007. s. 27.

6 Porov. Zákon dvanástich tabúľ (po latinsky Lex duodecim tabularum) niekedy tiež Zákony dvanástich 
tabúľ (Leges duodecim tabularum) z polovice 5. storočia pred Kr. bola prvá kodifikácia rímskeho zvy-
kového práva. Kodifikoval spravidla kazuisticky najmä rodinné, procesné a trestné právo, pričom sa 
kodifikovali len normy zvykového práva, ktoré boli v čase jeho vydania ešte sporné. https://sk.wiki-
pedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_dvan%C3%A1stich_tab%C3%BA%C4%BE (10.10.2021).

7 Porov. M. Tóthová, Právna komparatistika. Veľké právne systémy. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika – 
Právnická fakulta. Košice 2010. s. 9–10.

8 Porov. M. Štefanovič, Svetové právne systémy. Vysoká škola práva a Žilina: Poradca podnikateľa, spol.  
zs. r. o., Bratislava 2007, s. 27–28.
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medzi ľuďmi, organizáciami a štátmi. Právna komparatistika má v oblasti práva stá-
ročné tradície9.

Právo je historickou kategóriou a obsahovo je to pojem veľmi široký, mnohostranný 
a zložitý. Vzniklo, rozvinulo sa a existuje v ľudskej spoločnosti. Východiskom je zá-
kladná všeobecná prijímaná stručná definícia práva: „Právo, ako systém všeobecne 
záväzných právnych noriem, pravidiel správania sa, stanovených a sankcionovaných 
štátom, ktoré sú štátnym regulátorom spoločenských vzťahov a ktorých dodržiavanie 
v prípade porušovania sa zabezpečuje štátnym donútením“10.

Právne normy, právne inštitúty alebo celé právne systémy sa veľmi často porovnávajú 
z hľadiska potrieb regulácie vzťahov medzi štátmi za účelom zdokonalenia kodifikácie 
noriem medzinárodného práva, uzatvárania zmlúv najmä v zahranično-obchodných 
stykoch, pre riešenie otázok práva a povinností občanovi cudzincov, tradične sa štu-
dujú vždy aj kolízne normy (teda otázky konfliktných predpisov, čo však samo nie je 
právna komparatistika) atď. V súčasnosti hospodárska, kultúrna a ďalšia spolupráca 
viacerých krajín, najmä pre náš štát potrebuje nielen študovať právny poriadok druhej 
krajiny, ale ho aj porovnávať a to súčasne s právnymi poriadkami ďalších štátov11.

Pri štúdiu práva je potrebné si vymedziť samotný pojem „právo“ a definovať ho. 
U nás je to platné právo Slovenskej republiky. Je to vymedzenie slovenského právneho 
poriadku s vedomím, že tento poriadok neplatí v žiadnom ďalšom inom štáte. Tam majú 
iné predpisy, iné právne normy. Pre najrôznejšie potreby následne sledovaný právny 
poriadok, najmä svoj vlastný, môžeme konfrontovať s inými právnymi poriadkami, 
poriadkom iného štátu a často aj s poriadkom z inej historickej doby. V takomto prí-
pade, hovoríme o „porovnávaní (komparácii) práva“. Týmto porovnávaním získavame 
obraz o charaktere, o povahe analyzovaného právneho poriadku. Zistíme, že právne 
poriadky sú si často veľmi blízke, často veľmi vzdialené, vždy však diferencované, 
pričom ale niektoré právne normy môžu byť totožné12.

V bežnej praxi je potrebné dobre poznať a riadne aplikovať platné právo vo svojom 
štáte. Hovoríme o jednotnosti práva z hľadiska momentu platnosti v čase aplikácie – 
sú to „horizontálne súvislosti“. To práve nazývame „národným právom“, niekedy tiež 
„domácim právom“. Jedná sa o domáce – vlastné právo, právo toho, kto porovnávanie 
robí. Tvorí toto právo domáce ucelený systém (u nás členený podľa odvetví), síce vy-
víjajúci sa, meniaci sa a to v čase – a vtedy hovoríme o „vertikálnych súvislostiach“, 
avšak toto národné právo je faktický len jedným z množstva samostatných právnych 
poriadkov (systémov)13.

Pre zobrazenie podstaty právneho poriadku každého (ktoréhokoľvek) cudzieho 
štátu je najdôležitejšie poznať jeho ústavu ako základný zákon štátu. Štúdium zák-
ladného zákona štátu, jeho ústavy, je predmetom štúdia ústavného práva. Získanie 

9 Porov. M. Štefanovič, Všeobecná porovnávacia právoveda. Univerzita Komenského – Právnická fakulta. 
Bratislava 1992, s. 5.

10 Štefanovič, Všeobecná porovnávacia právoveda. Univerzita Komenského – Právnická fakulta. Bratisla-
va 1992, s. 22.

11 Porov. M. Štefanovič, Všeobecná porovnávacia právoveda. Univerzita Komenského – Právnická fakulta. 
Bratislava 1992, s. 5.

12 Porov. M. Štefanovič, Svetové právne systémy. Vysoká škola práva a Žilina: Poradca podnikateľa, spol. s. 
r. o., Bratislava 2007, s. 14–15.

13 M. Štefanovič, Všeobecná porovnávacia právoveda. Univerzita Komenského – Právnická fakulta. Brati-
slava 1992, s. 22–23.
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obrazu o ústavnom systéme cudzieho štátu dosiahneme porovnávaním a predmetom 
takého vedeckého výskumu je teda porovnávacie ústavné právo14.

Ústavné právo je odvetvie právneho systému, ktoré reguluje štátnu moc vnútri 
štátu, jej fungovanie a organizáciu na určitých princípoch a zároveň stanovuje zák-
ladné pravidlá vzťahu štátnej moci a občanov. Názory na vzťah pojmov štátne právo 
a ústavné právo sa v teórii rôznia, pričom obyčajne sa ústavné právo považuje za užší 
pojem, pretože rozhodujúce vzťahy v štáte neupravuje len ústava a ústavné zákony, ale 
aj množstvo ďalších právnych predpisov. Ústavné právo sa považuje za vedúce právne 
odvetvie, pretože s jeho úpravou musia byť v súlade všetky ostatné normy verejného aj 
súkromného práva. Keďže jeho základnou úpravou je štruktúra, kompetencie, tvorba 
a činnosť štátnych orgánov a vlastne úprava štátnej formy, t. j. režimu, formy vlády 
a štátneho zriadenia, sú základnými subjektmi ústavného práva štát a štátne orgány15.

V poslednom čase sa vo svetovom hnutí objavujú hlasy o formovanie jednotného 
svetového práva na niektorých úsekoch, v právnych odvetviach: je to snaha o jednotné 
celosvetové právne zakotvenie takých ľudských požiadaviek, proklamované v mene ľud-
skosti, ako aj právo na život, na zdravie, právo na vzdelanie, právo na životné prostredie 
a osobitne najmä právo na život v mieri, bez vojny. Avšak aj tieto práva môžu a fixujú 
iba konkrétne štáty svojou mocou. Niet celosvetového právneho poriadku tak, ako niet 
celosvetového štátu, nieto celosvetovej právnej moci – vždy je tu poriadok konkrétneho 
daného štátu. Porovnanie práva v tejto horizontálnej rovine sleduje komparáciu z hľa-
diska relácií vlastného /domáceho, národného/ práva k právnemu poriadku inej krajiny 
alebo niekoľkých ďalších krajín. Ak používame pojem národné právo, domáce právo, 
myslíme tým právo z hľadiska jeho súčasti ako systémovej zložky priameho uceleného 
poriadku v čase „vertikálne“ a priestore „horizontálne“, ako bolo uvedené vyššie16.

Štefanovič uvádza, že definíciu porovnávania práva môžeme vyjadriť len rozpra-
covaním ujasnením troch základných riešení:
a) Porovnávanie práva predpokladá konfrontáciu súboru právnych noriem, právnu 

i mimoprávnu prax. Objektom porovnávacej právovedy nie sú zákony, ktoré pred-
stavujú svojím spôsobom predmet výskumu v najširšom význame – ale je to súbor, 
systém prameňov práva.

b) Cieľom porovnávania práva je pochopiť, odhaliť a vymedziť formovanie ľudského 
myslenia v jeho vzťahu s inštitútmi a determinovať všeobecné pravidlá, ktoré 
ovládajú štátny systém pozitívneho práva a pohyb tohto myslenia. Práve pre toto je 
porovnávanie práva vedou. Isteže nemusíme to chápať tak, ako obdobne chápeme 
umenie, ale definujeme, o čo ide, kde je podstata. Neusilujeme sa naviac o odha-
lenie a o popis cudzieho práva: usilujeme sa odhaliť konštanty evolúcie „práva“, 
resp. statické vzťahy inštitútov navzájom a v rámci nich, snažíme sa vystihnúť vše-
obecnú politiku národov a v najširšom zmysle podstatu samotného organického 
a organizačného zoskupovania sa ľudí navzájom.

c) Metódou porovnávania práva chápeme ako pokračujúcu konfrontáciu národných 
noriem s normami zahraničnými. Každá z nich je pozorovaná a hodnotená ako 

14 Porov. M. Štefanovič, Svetové právne systémy. Vysoká škola práva a Žilina: Poradca podnikateľa, spol. s. 
r. o., Bratislava 2007, s. 14–15.

15 Porov. https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%A9_pr%C3%A1vo (15.10.2021).
16 M. Štefanovič, Všeobecná porovnávacia právoveda. Univerzita Komenského – Právnická fakulta. Brati-

slava 1992, s. 23–24.
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produkt danej historickej evolúcie s vlastnými pravidlami a zvláštnosťami z hľa-
diska celej epochy vzniku normy v podmienkach danej skúmanej a analyzovanej 
krajine. Ináč povedané: komparatistu nezaujímajú právne normy vo svojom nor-
matívnom vyjadrení, ale tak ako ony manifestujú, vyjadrujú a tlmočia isté politické 
stanoviská, sformované pozície17.
Slovenské právo svojou povahou historicky, legislatívne, princípmi, formami práva, 

procesmi, a ďalšími vlastnosťami spadá plne do systému práva skupiny kontinentálnej 
Európy, a tak všetky spoločné znaky kontinentálneho európskeho práva sa vzťahujú 
aj na právny poriadok Slovenskej republiky. Našim východiskom pri všetkých porov-
návaniach ostáva samozrejme slovenské právo vždy ako právo Slovenskej republiky 
a bežne v minulosti ako právo na území Slovenska18.

3. Právna komparatistika
Štát má záujem na dodržiavaní a využívaní právnych noriem. Keďže štát ustanovuje 

všeobecnú povinnosť dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, 
musí ústavou a zákonmi určiť, čo je všeobecné záväzné právo, aby vylúčil akékoľvek 
pochybnosti a dohady, či ide o právo alebo neprávo. V tomto ohľade môže vniesť 
jasno len presne stanovená alebo uznaná forma práva, napr. zákon, nariadenie vlády, 
vyhláška a pod. Neprávne systémy napr. morálne normy, náboženské normy, politické 
strany a pod. nemajú vopred stanovenú alebo uznanú formu a už vonkoncom nie 
formu stanovenú záväzne štátom19.

Právna komparatistika je jedným z najmladších právnych odvetví. Začiatky spa-
dajú do 19. storočia a položenie jej vedeckých základov na prelom 19. a 20. storočia20.

Vznikla vďaka zvýšenému záujmu v polovici minulého storočia, keď prerástla 
v skutočné hnutie sa etablovala ako jedna z mnohých právovedných disciplín. Bola 
to najmä subjektívna tvorivá činnosť vedcov, ktorá spôsobila uznanie komparatistiky 
za osobitný právovedný odbor. Právna komparatistika predstavuje určitú špecializáciu 
v právnej vede, charakterizovanú tým, že jej hlavnou metódou je metóda porovnáva-
cia. Okrem používania porovnávacej metódy je pre komparatistov príznačná aj určitá 
zhoda nazerania na problémy, postoj k minulým a súčasným právnym systémom, ich 
zoskupovaniu, charakteru podstatných inštitútov a pod. Dnes môžeme porovnáva-
ciu právnu vedu vymedziť ako vedu, podstatou ktorej je skúmanie práva za účelom 
získavania nových poznatkov porovnávaním. Výsledkom tohto procesu pritom nie je 
jednoduché konštatovanie zhody a rozdielu medzi porovnávanými objektmi, ale ich 
vysvetlenie a zhodnotenie. Je to komplexný proces, zohľadňujúci množstvo faktorov, 
o. i. historický vývoj, národné tradície a determinujúce spoločenské procesy, atď. 
Je nástrojom na poznávanie práva ako javu celospoločenského a celosvetového. M. 
Bogdan pod pojem právna komparatistika zaraďuje – porovnávanie rôznych právnych 
systémov s cieľom zistiť ich podobné a rozdielne črty, prácu s už zistenými faktami 
(výklad, hodnotenie zoskupovanie a pod.) a riešenie metodologických problémov, 

17 M. Štefanovič, Všeobecná porovnávacia právoveda. Univerzita Komenského – Právnická fakulta. Brati-
slava 1992, s. 21–22.

18 Porov. M. Štefanovič, Svetové právne systémy. Vysoká škola práva a Žilina: Poradca podnikateľa, spol. s. 
r. o., Bratislava 2007, s. 56.

19 Porov. P. Vojčík, a kolektív: Základy práva. Enigma. Nitra 2007, s. 14.
20 A. Erdösová, L. Garayová, Svetové právne systémy. Základy komparatistiky. C. H. Beck, s. r. o., Bratislava 

2020, s. 1.
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ktoré vznikajú v súvislosti s týmito úlohami, vrátane problémov vznikajúcich pri 
štúdiu cudzieho práva. Ďalším problémom, ktorý bol spätý s právnou komparatisti-
kou bola terminologická nepresnosť pri jej označovaní. Často sa totiž používal termín 
porovnávacie právo, čo bolo ovplyvnené francúzskou a anglickou terminológiou, 
konkrétne doslovným prekladom výrazov droit comparé a comparative law. Tento 
výraz je nesprávny, nakoľko žiadne porovnávacie právo nejestvuje. Správny je názov 
porovnávacia právna veda alebo právna komparatistika21.

Ihering sa vyjadril, že: „Komparatistika má plniť úlohu, ktorú v minulosti plnilo 
rímske právo, čo je vysvetlením skutočného účelu porovnávacej právnej vedy“22.

V roku 1869 bola v Paríži založená Société de législation comparée a v roku 1900 
sa konal prvý kongres porovnávacej právnej vedy v Paríži, preto aj tento rok sa po-
važuje za prelom vzniku právnej komparatistiky. Komparatistika sa rozvíjala najmä 
vo Francúzsku a v Nemecku23.

Kongres sa zišiel s úlohou riešiť aktuálne problémy právnej komparatistiky porov-
návania práva. V tom čase bola právnická verejnosť zaujatá medzinárodnými zmluvami 
z rôznych oblasti, napr. o poštách, o autorskom práve, o zmenkovom práve, najmä v 
zmysle Haagskej konvencie, čo smerovalo k unifikácii práva. Z týchto príčin kongres 
zameriaval pozornosť na formovanie spoločného práva. Tu R. Saleilles hovoril o spo-
ločnom legislatívnom práve (droit commun législatif) a Zitelmann hovoril o zásobárni 
riešení (Vorrat von Lӧsungen). Celkovým výsledkom bolo prijatie myšlienky začatia 
práce na tzv. „práve 20. storočia“, unifikovanom svetovom práve. Ale až na kongrese 
sa ukázalo, že treba rešpektovať aj skutočnosť, že niektoré právne elementy či celé, 
inštitúty nemožno ani porovnávať, že treba rešpektovať aj neporovnateľnosť práva24.

K významnému rozmachu právnej komparatistiky však dochádzalo v medzivoj-
novom období. Komparatistika si kladie za cieľ vytvorenie jednotného svetového 
práva – ius unum v duchu hesla „lex multiplex, ius unim“ (zákonov je mnoho, právo 
je len jedno). Pôvodný cieľ komparatistov – „ius unum“ sa obnovil v novej podobe na 
základe hospodárskej integrácie a následnom politickom zbližovaní a zjednocovaní25.

Reprezentantom svetovej právnej komparatistiky je Medzinárodná akadémia 
porovnávacej právovedy (Académie Internationále de Droit Comparé – International 
Academy of Comparative Law) so sídlom v Paríži a pôsobí podobne ako Akadémia 
medzinárodného práva, ktorá pracuje dodnes.

Medzinárodná akadémia porovnávania práva bola založená v Haagu 13.septembra 
1924. Akadémia medzinárodného práva a Medzinárodná akadémia právnej kompa-
ratistiky majú mnoho spoločných znakov: obe bezprostredne zjednocujú jednotne 
právnikov všetkých krajín, obe sa zaoberajú výskumom univerzálneho rozšírenia 
výsledkov porovnávania právnych systémov. Majú aj isté rozdielnosti: Akadémia 

21 Porov M. Tóthová, Právna komparatistika. Veľké právne systémy. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika – 
Právnická fakulta. Košice 2010, s. 8.

22 A. Erdösová, L. Garayová, Svetové právne systémy. Základy komparatistiky. C. H. Beck, s. r. o., Bratislava 
2020, s. 1.

23 Porov. A. Erdösová, L. Garayová, Svetové právne systémy. Základy komparatistiky. C. H. Beck, s. r. o., Bra-
tislava 2020, s. 1–2.

24 Porov. M. Štefanovič, Svetové právne systémy. Vysoká škola práva a Žilina: Poradca podnikateľa, spol. s. 
r. o., Bratislava 2007, s. 29.

25 Porov. A. Erdösová, L. Garayová, Svetové právne systémy. Základy komparatistiky. C. H. Beck, s. r. o., Bra-
tislava 2020, s. 2.
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medzinárodného práva poskytuje letné kurzy, je tak výučbovou inštitúciou, zatiaľ čo 
Medzinárodná akadémia porovnávania práva je univerzitným telesom, ktorého cieľom 
bolo a je „štúdium porovnávania práva vo svojich aspektoch historických a vylepšova-
nie zákonov rôznych rozdielnych krajín sveta – špeciálne v materiáloch súkromného 
práva, potláčaním a vyrovnávaním divergencie“26.

Porovnávaciu právnu vedu možno vymedziť ako vedu, podstatou ktorej je skú-
manie práva za účelom získavania nových poznatkov porovnávaním a rozlišovaním 
rôznych právnych systémov alebo ich súčastí, pričom zohľadňuje ich historický vývoj, 
národné tradície a determinujúce spoločenské procesy. Právnou komparatistikou je 
porovnávanie rôznych právnych systémov s cieľom zistiť ich podobné a rozdielne črty. 
Môže sa týkať otázok všeobecných hodnotových odvetvových, alebo byť podrobnejšia 
a analyzovať javy z hľadiska vývoja charakteru, korelácie s inými právnymi inštitútmi 
či hmotnoprávne alebo procesnoprávne. Skúmať však môžu aj efektivitu uplatňovania 
práva a porovnať ho s metodikou iných procesov jeho realizácie27.

Právna komparatistika sa môže realizovať jednak vo všeobecnej teórii práva, 
keď poskytuje právnej vede poznatky poukazujúce na všeobecné zákonitosti a tým 
jej pomáha dostať sa poza hranice národného pozitívneho práva. Skutočné výsledky 
však dosahuje najmä ako odvetvová komparatistika. V minulosti bola nepomerne 
väčšia pozornosť venovaná komparatistike v oblasti práva občianskeho, keď táto 
často bola a snáď ešte aj v súčasnosti je, s právnou komparatistikou „de facto“ sto-
tožňovaná a väčšina komparatistických štúdií sa výslovne obmedzovala na súkromné 
právo (napr. dielo Zweigerta a Kötza, René Davida a pod.). Až koncom 20. storočia 
vzrástol význam porovnávania v oblasti verejného práva, najmä ústavného, ale čoraz 
viac pozornosti sa venuje aj právu trestnému, procesnému, správnemu a v dôsledku 
výrazného presadzovania sa hospodárskych integračných zoskupení aj finančnému 
a pracovnému právu28.

Členiť právnu komparatistiku (komparácia sa však nemusí týkať len práva) z hľa-
diska spôsobu porovnávania možno na tieto druhy:
– deskriptívnu (opisnú), ktorá opíše javy, inštrumenty, znenie a obsah právnej úpravy 

alebo kategórie subjektov, objektov, atď.;
– abstraktnú (dogmatickú získava poznatky pre vedecké ciele);
– aplikovanú (najmä za účelom zdokonalenia domáceho práva);
– kontrastnú (vyhľadáva protiklady).

Ďalej môžeme komparatistiku členiť podľa funkcií na:
 –  teoretickú (zameraná na získanie poznatkov),
 –  pedagogickú (v závislosti od didaktických cieľov),
 –  praktickú (pomáhajúcu pri riešení právnych otázok alebo iných cieľov a úloh)29.

V súvislosti s opisnou právnou komparatistikou je potrebné spomenúť poznávanie 
cudzieho práva, ktoré je blízke opisnej komparatistike. Je časť komparatistov, ktorá 

26 Porov. M. Štefanovič, Svetové právne systémy. Vysoká škola práva a Žilina : Poradca podnikateľa, spol. 
s. r. o., Bratislava 2007, s. 30.

27 Porov. A. Erdösová, L. Garayová, Svetové právne systémy. Základy komparatistiky. C. H. Beck, s. r. o., Bra-
tislava 2020, s. 2.

28 Porov M. Tóthová, Právna komparatistika. Veľké právne systémy. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika – 
Právnická fakulta. Košice 2010, s. 7.

29 Porov. A. Erdösová, L. Garayová, Svetové právne systémy. Základy komparatistiky. C. H. Beck, s. r. o., Bra-
tislava 2020, s. 3–4.
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výskum cudzieho práva do porovnávacej právnej vedy nezaraďuje, aj keď uznáva, 
že sa pestuje predovšetkým v súvislosti s ňou. Všeobecne však prevláda názor, že 
výskum cudzieho práva je súčasťou právnej komparatistiky, poukazujúc na fakt, že 
tento výskum komparáciu priamo obsahuje30.

Podstatná môže byť aj systematika z hľadiska toho, čo môžeme porovnávať:
– právne normy ako základné prvky právneho poriadku,
– právne predpisy zahrňujúce viacero právnych noriem,
– právne inštitúty ako súbory právnych noriem upravujúcich určitý druh spoločen-

ských vzťahov,
– právne odvetvia – verejné či súkromné právo,
– právne poriadky jednotlivých krajín (zložené štáty, lokálne právne normy),
– právne rodiny, resp. veľké právne systémy.

Zároveň môžeme uviesť, že poznáme ešte aj makrokomparáciu (porovnávanie 
väčších celkov, väčšinou právnych poriadkov) a mikrokomparáciu (porovnávanie men-
ších celkov, napr. právnych inštitútov a právnych noriem) a niekedy ju rozlišujeme aj 
podľa toho, či prebieha na miestnej úrovni, t.j. regionálna komparácia (porovnávanie 
právnych poriadkov rôznych geografických oblastí, ktorých právo vykazuje podstatné 
spoločné znaky, napr. v systéme common law alebo judge made law), alebo sa porov-
náva vo väčšom, teda globálna komparácia (porovnávame systémy práva).

Dôležité môže byť aj to, či sa zameriame na historické súvislosti – komparácia his-
torická (porovnávanie objektu s jeho historickou podobou, označovaná aj ako diachro-
nická alebo vertikálna) alebo ju orientujeme v jednom časom výseku – označovaná 
je tiež ako logická (v tej istej dobe) alebo synchronická či horizontálna komparácia.

Skúmať a porovnávať môžeme takisto dva alebo aj viac objektov, nie je vylúčené 
analyzovať celé odvetvia práva alebo si zvoliť kritéria etnicity či personality, kde 
skúmame, aké majú subjekty alebo skupiny osôb právne postavenie v jednotlivých 
právnych poriadkoch alebo kultúrach31.

Dnes je porovnávanie práva vedou stretov a kontrastov, pomáha poznávať hodnoty 
a špecifické vlastnosti cudzích národov i oceniť kultúrnu úroveň vlastného národa, 
a to práve poznávaním úrovne práva ako špecifického javu v každej spoločnosti32.

Tóthová M. uvádza, že komparatistika sa využíva aj v oblasti verejného práva: 
Ústavná komparatistika – základne pojmy, triedenie ústav, základné prototypy ústav. 
Komparatistika správneho práva – kontinentálna verejná správa, Anglická verejná 
správa, verejná správa v USA. Trestnoprávna komparatistika – základné pojmy, kon-
tinentálne trestné právo. Anglo-americké trestné právo. Islamské trestné právo33.

Nemôžeme opomenúť využitie komparatistiky ani vo verejných disciplínach, teda 
v ústavnom, trestnom, procesnom a správnom práve, hoci v týchto odvetviach sa 
prejavuje princíp suverenity štátov, a tým aj istá autonómnosť a väčšia odolnosť voči 
zmenám právnej úpravy. V rámci verejnoprávnych odvetví sa výraznejšie uplatňuje 

30 Porov M. Tóthová, Právna komparatistika. Veľké právne systémy. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika – 
Právnická fakulta. Košice 2010, s. 8.

31 Porov. A. Erdösová, L. Garayová, Svetové právne systémy. Základy komparatistiky. C. H. Beck, s. r. o., Bra-
tislava 2020, s. 3–4.

32 Porov. M. Štefanovič, Svetové právne systémy. Vysoká škola práva a Žilina: Poradca podnikateľa, spol. s. 
r. o., Bratislava 2007, s. 42.

33 Porov. M. Tóthová, Právna komparatistika. Veľké právne systémy. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika – 
Právnická fakulta. Košice 2010, s. 2–3.
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komparatistika v trestnom práve, správnom práve a ústavnom práve. Podstatou ve-
rejnoprávnej komparatistiky je v tomto význame skúmanie spoločných a rozdielnych 
znakov inštitútov verejného práva na úrovni právnych predpisov jednotlivých štátov, 
ústavných a administratívnych systémov a ich pôsobenia z hľadiska procesného cez 
optiku efektivity, ako aj vymožiteľnosti práva34.

Súkromnoprávna komparatistika sa využíva ako kontinentálny právny systém – 
Základná charakteristika a vývoj kontinentálneho právneho systému, podsystémy 
(členenie) a pramene kontinentálneho práva, štruktúra kontinentálneho právneho 
systému, miesto slovenského práva v kontinentálnom práve. Anglo-americký právny 
systém – základná charakteristika a jeho okruhy, Anglické právo, Právo USA, Kanady, 
Austrálie, Indie. Islamský právny systém – charakteristika a pluralizmus islamského 
práva, klasické islamské právo, prenikanie cudzích prvkov do islamského práva a jeho 
modernizácia. Tradičné a náboženské právne kultúry – právo Ďalekého východu, Af-
rické právo, Zmiešané právne poriadky – právo Juhoafrickej republiky a Izraela. Právo 
Európskej únie35.

Oproti tomu sa súkromnoprávna komparatistika zaoberá predovšetkým skúmaním 
občianskeho práva a mnoho autorov ju považuje za základnú komparatistiku. V rámci 
súkromnoprávnej komparatistiky sa môžu objaviť aj verejnoprávne prvky, pretože sa 
tieto dve sféry často od seba odlišujú len ťažko, najmä v prípade právnych systémov, 
ktoré toto delenie neuplatňujú, ako je to napríklad v systéme anglosaského práva. 
Relevantné je skúmanie tzv. Law in Books a Lawin Action – porovnávanie právnych 
predpisov a aplikačnej praxe týchto predpisov, a to tak v rovine verejnoprávnej, ako 
aj súkromnoprávnej36.

V rámci porovnávacej právovedy sa predovšetkým snažíme okrem samotného 
skúmania, analýzy právnych inštitútov a právnych rodín aj o preklenutie rozdielov 
medzi právnymi poriadkami jednotlivých štátov a dosiahnutie podobnosti (simility – 
určitej zhody právnych poriadkov na základe zhody niektorých prvkov a vlastnosti), 
prípadne ak je to možné, dosiahnutie až totožnosti. Procesy, ktoré vedú k podobnosti, sa 
v širšom slova zmysle označujú aj pojmom asimilácia, ktorá znamená prispôsobovanie 
a postupné splývanie právnych poriadkov, v užšom slova zmysle sa používajú termíny 
harmonizácia (zosúlaďovanie) či aproximácia (približovanie). Aproximácia napriek 
tomu, že ju zväčša nerozlišujú od harmonizácie (niekedy býva omylom zamieňaná 
za unifikáciu) je charakterizovaná ako približovanie, resp. postupné prispôsobenie 
sa cieľovému právnemu poriadku, tak aby sa harmonizovalo, t. j. zosúladilo s právom 
ostatných krajín. Právnym základom aproximácie, ktorá vedie k harmonizácii v rámci 
EÚ, sú tzv. asociačné dohody, ktoré zakladajú vzťah pridruženia. Štáty, ktoré ich podpí-
sali s EÚ, sa postupne pričleňovali k tejto európskej organizácii sui generis na základe 
toho, že napĺňali záväzky, ktoré im zo vzťahu pridruženia vyplývali. Asociačné dohody 
pritom neboli a nie sú jediným nástrojom približovania práva. Ako významný nástroj 
slúžia aj právne akty prijímané na základe asociačnej zmluvy, ktoré sa označujú ako 
sekundárne asociačné právo.

34 Porov. A. Erdösová, L. Garayová, Svetové právne systémy. Základy komparatistiky. C. H. Beck, s. r. o., Bra-
tislava 2020, s. 2–3.

35 Porov. M. Tóthová, Právna komparatistika. Veľké právne systémy. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika – 
Právnická fakulta. Košice 2010, s. 2–3.

36 Porov. A. Erdösová, L. Garayová, Svetové právne systémy. Základy komparatistiky. C. H. Beck, s. r. o., Bra-
tislava 2020, s. 2–3.
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Najvyšším stupňom konvergencie je unifikácia – stotožňovanie (spravidla len časť) 
právnych poriadkov zúčastnených štátov. Ide o zámernú aktivitu dvoch alebo viacerých 
subjektov, ktorá vedie k vytvoreniu rovnakej právnej normy, resp. k jej jednotnej apli-
kácii. Výsledkom toho procesu je vytvorenie jednotného práva, ktoré však ešte stále 
vystupuje najskôr ako ideál, nakoľko sa s ním spája množstvo problémov a nevýhod37.

V rámci komparatistiky poznáme ešte adaptáciu, ktorá označuje historickú pri-
spôsobivosť práva spoločenskému vývoju. Akulturácia, resp. adkulturácia je potom 
spôsobom asimilácie práva jedného právneho poriadku pôsobením iného, najčastej-
šie susedného a zemepisne blízkeho právneho poriadku. Toto susedstvo nemusí byť 
len zemepisné, ale aj historické, pri ktorom akulturácia súvisí s preberaním práva 
ako celku alebo jednotlivých právnych inštitútov. V právnej komparatistike poznáme 
ešte procesy označované ako westernizácia. V prípade europeizácie ide o proces, 
ktorého podstatou je vývoz alebo dovoz niektorých vyspelých európskych právnych 
poriadkov, príp. ich častí do národných právnych systémov iných štátov. V dejinách 
práva to bol predovšetkým francúzsky „code civil“, ktorý ovplyvnil súkromné právo 
mnohých európskych, ale aj mimoeurópských krajín. Europeizáciu zaznamenalo na-
príklad aj Turecko, krajina ležiaca prevažne v Ázii, ktorá sa však hodnotovo, právne, 
ako aj na základe orientácie skôr približovala, prípadne mala záujem o priblíženie sa 
k európskym štátom. Všeobecne v krajinách strednej a východnej Európy predstavuje 
europeizácia návrat k tradíciám európskej právnej kultúre38.

Právna kultúra je zároveň sama sebe istým stupňom integrácie, ktorej súčasti sú 
definované aj vzhľadom medzi sebou a vzhľadom k celku. Ako súčasť kultúry v tom 
najširšom slova zmysle je proces jej formovania podmienený vplyvom ostatných 
spoločenských reálií, ktoré spolu vytvárajú fenomén kultúry. Určitá kultúrna entita 
spolu s celkovým spôsobom života a v rámci nich najmä hodnoty, normy, inštitúcie 
a spôsob myslenia spolu vytvárajú a predstavujú to, čo nazývame pojmom civilizácia. 
Celkovo je teda právna kultúra definovaná skutočnosťami právnymi, predovšetkým 
samotným ponímaním práva a procesmi jeho tvorby a aplikácie, a tiež aj skutočnosťami 
mimoprávnymi, ktoré sú determinované jednotlivými civilizáciami, resp. kultúrou v 
tom najširšom slova zmysle39.

Na druhej strane právo, ako kultúrny produkt podľa A. Krskovej svojou existenciou 
a pôsobením poznačuje všetky aspekty spoločenskej kultúry: hodnotovo-normatívny 
(štandardné spôsoby správania a regulačné formy, ktorými sú usmerňované) i me-
dziľudský vzťahový (sociálne interakcie a komunikácie, ktorými sa kultúrne vzory 
realizujú), rezultatívny (materiálne a duchovné výsledky takýchto správaní), aj osob-
nostný (jedinci, subjekty kultúry). Podľa nej práve pozitívny vklad práva do všetkých 
týchto oblastí vytvára to, čo nazývame právnou kultúrou.

Z uvedeného vyplýva, že ak predpokladom úspešného zbližovania práva je homo-
génnosť prostredia v ktorom sa realizuje, tak je proces zbližovania práva najefektív-
nejší a najplynulejší v rámci jednej právnej kultúry.

37 Porov. A. Erdösová, L. Garayová, Svetové právne systémy. Základy komparatistiky. C. H. Beck, s. r. o., Bra-
tislava 2020, s. 6.

38 Porov. A. Erdösová, L. Garayová, Svetové právne systémy. Základy komparatistiky. C. H. Beck, s. r. o., Bra-
tislava 2020, s. 7.

39 Porov. M. Tóthová, K niektorým aspektom úspešnej konvergencie v práve. In: Zborník príspevkov z me-
dzinárodnej vedeckej konferencie: Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax. Univerzita Komen-
ského, Právnická fakulta, Bratislava 2011, s. 132.
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Proces integrácie v rámci tej istej právnej kultúry je prirodzeným javom a pro-
cesom, ktorý sa napokon aj kontinuálne napĺňa v rámci historického vývoja právnej 
kultúry, ktorá je takto, ako už bolo vyššie uvedené sama v podstate určitým stup-
ňom integrácie. Prejavuje sa to aj na európskom kontinente, kde stále prebiehalo 
spontánne zbližovanie právnych poriadkov ako dôsledok interakcie jednotlivých 
oblasti Európy, podmienené pôsobením podobných faktov v danom priestore a pri-
bližne rovnakou úrovňou sociálno-ekonomického rozvoja európskych regiónov. V 
rámci európskej právnej kultúry sa nevyskytovali zásadné a neprekonateľné regio-
nálne rozdiely. To samozrejme nevylučuje existenciu špecifických rozdielov medzi 
jednotlivými subkultúrami, v podobe lokálnych odchýlok, ktoré navonok môžu 
brzdiť a sťažovať procesy konvergencie, ale v konečnom dôsledku môžu prispieť 
aj k jej skvalitneniu40.

4. Pojmové vymedzenie veľkých právnych systémov
Teoretické problémy veľkých právnych systémov skúma okrem právnej teórie 

najmä všeobecná porovnávacia právoveda. V rámci nej chápeme pojem právneho 
systému vo dvoch smeroch:
a/  ako usporiadanie právnych noriem a právnych odvetví v rámci národného právneho 

poriadku /štátu/ a
b/  ako koncepciu /model/ právneho poriadku, s ktorým sa principiálne zhodujú 

viaceré národné poriadky: táto koncepcia má teoretický charakter, predstavuje 
zovšeobecnenie princípov a ďalších typických znakov, pričom za základ jej povahy 
môžu slúžiť niektoré najtypickejšie /materské/ právne poriadky /napríklad pre 
systém common law, teda angloamerické právo je najtypickejšie anglické právo/ 
alebo sú to všeobecné spoločné princípy dané historickým vývojom, ako je škan-
dinávské právo /nordické/, islamské právo a pod41.
Systémom práva teda rozumieme v prvom rade zoskupenie a usporiadanie práv-

nych noriem, právnych inštitútov a právnych odvetví vlastného konkrétneho poriadku 
v danom štáte /ako národné právo/42.

Veľkým právnym systémom /právnou rodinou/ rozumieme zoskupenie blízkych 
právnych režimov viacerých národných práv, ktoré majú spoločné základné charakte-
ristické znaky, predovšetkým v usporiadaní vlastného vnútorného systému v spôsobe 
normotvorby, formovaním štruktúry a povahy predpisov a typickými znakmi, ktoré 
sa prípadne neviažu na iné právne rodiny.

Pre klasifikáciu, zaraďovanie právnych poriadkov do príslušných širších rodín, do 
svetových systémov, ktoré bude príslušný autor formulovať, najčastejšie sa využívajú 
tie kritériá, ktoré najzreteľnejšie odlíšia jednotlivé právne poriadky. Takýmito krité-
riami, východiskami môžu napríklad byť:
a/  právne normy, t. j. ich povaha, forma a štýl: najtypickejší rozdiel je v tom, že právne 

poriadky používajú rôzne pramene práva, od obyčajov cez zákonnú /legislatívnu/ 

40 Porov. M. Tóthová, K niektorým aspektom úspešnej konvergencie v práve. In: Zborník príspevkov z me-
dzinárodnej vedeckej konferencie: Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax. Univerzita Komen-
ského, Právnická fakulta, Bratislava 2011, s. 132.

41 Porov. I. Hruškovič, K. Kálesná, M. Štefanovič, Svetové právne systémy. Univerzita Komenského, Brati-
slava 2015, s. 10.

42 Porov. A. Erdösová, L. Garayová, Svetové právne systémy. Základy komparatistiky. C. H. Beck, s. r. o., Bra-
tislava 2020, s. 5.
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formu, záväznosť princípov, precedensy, doktríny a jurisprudenciu a pod.; pravidlo, 
ktoré je takto právne záväzné, nazývame právnou normou;

b/  štát – osobitne pri tvorbe práva ako sudcovské právo alebo zákonné právo, tvorené 
legislatívnou formou a

c/  sankcie a to z hľadiska práva procesného, administratívneho.
V praxi sa používajú aj kvalifikácie iného druhu, napríklad etnikum /právo román-

ske, germánske, slovenské, arabské, islamské, anglosaské/, geografické /európske, 
africké, japonské, čínske, indické, nordické/, ideologické /podľa náboženstva, filozofie, 
ekonomiky, politiky a sociálnej štruktúry/43.

5. Teoretické aspekty porovnávania právnych systémov
Porovnávacia právoveda predstavuje jedno s najdôležitejších úsilí poskytnúť 

právnej vede zmysel univerzálnosti. Práve v tejto súvislosti hovoríme, že je to huma-
nitná veda, preto môžeme o nej tvrdiť, že plní internacionálnu funkciu, alebo môžeme 
podčiarknuť, že je faktorom porozumenia medzi národmi.

Porovnávanie právnych systémov sleduje v súčasnom modernom svete niekoľko 
úloh:
a) Predovšetkým má za úlohu umožniť lepšie chápanie vlastného národného právneho 

systému.
b) Umožňuje zdokonaľovať vlastný národný systém a vylepšiť ho vrátane vylepšo-

vania medzinárodného práva súkromného. Popri týchto „vnútorných“ funkciách 
právnej komparatistiky sú dôležité aj vonkajšie funkcie.

c) Sprostredkúva lepšie porozumenie medzi národmi.
d) Prispieva k medzinárodnému zjednocovaniu /pravda, podľa politických a tech-

nických možností/44.

6. Súčasné svetové právne systémy
Pri porovnávaní právnych poriadkov viacerých štátov sa zisťuje, že môžeme hovoriť 

o právnych rodinách, zoskupeniach právnych systémov. Právne poriadky v určitých 
skupinách vykazujú navzájom jednak spoločné znaky, jednak výrazné odlišnosti.  
V právnej teórii hovoríme o rodinách práva alebo sa formulujú zoskupenia do tzv. 
veľkých právnych systémov (sú to svetové právne systémy)45.

Medzi základné kritéria členenia právnych systémov do jednotlivých rodín patria 
najmä tieto:
– historický pôvod, spôsob formovania a vývoj týchto právnych poriadkov,
– v nich prevládajúce špecifiká právneho myslenia,
– charakteristika osobitne významných právnych inštitútov,
– spôsob vydávania a formálneho usporiadania právnych predmetov,
– ideologické faktory.

Na týchto uvedených základoch formujú svoje koncepcie prakticky všetci autori. 
Rozdiely sú hlavne v to, že takto možno sformovať rôzne počty právnych rodín. 

43 Porov. I. Hruškovič, K. Kálesná, M. Štefanovič, Svetové právne systémy. Univerzita Komenského, Brati-
slava 2015, s. 10.

44 Porov. M. Štefanovič, Všeobecná porovnávacia právoveda. Univerzita Komenského – Právnická fakulta. 
Bratislava 1992, s. 11.

45 Porov. M. Štefanovič, Svetové právne systémy. Vysoká škola práva a Žilina: Poradca podnikateľa, spol. s. 
r. o., Bratislava 2007, s. 16.
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Napríklad pre nás je dôležitá skupina štátov s kontinentálnym európskym právnym 
režimom, no v rámci tohto systému je možné vytvoriť ďalšie podčlenenie. Takto v 
našom kontinentálnom európskom systéme sú aj podsystémy, napríklad nordický, 
latinsko-americký, eventuálne socialistický a pod46.

Na získanie základného obrazu svetového práva považujeme za najdôležitejšie tieto 
systémy: románsky, germánsky, nordický, socialistický, islamský, hinduistický, systémy 
filozofické, Ďalekého východu a Afriky.

Francúzski teoretici vidia systémy predovšetkým cez francúzske právo a francúzsku 
prax. M. Ancel hovorí o základných systémoch romano-germánskom, common law, 
socialistickom, ostatné sú doplnkové, náboženské práva a tzv. práva tretieho sveta47.

„René David, známy komparatista realizoval triedenie právnych rodín nasledovne:
1. rodinná romanogermánska;
2. právo socialistické;
3. common law: a) anglické právo, b) právo USA;
4. práva náboženské a tradičné: a) právo islamské, b) právo indické, c) právo ďale-

kého východu – čínske a japonské, d) africké práva a právo Madagaskaru“48.
Vytváranie veľkých právnych systémov je založené na rôznosti a zároveň podobnosti 

právnych poriadkov jednotlivých krajín. Práve vzhľadom na rôznosť a špecifickosť 
práva jednotlivých krajín stúpa význam zoskupovania práva do veľkých právnych 
poriadkov, nakoľko právna veda nemôže prihliadať k nepodstatným zvláštnostiam 
práva jednotlivých krajín. Preto sa právna komparatistika sústreďuje na určité typy 
práva, právne systémy, resp. rodiny, čo má v konečnom dôsledku význam pre pocho-
penie každého jednotlivého právneho poriadku49.

Iné členenia identifikujú románsky a germánsky okruh osobitne. Nemecký okruh 
by sa popritom dal členiť aj na právo nemecké, rakúske a švajčiarske. Anglo-americký 
systém, tak ako ho delíme, pozostáva zvlášť z práva anglického a práva USA, pričom by 
za ďalší subsystém mohlo byť požadované aj právo kanadské. Náš záujem môže byť 
venovaný aj právu socialistickému, pretože tvorilo súčasť dlhoročnej histórie práv-
neho poriadku dnešnej Slovenskej republiky a môžeme rozoberať aj právo židovské 
v rámci náboženských právnych systémov. Do nich radíme aj islamské právo Indie, 
do ktorého patrí budhizmus i hinduizmus50.

Sformovanie súčasného právneho systému, ktorý má spoločné znaky pre konti-
nentálnu Európu, bolo výsledkom tisícročného historického vývoja práva v Európe. 
Vykazuje až dodnes v jednotlivých a prakticky všetkých štátoch určité špecifiká, ktoré 
vznikajú diferenčnou legislatívou v revolučných procesoch. Pritom celý vývoj právnych 
režimov je charakterizovaný postupnosťou premien a zdokonaľovanie kontinentálneho 
práva je revolučným procesom, pričom jeho základ spočíva v pôvodnom rímskom práve 

46 Porov. I. Hruškovič, K. Kálesná, M. Štefanovič, Svetové právne systémy. Univerzita Komenského, Brati-
slava 2015, s. 11.

47  I. Hruškovič, K. Kálesná, M. Štefanovič, Svetové právne systémy. Univerzita Komenského, Bratislava 
2015, s. 12.

48 A. Erdösová, L. Garayová, Svetové právne systémy. Základy komparatistiky. H. Beck, s. r. o., Bratislava 
2020, s. 5.

49 Porov. M. Tóthová, Právna komparatistika. Veľké právne systémy. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika – 
Právnická fakulta. Košice 2010, s. 17.

50 Porov. A. Erdösová, L. Garayová, Svetové právne systémy. Základy komparatistiky. C. H. Beck, s. r. o., Bra-
tislava 2020, s. 5.
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obohatenom prvkami a princípmi práv lokálnych, obyčajových, a tak sa od rímskeho 
práva podstatne odlišuje, osobitne keď hodnotíme napríklad režim rímskeho práva 
z obdobia cisárstva, rímskeho impéria. Nie je ani kópiou rímskeho práva, ak by sme 
uznávali, že by to mohlo byť rímske právo náležité modernizované51.

Každé právo odráža a chráni základné spoločenské hodnoty, zdieľanie rovnakého 
hodnotového rámca sa javí ako nevyhnutná základňa akejkoľvek spolupráce a inter-
ferencie. Predovšetkým na základe týchto skutočnosti sa formuje európska identita, 
ktorá je základom zjednocovania a ktorá sa buduje najmä na spoločnom hodnotovom 
systéme v Európe. Nejde len o zhodu v takých základných otázkach, že čo je správne 
a čo nesprávne, spravodlivé, nespravodlivé, ale najmä o zhodu o základných právach 
a povinnostiach a zhodu v predstavách o ideálnej spoločenskej štruktúre52.

Záver
Samotné porovnávacie právo sa traduje od obdobia prvých kontaktov štátov najmä 

pri spracúvaní ústav, ale aj legislatívnych úprav vôbec. Každý štát má svoj vlastný právny 
poriadok, ktorého dodržiavanie zabezpečujú, fixujú a sankcionujú jeho vlastné orgány.

Slovenské právo považujeme za právo „naše“, „naše vlastné“, „domáce právo“, a preto 
pri porovnávaní vychádzame z poznania tohto právneho poriadku. Slovenský právny po-
riadok je súčasťou veľkého systému európskeho kontinentálneho práva, boli tu historické 
akceptácie rímskeho i kanonického práva, pôsobili tu právne obyčaje. Pri porovnávaní 
právnych poriadkov štátov sa formuje pravidlo, že v štátoch sú najrôznejšie zákony, 
ale vo všetkých je tu spoločné právo ako cesta ku spravodlivosti. Porovnávanie práva, 
právna komparatistika je metóda hľadania spoločných znakov práva vo svete a slúži 
legislatíve pre využitie dobrých skúseností z iných štátov a pre praktických právnikov 
na uplatnenie cudzieho práva v sporoch, kde sú účastníkmi cudzinci.

Každopádne význam právnej komparatistiky neustále stúpa. Poskytuje totiž 
efektívne a presné metódy pri skúmaní úrovne, stavu a vývojových trendov právnych 
systémov a nástroje ich zlepšovania. Členstvom Slovenskej republiky v Európskej 
únii vstupuje slovensky právny poriadok do systému komunitárneho práva, do práva 
Európskej únie. V súčasnosti je potrebné sledovať popri slovenskom práve právo 
európske, právo Európskej únie a osobitne medzinárodného práva, veď spory na 
Slovenku v značnej miere už posudzuje aj Európsky súdny dvor. Nasledujúci vývoj 
bude vyžadovať intenzívnejšiu komunikáciu medzi nositeľmi odlišných kultúr, opie-
rajúca sa o podobnosť a kompatibilitu, predovšetkým v oblastiach, ktoré sa ukazujú 
ako nevyhnutné predpoklady pre úspešnú konvergenciu systémov.

Abstrakt:
Právna komparatistika je jedným z najmladších právnych odvetví. Vzhľadom na 

rozsah podkladov ku komparácii, ako aj s ohľadom na integráciu štátov, ktorá nevy-
hnutne vyžaduje porovnávanie právnych úprav a dosahovanie súladu spoločných 
kritérií, je dnes právna komparatistika suverénne samostatným právnym odvetvím, 

51 Porov. M. Štefanovič, Svetové právne systémy. Vysoká škola práva a Žilina : Poradca podnikateľa, spol. 
s. r. o., Bratislava 2007, s. 56.

52 Porov. M. Tóthová, K niektorým aspektom úspešnej konvergencie v práve. In: Zborník príspevkov z me-
dzinárodnej vedeckej konferencie: Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax. Univerzita Komen-
ského, Právnická fakulta, Bratislava 2011, s. 134.
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hoci v minulosti nemala toto jednoznačné postavenie. Právna komparatistika slúži 
často na búranie predsudkov či zbližovanie národov, pričom je potrebné zachovanie 
aj určitého nadhľadu, aby sme vedeli rozlíšiť, kedy isté vlastnosti a špecifiká patria 
imanentne danej právnej kultúre a sú s ňou do takej miery späté vývojovo, ideovo či 
zvykovo, že nemá zmysel porovnávať jej aplikačné mechanizmy či efektivitu s úmys-
lom právo pretvárať alebo meniť.

Kľúčové slová: Právo. Komparatistika. Vývoj. Pramene. Svetové právne systémy.

Summary:
The importance of comparative law
Comparative law is one of the youngest branches of legal science. Given the broad 

scope of evidence to be compared and taking into account integration of states, which 
naturally involves comparison of legislation and finding common criteria, comparative 
law is now a completely independent and distinct branch of legal science enjoying 
a higher status than it the past. Among the many functions of comparative law is also 
to challenge prejudices and bring nations closer together. It is essential, however, 
to maintain a certain perspective so that we are able to discern whether some featu-
res and particularities are inherently present in a given legal culture and connected 
with that culture in terms of its development, ideology, or customs to the extent that 
comparing its application mechanisms or effectiveness with the intention of trans-
forming or amending the law would be futile.

Key words: The law. Comparative studies. Development. Sources. World legal 
systems.
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Mediačne princípy 
ako nástroj vyriešenia konfliktu

ThLic. PhDr. Nikol Volková

Úvod
V spoločnosti v priebehu období sa uskutočňujú vždy nové zmeny a premeny v rôz-

nych oblastiach ako ekonomickej, civilizačnej, hospodárskej, urbanizačnej, dopravnej, 
spoločensko-kultúrnej a ďalších. Takéto zmeny majú vplyv aj na sociálne vzťahy a na 
celkový spôsob života. Vývoj a obsah zmien je výrazne ovplyvnený a poznačený viace-
rými faktormi. Za jeden faktor môžeme považovať aj konflikt v medziľudských vzťahoch.

Konflikt je súčasťou života každého z nás. Spoločná existencia vo formálnych a ne-
formálnych skupinách prináša situácie, kde sa prejavujú odlišné predstavy, názory, 
záujmy, vyznávajú sa rôzne hodnoty, ktoré prirodzene vyvolávajú nezhody a rozpory. 
Konflikt je vyjadrením nezhody medzi najmenej dvomi vzájomne závislými stranami, 
ktoré vnímajú nekompatibilné ciele. Konflikt zvyčajne sprevádza pocit naliehavosti 
a líši sa v intenzite a rozsahu. Konflikt existuje, keď zúčastnené strany určitým spô-
sobom súhlasia, aby sa to, ako sa k sebe správajú, označilo pojmom „konfliktné“ 
správanie. To, ako človek komunikuje v konfliktnej situácii, má hlboké dôsledky na 
reziduálny dopad konfliktu.

Komunikácia sa dá využiť na zhoršenie konfliktu, alebo vedie k produktívnejšiemu 
zvládaniu. Bez komunikácie by neexistovali vzťahy medzi ľuďmi, bez komunikácie by 
ani nemohla existovať spoločnosť. Vývoj spoločnosti a častejšie vznikajúce konflikty 
nám dávajú do popredia nové formy alternatívnych mimosúdnych riešení sporov. Za 
takúto formu môžeme považovať mediáciu.

Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, v ktorom neutrálna osoba „mediátor“ pomáha 
sporiacim stranám nájsť riešenie ich problému za účelom urovnania sporu. Vzťahuje sa 
na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, ob-
chodných záväzkových vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov. Poskytuje pomoc stranám, 
aby sa samy dohodli na riešení sporu. Je možné ju využiť kedykoľvek, či už pred súdnym 
sporom, arbitrážou, alebo súčasne s nimi. Tomuto procesu je potrebné pomôcť všetkými 
prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Mediácia je 
rýchla, neformálna, dôverná z hľadiska uskutočnenia. Ponúka oveľa väčší priestor ku 
spoločnej analýze prípadov a tvorbe výsledného riešenia mediačných prípadov a končí 
uzatvorením vzájomnej mimosúdnej dohody sporiacich sa strán.

1. Spoločnosť a človek
Sociálno je samostatná sféra ľudského života, empirický určená sociálnymi javmi. 

Sociálne javy sú druhom životných javov, sú výsledkom vzájomného pôsobenia v 
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najširšom zmysle. Delíme ich na tri veľké skupiny: spoločenské jednotky ako jednotky 
ľudského životného prejavu, formy životného prejavu a princípy životného prejavu.

Prvú skupinu môžeme s individualistického hľadiska chápať ako zjednotenie jed-
notlivcov (spoločnosti, pospolitosti, združenia, triedy, stavy, vrstvy, politické strany, 
atď.), druhú ako zjednotenie, zuniformovanie spôsobov konania (zvyky, obyčaje, obrady, 
mravné konanie, vykorisťovanie, nadvláda, tanec, reč, spev, konkurencia, boj, spolčo-
vanie, výchova, kultúrnosť, poistenie, produkcia, distribúcia, atď. v ich špecifických 
formách) a tretiu ako zjednotenie, zuniformovanie psychických substrátov (pravda, 
krása, česť, hrdinstvo, dobro, spravodlivosť, sloboda, rovnosť, bratstvo, vedecké sys-
témy, náboženské, umelecké, sociálne, hospodárske, politické a iné sústavy). Pravdaže 
tieto skupiny chápeme ako výsledok určitého procesu, na ktorom je účastných viac 
činiteľov. Zjednotenie jednotlivcov podľa toho by sa mohlo chápať ako celkom iný 
druh zjednotenia, to je zjednotenie spôsobov konania alebo psychických substrátov. 
Ale v spoločenských jednotkách nejde len o ich priestorové zjednotenie, ako by sa na 
prvý pohľad zdalo. Zjednotenie jednotlivcov znamená dosiahnutie určitej kvalitatív-
nej rovnorodosti jednotlivcov, či už je to rovnorodosť podvedome alebo uvedomene 
a zámerne hodnotovej kvality. Spoločnosti ani nevlastnia výhradne každá len svojich 
členov, ktoré by nemali byť členmi iných spoločnosti. Preto priestorové, kvantitatívne 
zjednocovanie jednotlivcov len do jednej spoločnosti nie je mysliteľné. Podľa toho aj 
zjednocovanie jednotlivcov podľa kvalitatívnej rovnorodosti nemožno ani izolovať 
od zjednocovania spôsobov konania a zjednocovania psychických substrátov. Dané 
zjednotenie jednotlivcov značne závisí od pôsobenia určitých druhov správania, od 
vplyvov určitých psychických substrátov, takže všetky tri zložky pôsobia ako činitelia. 
V danom čase a priestore vznikajú takto zvláštne životné formy, ktoré sa nazývajú 
sociálnymi cyklami.1

V súvislosti s poňatím sociálna ako osobitnej sféry v ktorej sa uskutočňuje život, 
je potrebné poukázať na vzťah jednotlivca a spoločenských jednotiek, pokiaľ ide 
o funkcie, v ktorých sa ľudský život prejavuje. Vždy sa hľadajú styčné body jednot-
livca a spoločnosti v bytostnom uspôsobení alebo človeka, alebo spoločnosti, takže 
raz sa spoločnosť javí ako produkt bytostných potrieb jednotlivca, inokedy sa zas 
jednotlivec chápe ako produkt spoločenskej jednotky.

Človek je celostne uzavretá bytosť, ktorá ako celok má určitú funkciu vo vyššom 
organizme, ktorým je spoločnosť. Človek je vlastne bunkou organického tela spoloč-
nosti. Aj poňatie, podľa ktorého sociológia je sociálna etika, pristupuje k jednotlivcovi 
ako k uzavretému celku, ktorý má zmysel života v sebe. Jednotlivec, dokonalý jed-
notlivec, je cieľom spoločenskej organizácie. Spoločnosť je len spojenie jednotlivcov.2

Každý človek je súčasťou istej spoločnosti. Individualita osobnosti sa rozvíja 
v spoločenských vzťahoch, reaguje na vonkajšie podnety a takto rozvíja si ľudskú 
existenciu.

Človek nie je iba holým efektom vonkajších vplyvov, ale že na tieto vplyvy a pod-
nety reaguje aktívne. V každom stretnutí so skutočnosťou sa človek kryštalizuje ako 
osobnosť, ak je schopný tvorivo riešiť a zvládnuť doliehajúce problémy a rozpory.

Súčasná totožnosť aj odlišnosť indivídua a spoločnosti, v ktorej toto indivíduum 
žije, vytvára napätie, ktoré je východiskom pre tvorivé pretváranie sveta, pre tvorbu 

1 Porov. HIRNER, A.: Človek a spoločnosť. Martin : Matica Slovenská. 1947. s. 32–33.
2 Porov. HIRNER, A.: Človek a spoločnosť. Martin : Matica Slovenská. 1947. s. 55.
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novej skutočnosti, pre pretváranie seba samého. Človek mení svoju tvár a menia sa 
vzťahy medzi ľuďmi navzájom, ako aj vzťahy ľudí k veciam, javom a hodnotám.3

Jednotky, formy a princípy ľudského životného prejavu, sú nerozlučne späté s iraci-
onálnym životným tlakom v čase a priestore. Sociálny život sa prejavuje v systemizácii 
javov a daností. Poznanie sociálna ako osobitnej sféry, v ktorej sa život uskutočňuje, 
musí predpokladať aj iracionálneho činiteľa sociálna. Ľudský život je súhrn danosti, 
ktoré skúma niekoľko vied podľa jeho typických sfér.4

Vo vzájomných vzťahoch sú obsiahnuté vlastné „vzťahové“ a obsahové aspekty. 
Prvé rozhodujú o tom, kto z osôb má vo vzájomnom vzťahu prevahu. Ak ide o vzťa-
hový konflikt, zvyčajne nemožno správne riešiť konkrétnu obsahovú stránku vzťahu 
– vecný problém (známe, do určitej miery redukujúce, východisko u nás populárnej, 
tzv. „transakčnej analýzy“). Každý vzťah má určité pravidlá správania, ktoré určujú 
ako, kedy a s kým vstupovať do vzťahu. Regulujú vzájomné vzťahy a správanie ľudí 
vo vnútri a aj navonok.5 Ľudia v priebehu svojho života prijímajú mnohé stanoviska 
a rozhodnutia, ktoré potom na nich pôsobia, ovplyvňujú ich a taktiež aj ich okolie.6

2. Konflikt
Konflikty sú všadeprítomné, sú fascinujúce aj neznesiteľné. Predstavujú jednu 

z najväčších výziev, ako sa vyrovnať s rozdielmi. Konflikty vznikajú prirodzene vo 
všetkých druhoch prostredia. Človek sa teda musí naučiť, ako vyriešiť konflikt s 
menšou podporou spoločnosti. Stále však veľa závisí od vlastnej osobnej schopnosti 
vyriešiť konflikt. S konštruktívnym riešením konfliktov sa zlepšuje aj duševné zdravie.

Ľudia môžu byť vystrašení, nahnevaní, odmietaví, bezmocní alebo stresovaní. Ak sa 
im vedia ponúknuť efektívne možnosti riešenia konfliktov, znížia sa aj bežné stresory. 
Neefektívne riešenia konfliktov vyúsťujú do depresie a beznádeje.7 Konflikty sú nezlu-
čiteľne spojené s medziľudským spolužitím, v tom sú si takmer všetci ľudia podobní. 
V čom sa však ľudia medzi sebou líšia, je snaha, ako tieto konflikty riešiť.8 Závisí len od 
ľudí a kontextu, či bude priebeh a dôsledky konfliktu deštruktívne alebo konštruktívne. 9

Slovo „konflikt“ je latinského pôvodu (conflictus, üs, m. – zrážka). Pritom fligo, fligere 
znamená „uhodiť, udrieť“. Flictus flictus, m. znamená náraz a úder. Odvodený význam 
je „niekoho niečím zasiahnuť“ (v negatívnom slova zmyslu). Predpona con-naznačuje, 
že ide o obojstrannú aktivitu – ja udriem teba a ty mňa. Confligere teda znamená vzá-
jomný boj dvoch partnerov, či strán, vzájomné zápasenie, šarvátku, nedorozumenie. 
Obrazne aj zápasiť, bojovať, biť sa.10

3 Porov. ŠALGOVIČOVÁ, J.: Človek – Kultúra – Spoločnosť. Zborník štúdií. Bratislava : Výskumný ústav kul-
túry. 1983. s. 58–59.

4 Porov. HIRNER, A.: Človek a spoločnosť. Martin : Matica Slovenská. 1947. s. 147–148.
5 Porov. GLASOVÁ, M.: Rodina 2000 – realita a ideál. In: LENCZOVÁ, T.: Zdravá rodina – základ demokra-

tického štátu v Európe 2000. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo. 
2000. s. 22.

6 Porov. ŠVEC, Z.: Člověk a jeho svět. Praha : powerprint. 2019. 196 s. ISBN 978-80-7568-174-4.
7 Porov. WILMOT, W. W. – HOCKEROVÁ, J. L.: Interpersonálny konflikt. Bratislava : Ikar, a. s. 2004.  

s. 15–16.
8 Porov. KŘIVOHLAVÝ, J.: Medzilidské vztahy a jejich proměny v mediaci. In: HOLÁ, L. a kol.: Mediace a mo-

žnosti využití v praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2013. s. 17.
9 Porov. LABÁTH, V. – PRUŽINSKÁ, J.: Konflikt Ja My Oni. Bratislava : Wolters Kluwer. 2021. s. 5.
10 KŘIVOHLAVÝ, J.: Medzilidské vztahy a jejich proměny v mediaci. In: HOLÁ, L. a kol.: Mediace a možnosti 

využití v praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2013. s. 17.
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 Konflikt znamená stretnutie dvoch, alebo viacerých úplne alebo do určitej miery 
sa navzájom vylučujúcich či protichodných snáh, síl a tendencii. Konflikty môžeme 
špecifikovať aj ako nedorozumenie, nezhoda, rozpor, rozkol, spor, súperenie, hádka, 
zrážka, súboj, bitka, boj, zápas. Svojim významom naznačuje rozkol, nesúlad, dishar-
móniu ako opak harmónie, súladu. Ak chceme konfliktom porozumieť a chceme im 
predchádzať, musíme nutne hľadať v chaose určitý poriadok.11

Nevyriešený konflikt má obrovské negatívne následky. Priamo ovplyvňuje samotné 
zúčastnené strany. V osobných vzťahoch nevyriešený konflikt spôsobuje vzájomné 
odcudzenie a niekedy úplný zánik vzťahu. Zaoberať sa konfliktom v osobných vzťahoch 
je potrebné z týchto dôvodov: To, akým spôsobom sa postavíte ku konfliktu, ovplyvní 
váš vzťah. Dlhodobá spokojnosť môže závisieť od toho, ako dobre zvládate konflikt. 
Vaše duševné zdravie sa zlepší, keď sa naučíte konfliktom konštruktívne zaoberať. 
Z vašich zlepšených zručností získajú aj ľudia okolo vás. Celkové zdravie a duševné 
zdravie vašich blízkych závisí od úspešného vyriešenia konfliktov. Zručnosti riešenia 
konfliktov nie sú „len zdravý sedliacky rozum“. Sú to komplikované sekvencie vzťa-
hových zručnosti, ktoré väčšina ľudí neovláda.12

Zaoberáme sa konfliktom, pretože život je plný paradoxov. Ak pripustíme, aby dve 
alebo tri rozličné myšlienky boli naraz pravdivé, preukazujeme vynikajúcu inteligenciu. 
Keď do nášho vedomia alebo konverzácie vstúpia protikladné myšlienky a my sme 
schopní s nimi pohadzovať bez toho, aby nám tie najnepohodlnejšie z nich „vypadli“, 
stávame sa odolnejšími a prispôsobivejšími voči životným výzvam. Pridržiavanie sa 
paradoxného myslenia znamená, že viete urovnávať konflikty v skupine, komunite, 
rodine a vo svete.

„Ľudia, ktorí sa cítia donútení k unáhleným súdom, len málo prispievajú k vyriešeniu 
konfliktu. Ľudia, ktorí akceptujú, že súčasne môže byť viac vecí pravdivých, prispievajú 
k svetovej zásobe príčetností.“13

Venovať sa konfliktom je potrebné. Pretože ak to nespravíme, pravdepodobne 
budeme opakovať zničujúce vzorce, ktoré vidíme u nás a v našom okolí. Skúmanie 
dynamiky konfliktov nám dovoľuje odhaliť túto dynamiku, zistiť, čo spúšťa deštruk-
tívne ťahy a vytvára produktívnejšie možnosti u seba a v okolí. Konflikt je ako proces 
prirodzenej a nevyhnutnej súčasti komunikácie. Väčšina ľudí už vie, že konflikt sa 
nelíši od „normálnej“ komunikácie, ale aj súčasťou nepretržitého toku komunikácie 
medzi ľudskými bytosťami. Veľakrát počas dňa alebo týždňa môžeme o sebe tvrdiť, 
že sme „v konflikte“ rozličnej intenzity. Dokonca aj ľudia, ktorí uprednostňujú pokoj, 
harmóniu a tiché interakcie sa občas ocitnú v situáciách plných napätia, ktoré sa 
stupňujú a sú nepríjemné. Samozrejme, že máme možnosť zostať mimo konfliktu, 
ale len vtedy, ak nemáme žiadny vzťah, rodinu, prácu či skupinu, komunitu. Konflikty 
sa dejú, preto sa na ne musíme, čo najlepšie pripraviť.14

3. Zmena pohľadu konfliktu v mediácii
Konflikt zahŕňa aj pozitívny prvok a je nevyhnutnou súčasťou zmien, ktoré sa týkajú 

nielen rodinných či pracovných vzťahov. Mediátor si má byť vedomý toho, že náležité 

11 Porov. KŘIVOHLAVÝ, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha : AVICENUM, 1973. s. 24–25.
12 Porov. WILMOT, W. W. – HOCKEROVÁ, J. L.: Interpersonálny konflikt. Bratislava : Ikar, a. s. 2004. s. 19–20.
13 WILMOT, W. W. – HOCKEROVÁ, J. L.: Interpersonálny konflikt. Bratislava : Ikar, a. s. 2004. s. 22.
14 Porov. WILMOT, W. W. – HOCKEROVÁ, J. L.: Interpersonálny konflikt. Bratislava : Ikar, a. s. 2004. s. 20–21.
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riešenia konfliktu môžu byť impulzom ku zmene a prehodnoteniu vzťahov. Preto je 
pri mediácii potrebné rozdeliť dané témy na časti, aby sporné strany mohli pochopiť 
jadro problému, kontrolovali dianie a nachádzali nové pohľady na riešenie konfliktu, 
ako je, že konflikt patrí k životu a ľudia by sa ho nemali báť. Konflikt riešený silou alebo 
autoritatívne z pozície moci, ktorá nerešpektuje záujmy druhej strany, neprinesie 
úžitok obom stranám, ale len uspokojenie silnejšej strane. Riešenie konfliktu nie je 
súťažou kto z koho, ale príležitosťou k spolupráci. Pri mediácii má konflikt slúžiť ako 
východisko pre zmenu zmierovacieho napätia, nové nápady a nadhľady. Smer vývoja 
konfliktu je podmienený vonkajšími vplyvmi aj prístupom účastníkov. Mediátor vedie 
obe strany tak, aby konflikty zastavil a priniesol nový pohľad na zložitú situáciu, vrátil 
jednanie do fázy, keď je riešenie možné. Čím sú vzťahy medzi stranami užšie, tým môže 
byť konflikt hlbší a rozsiahlejší. Ľudia môžu vnímať konflikt ako deštruktívny alebo 
konštruktívny. Mediátor pracuje s niekoľkými alternatívami, porovnáva ich podľa 
zvolených kritérií a nechá strany, aby si spoločne zvolili také riešenie, ktoré bude pre 
všetkých prínosné. Každý prípad je jedinečný a preto je pri riešení potrebné odpútať 
sa od porovnávania s inými kauzami. Mediátor má podľa spôsobu komunikácie roz-
poznať, v ktorej fáze sa konflikt nachádza. Stáva sa, že ľudia sú sudcom či sociálnym 
pracovníkom poslaní k mediácii, keď prechádzajú fázami deštrukcie a očakávaný 
efekt sa preto nemôže dostaviť. Obe strany však potrebujú vnímať podporu mediátora 
a začať budovať podmienky pri riešení svojej zložitej situácie. Postoje účastníkov sú 
obvykle odlišné a môže sa objaviť nesúhlas, krik, plač, hnev a ďalšie negatívne emócie. 
Cieľom je, aby boli strany schopné racionálnej diskusie, to znamená, aby sa pohybovali 
v nižších fázach vývoja konfliktu. Každý vníma a prežíva konflikt odlišne, inak naň 
reaguje a potrebuje iný čas, aby mohol spolupracovať na novom riešení. Jeden zažije 
vývoj konfliktu v dvoch dňoch, druhý v priebehu niekoľkých rokov.15

4. História a význam mediácie
Ak nahliadneme do histórie, znamená to vrátiť sa cez mnoho storočí až do po-

čiatkov ľudstva. Ako nástroj riešenia sporov v rodinách a komunitách nachádzame 
uplatňovanie mediácie v staroveku rovnako ako v stredoveku. Mediácia ako prístup 
k riešeniu konfliktov má svoje korene v staroveku. Bola používaná dlhú dobu v tra-
dičných spoločnostiach k riešeniu sporov vo vnútri systému komunít a príbuzenstva. 
Uplatňovala sa aj v antickom Grécku (postup nazývali proxenetas). Tu sa občania v 
občianskych sporoch spravidla obracali nie na súd, ale na rozhodcu. Rozhodcovské 
konanie malo niektoré spoločné prvky s mediáciou. Môžeme to teda z historického 
hľadiska chápať nielen ako samostatnú formu riešenia, ale aj ako predstupeň vývoja 
mediácie. Na rozhraní 5. a 4. storočia pred n. l. bolo zavedené obligatórne (povinné) 
rozhodcovské riadenie.16

Mediácia bola využívaná taktiež v nástupníckej rímskej kultúre. Rímske právo vyu-
žívalo službu mediátora od doby Justiniána a nazývalo ho internuncius, medium, inter-
cessor, philantropus, interpolator, conciliator, interlocutor, interpres a nakoniec madiator.

Už z obdobia rannej Číny sú to Konfuciánove spisy, obsahujúce návody na riešenie 
konfliktných situácií, ktoré sú z tohto odkazu skoro v nezmenenej forme ako hlavný 
komponent aplikované v čínskom súdnom systéme doposiaľ.

15 Porov. ŠIŠKOVÁ, T.: Facilitativní mediace. Praha : Portál, s. r. o., 2012. s. 63–64.
16 Porov.: HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 13.
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Korene mediácie nachádzame v stredoveku aj pri riešení trestných činov. Spôsob 
riešenia sporov týkajúcich sa viny a trestu a urovnanie konfliktu medzi poškodenými 
a obvinenými spojené s fenoménom zmierovacích krížov majú v Európe veľmi starú 
tradíciu. Okolo roku 1300 boli postupne začleňované do vtedajšieho trestného práva.17

Koniec šesťdesiatych a začiatok sedemdesiatych rokov boli pre alternatívne rie-
šenie konfliktov (teda aj mediáciu) veľmi priaznivé. Popri tzv. komunitnej mediácii 
sa mediácia prudko rozšírila aj na sféru pracovného práva, na rodinné spory, envi-
ronmentálne, inštitucionálne, komerčné a dokonca i na trestno-právne konflikty (po-
sledné v limitovanom rámci, v SR pod názvom probačná a mediačná služba). Z USA 
sa mediácia rýchlo rozšírila v prvom rade do Kanady, neskôr do Austrálie a Veľkej 
Británie, Holandska, Škandinávie. V súčasnosti je etablovaná viac – menej v celej zóne 
členských štátov EÚ.18

Cesta k mediácii je teda z hľadiska historického a reflexie súčasnosti otvorená aj 
na Slovensku v súlade s európskymi štandardmi. Uplatňovaná mediácia má mno-
žstvo otvorených terminologických a obsahových otázok, ktoré je potrebné spre-
sniť, pretože zatiaľ sa len v značnej miere dostáva u nás do popredia. Slovensko sa 
zaradilo medzi krajiny, ktoré inkorporovali mediáciu priamo do svojho právneho 
systému. Stalo sa tak prijatím zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení 
niektorých zákonov.19

Mediácia na Slovenku začína byť známa. Je to metóda, ktorá vedie k zmierlivému 
riešeniu sporov. Zavedením mediácie do právneho poriadku Slovenskej republiky sa 
sledoval predovšetkým zámer znížiť počet, objem súdnych žalôb, skracovania dĺžky 
súdneho konania a naopak, podpora mimosúdneho riešenia sporov.

Mediácia ako samostatná oblasť alternatívneho riešenia konfliktov má za sebou 
viac ako tridsaťročnú tradíciu. V súčasnosti existujú samostatné zborníky a časopisy 
o mediácii (Mediation Quarterly, Asian Journal on Mediation), národné organizácie 
(Asociácia mediátorov Slovenska), medzinárodné združenia (Nordic Forum of Media-
tion) i svetová organizácia mediátorov (World Mediation Forum) a mediačné centrá. 
Mediácia sa stala samostatnou profesiou, ktorá má svoju aplikačnú sféru i špecifickú 
oblasť teoretickej interpretácie.20

5. Mediácia ako metóda
Mediácia ako metóda má kratšiu históriu. Preto sa názory na dedičstvo a histó-

riu mediácie ako metódy líšia. Rozdielnosť prístupov k mediácii, rôznosť období, 
kultúr, geografické rozdiely a mnohorakosť foriem, to všetko je odkaz pre dnešné 
chápanie mediácie. Nové chápanie mediácie vzniklo podľa teórie H. Boserupa, na 
troch základoch: základy komunikácie, základy vyjednávania, základy štruktúrova-
ného procesu.21

Mediácia sa dynamicky začala rozvíjať na konci 20. storočia. Podľa niektorých so-
ciológov je rozvoj mediácie spojený s postmodernou dobou a s existenciou spoločen-
ských zmien. S touto dobou je taktiež spojený rast sociálneho napätia a spoločenských 

17 HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 14.
18 Porov.: HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 18–19.
19 Porov.: Slovenská komora mediátorov. http://www.komoramediatorov.sk/mediacia.html (01.05.2022).
20 Porov.: HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 18–19.
21 Porov.: HOLÁ, L.: Mediace. Způsob řešení medzilidských konfliktů. Praha : Grada Publishing, 2003, s. 29.
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konfliktov. Mediácia má preto široký interdisciplinárny charakter.22 Každý človek v 
našej spoločnosti má právo na ochranu svojich práv zvoliť si alternatívu k vyriešeniu 
sporov, problémov a konfliktných situácii. Takýto novodobý fenomén je práve medi-
ácia – mimosúdna cesta.23

Pojem mediácia je výraz odvodený z latinského medius – prostredný, mierny. 
Anglické „mediation“ znamená riešenie konfliktu s pomocou neutrálneho pro-
stredníka. Mediátor je teda prostredník pri vyjednávaní zmieru. Mediácia je ne-
formálny proces mimosúdneho riešenia konfliktu, a preto prebieha kedykoľvek 
strany potrebujú. Taktiež sa môžu konať pred súdnym konaním, v jeho priebehu 
alebo po ňom. Má svoje pravidlá a štruktúru.24 Mediácia sa používaním nových 
metód pokúša nájsť riešenia konfliktov pri súčasnom obmedzení – najlepšie za-
medzením, a to konfrontáciou.25

Mediácia je proces, ktorým sa snažíme dosiahnuť dohodu pomocou kompromisu 
medzi stranami. Ani jedna z nich by sa nemala cítiť porazená, zneužitá, ani ponížená. 
Predstavuje akýsi most medzi účastníkmi konfliktu. Pre mediáciu sa rozhodnú spra-
vidla tí ľudia, ktorí sa neúspešne pokúšali riešiť konfliktnú situáciu, a pre ktorých sa 
stáva pokračovanie a prehĺbenie konfliktu po všetkých stránkach nezvládnuteľné.26

Mediácia je metóda riešenia medziľudských konfliktov, pri ktorej neutrálna kvali-
fikovaná osoba (mediátor) pomáha účastníkom konfliktu vo vzájomnej komunikácii 
a dorozumení. Jej cieľom je dosiahnutie spokojnosti s výsledkom i priebehom riešenia 
tohto konfliktu. Čiže mediáciu môžeme predstaviť ako jednu z metód alternatívneho 
riešenia sporu.27

Mediácia je štruktúrovaný proces s vlastnými pravidlami a rola mediátora je 
presne definovaná. Mediácia musí byť preto vyučovaná a realizovaná na profesi-
onálnej úrovni. Mediácia navracia ľuďom ich kompetencie, pretože sa strácajú v 
konfliktoch a emóciách.

Mediácia sa uskutočňuje ak sa strany dohodli na použití mediácie po tom, čo spor 
vznikol. Mediáciu nariadil súd. Z vnútroštátneho práva členského štátu vyplynie po-
vinnosť použiť mediáciu. Súd vyzve strany, aby na riešenie sporu využil mediáciu.28

Druhy mediácie – Mediácia sama o sebe môže ponúkať rôzne podoby. Ide 
hlavne o jej povahu a metódy, ktorými mediátor vedie cele konanie. Mediácia 
sa rozlišuje: podľa využitia práva v rámci mediačného procesu na mediáciu 
záujmovu a nárokovú, podľa jej právneho základu na mediáciu zo zákona, súdnu, 
alebo z vôle strán.29

22 Porov. VETEŠKA, J.: Mediace a probace v kontexu sociální andragogiky. Praha : Wolters Kluwer, a. s., 
2015. s. 98–101.

23 Porov. VANKOVÁ, K.: Probačná a mediačná práca. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015. s. 80.
24 Porov. ŠIŠKOVÁ, T.: Facilitativní mediace. Praha : Portál, s. r. o., 2012. s. 67–68.
25 Porov. MALACKA, M.: Historie mediace a mediačních metod. In: HOLÁ, L. – MALACKA, M. Mediace a re-

flexe jejích aktuálních trendů. Praha : Leges, s. r. o., 2014. s. 33.
26 Porov. WESTPBALOVÁ, L. – SPÁČIL, O. – HRUŠÁKOVÁ, M.: Legislativní možnosti a meze mediace kon-

fliktu v rodinně právních vztazích. In. HOLÁ, L. a kol. Mediace a možnosti využití v praxi. Praha : Grada 
Publishing, a. s., 2013. s. 100.

27 Porov. JANOTOVÁ, M.: Mediace. Praha : Ústav práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School 
SE, 2014. s. 13.

28 Porov.: Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, čl. I., §1.
29 Porov. JANOTOVÁ, M.: Mediace. Praha : Ústav práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School 

SE, 2014. s. 21.
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 Smery v mediácii – Mediácia ako alternatívne riešenie konfliktov v mimo-
súdnom vyjednávaní je predstavovaná troma hlavnými smermi: facilitatív-
na, evaluatívna, transformatívna.30

6. Proces mediácie a jeho fázy
1. Fáza – mediátor vysvetlí zúčastneným, čo je mediácia a objasní svoju rolu.
2. Fáza – mediátor si vypočuje obidve strany postupne (mediátor vyzve strany, 

aby mu jeden po druhom vyjadrili svoj názor a ako vidia situáciu). Mediátor vypo-
čuje obidve strany pomocou techniky aktívneho načúvania a zopakuje ich príbeh nie 
formou sťažnosti, ale ako by to riešili obidve strany. Zároveň vyzdvihne to, čo ten 
druhý potrebuje a čo robí dobre.

3. Fáza – strany sa navzájom počúvajú – mediátor vyzve oboch účastníkov, aby 
opakovali, čo sa dozvedeli nového o možnostiach a potrebách toho druhého a dovo-
lil, aby komunikovali medzi sebou o pozitívnych a nových informáciách. Mediátor im 
umožní, aby sa strany navzájom pochopili.

4. Fáza – hľadanie návrhu na riešenie.
5. Fáza – rozpracovanie vybraných riešení do konkrétnych krokov.
6. Fáza – spísanie dohody.31

7. Mediačné princípy
Proces mediácie sa riadi niekoľkými základnými princípmi, ktoré na jednej strane 

určujú jej špecifický charakter a zaručujú efektívnosť tohto procesu a na strane druhej 
prispievajú k vytvoreniu atmosféry dôvery a napomáhajú vyriešeniu sporu a zmene 
konfliktnej situácie na nekonflikt. Poznanie týchto princípov je potrebné k tomu, aby 
mediátor zvládol mediačný proces, dodržal efektivitu zaručujúcu vysokú úroveň.32 
Pokiaľ ma byť mediácia účinná, t. j. má dosiahnuť svoj cieľ (porozumenie a dohodu), 
je potrebné, aby jednak rešpektovala zákon a boli splnené základné princípy, na kto-
rých je filozofia mediácie založená.

Fundament mediácie tvoria princípy, na ktorých mediácia stojí. Je nutné dodržiavať 
každý z týchto princípov inak mediácia stráca svoj zmysel. Za kľúčový princíp medi-
ácie sa považuje vzájomná dôvera medzi mediátorom a účastníkmi sporu respektíve 
dôvera oboch strán vo vzťahu k mediátorovi.

1. Princíp dobrovoľnosti – Mediácia je zásadne dobrovoľným procesom. Zúčast-
nené strany si prajú, aby ich konflikt bol riešený a vyriešený cestou mediácie a zároveň 
platí, že nikto nemôže byť k mediácii nútený. Prejavom dobrovoľnosti je aj možnosť 
strany kedykoľvek z vlastnej vôle od mediačného procesu odstúpiť, a to aj bez udania 
dôvodu. To platí rovnako aj pre mediátora.

2. Princíp dôvernosti a dôvery – Je nutné rozlišovať medzi dôvernosťou a dôve-
rou. Prvá menovaná je charakteristikou procesu, druhá je charakteristikou vzťahu.33 
Všetky informácie, ktoré sa stanú známymi v priebehu mediácie, sú a zostávajú 

30 Porov. JANOTOVÁ, M.: Mediace. Praha : Ústav práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School 
SE, 2014. s. 28–30.

31 Porov.: HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 117–119.
32 Porov. STOROŠKA, M.: Mediácia – pomoc spoločnosti a jednotlivcovi. Prešov: Vysoká škola medzinárod-

ného podnikania. International school of management Slovakia, 2008. s. 19.
33 Porov. JANOTOVÁ, M.: Mediace. Praha : Ústav práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School 

SE, 2014. s. 21.
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dôverné. Dôvernosť mediácie je v právnej úprave zvýraznená povinnosťou mlčan-
livosti, na základe ktorej ak sa strany a mediátor nedohodnú inak, nemožno infor-
mácie zverejniť. Mediátor, ale aj strany sú teda v zásade viazané povinnosťou mlčan-
livosti, pričom ak nie je v zákone alebo v dohode uzatvorenej medzi mediátorom 
a stranami uvedené inak, nesmie mediátor ani strany bez súhlasu druhej strany 
a mediátora poskytovať akékoľvek správy o priebehu mediačného procesu. Dôveru 
možno vnímať ako vnútorný vzťah medzi mediátorom a stranami. Dôvera medzi 
mediátormi a stranami procesu je z hľadiska mediátora nevyhnutná k úspešnému 
vedeniu procesu, pričom z hľadiska strán je dôležitá k bezpečnému poskytovaniu 
informácií a zdieľaniu emočných prežívaní stranami. Nemenej dôležitou je však 
dôvera v mediačný proces a jeho výstupy.34

3. Princíp neutrality, nezávislosti a nestrannosti mediátora – Neutralita v me-
diácii znamená, že mediátor nehodnotí osoby zúčastnené na mediácii a rovnako ako 
ich nesúdi. To neznamená, že mediátor v mediačnej dohode nevyslovuje svoj názor, 
jeho cieľom je nájsť riešenie prijateľné pre osoby zúčastnené na mediácii. Úlohou me-
diátora je teda nájsť riešenie, na ktorom sa chcú strany dohodnúť, pričom predmetné 
riešenie musí byť uskutočniteľné a prijateľné pre obe strany. Nezávislosť mediátora 
spočíva v tom, že nie je vzťahovo ani psychicky prepojený s osobami zúčastnenými 
na mediácii. Nezávislosť mediátora znamená, že nemá iné ako „profesionálne” vzťahy 
so stranami, teda ani jedna z osôb zúčastnených na mediácii nesmie byť príbuzným, 
či priateľom mediátora. Pozícia mediátora ako nezávislej a nestrannej osoby nemôže 
byť ničím ohrozená. Ak sa mediátor domnieva, že jeho nezávislosť a nestrannosť je v 
procese mediácie ohrozená, mal by túto skutočnosť prediskutovať s osobami zúčast-
nenými na mediácii, alebo by mal mediáciu prenechať na iného mediátora. Nestran-
nosť – mediátor v procese mediácie nemá predsudky, nie je zaujatý voči niektorej 
zo strán. Mediátor je nestranný, čiže rovnako spravodlivý k obom stranám. Mediátor 
zabezpečuje, aby sa strany rovnakým dielom podieľali na procese riešenia ich sporu, 
podporuje a dodáva odvahu slabšej, menej dominantnej strane a krotí dominantnú, 
resp. agresívnu stranu. Nestrannosť mediátora sa prejavuje aj pri určovaní poradia 
vyjadrovania sa jednotlivých strán, snaží sa najmä o neutralizovanie agresívneho 
správania strán tým, že im prejavuje porozumenie. Úlohou mediátora je venovať 
rovnaký čas obom stranám.35

4. Princíp orientácie do budúcnosti
Mediácia je proces zameraný na budúcnosť a do budúcnosti. S udalosťami, ktoré 

sa odohrali v minulosti, sa v mediácii pracuje len do tej miery, aká je nevyhnutne 
potrebná na spracovanie emócií a identifikáciu predmetu konfliktu, resp. právneho 
sporu. Mediačný proces nie je zameraný na dokazovanie, resp. preukazovanie udalo-
stí, ktoré sa stali v minulosti. Po objasnení predmetu konfliktu či právneho sporu sa 
mediácia v ďalšom zameriava na jeho riešenie pri súčasnom overovaní si možnosti 
jeho realizácie, resp. dodržania v budúcnosti.36

34 Porov. SWANOVÁ, B. – BALIOVÁ, D. – DOLANSKÁ, R.: Mediácia. Praktický právny sprievodca. Bratisla-
va: Wolters Kluwer, s. r. o., 2016. s. 19.

35 Porov. JANOTOVÁ, M.: Mediace. Praha : Ústav práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School 
SE, 2014. s. 16–17.

36 Porov. SWANOVÁ, B. – BALIOVÁ, D. – DOLANSKÁ, R.: Mediácia. Praktický právny sprievodca. Bratisla-
va: Wolters Kluwer, s. r. o., 2016. 19 s.
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5. Princíp pochopenia odlišností
Strany konfliktu sú na začiatku mediácie sústredené na vlastné pocity, názory, 

záujmy a potreby. Mediátor im napomáha v odhaľovaní a rešpektovaní odlišných 
názorov a potrieb druhej strany. Výrazom pochopenia odlišnosti je výsledná dohoda, 
ktorá reflektuje a uspokojuje potreby a záujmy oboch strán.37

6. Princíp zmeny súperenia na spoluprácu
Kooperácia, kompetícia a konflikt sú základnou podobou medziľudských vzťahov. 

V súvislosti s riešením konfliktu sú kooperácie (spolupráce) a kompetície (súpere-
nie) dve externe formy tohto riešenia. Zmena súperenia na spoluprácu je výsledkom 
procesu mediácie. Aspektmi vzniku dôvery a spolupráce v konfliktných situáciách sa 
zaoberal Křivohlavý, ktorý vymedzil tieto pojmy: Vplyv hodnotovej štruktúry kon-
fliktnej situácie. Vplyv možnosti komunikácie s partnerom v konflikte. Vplyv postoja 
účastníka. Vplyv sociálnych situačných faktorov a času. Pokiaľ sú tieto aspekty v me-
diácii akceptované vzniká dôvera a spolupráca.38 Zmena súperenia na vzájomnú spo-
luprácu strán je jedným z výsledkov mediácie a zároveň jej dôležitým predpokladom.

7. Princíp alternatív ako hľadania nových možností
Hľadanie možných riešení je súčasne jednou z fáz procesu mediácie. Hľadanie 

možnosti dohody a spolupráce súvisia s opustením pôvodných súperiacich pozíci-
ách klientov a nasmerovanie na vzťah spolupráce. Samotné riešenie konfliktu cestou 
mediácie pomocou hľadania nových možností.

8. Princíp prevzatia zodpovednosti
Pri mediácii dochádza k dvom typom prevzatia zodpovednosti – strany konfliktu 

sú zodpovedné za vecnú stránku riešenia (za samotný spôsob riešenia sporu) a me-
diátor za proces riešenia, t.j. za mediačný proces.

9. Princíp slobody rozhodovania a v rozhodovaní
Účastníci mediácie s aktívnou pomocou mediátora hľadajú možnosti riešenia 

konfliktu a v závere procesu sa sami slobodne rozhodujú podľa vlastných potrieb 
a záujmov o ukončení mediačného procesu vzájomnou dohodou alebo bez nej.

10. Princíp ukončenia sporu vo forme „win –win“ (víťaz – víťaz) – Ani jedna 
zo strán sa po mediácii nestáva „porazeným“, výsledná dohoda uspokojuje potreby 
a záujmy oboch strán.39

11. Komunikácia – Komunikácia je podmienkou našej ľudskej podstaty i jej osob-
nosti, ale súčasne je nevyhnutne aj prejavom človeka nielen ako mysliacej bytosti, ale 
ako jedinečnej osoby. Ak ľudia komunikujú, tak vďaka nej sa stávajú ľuďmi. Komuni-
kácia akákoľvek potrebná a užitočná ešte sama o sebe nezaručuje, akými ľuďmi sme, 
alebo akými sa staneme. Správnej forme komunikácii a vedenia dialógu je nutné 
učiť sa.40 V komunikácii sa za maximálne dôležité pokladá dohodnutie o pravidlách 
a ich obojstranného prijatia (vysielanie na rovnakej vlnovej dĺžke). Hoci sú pravidlá 
stanovené v sociálnej komunikácii, musia sa vyvíjať tak, aby sa mohli aj prijateľné 
a dobrovoľne plniť z oboch strán.41 Sociálna komunikácia je postavená na množstve 
konkrétnych komunikačných aktov a procesov. Komunikačné mikroprocesy často 

37 Porov. HOLÁ, L.: Mediace. Způsob řešení medzilidských konfliktů. Praha : Grada Publishing, 2003. s. 37–44.
38 Porov. HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 57.
39 Porov. HOLÁ, L.: Mediace. Způsob řešení medzilidských konfliktů. Praha : Grada Publishing, 2003. s. 37–44.
40 Porov. DIATKA, C.: O etike a hodnotách. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. 2005. s. 71.
41 Porov. KLINCKOVÁ, J. – ODALOŠ, P. – PATRÁŠ, V.: Jazyk – komunikácia – spoločnosť. Banská Bystrica : 

Univerzita Mateja Bela, 1997. s. 34.
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prinášajú jednorazovo nepostrehnuteľný komunikačný efekt. Informácie pri dlho-
dobom pôsobení menia poznatkovú úroveň, emocionálny stav i osobnostnú charak-
teristiku jednotlivca. V rozdielnych oblastiach majú komunikačné procesy špecifické 
zvláštnosti. Komunikácia má isté všeobecné platné základné zákonitosti nezávislé od 
toho, v akej oblasti sa komunikovanie realizuje.42

8. Cieľ mediácie
Pri definovaní cieľa mediácie je potrebné stanoviť určité rozlíšenie, pretože v 

tomto procese prichádzajú do úvahy dva ciele. Prvým je cieľ samotnej mediácie ako 
procesu a vzťahu medzi sporovými stranami a druhým cieľom sú jednotlivé čiastkové 
ciele klientov, resp. sporových strán, ktoré si určujú ten svoj cieľ, ktorý chcú pomocou 
mediácie dosiahnuť. Cieľ mediácie ako procesu, je čo najlepšie urovnanie jednotlivých 
záujmov a potrieb sporových strán. Cieľ mediácie je najčastejšie definovaný ako: 
Zvládnutie sporu a pomoc pre klientov v tom smere, aby pochopili vlastné záujmy 
a situáciu. Umožnenie porozumenia podstaty a rôznorodých aspektov konfliktu a ich 
redukcia na riešiteľnú úroveň. Poskytnutie modelu riešenia konfliktných situácii v 
budúcnosti a podporovanie ducha spolupráce. Orientácia klientov navzájom na seba, 
na ich vzájomný vzťah, a podpora síl a schopnosti klientov k dohode. Nastolenie 
otvorenej diskusie s pokojným prejavom a podpora schopnosti navzájom sa počúvať. 
Napokon vytvorenie, samozrejme v spolupráci so stranami, jasnej, zrozumiteľnej 
a vykonateľnej dohody, ktorá bude dobrým kompromisom a teda prijateľným rie-
šením pre obidve sporové strany. Za osobitný moment, hodný zreteľa je potrebné 
považovať ešte jeden cieľ, ktorý by mala mediácia naplniť. Nemalo by sa jednať len 
o obyčajné vyriešenie konfliktu, ale mediácia by mala dosiahnuť to, aby sa zmenil 
konflikt na nekonflikt.43

Pri určovaní cieľa mediácie je nutné vychádzať z potrieb, ktoré sú mediáciou 
uspokojené. A to všetkých zainteresovaných osôb a inštitúcii. Cieľ mediácie z po-
hľadu klientov je cieľom ich jednania. Je to ich zákazka zameraná na samotné rie-
šenie konfliktu. Mala by byť jasne vyslovená na začiatku mediácie. Má dynamickú 
povahu a môže sa v priebehu mediácie meniť s tým, že klient postupne objavuje či 
prehodnocuje svoje potreby a záujmy. V súhrne býva za cieľ mediácie najčastejšie 
povyšované: Zvládnutie konfliktnej situácie. Umožniť klientom pochopiť lepšie pod-
statu a rôzne aspekty konfliktu a redukovať ju na úroveň, ktorá je pre ňu riešiteľná. 
Pomôcť pochopiť klientom vlastnú situáciu, záujmy. Poskytnúť klientom model 
pre riešenie prípadných konfliktov do budúcnosti. Podporovať kooperatívnosť 
a slušnosť pri riešení konfliktov a tým zlepšiť vzájomné vzťahy. Umožniť rozháda-
ným stranám spoločný nadhľad na ich vzájomný vzťah a tým ich opäť orientovať 
na seba. Mobilizovať sily a schopnosti klientov. Nastoliť otvorenú komunikáciu 
danou pokojným vyjadrovaním a vzájomným načúvaním. Vytvoriť a prijať jasne 
formulovanú, zrozumiteľnú a prakticky uskutočniteľnú dohodu, ktorá je prijateľná 
pre všetkých zúčastnených. Za cieľ mediácie považujeme ešte niečo viac, než iba 

42 Porov. ŽIBRITOVÁ, G.: Sociálna komunikácia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 1984. s.9.
43 Porov. STOROŠKA, M.: Mediácia – pomoc spoločnosti a jednotlivcovi. Prešov: Vyso-

ká škola medzinárodného podnikania. International school of management Slovakia, 
2008. s. 18–19.
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vyriešenie konfliktu. Všetky dielce ciele sa spolupodieľajú na cieli konečnom – spo-
kojnosti účastníka mediácie.44

Záverom mediácie môžu byť varianty vzniknutej dohody:
Dosiahnutie dohody – Na konci procesu stojí dohoda, ktorá rieši konflikt, je jed-

noznačná a zrozumiteľná, prakticky uskutočniteľná a uspokojujúca záujmy všetkých 
zúčastnených. Berie do úvahy všetky okolnosti a neskrýva v sebe nebezpečenstvo 
vzniku ďalšieho konfliktu.

Dohoda o odklade alebo prerušení mediácie – Proces mediácie sa ukončí zhrnutím 
dosiahnutých výsledkov a ocenením účasti a snahy klientov s tým, že v procese mediácie 
sa bude pokračovať v budúcnosti, pričom nemusí byť stanovené, kedy k tomu dôjde.

Dohoda o nedohode – Ide o výsledok mediácie, kedy sa klienti zhodnú na tom, 
že dohoda nie je možná. Prekážky dosiahnutia dohody môžu mať povahu vecnú, 
personálnu alebo sú zapríčinené falošnými očakávaniami, napríklad vierou v moc 
autority, racionality, objektivity a pod. Vecnou prekážkou dohody môže byť konflikt, 
v ktorom ide o jasný právny nárok jednej strany alebo konflikt týkajúci sa základných 
občianskych a ústavných práv. Personálne prekážky môžu vzniknúť na strane klien-
tov aj mediátora. Podobne ako v prípadoch dosiahnutia dohody o „nedohode“, aj tu 
mediátor zdôrazní pozitíva procesu, ocení snahu a účasť klientov. Zhrnie dosiahnuté 
výsledky a možnosť pokračovania v mediácii v prípade záujmu.

Dohoda nebola dosiahnutá. Ide o rezignáciu na proces mediácie zo strany všet-
kých zúčastnených, vrátane mediátora. Mediácia týmto končí.45

Podstatným cieľom a výsledkom mediácie je jasne formulovaná, zrozumiteľná 
a uskutočniteľná dohoda, na jej vyhotovení sa podieľajú všetci účastníci mediačného 
procesu. Dohoda zahrňuje konkrétne postupy riadenia, rozdelenie zodpovednosti, 
úlohy, náhradných riešení a sankcií za ich nedodržanie. Väčšinou je v písanej podobe 
a je potvrdená podpismi strán aj mediátora.46 Pre vznik stabilnej dohody musia byť 
vytvorené vhodné podmienky: priestor – strana musí mať priestor na vyjadrenie 
svojich požiadaviek, názorov a argumentov. Pochopenie – strana musí nadobudnúť 
presvedčenie, že jej požiadavky, názory a argumenty boli správne pochopené. Váž-
nosť – strana musí mať pocit, že jej požiadavky, názory a argumenty sú brané vážne. 
Za týchto podmienok môže dohoda vzniknúť, ale takisto vzniknúť nemusí.47

Či bude dohoda úspešná a stabilná, či bude rešpektovaná alebo bojkotovaná, závisí 
okrem vymenovaných podmienok aj od miery spokojnosti účastníkov vyjednávania, 
čo je jedným z cieľov mediácie. Spokojnosť je komplexným javom, ktorý si môžeme 
predstaviť ako pyramídu. Najspodnejšia vrstva predstavuje vecnú spokojnosť, ktorá 
sa týka výsledku riešenia a jeho vecnej podstaty. Býva v centre pozornosti, pretože je 
predmetom sporu. Stredná vrstva reprezentuje procesnú spokojnosť, ktorá súvisí s 
férovosťou a spravodlivosťou procesu. Aj keď nás úplne neuspokojí výsledok procesu, 
stále sa nám ľahšie prijíma ak vieme, že išlo o poctivú hru. Na tretej, najvyššej vrstve 
je osobná spokojnosť. Závisí od posúdenia účastníka sporu, či svoju rolu v riešení 
konfliktu zhodnotil ako dôstojnú alebo nedôstojnú. Ak usúdi, že si zachoval svoju 
dôstojnosť, dokáže prijať nepriateľský výsledok dohody aj nespravodlivosť. Kým na 

44 Porov. HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 61.
45 Porov.: HOLÁ, L.: Mediace. Způsob řešení mezilidských konfliktů. 2003. s. 109–110.
46 Porov.: ŠIŠKOVÁ, I.: Facilitativní mediace. Praha : Portál, 2012. s. 68.
47 PLAMÍNEK, J.: Jak řešit konflikty. 27 pravidel pro efektivní vyjednávání. Praha : Grada, 2006. s. 59.
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vecnú spokojnosť sa nezvykne zabúdať, nie je tomu tak pri zvyšných dvoch, na ktoré 
sa občas pozabudne, čo môže viesť k destabilizácii dohody a k nedodržiavaniu pod-
mienok, ktoré boli dohodnuté.48

9. Výhody mediácie
Je menej nákladná než súdne riadenie, môže byť realizovaná v relatívne krátkom 

čase, predstavuje obvykle menší psychický stres než súdny spor, účastníci môžu 
rýchlejšie a s väčšou šancou nadviazať priamy kontakt a formulovať riešenia prija-
teľné pre obidve strany, lebo im rozumejú a sú uskutočniteľné.

Špecifikácie mediácie sú, že mediácia je spojená s prítomnosťou a nastavuje pravidlá 
pre budúcnosť. Mediácia vyžaduje určitý čas. Mediácia vyžaduje komplexný prístup k 
danej téme, prípadu, účastníkom. Pri mediácii nie je dôležitý fakt, ale postoj k nemu. 
Pri mediácii nejde o súhlas, ale pochopenie či porozumenie. Mediácia podporuje 
osobnú angažovanosť a aktivitu účastníka. Každá mediácia je jedinečná.49

Mediácia pomáha redukovať prekážky v komunikácii medzi účastníkmi sporu. 
Vytvára príležitosti na hľadanie a preskúmanie alternatív riešenia, dotýka sa potrieb 
všetkých zúčastnených v spore. Poskytuje model pre riešenie konfliktov v budúcnosti.50

Prípady vhodné na mediáciu – Na mediáciu sú vhodné spory, v ktorých sú si part-
neri rovní, čo je jedným zo základných predpokladov mediácie. Musí existovať mož-
nosť niečo medzi účastníkmi regulovať. Mediácia je obzvlášť vhodná v prípadoch, 
kedy sporiace sa strany musia spolu naďalej spolupracovať, kedy by odklad riešenia 
konfliktnej situácie spôsoboval veľkú stratu alebo by prehlboval negatívne dôsledky 
konfliktu. Mediovať je možné aj prípady, v ktorých v dôsledku dlhodobejších kon-
fliktov – napríklad medzi susedmi, partnermi, príbuznými – došlo k násiliu, ktoré je 
jednorazového charakteru. Vtedy je možné konflikt riešiť mediáciou v kombinácii 
s psychoterapiou. Ďalej sú to civilné konflikty ako napríklad obťažovanie, konflikty 
medzi nájomcom a nájomníkom, konflikty s majiteľmi psov, susedské konflikty, kon-
flikty medzi veriteľmi a dlžníkmi, sťažnosti spotrebiteľov a konfliktov týkajúce sa 
poručníctva a starostlivosti o deti a iné.51

Prípady nevhodné na mediáciu – Na mediáciu nie sú vhodné všetky spory a mali 
by byť z nej vyňaté prípady, ktoré sú spojené so závislosťou od návykových a omam-
ných látok, ak niektorý z účastníkov je intoxikovaný. Niekto z účastníkov mediácie nie 
je spôsobilý na právne úkony. Jedna zo strán nechce poskytnúť všetky nevyhnutné 
informácie. Ak sú v rozpore so svetonázorom klienta alebo mediátora. Ak sú výsled-
kom dlhodobých hlbokých emocionálnych vzťahových kríz, ktoré sú skôr paletou 
psychoterapeuta, spojené so zjavnou nerovnosťou oboch strán (finančná, pozičná). 
Pri rodinných vzťahoch, kde evidentne jeden z partnerov zažíva pred druhým strach.52

Aplikovateľnosť mediácie v praxi môžeme využiť v týchto oblastiach ako je rodinná 
a rozvodová mediácia, školská, rovesnícka – Peer mediácia. Následne obchodná, mediá-
ciu v pracovnoprávnych sporoch, etnickú, komunitnú, environmentálnu, medzinárodnú. 

48 Porov.: PLAMÍNEK, J.: Jak řešit konflikty. 27 pravidel pro efektivní vyjednávání. Praha : Grada, 2006.  
s. 100–101.

49 Porov.: ŠIŠKOVÁ, I.: Facilitativní mediace. Praha : Portál, 2012. s. 69–71.
50 Porov.: http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-mediacii/mediacia-informacie-a-priklady/

proces-mediacie/ (01.05.2022).
51 Porov.: HOLÁ, L.: Mediace. Způsob řešení mezilidských konfliktů. 2003. s. 131–132.
52 Porov.: PRUŽINSKÁ, J. – LABÁTH, V.: Mediácia – príručka pre účastníkov konania. Bratislava : ARK, 2006. s. 16.
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Mediáciu v marketingu, v politike, diplomacii, zdravotníctve, interkulturalite, v oblasti 
diskriminácie, v procese katechézy, aj ako psychologického poradenstva. Zároveň 
môžeme poukázať na význam mediácie aj v trestnej oblasti.53

Cieľom zavedenia mediácie je odbremenenie súdov od sporov, ktoré môžu byť 
vzhľadom na svoju podstatu vyriešené iným spôsobom a v kratšom časovom horizonte 
a tým zefektívnenie riešenia konfliktov. Dôležitým aspektom sprevádzajúcim využí-
vanie mediácie je taktiež zmena kultúry riešenia konfliktných situácii, skvalitňovanie 
medziľudských vzťahov a uvedomenie si, že i pri rozdielnych názoroch a postojoch je 
možné dosiahnuť kultúrnym spôsobom prijateľný efekt.54

10. Mediátor a jeho úloha
Vývoj spoločnosti a požiadavky na nové kvalifikácie ukazujú, že profesia mediá-

tora je veľmi aktuálna a potrebná. Sporiace strany sa na osobe mediátora môžu slo-
bodne a vzájomne dohodnúť. V prípade, že záujem o mediáciu na oboch stranách je, 
ale účastníci sporu sa nevedia dohodnúť na osobe mediátora, môže ho určiť súd.55

Mediátor musí byť bezúhonný, dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
a musí absolvovať odbornú prípravu mediátora. Mediátor je povinný vykonávať svoju 
činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou. Má 
povinnosť poučiť zúčastnené osoby napríklad o možnom konflikte záujmov, zároveň 
zodpovedá za škodu, ktorú by spôsobil účastníkom mediácie. Je povinný zachovávať 
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou.56

Mediátor ako nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, 
podporuje ich v hľadaní spoločných reálnych užitočných riešení konfliktov. Nie, aby 
nariaďovali, podporuje klientov, aby našli vzájomnú prijateľnú dohodu, kde môže 
byť v určitej forme právne záväzná. O výsledku sporu rozhodujú samotní účastníci 
mediačného procesu. Mediátor zodpovedá za efektívne vedenie procesu.57

Mediátor pri svojej práci má ovládať: Dobre sa orientovať v medziľudskej ko-
munikácii, ovládať techniky načúvania, spôsoby vyjednávania a zvládať efektívne 
spôsoby riešenia konfliktov. Je oboznámený s princípmi práce s emóciami. Má byť 
odborníkom na konflikty. Na základe získaných informácií vie presadiť a vyhodnotiť, 
či je spor (konflikt) vhodný na mediáciu (správna indikácia). Poznať výhody a nevý-
hody mediačného procesu. Vie aplikovať mediáciu v rôznych oblastiach spoločenskej 
praxe (rodinná, rozvodová, susedské konflikty, konflikty na pracovisku v škode atď.). 
Vie diagnostikovať vhodnú alternatívnu metódu riešenia sporu a vie ju aplikovať na 
daný spor (konflikt). Vie viesť mediačný proces, efektívne a nestranne ho riadiť a re-
gulovať, má byť nápomocný v hľadaní riešení. Poznať a ovládať stratégie a techniky 
využívateľné pri mediácii. Vie uzatvoriť mediačnú dohodu. Je oboznámený a ovládať 
legislatívne opatrenia vzťahujúce sa k oblasti mediácie v SR a EU.58

53 Porov. HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 210.
54 Porov. Slovenská komora mediátorov. http://www.komoramediatorov.sk/mediacia.html (01.05.2022).
55 Porov. VETEŠKA, J.: Mediace a probace v kontexu sociální andragogiky. Praha : Wolters Kluwer, a. s., 

2015. s. 109.
56 Porov. KUTLÍK, F.: Mediácia – príručka pre účastníkov konania. Bratislava : ARK – tréning, poradenstvo, 

mediácia, s. r. o. v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR a Ministerstvom financií SR, 2006. s. 11.
57 ŠIŠKOVÁ, I.: Facilitativní mediace. Praha : Portál, 2012. s. 67–68.
58 Porov. VETEŠKA, J.: Mediace a probace v kontexu sociální andragogiky. Praha : Wolters Kluwer, a. s., 

2015. s. 140–141.
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Etický kódex mediátora stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a mo-
rálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych 
prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Je to záväzok kompetentnosti, zodpoved-
nosti a profesionalizmu člena takejto asociácie. Dodržiavať, akceptovať etický kódex 
je jednou z podmienok mediátora.59

Celý etický kódex predstavuje súhrn morálnych noriem, hodnôt a princípov, ktoré 
by mal dodržiavať každý mediátor. Udáva štandardy a usmerňuje interakciu správania k 
sporiacim stranám, ku kolegom. Veď mediátor sa stáva akceptovaním etického kódexu 
profesionálom, ktorý si mediáciu ctí, zároveň aj spoločenské normy, hodnoty a princípy. 
Mediátor ako subjekt spoločnosti si našiel miesto v profesionálnom pôsobení. Každá 
spoločnosť potrebuje mediátora a mediátor má svoje miesto v spoločnosti. Ľudia 
vždy budú vyhľadávať profesionálov a očakávať od nich pomoc v ich problémoch.60

Záver
Človek žije uprostred spoločnosti a je prirodzene zaradený do jednej prípadne 

viacerých skupín. V centre komunikácie stojí vždy človek. Človek komunikuje ako 
spoločensko-historický podmienený jedinec. Človek je predovšetkým činný a následne 
realizáciu komunikácie nadväzuje prostredníctvom vzájomných vzťahov. Je zapojený 
do života v ktorom sa dostáva do rôznych udalosti, pri ktorých dochádza k výmene 
informácii a názorov. Zdrojom informácii, obsahom komunikovania je vždy poznávacia 
aktivita človeka. Výsledok poznania sa stáva obsahom komunikačného procesu. Pri 
komunikačnom procese je podstatný význam a obsah. Ak dôjde k nedorozumeniu, 
nepochopeniu z jednej strany človek, tak sa dostáva do konfliktu. Vzniknuté konflikty 
narúšajú vzájomne medziľudské vzťahy.

Každý vníma a prežíva konflikt odlišne, inak na neho reaguje a potrebuje iný čas, 
aby mohol spolupracovať na novom riešení. Obvykle ten, kto mohol dlhší čas o situácii 
uvažovať a dospieť k rozhodnutiu niečo ukončiť, vyvíja nátlak na druhu stranu, aby 
sa zachoval rovnako, čo nebýva možné a ľudia sú nešťastní. Druhá strana si zrejme 
ani neuvedomuje, že konflikt rastie tak rýchlo a posudzuje to skôr za nedorozume-
nie. Vzťahové konflikty vznikajú na základe rôzneho vnímania a chovania druhých. 
Neakceptovanie jednou stranou môže konflikt veľmi ovplyvniť.

Naším zámerom bolo priblížiť význam mediácie – novú formu alternatívneho rie-
šenia sporov v konfliktných situácia pre jednotlivca a spoločnosť. Dnešná uplatňovaná 
mediácia má množstvo otvorených terminologických a obsahových otázok, ktoré je 
potrebné spresniť, pretože zatiaľ sa len v značnej miere dostáva u nás do popredia. 
Aplikovateľnosť mediácie do Slovenského právneho systému priniesla nový rozmer 
a pohľad pri riešení sporov, resp. alternácií v mimosúdnom riešení sporov. Aj keď roz-
manitosť sporov je rôzna, neexistuje univerzálnosť pri ich riešení. Preto dáva možnosť 
mediátorovi sa v tomto smere viac odborne rozvíjať. Podľa zákona sa môže mediátorom 
stať každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov. Jeho úlohou je predstaviť od-
borné aj osobnostné predpoklady, techniky, stratégie, princípy a metódy, ktoré používa 
pri výkone svojej práce pri mediovaní. Veď každému mediátorovi leží na srdci, aby sa 
mediácia na Slovensku úspešne rozvíjala a upevnila si svoje miesto v spoločnosti.

59 Porov.: TRÉLAÜN, B.: Překonáváni konfliků v rodine. Praha: Portál, s. r. o., 2005. s. 132–133.
60 Porov.: HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 219.
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Abstrakt:
Správanie každého človeka v akejkoľvek sociálnej situácii je podmieňované via-

cerými faktormi. Konflikt sa stáva prirodzenou súčasťou nášho každodenného života 
a predstavuje výzvu, ako sa vyrovnať s rozdielmi. Konflikt je väčšinou vnímaný ako 
niečo zlé, prináša aj mnoho starostí. Ak sa však budeme na konflikt pozerať ako na 
užitočný, môže byť prínosom v komunikácii. V posledných rokoch sa na Slovensku, 
ale aj v zahraničí začala objavovať nová forma alternatívneho riešenia sporov, ktorou 
je mediácia. Mediácia je ako jeden zo spôsobov riešenia medziľudských konfliktov. Jej 
mediačné princípy, techniky, metódy a prístupy môžeme následne využívať v praxi. 
Zámerom je, aby sme poukázali na mediáciu ako metódu hľadania riešení, ale aj 
metódu celkového vnútorného vyrovnania po dosiahnutí riešenia konfliktu vo vzťa-
hoch. Mediáciu môžeme zároveň vnímať aj ako službu jednotlivcovi a spoločnosti.

Kľúčové slová: Mediácia. Konflikt. Komunikácia. Zmier. Spoločnosť.

Summary:
Mediation principles as a tool for conflict resolution
The person’s behaviour in any social situation is conditioned by a number of fac-

tors. Conflict has become a natural part of our daily lives and presents a challenge 
in terms of handling differences of opinions. Conflict is often perceived as something 
negative that prompts worries. If we decide to view conflict as something useful, it can 
be beneficial in communication. In recent years, a new form of alternative dispute 
resolution – mediation – has emerged in Slovakia and abroad. Mediation is one way 
of resolving interpersonal conflicts. The mediation principles, techniques, methods 
and approaches can then be used in practice. The paper intends to presents media-
tion as a method of finding solutions and a method of internal reconciliation after 
having resolved a conflict in relationships. Mediation can also be seen as a service 
to the individual and to society.

Keywords: Mediation. Conflict. Communication. Reconciliation. Society.
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Przywództwo jako podstawowa 
determinanta kultury organizacyjnej 
– studium przypadku

Dr Dominika Mierzwa – Akademia Wojsk Lądowych imienia T. Kościuszki we Wrocławiu

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracuje w Akademii Wojsk Lądowych we Wro-
cławiu na Wydziale Zarządzania. Prowadzi zajęcia z ekonomii i zarządzania na studiach wojskowych i cy-
wilnych. Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wydzia-
łu Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, gdzie obroniła rozprawę doktorską. Wielokrotnie 
uczestniczyła w zagranicznych i krajowych stażach naukowych, poznając współczesne metody i techniki 
zarządzania organizacjami. Jej zainteresowania naukowe dotyczą bezpieczeństwa ekonomicznego i za-
chowań strategicznych przedsiębiorstw. Współpraca z wieloma organizacjami przyczyniła się do liczne-
go dorobku naukowego.

Wstęp
Zagadnienia zawiązane z przywództwem w organizacjach są jednym z ważniej-

szych aspektów poruszanych w naukach o zarządzaniu. Znamienny wydaje się fakt, 
że mimo iż przywództwo jest zjawiskiem często badanym i opisywanym, nadal pozo-
staje wiele obszarów, które wymagają dalszej eksploracji. Otwarta pozostaje nawet 
kwestia definicji przywództwa, która jest nadal formułowana w zależności od zmien-
nych okoliczności i uwarunkowań kulturowych, ekonomicznych, psychologicznych, 
a nawet politycznych. Jednocześnie w kontekście organizacji przywództwo jest jednym 
z podstawowych i najważniejszych czynników determinujących kulturę organizacyjną 
danego podmiotu. Lepsze rozumienie zjawiska przywództwa jest niezwykle istotne 
zarówno z naukowego, jak i pragmatycznego punktu widzenia. Rola przywódcy jest 
kluczowa w rozwiązywaniu wewnętrznych konfliktów w organizacji, a także dbaniu 
o odpowiednią harmonię i atmosferę w pracy.

Celem artykułu było zdiagnozowanie profilu kultury organizacyjnej wybranej do 
badań organizacji, określenie stylu przywództwa i stylu zarządzania pracownikami 
oraz ocena rozbieżności pomiędzy kulturą zdiagnozowaną i pożądaną.

Jest to fragment wyników realizowanego projektu badawczego. Autorka zdaje 
sobie sprawę, że problem jest złożony i wielowątkowy, a zaprezentowany materiał 
niedoskonały. Kultura organizacyjna jest bowiem pojęciem bardzo szerokim i wymaga 
dalszych pogłębionych badań.

1.  Metodyka badań.
Aby postawić właściwą diagnozę kultury organizacyjnej badanej organizacji, 

został użyty kwestionariusz ankiety (Organizational Culture Assessment Instrument 
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– OCAI), wg Camerona K.S. i Quinna R. E.1. Jest to najczęściej używane narzędzie do 
oceny kultury organizacyjnej. Wyniki ankiety miały na celu wskazać typ kultury jaki 
występuje w danym momencie w organizacji oraz typ kultury pożądanej przez pra-
cowników. Metoda ta bada daną kulturę organizacyjną w oparciu o model wartości 
konkurujących: elastyczność i swoboda działania versus stabilność i kontrola oraz 
orientacja na sprawy wewnętrzne i integracja versus orientacja na pozycję w otoczeniu 
i zróżnicowanie. Wg Camerona K. S. i Quinna R. E wyróżnić można cztery główne typy 
kultury: klan, adhokrację, hierarchię i rynek. Umożliwiło to ustalić charakterystyczne 
cechy kultury organizacyjnej badanych organizacji Podstawą do wykorzystania tego 
kwestionariusza (OCAI) był fakt, że jest on wykorzystywany w wielu sektorach gospo-
darki, jak np. opieka zdrowotna oraz oświata, ale również używały go organy władz 
lokalnych, szkoły pomaturalne, uniwersytety oraz wojsko2,3.

Analiza wyników i ich prezentacja została przedstawiona na układzie współrzęd-
nych, przeznaczonego specjalnie dla opisanego kwestionariusza OCAI.

Badanie przeprowadzono w 2021 w wybranych organizacjach mundurowych. 
Dobór próby badawczej był celowy, a respondentami byli pracownicy cywilni oraz 
mundurowi ze stażem pracy dłuższym niż 6 lat. Próba badawcza stanowiła 35 procent 
wszystkich respondentów w dwóch wybranych grupach. Respondentami była kadra 
zarządzająca, jak i ich podwładni.

Ze względu na ograniczony rozmiar artykułu, wybrano tylko te fragmenty badań 
całościowych, które odpowiadają na postawione cele w artykule. Skorzystano również 
z metody – analizy i krytyki piśmiennictwa, metody heurystycznej, opisowej, obser-
wacji uczestniczącej, komparatystycznej oraz innych metod ilościowych.

2.  Przywództwo a kształtowanie kultury organizacyjnej.
Przywództwo jest powszechnym zjawiskiem, procesem, który coraz częściej 

wskazywany jest jako niezbędny w kierowaniu organizacją oraz kapitałem ludzkim. 
Przywództwo to pojęcie złożone, trudne do zdefiniowania. Mimo wielu prób, nie udało 
się opracować jednej, spójnej definicji. Różnice wynikają ze sposobów postrzegania 
i rozumienia przywództwa, które to zmieniały się na przestrzeni lat. Przywództwo 
wg wielu autorów określane jest jako „umiejętność wpływania na jednostki lub grupę 
w celu uzyskania określonych efektów (…), zdolność do wpływania na zachowania 
pracowników w celu realizacji określonych celów”4,5,6.

„Przywództwo to proces wpływania na zachowanie innych osób, aby chętnie i en-
tuzjastycznie pracować na rzecz osiągnięcia określonych celów. Wskazuje na zdol-
ność jednostki do utrzymywania dobrych relacji z ludźmi i motywowania innych do 
osiągania celów organizacyjnych”7.

1 K. S. Cameron, R. E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, 
Wyd. II poszerzone, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 13.

2 M. K. Wyrwicka, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie usługowym, Wyd. Politechniki Po-
znańskiej, Poznań 2010, s. 85.

3 K.S. Cameron, R.E. Quinn, op. cit., s. 13.
4 Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Przyw%C3%B3dztwo, dostęp dn. 15.03.2022.
5 D. Goleman, Leadership that gets results, Harward Business Reviev, 2000
6 D. Goleman, R.E. Boyatzis, A. Mckee, Primal Leadership, IEEE Engineering Manegement Review,2009 r.
7 D. A. Olson, Are great leaders born, or are they made?, Frontiers of Health Services Management, 2009, s. 10.
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Można także znaleźć sposób postrzegania przywództwa, jako inspirowania innych 
ludzi do podjęcia działań, którzy dążą do prawdziwych zmian, odzwierciedlających ich 
wspólne cele. Northouse P. definiuje przywództwo jako „proces, w którym jednostka 
wpływa na grupę osób, aby osiągnąć wspólny cel”8. Kolejna próba definiowania została 
podjęta przez Griffina R. W.: „Przywództwo jest zarówno procesem, jak i właściwością. 
Jako proces przywództwo polega na użyciu wpływu, bez sięgania po środki przymusu 
z zamiarem kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań na-
stawionych na osiąganie tych celów oraz pomoc w zdefiniowaniu kultury grupy lub 
organizacji. Jako właściwość – przewodzenie jest zestawieniem cech przypisywanych 
osobom, które są postrzegane jako przywódcy”9.

Różnice w sposobach postrzegania przywództwa wynikają głównie z upływu 
czasu, przeprowadzonych badań, mających na celu odkrycie filarów przywództwa, 
zasad nim rządzących. Ważną rolę odgrywają również zmiany zachodzące na świecie, 
sposób funkcjonowania społeczeństwa oraz jego rozwój. Pojawiają się nowe style 
przywódcze, dostosowane do zmieniających się realiów. Zmieniają się także zasady 
pracy w przedsiębiorstwach, co ma odzwierciedlenie w sposobie zarządzania nimi.

Można znaleźć niezliczoną ilość różnych definicji przywództwa, jednakże większość 
z nich w pewnym stopniu pokrywa się, wskazując wspólne elementy .

Można stwierdzić, że „przywódca to socjologiczny członek grupy społecznej, który 
dzięki specyficznym cechom interpersonalnym lub zajmowanemu stanowisku narzuca 
innym swoje przekonania, inicjuje, kieruje i zespala działalność grupy”1011. Przywódca 
jest osobą, która przewodzi grupą, inspiruje ich, przekazuje swoje myśli oraz zarzą-
dza działaniami. Cechy, którymi wyróżnia się przywódca to doświadczenie, mądrość, 
charyzma. Jego zadaniem jest przekazywanie myśli, motywowanie, inspirowanie do 
podjęcia większego wysiłku oraz przekazywanie pozytywnej energii, napędzającej 
podwładnych do działania12. Ważne jest, by przywódca umiał dostosować swój styl 
pracy i przewodzenia do panującej sytuacji oraz okoliczności, zmiennych warunków. .

Mówiąc o przywództwie, należy również wspomnieć o bardzo ważnym jego ele-
mencie, a mianowicie o władzy. „Władza w szerokim znaczeniu to stosunek społeczny 
między dwoma jednostkami lub dwoma grupami społecznymi, polegający na tym, że 
jedna ze stron może w sposób trwały i uprawniony zmuszać stronę drugą do okre-
ślonego postępowania i ma środki zapewniające kontrolę tego postępowania”13,14. 
Władza jest nieodłącznym elementem każdej grupy społecznej w której występuje 
hierarchiczność, gdy zachodzi relacja szef – podwładny15.

Władza oparta na charyzmie wykorzystuje więź między przywódcą a jego naśla-
dowcami, często jej źródłem jest autorytet nieformalny, pochodzący z szacunku do 
przywódcy za jego czyny, zachowanie16. Pracownicy czują respekt do osoby im przewo-
dzącej, są lojalni i wierni. Ten rodzaj władzy jest najsilniejszy, dający najlepsze efekty.

8 P. G. Northouse, Leadership. Theory and practice, Wyd. SAGE, Thousand Oaks 2013, s. 5.
9 R. W. Griffin, Podstawy Zarządzania Organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 491.
10 Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/przywodca;2512889.html,dostęp dn. 20.03.2020.
11 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2000
12 R. Cialdini, Perswazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego, Wyd. Psychologiczne Sopot 2017
13 P. Sadler, Leadership in Tommorow’s Company, Wyd. Tommorow’s Company, Londyn 1999, s. 13.
14 Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wladza;3997059.html, dostęp dn. 21.03.2022.
15 G. Szczerba, Menadżer doskonały. Przywództwo, Wyd. Złote Myśli, Gliwice 2013, s. 11
16 A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, dz. cyt., s. 338.
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Osoby charyzmatyczne wyróżniają się pewnymi, charakterystycznymi działaniami. 
Zawsze towarzyszy im pewna wizja, którą się kierują i przekazują ją zwolennikom. 
Owa wizja przyciąga naśladowców, zachęca ich swoją treścią, wywołuje u nich pozy-
tywne emocje. Dodatkowo daje nadzieję na lepszą przyszłość i zmiany, dzięki czemu 
przywódca zyskuje zaufanie i poparcie. Cechą wyróżniającą charyzmatyków jest ich 
aparycja, styl bycia przyciągający uwagę.

Bass B. M. twierdzi, iż źródłami charyzmy jest kombinacja cech osobowości, takich 
jak pewność siebie, samozaparcie, jasność myślenia, poczucie wewnętrznego wyzwo-
lenia oraz łatwość wyrażania i interpretacji emocji17.

Zadaniami przywódcy jest przewodzenie, dawanie przykładu podwładnym i ich 
inspirowanie. Więź między przywódcą, a podwładnym opiera się na zaufaniu, wy-
znawanych przez nich wspólnych wartościach. Osoba przewodząca grupie powinna 
mieć wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, bowiem to przekaz kierowany do 
odbiorców jest kluczowy, jest głównym czynnikiem wpływających na ich zachowanie 
i efektywność pracy. Przywódca otwarty na zmiany i różne poglądy, elastyczny może 
zmieniać utarte przyzwyczajenia, normy wartości i zachowań, co w efekcie prowadzić 
może do zmiany istniejącej kultury organizacyjnej.

Kultura organizacyjna to w dzisiejszych czasach niezwykle złożone i istotne za-
gadnienie, które dotyczy również atmosfery panującej w pracy oraz przyjętego stylu 
zarządzania18. Znaczenie pojęcia kultury organizacyjnej jest do dzisiaj tematem 
sporów, zarówno ze względu na trudności związane z oceną rozmaitych zachowań 
w organizacji, ale także w związku z samą szerokością pojęcia kultury. Należy także 
dodać, że nie możemy postrzegać kultury w organizacji jako składowej zasad i zaka-
zów funkcjonujących w obrębie przedsiębiorstwa. Co warte zauważenia to właśnie 
pracownicy w organizacji są swoistymi nośnikami wartości i zjawisk, które kreują 
stosunki międzyludzkie w organizacji19,20,21.

Kulturę organizacyjną w aspekcie kształtowania można określić, jako wypadkową 
zachowań ludzi dążących do rozwiązania konkretnego problemu lub osiągnięcia 
wybranego celu. Przy dużym skoncentrowaniu pracowników na wykonaniu zadań, 
kultura organizacyjna tworzy się nieświadomie stając się produktem pośrednim dzia-
łań grupy. Proces ten można skategoryzować, jako integrację wewnętrzną i adaptację 
wobec działań i bodźców zewnętrznych. Kluczowym osiągnięciem jest porozumienie 
wewnątrz grupy w sprawach dotyczących misji, strategii i oczekiwań poszczególnych 
grup wewnątrz organizacji a także sposób określania celów i reakcja na napotkane 
sytuacje kryzysowe22.

Każda organizacja wypracowuje swój wewnętrzny indywidualny klimat odczuwalny 
zarówno przez pracowników, jak i osoby postronne przebywające tymczasowo w jej 
zasięgu. Łatwo zauważyć charakterystyczny stosunek ludzi do firmy, kierownictwa i do 
siebie nawzajem, wyróżnia się także sposób komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 

17 B. M. Bass, B. J. Avolio, Transformational Leadership Development: Manual for the Multifactor Leader-
ship Questionnaire, Palo Alto 1990, s. 20-40.

18 A. Grün, Odnaleźć radość życia – nadać sens codzienności, Wyd. Salwator, Kraków 2007, s. 88-89.
19 K. Dohn, K. Łyp, Analiza wpływu kultury organizacyjnej na postawę społeczno-zawodową personelu me-

dycznego, Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska 2017, s. 98.
20 Cz. Sikorski, Kultura Organizacyjna, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2002, s. 2.
21 D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s.442.
22 E. Schein, Organizational Culture and Leadership, Jossey – Bass Pub., San Francisco 1992, s. 40-66
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Wszystkie te elementy tworzące atmosferę organizacji nazywane są przejawami 
kultury23. Należą do nich symbole, sposób komunikowania, rytuały, wartości, mity, 
tabu organizacyjne. Badacze kultury organizacyjnej nie podają jednoznacznie metod 
określania, identyfikowania i oceniania kultur2425.

3.Typologia modeli kultur w organizacji – – analiza wyników badań.
Aby móc zasugerować typ kultury w organizacji należy poznać jej konkretne 

składowe, klimat jaki tworzą jej pracownicy i specyfikę warunków zewnętrznych 
i wewnętrznych. Ze względu na mnogość istniejących kultur, a także różnice w spo-
sobach myślenia i zachowania różnych grup społecznych nie jest proste wyłonienie 
jednego i jednolitego podziału kultur organizacyjnych.26 Kultura organizacji ma 
zatem ogromny wpływ na funkcjonowanie całego podmiotu gospodarczego oraz jego 
kontaktów z otoczeniem. Wpływ ten możemy zróżnicować w formie funkcji, jakie 
spełnia do wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Z kolei poprzez określenie funkcji 
spełnianych przez kulturę możemy scharakteryzować siłę jaką emanuje ona wśród 
członków organizacji i na zewnętrzne jej otoczenie27.

Silna kultura cechuje się wyrazistością wzorców kulturowych sprawiających, że 
członkowie organizacji znają swoje miejsce i wykonują codzienne, powtarzalne zada-
nia. Wysoki stopień upowszechnienia koreluje z akceptacją pracowników dotyczącą 
zasad i reguł panujących w organizacji.

Quinn R. i Cameron K. zdefiniowali cztery główne rodzaje kultury organizacyjnej 
różniące się między sobą cechami charakterystycznymi. Wskazali oni organizacje ce-
chujące się kulturą klanu, kulturą hierarchii, kulturą zorientowaną na rynek i kulturą 
adhokracji. Kultura hierarchiczna została zdefiniowana przez Webera M. na podstawie 
badań XIX przedsiębiorstw już w 1947 r. Do lat 60 XX kulturę hierarchiczną Webera 
uznawano za ideał pod względem organizacji. Argumentowano to maksymalną efek-
tywnością pracy przy zachowaniu wysokiej jakości i jednorodności produktu. Dyscy-
plina, procedury, normy, kontrole i rozliczanie z wyników uważano powszechnie za 
elementy niezbędne do osiągnięcia sukcesu28. Profil kultury organizacyjnej w badanych 
organizacjach pokazuje rysunek 1.

Rysunek 1. Profil kultury organizacyjnej w badanych organizacjach.

A B C D

Stan obecny 10 9 25 56

Stan pożądany 20 20 32 29

23 L. Zbiegiem-Maciąg, Kultura w organizacji, Identyfikacja kultur znanych firm, Wyd. naukowe PWN, War-
szawa 1999, s.43.

24 C. Sikorski, Kultura organizacyjna w instytucji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990, s. 11.
25 L. Zbiegiem-Maciąg, Kultura …, s.44-51
26 C. Sikorski, Kultura… s. 17-19
27 L. Zbiegiem-Maciąg, Kultura…,s. 33-35
28 K. S. Cameron, R. E. Quinn, Kultura Organizacyjna Diagnoza i Zmiana, Oficyna Ekonomiczna Oddział 

Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o; Kraków 2006, s. 41-42
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Jak wynika z przedstawionych danych profil kultury dominującej w badanych 
organizacjach to hierarchia. Różnice między wartościami kultury zdiagnozowanej 
i pożądanej są duże i wymagają przeprowadzenia korzystnych zmian.

Hierarchie w ujęciu organizacyjnym można określić w dwojaki sposób. Jako hierar-
chię służbową, a także jako specyficzny układ w którym elementy proste w organizacji 
wchodzą w skład elementów skomplikowanych i rozbudowanych. Pierwszy sposób 
rozumienia hierarchii polega na istnieniu linii podporządkowania. Każda osoba, sta-
nowisko czy grupa osób ma swojego przełożonego wyższego szczebla. Różne szczeble 
są połączone więziami hierarchicznymi wyznaczającymi zakres praw i obowiązków 
a także zakres w jakim podporządkowane są elementy podrzędne.

Kultura hierarchiczna to wysoka formalizacja. Zadania pracowników są ściśle 
określone przez procedury zaś rolą menagerów jest dobre skoordynowanie ich 
wszystkich w zorganizowany system. Ostatecznym skutkiem dobrze realizowanej 
hierarchii powinno być osiągnięcie wysokiej trwałości, perfekcyjnych wyników 
i przewidywalności. Wszystkie cechy i aspekty kultury wynikają pośrednio lub bez-
pośrednio z dokumentacji i regulaminów. Zarządzanie pracownikami, które istotnie 
wpływa na artefakty i elementy kultury, operuje na zapewnieniu przewidywalności 
i stałości, a także bezpieczeństwie zatrudnienia29. Jednak w odczuciu respondentów 
stan ten znacznie różni się od tego, w jakim by się czuli dobrze. Rozbieżność między 
stanem obecnym a pożądanym jest tak duża, że może wskazywać na pewien kryzys 
panujący w tych organizacjach. Może to świadczyć o konieczności dokonania istotnych 
mian zarządzania tymi przedsiębiorstwami w przyszłości. Najbardziej pożądanym 
kierunkiem rozwoju kultury organizacji byłaby kultura klanu i adhokracji .

W kulturze klanu, wywodzącej się z japońskich przedsiębiorstw, dostrzec można 
mocno ugruntowane i silne więzi wspólnotowe uczestników, wspólne wartości, cele 
oraz spójność a także wysoki poziom uczestnictwa pracowników wszystkich szczebli 

29 M. Olszewska, Cechy kultury organizacyjnej warunkujące podejmowanie działań pozabiznesowych, An-
nales. Etyka w życiu gospodarczym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, vol. 17, nr 3, s. 75-90
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w życiu organizacji. Takie firmy przypominają bardziej rodzinę niż przedsiębiorstwo. 
Podstawowe założenia to: praca zespołowa, stwarzanie przyjaznego klimatu organi-
zacyjnego, delegowanie pracownikom odpowiedzialności, lojalność i pewna swoboda 
działania pracowników. Szefowie i przełożeni przyjmują rolę doradców, nauczycieli 
a nawet rodziców. Organizacja trwa dzięki lojalności pracowników i przywiązaniu do 
tradycji. Obserwuje się wysoki stopień zaangażowania. Organizacja podkreśla długo-
falowe korzyści z rozwoju osobistego i przywiązuje dużą wagę do spójności i morale30.

Wyniki badań wskazują więc, na potrzebę zmiany kultury organizacyjnej w kierunku 
wzmacniania poczucia przynależności i wspólnotowości wśród uczestników organi-
zacji. Istnieje również potrzeba powiększenia przestrzeni w zakresie swobodnego ich 
działania na rzecz organizacji, poprzez przejmowanie przez nich odpowiedzialności. 
Kontrola hierarchiczna, winna zatem ulec znacznemu osłabieniu i ustąpić miejsca na 
rzecz większej elastyczności działania. Cechy kultury hierarchicznej można określić 
za pomocą zdefiniowania jej aspektów w przywództwie i zarządzaniu zasobami ludz-
kimi. Styl przywództwa w organizacji przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Styl przywództwa w organizacji.

A B C D

Stan obecny 16 12 28 44

Stan pożądany 21 20 20 40

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników.

Pod względem przywództwa kultura hierarchiczna cechuje się wysokim poziomem 
kontroli pracowników pod względem osiąganych wyników, zaś kryteriami sukcesu 
jest terminowość, sprawność i praca bez zakłóceń. Typy przywódców jacy wyłaniają 

30 D. Mierzwa, Organizational culture of cooperative enterprises in Poland; an empirical stady, Europen 
Research Studies Journal Volime XXIV, Issue I, 2021 pp.241-261
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się z organizacji funkcjonującej w tej kulturze to koordynator, organizator oraz bar-
dziej pasywny obserwator. Przywódca spełnia rolę umacniającego zasady w organi-
zacji, a jego sukces zależy od tego czy współpracownicy i podwładni uważają go za 
osobę ambitną i odnoszący sukcesy Obecny styl przywództwa nie odbiega mocno od 
pożądanego. Różnice w wartościach miedzy obecnym stylem przywództwa i stylem 
pożądanym są poniżej 10 punktów i wg Quinna i Camerona stan ten nie wymaga 
zmian. Chociaż można sądzić z analizy przeprowadzonych badań dotyczących stylu 
przewodzenia, że budowany jest on w kierunku adhokracji i ogólnych zdolności ryn-
kowych. Różnica punktów jest identyczna i wynosi 8 punktów.

Według Camerona i Quinna, twórców modelu wartości konkurujących, powinna 
istnieć tutaj zgodność między kulturą organizacji a umiejętnościami. Oznacza to, że 
styl przewodzenia organizacją jest wówczas kompatybilny z występującym typem 
kultury. Przywódcy mają większe możliwości i osiągają większe sukcesy. Przekłada 
się to również na ilość i jakość sukcesów jednostek przez nich zarządzanych. Autorzy 
modelu kładą nacisk na harmonię pomiędzy tymi dwoma sferami. Styl zarządzania 
pracownikami obrazuje rysunek 3.

Rysunek 3. Styl zarządzania pracownikami.

A B C D

Stan obecny 25 15 16 47

Stan pożądany 25 20 17 37

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Obecny styl zarządzania pracownikami skłania się w kierunku hierarchii. Oznacza 
,że w organizacji dominuje hierarchia zapewniająca bezpieczeństwo zatrudnienia, pod-
porządkowanie, przewidywalność i niezmienność stosunków. Natomiast pracownicy 
chcieliby adhokracji większej swobody, oryginalności, samodzielnego podejmowania 
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ryzyka i innowacyjności. Oznacza to, że przywódcy powinni zwrócić większą uwagę, 
aby stworzyć spójny organizm i być bardziej elastyczni. Zwiększyć koncentrację na 
sprawach wewnętrznych i zadbać o uczestników organizacji. Zapewnienie organizacji 
wewnętrznej spójności i odbudowanie poczucia jedności oraz przynależności to nie-
łatwe zadania, które muszą wykonać kierujący tymi podmiotami.

Koniecznym jest, by przywódcy wypracowali własne sposoby sprawnej komuni-
kacji z pracownikami w celu zapewnienia dobrego przepływu informacji. Wówczas 
efektywność współpracy wewnątrz organizacji będzie rosła. Posiadanie umiejętności 
zarządzania kapitałem ludzkim przez przywódców jest konieczne, by móc omawiać 
aktualne potrzeby oraz wytyczać nowe perspektywy rozwoju analizowanych organizacji.

4.Wnioski i rekomendacje.
Badania pokazują, że organizacje potrzebują znaczącej zmiany w stylu przewodzenia 

i wykreowania umiejętności korzystania z pewnych elementów – zarówno kultury adho-
kracji, jak i klanu. Różnice między stylem przewodzenia, zarządzaniem a przeważającym 
typem kultury w organizacji generować mogą niezadowolenie, które stać się może pewnym 
motywatorem do zmiany systemu. W perspektywie strategicznej powinien być on spójny.

Istnieje rozbieżność pomiędzy kulturą hierarchii a pożądaną kulturą adhokracji i klanu 
przez pracowników. Oznacza to, że w stylach przewodzenia również powinno dojść do zmian. 
Upragniona kultura klanu jest zupełnym przeciwieństwem hierarchicznego stylu przewo-
dzenia. Dobrzy przywódcy potrafią jednak łączyć skrajnie przeciwstawne cechy i postawy.

Kultura organizacji musi być w pewnym stopniu tożsama z otoczeniem, by mogła 
spełniać stawiane przez nie wymagania potrafiących dążyć w kierunku sukcesu .

Koniecznym jest, by przywódcy wypracowali własne sposoby sprawnej komu-
nikacji z członkami w celu zapewnienia dobrego przepływu informacji. Wówczas 
efektywność współpracy wewnątrz organizacji będzie rosła. Posiadanie umiejętności 
zarządzania kapitałem ludzkim przez przywódców jest konieczne, by móc omawiać 
aktualne potrzeby oraz wytyczać nowe perspektywy rozwoju.

Przywódcy w pierwszej kolejności powinni nabyć i doskonalić umiejętności kie-
rownicze charakterystyczne dla kultury klanu, takie jak:
– kierowanie relacjami międzyludzkimi, budowane na fundamencie zaufania oraz 

kierowanie rozwojem pracowników,
– przewodzenie poprzez głęboką współpracę, mające na celu wzmacnianie poczucia 

wspólnotowości,
– przewodzenie poprzez współczucie i troskę, okazywanie ojcowskiej pomocy i em-

patii uczestnikom organizacji,
– dbałość o uczestników organizacji, by zatrudniony personel znał i rozumiał obecny 

stan proceduralny, obowiązującą politykę i aktualnie wyznaczone cele,
– zwiększenie dokładności i precyzji poszczególnych działań.

Wyzwania dzisiejszego świata sprawiają, że kultury hierarchiczne stają się nie-
skuteczne w globalnej rywalizacji. Nowinki technologiczne dają niespotykane wcze-
śniej możliwości rozwoju i badania nowych, skuteczniejszych modeli organizacji. 
Zmieniające się społeczeństwo nie daje niemalże żadnych szans na funkcjonowanie 
standardowym organizacjom hierarchicznym31. Obecnie trudno jest utrzymać model 

31 B. Barczak i in., Modele strukturalne organizacji uczącej się, [w:] Doskonalenie struktur organizacyj-
nych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 57
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hierarchiczny konkurując na rynku światowym, ale można wyróżnić organizacje, 
które nadal skutecznie wykorzystują struktury i kultury hierarchiczne w sposobie 
funkcjonowania. Większość z nich to organizacje rządowe takie jak policja, urzędy 
czy wojsko. Wybrane przez autorkę organizacje mundurowe ,jako przedmiot analizy, 
w każdym aspekcie hierarchiczności można uznać za niekwestionowany. Umożliwia 
to bowiem zachowanie elementów, które nie występują powszechnie w sektorze 
prywatnym. Fakt ten w połączeniu z długą historią funkcjonowania tych organizacji, 
wskazuje na duże bogactwo tej kultury organizacyjnej.

Streszczenie:
Celem artykułu było zdiagnozowanie profilu kultury organizacyjnej wybranych do 

badań organizacji, określenie stylu przywództwa i stylu zarządzania pracownikami 
oraz ocena rozbieżności pomiędzy kulturą zdiagnozowaną i pożądaną. Jest to frag-
ment wyników szerzej prowadzonych badań w latach 2021. Głównym narzędziem 
badawczym był kwestionariusz ankiety – OCAI wg Camerona K.S. i Quinna R. E. An-
kietę skierowano do organizacji mundurowych wybranych w sposób celowy. Artykuł 
posiada nie tylko walory teoretyczne, ale i praktyczne. W badanych organizacjach 
panuje przewaga kultury hierarchicznej. Natomiast respondenci opowiadają się za 
kulturą klanu i adhokracji. Istniejąca rozbieżność pomiędzy istniejącą kulturą hierar-
chii a pożądaną przez pracowników kulturą adhokracji i klanu oznacza, że w stylach 
przywództwa i zarządzania pracownikami również powinno dojść do zmian. Za-
pewnienie organizacji wewnętrznej spójności i odbudowanie poczucia jedności oraz 
przynależności to niełatwe zadania, które muszą wykonać kierujący tymi podmiotami. 
Badania wykazały, że przywództwo w organizacji ma istotny wpływ na kształtowanie 
kultury organizacyjnej i jej ewentualne zmiany

Słowa kluczowe: przywództwo, organizacja, kultura organizacyjna, hierarchia, 
adhokracja, klan .

Summary:
Leadership as the basic determinant of organizational culture – a case study.
The aim of the article was to diagnose the profile of the organizational culture 

of organizations selected for research, to define the style of leadership and employee 
management style, and to assess the discrepancy between the diagnosed and the de-
sired culture. This is a fragment of the results of more widely conducted research 
in the years 2021. The main research tool was the questionnaire – OCAI according 
to Cameron K.S. and Quinn R. E. The survey was directed to purposefully selected 
uniformed organizations. The article has not only theoretical but also practical values. 
Hierachic culture prevails in the analyzed organizations. On the other hand, respon-
dents are in favor of a clan culture and adhocracy. The existing discrepancy between 
the existing hierarchy culture and the culture of adhocracy and clan desired by em-
ployees means that the styles of leadership and employee management should also 
change. Ensuring the organization’s internal cohesion and rebuilding a sense of unity 
and belonging are not easy tasks that must be performed by those who manage these 
entities. Research has shown that leadership in an organization has a significant impact 
on shaping the organizational culture and its possible changes.

Keywords: leadership, organization, organizational culture, hierarchy, adhocracy, clan.
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Wstęp
Na przestrzeni wieków wielcy filozofowie i myśliciele starali się dociec, jaka jest 

geneza i cel życia ludzkiego. Tworzono różne koncepcje, od materializmu i wygórowa-
nego hedonizmu, po nurty manichejskie, które odrzucały somatyczną strukturę ludzi. 
Wraz z narodzeniem Syna Bożego pojawiła się nowa jakość w postrzeganiu człowieka. 
Współcześnie chrześcijaństwo zaproponowało holistyczne spojrzenie na osobę, która 
stanowi compositum nieśmiertelnej duszy, psychiki oraz ciała. To właśnie okres mło-
dości jest kluczowy dla rozwoju osoby, jej świadomego wzrostu w człowieczeństwie 
i odkrycia własnego miejsca w ekonomii zbawienia, zaś integralny rozwój młodego 
człowieka stanowi fundament jego prawidłowego funkcjonowania w społeczności1. 
Na te elementy zwracał uwagę w swoich pismach bł. Michał Kozal podkreślając zna-
czenie formacji ludzkiej w życiu młodzieży, która stanowi przyszłość Kościoła oraz 
narodu. Niniejszy artykuł będzie próbą ukazania formacji ludzkiej i jej wybranych 
środków w nauczaniu bł. Michała Kozala skierowanego do młodzieży. Materiał źró-
dłowy i poddany analizie stanowią spisane nauki, przemówienia oraz kazania tego 
duchownego. Zostały one zebrane w dwóch tomach serii Pisma bł. bp. Michała Kozala 
i wydane drukiem w 2018 oraz 2019 r. nakładem wydawnictwa Teologicznego Towa-
rzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

1. Chrześcijański obraz człowieka
Bł. Michał Kozal jako kapłan, prefekt i moderator seminaryjny pozostawił po sobie 

wiele pism, nauk i kazań skierowanych nie tylko do mężczyzn przygotowujących się 
do przyjęcia sakramentu kapłaństwa, ale także wiernych świeckich. Duchowny wie-
dział, jak niewłaściwe rozumienie ludzkiej natury może implikować opłakane konse-
kwencje w życiu danej osoby i otaczającej ją społeczności, a nade wszystko przynieść 
szkodę tej duszy, oddalić ją o Stwórcy. Mówił „Bóg i wieczna łączność z Bogiem – oto 
cel życia naszego”2. Dlatego w swoim nauczaniu wiele miejsca poświęcił ukazaniu 

1 Por. S. Suwiński, Duchowość młodzieży w perspektywie ewangelizacji, Bernardinum, Pelplin 2021,  
s. 274-275.

2 M. Kozal, Na ostatnią niedzielę po [Zielonych] Świątkach [Życie ludzkie w świetle rzeczy ostatecznych] 
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powołania człowieka według zamysłu Stwórcy, formując młodych do dojrzałego i od-
powiedzialnego życia łaską Bożą.

Jako osoba biegle wykształcona w teologii i doświadczony pedagog, bł. Kozal do-
skonale znał nauczanie Kościoła i potrafił je uzasadniać wobec innych, sprzecznych 
z Bożym Objawieniem, koncepcji osoby ludzkiej. W tym nurcie prym wiedli zwolen-
nicy teorii ewolucji, którzy w odkryciu dokonanym przez Karola Darwina dopatry-
wali się koronnego argumentu przeciwko pochodzeniu ludzi od Stwórcy. Duchowny, 
nie zważając na coraz silniejsze wpływy przeciwników, głosił prawdę o stworzeniu 
świata oraz człowieka przez Boga. Ludzie, jako jedyne istoty stworzone są na obraz 
i podobieństwo Boże. Tę fundamentalną i jakże prostą wizję biskup z łatwością zesta-
wiał wobec poglądów filozofów pogańskich i współczesnych mu zwolenników teorii 
ewolucji, które niepokoiły młode umysły. Podkreślał, jakim szczęściem są obdarzeni 
wyznawcy Chrystusa, którzy dzięki wierze znają odpowiedź na pytanie o arche czło-
wieka. „Zaprawdę wierzcie mi, że nie możemy należycie ocenić szczęścia naszego 
jako katolików, że już od najwcześniejszej młodości znamy odpowiedź na pytanie, 
nad którego rozwiązaniem tyle umysłów pogańskich, skądinąd światłych, daremnie 
się męczy. Bóg stworzył cały świat, a na nim stworzył człowieka na obraz i podo-
bieństwo swoje, mówi nam wiara święta, a my dumni być możemy, że odpowiedź ta 
wytrzymuje najostrzejszą krytykę i obalić się nie pozwala”3.

Ks. Kozal, obserwując otaczającą rzeczywistość, zdawał sobie sprawę, iż ludzie 
są w stanie odrzucić nawet najbardziej oczywiste prawdy o ludzkiej naturze oraz 
wprost negują Boży plan zbawienia i cel stworzenia człowieka Jako antyprzykład 
wskazywał osoby, których praktyka życia przesiąknięta jest skrajnym hedonizmem, 
umiłowaniem doznań zmysłowych ponad wszystko: „Jeść i pić, dogadzać ciału i iść 
za popędami jego, wychylać puchar ziemskiej rozkoszy do dna samego – to według 
nich treść, jaka wypełnić potrafi życie ludzkie”4. Ci ludzie zapomnieli o posiadaniu 
w sobie pierwiastka duchowego. Jednak zdaniem bł. Kozala, nieprawidłowe jest 
także popadnięcie ludzi w przeciwną skrajność: „Drudzy, esteci wykwintni, a radzi 
by skreślić cel człowieka jako pomnażanie i zażywanie radości duchowych. Kultura, 
sztuka – to według nich wartości, co zdolne wypełnić duszę ludzką”5. Oba sposoby 
ujmowania człowieka nie zostawiają w jego trybie życia miejsca dla Boga, tym samym 
już u swych podstaw redukują ludzi wyłącznie do wymiaru ziemskiego, zapominając 
o Bożym tchnieniu w człowieku i jego naturalnym dążeniu ku Niemu.

Wskazując na właściwy cel życia ludzkiego, przewidziany przez jego Stwórcę, 
bł. Michał Kozal nawiązywał do ukazania wyjątkowej godności człowieka pośród innych 
bytów. Dostrzegał godność kobiet, które dzięki powołaniu przez Boga Maryi Dziewicy 
na Matkę Zbawiciela otrzymały należny szacunek, uznanie swych praw oraz równości 
w człowieczeństwie, dźwignęły się z „kałuży i błota” pogańskich zwyczajów6. Wielkość 
niewiast przejawia się w postawie służby i ofiary, czego doskonały przykład stanowi fiat 

[w:] Pisma błogosławionego biskupa Michała Kozala. Kazania, nauki pasyjne i rekolekcyjne, przemó-
wienia, I. Tomczak i inni (red.), Włocławek 2019, s. 548.

3 M. Kozal, O celu człowieka [Stworzenie], [w:] Pisma bł. bp. Michała Kozala. Nauki formacyjne i prze-
mówienia do alumnów, I. Tomczak i inni (red.), Włocławek 2018, s. 451.

4 Tamże, s. 452.
5 Tamże.
6 Por. M. Kozal, [XVI Niedziela po Zielonych Świątkach]. O godności kobiety, [w:] Pisma błogosławione-

go…, dz. cyt., s. 521-522.
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wypowiedziane przez Maryję. Taka afirmacja godności kobiet jest także widoczna w na-
ukach głoszonych przez niedawno beatyfikowanego Prymasa Stefana Wyszyńskiego7.

Bł. Kozal swoim słuchaczom przypominał, w oparciu o biblijne księgi, prawdę o stwo-
rzeniu ludzi „niewiele mniejszych od aniołów”, którzy z Bożej woli panują na stworzeniem 
i na Jego obraz są obdarzeni rozumem i wolną wolą. „To rozum, to wolna wola jako odblask 
Bożej doskonałości człowieka tak wysoko stawiają”8. Dzięki tym darom, które są udzielone 
wyłącznie ludziom, pośród milionów innych stworzeń, człowiek jest powołany do zbliżania 
się do Boga. To wywyższenie człowieka, jego wyjątkowa godność sprawiają, że nie może 
on być zredukowany jedynie do sfery materialnej, na wzór innych bytów ziemskich. Jest 
odbiciem Boga i tym samym z natury jest wezwany do zjednoczenia z Nim i kierowaniu 
swym życiem zgodnie z Jego wolą9. Biskup mówił o człowieku: „Zrozumie wtedy, że od 
ogólnego obowiązku jemu odchylić się nie wolno; co nierozumna natura bezwiednie 
i nieświadomie czyni, to on spełniać powinien z własnej woli, powinien uznać Pana Boga 
jako Stwórcę i Pana swego i Jemu się podporządkować”10.

Owe podporządkowanie się Bogu nie jest łatwym zadaniem w świecie dążącym do 
zupełnie innych celów niż życie łaską i zgodnie z wolą Bożą. Zwłaszcza osoby młode, 
często nieświadome zagrożeń ze strony świata, złudnie podążające za materialnymi 
koncepcjami człowieka, dając zanęcić się pozorami łatwego do osiągnięcia oraz jed-
nocześnie krótkotrwałego szczęścia tu i teraz, potrzebują konkretnych wskazówek, 
jasno wytyczonej drogi, którą bezpiecznie podążając przez życie będą mogli dotrzeć 
do celu, jakim jest wieczność z Bogiem.

2. Formacja ludzka młodego człowieka
U podnóża każdego powołania znajduje Boża łaska, która zaprasza człowieka do 

współpracy w realizacji programu zbawienia konkretnej osoby. Jednak Bóg nie zmusza 
ludzi do przyjęcia owego zaproszenia, lecz szanuje wolną wolę swoich stworzeń. Od-
powiedź na Boże wezwanie zawsze stanowi wyraz wolności osoby decydującej się 
na realizację konkretnego i indywidualnie do niej skierowanego powołania11. Łaska 
Boża buduje na naturze, nie niszczy jej. Doskonali ludzką naturę do zrealizowania 
podstawowego powołania, jakim jest doskonałość w miłości, czyli świętość12.

Człowiek, stworzony na „obraz i podobieństwo Boże” od początku swych narodzin jest 
wezwany do świętości, wzrastania ku pełni i rozwoju osobowej relacji z Synem Bożym. 
W Chrystusie ludzka natura została wywyższona i doskonale zjednoczona z naturą 
boską. Dlatego też człowiek, odkupiony przez Zbawiciela, również na młodzieńczym 
etapie swego życia jest wezwany do dążenia ku dojrzałości. Owa dojrzałość wyraża się 
w rozeznaniu i realizacji swojego powołania wg Bożego zamysłu oraz integralności 
w sferze psychosomatyczne jak i duchowej13. Integralny rozwój człowieka w młodych 

7 Por. S. Wyszyński, O godności kobiety, Wyd. Sumus, Zielonka 2020, s. 12-13.
8 M. Kozal, O celu człowieka [Stworzenie], [w:] Pisma bł. bp. Michała Kozala…, dz. cyt., s. 453.
9 Tamże.
10 Tamże.
11 Por. J. Kołak, Życie duchowe w codzienności, Wyd. Pomoc, Częstochowa 2015, s. 30-31.
12 Por. S. Jankowski, Wychowanie do świętości w ujęciu biblijnym. „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, 

Pan, Bóg wasz” (Kpł 19,2), [w:] Wychowanie do świętości, I. Werbiński i inni, Toruń 2014, s. 35-37.
13 Por. M. Chmielewski, Antropologiczne i teologiczno-duchowe kryteria ludzkiej dojrzałości w duszpa-

sterstwie powołań, s. 3, w: https://marekchmielewski.eu/wp-content/uploads/2018/09/Antropolo-
giczne-i-teologiczno-duchowe-kryteria-ludzkiej-dojrza%C5%82o%C5%9Bci.pdf, 29.01.2022.
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latach owocuje jego dojrzałą postawą w życiu społecznym i eklezjalnym, umożliwia 
pełne wykorzystanie potencjału osoby oraz współpracy z łaską Bożą w dziele realizacji 
powołania i zbawienia. Proces rozwoju osobowego stanowi centrum zainteresowań wielu 
gałęzi nauki, m.in. psychologii i pedagogiki. Zagadnie to nie umyka także teologii ducho-
wości, która pomocniczo korzysta z osiągnięć nauk humanistycznych i społecznych14.

Św. Jan Paweł II pisał, że „człowiek jest drogą Kościoła”15. Pośród dokumentów 
Magisterium Ecclesiae podejmujących temat formacji ludzkiej, na szczególną uwagę 
zasługuje adhortacja Pastores dabo vobis, autorstwa Papieża Polaka. Stwierdza ona iż 
„formacja ludzka fundamentem całej formacji kapłańskiej”16. Co prawda publikacja ta jest 
poświęcona przygotowywaniu młodzieży seminaryjnej do przyjęcia święceń i pełnienia 
owocnej posługi, jednak kierunki przez nią wyznaczone stanowią doskonałe źródło 
do formacji wszystkich wiernych. U progu młodości każda osoba rozeznaje swojego 
życiowe powołanie. Zarówno do kapłaństwa, życia zakonnego oraz drogi małżeństwa, 
konieczna jest wolna odpowiedź konkretnego człowieka na Chrystusowe wezwanie, 
a ta wypływa z dojrzałej oraz odpowiednio uformowanej osobowości chrześcijanina. 
Zasada ta, mimo upływu czasu, nie traci swej aktualności. Bł. Michał Kozal, pełniąc liczne 
funkcje wychowawcze, poprzez przykład swojego życia i nauczanie formował młodzież 
w duchu chrześcijańskim. Jego postawa oraz zalecane przez niego środki wpływały na 
weryfikację życiowej drogi wielu młodych osób i realizacji powołania. Dzięki ks. Ko-
zalowi młodzież rozwijała się nie tylko w aspekcie duchowym, ale także osobowym17.

Mimo licznych przemian społeczno-kulturowych, ludzka natura pozostaje nie-
zmienna. Kościół, ożywiany działaniem Ducha Świętego dostosowuje metody i środki 
przekazu prawd wiary i zasad moralnych, aby były one zrozumiałe oraz przystępne 
dla ludzi danej epoki18. K. Dyrek, analizując posoborowe zagadnienie formacji ludzkiej 
w dokumentach Kościoła, wyróżnił następujące elementy kształtowania człowieka: 
formacja osądu rzeczywistości oraz refleksji i akceptacji siebie; relacji międzyoso-
bowych; uczuciowości; dojrzałego przeżywania płciowości; do wolności; sumienia 
moralnego oraz formacja cech charakteru19.

Bł. Michał Kozal był osobą, której życie i heroiczna postawa potwierdziły wszech-
stronną wiedzę, prawowierność i biegłość w naukach teologicznych oraz powołanie 
do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim ludziom. Szczególny zapał duszpasterski 
uwidaczniał się w trosce bł. Kozala o osoby świeckie20. Poprzez osobiste przeżycie po-
wołania i formacji do kapłaństwa, gruntowne studia oraz pełnienie odpowiedzialnych 
funkcji, m.in prefekta gimnazjum i rektora seminarium, ks. Kozal ukształtował dojrzale 
swoją osobowość wg Serca Jezusowego, nie unikając nawet oddania własnego życia 
z miłości do Boga i bliźnich. Tak doskonała miłość, która zaprowadziła tego kapłana 
na wyżyny świętości, uwidacznia się także w jego naukach.

14 Por. Tenże, Teologia duchowości jako dyscyplina naukowa. Zarys problematyki, „Roczniki Teologiczne” 
66(2019)5, s. 123.

15 Jan Paweł II, enc. Redemptor hominis, Watykan 1979, p. 14.
16 Tenże, adh. Pastores dabo vobis, Watykan 1992, nr 43.
17 Por. L. Król, Bł. Michał Kozal wychowawcą do świętości, [w:] Wychowanie do świętości, dz. cyt., s.150-155.
18 Por. K. Cymanow-Sosin, Dialogowość i komunikacja społeczna z młodymi w działaniach współczesnego 

Kościoła katolickiego, „Studia Socialia Cracoviensia” 7(2015)1, s. 50-51.
19 Por. K. Dyrek, Formacja ludzka do kapłaństwa, Wyd. WAM, Kraków 1999, s. 77-98.
20 Por. T. Kaczmarek, Błogosławiony Michał Kozal, biskup i męczennik, „Folia Historica Cracoviensia”, 15/16 

(2009/2010), s. 200.
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Taka miłość i wiara wypływają z wolności człowieka. Ks. Kozal uczulał młodych, aby 
mimo pięknych słów o „wolności wszechświatowej”, nie lekceważyli przestrzegania 
prawa Bożego i cywilnego21. Pouczał także wychowanków wystrzegania się fałszywej 
„wolności socjalistycznej”, która pragnie odsunąć ludzi od Chrystusowej Owczarni22. 
Zdaniem Błogosławionego, zachowywanie przepisów i regulaminów nie jest niewolą, 
lecz odzyskaniem przywilejów bycia dzieckiem Bożym w wolności23. Rozumne kiero-
wanie swoim działaniem oraz wolną wolą wynikają z wyjątkowego miejsca człowieka 
pośród dzieła stworzenia, czego Bydgoski Prefekt nauczał w duchu filozofii tomistycznej.

Podejmując analizy nauk bł. Michała Kozala skierowanych do młodzieży, można 
wskazać powyższej wymienione elementy formacji ludzkiej zawarte w głoszonych 
przez niego homiliach i egzortach, które mają oparcie w przykładzie pobożnego i roz-
tropnego życia późniejszego sufragana włocławskiego oraz środków, jakie zalecał 
swoim podopiecznym w celu formacji chrześcijańskiej.

3. Źródła i środki w rozwoju ludzkim człowieka
Młodzież która miała doświadczenie osobistego spotkania z ks. Kozalem już pod 

wpływem świadectwa jego chrześcijańskiego życia i poszanowania świętych sakra-
mentów otwierała się na działanie Zbawiciela. Mimo swoich ogromnych zasług oraz 
pełnionych funkcji, wychowawca nie zatrzymywał atencji młodych na swojej osobie, 
lecz zawsze wskazywał podopiecznym na osobę Jezusa Chrystusa24. Verba docent, 
exempla trahunt.

Bł. Michał Kozal szczególną czcią otaczał Boga ukrytego w tajemnicy Eucharystii. 
Wykazywał się ogromną starannością w sprawowaniu Ofiary Mszy Świętej i uka-
zywaniu uczniom tego wielkiego daru jaki na Ziemi ustanowił sam Jezus Chrystus. 
Propagował wśród uczennic nabożeństwa eucharystyczne i godne przystępowanie 
do Chleba Pańskiego, którego przyjmowanie krzepi i umacnia do walki z grzechem 
oraz światowym zepsuciem25. Komunia święta stanowi dla chrześcijan środek dosko-
nały, „który prawdziwych cudów dokonywa, bo i najsłabszych ludzi w prawdziwych 
bohaterów przemienić potrafi”26 oraz wpływa na formowanie charakteru, urobienie 
człowieka zgodnie z jego powołaniem.

Prefekt w naukach głoszonych do bydgoskiej młodzieży podkreśla, że w Komunii 
świętej człowiek otrzymuje nie tylko łaskę Bożą, ale samego Chrystusa. Bóg karmi 
swoje dzieci własnym ciałem, jednak nie poprzestaje tylko na zaspokojeniu głodu – 
Jego wolą jest odrodzenie, wewnętrzna przemiana każdej osoby, uformowanie nie-
zwyciężonego charakteru. Chleb eucharystyczny nie pozostawia człowieka obojętnym, 
zawsze go przekształca, ściśle łączy z Bogiem i upodabnia do Niego. Ten mistyczny 
związek Chrystusa z człowiekiem spożywającym Jego Ciało skutkuje udzieleniem 

21 Por. M. Kozal, [Przemówienie na zakończenie akademii z okazji 10. rocznicy koronacji papieża Piusa XI] 
[w:] Pisma bł. bp. Michała Kozala…, dz. cyt., s. 668.

22 Por. Tenże, Na Nowy Rok [Szczęścia mamy szukać u Boga], [w:] Pisma błogosławionego biskupa…,  
dz. cyt., s. 62-63.

23 Por. Tenże, Skutki ofiary krzyżowej, [w:] Pisma bł. bp. Michała Kozala…, dz. cyt., s. 156.
24 Por. L. Król, Bł. Michał Kozal wzorem życia duchowego. W 100. rocznicę święceń kapłańskich Błogosła-

wionego, „Studia Włocławskie”, s. 253-254.
25 Por. M. Kozal, Na Uroczystość św. Stanisława Kostki. Egzorta do młodzieży, [w:] Pisma błogosławione-

go biskupa…, dz. cyt., s. 555.
26 Por. tamże, s. 450.
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duszy ludzkiej niezbędnej siły do stawiania czoła złu i trwaniu w dobru27. „Jakże więc 
takiego środka, jakim jest Komunia święta, nie wykorzystać w pracy nad sobą, nad 
charakterem swoim, jakże białą hostią mieszczącą w sobie Boga samego nie oczysz-
czać i uszlachetniać myśli i uczuć swoich”28.

Ta praca nad charakterem, przemienienie przez Eucharystię jest możliwie, gdy 
człowiek przyjmuje Boga do swego serca, które jest czyste i przygotowane na tak 
wyjątkowe spotkanie. Dlatego jako nieodłączny element na drodze formacji, pozwa-
lający osobie stanąć w prawdzie o sobie, bł. Kozal zaleca spowiedź świętą. Stanowi 
ona środek nadprzyrodzony, źródło Bożej łaski, bez której ludzie nie byliby w stanie 
mężnie pracować nad charakterem i wykorzeniać wady ze swojego życia oraz po-
stępowania. Skłonności do czynienia zła są obecne u każdego człowieka, wynika 
to z kondycji natury ludzkiej, skażonej grzechem Pierwszych Rodziców. Tym samym 
na wpływ zła podatna jest młodzież, którą należy otoczyć wyjątkową troską o kształ-
towanie dobrych postaw29.

Dzięki szczeremu przystąpieniu do sakramentu pokuty młoda osoba jest w stanie 
przeprowadzić wyjątkową diagnozę, zajrzeć w głąb siebie. O ile niepożądane zacho-
wania zewnętrze podopiecznych mogą korygować rodzice i pedagodzy, to stanów 
i uczuć przeżywanych w zakamarkach duszy i psychiki opiekunowie nie są w stanie 
zweryfikować. Jest to obszar tak delikatny i subtelny, że tylko sakramentalna łaska 
Chrystusa jest w stanie go oświecić oraz uzdrowić. „Tylko spowiedź okryta bezwzględną 
tajemnicą, a wsparta o moc Bożą, zdolna jest zawrócić duszę błądzącą i wyleczyć ją 
z ran odniesionych”30. Pokuta i pojednanie pozwalają także młodym uniknąć zabrnię-
cia w grzechy ciężkie. Systematyczna spowiedź święta oczyszcza człowieka z „małych 
usterek”, które niezauważanie mogą zniewolić osobę i w konsekwencji doprowadzić 
do popełniania grzechów śmiertelnych. W konsekwencji człowiek zniewolony grze-
chami wprowadza nieład i niesprawiedliwość do całej wspólnoty ludzkiej. Przez 
osobę kapłana udzielającego rozgrzeszenia młodzież dostaje światło, które Bożą 
łaską przenika całą duszę, uwalnia ją z więzów Złego31.

Dzięki odpuszczeniu wyznanych grzechów młodzież na nowo łączy się z Bogiem. 
Tak umocniona dusza jest zaprawiona do mężnego opiera się pokusom. Otrzymuje 
również pomoc w uszlachetniania się, przemienianiu całego życia na wzór Chrystusa. 
Bł. Michał Kozal ku pokrzepieniu młodych nie stronił od prezentowania przykładów 
z życia świętych czy własnej praktyki duszpasterskiej. Dzięki takim wzorom młodzi 
wiedzieli, że nauczanie o łasce wypływającej z sakramentu pokuty nie jest teorią 
i czymś dalekim od ich życia, ale realnie przemienia konkretne osoby i wpływa na 
całą egzystencję. Mimo tak wielkich, potwierdzonych owoców spowiedzi, zdarzają 
się przypadki ludzi, którzy traktują ten święty znak jako formalność, bez głębszej 
refleksji i postanowienia zwrotu w kierunku dobra swojego życia. Jako prefekt ks. 
Kozal przestrzega swoich uczniów przed takim instrumentalnym podejściem do 
kratek konfesjonału32.

27 Por. tamże s. 451.
28 Tamże, s. 451-452.
29 Por. M. Kozal, [Na II Niedzielę Adwentu]. Przed spowiedzią kwartalną, [w:] Pisma błogosławionego bis-

kupa…, dz. cyt., s. 444-445.
30 Por. tamże s. 445.
31 Por. tamże.
32 Por. tamże s. 446-447.
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Udzielnie Bogu odpowiedzi „tak”, pójście za Jego wezwaniem, zawsze przemienia 
całego człowieka. Decyzja o życiu łaską uświęcająca i miłością do Boga implikuje 
konkretne postawy życiowe. Dochowanie wierności Zbawicielowi nie jest łatwe, 
zwłaszcza w środowisku niesprzyjającym praktykowaniu wiary czy przestrzegania 
Dekalogu. Zwłaszcza dzieci i młodzież, które są podatne na wpływ oraz ocenę ze 
strony środowiska rówieśniczego, mogą doświadczyć osłabienia więzi z Chrystusem 
czy wręcz zaniku wiary i praktyk religijnych w swoim życiu. Ponieważ ludzka natura 
jest skażona grzechem pierworodnym, dlatego takie zagrożenia duchowe stanowią 
bolączkę wszystkich pokoleń. To niepokojące zjawisko nasila się zwłaszcza dzisiaj. 
Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy przyśpieszenie „odpływu” osób ze wspól-
noty Kościoła. Najbardziej przodującą w tym niepokojącym zjawisku jest grupa osób 
młodych, tj. między 18 a 24 rokiem życia. Warto zauważyć, że w tej grupie wiekowej 
znaczącą spada poziom i uczestnictwo w praktykach religijnych, jednak podobnego 
tempa nie obserwuje się w stosunku do deklaracji wiary w Boga czy rozwoju życia du-
chowego, które dla respondentów niekoniecznie jest utożsamiane ze zorganizowanym 
kultem w świątyniach33. Tym samym znaczna ilość młodych ludzi czuje opór przed 
przystępowaniem do sakramentów świętych, w których nie dostrzegają „widzialnego 
znaku łaski Bożej”. Negatywny wpływ bodźców płynących ze świata był także udzia-
łem uczniów ks. Michała Kozala, który obserwował „(…) jak to niesłychanie rozpra-
sza, jak to ujemnie wpływa na moralną wartość człowieka, zwłaszcza na wyrobienie 
młodzieży dorastającej, jeśli jej serce i umysł wciąż tylko na zewnątrz wylane”34.

W celu troski o duchowy rozwój młodzieży, bł. Kozal zalecał wychowankom obok 
korzystania ze środków nadprzyrodzonych również pracę nad formowaniem wła-
snego charakteru, drobne wyrzeczenia i ofiary codziennego życia. Wskazania takiego 
udzielił już sam Syn Boży mówiąc: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Łk, 9, 23). Ks. Prefekt 
jako wzór stawiał wcielenie Jezusa Chrystusa, który jako bezbronne Dziecię dał się 
położyć w żłobie, doświadczył skrajnej nędzy losu człowieczego, „(…) i przyszedł 
na świat w stajni, aby zaznaczyć, że z upodlenia bydlęcego wywieść nas pragnie na 
wyżyny prawdziwego człowieczeństwa (…)”35.

Streszczenie:
Po duszpasterskiej oraz naukowej posłudze bł. Michała Kozala zachowało się 

wiele pism oraz nauk wygłoszonych przez tego kapłana. Umożliwiają one zapoznanie 
się i przeanalizowanie myśli filozoficzno-teologicznej jaką reprezentował ks. Kozal 
oraz jego pracy pedagogicznej z młodzieżą. Z pozostawionego przez niego na piśmie 
nauczania skierowanego do młodych wyłania się spójny program chrześcijańskiej 
formacji ludzkiej. Mimo, iż ziemskie życie ks. Kozala zakończyło się na wiele lat przed 
Soborem Watykańskim II, w jego egzortach oraz przemówieniach można dostrzec 
elementy antropologii i formacji, które w przyszłości staną się przedmiotem refleksji 

33 D. Gospodarek, Niepokojące rezultaty badania CBOS. Młodzi Polacy odchodzą od wiary, [w:] https://
pl.aleteia.org/2021/11/26/niepokojace-rezultaty-badania-cbos-mlodzi-polacy-odchodza-od-wiary/, 
26.03.2022.

34 M. Kozal, Na II Niedzielę Adwentu [Stałość przekonań i męstwo Jana Chrzciciela], [w:] Pisma błogosła-
wionego biskupa…, dz. cyt., s. 443.

35 M. Kozal, Na Święto Trzech Króli [Narodzenie Jezusa w żłobie znakiem Jego miłości do ludzi], [w:] Pisma 
błogosławionego biskupa…, dz. cyt., s. 457.
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Ojców Soboru oraz owocem późniejszych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Ko-
ścioła. Duchowny nie zapominał, że zgodnie z nauką św. Tomasza z Akwinu, „łaska 
buduje na naturze”, więc formował młode osoby do osiągnięcia dojrzałości ludzkiej, 
która przełoży się na odpowiedzialny, wolny wybór Chrystusa i świadome życie we 
wspólnocie Kościoła. W swoich naukach zalecał korzystanie młodzieży ze środków 
nadprzyrodzonych, jakimi są sakramenty święte oraz otwarcie się na wypływającą 
z nich łaskę. Wskazywał także na pracę nad własną naturą ludzką poprzez wyrobienie 
charakteru, dbanie o zdrowe relacje społeczne i praktykowanie ofiar, które pomagają 
w rozwoju życia duchowego oraz dojrzałego człowieczeństwa.

Słowa kluczowe: Michał Kozal, formacja ludzka, młodzież, nauczanie, życie du-
chowe, chrześcijańskie wychowanie, formowanie charakteru, wyrzeczenie, Kościół

Summary:
Selected elements of human formation in the writings of Bl. Michał Kozal
After the pastoral and scientific service of Bl. Michał Kozal, many writings and 

teachings delivered by this priest have been preserved. They make it possible to get 
acquainted and analyzing the philosophical and theological thought represented by Fr. 
Kozal and his teaching work with young people. A coherent program of Christian human 
formation emerges from the teaching he left behind for young people. Even though 
the earthly life of Fr. Kozala ended many years before the Second Vatican Council, in his 
exhortations and speeches one can see elements of anthropology and formation, which 
in the future will become the subject of reflection of the Council Fathers and the fruit 
of later documents of the Magisterium of the Church. The priest did not forget that, ac-
cording to the teachings of St. Thomas Aquinas, “grace builds on nature”, so it formed 
young people to achieve human maturity, which will translate into responsible, free 
choice of Christ and conscious life in the community of the Church. In his teachings, he re-
commended that young people use supernatural means, such as the holy sacraments, 
and be open to the grace that flows from them. He also pointed to working on one’s 
own human nature by developing character, caring for healthy social relationships and 
practicing victims that help in the development of spiritual life and mature humanity.

Keywords: Michał Kozal, human formation, youth, teaching, spiritual life, Christian 
education, character formation, renunciation, Church
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Aktualność Pieperowej eksplikacji 
idei cnoty

mgr Michał Sawicki – Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

Ur. 02 lutego 1995 roku w Szczecinie. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego w Szczecinie. Uzyskał tytuł magistra na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczeciń-
skiego w Szczecinie na podstawie pracy „Aretologiczne podstawy życia chrześcijańskiego w myśli Josefa 
Piepera”. Katecheta w Szkole Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach. 
Ukończył kurs „Péče o rozvoj člověka s mentálnim postiženim v rámci sociálni práce” na Vysoka škola apli-
kovaně psychologie w Terezínie, podstawowy kurs języka hiszpańskiego PRESTO oraz kurs „Wprowadze-
nie w podstawy pedagogiki ignacjańskiej” zorganizowany przez Fundację FYLION. Jest absolwentem stu-
diów podyplomowych z zakresu „Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi”. Obecnie doktorant z pracy socjalnej. Zainteresowania naukowe: teologia, filozofia, peda-
gogika, praca misyjna, praca charytatywna.

Wstęp
W artykule o Aktualnościach czterech cnót kardynalnych Josef Pieper, przy okazji 

wspomnienia definicji cnoty według św. Tomasza, wysuwa dwie implikacje cnoty. 
Pierwsza dotyczy bytu, jakim jest człowiek. Chodzi o jego dynamiczną koncepcję. 
Cnota jest siłą, która pozwala człowiekowi na podążanie ku wolności własnego bytu. 
Druga dotyczy tego, co było już wspomniane, a zatem tego, że człowiek jest w drodze. 
Poniższy rozdział będzie pokazywał aktualność cnoty w dzisiejszych czasach na pod-
stawie encyklik papieża Franciszka i Benedykta XVI.

1.  Moralne konsekwencje cnoty miłości
Poniższy punkt mówić będzie o moralnych konsekwencjach cnoty miłości. Aktu-

alność tej cnoty i potrzebę jej praktykowania zauważyć można w nauczaniu Kościoła 
oraz w ewangelizacji. Cała działalność Kościoła oparta jest na dziełach miłości. W dzi-
siejszych czasach łatwo można stracić z oczu potrzebujących. To oni wołają o naszą 
miłość. Praktyka cnoty miłości daje radość, szczęście i dobro obdarowanemu, ale 
również i temu, kto obdarowuje.

Cnota miłości w sposób ścisły związana jest z radością, szczęściem i dobrem1. 
Trudno wyobrazić sobie, aby dwoje ludzi nawzajem się kochających było smutnych. 
Miłość to radość ze szczęścia drugiej osoby. Ta cnota pozwala nam zwrócić się ku 
drugiemu człowiekowi, ku światu2. Jest oknem na świat, poprzez które dostrzegamy 
więcej. Dla jasności przypomnę, że chodzi tutaj o miłość – eros, której znaczenie 
było wyjaśnione przy okazji omawiania tej cnoty. Ważne jest, co zauważa Pieper, że 

1 J. Pieper, O miłości, Warszawa 1983, s. 95.
2 Tamże, s. 96.
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otwartość na drugiego człowieka wymaga miłości własnej oraz właściwego rozu-
mienia człowieka jako istoty żyjącej dla siebie samej3. Na pierwszy rzut oka takie 
stwierdzenie jawić się może jako skażone egoizmem. Myśliciel z Münster wyjaśnia 
to w następujących słowach: „Pragnienie spełnienia naszego przeznaczenia, dzia-
łające w nas wskutek faktu stworzenia, w gruncie rzeczy jest miłością własną”4. 
Jest to podstawa innych form miłości i źródło otwartości na innych. Dopiero przy-
jęcie takiej definicji miłości własnej pozwoli nam na zrozumienie, dlaczego miłość, 
jaką darzymy siebie, przenosimy na bliźniego. Same nasuwają się w tym wypadku 
słowa Jezusa: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”5. Eros należy 
rozumieć jako dążenie do pełni istnienia oraz pragnienie szczęścia. Pragnienie 
to wypływające z aktu stworzenia przenika wszelkie nasze decyzje, czyny, działa-
nia i uczucia. Jak zauważa sam Pieper, przeniesienie tej oczywistości na stosunek 
do bliźniego jest tak samo trudne jak pokochanie samego siebie6. Dochodzimy do 
momentu, w którym dostrzegamy dwa różne wyobrażenia: pierwsze jest takie, że 
miłość własna jest źródłem szczęścia i wszelkiej miłości, po drugie miłość własna 
stanowi wzorzec w relacji do drugiej osoby. Wobec tych stwierdzeń Pieper zadaje 
pytanie o to, jak wyjść poza samego siebie, swoją miłość, chociaż jest ona wzorem?7. 
Czy jest możliwe przejście od miłości „egoistycznej” do „altruistycznej”? Zostało 
już powiedziane wyżej, że miłość własna jest pragnieniem szczęścia. Co oznacza 
to szczęście? Dla niemieckiego pisarza jest jasne, że na to pytanie nikt nie może pre-
cyzyjnie odpowiedzieć. Powołując się na Platona, jest jasne dla niego, że szczęście 
nie polega na rozkoszach zmysłowych8. Pieper przywołuje jeszcze definicje takich 
osób jak: św. Tomasz, Goethe, Leibniz, Kierkegaard, Bloch9. Wszyscy oni rozumieją 
szczęście jako coś doskonałego, jako udział w radości i szczęściu. To ostatnie można 
osiągnąć poprzez eros i agape. W tym momencie Pieper powraca do postawionego 
wyżej pytania (jak przejść od miłości własnej do miłości bliźniego?). Zauważa, 
że pomiędzy tymi rodzajami miłości nie musi istnieć przepaść nie do pokonania. 
Wręcz przeciwnie. Granice tych miłości przenikają się wzajemnie. Nawet nie da się 
ich określić. Nawet, gdy rozumiemy agape jako miłość daną od Boga, jako łaskę, 
nie jest ona w sposób radykalny odłączona od naturalnej miłości własnej, „dążącej 
do szczęścia i do spełnienia swego przeznaczenia w życiu”10. Podkreślone zostaje 
tutaj przenikanie się nawzajem trzech czynników: naturalnego, etycznego i nad-
naturalnego. Josef Pieper świetnie zobrazował tę sytuację, którą trudno pominąć, 
nie przywołując słów samego autora: „Gdy wiosłuję w kierunku, w którym wiatr 
pędzi moją łódź, jak mogę odróżnić wynik moich wysiłków od działania wiatru?”11.

Miłość, chociaż dziś źle rozumiana przez niektórych, nie jest pozbawiona swej 
aktualności. W sposób szczególny wspólnota Kościoła jest wezwana do ukazywania 
miłości Boga w świecie. Cała działalność kościelna „jest wyrazem miłości, która pragnie 

3 Tamże, s. 101.
4 Tamże, s. 98.
5 Mk 12, 31.
6 Tamże, s. 103.
7 Tamże, s. 102.
8 Tamże, s. 103.
9 Tamże, s. 104.
10 Tamże, s. 105.
11 Tamże.
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całkowitego dobra człowieka”12. Miłość bliźniego jest zadaniem każdego ochrzczo-
nego. Kościół wychodzi naprzeciw ludziom, pragnąc zaspokoić ich potrzeby duchowe 
i materialne. Papież Benedykt przywołuje sytuację pierwotnego Kościoła z Dziejów 
Apostolskich. Wszystko mieli wspólne i dzielili się według potrzeby13. Jako konstytu-
tywne elementy pierwszej wspólnoty wymienione są: trwanie w nauce Apostołów, 
bycie we wspólnocie, uczestnictwo w łamaniu chleba i modlitwach14. Tak radykalna 
forma życia stała się niemożliwa w momencie, gdy Kościół zaczął się rozrastać i roz-
przestrzeniać. Stało się jednak tak, że działalność charytatywna Kościoła jest jego 
istotnym elementem. Papież Benedykt stawia ją na równi z udzielaniem sakramentów 
i głoszeniem Słowa15. Jest to praktyka znana od początków istnienia Kościoła. Przy-
wołany jest przykład św. Wawrzyńca, który będąc uwięzionym, miał czas na zebranie 
skarbów Kościoła. Sprzedawszy majątek i rozdawszy go ubogim, wraz z biednymi 
ukazuje się przed swoimi oprawcami. Wskazuje na ubogich jako na prawdziwy skarb 
Kościoła16. Jest to skarb, o który powinniśmy się szczególnie troszczyć: „Ubogich zawsze 
macie u siebie”17. Postęp i środki masowego przekazu pozwoliły nam być bliżej siebie 
nawzajem18. Jest to okazja do tego, by poznać potrzeby ludzi bardziej bezpośrednio. 
Jest to również wołanie o udział w ich trudnych sytuacjach i problemach. Świat pędzi 
do przodu. Jednak wciąż mocno widoczna jest bieda materialna i duchowa. Papież 
podkreśla, że w czasie, w którym obecnie żyjemy, w sposób szczególny jesteśmy za-
proszeni do bycia gotowym, by wyjść naprzeciw potrzebującym ludziom19. Jak zostało 
wspomniane wyżej, do tego zadania wezwana jest cała wspólnota Kościoła: papież, 
biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego oraz świeccy. Ci ostatni w sposób szcze-
gólny są praktycznymi pracownikami dzieł charytatywnych. Powinni oni być dotknięci 
miłością Chrystusa. Jak pisze papież Benedykt, powinni oni za swą dewizę przyjąć 
słowa św. Pawła: „Miłość Chrystusa przynagla nas”20. Wyjątkowymi pracownikami 
dzieł charytatywnych wydają się małżonkowie. Przez doświadczenie wspólnoty, jaką 
tworzą, mogą lepiej rozumieć potrzeby samotnych i biednych.

Skupmy się teraz nad zagadnieniem cnoty miłości pomiędzy osobami – oblubieńcem 
i oblubienicą. Często eros kojarzony był jako miłość, która oczekuje zapłaty21. Kocham, 
więc coś mi się należy. Oczywiście każdy, kto kocha, chce zapłaty w formie obecności, 
bliskości drugiej osoby. Niestety dzieje się tak, że druga osoba zostaje traktowana 
przedmiotowo. Zwłaszcza w trakcie zbliżenia, gdy człowiek wstępuje na ścieżkę, którą 
dąży do osiągnięcia swoich egoistycznych celów. Również tak można rozumieć tę formę 
zapłaty. Jest ona fałszywa i pozbawiona prawdziwej miłości. Zapłatą za miłość jest 
radość i szczęście, a nawet sama miłość. Pieper przywołuje św. Bernarda z Clairvaux, 
który mówiąc o prawdziwej miłości, stwierdza, że jest ona pozbawiona wyrachowania, 
a jednak ma swoją zapłatę; każdy, kto nie szuka miłości, traci radość płynącą właśnie 

12 Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est., Wrocław 2005, s. 37.
13 Zob. Dz 2, 44-45.
14 Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est., dz. cyt., s. 37.
15 Tamże, s. 40.
16 Tamże, s. 42.
17 Zob. J 12, 8.
18 Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est., dz. cyt., s. 53
19 Tamże, s. 54.
20 2 Kor 5, 14.
21 J. Pieper, O miłości, dz. cyt., s. 106.
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z niej22. Wychodzi na to, że każdy, kto chce kochać i oczekuje za to zapłaty, pragnienie 
swoje powinien skoncentrować na samej miłości. Miłość pomiędzy ludźmi polega na 
tym, że dwoje stają się jakby jednym ciałem23. Zauważyć się da tutaj jasny paradoks, 
że oboje ludzi łączy się w miłości, stając się jednym, choć nadal są osobno. Trudno nie 
mówić w tym wypadku o miłości erotycznej, skoro każda miłość, w różnych swoich 
rodzajach, dąży do zjednoczenia. W sposób szczególny jest to zauważalne w miłości 
erotycznej, w miłości małżonków. Miłość zmysłowa, o której tutaj mowa, stanowi odbicie 
miłości w ogóle24. Z tym rodzajem miłości oczywiście związane jest pojęcie seksualności, 
które może stanowić dla nas pewne nieporozumienie w tej sprawie. Choć jest jasne, 
że przytoczony wyżej fragment Ewangelii Mateusza dotyczy aktu płciowego, to jednak 
Pieper wskazuje na pewne aspekty, o których warto pamiętać. Mianowicie chodzi o to, 
że akt płciowy może zaistnieć bez miłości, także w tym znaczeniu erotycznym. Samo 
praktykowanie aktu płciowego, nastawionego tylko i wyłącznie na przeżywanie przy-
jemności, deprecjonuje miłość, także miłość erotyczną (która obejmuje różne aspekty, 
nie tylko sferę seksualną) i w konsekwencji oddala od siebie osoby25. Pieper dąży kon-
sekwentnie do ukazania prawdziwej miłości we wspólnocie dwojga ludzi. Począwszy 
od pożądania seksualnego aż do nadprzyrodzonej agape. To właśnie jest prawdziwa 
cnota miłości. Obejmuje ona wszystkie obszary życia, wypełnia to życie, nadaje mu 
bieg. Jest siłą, która pozwala małżonkom wytrwać, „dopóki śmierć ich nie rozłączy”.

Miłość jest podstawową zasadą chrześcijaństwa. W poniższym punkcie przywo-
łana zostanie osoba św. Matki Teresy. Jest ona dla Josefa Piepera wzorem godnym 
do naśladowania. W życiu jugosłowiańskiej zakonnicy widać, jak Bóg posługuje się 
ludźmi, by przez nich rozlewać miłość na świat.

2. Miłość macierzyńska
Trudno w tym rozdziale, w którym skupiam się nad konsekwencjami cnoty, nie 

wspomnieć o miłości macierzyńskiej. Jest ona jedyna w swoim rodzaju. Dziecko nie 
musi zasługiwać na miłość matki – jest ona bezwarunkowa. Cechą matki jest to, że 
kocha ona najmocniej i najintensywniej. Nie istnieje również niebezpieczeństwo 
utraty tej miłości26. Ten rodzaj miłości, jak każdy inny, sprowadza się do stwierdzenia: 
„Dobrze, że jesteś”. Dominuje tu pragnienie, które jest również udziałem każdego 
rodzaju miłości, by osoba kochana czuła się po prostu dobrze. Należy przywołać 
także to, co już zostało powiedziane wcześniej, że „afirmacja […] jest ze swej natury 
naśladowaniem czegoś, co już miało miejsce, a mianowicie powtarzaniem stwór-
czego Bożego aktu”27. Na mocy tego istnieje oraz jest dobra, czyli godna miłości. 
Gdy została już zarysowana miłość macierzyńska oraz fakt naśladowania, należy 
w tym miejscu przywołać postać, która dla Josefa Piepera jest uosobieniem tych 
rzeczywistości. Rzecz jasna chodzi o św. Matkę Teresę z Kalkuty28. Była ona dla niego 

22 Tamże, s. 107.
23 Por. Mt 19,5
24 J. Pieper, O miłości, dz. cyt., s. 109.
25 Tamże, s. 110.
26 Tamże, s. 134.
27 Tamże.
28 W czasie, gdy Pieper przywoływał jej postać w swoim dziele O miłości jugosłowiańska zakonnica nie 

była kanonizowana. Dokonało się to 4 września 2016 roku na placu Świętego Piotra przez papieża 
Franciszka.
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wzorem miłości macierzyńskiej i naśladownictwa stwórczej praafirmacji29. Pieper 
bardzo skrótowo przywołuje jej historię, odnosząc się tylko do założenia „szpitala 
dla umierających”, w którym był osobiście30. Stawiając św. Matkę Teresę za wzór, nie-
miecki pisarz wskazuje na jej czyny dedykowane miłością. W stworzonym przez nią 
szpitalu chorzy umierali nadal, lecz wśród współczujących ludzi, a nie w samotności 
na ulicy. Takiej postawy nie da się określić inaczej, niż pełne miłości zwrócenie się 
ku drugiemu człowiekowi31. Właśnie to spowodowało, że tę małą, kruchą, pokorną 
zakonnicę nazywamy matką, bo w rzeczywistości potrafiła kochać bezwarunkowo 
ludzi, którymi się opiekowała. Doskonale realizowała cnotę miłości. Dla Piepera 
„postawa ta, której źródłem jest zasadniczy impuls: «Dobrze, że jesteś», stawiając 
wymagania człowiekowi w ten sposób kochającemu, bynajmniej nie ogranicza się 
wyłącznie do dziedziny «nadzmysłowej», duchowej, odizolowanej od wszelkiej 
naturalnej uczuciowości, ale odwołuje się do całej jego istoty”32. Naśladownictwo, 
czyli w tym przypadku powielanie miłości zapoczątkowanej w akcie stworzenia, 
polega na powszechnym uznaniu rzeczy za dobre. Tak jak uznał je Bóg33. Pierwszym 
krokiem na tej drodze naśladowania jest po prostu miłość, drugi oznacza uznanie za 
dobre tego, co Bóg kocha. Tę prawdę wypada nam przyjąć. Chodzi o zjednoczenie, 
sprzymierzenie się ze źródłem afirmacji oraz z Tym, który stworzył świat. Pieper 
nazywa to „kochaniem Pierwszego Kochającego”34. W ten sposób zmieniłaby się 
nasza miłość własna, szczególnie miłość do jednego człowieka, którego kocham 
ponad wszystkich innych. Nasza miłość uzyskałaby wtedy potwierdzenie. W tym 
jednak wszystkim nie osiągnęlibyśmy jeszcze caritas i agape.

Taka rzeczywistość nie jest w stanie dokładnie ukazać nam motywów, którymi 
kierowała się św. Matka Teresa w służbie ubogim. Z pewnością wszystko, co robiła, 
na co poświęciła całe swoje życie, było podyktowane miłością do Chrystusa. W tym 
miejscu Josef Pieper przywołuje definicję miłości agape według Andersa Nygreny, dla 
którego ta właśnie miłość jest podstawą chrześcijaństwa35. Niemiecki teolog wyjaśnia, 
że chodzi o przeświadczenie, które wypływa z wiary, a dokładniej z faktu wcielenia. 
W tym wydarzeniu człowiek otrzymał dar uczestniczenia w stwórczej mocy Boga. 
Dokładniej mówiąc, w Jego miłości, która stwarza świat i czyni wszystko dobrym. 
Właśnie na tej podstawie człowiek może zwrócić się do bliźniego ze wspomnianymi 
już słowami: „Dobrze, że jesteś”. Dla myśliciela z Münster właśnie to zwrócenie się 
do drugiego człowieka, czyli caritas oznacza pełną i intensywną moc afirmacji36. 
Miłość Boga jest powszechna i nie wyklucza nikogo, dlatego właśnie dzięki udziałowi 
w tej Bożej miłości, Matka Teresa mogła kochać biednych, opuszczonych, samotnych 
i chorych. Ona kochała z racji tego, że trwała w miłości. Ta cnota kieruje ku wolno-
ści, wprowadza pokój i prawdę w serce. To nie koniec zalet tej cnoty. Wywołuje ona 
jeszcze jeden szczególny skutek, na którym się skupię. Chodzi o szczęście wywołane 
miłością. Jak sam zauważa autor eseju O miłości ,ten ,kto rozważy powyższe prawdy, 

29 L. Dudka, O trzech rzeczach ważnych, „Logos i Ethos”, 1/2 2002, s. 197.
30 J. Pieper, O miłości, dz. cyt., s. 136.
31 Tamże.
32 Tamże, s. 137.
33 Rdz 1, 31.
34 J. Pieper, O miłości, dz. cyt., s. 137.
35 Tamże.
36 Tamże, s. 138.
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przyjmie oraz zauważy, wcale nie będzie zdziwiony, że wiąże się ona właśnie z poję-
ciem szczęścia37. Szczęśliwość, o której będzie tu mowa, należy rozumieć jako owoc 
najwyższej postaci miłości, która wbrew pozorom nie ma nic wspólnego z eudajmo-
nizmem. Szczęście dla Piepera jest prezentem. Jest czymś, co jest nam dane. Człowiek 
po prostu pragnie szczęścia. Tak ukierunkowane są jego pragnienia, że naturalne jest 
w nim pragnienie szczęścia i błogości38.

By zachęcić kogoś do czegoś, najłatwiej jest przedstawić mu korzyści płynące 
z podjęcia zachęty. Szczęście jest bez wątpienia tym, czego pożąda każdy z nas. Po-
niższy podpunkt pokazuje szczęście, które jest konsekwencją miłości.

3. Miłość, która prowadzi do szczęścia
Josef Pieper w swoim postrzeganiu szczęścia nie wprowadza praktycznie niczego 

nowego, co nie zostałoby powiedziane u św. Tomasza z Akwinu czy Arystotelesa. Po 
prostu zobrazował, pogłębił i wyjaśnił na nowo te nauki. Rzucił na nie nowe spojrze-
nie przystępne dla współczesnego czytelnika. Nowość, jaką niesie za sobą definicja 
szczęścia według Piepera, należy rozumieć w świetle relatywizmu. Oznacza to, że 
odnosi się ona do konkretnych życiowych sytuacji, bliskich współczesnemu człowie-
kowi39. Niemiecki teolog swoje rozważania na temat szczęścia, można już powiedzieć 
w sposób tradycyjny, rozpoczyna od analizy lingwistycznej. Przywołuje greckie słowo 
makarios, łacińskie beatus i niemieckie Glück40. Pierwsze rozumiane jest jako wyłącz-
nie szczęście boskie. Drugie stosowane jest w odniesieniu do szczęśliwości Boga lub 
tej szczęśliwości, która wypływa z relacji wiążących człowieka z Bogiem. I ostatnie, 
które oznacza po prostu szczęśliwość. Od szczęśliwości w języku niemieckim (Glück) 
powstają słowa, które zachowują pierwotny człon: Glückseligkeit i Seligkeit. Te dwa 
słowa oznaczają to, co jawi się jako coś niespotykanego w życiu codziennym41. Niestety 
nawet te słowa w języku, w którym na co dzień posługiwał się Josef Pieper, nie są wolne 
od wieloznaczności i narażenia się na fałszywe rozumienie ich prawdziwego sensu.

Widzimy więc, że cnota prowadzi do szczęścia. Zdarzają się sytuacje w życiu, 
kiedy doznajemy czegoś, co zaspokaja nasze pragnienia i to również nazywamy 
szczęściem. Jednak te spełnienia nigdy nie są pełne i nie odpowiadają właściwemu 
sensowi szczęścia, do którego prowadzi nas cnota42. Wyobraźmy sobie sytuację, 
w której człowiek pije i w konsekwencji jest szczęśliwy. Pieper, opisując ten przykład, 
odnosi się do trafnych w tym wypadku słów, które mówią o tym, że nigdy nie można 
się wystarczająco upić43. Jak więc należy rozumieć owo szczęście, do którego czło-
wiek dąży z natury? Zaznaczyć trzeba na początku, że szczęśliwa może być wyłącznie 
istota ducha. Trudno mówić o szczęśliwości zwierzęcia w tym sensie, w jakim je tutaj 
rozważamy. O szczęśliwości we właściwym jej sensie możemy mówić w kontekście 
„kogoś” – osoby, ponieważ szczęśliwość jest aktem wolnym i rozumnym. Człowiek nie 

37 Tamże, s. 139.
38 J. Pieper, Happiness and Contemplation, tłum. Richard and Clara Winston, New York 1958: “Mann cra-

ves by nature happiness and bilss”. s. 25.
39 J. Kożuchowski, Josefa Piepera klasyczna wizja szczęścia, „Miscellanea Sociologica et Philosophica”, 9 

(2008), s.179.
40 J. Pieper, Happiness and Contemplation, New York 1958, s. 5.
41 J. Kożuchowski, Josefa Piepera klasyczna wizja szczęścia, dz. cyt., s. 180.
42 Tamże.
43 J. Pieper, Happiness and Contemplation, dz. cyt., s. 16.
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może nie pragnąć szczęścia. Nie jest mu przeznaczone być nieszczęśliwym. Zacho-
dzi konieczność przypomnienia, że aby zrozumieć tę konsekwencję cnoty, jaką jest 
szczęśliwość, należy rozumieć człowieka w pełni jego egzystencji jako istotę duchową. 
W nim bowiem działa pewna siła, która kieruje go ku szczęściu. Wytęża on swoje siły 
na zdobycie tego szczęścia44. Co to znaczy? Chodzi o wysiłek, który podejmuje człowiek 
kroczący drogą cnoty, czyli pracę nad sobą, wyrabianie dobrych nawyków, kształtowa-
nie sumienia. W tym miejscu, na potwierdzenie powyższych zdań, warto przywołać 
słowa Tomasza Kempisa z książeczki O naśladowaniu Chrystusa, która zalicza się do 
kanonu lektur duchowych: „Miej dobre sumienie, a zawsze będziesz mieć radość”45. 
W podobny sposób wypowiada się sam Pieper, dla którego szczęście jest wynikiem 
działania46. Nawet bonum universale staje się udziałem człowieka, gdy ten otworzy 
się na nie w czynny sposób. To działanie należy rozumieć nie tylko jako zewnętrzny 
akt. Nie przejawia się on bowiem tylko w widocznych rezultatach naszego wysiłku 
czy pracy. Działanie, które prowadzi do spełnienia, ma charakter wewnętrzny47. Dzieje 
się to na przykład w wyniku wypracowanego, dobrego nawyku, cnoty, która mobili-
zuje mnie wewnątrz do podjęcia jakiejś decyzji. Wtedy odzywa się tak zwany „głos 
sumienia”. Jest to więc akt, który dokonuje się we wnętrzu człowieka.

Ku zakończeniu
Pisząc o szczęściu jako wyniku działania cnoty, Pieper dokonuje jeszcze analizy jed-

nego zdania św. Tomasza, który pisze, że szczęśliwość polega na poznaniu i na niczym 
innym48. To zdanie pojawia się wiele razy w pismach św. Tomasza. Wchodzi on w pole-
mikę z Augustynem, by wykazać, że człowiek jest szczęśliwy przez to, że posiada to, co 
chce posiadać. Szczęśliwość polega na tym, że udzielane jest nam Dobro Uniwersalne, 
o którym mowa była wyżej. Udział w tym dobru jest czymś więcej niż tylko chceniem.
Mistyczne doświadczenia obcowania z Bogiem były udziałem wielu świętych. Dostępo-
wali oni tej łaski ze względu na szczególne umiłowanie Boga. Cnota jest dostępna dla 
każdego z nas. Prowadzi nas ona do kontemplacji, czyli zjednoczenia z Bogiem.

Streszczenie:
Artykuł opowiada o aktualności pojęcia cnoty w ujęciu Josefa Piepera na pod-

stawie encyklik papieża Franciszka i Benedykta XVI. Pierwsza część artykułu mówi 
o moralnych konsekwencjach cnoty miłości. Autor artykułu wyjaśnia właściwe pojęcie 
słowa „miłość”. Papież Benedykt jako przykład prawdziwej miłości stawia pierwotną 
wspólnotę Kościoła, która w sposób szczególny wykazywała się działalnością chary-
tatywną. Zostaje przywołany przykład św. Matki Teresy, która dla Josefa Piepera jest 
wzorem świętości. To ta uboga zakonnica w sposób szczególny praktykowała cnotę 
miłości w służbie ubogim. Jej ofiarność i poświęcenie doprowadziło do nadania jej 
tytułu matki. Na podstawie jej działalności można zobaczyć, że praktykowanie miłości 
prowadzi do prawdziwego szczęścia.

Słowa kluczowe: cnota, miłość, Kościół, macierzyństwo, szczęście,

44 J. Kożuchowski, Josefa Piepera klasyczna wizja szczęścia, dz. cyt., s. 181.
45 Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Sandomierz 2015 s. 84
46 J. Pieper, Happiness and Contemplation, dz. cyt., s. 53.
47 J. Kożuchowski, Josefa Piepera klasyczna wizja szczęścia, dz. cyt., s. 181.
48 Tamże, s. 182.
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Summary:
Topicality of Pieper’s explication of the idea of virtue
The article tells about the validity of the concept of the concept as defined by Josef 

Pieper on the basis of the encyclicals of Pope Francis and Benedict XVI. The first part 
of the article deals with the moral consequences of the virtue of love. The author 
of the article explains the right words “love”. Pope Benedict, as an example of love, 
gives a place that was especially charitable. The example of St. Mother Teresa, who 
for Josefa Pieper is a model of holiness. It was this poor nun who practiced the virtue 
of love in a special way in the service of the poor. Her dedication and dedication led 
to her being awarded the title of mother. From her activities, you can see that prac-
ticing love leads to happiness.

Keywords: virtue, love, church, motherhood, happiness,

Bibliografia:
1. Andrzejuk A., O miłości, nadziei i wierze, J. Pieper [recenzja], „Studia Philosophiae 

Christianae” 37 (2001), s. 218-221.
2. Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est., Wrocław 2005.
3. Dudka L., O trzech rzeczach ważnych, „Logos i Ethos”, 1/2 (2002) s. 195-199.
4. Kożuchowski J., Josefa Piepera klasyczna wizja szczęścia, „Miscellanea Sociologica 

et Philosophica”, 9 (2008), s.179.
5. Kożuchowski J., Josefa Piepera klasyczna wizja szczęścia, „Miscellanea Sociologica 

et Philosophica”, 9 (2008), s.175-197.
6. Pieper J., Aktualność cnót kardynalnych, „Roczniki filozoficzne”, 24 (1976), s. 99-108.
7. Pieper J., Happiness and Contemplation, tłum. Richard and Clara Winston,New York 

1958: “Mann craves by nature happiness and bilss”. s. 25.
8. Pieper J., O miłości, Warszawa 1983.
9. Pieper J., Śmierć i nieśmiertelność,Monachium1968.
10. Pieper J., Tomasz z Akwinu, Kraków 1966.
11. Pieper J., Zucht und Mass. Über die vierte Kardinaltugend, München 1964.
12. Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Sandomierz 2015 s. 84.



PEDAGOGIKA KATOLICKA

205

Rodzina w pomocy społecznej – 
szanse i zagrożenia

dr Agnieszka Gazda – WSPiA – Rzeszowska Szkoła Wyższa

Doktor nauk prawnych. Wieloletni praktyk prawa pomocy społecznej. Pracownik dydaktyczny w UMCS w 
Lublinie w latach 2016-2018. Aktualnie wykładowca WSPIA – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Autorka licz-
nych publikacji, poświęconych problematyce prawa pomocy społecznej. Aktualnie prowadzi działalność 
gospodarczą pn. Prawo Nauka Praktyka. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecz-
nej, szkołami, ośrodkami kultury. Działa w Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej Ad AStram. Specjalizuje się 
w: prawie pomocy społecznej, postępowaniu administracyjnym, ochronie danych osobowych, zamówie-
niach publicznych, kontroli zarządczej, prawie pracy, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Audytor we-
wnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według PN ISO/IEC 27001:2017.

Wstęp
Błogosławiony Kardynał Wyszyński często podkreślał, że człowiek potrzebuje 

tożsamości opartej na solidnych wartościach. W czasach komunizmu, próbowano 
podzielić i skłócić rodziny. Ówczesny Prymas Polski podkreślał, że naród to rodzina 
rodzin, nie można budować społeczeństwa, które opiera się na niezgodzie, które 
burzy wartości rodzinne. W 1980 r. w Wambierzycach powiedział: „Pamiętajmy, że 
dla narodu rozwijającego się normalnie największą radością i łaską jest rodzina. 
Jeżeli istnieje prymat rodziny w społeczeństwie, jeżeli w rodzinie jest prymat życia, 
w takim razie ekonomia narodowa, czyli gospodarka narodowa musi poniekąd 
być rodzinna. To znaczy całe nasze życie gospodarcze, cały nasz trud, codzienny 
wysiłek czy to na roli, czy w kopalniach, fabrykach, warsztatach, czy w urzędach, 
szkołach i uczelniach akademickich, całe życie społeczne musi być ukierunkowane 
ku rodzinie”1.

Pojęcie rodziny definiuje się przez porównywanie jej do komórki, podkreślając, 
że jest ona podstawową komórką społeczną. Podobnie bowiem jak komórka dla or-
ganizmów żywych, tak rodzina dla społeczeństwa stanowi elementarną, pierwotną, 
autonomiczną i niezastąpioną formę organizującą życie indywidualne i społeczne2. 
Rodzina to podstawowe i naturalne środowisko wychowawcze każdego człowieka. 
Właściwie funkcjonująca rodzina buduje wspólnotę, która wymaga od swoich członków, 
w szczególności rodziców, integralnego zespolenia celów i dążeń, podejmowania na 
jej rzecz działań dobrowolnych, ale wynikających z poczucia wewnętrznej konieczno-
ści. Równowaga i stabilność wzajemnych stosunków między rodzicami, ich poczucie 

1 P. Drąg, Rodzice, czas podjąć waszą odpowiedzialność https://czir.org/wiedza/rodzice-czas-podjac-
-wasza-odpowiedzialnosc/ – dostęp z dnia 18.06.2022 r.

2 J. Winiarz, Rodzina i dziecko w prawie polskim, [w:] Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, Warszawa 1986, 
s. 438–439.
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odpowiedzialności oraz więź emocjonalna między wszystkimi członkami rodziny są 
podstawą właściwych relacji w rodzinie3.

Prawidłowe funkcjonowanie rodziny wymaga zapewnienia ładu i porządku spo-
łecznego, a także zagwarantowania jej podstawowych praw oraz obowiązków na tle 
innych grup społecznych. W swoim nauczaniu Prymas wyszczególnił prawa, które 
przysługują rodzinie, m.in. prawo do: prokreacji, wolności wychowania, godziwego 
bytu, a także kształtowania i przekazu wartości kulturowych4. W Błotnicy, diecezji 
radomskiej w dniu 21 sierpnia 1977 r. – ówczesny ks. kard. Karol Wojtyła uznał po-
litykę prorodzinną za największy problem polityki społecznej5.

Rodzina, zdaniem Prymasa Tysiąclecia, była największą siłą narodu i jednocześnie 
gwarancją jego przetrwania. Uważał, że w procesie wychowania, rodzina jest społecz-
nością pierwszą, ale nie jest jedyną. Do pozostałych zaliczał: naród, państwo, szkołę 
i kościół, powierzając im również oddziaływanie wychowawcze6. Rodzinę trakto-
wał jako fundamentalny element w budowaniu trwałości narodu i w związku z tym 
uważał, że powinna mieć rolę uprzywilejowaną w życiu państwowym. Podkreślał, 
że państwo jako jedyny pracodawca, powinno prowadzić politykę rodzinną. Rodzinę 
traktował jako fundament życia państwowego, na którym państwo powinno opierać 
swoją politykę gospodarczą7. Państwo powinno być skierowane ku rodzinie, być 
państwem rodzinnym, gdyż poszanowanie jej praw musi być początkiem wszelkiej 
reformy życia społecznego8.

Nauczanie Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego o rodzinie ukazuje potrzebę 
wrażliwości na rolę jaką odgrywa ona w życiu społecznym. Trwałość narodu zależy 
od trwałości rodzin, a trwałość rodzin od przyszłych pokoleń. Wielu myślicieli, świę-
tych, błogosławionych wypowiadało się o rodzinie jak o cudzie świata obrazując, jak 
jest ważna w naszym życiu.

I.  Istota rodziny w Konstytucji RP
Rola państwa w kreowaniu polityki na rzecz rodzin polega na kształtowaniu warun-

ków sprzyjających realizacji podstawowego zadania rodziny – rozwoju biologicznego 
poprzez Wypełnianie funkcji prokreacyjnej, ale również możliwość realizacji wybra-
nego przez rodziny model dzietności, a w szerszym znaczeniu – modelu pożądanego 
społecznie, a więc zapewniającego rozwój biologiczny społeczeństwa9. Rodzina, 
ze względu na funkcje społeczne i miejsce w strukturze instytucji społecznych, zaj-
muje szczególną rolę w prowadzonej przez państwo polityce społecznej. Zadaniem 

3 K. Pierzchała, Rodzina – jej definicje i funkcje, [w:] K. Pierzchała, Cz. Cekiera (red.), Człowiek a patolo-
gie społeczne, Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 79.

4 A. Skreczko, Troska Prymasa Tysiąclecia o rodzinę polską, „Rocznik Teologii Katolickiej” t. I, 2002, s. 45.
5 K. Staniek, Przegląd kazań wygłoszonych w czasie koronacji obrazów i figur Matki Bożej w Polsce w II 

połowie XX wieku, Salvatoris Mater 5/2, 2003 s. 271.
6 Z. Struzik, Rodzina Bogiem silna mocą swego narodu: Nauczanie o rodzinie kard. S. Wyszyńskiego, „Kul-

tura Media Teologia” 3 (2010), s. 107.
7 J. Koperek, Naród i państwo w myśli społecznej kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II, Studia 

Elbląskie 11/2010, s. 184–185.
8 J. Krukowski, Zasada współdziałania między państwem a kościołem w ujęciu Prymasa Stefana Wyszyń-

skiego, „Rocznik Nauk Prawnych”, T. XII, z.1-2002, s.227.
9 I.E. Kotowska, Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania, [w:] I.E Kotowska, (red.), Prze-

miany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, 
Warszawa 1999.
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państwa jest kształtowanie warunków do powstawania, rozwoju oraz efektywnego 
i sprawiedliwego zaspokajania potrzeb obywateli, tworzenie optymalnych warunków 
kształcenia i wychowania młodych pokoleń z zachowaniem równości szans ich startu 
życiowego i zawodowego oraz ochrona rodziny przez ustawodawstwo.

Rodzina stanowi podmiot zainteresowania wielu gałęzi prawa. Począwszy od 
ustawy zasadniczej, prawo prywatne oraz prawo publiczne. Podstawowym aktem 
prawnym w Polsce, stanowiącym o ochronie prawnej i opiece rodziny, macierzyństwa 
i rodzicielstwa jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej10. Aktualne brzmienie art. 18 
Konstytucji RP stanowi, że: małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, 
macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej 
Polskiej. Można by było powiedzieć, że ustawodawca konstytucyjny w sposób bardzo 
ubogi określił prawa dla: małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, gdyż 
ujmuje ochronę prawną i opiekę tylko w jednym artykule. Jednakże musimy doszu-
kiwać się form i rodzajów tej pomocy nie w ustawie zasadniczej, a w szczegółowych 
ustawach, gdyż jest to zadanie dla ustawodawstwa. Celem regulacji konstytucyjnej 
odnoszącej się do statusu rodziny jest nałożenie na państwo, a zwłaszcza na usta-
wodawcę, obowiązku podejmowania działań, które umacniają więzi między osobami 
tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami i dziećmi oraz 
między małżonkami. Rozwiązania te nie mogą prowadzić, choćby nawet pośrednio, 
do osłabiania trwałości więzów rodzinnych przez takie rozwiązania, które prefero-
wałyby wychowywanie dzieci tylko przez jednego z rodziców albo nawet przez oboje 
z nich, ale bez zawierania związku małżeńskiego. Nie może umknąć uwadze fakt, że już 
w toku prac nad Konstytucją RP pojawiały się spory i kontrowersje, a także żądania 
mniejszości seksualnych domagających się uznania ich praw do zakładania rodziny 
i zawierania związków małżeńskich11. Obrońcy motywowali swoją propozycję natu-
ralnym pojmowaniem tej instytucji jako związku dwojga osób odmiennej płci oraz 
istnieniem w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przesłanek koniecznych 
do zawarcia małżeństwa, wśród których wymieniana jest różnica płci nupturientów12. 
Konstytucja jednoznacznie rozstrzygnęła tę kwestię, stanowiąc, że tylko związek ko-
biety i mężczyzny jest prawnie uznawany przez państwo i tylko taki związek korzysta 
z ochrony i opieki Rzeczypospolitej. Sąd Najwyższy uznał, że konstytucyjne znacze-
nie małżeństwa dla istnienia rodziny uzasadnia szczególne unormowania o charak-
terze protekcyjnym i promocyjnym w systemie prawa, a w szczególności z zakresu 
prawa rodzinnego, spadkowego mieszkaniowego, socjalnego, a nawet podatkowego. 
Nie mogą być one kwestionowane z powołaniem się na inne normy Konstytucji RP, 

10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. 
zm. i sprost.), powoływana dalej Konstytucja RP.

11 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII, LEX 2013.
12 Por. sprawozdania z 76-79 posiedzenia Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w dn. 

17-18 września 1996 r. i 1-2 października 1996 r., [w:] Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Naro-
dowego. Biuletyn XXXIX, Warszawa 1997, s. 136. W doktrynie wyjaśnia się, że art. 18 Konstytucji RP 
uniemożliwia prawną legalizację związków homoseksualnych, zaś samo jego umieszczenie w pierw-
szym rozdziale ustawy zasadniczej, zawierającym zasady ustroju Rzeczypospolitej, podkreśla zna-
czenie społecznej i prawnej pozycji małżeństwa i rodziny. T. Smyczyński, Rodzina i prawo rodzinne 
w świetle nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” z. 11-12, 1997, s. 188. W pracach nad Konstytucją RP, 
nad kwestią dotyczącą rodziny toczył się także spór nad typem rodziny bezdzietnej. Podnoszone były 
głosy sprzeciwu, że małżeństwa takie nie można traktować jako rodziny. Aktualnie należy przyjąć, że 
bezdzietne małżeństwo mieści się w zakresie pojęcia rodziny.
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w szczególności art. 32 Konstytucji RP (zasada równości, zakaz dyskryminacji), dla-
tego że z art. 18 Konstytucji RP wynika (i jest to zasada ustrojowa) przyznanie hete-
roseksualnej parze małżeńskiej ochrony i udogodnień, jakie nie przysługują parom, 
które nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa13.

Zdaniem L. Garlickiego art. 18 Konstytucji RP pełni podwójną rolę. Po pierwsze 
jest elementem aksjologii konstytucyjnej, określając podstawowe wartości związane 
z instytucją rodziny i jej rolą w społeczeństwie. Po drugie jest elementem wyznacza-
nia celów i zadań władzy publicznej, bo nakłada na te władze obowiązek „ochrony 
i opieki” wartości oraz instytucji wskazanych w tym przepisie14. Ochrona oznacza 
zabezpieczenie przed czymś niekorzystnym, złym lub niebezpiecznym. Natomiast 
opieka to dbanie o kogoś, o coś .

Art. 18 Konstytucji RP nie zawiera definicji rodziny. Pojęcie rodziny – na tle tego 
przepisu może być rozumiane wąsko, tj. ograniczać się do współmałżonków i dzieci, 
a z drugiej strony może być rozumiane bardzo szeroko i być uzależnione od rze-
czywistych wzajemnych relacji osób. Pomiędzy tymi dwiema skrajnymi definicjami 
można stworzyć bardzo wiele definicji, które będą ze sobą łączyć kryteria więzi krwi 
i wzajemnych relacji osób15. Konstytucja RP wskazuje też, że pojęcie rodziny może 
być węższe, gdyż w art. 71 ust. 1 Konstytucji RP zdanie drugie stanowi o rodzinie 
niepełnej (tzn. rodzicu samotnie wychowującym dzieci). Preferowaną konstytucyjnie 
wizją rodziny jest trwały związek mężczyzny i kobiety, nakierowany na macierzyń-
stwo i odpowiedzialne rodzicielstwo16.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wie-
lodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych 
(art. 71). Zgodnie z wykładnią Trybunału Konstytucyjnego, przepisy te nakazują po-
dejmowanie przez państwo takich działań, które umacniają więzi między osobami 
tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami i dziećmi oraz 
między małżonkami. Zdaniem TK, przepisy te zobowiązują organy państwa do po-
dejmowania pozytywnych działań na rzecz wzmacniania więzów między członkami 
rodziny, a nie ich osłabiania. Nie oznacza to jednak, że Konstytucja traktuje osobę 
mającą rodzinę lepiej niż osobę samotną17

Przytoczone przepisy Konstytucji RP, dotyczące ochrony i opieki rodziny, należy 
uznać za, tzw. normy programowe, które wyznaczają w generalny sposób cele prawo-
dawcze i kierunki aktywności państwa w wielorakich obszarach18. Z tych przepisów 
konstytucyjnych wynika konieczność przychodzenia z pomocą, w tym ze świadcze-
niami z pomocy społecznej, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 
i społecznej między innymi przez organy rządowe, samorządowe19.

13 Sąd Najwyższy, Biuro Studiów i Analiz, Opinia o poselskim projekcie ustawy „O umowie związku part-
nerskiego”, maszynopis powielany, BSA I – 021–135/11, s. 8.

14 L. Garlicki (red.), M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, wyd. II, Wyd. 
Sejmowe 2016. LEX.

15 Wyrok TK z dnia 4 września 2007 r. P 19/07. LEX nr 316025.
16 M. Zubik, Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, „Przegląd Legislacyjny” nr 2 (2007), 

s. 26-43.
17 Wyrok TK z dnia 18 maja 2005 r., Sygn. akt K 16/04.
18 M. Masternak-Kubiak, Odesłania do prawa międzynarodowego w Konstytucji RP. Wrocław 2013, s. 42.
19 L. Zacharko, S. Nitecki, Prywatyzacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej [w:] Jednolitość 

orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie pomocy społecznej (red.) S. Nitecki, 
Bielsko Biała 2005, s.75.
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II.  Rodzina w pomocy społecznej
Pomoc społeczna jest instytucją stosowaną wyjątkowo w sytuacjach, w których 

osoba samotna bądź rodzina nie są w stanie samodzielnie podołać trudnym sytuacjom. 
Pomoc ta przyznawana jest w różnej formie i zakresie, a przyznanie jej uzależnione 
jest od spełnienia określonych przez ustawodawcę warunków. Art. 2 ustawy z dnia 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej20, określa istotę pomocy społecznej. 
Państwo zobowiązane jest wspomagać osoby i rodziny. Jednakże pomoc społeczna 
ma charakter pomocniczy i udzielana jest w celu przezwyciężania trudnych sytuacji 
życiowych, których osoba, rodzina nie jest w stanie pokonać – wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości. Zasadę pomocniczości (subsydiarności) wynika-
jącą z art. 2 ust. 1 Ups. można sprowadzić do kilku tez. Po pierwsze, społeczeństwo 
nie powinno pozbawiać jednostki tego, co sama może zrobić – zakaz odbierania. Po 
drugie, państwo powinno wesprzeć jednostkę w działaniach przekraczających jej 
możliwości, powinna to być, tzw. pomoc do samopomocy – subsydiarne towarzysze-
nie. Po trzecie, pomoc powinna mieć charakter przejściowy, skłaniający jednostkę lub 
rodzinę do aktywizacji i samodzielnego działania. Z zasady tej wynika dla rodzin nie 
tylko zachęta do działania, ale wręcz dezaprobata dla pasywności i nadopiekuńczo-
ści państwa. Stąd trafnie podkreśla się, że celem pomocy społecznej nie jest proste 
rozdawnictwo świadczeń, ale wspieranie rodziny w wysiłkach zmierzających do po-
konania trudnej sytuacji życiowej. Wykazywanie kategorycznej niechęci do podjęcia 
takiego wysiłku stanowi podstawę odmowy udzielenia wsparcia21. Pomoc społeczna 
nie może stać się źródłem stałych dochodów i stałego utrzymania oraz służyć do po-
krywania wszelkich ponoszonych przez stronę wydatków22. Nie jest instytucją, która 
ma zastępować własne starania obywateli w samodzielnym zapewnieniu utrzymania. 
Pomoc tego rodzaju nie może służyć, jako stałe i jedyne źródło dochodów, jeżeli istnieje 
możliwość i potencjał do osiągnięcia ich – przynajmniej w części – samodzielnie.23

Art. 6 pkt 14 Ups zawiera legalną, lecz dość krótką definicję rodziny. Według usta-
wodawcy rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w fak-
tycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące24. W opinii S. Niteckiego 

20 Dz. U. z 2021 r. poz., 2268 z późn. zm., powoływany dalej jako: Ups.
21 Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2022 r., II SA/Bd 1316/21. LEX nr 3344584.
22 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 lutego 2022 r., I SA/Wa 2093/21. LEX nr 3339743.
23 Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2021 r., II SA/Rz 147/21. LEX nr 3184769.
24 Ośrodki pomocy społecznej w Polsce pracują na wielu innych ustawach, w których definicje rodziny 

znacznie różnią się od sformułowania w Ups, np. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615), powoływanej dalej jako: Uśr w art. 3 pkt 16 definiuje rodzinę 
– jako następujących po sobie członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego 
dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, 
które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasi-
łek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego 
pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletnie-
go dziecka posiadającego własne dziecko. W preambule Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 447), powoływanej dalej jako: Uwr, 
rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra 
wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci. Art. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu 
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1329), powoływanej dalej jako: „Za ży-
ciem”, definiuje rodzinę, jako: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, 
opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, 
jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na 
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to pojęcie jest sztuczne i nie jest powiązane z potocznym znaczeniem rodziny, dlatego 
nastręcza istotnych wątpliwości25.

Z definicji tej należy wywieść trzy istotne elementy, po pierwsze, że rodzinę tworzą 
osoby spokrewnione i niespokrewnione, po drugie musi istnieć między tymi osobami 
faktyczny związek i po trzecie osoby te muszą wspólnie zamieszkiwać i gospodarować.

Pojęcia osób spokrewnionych zostały zdefiniowane przez ustawodawcę w art. 617 
i 618 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy26. Pokrewieństwo 
to związek krwi między osobami pochodzącymi od wspólnego przodka. Przyjmuje 
się, że pojęcie „rodzeństwo” obejmuje nie tylko rodzeństwo naturalne, ale również 
przyrodnie. Pokrewieństwo występuje w linii prostej oraz w linii bocznej. Krewnymi 
w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej, czyli tzw. wstępni. Są to rodzice, 
dziadkowie, pradziadkowie, itd. oraz zstępni – czyli dzieci, wnuki, prawnuki, itd. 
Z kolei krewnymi w linii bocznej są osoby pochodzące od wspólnego przodka, jedno-
cześnie nie będące krewnymi w linii prostej, tj. rodzeństwo, bratankowie, siostrzeńcy, 
ciotki, wujkowie, kuzyni, itd. Rodzice są krewnymi pierwszego stopnia w linii prostej 
względem swojego dziecka. Natomiast dziadkowie względem wnuków są krewnym 
drugiego stopnia w linii prostej. Siostra jest krewną drugiego stopnia w linii bocznej 
względem swojego brata, ponieważ pomiędzy nimi zawsze występują dwa urodzenia 
(siostra – rodzic – brat). Bratanek natomiast jest krewnym trzeciego stopnia w linii 
bocznej, gdyż występują trzy urodzenia (siostra – rodzic – brat – bratanek).

ich utrzymaniu dzieci. W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny(t. j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1744), powoływanej dalej jako Kdr. Art. 4 ust. 1 stanowi o rodzinie wielodzietnej, którą definiu-
je jako rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie 
co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), powoływana dalej jako: 500+. 
W art. 2 pkt 16 definiuje rodzinę jako następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, 
opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzy-
maniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, le-
gitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełno-
sprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla 
opiekuna. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 
dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne 
dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga 
rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji, lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porów-
nywalnych i powtarzających się okresach, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin oby-
dwojga rodziców. Art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1205), powoływanej dalej, jako: Upoua, rodzina – oznacza to od-
powiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby 
uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na 
ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok ży-
cia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadcze-
nie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, a także osobę uprawnioną; do rodziny nie zalicza 
się. Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1249) nie definiuje rodziny lecz członka rodziny – którym jest osoba najbliższa w rozu-
mieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. małżonek, wstępny, zstępny, 
rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobie-
nia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a także inną osobę wspólnie 
zamieszkującą lub gospodarującą.

25 S. Nitecki, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Wrocław 2013, s. 105.
26 Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm., powoływany dalej jako: Krio.
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Powinowactwo natomiast oznacza stosunek rodzinny powstały w następstwie 
zawarcia małżeństwa między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Powino-
wactwo od czasu Koncylium Trydenckiego w ścisłych granicach zamknięte zostało 
tak, że tylko mąż zaciąga je z krewnymi żony i tylko żona zaciąga je z krewnymi męża. 
Krewni męża z krewnymi żony powinowactwa nie zaciągają. Między rodzinami takiego 
małżeństwa zachodzi pewny stosunek, zwany colligare, czyli koligacja27.

Natomiast osobami niespokrewnionymi będą inne osoby, które nie wchodzą w krąg 
osób wymienionych. Mogą być to osoby całkiem obce względem siebie.

Faktyczny związek, polega na relacjach, z których wynika wzajemne zaspokajanie 
potrzeb i musi być dopełniony wspólnym zamieszkiwaniem i gospodarowaniem. Fak-
tyczny związek, oznacza codzienne współdziałanie osób zmierzających do lepszego 
zaspokojenia ich potrzeb bytowych, w tym mieszkaniowych, żywnościowych i po-
legających na zapewnieniu potrzeb zarobkowych, tj. dochodu stanowiącego źródło 
utrzymania.

Wspólne zamieszkiwanie jest przesłanką uznania za rodzinę osób zamieszkujących 
ze sobą, jeżeli równocześnie z tym zamieszkiwaniem występuje element wspólnego 
gospodarowania. Polega ono na dzieleniu lokalu mieszkalnego w sposób pozwala-
jący stwierdzić, że koncentruje się w nim aktywność życiowa osób zamieszkujących. 
Wspólne gospodarowanie opiera się na podziale zadań związanych z właściwym 
prowadzeniem gospodarstwa domowego, a także – jeżeli występuje w funkcjonalnym 
związku z tym gospodarstwem – gospodarstwo rolne. Wskazuje się, że cechami cha-
rakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego może być 
udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych 
z prowadzeniem domu. Pojęcie wspólnego gospodarowania nie oznacza wyłącznie, 
przyczyniania się do funkcjonowania wspólnoty poprzez wykonywanie na jej rzecz 
jakichkolwiek czynności, współdecydowania o przeznaczeniu dochodu rodziny oraz 
wykonywania czynności związanych z codziennymi zajęciami. Istotną cechą wspól-
nego gospodarowania jest również pozostawanie na utrzymaniu osoby, z którą takie 
gospodarstwo się tworzy. Wspólne zamieszkiwanie finansowane z dochodu tylko jednej 
osoby zawsze będzie oznaczać wspólne gospodarowanie28. Wspólne gospodarowanie 
oznacza współdziałanie wszystkich mieszkających ze sobą osób zarówno w ponoszeniu 
wydatków finansowych, jak i innych ciężarów (w tym niematerialnych) związanych 
z gospodarstwem domowym, a z drugiej strony czerpanie korzyści ze wspólnego 
zamieszkiwania29. Użyte w art. 8 pkt 14 Ups pojęcie „wspólne gospodarowanie” nie 
zawiera w sobie pojęcia „wspólnego zamieszkiwania”, lecz stanowi odrębną prze-
słankę, która musi zostać zrealizowana, aby uznać określoną grupę osób za rodzinę. 
Istotną cechą wspólnego gospodarowania jest pozostawanie na utrzymaniu osoby, 
z którą takie gospodarstwo się tworzy.

Rozwód nie wyklucza sytuacji, w której więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza 
pomiędzy byłymi małżonkami zostanie ponownie nawiązana30. Orzeczenie o separacji 
małżonków nie będzie możliwe do uznania, że są rodziną w myśl Ups, chyba że 

27 A. S. Krasiński, Słownik synonimów polskich, T. I. Kraków, 1885, s. 533-534.
28 Tak w wyrokach: NSA z dnia 24 maja 2018 r. I OSK 257/18 LEX nr 2551081, WSA w Poznaniu z dnia 

27 stycznia 2022 r., II SA/Po 355/21. LEX nr 3322697.
29 Wyrok WSA w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018 r., II SA/Łd 348/18. LEX nr 2523792.
30 Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2011 r., I OSK 2096/10. LEX nr 990221.
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uprawdopodobnią wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie. Te przesłanki są weryfi-
kowane przez pracownika socjalnego w formie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Dla potrzeb pomocy społecznej nie są wymagane więzy pokrewieństwa i powino-
wactwa, łączące osoby, które w świetle prawa są rodziną. Oznacza to, że rodzinę będą 
tworzyć dwie lub więcej osób, które nie pozostają w formalnym związku. Wykazać 
należy, że rodziną w pomocy społecznej prócz małżonków będą także osoby tworzące 
konkubinat, wolny związek. Takie rozwiązanie prowadzi do wniosku, że w myśl tej 
definicji rodzinę mogą także tworzyć dwie osoby tej samej płci. Wskazuje to, że rodzina 
w brzmieniu Ups nie jest tożsama z rodziną, o której stanowi w art. 23-24 i 27 Krio31. 
Istotą definicji rodziny zawartej w art. 6 pkt 14 Ups jest to, że co najmniej dwie osoby 
spokrewnione lub niespokrewnione wspólnie zamieszkują i gospodarują32. Należy 
podkreślić, że pojęcie rodziny w Ups ma charakter pozorny, stworzony wyłącznie na 
użytek tej ustawy. Zdecydowanie odbiega w istotny sposób od tradycyjnego modelu 
rodziny33, który prezentuje Konstytucja RP lub Krio, czyli rodziny i małżeństwa, które 
jest związkiem kobiety i mężczyzny. Być może ustawodawca w Ups miał zamiar w po-
jęciu „rodziny” wskazać, że jest to związek kobiety z mężczyzną, jednakże nie nazwał 
tego wprost. Ostatecznie poszerzył definicję o inne osoby spokrewnione ze sobą lub 
nawet niespokrewnione. Stwierdzam, że ustawodawca nie jest w definiowaniu rodziny 
konsekwentny. Powinien ujednolicić definicję w Ups do brzmienia konstytucyjnego, 
bądź innych ustaw, na podstawie, których ośrodki pomocy społecznej wykonują swoje 
zadania statutowe. Opowiadam się za tym, że aktualna definicja rodziny nie powinna 
mieć takiego kształtu. Wykazana grupa osób w aktualnej definicji rodziny, powinna 
nazywać się osobami uprawnionymi do pomocy społecznej a nie rodziną. Jak pod-
kreśla W. Maciejko definicja ta ma znaczenie ważne, gdyż spełnienie jej przesłanek 
konstytuuje adresata do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej34.

III. Szanse i zagrożenia rodziny w pomocy społecznej
Analizując kwestie dotyczące szans rodziny w pomocy społecznej należy zwrócić 

uwagę na to, czy państwo, samorządy mają odpowiednie formy pomocy, aby rodziny 
wyprowadzić z trudnych sytuacji. Zadaniem każdej gminy jest rzetelna identyfika-
cja najważniejszych problemów społecznych, w tym osób zagrożonych ubóstwem, 
a następnie podejmowanie skutecznych działań pomocowych i przeciwdziałających 
temu zjawisku. W art. 36 Ups zawarty jest katalog świadczeń pieniężnych i niepie-
niężnych z pomocy społecznej. Do tych pierwszych zalicza się, m. in.: zasiłek stały, 
zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na 
ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowa-
nie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych 

31 Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, 
do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój zwią-
zek założyli (art. 23 Krio). Małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny; (art. 24 
Krio). Art. 27 Krio – Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwo-
ści zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój 
związek założyli (…).

32 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 grudnia 2016 r. III SA/Kr 1486/16. LEX nr 2181449.
33 A. Majewski, Pojęcie „rodziny” w ustawie o pomocy społecznej, Casus 6 (1997), s. 10.
34 Maciejko W. [w:] Maciejko W., Zaborniak P., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2013 

s. 71.



PEDAGOGIKA KATOLICKA

213

z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 
udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d 
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach35, czyli w związku z nadaniem mu 
statusu uchodźcy, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki 
przyznane przez sąd. Świadczeniami niepieniężnymi są: praca socjalna, bilet kredy-
towany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, 
pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, 
poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne 
ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w ro-
dzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
oraz w ośrodkach wsparcia, zapewnienie mieszkania chronionego, pobyt i usługi 
w domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszka-
niowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc 
na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

NIK stwierdziła, że do mocnych stron systemu wsparcia zaliczono, m.in.: wdrożenie 
usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu postępowań administracyj-
nych od pracy socjalnej oraz usług socjalnych, realizację ponadstandardowych działań 
poprzez wdrażanie projektów socjalnych mających na celu poprawę sytuacji życiowej 
rodzin i grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, 
zwiększenie oferty pomocowej z wykorzystaniem kontraktu socjalnego jako jednego 
z instrumentów aktywnej integracji – kładzenie nacisku na systematyczny wzrost ilości 
zawieranych przez pracowników socjalnych kontraktów socjalnych, korzystanie z pro-
jektów i programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem środków unijnych, służących zapobieganiu zjawiska wykluczenia społecznego36.

Należy zdecydowanie stwierdzić, że świadczenia przyznawane z pomocy spo-
łecznej tworzą mocno rozbudowany i zróżnicowany katalog. Świadczy to o tym, że 
ustawodawca dba o rodziny wymagające wsparcia państwa a także wyraża świado-
mość istnienia licznych potrzeb najuboższych członków społeczeństwa. Lista zadań 
z zakresu pomocy społecznej jest zróżnicowana, zmienna w czasie. To zróżnicowanie 
powoduje raczej rozszerzenie zadań. Wedle A. Miruć przyczyną rozszerzającego się 
zakresu zadań samorządu terytorialnego są przede wszystkim: dynamiczny rozwój 
funkcji współczesnego państwa, zwiększająca się gama zadań, które leżą w interesie 
centralnych władz państwowych, a także wychodzą naprzeciw oczekiwaniom spo-
łecznościom lokalnym37.

Nie może umknąć uwagi fakt, że prócz pomocy w formie pieniężnej i/lub niepie-
niężnej, rodziny mogą korzystać z innego wsparcia.

Z dniem 1 stycznia 2002 r. rozpoczęła się wypłata dodatków mieszkaniowych zgod-
nie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych38. Przysługuje 
on w związku z zamieszkiwaniem w lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem lokalu 

35 Dz. U. z 2021 r. poz. 2354.
36 Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli: Pomoc Świadczona Przez Gminy Osobom Ży-

jącym w Ubóstwie. KPS.430.004.2019 Nr ewid.12/2020/P/19/041/KPS, s. 71.
37 A. Miruć, Swoistość zadań publicznych w sferze pomocy społecznej [w:] O prawie administracyjnym i ad-

ministracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor M. Stahl, red. B. Jaworska-Dębska, Z. Du-
niewska, M. Kasiński, E. Olejniczak-Szałowska, R. Michalska-Badziak, P. Korzeniowski, Łódź 2017, s. 475.

38 T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021.
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mieszkalnego. Nie wszystkie gminy przekazały to zadanie do realizacji ośrodkom 
pomocy społecznej. Część gmin wykonuje to zadanie samodzielnie.

Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie Uśr, której celem jest częściowe pokrycie 
wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Zgodnie z art. 2 Uśr, rodzina może 
otrzymać zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego 
wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia 
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Katalog tego wsparcia obejmuje 
także świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 
świadczenie pielęgnacyjne, zapomogę – jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia 
dziecka wypłacaną przez gminy, czyli tzw. becikowe gminne, świadczenia wypłacane 
przez gminy, czyli tzw. dodatkowe świadczenia uchwalane przez gminy, jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie.

Od września 2005 r. częściowo weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. Preambuła tej ustawy wskazuje, że jej celem jest zwiększenie skuteczności prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na 
podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.

Z dniem 1 października 2008 r. weszła w życie Upoua, której celem jest w szcze-
gólności wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
niemożności wyegzekwowania alimentów. Upoua reguluje dwie istotne kwestie zwią-
zane z brakiem skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów. Pierwszą z nich jest 
postępowanie gmin wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa 
ściągalności alimentów, drugą pomoc państwa dla rodzin będących w trudnej sytuacji 
materialnej w związku z nieskuteczną egzekucją alimentów.

Od 2010 r. jeżeli rada gminy upoważniła kierownika ośrodka pomocy społecznej do 
prowadzenia postępowania w sprawach, pomocy materialnej zgodnie z ustawą z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty39, to ten organ świadczy pomoc dla uczniów o cha-
rakterze socjalnym czyli przyznaje i wypłaca stypendia i zasiłki szkolne. Udzielane są 
one uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia poko-
nywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji, w której wzrasta.

Od 2011 r. rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych może być zapewniony zespół działań mających na celu przywrócenie 
rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Wsparcie to polega w szczególności na: 
analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 
wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowaw-
czych rodziny, podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania 
rodziny, pomoc w integracji rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji spo-
łecznej rodziny, dążenie do reintegracji rodziny. Wspieranie rodziny jest prowadzone 
w formie: pracy z rodziną, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (art. 8 ust. 1 i 2 
Uwr). Istotną rolę odgrywa asystent rodziny, który ma wspierać rodziny wychowujące 
dzieci w prawidłowym wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, ale również 
pomagać rodzinom, których dziecko przebywa w pieczy zastępczej40. Kolejna forma 

39 T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.
40 B. Kowalczyk, Modele pracy asystenta rodziny i współpracy z pracownikiem socjalnym, „Praca Socjal-

na” 4 (2012), s. 5.
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pomocy, polega na objęciu dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dzien-
nego. Oznacza to, że wsparciem objęta jest rodzina, natomiast działania ukierunkowane 
są na dziecko. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w następujących 
formach: opiekuńczej (koła zainteresowań, świetlice, kluby i ogniska wychowawcze, 
specjalistyczne, praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę). Kolejną formą 
jest zapewnienie funkcji opiekuńczej dziecku poprzez: opiekę i wychowanie, pomoc 
w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zaintereso-
wań. Ostatnią jest forma specjalistyczna, polegająca w szczególności na: organizowaniu 
zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz 
logopedycznych, realizowaniu indywidualnych programów korekcyjnych, programów 
psychokorekcyjnych lub psychoprofilaktycznych, w szczególności terapię pedagogiczną, 
psychologiczną i socjoterapię. Placówka taka może być prowadzona w formie pracy po-
dwórkowej i realizować działania animacyjne i socjoterapeutyczne (art. 24 ust. 1–4 Uwr).

W 2013 r. do ustawy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne41 
został wprowadzony dodatek energetyczny, ukierunkowany na zwalczanie ubóstwa 
energetycznego, tzw. odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej42. Dodatek energe-
tyczny wypłacają gminy, jednakże zadanie to w większości jest realizowane przez 
ośrodki pomocy społecznej.

Od 1 stycznia 2015 została wprowadzona karta dużej rodziny. Jest to jeden z in-
strumentów polityki rodzinnej, którego celem jest wspieranie budżetów rodzin ob-
ciążonych kosztami utrzymania wielodzietnej rodziny, umożliwienie integracji dużych 
rodzin ze społecznością lokalną oraz podniesienie prestiżu rodzin wielodzietnych, 
przez podkreślenie ich znaczenia i dostrzeżenie problemów. Jej celem była odnowa 
demograficzna, czyli stworzenie warunków do stałego wzrostu dzietności poprzez 
usuwanie barier wpływających negatywnie na decyzje rodzicielskie młodych ludzi 
oraz tworzenie pozytywnego wizerunku rodzin wychowujących dzieci. Prawo do 
posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej. Jest to system zniżek 
i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak 
i w firmach prywatnych43. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym taką 
kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu 
do towarów, usług lub innych form działalności.

Program Rodzina 500 plus – realizowany jest od 1 kwietnia 2016 r. Państwowy 
program z zakresu polityki społecznej, ma na celu pomóc rodzinom w wychowaniu 
dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie 
w wysokości 500 złotych. Nazywany jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. 
Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu 
„Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia 
wychowawczego. Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu, tj. ośrodków 
pomocy społecznej.

41 T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 – powoływanej dalej, jako: Pe.
42 Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i jest 

stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (Pe – art. 3 pkt 13c).

43 https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne – dostęp z dnia 18.06.2022 r. Program 
posiada obecnie 9,3 tys. partnerów, zaś w 31 tys. miejsc posiadacze Karty mogą liczyć na zniżki.
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W 2016 r. została wprowadzona do stosowania ustawa „Za życiem”, która zawiera 
szereg działań podejmowanych jako wsparcie kobiet w ciąży i rodzin. Uprawnie-
nia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia polegają na dostępie do świadczeń opieki 
zdrowotnej i zapewnieniu instrumentów polityki na rzecz rodziny. Działania te 
częściowo realizują ośrodki pomocy społecznej. Jednostka organizacyjna pomocy 
społecznej zapewnia dostęp do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających 
rodzinę (przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia 
psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich 
i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 
świadczeń opieki zdrowotnej). Poradnictwo dla kobiet posiadających dokument po-
twierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, 
o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej 
życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, 
koordynowane jest przez asystenta rodziny, o którym mowa w Uwr.

Kolejna pomoc w ramach ustawy „Za życiem” to przyznawanie jednorazowego świad-
czenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prena-
talnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie to przysługuje, jeżeli 
kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 
Postawienie takiego wymogu, to intencja ustawodawcy, polegająca na zmobilizowaniu 
kobiet w ciąży do szczególnej dbałości o zdrowie, przejawiającej się w poddawaniu się 
systematycznej kontroli medycznej (opiece lekarskiej) w całym okresie ciąży.

Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na 
mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”44. Świadczenie to ma 
formę wyprawki szkolnej dla dziecka, gdyż przyznawane jest w okresie rozpoczęcia 
roku szkolnego. Jego wysokość wynosi 300zł. Potocznie świadczenie to jest nazywane 
300+. Początkowo było prowadzone przez ośrodki społecznej. Aktualnie obsługują 
to zadanie Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

Od 4 stycznia 2022 r. zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym45, 
ośrodki pomocy społecznej przyznają dodatek osłonowy. Wszak nie jest on przeznaczony 
dla rodzin lecz dla gospodarstw domowych, od jednoosobowego do wieloosobowego. 
Celem tego zadania jest zniwelowanie szybko rosnących cen energii, gazu i żywności.

Przedstawione przeze mnie formy pomocy rodzinie są działaniami państwa w ob-
szarze pomocy społecznej. Dodatkowe ustawy działające na rzecz dziecka i rodziny 
są realizowane przez inne instytucje, np.: szkoły, żłobki, centra integracji społecznej, 
spółdzielnie socjalne i samorząd na poziomie gminy, powiatu, województwa a także 
organizacje pozarządowe, Kościół Katolicki. Stwierdzam, że państwo nie unika odpo-
wiedzialności wobec rodzin. Podstawą funkcjonowania wspólnoty są rodziny, gdyż 
one tworzą naród, a na końcu jest służebne wobec nich państwo. Ma ono gwaranto-
wać przetrwanie rodzin i zaspokajać ich potrzeby. Oceniam, że państwo wywiązuje 
się z obowiązków konstytucyjnych i zapewnia wsparcie, a także dostosowuje różnego 
rodzaju formy pomocy do zmieniających się czasów. Jest to odpowiedź na oczekiwania 
społeczne bo nie ma nic cenniejszego niż rodzina.

44 M. P. z 2018 r. poz. 514.
45 Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.
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Rodziny o niskich dochodach mogą korzystać z różnych form wsparcia propo-
nowanych przez państwo bądź samorząd lokalny. Wydawało by się, że tak duże 
wsparcie spowoduje, że rodziny poprawią swój byt, a może i nawet opuszczą system 
pomocy społecznej. Należy jednak zadać pytanie, czy zachowania te oraz inne dzia-
łania podejmowane przez klientów pomocy społecznej w celu zdobycia świadczeń 
i pomocy niematerialnej są przejawem postawy roszczeniowej, czy też są realizacją 
przysługujących im praw socjalnych46? W pracy zawodowej w różnych jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej dostrzegam dwa niepokojące zjawiska. Pierwsze 
to uzależnianie się od pomocy państwa a drugie to dziedziczenie korzystania z pomocy 
społecznej, czyli tzw. dziedziczenie biedy.

Należy podkreślić, że aktualny system pomocy nie zapobiega bezradności, wręcz 
przeciwnie utrwala ją. Pomoc społeczna staje się metodą na życie, kształtuje postawy 
bierne, zamiast uczyć aktywności rodzin. Zgodnie z intencją ustawodawcy, celem pomocy 
społecznej jest jedynie udzielenie wsparcia, a nie zastąpienie indywidualnych wysiłków 
w dążeniu do poprawy swej sytuacji bytowej. Pomoc społeczna nie ma obowiązku za-
spokajania wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz spełniania wszelkich żądań i oczeki-
wań rodziny. Pomoc powinna zostać udzielona dopiero wtedy, gdy rodzina w sytuacji 
kryzysowej przestaje być samowystarczalna. Osoby korzystające ze świadczeń propo-
nowanych przez ośrodki pomocy społecznej niechętnie uczestniczą w programach ak-
tywizujących, twierdząc, że są to dla nich działania stygmatyzujące. Działalność pomocy 
społecznej oparta jest na wspieraniu aktywności samej osoby fizycznej i to przez pewien 
niezbędny czas, a nie na prostym rozdawnictwie świadczeń i zapewnieniu świadczenio-
biorcy dożywotniego źródła utrzymania47. Jednakże z doświadczenia wiem, że często 
rodziny ubiegają się o pomoc ze wszelkich świadczeń jakimi dysponuje ośrodek pomocy 
społecznej. Dodatkowo zaraz po wykorzystanym wsparciu wnoszą podanie o kolejne. 
Takie zachowanie nie występuje u każdej rodziny, jednakże jest to zjawisko nagminne.

Z danych GUS wynika, że w 2020 r. odnotowano wzrost odsetka osób skrajnie ubogich 
z ok. 4% osób w 2019 r. do ok. 5% przy wyraźnym spadku poziomu wydatków gospo-
darstw domowych. Pogorszenie się sytuacji materialnej części gospodarstw domowych 
i wzrost ubóstwa skrajnego w Polsce wiąże się z wprowadzeniem od marca 2020 r. za-
mrożenia części gospodarki i ograniczeń w kontaktach społecznych, w odpowiedzi na 
rozwój pandemii COVID 19. Wyższy niż w 2019 r. poziom ubóstwa skrajnego dotyczył 
większości branych pod uwagę grup ludności, przy czym poziom i tempo zmian były 
zróżnicowane. Nie wpłynęło to jednak na zmianę obrazu społecznego zróżnicowania 
zasięgu ubóstwa skrajnego w Polsce48. Szereg czynników związanych z urodzeniem i do-
rastaniem w określonym otoczeniu powoduje, że bieda przechodzi na kolejne pokolenia. 
Dziedziczenie biedy odnosi się do sytuacji, w której ubóstwo rodziców i związane z nim 
czynniki, nie tylko te patologiczne, ale także niskie wykształcenie, brak kwalifikacji, bier-
ność zawodowa lub bezrobocie są powielane przez dzieci. Podstawowymi elementami 
mechanizmu „dziedziczenia biedy” są: przekazywanie negatywnych wzorców oraz brak 

46 Iwona Kudlińska, Andrzej Kacprzak, Profesjonalna praca socjalna wobec problemu społecznej bierności 
i bezradności klientów instytucji pomocowych, (red.) Krzysztof Piątek, Katarzyna Szymańska-Zyberto-
wicz Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? Toruń 2011, s. 89 i in.

47 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 czerwca 2020 r., I SA/Wa 2773/19. LEX nr 3084896.
48 GUS, Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2020 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/wa-

runki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2020-roku,14,8.
html – dostęp z dnia 18.06.2022 r.
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finansowych możliwości zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków do kształcenia, 
które w przyszłości zapewni im podjęcie dobrze płatnej pracy i wyrwanie się z kręgu 
biedy49. Zjawisko dziedziczenia biedy występuje w wielu ośrodkach pomocy społecznej. 
W swojej pracy zawodowej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej osobiście 
znam już trzecie pokolenie korzystających z tego systemu. W rozmowie z osobami dzie-
dziczącymi pomoc społeczną słyszałam sformułowania: „bo to jest wygodne”, „podoba 
mi się, nie muszę się wysilać”, „państwo daje więc biorę”. Przykładowo w Gminnej Stra-
tegii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzostek na lata 2008 około 25% 
rodzin korzystających z pomocy społecznej dziedziczy biedę. Rodziny te z reguły od-
znaczają się niskim poziomem wykształcenia, oraz brakiem zaradności życiowej. Pra-
cownicy tego ośrodka obserwowali wielopokoleniowe (drugie pokolenie) dziedziczenie 
wzorców biedy. Są to rodziny, które system pomocy społecznej traktują jako należące 
im się stałe źródło dochodu, dość często przekazują wzorce zachowań swoim dzieciom. 
Bycie podopiecznym GOPS, czy bezrobotnym jest traktowane przez następne pokolenie 
jako korzystne i wygodne rozwiązanie na życie50. Oba zjawiska uzależnienia się części 
rodzin od pomocy społecznej oraz dziedziczenie ubóstwa, są niebezpieczne zarówno 
dla nich samych jak i dla społeczeństwa, gdyż jej członkowie stają się całkowicie bierni.

Zakończenie
Podsumowując należy dostrzec, że nauczanie Prymasa Wyszyńskiego w odniesieniu 

do rodziny było nie tylko odpowiedzią na wyzwania tamtych lat, ale jest aktualne także 
dzisiaj. Rodzina odgrywa istotna rolę w społeczeństwie, a państwo musi być rodzinne.

Rodzina, o której mowa w ustawie zasadniczej, odnosi się do naturalnej wspólnoty 
rodziców i ich dzieci. Rodzina w Konstytucji RP utożsamiana jest z wartością podle-
gającą na opiece i ochronie. Natomiast „rodzina” dla potrzeb świadczenia z pomocy 
społecznej, tj. na gruncie Ups przestaje mieć wiele wspólnego z rodziną, która została 
zdefiniowana w regulacji konstytucyjnej. Pojęcie rodziny w Ups jest dalece odmienne 
od założeń konstytucyjnych a także innych ustaw na podstawie, których pracują 
ośrodki pomocy społecznej. Stwierdzam więc, że definicja rodzinny w Ups powinna 
być zmieniona i ujednolicona, odnosząc się do wartości konstytucyjnych.

Kluczowe znaczenie ma uznanie dobra rodziny za szczególnie istotną wartość kon-
stytucyjną. Słuszne jest więc to, że państwo powinno prowadzić politykę prorodzinną. 
Aktualna polityka na rzecz rodzin w obszarze pomocy społecznej kształtowana jest dla 
jej dobra. Pomoc na rzecz rodzin od powstania pomocy społecznej do dziś jest bardzo 
rozbudowana. Zdaniem obecnej Minister Rodziny Pani Marleny Maląg: „stawiamy na 
rodzinę, bo rodzina to przyszłość. To najlepsza inwestycja, która bez wątpienia zaowocuje 
w kolejnych latach. Nie możemy zejść z tej drogi, doświadczenie ostatnich lat pokazuje, 
że obraliśmy dobry kierunek. Ostatni rok również jest tego dobrym przykładem”51.

Ocenić należy, że konstytucyjne gwarancje praw rodziny oraz zasady jej wsparcia 
przez władze publiczne w pomocy społecznej zostały ukształtowane prawidłowo – 
familias conservari publice interest. Jednakże ciągle rozbudowujący się system pomocy, 

49 A. Kurowska, Skąd się bierze bieda, Zeszyty FOR z. 5, Warszawa 2008, s. 17.
50 Gmina Brzostek, Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzostek na lata 

2008-2020, s.46.
51 https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-czas-dla-rodzin-polityka-prorodzinna-w-2021-roku – do-

stęp z dnia 18.06.2022 r.
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mający szczególnie charakter pieniężny nie jest całkowicie korzystny dla rodzin. 
Budzi poważne obawy uzależniania się od pomocy państwa a także biernej postawy 
beneficjentów tych świadczeń.

Streszczenie:
Zagadnienie dotyczące rodziny poruszane było od wieków przez świętych błogo-

sławionych, myślicieli, polityków, którzy wypowiadali się o niej jak o cudzie świata 
obrazując, jak ważna w naszym życiu jest relacja z najbliższymi osobami. Przedmio-
tem rozważań podjętych w artykule jest rodzina w pomocy społecznej i jakie w tym 
zakresie są szanse i zagrożenia. Celem jest wykazanie istoty rodziny w polskim po-
rządku prawnym, szczególnie w Konstytucji RP, a także w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej.

Artykuł zawiera egzegezę przepisów regulujących aspekty rodziny w pomocy spo-
łecznej. Przedstawia w jaki sposób państwo dba o rodziny w tym obszarze. Prezen-
towany artykuł wykazuje czy rodziny potrafią wykorzystać starania państwa w celu 
zapewnienia minimum egzystencji, bądź poprawienia warunków życia.

Publikację zamyka podsumowanie przeprowadzonych rozważań, ocena stanu 
prawnego w tym zakresie i propozycje zmian.

Słowa klucz: rodzina, naród, prawo, pomoc społeczna.

Summary:
Social welfare family – opportunities and hazards
The issue of the family has been raised for centuries by blessed saints, thinkers 

and politicians who spoke of it as a miracle of the world, illustrating how important 
a relationship with our loved ones is in our lives. The subject of the considerations 
in the article is the social welfare family and the opportunities and hazards in this 
respect. The aim is to demonstrate the essence of the family in the Polish legal order, 
particularly in the Constitution of the Republic of Poland, as well as in the Act of March 
12, 2004 on social assistance.

The article contains an overview of the provisions regulating aspects of the social 
welfare family. It presents how the state cares for families in this area. The presented 
article shows whether families are able to use the efforts of the state to ensure a mi-
nimum subsistence level or to improve living conditions.

The publication ends with a summary of the considerations, an assessment 
of the legal status in this regard and proposed changes.

Key words: family, nation, law, social welfare.

Bibliografia:
1. Drąg P., Rodzice, czas podjąć waszą odpowiedzialność https://czir.org/wiedza/

rodzice-czas-podjac-wasza-odpowiedzialnosc/ – dostęp z dnia 18.06.2022 r.
2. Garlicki L. (red.), M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. 

Tom I, wyd. II, Wyd. Sejmowe 2016. LEX.
3. Mina Brzostek, Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Brzostek na lata 2008-2020.
4. GUS, Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2020 r. https://stat.gov.pl/ob-

szary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-
-ekonomicznego-w-polsce-w-2020-roku,14,8.html – dostęp z dnia 18.06.2022 r.



CATHOLIC PEDAGOGICS

220

5. https://sjp.pwn.pl/slowniki/ochrona.html – dostęp z dnia 18.06.2022 r.
6. https://sjp.pwn.pl/szukaj/opieka.html – dostęp z dnia 18.06.2022 r.
7. https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-czas-dla-rodzin-polityka-prorodzinna-

w-2021-roku – dostęp z dnia 18.06.2022 r.
8. https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne – dostęp z dnia 

18.06.2022 r.
9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., 

Nr 78, poz. 483 z późn. zm. i sprost.).
10. Koperek J., Naród i państwo w myśli społecznej kardynała Stefana Wyszyńskiego 

i Jana Pawła II, Studia Elbląskie/11, 2010.
11. Kotowska I.E., Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania, [w:] Prze-

miany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia 
demograficznego, I.E Kotowska, (red.), Warszawa 1999.

12. Kowalczyk B., Modele pracy asystenta rodziny i współpracy z pracownikiem socjal-
nym, „Praca Socjalna” 4(2012).

13. Krasiński A. S., Słownik synonimów polskich, T. I, Kraków 1885.
14. Krukowski J., Zasada współdziałania między państwem a kościołem w ujęciu Pry-

masa Stefana Wyszyńskiego, „Rocznik Nauk Prawnych”, T. XII, z. 1-2002.
15. Kudlińska I., Kacprzak A., Profesjonalna praca socjalna wobec problemu społecznej 

bierności i bezradności klientów instytucji pomocowych, [w:] Profesjonalna praca 
socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? Piątek K., Szymańska-Zy-
bertowicz K. (red.), Toruń 2011.

16. Kurowska A., Skąd się bierze bieda, „Zeszyty FOR” z. 5, Warszawa 2008.
17. Maciejko W., [w:] Maciejko W., Zaborniak P., Ustawa o pomocy społecznej. Komen-

tarz, Warszawa 2013.
18. Majewski A., Pojęcie „rodziny” w ustawie o pomocy społecznej, „Casus” 6(1997).
19. Masternak-Kubiak M., Odesłania do prawa międzynarodowego w Konstytucji RP. 

Wrocław 2013.
20. Miruć A., Swoistość zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, [w:] O prawie 

administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor 
M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Z. Duniewska, M. Kasiński, E. Olejniczak-Szałowska, 
R. Michalska-Badziak, P. Korzeniowski (red.), Łódź 2017.

21. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli: Pomoc Świadczona Przez Gminy 
Osobom Żyjącym w Ubóstwie. KPS.430.004.2019 Nr ewid.12/2020/P/19/041/KPS.

22. Nitecki S., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Wrocław 2013.
23. Pierzchała K., Rodzina – jej definicje i funkcje, [w:] Człowiek a patologie społeczne, 

K. Pierzchała, Cz. Cekiera, A. Marszałek (red.), Toruń 2009.
24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (M. P. z 2018 r. poz. 514).
25. Sąd Najwyższy, Biuro Studiów i Analiz, Opinia o poselskim projekcie ustawy „O umowie 

związku partnerskiego”, maszynopis powielany, BSA I – 021–135/11.
26. Skreczko A., Troska Prymasa Tysiąclecia o rodzinę polską, „Rocznik Teologii Kato-

lickiej”, t. I. 2002.
27. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII, LEX 2013.
28. Sprawozdania z 76-79 posiedzenia Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Naro-

dowego w dn. 17-18 września 1996 r. i 1-2 października 1996 r., [w:] Komisja 
Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego. Biuletyn XXXIX, Warszawa 1997.



PEDAGOGIKA KATOLICKA

221

29. Smyczyński T., Rodzina i prawo rodzinne w świetle nowej Konstytucji, „Państwo 
i Prawo” z. 11-12(1997).

30. Staniek K., Przegląd kazań wygłoszonych w czasie koronacji obrazów i figur Matki 
Bożej w Polsce w II połowie XX wieku, „Salvatoris Mater” 5/2, 2003.

31. Struzik Z., Rodzina Bogiem silna mocą swego narodu: Nauczanie o rodzinie kard.  
S. Wyszyńskiego, „Kultura Media Teologia” 3(2010).

32. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716).
33. Ustawa z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. 

poz., 2268 z późn. zm.).
34. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 

z późn. zm.)
35. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2021).
36. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1359 z późn. zm.).
37. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 

z późn. zm.)
38. Winiarz J., Rodzina i dziecko w prawie polskim, [w:] Rodzina i dziecko, M. Ziemska 

(red.), Warszawa 1986.
39. Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2011 r., I OSK 2096/10. LEX nr 990221.
40. Wyrok NSA z dnia 24 maja 2018 r. I OSK 257/18 LEX nr 2551081.
41. Wyrok TK z dnia 4 września 2007 r. P 19/07. LEX nr 316025.
42. Wyrok TK z dnia 18 maja 2005 r., Sygn. akt K 16/04.
43. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2022 r., II SA/Bd 1316/21. LEX  

nr 3344584.
44. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 grudnia 2016 r. III SA/Kr 1486/16. LEX  

nr 2181449.
45. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 20 czerwca 2018 r., II SA/Łd 348/18. LEX nr 2523792.
46. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2022 r., II SA/Po 355/21. LEX  

nr 3322697.
47. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2021 r., II SA/Rz 147/21. LEX  

nr 3184769.
48. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 czerwca 2020 r., I SA/Wa 2773/19. LEX  

nr 3084896.
49. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 lutego 2022 r., I SA/Wa 2093/21. LEX  

nr 3339743.
50. Zacharko L., Nitecki S., Prywatyzacja zadań publicznych w zakresie pomocy spo-

łecznej, [w:] Jednolitość orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych 
w zakresie pomocy społecznej, S. Nitecki (red.), Bielsko Biała 2005.

51. Zubik M., Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, „Przegląd Legi-
slacyjny” 2(2007).



CATHOLIC PEDAGOGICS

222

Konieczność autorytetu. Teologiczne 
ujęcie roli autorytetu na drodze rozwoju 

życia duchowego chrześcijanina na 
przykładzie osoby św. Teresy z Lisieux

mgr Grzegorz Konrad Kozłowski – UKSW w Warszawie

Doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego doktoryzujący się w dzie-
dzinie nauk teologicznych w dyscyplinie teologii duchowości. W pracy naukowej podejmuje zagadnienie 
metodologii teologii duchowości. Pracę magisterską poświęcił korespondencji Cypriana Norwida jako lo-
cus theologicus. Ukończył również studia licencjackie z filologii klasycznej na UKSW. Działa jako przewod-
niczący Koła Naukowego Teologów UKSW.

Wprowadzenie
Autorytet w sensie personalistycznym odgrywa dużą rolę w życiu człowieka, 

stanowi bowiem odniesienie, podłóg którego jesteśmy w stanie mieć jasny ogląd 
własnej osoby, jest on także światłem dla rozumu i woli co do wyboru dobra. Osoba 
Jezusa Chrystusa, Boga Trójjedynego, który jest ośrodkiem i celem życia duchowego 
człowieka, stanowi najwyższy autorytet w dziedzinie życia duchowego.

Nie starając się ani ukazać ogólnych prawideł życia duchowego na przykładzie 
świętych Kościoła Katolickiego, ani też nie rozwijając tego tematu w sposób właściwy 
wielu opracowaniom1, w niniejszym artykule ukazana zostanie jedna z postaci Ko-
ścioła święta Teresa od Dzieciątka Jezus oraz jeden aspekt złożonej rzeczywistości 
życia duchowego, którym jest autorytet. Nie sposób wyróżnić wszelkich elementów, 
czy przymiotów autorytetu przy uwzględnieniu jego specyfiki w dziedzinie duchowo-
ści. Dlatego niech za wprowadzenie i corpus zagadnienia posłużą słowa, które Jezus 
Chrystus wypowiedział do Ojca Niebieskiego, gdy modlił się w Ogrodzie Oliwnym. 
Rzekł On:

„Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także 
uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli po-
kusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana 
i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie 
moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał 

1 Por. L. Bouyer, Wprowadzenie do życia duchowego, PAX, Warszawa 1982; Ch. A. Bernard, Wprowadze-
nie do teologii duchowości, WAM, Kraków 1996; J. Auman, Zarys historii duchowości, Jedność, Kielce 
1993; M. Chmielewski, Sto jeden pytań o życie duchowe, Polihymnia, Lublin 1999; R. Garrigou-Lagran-
ge, Trzy okresy życia wewnętrznego, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2018.
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Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, 
sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpią-
cych ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli 
pokusie»”2.

Należy zwrócić uwagę na formę czasownikową, obecną w tej scenie. To Jezus udaje 
się na Górę Oliwną, jego uczniowie zaś mu towarzyszą. On jest więc tym, który ich 
prowadzi. Udanie się na to miejsce nie jest przyczyną własnej inicjatywy uczniów, 
lecz wolą samego Jezusa. Oni za Nim podążają. Całość tego wydarzenia odbywa się 
po Passze. Uczniowie idą za Jezusem do Ogrójca tak, jak mają w zwyczaju, co oznacza, 
że nie mogą spodziewać się tego co ma przynieść zbliżająca się noc. Miejsca odosob-
nienia, które wybiera Jezus, pustynia czy też noc spędzona w Ogrodzie Oliwnym, 
są szczególnym czasem, który poprzedza wielkie wydarzenia dzieła zbawczego3. 
Chrystus nakazuje uczniom modlitwę, by dzięki tej nie ulegli pokusie, by trwali. Sam 
zaś udaje się na miejsce osobne, na odległość rzutu kamieniem, by tam w ciszy i od-
osobnieniu modlić się do Ojca.

W tej scenie wyróżnić możemy trzy elementy, które posłużą za strukturę 
artykułu. Pierwszym z nich jest podążanie uczniów za Jezusem. Wychodzi ono 
z inicjatywy samego Jezusa, gdyż Ewangelia używa wyraźnie sformułowania – 
poszedł/udał się – które ukazuje Jezusa jako tego, który przewodził. Uczniowie 
podążają za Nauczycielem w myśl słów, wypowiedzianych przez Piotra po py-
taniu Jezusa o ich wiarę w Niego. Ewangelista relacjonuje: „rzekł więc Jezus do 
Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do 
kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że 
Ty jesteś Świętym Boga»”4.

Drugim elementem wyłaniającym się z przytoczonego fragmentu Ewangelii jest 
nakaz modlitwy, który wypowiada Jezus zanim uda się na własną rozmowę z Ojcem 
na miejsce osobne. Jezus zajmuje główne miejsce w treści tekstu, uczniowie podążają 
za tym, który ma słowa życia wiecznego.

Trzecim jest fakt i znaczenie słów, które wypowiada Jezus w modlitwie zanoszonej 
do Ojca. Prosi On nie o spełnienie się Jego własnej woli, lecz wyłącznie o pełnienie 
woli Ojca. Już pierwsze słowa ukazują bezpośredniość oczekiwania odpowiedzi na 
spełnienie się tego, czego pragnie Ojciec.

Wyróżniliśmy więc trzy elementy. Autorytet Jezusa, który pociąga uczniów za sobą. 
Autorytet Jezusa, który stawia wymagania poprzez nakaz modlitwy, skierowany do 
uczniów. Oraz trzeci aspekt, autorytet Jezusa jako wzoru, który widzieli i starali się 
naśladować uczniowie. Rozważmy więc, każdy z tych trzech przymiotów autorytetu 
Jezusa na przykładzie życia świętej Teresy z Lisieaux.

2 Łk 22, 39-46. Za Biblią Tysiąclecia wydanie IV. Tekst tego wydania będzie wykorzystany w odniesie-
niach do poszczególnych ksiąg w całym artykule.

3 Nie jest właściwym, by mówić o większych i mniejszych w znaczenie wydarzeniach, bowiem ludzką 
rzeczą jest, by takie momenty klasyfikować i gradować od najmniej istotnego do najważniejszego, jed-
nak całość wydarzeń zbawczych jest jedynym i jednym wielkim dziełem zbawienia, które obejmuje 
zarówno czas jak i przestrzeń, mając wymiar totalny, przenikający całość stworzenia, które jest dzie-
łem samego Boga, i które w ofierze Jezusa Chrystusa zostaje na nowo przywrócone do jedności z Bo-
giem; śmierć traci swój oścień, śmierć zostaje zadana śmierci. Kom. aut.

4 J 6, 67-69.
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1. Autorytet, który pociąga
Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem,
i syna swego wezwałem z Egiptu.
[…] na swe ramiona ich brałem;
oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich.
Pociągnąłem ich ludzkimi więzami,
a były to więzy miłości.
Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę –
schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go.
[…] albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem;
pośrodku ciebie jestem Ja – Święty,
i nie przychodzę, żeby zatracać5.

Bóg pociągnął swoje dzieci więzami miłości, bo nie przyszedł aby zatracać. Tak po-
ciągnął do siebie Izraela, dając mu Prawo i wychowując go przez Proroków6. Tak też 
objawiał się w Starym Testamencie zapowiadając, że przyjdą do Niego mnogie narody 
ze wschodu i zachodu7. Najświętszą Maryję Pannę uczynił wolną od grzechu Adama, ta 
zaś pociągnięta Bożą miłością odpowiedziała swoje fiat na słowa otrzymane przez anioła 
Gabriela8. Bóg pociągnął swoją miłością Józefa, który biorąc Maryję do siebie zaufał Bogu. 
Bóg, który jest miłością objawił się światu poprzez swojego syna Jezusa Chrystusa9. 
On też pociągnął za sobą tłumy, które nie odstępowały go na krok, tak iż głodowali będąc 
przy Nim, On jednak, dawał im chleb ziemski, nieustannie karmiąc ich chlebem z nieba, 
chlebem dającym życie wieczne, gdyż nie samym chlebem żyje człowiek10, lecz każdym 
słowem, które pochodzi z ust Pańskich”11. Chrystus pociągnął do siebie uczniów, którzy 
zostawiwszy wszystko poszli za Nim12. Ci rozeszli się na cały świat, by nieść dobrą nowinę 
o zbawieniu wszystkim w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego13. Tak Kościół, nasza Matka, 
rodzi w chrzcie świętym swoje dzieci, które pociągnięte Miłością Odwieczną, jednoczą się 
z nią w sakramentach14. Takie też było życie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

Od najmłodszych lat wzrastała w duchu domowego kościoła przepełnionego 
troskliwością w zabieganiu o życie wieczne. Dom państwa Martin był dla niej pierw-
szym doświadczeniem miłości Boga, doświadczeniem głębokim, gdyż świadectwo 
w wierze oraz to jak szybko Teresa postępowała na drodze świadomego wyboru 
Jezusa za przewodnika swojego życia było niepowtarzalne15. Przyglądając się bliżej 
słowom Teresy, które zawarła w swojej korespondencji i rękopisach uwidoczni się 
droga, którą przeszła od momentu fascynacji do czasu wstąpienia do Karmelu. Czas 
tej drogi będzie odpowiadał przyjętemu schematowi, to znaczy, drodze ucznia, który 
pociągnięty przez Boskiego Nauczyciela idzie za nim by z miłości pełnić Jego wolę.

5 Oz 11, 3-9.
6 Por. 2 Mch 1, 1-6; Ez 20, 9-19; Ps 45, 1-18.
7 Por. Tb 13, 13-15; Tb 14, 7-8; Ps 86, 9; Iz 11, 10-12; Iz 45, 23-25; Iz 60, 1-22; Jr 16, 19-21; Za 8, 20-23.
8 Por. Łk 1, 26-38.
9 Por. Mt 1, 1-24; Łk 1, 26-28; Łk 2 1-20.
10 Por. Mt 4, 4; Łk 4, 4.
11 Por. Mt 4, 25; Mt 5, 1; Mt 7, 28; Mt 8, 1; Mt 9, 8; Mt 9, 36; Łk 12, 1; Łk 14, 25; J 6, 5.
12 Por. Mt 9, 9; Mk 2, 14; Łk 5, 28.
13 Por. Mt 28, 19.
14 Por. Mt 28, 16-20; Mk 16, 15-16; Dz 8, 38; Dz 16, 15; Dz 19, 3-5; Rz 6, 1-16.
15 Por Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy, Wyd. Karmelitów Bosych (dalej WKB), Kraków 2009, s. 

73 (Rkp. A 22r).
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Teresa Martin będąc dziewięcioletnią dziewczynką, przygotowując się do swojej 
pierwszej Komunii, tak opisuje swój zapał w walce o dobre życie, które nazywa kwia-
tami składanymi Jezusowi. Pisze w liście do matki Marii od św. Gonzagi:

„[…] przychodzę prosić [cię] o modlitwę za mnie do małego Jezusa, gdyż mam dużo 
wad, a chciałabym się poprawić. […] Tyleż dziur, ile kołków. Ale ze mną jest jeszcze gorzej. 
Toteż chcę się poprawić i w każdej małej dziurze umieścić śliczny kwiatuszek, który 
ofiaruję małemu Jezusowi jako przygotowanie do mojej pierwszej Komunii. […] o tak, ta 
piękna chwila nadejdzie bardzo prędko i jak bardzo będę szczęśliwa, posiadając wiele 
pięknych kwiatów do ofiarowania małemu Jezusowi, gdy zstąpi do mojego serca”16.

Bóg pociągnął serce Teresy tak, że w Jego szkole życia duchowego gościła już od 
swych najmłodszych lat. Bóg bowiem udziela łask jak chce i komu chce17. Teresa 
była ziemią żyzną, na którą padło ziarno słowa Bożego, które przyniosło plony obfite. 
Szybko postępowała na drodze rozwoju świętości, co uwidacznia się w słowach, które 
w wieku czternastu lat pisze do swojej siostry Agnieszki od Jezusa:

„Och! Nie chcę odmówić Mu [Jezusowi] nic, czegokolwiek zażąda, nawet wtedy, gdy 
czuję się bardzo samotną i opuszczoną na ziemi. On mi zawsze zostaje – a czyż nie po-
wiedziała św. Teresa «Bóg sam wystarcza…»”18.

Mała Teresa pragnęła nie odmawiać Jezusowi niczego. Gdy wyruszyła na podróż 
wraz ze swoim ojcem, której celem głównym było odwiedzenie Rzymu, będąc jeszcze 
w Paryżu i podziwiając jego piękno, pisała do sióstr Agnieszki od Jezusa i Marii od 
Najświętszego Serca, że:

„[…] piękności Paryża zupełnie nie zniewalają mego serca. […] te wszystkie piękne 
rzeczy, jakie oglądam, nie dają mi szczęścia, będę miała je wówczas, gdy będę tam, 
gdzie Wy jesteście”19.

Teresa pisze tutaj o swoim pragnieniu wstąpienia do zakonu Karmelitańskiego. 
Wcześniej poprzedziły ją na tej drodze siostry Agnieszka i Maria. W spotkaniu z Je-
zusem, upatruje cel, w którym dostrzega miejsce całkowitego zatracenia siebie dla 
świata20. Obserwuje piękno miast i przyrody, które podziwia w czasie podróży, 
to jednak nie przesłania jej Boga, co więcej zdaje się każdą jej myśl odnosić tym 
bardziej do Niego21. Fuga mundi22, która widoczna jest w życiu Teresy, przyjmuje 
formę utraty wszystkiego, jest tym, co tak często przypominała sama Teresa będąc 
już w zakonie, w epizodzie ze swego dzieciństwa, ujmując to w słowach wybieram 
wszystko23. Wielkim pragnieniem Teresy, które ożywiało jej ducha było wstąpienie do 

16 Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, Listy, WKB, Kraków 2003, L 9, s. 26.
17 Por. 1 Kor 12, 11.
18 Dz. cyt., Listy, L 27, s. 51.
19 Tamże, L 30, s. 54.
20 Por. Dz. cyt., Dzieje duszy, s. 93-119 (Rkp. A 31v – A 44r).
21 W tym miejscu warto przytoczyć fragment opisujący podróż, którą odbywała mała Teresa ze swoim 

ojcem. Pisze ona w rękopisie A w drodze powrotnej z Rzymu. „Ach! ileż poetycznych przeżyć przepeł-
niało mi duszę na widok tych wszystkich rzeczy, które oglądałam po raz pierwszy i ostatni w życiu!... Bez 
żalu patrzyłam jak znikały; serce moje wyrywało się do innych cudów; dość już napatrzyło się na pięk-
ności ziemi, przedmiotem jego pragnień stały się piękności Nieba; chciało zostać więźniem, by dawać je 
duszom!”. Dz. cyt., Dzieje duszy, s. 177-178 (Rkp. A 67r).

22 Więcej na ten temat można przeczytać w: J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Wydawnictwo Karme-
litów Bosych, Kraków 2022, s. 120-123.

23 Teresa w opisie swego dzieciństwa daje opis doświadczenia, które stało się stałym wektorem jej później-
szego życia wewnętrznego. Pisze ona, że: „pewnego dnia Leonia, sądząc, że jest już za duża na to, by ba-
wić się lalką, przyszła do nas obu z koszyczkiem pełnym sukienek i pięknych gałganków przeznaczonych 
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Karmelu, a które pielęgnowała od młodości. Największą trudnością, jaka ją czekała, 
gdyż nie była w wieku możliwym do wstąpienia do zgromadzenia, było spotkanie 
z Papieżem, w którym upatrywała szansę na poparcie swojego zamiaru24. Pozor-
nie mogłoby się odnieść wrażenie, że Teresa postępuje za własną chęcią, spełniając 
pragnienie, które jest z niej, nie szukając zaś woli Bożej. Jednak w liście do siostry 
Agnieszki z 20 listopada 1887 roku pisze:

„Wiem jednak, że Bóg nie doświadcza nigdy nikogo ponad siły. Toteż dodał mi odwagi 
i męstwa, abym potrafiła znieść tę próbę, jest rzeczywiście bardzo wielka!... [chodziło 
o niejednoznaczną odpowiedź Papieża co do jej powołania] Ale wiesz przecież, Paulino, 
że jestem Piłeczką Dzieciątka Jezus, jeżeli Ono chce strzaskać swoją zabawkę, wolno Mu 
to zrobić; tak jest, zgadzam się chętnie na wszystko, co zechce”25.

Autorytet Jezusa w życiu duchowym Teresy, który pociągał ją swoją miłością, wy-
wierał przemożny wpływ na Małą świętą. Świadectwo jej życia oraz świadectwo tych, 
którzy z nią żyli, nie pozostawia niedomówień. Czytamy bowiem, że „z jednogłośnych 
zeznań, złożonych przez zaprzysiężonych świadków przy procesie kanonizacyjnym 
wynika, że Teresa panowała bezwzględnie nad sobą i spełniała każdy rozkaz bez naj-
mniejszego sprzeciwu”26. Mimo, że przytoczone słowa nie odnoszą się bezpośrednio 
do wskazanych momentów z życia, których świadkami są jedynie listy pozostawione 
przez Teresę, z ich treści łatwo można odkryć, że tak jak w dorosłym życiu jej pełne 
posłuszeństwo przełożonym było bezpośrednio związane z posłuszeństwem samemu 
Jezusowi, tak też jej pragnienia, o których mówiła, że Bóg nie zasiewa większych niż 
jest w stanie spełnić, poddane były woli Bożej. Autorytet Boga, który przemówił do jej 
serca zdominował w sposób totalny wszystko to co mógł zaoferować świat. W liście 
do Marii od Najświętszego Serca pisała, że „nie można przywiązywać się do niczego 
na ziemi, nawet do najniewinniejszych rzeczy, odczuwamy później brak, nawet gdy 
najmniej o tym myślimy. Zadowolić nas może to jedynie, co wieczne”27. Nic co docze-
sne nie napełniało serca Teresy, poszukiwała tego co wieczne. Poszukiwała Jezusa, 
którego odnalazła w Karmelu, bowiem jeszcze przed wstąpieniem do zakonu pisała, 
że „jednego czego pragnę, gdy będę w Karmelu: zawsze cierpieć dla Jezusa”28. Jezus 
był nieustannie dla małej Tereski autorytetem, który pociąga.

2. Autorytet, który nakazuje aby się modlić
„Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”29. Bóg nieustannie wzywał Izraela do tego, 

by ten Go nie odstępował, by nieustannie miał Boga na ustach30. Stary Testament za-

na uszycie innych; na wierzchu leżała jej lalka. – «Proszę, moje siostrzyczki, zwróciła się do nas, wybieraj-
cie, daję wam to wszystko». Celina, wyciągnąwszy rękę, wzięła kłębek ozdobnych sznurków, który się jej 
spodobał. Po chwili zastanowienia i ja wyciągnęłam rękę, mówiąc: – «Ja wybieram wszystko[…]. Ten drob-
ny szczegół mojego dzieciństwa jest streszczeniem całego mojego życia; […] Zawołałam więc, jak w dniach 
mego wczesnego dzieciństwa: «Boże mój, wybieram wszystko»”. Dz. cyt., Dzieje duszy, s. 51 (Rkp. A 10v).

24 Fakt ten Teresa opisuje szczegółowo w rękopisie A we fragmencie poświęconym spotkaniu z Ojcem 
Świętym Leonem XIII. Dz. cyt., Dzieje duszy, s. 152-182 (Rkp. A 56r – A 68v).

25 Dz. cyt., Listy, L 36, s.63.
26 Tamże, L 9, s. 26.
27 Dz. cyt., Listy, L 42, s. 73.
28 Tamże, L 43, s. 75.
29 Łk 22, 40.
30 Por. Pwt 6, 1-9.
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równo jak i Nowy, pełen jest wznoszącej się modlitwy, która jest jak woń kadzideł31. 
Modli się Abram, który później nazywany jest ojcem w wierze32. Modli się Mojżesz 
na Synaju, gdzie otrzymuje polecenia, które daje Bóg Izraelitom, by ci postępowali 
według nich i byli święci jak On jest święty33. Modlitwę i błaganie zanosili wszyscy 
królowie Izraela jak Dawid34 i Salomon35 czy też Prorocy36. Podobnie Psałterz jest 
jedną nieustającą modlitwą, która wznosi się do Boga, a która obejmuje różnorakie 
potrzeby, troski, obawy, dziękczynienia i błogosławieństwa Izraela37. W końcu pełnię 
modlitwa znajduje w modlitwie samego Jezusa, arcykapłana na wzór Melchizedeka, 
który jest zarówno kapłanem jak i ofiarą, który sam siebie składa w ofierze Bogu Ojcu38. 
On też pozostawia swoim uczniom wzór tego jak mają się modlić, gdy Ci proszą Go 
by ich nauczył39. Tak też cały Kościół od wieków zanosi swą modlitwę przed ołtarz 
w niebie w modlitwie nieustającej wszystkich jego członków, czego szczytem jest 
ofiara Mszy Świętej sprawowana na całym świecie40.

Św. Teresa postrzegała modlitwę inaczej niż to, jak bywa zwykle rozumiana. 
To znaczy, że nie poszukiwała środków w postaci gotowych formuł do modlitwy, lecz 
nieustannie skierowywała swój rozum i wolę na Boga, poddając Mu każdą chwilę 
swojego życia41. Jezus naucza byśmy modlili się nieustannie. Co jednak rozumieć 
przez nieustaną modlitwę? Czy ma być to ciągłe recytowanie formuł, powtarzanie 
nawet wtedy, gdy nie otwieramy ust? Teresa w swoich rękopisach zaznacza, że 
nigdy nie lubiła modlitwy formułami, czyniła jednak to co praktykowała od naj-
młodszych lat, a co później dane jej było zrozumieć, że było rzeczywistą modlitwą 
myślną. W swoim rękopisie poleconym do spisania przez przeoryszę zakonu a jej 
siostrę Agnieszkę, pisze:

„Nikt jeszcze wówczas nie pouczył mnie o sposobie odprawiania modlitwy myślnej, 
mimo, że bardzo tego pragnęłam. Maria jednak, uważając, że jestem wystarczająco 
pobożna, pozwalała mi tylko na odmawianie pacierzy. Pewnego dnia jedna z mych na-
uczycielek w Opactwie zadało mi to pytanie, co robię w dniach wolnych, kiedy jestem 
sama. Odpowiedziałam jej, że wchodzę do pustego kąta za swoim łóżkiem, który łatwo 
daje się zasłonić firanką, i tam «myślę». – Ale o czym tak myślisz? – zapytała mnie. – 
Myślę o dobrym Bogu, o życiu, o WIECZNOŚCI, jednym słowem myślę!...”42.

31 Por. Syr 39, 12-14.
32 por. Rz 4, 11-12; 16-17.
33 Por. Wj 19, 1-25; Kp 19, 1-2.
34 Por. Ps 51.
35 Por. 1 Krl 3, 6-14.
36 Por. 1 Krl 17, 17-24; 19, 1-4.
37 Mowa w tym miejscu o całym psałterzu od Psalmu pierwszego do sto pięćdziesiątego.
38 Por. Ps 110, 4; Hbr 2, 7; 3, 1; 4, 14; 5, 5; 6, 20; 7, 11-25.
39 Por. Łk 11, 1-13.
40 Konstytucja o Liturgii Świętej soboru Watykańskiego II mówi, że „słusznie zatem uważa się liturgię za 

wypełnienie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. W niej przez znaki dostrzegalne wyraża się i w spo-
sób właściwy dla poszczególnych znaków dokonuje uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chry-
stusa, to jest Głowa ze swymi członkami, sprawuje pełny kult publiczny. Dlatego każda celebracja litur-
giczna jako działanie Chrystusa-Kapłana i Jego Ciała, czyli Kościoła, jest czynnością najwyższym stopniu 
świętą, której skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu nie posiada żadna inna czyn-
ność Kościoła”. Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii Świętej, Pallotinum, Poznań 2002, pkt 7.

41 Nie oznacza to jednak nieposłuszeństwa co do modlitwy wspólnotowej czy Liturgią Godzin. Żyjące 
z nią siostry świadczyły, że wszystko wypełniała w pełnym posłuszeństwie bez chwili zawahania.

42 Dz. cyt., Dzieje duszy, s. 97-98 (Rkp. A 33v).
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Przedmiotem jej modlitwy było nieustanne kierowanie myśli ku Bogu, przylgnięcie 
do Niego jak do przedmiotu jedynie godnego miłości. Jak zaznacza, wolny czas, który 
inni poświęcali na zabawy i różnorakie aktywności, nie był sposobem w jaki ona sama 
go pożytkowała. Największą radość bowiem znajdowała w przebywaniu z Bogiem 
w samotności. Chrystus niejednokrotnie w ciągu swojej misji udawał się w miejsca 
ustronne, pustynne, by tam oddawać się modlitwie. Tak też czyniła i Teresa. Wielo-
krotnie w swoich rękopisach, które są trwałym świadectwem jej życia wewnętrznego, 
gdy zwraca się do Matki przełożonej, jej opis przeradza się w spontaniczną modlitwę, 
nie pozostając już dłużej, pamiętnikiem czy wspomnieniami lecz rzeczywistym dia-
logiem Boga z duszą. Teresa opisuje wydarzenia pewnej nocy:

„[…] nie znajdując już sposobu wyrażenia Jezusowi, jak bardzo Go miłuję, jak pragnę, 
aby był przez wszystkich kochany i uwielbiany, pomyślałam z bólem, że z przepaści piekiel-
nych nie otrzyma On nigdy ani jednego aktu miłości. Wobec tego powiedziałam Dobremu 
Bogu, że dla sprawienia Mu przyjemności zgodzę się chętnie być w niej pogrążona, byle 
tylko móc kochać Go wiecznie w tym przeklętym miejscu… Wiem, że nie mógł by być przez 
to uwielbiony, skoro pragnie jedynie naszego szczęścia, ale kiedy się kocha, odczuwa się 
potrzebę mówienia mnóstwa niedorzeczności. Mówiłam tak z tego powodu, jakobym nie 
pragnęła Nieba, ale dlatego, że dla mnie Niebo było tylko Miłością i wraz ze św. Pawłem 
czułam, że nic nie może mnie oderwać od jej boskiego przedmiotu, który mnie oczarował!”43.

Nakaz modlitwy, który polecił Jezus uczniom w Ogrodzie Oliwnym, a do którego 
bezpośrednio się odwołujemy, w życiu świętej Teresy przybrał formę definitywną. Jej 
miłość do Tego, którego ukochała, a który pierwszy ją umiłował swoją miłością uprzedza-
jącą44 rozwinęła się aż do szaleństwa. Całe jej życie ukierunkowane było na nieustanne 
miłowanie Boga, było usłane kwiatami dla Jezusa. Pisała, że „nigdy żadnej pokuty nie 
czyniłam”45. Czy możliwe jest jednak czynienie pokuty, gdy wszystko poczytuje się za 
łaskę?46 Czy możliwe jest pokutowanie i szukanie w nim umartwienia, gdy podjęta walka 
jest radością przełamywania swej woli dla pełni ukazania się woli Boga?47. W końcu, 
czy można rzeczywiście na sposób ludzki cierpieć, gdy każde cierpienie jest okazją do 
radowania się, co zamyka się w wypowiedzianych przez Teresę słowach, gdy leżała 
już przykuta do łoża śmierci, że „nic nie sprawia mi takich «małych» radości, jak «małe» 
przykrości”?48. Jezus nakazał swoim uczniom, by trwali na modlitwie, aby nie ulegli 
pokusie. Święta Teresa modlitwą uczyniła swoje życie, do tego stopnia, by u jego końca 
ostatnimi wypowiedzianymi słowami było „o, kocham Go! Mój Boże… kocham Cię!”49.

43 Dz. cyt., Dzieje duszy, s. 142 (Rkp. A 52r, A 52v).
44 Teresa odnosząc się do historii o ojcu, który uprzedza upadek syna przez usunięcie z drogi kamienia, 

o który niechybnie by się potknął, a którego sam syn pożądał, pisze o sobie samej, że „syn ów, otoczo-
ny tak przewidującą miłością, nie WIEDZĄC o nieszczęściu, z którego go ojciec wybawił, nie ukaże mu 
swej wdzięczności i będzie go mniej kochał, niż gdyby został przez niego uleczony… jeśli się jednak dowie, 
jakiego niebezpieczeństwa uniknął, czyż nie będzie go kochał tym więcej? Otóż ja jestem owym dziec-
kiem, przedmiotem uprzedzającej miłości Ojca, który zesłał swoje Słowo nie po to, by odkupił sprawie-
dliwych, ale grzeszników. On chce, abym Go kochała za to, że odpuścił mi nie tylko wiele, ale wszystko. 
Nie czekał, aż Go ukocham bardziej niż św. Magdalena, lecz chciał, bym ZROZUMIAŁA, że ukochał mnie 
miłością prawdziwie uprzedzającą, i w zamian kochała Go teraz do szaleństwa!”. Dz. cyt., Dzieje duszy, 
s. 108-109 (Rkp. A 39r).

45 Dz. cyt., Dzieje duszy, s. 182 (Rkp. A 68v).
46 Por. Teresa od Dzieciątka Jezus, Żółty zeszyt i inne pisma, WKB, Kraków 2015, s. 33.
47 Por. Dz. cyt., Dzieje duszy, s. 182 (Rkp. A 68v).
48 Por. Dz. cyt., Żółty zeszyt i inne pisma, s. 21.
49 Dz. cyt., Żółty zeszyt i inne pisma, s. 219.
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3. Autorytet jako wzór
Jezus Chrystus przez całą swoją misją głoszenia Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny 

o zbawieniu, głosił, że przyszedł, aby pełnić wolę Ojca, który jest w niebie50. Pozostawił 
więc wzór do postępowania w światłości, abyśmy wyszli z ciemności grzechu. Gdzie 
jednak dokonuje się owo wyjście, którego toposem jest wyjście Izraelitów z Egiptu, 
dla nas zaś ze śmierci do życia51? Miejscem tym jest serce człowieka. A dokonuje się 
to wszystko przez wiarę, która jest aktem rozumu przekonanego o prawdzie Bożej, 
z nakazu woli, która nakłania rozum do wyboru tego, co do czego jest on przekonany; 
wreszcie, sama wola poruszona łaską, czyli samo udzielającym się duszy Bogiem52, 
pełni dobre czyny, które Bóg z góry przygotował53. Gdyż „łaską bowiem jesteście zba-
wieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby 
się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla 
dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili”54. Chrystus, był dla 
Apostołów wzorem, za którym podążali, który uczył ich modlitwy, i który stał się dla 
nich wzorem do tego stopnia, że pili razem jeden kielich55, mieli udział w Jego męce, 
śmierci i będą mieli udział w Jego zmartwychwstaniu56. Podążali za Nim nieustannie, 
śledząc wszystko co czynił, słuchając tego czego nauczał; sam Jezus też w końcu po 
swoim chwalebnym zmartwychwstaniu polecił uczniom, aby Ci szli i nauczali wszystkie 
narody57. Wcielony Bóg, Słowo Boże, stało się dla ludzi wszystkich czasów wzorem 
do naśladowania58. Podążanie za wzorem, autorytetem w człowieczeństwie, jakim 
jest Bóg Jezus staje się podążaniem aż do kresu; jak sformułował to Karl Rahner, że 
„wcielenie Boga wypełnia się ostatecznie dopiero w śmierci, gdyż człowiek wypełnia 
się właśnie w śmierci. […] Dlatego Krzyż jest odpowiedzią Boga na pytanie, którym jest 
człowiek”59.

Wróćmy jednak do przytoczonej sceny w Ogrójcu. Uczniowie, których Jezus po-
zostawił z nakazem, aby się modlili, posnęli w czasie, gdy On modlił się do Ojca 
w niedalekiej odległości od nich. Chrystus ociekał potem, który mieszał się z krwią 

50 Por. J 4, 34; J 6, 38.
51 Por. Ef 5, 8-14.
52 Por. J. M. Lipniak, Teocentryczny wymiar łaski usprawiedliwienia w teologii Karla Rahnera, „Wrocław-

ski przegląd Teologiczny” 2004, nr 12/2. Autor szeroko podejmuje zagadnienie samoudzilającego się 
Boga w teologii Karla Rahnera. Na stronie 129 pisze on, że „Rahner wychodzi od pojęcia „samoudzie-
lenia się Boga”, które uważa nie tylko za najważniejszą nazwę łaski, ale obok nadprzyrodzonego egzy-
stencjału za kluczowe pojęcie i serce całej teologii”. Tamże. 
Szerzej tę kwestię rozwija w odniesieniu do sakramentu małżeństwa Papież Franciszek w posyno-
dalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia o miłości w rodzinie. (Franciszek, Posynodalna adhor-
tacja apostolska Amoris laetitia o miłości w rodzinie, Wyd. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakow-
skiej, Kraków 2016).

53 Można tu przytoczyć jedno ze sformułowań wiary, które opisał święty Tomasz z Akwinu w swoim dzie-
le Summa theologica: „Wiara jest aktem rozumu, przekonanego o prawdzie Bożej z nakazu woli, ruszo-
nej łaską przez Boga” – Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 15, przeł. P. Bełch, Londyn 1966, 2–2, 
q. 2, a. 9.

54 Ef 2, 8-10.
55 Por. Mt 20, 22.
56 Por. 1 Kor 15, 1-58.
57 Por. Mt 28, 19-20.
58 Można by przytoczyć tutaj wiele dzieł, które stały się przewodnikami duchowymi dla chrześcijan na 

przestrzeni wieków. W tym konkretnym aspekcie z racji na doskonałą znajomość tego dzieła samej 
Teresy słynne O naśladowaniu Chrystusa Tomasza à Cempis.

59 Por. I. Bokwa, Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera, Biblos, Tarnów 1996, s. 171.
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wydostającą się z Jego ciała przejętego trwogą60, był bowiem podobny do nas we 
wszystkim oprócz grzechu61.

Gdy przyglądamy się życiu Teresy, nie znajdziemy jej wśród śpiących uczniów. 
Nie może ona bowiem znieść tego, że Król pozostawiony jest sam, że musi patrzeć 
jak cierpi na krzyżu. Zawsze, gdy zwraca się ku Niemu myślami, ofiarowuje siebie 
jako narzędzie, którym Dziecię Jezus może się bawić, by stać się Jego radością. Pisze:

„Od jakiegoś czasu ofiarowałam się Dzieciątku Jezus jako Jego mała zabawka i pro-
siłam Go, aby się mną bawił nie jak drogocenną zabawką, którą dzieci oglądają tylko, 
nie ośmielając się jej dotknąć, ale jak nic nie wartą piłeczką […]. […] chciałam zabawić 
małego Jezusa, sprawić mu radość, chciałam oddać się Jego dziecinnym kaprysom. 
I wysłuchał mojej modlitwy…62.

Pozornie życie świętej Teresy odczytane w duchu wyrażonej przez nią dziecięcości, 
w kierowanych do Jezusa słowach, może wydać się miłym i radosnym. Jednakże, nie 
takie pragnienia powodowały Teresą. Uczynienie z siebie „piłeczki Jezusa” znaczyło 
nie więcej jak całkowite poddanie się Jemu, i wydanie siebie samej na ofiarę. Teresa 
tym aktem woli, przyjmuje wszystko co na nią przyjdzie, prosząc o jak najwięcej, 
gdyż wie, że dla Boga dusza może czynić „[…] mało lub wiele, jednym słowem, ma 
możność wyboru pomiędzy ofiarami, o które On prosi. Zawołałam więc, jak w dniach 
mego dzieciństwa: «Boże mój, wybieram wszystko!». Nie chcę być świętą połowicznie, 
nie lękam się cierpieć dla Ciebie, obawiam się jedynie zachowania swej woli, zabierz mi 
ją, bo «wybieram wszystko», czego Ty chcesz!”63.

Dzieje się tak nieustannie przez całe życie Teresy. A wyraża się to we wszystkim. 
Nie jest to poszukiwanie wielkich dzieł, gdyż intencja i miłość z jaką ofiarowuje ona 
swoje „małe cierpienia” czyni je wielkimi. Jest tak, gdy widzi Jezusa konającego na 
krzyżu i myśli o Nim jakby już umarł, aby nie widzieć Go już cierpiącym64; znów, aby 
przynieść ulgę i radość cierpiącemu Jezusowi obsypuje Go swoimi pocałunkami oraz 
małymi aktami miłości w postaci sypanych kwiatów oraz ocierania nimi ran umę-
czonego Jezusa na krzyżu. Ta głęboka prostolinijność, którą można wręcz określić 
dziecięcością, jest małą drogą jaką obrała święta Teresa65. Nie potrafiła ona bowiem 
kroczyć drogą cnót wielkich, lecz znajdując uciechę w tych najmniejszych, oddawała 
się im bez reszty, stając się doskonałą naśladowczynią Chrystusa we wszystkim. 
Pisze, że „nie mając wprawy w praktykowaniu wielkich cnót, przykładam się w sposób 
szczególny do tych małych; lubiłam więc składać płaszcze pozostawione przez siostry 
i oddawać im przeróżne małe usługi, na jakie mnie było stać. Miałam też zamiłowanie 

60 Właśnie w kontekście cierpiącego Jezusa jako wzoru i Głowy Mistycznego Ciała jakim jest Kościół pisze 
święty Augustyn w komentarzu do Psalmu 141. „«Panie, wołam do Ciebie, wysłuchaj mnie». To możemy 
wszyscy mówić. Tego nie mówię ja, mówi cały Chrystus. Ściśle biorąc wypowiedział to Chrystus jako oso-
ba fizyczna, albowiem gdy przebywał na ziemi, modlił się nosząc ciało i błagał Ojca jako człowiek, a kie-
dy się modlił, z całego Jego ciała spływały krople krwi. […] Czymże jest wypływanie krwi z całego ciała, 
jeśli nie cierpieniem męczenników całego Kościoła?”. Liturgia Godzin, T 2, Wtorek II WP, s. 137-138.

61 Por. 2 Kor 5, 21.
62 Dz. cyt., Dzieje duszy, s. 172 (Rkp. A 64r).
63 Dz. cyt., Dzieje duszy, s. 51 (Rkp. A 10v)
64 Dz. cyt., Żółty zeszyt i inne pisma, s. 153. Czytamy, że „głowa Ukrzyżowanego była pochylona. Wpatru-

jąc się w Niego, powiedziała: «Umarł już… Wolę, kiedy Go przedstawiają umarłego, bo wtedy myślę, że 
już nie cierpi»”. Tamże.

65 Więcej o małej drodze Teresy z Liseaux można przeczytać w: J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, s. 
164-168.
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do umartwień, zwłaszcza tych dużych, ale nie pozwalano mi na żadne z nich, […] po-
zwalano mi jedynie, i to bez mojej prośby, na umartwienie miłości własnej, co przyniosło 
mi o wiele większy pożytek niż pokuty cielesne…”66.

Nieustannie bowiem rezygnowała ze swej woli, wciąż poszukując woli Umiło-
wanego Oblubieńca. Wzór jakim jest Jezus dla chrześcijanina, dla małej Teresy nie 
był jedynie wzorem, lecz Nim samym w niej. Teresa uczyniła Jezusa Panem swego 
serca, tak, że rozporządzać mógł dowolnie wszelkimi jej władzami, ona zaś jako małe 
ziarenko piasku nie potrafiła zmieścić na sobie, ze względu na to, że jest tak małe, 
niczego ponad swojego Oblubieńca, o czym wymownie pisze sama Teresa „och! nie 
zaprzepaszczajmy doświadczeń zesłanych nam przez Jezusa, to istna kopalnia złota do 
eksploatacji, mamy z niej nie skorzystać?... «Ziarnko piasku» zabiera się do dzieła bez 
radości, bez odwagi, bez siły, a wszystkie te «tytuły» ułatwiają mu wykonanie zadania, 
chce pracować dla Miłości”67.

Podsumowanie
Miłość więc stanowi zasadę życia duchowego. Jest ona największym przymio-

tem autorytetu, który pociąga swoją osobą, wonią cnót jaką roztacza; który naucza 
i nakazuje co należy czynić, aby nie upaść, by wytrwać w dobrym, lecz nie w sposób 
natarczywy, a delikatny, zapraszając a nie rozkazując; w końcu, jako wzór, nie przeczy 
temu co głosi, nie wyrzeka się tego kim jest, lecz dopełnia i potwierdza całe swoje 
życie w największej ofierze, która nigdy nie pozostawi świata takim samym. „Bóg 
jest miłością” – Tylko Jezus jest, wszystko inne nie jest. Kochajmy Go więc, jak Teresa, 
z niezłomną wiarą, zuchwałą ufnością i miłością aż do szaleństwa, do pełniej bezwa-
runkowej ofiary z życia.

Streszczenie:
Artkuł stanowi próbę analizy kwestii zagadnienia autorytetu w odniesieniu do 

życia duchowego chrześcijanina. Ukazana perspektywa wytyczona została w oparciu 
o fragment Ewangelii według świętego Łukasza, którego struktura posłużyła jako 
model wyjściowy do analizy doświadczenia rozwoju wiary i roli autorytetu ducho-
wego w życiu i pismach świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Zaprezentowana refleksja 
ukazuje dynamizm oraz trzy określone wymiary autorytetu duchowego, który pociąga, 
kieruje ku modlitwie oraz jest wzorem doskonałym. Życie świętej Teresy, Doktora 
Kościoła Katolickiego, jest wymownym przykładem podążania za Jezusem poprzez 
radykalne dążenie do naśladowania Boga jako autorytetu.

Słowa kluczowe: autorytet, wiara, nadzieja, miłość, modlitwa, Teresa, Lisieux, 
życie duchowe, wzór, Jezus.

Summary:
Necessity of authority. theological approach to the role of authority in the way 

of the development of the spiritual life of a christian on the example of the person of St. 
Teresy from Liseux

The article is an attempt to analyze the issue of authority in relation to the spiritual 
life of a Christian. The presented perspective was drawn on the basis of the fragment 

66 Dz. cyt., Dzieje duszy, s. 196, (Rkp. A 75r)
67 Dz. cyt., Listy, L 82, s. 137.
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of the Gospel according to Saint Luke, the structure of which served as a starting model 
for the analysis of the experience of the development of faith and the role of spiritual 
authority in the life and writings of Saint Teresa of the Child Jesus. The presented re-
flection shows dynamism and three specific dimensions of spiritual authority, which 
attracts, directs to prayer and is a perfect model. The life of Saint Teresa, a Doctor 
of the Catholic Church, is an eloquent example of following Jesus by radically striving 
to follow God as an authority.

Key words: authority, Faith, Hope, Love, Prayer, Teresa, Lisieux, Spiritual Life, 
Model, Jesus.
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Implikacje debaty sejmowej na temat 
projektu nowelizacji prawa oświatowego 
(„lex Czarnek”) dla konfliktu 
politycznego w Polsce

dr Tomasz Wicha – UMCS w Lublinie

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji; absolwent Akademii Dyplomatycz-
nej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP ukończonej złożeniem egzaminu dyplomatyczno–konsular-
nego; Master of Science in Professional Communication and Business Management – Clark University; ab-
solwent lingwistyki stosowanej UMCS (specjalności: tłumaczeniowa oraz nauczycielska), magister filologii 
angielskiej (specjalności: nauczycielska oraz język angielski w biznesie), członek korpusu służby cywilnej.

1. Kwestie wprowadzające
Polityka oświatowa pozostaje jednym z poważniejszych funkcji państwa1. Wśród 

działów administracji rządowej dział oświata i wychowanie można zaliczyć do tych 
wyzwalających szczególną intensyfikację konfliktu politycznego na arenie politycz-
nej Polski. Polityka oświatowa pozostaje integralną częścią polityki społecznej m.in. 
ze względu na to, że definiuje instrumenty rozwojowe kapitału ludzkiego2. Obec-
ność sporu politycznego na rynku politycznym pozostaje kwestią ze wszech miar 
naturalną, natomiast poziom debaty politycznej w rzeczywistości politycznej w III 
Rzeczypospolitej niewątpliwie nierzadko powoduje odejście od dyskusji merytorycz-
nej, obejmującej wszystkie segmenty danej materii, powodując w ten sposób liczne 
przekształcenia przedkładanych zmian w celu intensyfikacji konfliktu politycznego. 
Jednym z projektów zmian, które odnosiły się do stosunkowo szerokiej nowelizacji 
przedłożenia ustawowego była nowelizacja Prawa oświatowego, wokół której debata 
polityczna została zawężona wyłącznie do jednej zmienianej normy. Poszczególne 
etapy procesu nowelizacji przedmiotowego aktu prawnego w bardzo wyrazisty sposób 
obrazowały praktykę konfliktu politycznego w Polsce, jego wymiar podmiotowy oraz 
przedmiotowy, a także utrwalone pole sporu politycznego, które można było śledzić 

1 Por. A. Gajdzica, W oczekiwaniu na nieoczekiwane – nauczyciele o politykach i polityce oświatowej, „Stu-
dia Pedagogiczne”, t. LXVII/2014, s. 105; M. Będzieszak, Polityka oświatowa państwa w zakresie zadań 
finansowanych z budżetu państwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 729, s. 17–28; 
A. Kołomycew, B. Kotarba, Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej, Wyd. Nauk. Scholar, War-
szawa 2018, s. 17–75.

2 A. Noworól, Instrumenty lokalnej polityki oświatowej, „Zarządzanie publiczne”, nr 3(19)/2012, s. 139; 
G. Wronowska, Polityka edukacyjna a potrzeby rynku pracy, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2017, nr 310, s. 191–200.
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na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego, który zostanie zbadany z wyko-
rzystaniem metody systemowej, a także analizy porównawczej.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych 
innych ustaw wpłynął do Sejmu RP dnia 30 listopada 2021 roku i nadano mu druk 
nr 1812. Tego samego dnia projekt został skierowany do pierwszego czytania w ko-
misjach sejmowych: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Na-
rodowej. Drugie czytanie projektu odbyło się 12 stycznia 2022 r., natomiast trzecie 
czytanie – nazajutrz. W głosowaniu nad całością projektu ustawy dnia 13 stycznia 
2022 r. „za” głosowało 227 posłów, „przeciw” – 214 posłów, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. Ustawę przekazano Marszałkowi Senatu RP. Senat RP wniósł o odrzucenie 
ustawy (druk nr 1991) i przedstawił uzasadnienie decyzji3. Przestawione przez izbę 
wyższą stanowisko zostało odrzucone na posiedzeniu Sejmu RP stosunkiem głosów 
233 („za”): 220 („przeciw”): 2 („wstrzymujący się”)4.

Po ponownym rozpatrzeniu przez Sejm RP, ustawę przekazano Prezydentowi RP 
do podpisu, który zdecydował się zastosować wobec przedłożonej ustawy weto5. 
Decyzja o zawetowaniu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe została ogłoszona na 
posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego dnia 2 marca 2022 roku6. RBN 
została zwołana przez głowę państwa w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na 
Ukrainę dnia 24 lutego 2022 r. i tym samym zaproponowana przez głowę państwa 
tematyka podejmowanych spraw w ogóle miała nie odnosić się do sprawy ustawy 
Prawo oświatowe7. Niemniej, podczas posiedzenia RBN, w którym brali udział Mar-
szałkowie Sejmu RP i Senatu RP, Prezes Rady Ministrów, członkowie Rady Ministrów, 
a także ugrupowań parlamentarnych, Prezydent RP zdecydował się wypowiedzieć się 
w sprawie decyzji w sprawie Prawa oświatowego. Ogłoszenie decyzji wobec noweli-
zacji ustawy w trakcie RBN, a także zakres związku nakreślonego przez Prezydenta 
RP pomiędzy konfliktem w Ukrainie a przedłożoną nowelizacją zaskoczyły część 
opinii publicznej w Polsce.

Andrzej Duda ocenił, że negatywna decyzja w zakresie przedłożonego projektu 
ustawy była związana z apelem z różnych środowisk, w tym przedstawicieli opozy-
cji, o zastosowanie weta. Prezydent RP powiązał niejako kwestię agresji militarnej 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i jej implikacje z kwestią ustawy Prawo oświatowe, 
które, zdaniem głowy państwa, mogłyby powodować polityczne spory niepotrzebne 
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną toczącą się na terytorium wschodniego 
sąsiada. Decyzja o skierowaniu sprawy nowelizacji Prawa oświatowego do ponow-
nego rozpatrzenia przez Sejm RP8 była umotywowana potrzebą jedności naro-

3 SI Sejmu RP, http://www.sejm.gov.pl, „Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo oświatowe oraz niektórych innych ustaw”, dostęp 10.03.2022.

4 SI Sejmu RP, https://www.sejm.gov.pl, „Przebieg prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie 
ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw”, dostęp 5.03.2022.

5 SI Prezydenta RP, https://www.prezydent.pl, „Prezydent wetuje nowelizację prawa oświatowego”, do-
stęp 12.03.2022.

6 SI Biura Bezpieczeństwa Narodowego, https://www.bbn.gov.pl, „Zapowiedź posiedzenia Rady Bez-
pieczeństwa Narodowego”, dostęp 1.03.2022.

7 SI Biura Bezpieczeństwa Narodowego, https://www.bbn.gov.pl, „Rada Bezpieczeństwa Narodowego 
w sprawie Ukrainy”, dostęp 2.03.2022.

8 Odrzucenie weta przez Sejm RP wobec ustawy zawetowanej przez Prezydenta RP jest możliwe, ale wy-
maga większości kwalifikowanej 3/5 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów 
– „Konstytucja RP z 1997 roku”, art. 122 ust. 5. Należy także nadmienić, że przysługujące Prezydentowi 
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dowej („proszę uznać temat za zakończony w tej chwili, niech on nie przeszkadza 
w sprawach najważniejszych, w sprawach bezpieczeństwa Polski”)9. Jednocześnie, 
zaprezentowane stanowisko Prezydenta RP wobec nowelizacji Prawa oświatowego 
nie było jednoznacznie krytyczne – „(n)ie mówię, że nie miałem żadnych zastrze-
żeń do tej ustawy. Miałem, ale był w niej też szereg rozwiązań, które popiera-
łem i uważam, że powinny zostać wprowadzone. Ale odłóżmy to na później”10.

Reakcje na weto Prezydenta RP wobec Prawa oświatowego były – jak na arenę poli-
tyczną w Rzeczypospolitej Polskiej przystało – bardzo mocno spolaryzowane. Zarówno 
rząd, jak i rządowe zaplecze parlamentarne z niezadowoleniem przyjęły decyzję ne-
gatywną głowy państwa. Minister Edukacji i Nauki z niezadowoleniem przyjął decyzję 
negatywną w sprawie. Wobec tego, że w przestrzeni publicznej krytycy rozwiązań 
postulowanych w nowelizacji nazwali ustawę lex Czarnek, Przemysław Czarnek w zdy-
stansowany sposób nie wobec Andrzeja Dudy, lecz wobec opozycji wskazał w wypo-
wiedzi kierowanej do opozycji, że „niebawem będzie lex Czarnek 2.0”. Minister Edukacji 
i Nauki ocenił, że proponowane zmiany były i pozostają Polsce potrzebne i Prezydent RP 
też to podkreślał, natomiast ważniejsze dla głowy państwa było spokojne reagowanie 
na wydarzenia w Ukrainie i skupienie się na minimalizowaniu sporu politycznego we 
wszystkich innych segmentach11. Ponadto, szef Gabinetu Ministra Edukacji i Nauki we 
wpisie w mediach społecznościowych wskazał, że „MEiN nie pozostawi bez wsparcia 
zatroskanych rodziców broniących swoje dzieci przez demoralizacją”12.

Przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki 
wskazał, że nie przekonała go argumentacja Andrzeja Dudy, a ponadto „(w) sytuacji 
zagrożenia trzeba wzmacniać państwo, a nie działać przeciw wzmacnianiu” i że nie-
wątpliwie takie zdanie wobec weta głowy państwa miał elektorat PiS. Ryszard Terlecki 
z szacunkiem odniósł się do uprawnień prezydenta wobec ustaw przedkładanych 
przez parlament, niemniej – wskazał, że weto wobec decyzji w sprawie nowelizacji 
Prawa oświatowego przyjął „z wielką przykrością”13.

Zdecydowane najbardziej krytyczne stanowisko wobec decyzji Andrzeja Duda 
wyraził przedstawiciel Solidarnej Polski – poseł do Parlamentu Europejskiego Patryk 
Jaki: „(g)esty wobec opozycji i ich mediów są ważne, kiedy coś budują i są doceniane 
dłużej niż 2 dni i co najważniejsze, kiedy nie odbywają się kosztem żywotnych inte-
resów państwa. Jeśli Polska będzie zagrożona, kosmopolityczne organizacje pchające 
się do szkół (…) nie będą działać na korzyść Ojczyzny. Szukajmy w tym trudnym czasie 
jedności, gdzie się da, ale to ile znaczy dziś wychowanie, patriotyzm czy działające na 
rzecz własnego państwa instytucje widać na Ukrainie14.

RP prawo przekazania ustawy Sejmowi RP do ponownego rozpatrzenia nie obejmuje ustawy budże-
towej – „Konstytucja RP z 1997 roku”, art. 224 ust. 1, ani ustawy zmieniającej Konstytucję RP – art. 
235 ust. 7 obowiązującej ustawy zasadniczej.

9 SI Prezydenta RP, https://www.prezydent.pl, „Prezydent wetuje nowelizację prawa oświatowego”, do-
stęp 12.03.2022.

10 SI portalu „TVN24”, https://tvn24.pl, „Prezydent Andrzej Duda wetuje lex Czarnek”, dostęp 5.03.2022.
11 SI „Rzeczpospolitej”, https://www.rp.pl, „Minister Edukacji i Nauki po wecie prezydenta zapowiada 

lex Czarnek 2.0”, dostęp 7.03.2022.
12 SI Twitter, https://twitter.com, post Radosława Brzózki – szefa Gabinetu Politycznego Ministra Edu-

kacji i Nauki, dostęp 4.03.2022.
13 SI portalu „Interia.pl”, https://wydarzenia.interia.pl, „News – weto lex Czarnek, Ryszard Terlecki: trze-

ba wzmacniać państwo”, dostęp 6.03.2022.
14 SI Twitter, https://twitter.com, post Patryka Jakiego, dostęp 4.03.2022.
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Opozycja – zarówno parlamentarna, jak i pozaparlamentarna, a także część organi-
zacji pozarządowych będących w opozycji do rządu – odczytała weto jako swój sukces, 
podkreślano, że „presja ma sens”, a Andrzej Duda zrobił „co do niego należało”15. 
Przywoływano także, że efektywne było dążenie przedstawicielek klubu parlamen-
tarnego Platformy Obywatelskiej do spotkania z Agatą Kornhauser–Dudą, której także 
w dniu decyzji głowy państwa dziękowano za weto zrealizowane przez jej męża16.

2. Uzasadnienie Rządu RP potrzeby nowelizacji Prawa oświatowego
Rząd RP wskazywał, że zapewnienie obywatelom powszechnego i równego do-

stępu do wykształcenia pozostawało obowiązkiem władz publicznych wynikającym 
z Konstytucji RP, w której podkreślono znaczenie nadzoru pedagogicznego nad szko-
łami, a także konieczność ustawowego określenia zasad w tym zakresie17. Wskazano, 
że kluczową rolę w systemie oświaty pełnili kuratorzy oświaty. Organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny pozostawał w sposób szczególny zobowiązany do dbałości 
o wysoką jakość edukacji – zarówno w segmencie kształcenia, sprawowania opieki, 
a także wychowania. Nieodzownym procesem pozostawało także ewaluowanie pro-
cesu edukacji18.

Kurator w systemie oświaty dysponował kompetencjami, oprócz zadań wynika-
jących z ustawy Prawo oświatowe, wynikające z zadań określonych także w ustawie 
„Karta Nauczyciela z 1982 roku”19. Kurator miał ustawowy obowiązek współdziałania 
z innymi organami oraz organizacjami w kwestiach odnoszących się do warunków 
rozwoju dzieci i młodzieży, a także udzielania niezbędnego wsparcia nauczycieli, szkół 
i organów prowadzących szkoły. Postulowano, żeby ustawowo wzmocnić kuratora po 
to, żeby w kwestach istotnych odnoszących się do funkcjonowania systemu oświaty 
dysponował znaczącym głosem. Potrzeba zwiększenia skuteczności oddziaływania 
organu, który sprawował nadzór pedagogiczny, była zdaniem wnioskodawców uza-
sadniana licznymi sygnałami w zakresie takiej zmiany pochodzącymi od kuratorów 
oświaty, nauczycieli, rodziców, a także związków zawodowych20.

Wskazywano, że w systemie oświaty pojawiały się nieprawidłowości w sytuacji 
powierzania stanowiska dyrektora placówki bądź szkoły na okres krótszy niż pięć 
szkolnych lat, bowiem organy prowadzące najczęściej nie uzasadniały decyzji w sprawie 
bądź podawały argumenty, których nie można było potraktować jako uzasadnienie. 
Problem pojawiał się także w zakresie odwoływania nauczyciela ze stanowiska kie-
rowniczego bez wypowiedzenia w trakcie roku szkolnego. Zgodnie z obowiązującą 
ustawą, taka sytuacja mogła mieć miejsce wyłącznie w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, natomiast pojawiały się – zdaniem wnioskodawcy – przypadki, kiedy 
dokonywano zmian pomimo braku przesłanek do takiego odwołania, a także przy 

15 SI „Gazety Wyborczej”, https://wyborcza.pl, „Presja ma sens, opozycja cieszy się z weta prezydenta 
Dudy”, dostęp 6.03.2022.

16 SI „Newsweek”, https://www.newsweek.pl, „Duda apeluje o zgodę i zatapia lex Czarnek. Czy PiS odpo-
wie na ten apel?”, dostęp 8.03.2022.

17 „Konstytucja RP z 1997 r.”, art. 70.
18 SI Sejmu RP, https://www.sejm.gov.pl, „Druk 1812 – rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Pra-

wo oświatowe oraz niektórych innych ustaw”, dostęp 10.03.2022.
19 Zob. „Ustawa – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm.”, Dz. U. z 2021 r. poz. 1762.
20 SI Sejmu RP, https://www.sejm.gov.pl, „Przebieg prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie 

ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw”, dostęp 5.03.2022.
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negatywnej opinii kuratora oświaty w sprawie. Rekomendowano zmianę w przed-
miotowej sprawie, to jest wprowadzenie obowiązku uzyskania pozytywnej opinii 
kuratora oświaty, co miało spowodować rzeczywiste współdzielenie dwóch organów 
– sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego szkołę/placówkę – 
w kwestii zarządzania działalnością szkoły/placówki21.

Jako konieczne sklasyfikowano spowodowanie umożliwienia organowi sprawują-
cemu nadzór pedagogiczny wnioskowania o odwołanie dyrektora szkoły/placówki, 
który uchylał się od realizacji zaleceń, które były wydane w wyniku czynności nad-
zoru bądź wnioskowanie o zawieszenie dyrektora szkoły/placówki, jeśli organ, który 
sprawował nadzór pedagogiczny stwierdził uchybienia, które były związane z zagro-
żeniem bezpieczeństwa uczniów w związku z realizacją zajęć organizowanych przez 
szkołę/placówkę. Inną kwestią, wymagającą zdaniem wnioskodawcy uporządkowa-
nia, była kwestia niezrealizowania przez dyrektorów szkół/placówek zaleceń, które 
były wydane w wyniku czynności nadzoru pedagogicznego. Kurator nie dysponował 
w stanie prawnym sprzed nowelizacji narzędziami do wyegzekwowania takiego obo-
wiązku. Ponadto, wskazywano, że do ministra właściwego ds. oświaty i wychowania 
przekazywano informacje w sprawie problemów występujących w szkołach/placów-
kach niepublicznych w związku z brakiem możliwości realizacji w szkole/placówce 
czynności obejmujących nadzór pedagogiczny. Dyrektor i osoba prowadząca (często 
była to ta sama osoba) unikały kontaktu, nie odpowiadały na kierowane pisma, nie 
udostępniano także dokumentacji niezbędnej do skutecznego zrealizowania nadzoru 
pedagogicznego w szkole/placówce. Z tego względu postulowano wzmocnienie roli 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny podczas podejmowania na szczeblu lo-
kalnym decyzji, które odnosiły się do funkcjonowania szkół/placówek. W projekcie 
określono także warunki, które musiały być spełnione, żeby możliwa była likwidacja 
szkoły/placówki oraz sprecyzowano, co podlegało ocenie w zakresie opiniowania 
zamiaru likwidacji bądź przekształcenia szkoły przez odpowiedni organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny. Uszczegółowiono, że jednostka samorządu terytorialnego mogła 
wskazać uczniom szkoły, która była likwidowana, wyłącznie możliwości kontynuowa-
nia nauki w szkole/szkołach prowadzonych przez tę konkretną jednostkę samorządu 
terytorialnego. Jeśli w stanie likwidacji byłaby szkoła z oddziałem przedszkolnym, 
jednostka samorządu terytorialnego była zobowiązana do wskazania nie tylko szkoły, 
ale także placówki wychowania przedszkolnego, którą prowadziła. Ponadto, w pro-
jekcie zawarto także regulacje, które pozwalały gminie organizować dowóz uczniów 
także w sytuacjach innych niż te wynikające z ustawowego obowiązku22.

Szczególnym rezonem społecznym odbiła się zmiana odnosząca się do zakresu 
działalności, która była prowadzona przez stowarzyszenia, a także organizacje, których 
statutowym celem pozostawała działalność wychowawcza bądź rozszerzania i wzbo-
gacanie form dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej oraz opiekuńczej działalności 
szkoły/placówki. W projektowanej zmianie rozstrzygnięto, że dyrektor szkoły/placówki 
miał obowiązek uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty w sprawie możliwości 
realizacji takich zajęć przed ich rozpoczęciem. Ponadto, dyrektor był zobowiązany do 
przedstawienia rodzicom uczniów (w przypadku pełnoletnich uczniów – pełnoletniemu 
uczniowi) informacji w zakresie celów oraz treści programu zajęć, pozytywną opinię 

21 Ibidem.
22 Ibidem.
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kuratora oświaty, a także pozytywne opinie w sprawie rad szkoły/placówki i rady 
rodziców, a także – w przypadku wniosku rodzica bądź pełnoletniego ucznia – także 
materiałów, które miały być wykorzystane w trakcie realizacji zajęć. Stosowanie takiej 
procedury uzasadniono koniecznością zwiększenia świadomości uczniów i rodziców 
w zakresie treści, które były zawarte w programach zajęć. Podkreślono, że rodzic miał 
prawo zdecydować o udziale dziecka w takich zajęciach, a także zapoznać się z kwali-
fikacjami, a także doświadczeniem zawodowym osób, które miały prowadzić zajęcia 
w szkole. Działalność realizowana przez organizacje harcerskie, a także zajęcia zlecone 
z zakresu administracji rządowej miały być wyłączone z konieczności przedkładania 
pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny23.

3. Poziomy konfliktu politycznego w debacie sejmowej nad nowelizacją 
Prawa oświatowego

a) Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony 
Narodowej (druki nr 1812 oraz nr 1895)

Sprawozdawca (Teresa Wargocka, PiS) oceniła, że procedowana zmiana była udo-
skonaleniem podstaw prawnych funkcjonowania systemu oświaty w Polsce m.in. przez: 
1) wprowadzenie regulacji odnoszących się do tworzenia i nadzoru nad oddziałami 
przygotowania wojskowego, a także propozycję możliwości tworzenia filialnych szkół 
będących podporządkowanych szkołom artystycznym; 2) wprowadzenie obowiązku 
zorganizowania nauczania „na odległość” w przypadkach zawieszenia zajęć wynika-
jących z innych przyczyn niż COVID, jeśli zawieszenie trwało powyżej dwóch dni; 3) 
wzmocnienie kuratora oświaty w zakresie wspólnych kompetencji organu prowadzącego 
i organu nadzoru pedagogicznego – dotychczasowe czynności organu prowadzącego 
wymagające opinii kuratora po zmianie wymagałyby pozytywnej opinii kuratora; 4) 
wprowadzenie nowych zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach/
placówkach. Poseł – sprawozdawca oceniła, że w trakcie posiedzeń komisji największy 
spór wywoływał art. 86, który wprowadzał rozwiązanie, że kurator miał opiniować 
propozycję przedłożoną przez dyrektora szkoły oraz organizację pozarządową w za-
kresie zajęć, które miały być nią zrealizowane oraz metod stosowanych w trakcie zajęć 
i wreszcie – kadry, która miała je prowadzić. Konflikt wzmagała także kwestia wzmoc-
nienia kuratora oświaty, opozycja sprzeciwiała się postulowanym zmianom twierdząc, 
że byłyby przekroczeniem stanu prawnego i prowadziłyby do nadużyć. MEiN odrzucało 
tę tezę twierdząc, że nic nie zmieniało się w zakresie kompetencji organu prowadzącego 
w odniesieniu do zadań, jakie pełnił w systemie oświaty, w tym podstawowego – za-
pewnienia dostępności oświaty wszystkim uczniom i młodzieży24.

Posłowie partii rządzącej odrzucali twierdzenia opozycji jakoby szkoły były zagrożone 
utratą autonomii, bo nigdy nią nie dysponowały, podkreślali, że w obszarze edukacji 
autonomia dotyczyła wyłącznie nauczyciela i w odniesieniu do metod nauczania, a także 
osiągania celów edukacyjnych pozostała nienaruszona w jakimkolwiek stopniu. Strona 

23 Ibidem.
24 SI Sejmu RP, „Wypowiedź Teresy Wargockiej z dnia 12 I 2022 r. w debacie sejmowej w sprawie Spra-

wozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1812 i 1895)” 
[dostęp 28 II 2022].
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rządowa krytycznie oceniła także postulat b. Minister Edukacji Narodowej w rządzie 
Donalda Tuska Krystyny Szumilas, żeby zmienić tytuł procedowanej nowelizację na 
ustawę „o ręcznym sterowaniu szkołą przez polityków i odebraniu rodzicom prawa 
do wychowania dzieci”. Teresa Wargocka twierdziła, że wiele w dyskusji w trakcie 
posiedzenia komisji było „retorycznych zabaw”, a nie merytorycznych poprawek i dys-
kusji zgodnej z procesem legislacyjnym. W toku prac kluby złożyły poprawki (Koalicja 
Obywatelska – 22, Prawo i Sprawiedliwość – 11, Lewica – 6, Konfederacja – 1). Przyjęto 
wszystkie zmiany zaproponowane przez PiS, w tym m.in.: 1) ujednolicenie trybu od-
wołania dyrektora szkoły/placówki w trybie wynikającym z art. 55 i 56; 2) odstąpienie 
od modyfikacji składu komisji konkursowej rozpatrującej zatrudnienie na stanowisku 
dyrektora szkoły – powrócono do uprzedniego rozwiązania – odstąpiono od zmiany 
składu komisji i zmian w zakresie kompetencji związków zawodowych w delegowaniu 
członków takiej komisji; 3) przyjęto poprawkę w sprawie terminów ogłaszania terminów 
konkursu na dyrektora szkoły, żeby wszyscy, którzy chcieli wziąć udział w konkursie 
mieli szansę złożyć pełną dokumentację; zawarto sformułowanie, że w przypadku 
braku możliwości uzgodnienia opinii w sprawie dyrektora szkoły między organem 
nadzoru pedagogicznego a organem prowadzącym, ocenę wystawiał kurator oświaty; 
4) przyjęto poprawkę zobowiązującą dyrektora szkoły do przedłożenia informacji do 
organu nadzoru pedagogicznego w zakresie zmian w arkuszu organizacyjnym danej 
szkoły, które zostały wprowadzone po 30 września25.

b) stanowisko koalicji rządowej
Poseł Tomasz Zieliński ocenił że wzmocnienie organu sprawującego nadzór pela-

giczny było konsekwentną realizacją programu PiS. Tomasz Zieliński oceniał, że ustawa 
została w debacie „zdemonizowana”. Krytycznie oceniono przypadki, w których dy-
rektor szkoły nie wykonywał zaleceń pokontrolnych, a także te, gdy dyrektor szkoły 
niepublicznej (często występując w podwójnej roli, także jako organ prowadzący) 
uniemożliwiał przeprowadzenie kontroli. Wg PiS, projekt wzmacniał ochronę prawną 
dyrektorów szkół/placówek, ponieważ uzależniał odwołanie w trakcie roku szkolnego 
nauczyciela będącego na stanowisku kierowniczym, bez wypowiedzenia, od koniecz-
ności przedstawienia pozytywnej opinii kuratora oświaty w sprawie. Dotychczas, 
opinia kuratora oświaty nie była wiążąca dla organu prowadzącego26.

Zdaniem Tomasza Zielińskiego, nowelizacja ustawy regulowała działalność stowa-
rzyszeń i organizacji pozarządowych w szkołach, których działalność była dotychczas 
uzależniona od uzyskania pozytywnej opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców. 
W projektowanej zmianie kurator oświaty jako czuwający nad realizacją podstawy pro-
gramowej miał wydawać zgodę na przeprowadzenie takich zajęć. PiS pozytywnie opi-
niowało wymóg pisemnej zgody rodziców, którzy mieli zostać uprzednio poinformowani 
przez dyrektora szkoły o treściach i celach zajęć, w których miały uczestniczyć dzieci27.

25 Ibidem.
26 SI Sejmu RP, „Wypowiedź Tomasza Zielińskiego z dnia 12 I 2022 r. w debacie sejmowej w sprawie Sprawozda-

nia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1812 i 1895)” [dostęp 28 II 2022].

27 SI Sejmu RP, „Wypowiedź Tomasza Zielińskiego z dnia 12 I 2022 r. w debacie sejmowej w sprawie Spra-
wozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1812 i 1895)” 
[dostęp 28 II 2022].
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c) stanowiska klubów i kół opozycyjnych
Zdaniem Krystyny Szumilas (PO) nowelizacja Prawa oświatowego miała fun-

damentalny wpływ na kształcenie Polek i Polaków. Poseł PO dokonała polaryzacji 
twierdząc, że pozytywna decyzja Sejmu RP w sprawie nowelizacji mogła mieć skutek 
odwrotny niż deklarowany przez rząd. Zdaniem b. Minister Edukacji Narodowej 
przyjęcie ustawy mogło spowodować wychowywanie ludzi podporządkowanych 
i będących podatnymi na propagandę rządzącej partii. Poseł stwierdziła, że opozycja 
parlamentarna była wspierana w sprzeciwie wobec tzw. lex Czarnek przez samorządy, 
związki zawodowe, nauczycieli, rodziców i organizacje samorządowe, żeby nie doszło 
do wzmacniania pozycji kuratora oświaty w systemie edukacji. Wreszcie, PO twier-
dziła, że rząd przedkładając nowelizację ustawy PiS proponował katastrofę moralną 
i że niechęć do wszelkiej odmienności i różnorodności mogła być fatalna w skutkach 
dla procesu wychowania28. Poseł Agnieszka Dziemianowicz–Bąk (Lewica) oceniała, 
że przedłożona nowelizacja była „zamachem” na wolność szkoły, podmiotowość sa-
morządu29, a także autonomię dyrektora szkoły/placówki. Zdaniem poseł Lewicy, 
ostateczną decyzję o tym, co odbywa się w szkole, powinien podejmować dyrektor 
we współpracy z nauczycielami, a nie minister czy „kurator – prokurator”30. Także 
Dariusz Klimczak (Koalicja Polska) krytycznie odniósł się do nowelizacji określając 
ją, że „cofa polską szkołę o trzy dekady” oskarżając, że PiS dąży do „powrotu do PRL” 
centralizując system polskiej oświaty31.

Artur Dziambor (Konfederacja) oceniał, że projektowana nowelizacja była przeci-
wieństwem tego, do czego należało dążyć w systemie oświaty, czyli jednoznacznego 
zdecentralizowanego szkolnictwa. Konfederacja opowiadała się także za silniejszym 
wzmocnieniem pozycji rodziców, także w kontekście wpływu na wybór dyrektora32. 
Koło Polska 2050 także nie wyrażało poparcia dla nowelizacji. Poseł Michał Gramatyka 
oceniał, że PiS fundowało polskiej szkole „władzę urzędników” i podkreślił – podob-
nie jak przedstawiciel Koalicji Polskiej – że szkoła wymagała przemyślanej reformy, 
której celem byłoby dobro dziecka, a nie powrót do PRL33.

28 SI Sejmu RP, „Wypowiedź Krystyny Szumilas z dnia 12 I 2022 r. w debacie sejmowej w sprawie Spra-
wozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1812 i 1895)” 
[dostęp 28 II 2022].

29 Por. C. Trutkowski, Kształtowanie polityki oświatowej samorządów lokalnych, „Samorząd Terytorial-
ny”, nr 1–2/2015, s. 44–53; K. Przyszczypkowski, Polityka oświatowa samorządów, „Studia Biura Ana-
liz Sejmowych”, nr 2 (22)/2010, s. 41–64.

30 SI Sejmu RP, „Wypowiedź Agnieszki Dziemianowicz–Bąk z dnia 12 I 2022 r. w debacie sejmowej w spra-
wie Sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym 
projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1812 
i 1895)” [dostęp 28 II 2022].

31 SI Sejmu RP, „Wypowiedź Dariusza Klimczaka z dnia 12 I 2022 r. w debacie sejmowej w sprawie Spra-
wozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1812 i 1895)” 
[dostęp 28 II 2022].

32 SI Sejmu RP, „Wypowiedź Artura Dziambora z dnia 12 I 2022 r. w debacie sejmowej w sprawie Spra-
wozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1812 i 1895)” 
[dostęp 28 II 2022].

33 SI Sejmu RP, „Wypowiedź Michała Gramatyki z dnia 12 I 2022 r. w debacie sejmowej w sprawie Spra-
wozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie 
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d) stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki
Przemysław Czarnek ocenił, że w debacie sejmowej doszło do wielu przekłamań. 

Projekt nowelizacji był związany, zdaniem MEiN, z potrzebą budowy silnego państwa 
dbającego o dzieci i młodzież. Zdaniem Ministra, w każdym miejscu w Polsce dzieci 
i młodzież zasługiwały na takie samo traktowanie i opiekę państwa, co opozycja chcia-
łaby uniemożliwić. Minister wskazywał, że zniekształcono debatę w sprawie ustawy 
i oceniał, że byłoby pożyteczne, żeby wszyscy rodzice mieli sposobność zapoznać się 
z materiałami, które miały być przekazane dzieciom i młodzieży na zajęciach. Celem 
przedłożonej zmiany było zapewnienie transparentności. Zdaniem Przemysława 
Czarnka, opozycja skrajnie upolityczniła polską szkołę, bowiem organ prowadzący 
„nie jest od tego, żeby ustalać treści, które się przekazuje dzieciom w szkole”34.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski wskazywał, 
że projekt ustawy dawał nowe możliwości, reagował na luki, które przez pewien czas 
funkcjonowały w systemie oświaty. W szczególny sposób sekretarz stanu podkreślał 
uzyskanie przez rodziców dodatkowego narzędzia do wychowania dzieci zgodnie ze 
światopoglądem. Szkoła w tym wymiarze pełniła jedynie rolę pomocniczą. Zdaniem 
Dariusza Piątkowskiego, część z posłów opozycji opowiadała się za indoktrynowa-
niem dzieci i młodzieży, czemu należało jednoznacznie przeciwdziałać. Ponadto, zda-
niem wiceministra, całościowa nowelizacja przywracała porządek w polskiej szkole 
i dawała instrumenty do reagowania na potencjalnie złe zjawiska, a także pozwalała 
na wprowadzenie niezbędnych mechanizmów w sytuacjach nadzwyczajnych, dlatego 
zasługiwała na poparcie35.

4. Implikacje debaty w sprawie nowelizacji Prawa oświatowego dla kon-
fliktu politycznego w Polsce

Analiza przebiegu debaty parlamentarnej w sprawie nowelizacji Prawa oświatowego 
pozwolił na sformułowanie kilku wniosków w odniesieniu do konfliktu politycznego:

1. Intensyfikacja konfliktu politycznego wobec nowelizacji Prawa oświatowego 
pozostawała na bardzo wysokim poziomie we wszystkich fazach procedowania 
sprawy, a debata sejmowa uwydatniała bardzo klarowny podział na opozycję i stronę 
rządową. Nie było możliwe osiągnięcie kompromisu wobec przedkładanych spraw, 
bowiem stanowiska opozycji i koalicji rządowej były wzajemnie wykluczające się.

2. Do zaostrzenia sporu politycznego wokół nowelizacji Prawa oświatowego „wystar-
czył” zdiagnozowany sprzeciw opozycji wobec dwóch kwestii z kilkunastu, które zostały 
przedłożone. Implikacją takiego zjawisko było klasyczne dla poziomów konfliktu politycz-
nego polaryzacyjne grupowanie postaw, a w debacie publicznej od początku zaczął domi-
nować przekaz pełnego sprzeciwu opozycji wobec proponowanych przez rząd rozwiązań.

ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1812 i 1895)” 
[dostęp 28 II 2022].

34 SI Sejmu RP, „Wypowiedź Przemysława Czarnka z dnia 12 I 2022 r. w debacie sejmowej w sprawie 
Sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym pro-
jekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1812 
i 1895)” [dostęp 28 II 2022].

35 SI Sejmu RP, „Wypowiedź Dariusza Piontkowskiego z dnia 12 I 2022 r. w debacie sejmowej w spra-
wie Sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym 
projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1812 
i 1895)” [dostęp 28 II 2022].
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3. Pomimo weta Prezydenta RP, sprawa nowelizacji Prawa oświatowego pozostaje 
otwarta i tym samym – nierozstrzygnięta. Istnieje bardzo wysokie prawdopodobień-
stwo, że pojawienie się zapowiadanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nowego 
projektu (tzw. lex Czarnek 2.0) może dać początek nowej fazie konfliktu politycznego 
w Polsce wokół spraw, w których pożądana byłaby jeśli nie zgoda narodowa, to przy-
najmniej niższa amplituda sporu politycznego.

Streszczenie:
Nowelizacja Prawa oświatowego znacząco zintensyfikowała konflikt polityczny 

w Polsce. Pomiędzy rządem a opozycją nie tylko nie doszło do kompromisu, strony 
wzajemnie oskarżały się o działanie ze szkodą dla uczniów. Konflikt polityczny w za-
kresie Prawa oświatowego był wyrazisty od momentu przedłożenia projektu nowe-
lizacji i narastał wraz z kolejnymi fazami procesu legislacyjnego. Sprawa nowelizacji 
pozostaje nierozstrzygnięta, bowiem weto zgłoszone przez Prezydenta RP wobec 
przedłożonej ustawy jedynie przesunie czasowo kolejną oś sporu politycznego, jaką 
będzie procedowanie zapowiedzianego przez Ministra Edukacji i Nauki zaktualizo-
wanego projektu obejmującego poszczególne segmenty oświaty i wychowania (tzw. 
lex Czarnek 2.0).

Słowa – klucze: konflikt polityczny, debata parlamentarna, polaryzacja w spra-
wie edukacji;

Summary:
The implication of the parliamentary debate on the education law amendment (“lex 

Czarnek”) on the political conflict in Poland
The parliamentary discussion on the amendment on the education law in Poland 

intensified a political conflict in Poland. Both sides – the opposition and the govern-
ment did not want to reach any compromise and claimed that the recommendations 
given by political opponents had a deteriorating impact on children and youth. Every 
phase of the legislation process proved that the issue both attracted and divided 
the whole public opinion. The President of Poland decided to veto the amendment 
of the education law. The political conflict will be definitely strengthened in the future 
as the Minister of Education and Science announced to put a new project of the upda-
ted amendment of the education law.

Key words: a political conflict, a parliamentary debate, polarisation on education;
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Instytucja zaręczyn 
w prawie kanonicznym

mgr lic. Monika Frąszczak – KUL JPII w Lublinie

Doktorantka na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go Jana Pawła II w Lublinie kierunek prawo kanoniczne, aplikantka adwokacka. Ukończyła studia magister-
skie na kierunku prawo kanoniczne oraz prawo. Obszary zainteresowania naukowego koncentruje na ka-
nonicznym procesie o nieważność małżeństwa, prawie małżeńskim oraz prawie rodzinnym.

Wstęp
Niewątpliwie elementem poprzedzającym zawarcie małżeństwa są zaręczyny. 

Mimo, że w obecnym stanie prawnym (zarówno w prawie kanonicznym jak i w prawie 
świeckim) nie mają mocy prawnej, to dla przyszłych małżonków są one bardzo ważnym 
i emocjonującym wydarzeniem. Pomimo, że aktualnie zaręczyny nie są instytucją 
prawną lecz zwyczajem, to w konsekwencji mogą doprowadzić do wystąpienia skut-
ków prawnych w postaci zawarcia małżeństwa. Okres narzeczeństwa ma służyć nie 
tylko formalnym przygotowaniom do ślubu i wesela, ale również do jeszcze bliższego 
wzajemnego poznania się narzeczonych.

Według J. Adamczyka narzeczeństwo to sytuacja, w której znajdują się mężczyzna 
i kobieta po zaręczynach, a przed zawarciem małżeństwa. Posiada ono swój status 
prawny oraz własne zwyczaje. Istotą zaręczyn jest formalne wyrażenie decyzji na 
zawarcie małżeństwa. Łączy się to zwyczajnie z oświadczynami i ofiarowaniem na-
rzeczonej okolicznościowego pierścionka. Tradycyjnie z zaręczynami związane jest 
spotkanie rodziców obu stron, celem poznania się, nawiązania bliższych kontaktów 
i omówienia spraw praktycznych związanych ze ślubem, weselem, mieszkaniem 
i sprawami majątkowymi1.

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie znaczenia prawnego tejże instytucji 
zaręczyn na gruncie prawa kanonicznego, z uwzględnieniem aspektu historycznego, 
a także polskiej tradycji.

1.  Początki instytucji zaręczyn
Zaręczyny (sponsolia), jako przyrzeczenie zawarcia w przyszłości małżeństwa są 

instytucją o bardzo długiej tradycji, mającą korzenie w pierwotnych zwyczajach i nor-
mach prawnych. Początków zaręczyn można doszukiwać się już w czasach biblijnych, 
bowiem prawo Starego Testamentu znało instytucję zaręczyn. Zaręczyny znane były 
i odbywały się też w starożytnej Grecji oraz Rzymie. W celu zapewnienia trwałości 

1 J. Adamczyk, Przyrzeczenie zawarcia małżeństwa. Aspekt prawno-pastoralny, „Ius Matrimoniale” 30 
(2019) nr 1, s. 39-40.
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podejmowanym zobowiązaniom, podczas zaręczyn, rodzice zaręczających się pod-
pisywali kontrakt, a narzeczona musiała zważać na swoje zachowanie i prowadzić 
się tak, jak przystało mężatce2.

W prawie rzymskim zaręczyny były umową zawieraną między kobietą i mężczyzną, 
która miała na celu połączenie ich w przyszłości we wspólnotę małżeńską. Głównym 
elementem zaręczyn było oficjalna zgoda dwóch stron, ich forma zaś była dowolna. 
Zaręczyny były fakultatywne i nie stanowiły pewności zaślubin. Każda ze stron mogła 
w dolnym momencie zrezygnować z umowy zaręczynowej. Dopiero w III w. można 
zauważyć tendencje dające tejże instytucji większe znaczenie prawne, do czego przy-
czyniło się przyjęcie zaręczyn przez prawo kanoniczne3. W okresie prawa pokla-
sycznego instytucja zaręczyn ponownie uległa umocnieniu poprzez wprowadzenie 
pewnego zadatku przy składaniu przyrzeczenia zaręczynowego. Jeżeli mężczyzna nie 
dotrzymał obietnicy zadatek przepadał na rzecz kobiety. Jeżeli zaś to kobieta nie dotrzy-
mała obietnicy to musiała zwrócić zadatek i to w zwiększonym wymiarze. Obowiązki 
wynikające z umowy zaręczynowej jak też np. obowiązek wierności, traktowano pod 
wpływem doktryny chrześcijańskiej odnoszącej się do obowiązków małżeńskich4.

Definicję zaręczyn podał Florentinus, jurysta okresu klasycznego: „Sponsalia sunt 
mentio et repromissio nuptiarum futurarum” (zaręczyny są wzajemnym przyrzecze-
niem przyszłego małżeństwa). Pierwotnie zaręczyny zawierano w formie kontaktu 
werbalnego pomiędzy zwierzchnikiem familijnym (lub opiekunem) narzeczonej i przy-
szłym mężem lub jego zwierzchnikiem familijnym. Dodawano przy tym alternatywnie 
przyrzeczenie kary pieniężnej, której można było dochodzić sądownie w przypadku 
niewykonania obietnicy, do czego miała służyć actio ex sponsu5.

W starym prawie republikańskim uczestnicy zaręczyn (a jeśli były to osoby alieni 
iuris – ich zwierzchnicy familijni) składali sobie wzajemnie wiążące przyrzeczenie 
słowne, zwane sponsiones, stąd sponsalia, a narzeczeni: sponus i sponsa, Przyrzecze-
nia opiewały alternatywnie albo na dopełnienie obietnicy, albo na zapłacenie sumy 
pieniężnej, która pełniła funkcję kary za sprawiony zawód. Te rygorystyczne sponsalia 
były aktem przygotowawczym do równie rygorystycznego małżeństwa cum manu 
i wraz z nim rychło wyszły z użycia6. W okresie późnej republiki i pryncypatu, kiedy 
związki małżeńskie były w Rzymie ukształtowane najswobodniej, znaczenie prawne 
zaręczyn spadło do minimum. Do ich zawarcia wystarczało zwyczajne porozumienie 
osób zainteresowanych, przy czym umacnianie takiego porozumienia ewentualnymi 
sankcjami materialnymi było uważane za przeciwne dobrym obyczajom i pozbawione 
ochrony procesowej. Każda ze stron mogła jednostronnie wycofać się z obietnicy7.

W okresie chrześcijańskim cesarstwa, pod wpływem praw wschodnich, prawo 
przyjęło instytucję umacniania przyrzeczenia zaręczynowego ze strony narzeczonego 

2 J. Gręźlikowski, Kanoniczne i duszpasterskie znaczenie instytucji zaręczyn, „Teologia i Człowiek”  
37 (2017) nr 1, s. 125.

3 Por. W. Orawiecki, Zaręczyny w tradycji Kościoła powszechnego i współczesnym prawie kanonicznym, 
Wrocław 2008, s. 23-24; J. Gręźlikowski, jw. s. 125.

4 K. Koloński, Prawo rzymskie, Warszawa 2000, s. 229-230; H. Kapiszewski, Stosunki majątkowe mię-
dzy narzeczonymi w prawie rzymskim klasycznym, „Prawo Kanoniczne” 20 (1977) 3-4, s. 263-280, 
282; J. Gręźlikowski, Kanoniczne i duszpasterskie znaczenie instytucji zaręczyn, „Teologia i Człowiek”  
37 (2017) nr 1, s. 126.

5 A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2011, s. 170.
6 K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1978, s. 228.
7 Tamże, s. 228-229.
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specjalnym rodzajem zadatku. W wypadku niespełnienia obietnicy przez narzeczo-
nego bez słusznej przyczyny zadatek zaręczynowy przepadał na rzecz kobiety. Z kolei 
jeśli narzeczona zerwała zaręczyny, musiała zwrócić zadatek według ustawodawstwa 
cesarzy z końca IV w. – w poczwórnej, a według ustawodawstwa justyniańskiego – 
w podwójnej wysokości. Zaręczynom towarzyszyły darowizny, zwykle czynione przez 
narzeczonego na korzyść narzeczonej8.

Zaręczyny miały być pewnego rodzaju ochroną przed pochopnym zawieraniem 
małżeństw, które jako sakrament nie mogło być co do zasady rozwiązane. Jednakże 
zaręczyny nie były traktowane przez prawo kanoniczne jako warunek konieczny 
zawarcia małżeństwa. Ponadto, nie istniała żadna szczególna forma, w jakiej nale-
żało je zawrzeć, ponieważ zazwyczaj przyrzeczenie zawarcia małżeństwa było do-
konywane publicznie, więc dla potrzeb dowodowych wystarczająca była obecność 
świadków9. Ponieważ ważne małżeństwo można było zawrzeć tylko od określonego 
wieku, wykształcił się specjalny rodzaj zaręczyn – sponsalia pro futuro. Były one często 
praktykowane wśród przedstawicieli dynastii europejskich, dla których małżeństwo 
pomiędzy członkami ich rodzin było formą przypieczętowania istniejącego sojuszu10.

2.  Zaręczyny w polskiej tradycji
W kulturze i religijności polskiej zaręczyny, zwane również zrękowinami lub zmó-

winami, należą do najdawniejszych zwyczajów weselnych. Już w pierwotnym prawie 
polskim zaręczyny stanowiły wzajemne przyrzeczenie zawarcia małżeństwa przez 
narzeczonych w obecności świadków. Gwarancją dotrzymania umowy było podanie 
sobie rąk przez strony lub ich przedstawicieli i złożenie wadium. Dużą rolę w tych 
obrzędach i omawianiu wszystkich spraw związanych z zawarciem małżeństwa od-
grywał swat. Zaręczyny można było zerwać za obopólną zgodą. Po zaręczynach młodzi 
stawali się narzeczonymi11. Po zaręczynach „dawano na zapowiedzi”, czyli oficjalnie 
podawano do publicznej wiadomości informację o zamiarze zawarcia małżeństwa. 
Od umowy zawarcia umowy i „dania na zapowiedzi” rozpoczynał się tak naprawdę 
okres narzeczeństwa, który obfitował w cały kompleks obrzędów, symbolicznych 
ceremonii, przygotowań do ślubu i wesela12.

W dawnym prawie polskim zaręczyny, a właściwie zrękowiny, wywodziły się 
ze zmówin, umowy przedślubnej zawieranej pomiędzy rodzinami przyszłych no-
wożeńców. Pośrednikiem była osoba zwana dziewosłębem. Zmówiny obejmowały 
zobowiązanie się do zawarcia małżeństwa w przyszłości oraz ustalenie warunków 
materialnych. Przy zmówinach narzeczony wręczał ojcu panny młodej niewielką 
sumę pieniężną lub przedmiot (np. obrączkę). Taki symboliczny zadatek zastępował 
dawną cenę kupna żony. W zamian narzeczony otrzymywał od ojca panny młodej 

8 A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2011, s. 170.
9 W. Orawiecki, jw. s. 42; E. Kamarad, Charakter prawny zaręczyn w prawie materialnym i kolizyjnym, 

[w:] Hereditas Mercaturae: księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi 
Miklaszewskiemu, Kraków 2012, s. 64.

10 E. Kamarad, Charakter prawny zaręczyn w prawie materialnym i kolizyjnym, [w:] Hereditas Mercatu-
rae: księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu, Kra-
ków 2012, s. 64.

11 Por. A. Bruckner, Dzieje kultury polskiej, Kraków 1831, s. 73; J. Gręźlikowski, Kanoniczne i duszpaster-
skie znaczenie instytucji zaręczyn, „Teologia i Człowiek” 37 (2017) nr 1, s. 126-127.

12 J. Gręźlikowski, jw. s. 127.
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przedmiot symbolizujący zobowiązanie do oddania córki za mąż. Po zmówinach na-
stępował ślub właściwy, tzw. zdawiny, następnie przenosiny (wprowadzenie się panny 
młodej do domu męża) oraz pokładziny (skonsumowanie małżeństwa)13. Zaręczyny 
były zawierane przez narzeczonych lub ich rodziców nawet wbrew woli przyszłych 
małżonków i zwyczajowo trwały około czterech lat. Odbywały się poprzez wymianę: 
dziewczyna wręczała mężczyźnie wianek, a on wręczał jej pierścień. Czasem docho-
dziło do wymiany zwrotnej – dziewczyna odbierała wianek, a mężczyzna otrzymywał 
z powrotem pierścień. Istotnym elementem zaręczyn było poczynienie ustaleń co do 
kwestii majątkowych, takich jak określenie wysokości posagu czy wiana. Zerwanie 
zaręczyn skutkowało odpowiedzialnością odszkodowawczą. Z czasem pod wpływem 
ustawodawstwa kościelnego przy zaręczynach zaczął być obecny proboszcz14.

Odnosząc się do instytucji zaręczyn na gruncie prawa kościelnego w Polsce 
to w tymże porządku prawnym zaręczyny były znane przynajmniej od XIII w., kiedy 
to legat papieski Jakub na synodzie we Wrocławiu w 1248 r. zarządził, aby zaręczyny 
miały charakter religijny i odbywały się w obecności kapłana15.

W prawie polskim aktem prawnym zawierającym przepisy odnoszące się do zaręczyn 
był dekret z dnia 25 września 1945 r. dotyczący prawa małżeńskiego. Zaręczyny zostały 
uregulowane w art. 1-4. Zgodnie z nimi wniesienie powództwa o zawarcie małżeństwa 
z tytułu zaręczyn było niedopuszczalne, podobnie jak zastrzeżenie odszkodowania lub 
jakiejkolwiek korzyści na wypadek zerwania zaręczyn. Natomiast zerwanie zaręczyn 
bez słusznego powodu lub danie drugiej stronie słusznego powodu do ich zerwania 
rodziło odpowiedzialność wobec drugiej strony, jej rodziców lub opiekunów za straty 
spowodowane uzasadnionymi przygotowaniami do zawarcia małżeństwa. Co się zaś 
tyczy podarków zaręczynowych to dekret stanowił, że istnieje taka możliwość w przy-
padku niedojścia małżeństwa do skutku. Roszczenie odszkodowawcze oraz z tytułu 
zwrotu podarków przedawniało się z upływem roku po zerwaniu zaręczyn16.

Obecnie obowiązujące ustawodawstwo w Polsce nie normuje zaręczyn, co najpraw-
dopodobniej wynika z faktu, że instytucja zaręczyn straciła na znaczeniu w porów-
naniu z dawnymi czasami. Jednakże obietnica zawarcia małżeństwa złożona drugiej 
osobie może mieć swoje konsekwencje prawne. Z punktu widzenia prawa cywilnego 
zaręczyny mogą być potraktowane jako umowa, na mocy której kobieta i mężczyzna 
uzgadniają między sobą, że w przyszłości zawrą małżeństwo17.

3.  Geneza instytucji zaręczyn w prawie kanonicznym
Instytucja zaręczyn jako wprowadzająca lub zwiastująca bliskie zawarcie mał-

żeństwa, która była obecna w prawie i zwyczajach różnych kultur i narodów została 
przyjęta przez praktykę Kościoła opisaną w konkretnych normach prawnych, w wy-
miarze powszechnym jak i partykularnym. Kościół „przejmując” instytucję zaręczyn 
kierował się względami duszpasterskimi, a przy tym pragnął, aby instytucja ta stanowiła 
ważny czynnik religijnej formacji małżeńskiej, a także widział w niej pewnego rodzaju 
ochronę przed pochopnym zawieraniem małżeństw. Zaręczyny nie były traktowane 

13 Por. S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. I. X – XVIII w., Kraków 2002, s. 230;  
R. Szponder, Regulacja prawna zaręczyn w Polsce, „Analecta Cracoviensia” 50 (2018), s. 281-282.

14 R. Szponder, Regulacja prawna zaręczyn w Polsce, „Analecta Cracoviensia” 50 (2018), s. 282.
15 P. M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2016, s. 61.
16 E. Kamarad, jw. s. 65.
17 Tamże, s. 65.
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przez prawo kanoniczne jako warunek konieczny zawarcia małżeństwa, ani też 
ważność małżeństwa kościelnego nie była uzależniona od wcześniejszych zaręczyn. 
Natomiast od samego początku Kościół akceptował je jako pozytywny i korzystny 
oraz ważny akt przygotowawczy do przyszłego sakramentu małżeństwa18. Mimo, że 
Kościół nie uzależniał małżeństwa od zaręczyn, to jednak przypisywał im ogromne 
znaczenie wychowawcze, ponieważ przez zaręczyny narzeczeni mieli należycie poznać 
się i przygotować do sakramentu małżeństwa. Z tego też względu Kościół nalegał, aby 
zawierano zaręczyny publicznie, wobec świadków, przez wręczenie pierścionka lub 
przez pocałunek, albo też przez ogłaszanie zaręczyn w kościele19.

W pierwszych wiekach Kościoła postrzeganie zaręczyn na Wschodzie i Zachodzie było 
takie samo, jednak w dalszym rozwoju chrześcijaństwa zarysowuje się coraz większa 
różnica co do rozumienia i traktowania tej instytucji w dyscyplinie Kościoła wschod-
niego i zachodniego20. Na Zachodzie nigdy nie przywiązywano do zaręczyn tak daleko 
sięgających skutków, w szczególności nie przywiązywano im znaczenia prawnego. Na-
tomiast w przeciwieństwie do prawa rzymskiego, zaręczyny w Kościele Zachodnim były 
umową przez wykonanie której małżeństwo zyskiwało swoje prawne istnienie. Jednakże 
zaręczyny nie były małżeństwem i zawsze je tak traktowano. W Kościele Wschodnim 
instytucja zaręczyn z czasem zaczęła rozwijać się i przybierać swoiste cechy, na co przede 
wszystkim miało wpływ cywilne prawo bizantyjskie. Ich charakterystyczną cechą było 
zawieranie zaręczyn z błogosławieństwem kapłańskim. Ponadto stanowiły one prze-
szkodę rozrywającą do zawarcia małżeństwa z inną osobą. Można było je unieważnić 
jedynie według zasad stosowanych przy rozwiązywaniu małżeństwa21.

Próbę ustalenia jednolitej i obowiązującej w całym Kościele formy zaręczyn podjęto 
podczas obrad Soboru Trydenckiego, jednakże nie udało się podjąć w tym zakresie żadnej 
uchwały. Ponadto, Kongregacja Soborowa na pytanie odnośnie formy przepisanej przez 
Sobór dla małżeństw czy można ją stosować także do zaręczyn, odpowiedziała że dla 
zaręczyn obowiązuje dotychczasowe prawo. Natomiast Konferencja wydała zgodę, aby 
poszczególni biskupi wydali normy partykularne określające sposób i formę zawierania 
zaręczyn. Jednakże Stolica Apostolska nigdy nie zdecydowała się, aby wydać wiążącą 
formę zaręczyn, która by odpowiadała ustawodawstwu kościelnemu. Dopiero dekret 
Kongregacji Soboru Ne temere z dnia 2 sierpnia 1907 r. wydany z polecenia i za aprobatą 
papieża Piusa X, ustalił dla całego Kościoła określoną formę zaręczyn wskazując, że do 
ważności powinny być zawarte i sporządzone na piśmie i podpisane przez narzeczo-
nych, jednocześnie wskazując na umowny i fakultatywny ich charakter22.

Jak pisze W. Abraham, prawo Kościoła katolickiego do Soboru Trydenckiego nie 
przypisywało żadnych koniecznych formalności do zawarcia związku małżeńskiego, 
nie była również znana żadna obowiązkowa forma zawarcia zaręczyn23. Pojęcie zarę-

18 J. Gręźlikowski, Kanoniczne i duszpasterskie znaczenie instytucji zaręczyn, „Teologia i Człowiek” 37 
(2017), nr 1, s. 127-128; W. Orawiecki, Zaręczyny w tradycji Kościoła powszechnego i współczesnym 
prawie kanonicznym, Wrocław 2008, s. 42.

19 J. Gręźlikowski, jw. s. 128.
20 Tamże, s. 128; M. Żurowski, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Warszawa 1971, s. 94.
21 Tamże, s. 128; T. Gromnicki, Forma zawierania zaręczyn i małżeństwa według dekretu „Ne temere”, Kra-

ków 1910, s. 7-8.
22 J. Gręźlikowski, jw. s. 129.
23 W. Abraham, Forma zawarcia zaręczyn i małżeństwa w najnowszym ustawodawstwie kościelnym, Lwów 

1913, s. 5.
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czyn jest pojęciem właściwym również prawu kanonicznemu, które przyjęło w zupeł-
ności także charakter umowny tego aktu. Kościół, ulegając wyobrażeniom prawnym, 
wytworzonym przez świat rzymski, wśród którego się rozwijał, przyjmował je o tyle, 
o ile odpowiadały jego etyce i nauce, a gdy chodziło o stosunki prawne, z moralno-
ścią lub religią w bliższym pozostającym związku, poddawał je ściślejszej kontroli. 
Wobec tego, zaręczyny, które miały prowadzić do małżeństwa, Kościół starał się już 
w pierwszych wiekach swojego istnienia, aby zamiar zawarcia związku małżeńskiego 
wobec władzy kościelnej wyrażano dla zbadania, czy zamierzony związek będzie 
odpowiadał przepisom kościelnym. Jeżeli nie było żadnych przeszkód, Kościół bło-
gosławił zaręczyny, czemu często towarzyszyła według zwyczaju rzymskiego umowa 
posagowa i odbywało się wręczenie pierścionka przy pocałunku zaręczynowym24.

3.1. Zaręczyny w kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku
Kodeks prawa kanonicznego z 1917 r.25 zaręczyny określał terminem sponsalitia 

(kan. 1017 § 1-2) i podał formę prawną umowy zaręczynowej, przejętą z dekretu Ne 
temere Kongregacji Soboru z 1907 r. Umowę tę, pod sankcją nieważności, należało 
sporządzić na piśmie. Podpisywali ją nie tylko zaręczeni, ale także ordynariusz miejsca 
lub proboszcz (lub w ich miejsce dwóch świadków zwykłych). Podpis dodatkowego 
świadka był potrzebny, gdy jedno z narzeczonych lub obydwoje nie umieli pisać26.

Kodeks piobenedyktyński utrzymał dotychczasowy umowny charakter zaręczyn, 
zasadę ich fakultatywności i określoną ich formę prawną. Główna różnica między prawem 
przedkodeksowym a prawem kodeksowym z 1917 r. polegała na innych skutkach praw-
nych, płynących z zawarcia małżeństwa. Aby zaręczyny były ważne wymagano, by były 
sporządzone na piśmie, opatrzonym datą i podpisami. Pismo musiało wyrażać jasno 
treść umowy zaręczynowej, to czy przyrzeczenie jest jednostronne czy dwustronne, 
bezwzględne czy warunkowe oraz określać przynajmniej w przybliżeniu czas zawar-
cia przyszłego małżeństwa. Osoby zawierające zaręczyny według tej formy musiały 
posiadać zdolność do podejmowania czynności prawnych i czynić to dobrowolnie. Na 
skutek ważnie zawartych zaręczyn powstawał moralny obowiązek zawarcia w stosow-
nym czasie małżeństwa. Ponadto, z ważnie zawartych zaręczyn wypływał obowiązek 
dochowanie sobie wierności. Umowę zaręczynową można było rozwiązać za obopólną 
zgodą. Jeśli zaś umowa była jednostronna, wystarczyło odwołanie strony przyrzeka-
jącej. Zaręczyny zawarte w innej formie, nieprzypisanej przez prawo, nie pociągały za 
sobą żadnych skutków prawnych na zewnątrz, jak również w wymiarze moralnym27.

3.2. Zaręczyny w kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku
W obowiązującym kodeksie prawa kanonicznego28 zrezygnowano z uregulowania 

instytucji zaręczyn, jak miało to miejsce w poprzednim kodeksie. Przede wszystkim 
wynikało to z faktu, że w obecnych czasach w wielu krajach instytucja zaręczyn zdez-
aktualizowała się. Według określenia kodeksowego zaręczyny są jednostronnym lub 

24 Tamże, s. 5-6.
25 Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, 

Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1951.
26 P. M. Gajda, jw. s. 61-62.
27 J. Gręźlikowski, jw. s. 130.
28 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75 (1983) – Kodeks pra-

wa kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.
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dwustronnym przyrzeczeniem małżeństwa; są regulowane prawem partykularnym 
ustanowionym przez konferencję biskupów, z uwzględnieniem zwyczajów oraz prze-
pisów prawa świeckiego, o ile one istnieją (kan. 1062 § 1)29. Kodeks nie przewiduje 
jednolitej formy zaręczyn dla całego Kościoła, upoważniając poszczególne konferencje 
biskupów do ustanowienia w tym względzie odpowiednich norm prawnych, które 
powinny uwzględniać miejscowe zwyczaje oraz obowiązujące prawo świeckie (kan. 
1062 § 1 KPK)30.

Jeśli zaś chodzi o skutki prawne zaręczyn to kodeks prawa kanonicznego stwierdza, 
że „przyrzeczenie małżeństwa nie stanowi podstawy do wniesienia skargi, żądającej 
zwarcia małżeństwa. Przysługuje jednakże skarga o wynagrodzenie szkód, jeśli takie 
powstały” (kan. 1062 § 2). Taką samą treść przyjęto w instrukcji Konferencji Episko-
patu Polski z 5 września 1986 r. (n. 34)31.

Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r. nie podaje formy zawarcia zaręczyn. Za 
poprzednim kodeksem powtarza, że z tytułu zawartych zaręczyn nie można wnosić 
do sądu skargi, domagającej się zawarcia małżeństwa. Przyznaje jednak prawo do 
skargi przed sądem państwowym o wynagrodzenie szkód, jakie powstały z powodu 
zerwania zaręczyn (kan. 1062 § 2 KPK)32.

Papież Franciszek w posynodalnej adhortacji Amoris laetitia mówi o prowadzeniu 
narzeczonych na drodze przygotowania do małżeństwa i wprost wskazuje na osoby 
zaręczone, aby pomóc im w odkryciu wartości i bogactwa małżeństwa oraz dać możli-
wość rozpoznania niezgodności lub zagrożeń33. Jednocześnie wskazuje, że początkowe 
olśnienie zaręczonych prowadzi do usiłowania ukrycia lub relatywizowania wielu rzeczy, 
unikania niezgodności i trudności oraz przesuwania ich na przyszłość. W związku z tym 
papież zachęca duszpasterzy, aby mobilizowali, pobudzali i pomagali narzeczonym 
w wyrażaniu, czego każdy oczekuje od ewentualnego małżeństwa, swego sposobu 
rozumienia, czym jest miłość i zaangażowanie, czego pragnie się od drugiej osoby, jaki 
typ wspólnego życia chce planować. Ponadto, Ojciec Święty wyjaśnia, że okres narze-
czeństwa powinien, przez wspólne rozmowy, pomóc im dostrzec, że w rzeczywistości 
niewiele jest punktów wspólnych ich znajomości, a co jeszcze, że wzajemne zaurocze-
nie nie wystarczy, aby utrzymać związek. Papież Franciszek dodaje również, że nic nie 
jest bardziej zmienne, niepewne i nieprzewidywalne niż pożądanie i nigdy nie należy 
zachęcać do decyzji o zawarciu małżeństwa, jeżeli nie doszło do pogłębienia innych 
motywacji, które dają tym zaręczynom realną szansę stabilności34.

3.3. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski
Konferencja Episkopatu Polski w 1986 r., zgodnie z dyspozycją kan. 1062 § 1, 

biorąc pod uwagę aktualną sytuację wiernych, postanowiła nawiązać do dawnych 

29 P. M. Gajda, jw. s. 60.
30 W. Góralski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom III/2. Księga IV. Uświęcające zadanie Ko-

ścioła, red. J. Krukowski, Poznań 2011, s. 258-259.
31 W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011, s. 89; Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia 

małżeństwa w Kościele katolickim, 5 IX 1986, Kraków 1990.
32 P. M. Gajda, jw. s. 62.
33 Ojciec Święty Franciszek, Posynodalne Adhortacja Apostolska „Amoris laetitia” o miłości w rodzinie,  

nr 205 i 209; J. Gręźlikowski, Kanoniczne i duszpasterskie znaczenie instytucji zaręczyn, „Teologia i Czło-
wiek” 37 (2017), nr 1, s. 136.

34 J. Gręźlikowski, jw. s. 136.
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zwyczajów i ożywić przygotowanie narzeczonych do małżeństwa poprzez odnowienie 
instytucji zaręczyn. Uzasadnieniem tej decyzji są: liczne nieszczęśliwe małżeństwa 
zawarte z wielkim pośpiechem i lekkomyślnie. Natomiast Instrukcja pozytywnie 
ocenia pradawny polsko-węgierski zwyczaj z XIII wieku, zgodnie z którym zawarcie 
małżeństwa poprzedzały zaręczyny zawierane w rodzinnym gronie. Wtedy to spoty-
kały się ze sobą rodziny narzeczonych, co było okazją do ich wzajemnego poznania, 
a młodym pomagało do łatwiejszego i pełniejszego rozeznania środowiska, z którego 
wywodził się przyszły współmałżonek35.

W tym samym dokumencie Konferencja Episkopatu Polski nie przywróciła jed-
nakże praktyki zaręczyn jako czynności obligatoryjnej, lecz jedynie ją „usilnie zaleca”, 
kierując się względami duszpasterskimi (n. 32). Traktując zaręczyny jako szczególną 
formę przygotowania do zawarcia małżeństwa, biskupi polscy mają na uwadze przede 
wszystkim troskę o niezbędne wzajemne poznanie się stron przed ślubem, a także 
stworzenie im możliwości pełniejszego rozeznania środowiska przyszłego współmał-
żonka (n. 31)36. Jeżeli strony zdecydują się na zaręczyny, powinny one odbyć się przy-
najmniej na sześć miesięcy przed planowanym terminem ślubu. Czynność ta powinna 
zgromadzić najbliższych członków rodzin zaręczających się osób. Rodzice obydwu 
stron (lub ich opiekunowie) są upoważnieni do pobłogosławienia pierścionków za-
ręczynowych, które następnie wymieniają sobie narzeczeni i oświadczają przy tym, 
że od tej pory będą się uważać za narzeczonych i zamierzają się pobrać w ustalonym 
czasie, jeżeli przez wzajemne poznanie się, zgodnie dojdą do przekonania, że potra-
fią stworzyć dobrane i zgodne małżeństwo (n. 32). W ten sposób została określona 
forma zaręczyn, które polski episkopat uznał za mające głęboki sens duszpasterski 
i osobisty (n. 34)37.

Samo złożenie przyrzeczenia zawarcia małżeństwa jest umową sensu stricto, 
to jednakże z uwagi na naturę aktu zawarcia małżeństwa nie daje uprawnienia do 
domagania się zawarcia z daną osoba tego związku. Byłoby to sprzeczne z wymogiem 
wolności kwalifikowanej do zawarcia umowy małżeńskiej. Poważna racja, która prze-
mawiałby przeciwko zawarciu małżeństwa stanowi wystarczające usprawiedliwienie 
odstąpienia od przyrzeczenia zaręczynowego38. Natomiast strona, która na skutek 
zerwania zaręczyn i poniosła z tego powodu jakiekolwiek szkody może domagać się, 
i to na drodze sądowej, m.in. zwrotu wszelkich podarków czy wydatków poczynionych 
z uwagi na zamierzone w przyszłości małżeństwo39.

Zaręczyny są niewątpliwie ważnym elementem przeżywania w sposób godny na-
rzeczeństwa i odpowiedzialnego przygotowania stron do małżeństwa. Chodzi głównie 
o lepsze wzajemne rozeznanie osobowości – charakterów, zalet, umiejętności, a także 
ewentualnych anomalii psychicznych czy ukrywanych nałogów. Okres narzeczeństwa 
może trwać dłuższy czas służący podjęciu dojrzałej decyzji na całe życie. Doświadcze-
nie życiowe pozwala stwierdzić, że wzajemne poznanie się narzeczonych i ich rodzin 
ma wpływ na trwałość i pomyślność przyszłego małżeństwa40.

35 P. M. Gajda, jw. s. 62.
36 W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011, s. 89.
37 Tamże, s. 89.
38 Tamże, s. 89-90.
39 M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Katowice 1987, s. 89-93; W. Góral-

ski, Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006, s. 70-72.
40 P. M. Gajda, jw. s. 60-61.
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3.4. Zaręczyny w Kodeksie kanonów Kościołów wschodnich
Kodeks kanonów Kościołów wschodnich stanowi, że zaręczyny, które uroczyście 

poprzedzają zawarcie małżeństwa zgodnie z najstarszą tradycją Wschodu, kierują 
się prawem partykularnym własnego Kościoła sui iuris (kan. 782 § 1 KKKW)41. 
Treść normy kan. 782 przypomina normę kan. 1062 KPK. Elementem odróżniającym 
oba przepisy jest odwołanie w KKKW do starożytnej tradycji związanej z instytucją 
zaręczyn. Ich szczególne znaczenie podkreśla wyrażenie „uroczyście poprzedzają”. 
Podobnie jak w kan. 1062 KPK następuje odwołanie do prawa partykularnego, czyli 
do prawa Kościoła sui iuris. Zgodnie z brzmieniem kan. 27 KKKW Kościołem sui iuris 
jest wspólnota chrześcijan powiązana hierarchią według prawa, którą jako sui iuris 
wyraźnie lub milcząco uznała najwyższa władza Kościoła. Prawodawstwo wschodnie 
także przewiduje możliwość wniesienia skargi o wynagrodzenie szkody spowodo-
wanej zerwaniem zaręczyn, jak również nie dopuszcza prawnej drogi dochodzenia 
zawarcia małżeństwa42.

Zakończenie
Ukazana pokrótce instytucja zaręczyn od strony historyczno-prawnej, jak też 

obowiązującego prawa kanonicznego przybliżyła znaczenie przyrzeczenia zawarcia 
małżeństwa. Ewolucja zaręczyn, jaką przeszły na przestrzeni wieków, spowodowała, 
że obecnie przyrzeczenie zawarcia małżeństwa jest jedynie umową o osobistym cha-
rakterze i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Obecnie zaręczyny co raz rzadziej 
odbywają się w gronie rodzinnym, pomija się także błogosławienie narzeczonych 
przez rodziców lub przez kapłana. Ponadto, panujący współcześnie kryzys instytucji 
małżeństwa i rodziny, pozwala sugerować, że osoby zawierające małżeństwo, nie są 
należycie przygotowane do wspólnego życia, a okresu narzeczeństwa nie wykorzy-
stują prawidłowo na wzajemne bliższe poznanie.

Streszczenie:
Wywodząca się z prawa rzymskiego instytucja zaręczyn została przejęta przez Ko-

ściół, określając ją w kościelnych normach prawnych zarówno w prawie powszechnym 
jak i partykularnym. Kościół przejął i wprowadził do prawa kościelnego instytucję 
zaręczyn kierując się względami duszpasterskimi oraz dostrzegając w niej czynnik 
religijnej formacji oraz przygotowania do zawarcia małżeństwa, a także pewnego 
rodzaju ochronę przed pochopnym zawieraniem małżeństwa. Mimo, że zaręczyny 
nigdy nie były i nie są wymagane jako warunek konieczny do zawarcia małżeństwa, 
to zazwyczaj są pierwszym elementem rozpoczynającym przygotowania do mał-
żeństwa. W artykule zaprezentowano genezę instytucji zaręczyn z uwzględnieniem 
kościelnego prawodawstwa oraz obowiązujących przepisów prawa kanonicznego.

Słowa kluczowe: zaręczyny, małżeństwo, konferencja biskupów, prawo małżeń-
skie, Kościół katolicki

41 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus – Kodeks kano-
nów Kościołów wschodnich promulgowany przez Jana Pawła II, Lublin 2002; P. M. Gajda, jw. s. 61.

42 M. A. Radkowska, Ewolucja form zawarcia zaręczyn w kanonicznym prawie małżeńskim, „Kortowski 
Przegląd Prawniczy 2 (2016), s. 239.
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Summary:
The institution of engagement in canon law
Emerging from the beginnings of the church marriage law took over the insti-

tution of engagement with the Roman law, describing it in church legal standards, 
both in terms of the universal and the particular. The church took over and brought 
to church law institution of engagement on grounds of pastoral, seeing in it a factor 
of religious formation and preparation for marriage, as well as a kind of protection 
against the hasty conclusion of marriage. Engagement does not, and is not, however, 
were never treated as a precondition for marriage, nor the validity of the marriage was 
not dependent on previous engagement. they are the first element starting the pre-
paration for marriage. The purpose of the article is to present the issue of a promise 
of marriage, i.e. a legal aspect of betrothal in the light of applicable law.

Keywords: engagement, marriage, episcopal conference, maritial law, Catholic 
Church
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Wdrażanie dziecka w wieku 
przedszkolnym do moralności w wierze 
katolickiej na przykładzie działań 
przedszkola katolickiego

mgr Agnieszka Wierzchosławska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Nauczyciel akademicki na Wydziale Pedagogiki w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, doktorantka studiów doktoranckich w dziedzinie na-
uk społecznych, specjalność pedagogika. Absolwentka studiów podyplomowych Katecheza przedszkol-
na. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i katechezy przedszkolnej.

Wprowadzenie
Pojęcie moralności można zaliczyć do pojęć interdyscyplinarnych, pojawia się ono 

zarówno w naukach społecznych (głównie towarzyszy zagadnieniom rozwoju i wycho-
wania w pedagogice i psychologii) jak i teologicznych. W niniejszym artykule podejmę 
powyższy temat z obu tych perspektyw łącząc je w całość, jako znalezienie swoistego 
złotego środka we wdrażaniu do moralności dziecka w wieku przedszkolnym przez 
dorosłych: rodziców, opiekunów, wychowawców i katechetów. Rozważania teoretyczne 
zostaną wzbogacone o analizę programu przedszkola katolickiego, gdyż obok środowiska 
rodzinnego w wychowaniu i kształtowaniu postaw – również moralnych – istotną rolę 
pełni także środowisko instytucjonalne jakimi są placówki wychowania przedszkolnego.

Rozwój rozumienia moralnego to kwestia złożona i trudna, jest także niewątpliwie 
nieodłącznym elementem w naszej wierze. Często my, dorośli mamy mimo wszystko 
trudności w ocenie danej sytuacji, lub w realizacji wielu spraw zgodnie z wiarą i mo-
ralnością. Wynika to z wielu czynników. Najprostszymi z nich są choćby lenistwo, 
presja otoczenia, coraz bardziej „wyzwolony” styl życia, pieniądze, media… Czynni-
ków takich wymienić można wiele, jednak są to jedynie wymówki, natomiast rdzeń 
moralności powinien być zgodny i spójny z sumieniem i wiarą katolicką. Podstawową 
więc powinnością człowieka winno być to, by żyć zgodnie z wiarą w Jedynego Boga, 
w której to przestrzeganiu pomaga i wzmacnia kontakt z Nim w rozmaitych formach 
takich jak: Msza święta oraz nabożeństwa, lektura Pisma Świętego, Katechizmu Ko-
ścioła Katolickiego, prasy i literatury katolickiej, czynne uczestnictwo w spotkaniach 
wspólnotowych, codzienna modlitwa oraz inne czynności, które zbliżają do Boga 
i pogłębiają wiarę. My, dorośli jesteśmy jednak tego świadomi, rozumiemy wiele 
rzeczy, a na te, których nie rozumiemy możemy samodzielnie szukać odpowiedzi.  
Co więcej, żyjemy w społeczeństwie, gdzie pewne normy i moralność są już nam dane 
i powszechnie znane.
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1. Moralność w definicjach i teoriach
W kontekście wdrażania najmłodszych do tematu moralności pojawiają się jednak 

następujące pytania: Jak wprowadzić dziecko w świat moralności? Jak pomóc za-
przyjaźnić mu się z Panem Bogiem? Jak wdrożyć je w wartości i pomóc kształtować 
własne sumienie tak, by wzrastało w wierze jak najbardziej świadomie, z radością 
i miłością poznawania tego co dobre i wystrzegania się zła, nie przemocą i walką, 
ale w myśl pięknej zasady „Zło dobrem zwyciężaj?” Jak pomóc mu zrozumieć co jest 
prawdziwie dobre, a co wydaje się tylko z pozoru dobre, a jest budowane na podłożu 
zła, takiego jak kłamstwo, poklask, robienie czegoś na pokaz? Jest to niewątpliwie 
trudne, spoczywające przede wszystkim na rodzicach, ale także w ogromnej mierze 
na nauczycielach, w tym katechetach, zadanie.

By lepiej zrozumieć tę kwestię i spróbować odpowiedzieć na powyższe, złożone 
pytania należy najpierw wytłumaczyć podstawowe zagadnienia z moralnością zwią-
zane. Jedno jest pewne – na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi, swoistej re-
cepty na „wzorowo ukształtowane moralnie dziecko”, gdyż każde dziecko, jak i rodzic, 
wychowawca, katecheta są inni. Niezależnie od wszystkiego nie ma prawidłowej 
moralności bez Boga i przekazanych przez niego wartości.

W literaturze istnieje mnogość definicji jednak na potrzeby niniejszej pracy przyj-
muje się, iż jest to ten konkretny – i jedyny słuszny – system norm, ocen oraz wzorów 
postępowania. Jest to jednak pogląd w sensie bardzo ogólnym. Rozumienie moral-
ności z punktu widzenia współczesnej pedagogiki i psychologii natomiast uznaje, że 
„moralność jest świadomym przyswojeniem sobie standardów związanych z tym, 
co jest dobre, a co złe”1. Oczywiście moralność nie jest jednostkową czynnością, 
lecz procesem i tak według definicji rozwój moralny, to „proces stopniowych zmian 
zachodzących we wrażliwości moralnej dziecka: w jego stosunku do dobra i zła, do 
własnych czynów i ich skutków oraz do spraw innych ludzi”2. W związku z tym, iż jest 
to złożony proces, który tworzy rodzic, czy katecheta, czyli wychowawca, mówimy tu 
o wychowaniu moralnym, które ma na celu w szczególności rozwój moralny dzieci 
i młodzieży, w tym zwłaszcza przekazanie im wiedzy o problemach moralnych i roz-
wijanie umiejętności rozpoznawania tego, co złe, niegodziwe czy wręcz nikczemne 
z moralnego punktu widzenia. Uczy wrażliwości moralnej i gotowości do postępowania 
moralnego3. W zrozumieniu samej moralności i postępowania moralnego pomocne 
będą psychologiczne teorie poznawczo –rozwojowe np. J. Piageta czy L. Kohlberga4, 
które przyjmują, iż postępowanie moralne jest przede wszystkim postępowaniem 
racjonalnym, a podejmowanie przez jednostkę decyzji i towarzyszące im zachowania 
moralne są odbierane jako efekt zachodzących procesów poznawczych. Dodatkowo 
są też wynikiem wiedzy moralnej, rozumowania czy przekonań moralnych5. Według 
wyżej wymienionych psychologów mechanizm rozwoju moralnego nie polega tylko 
na biernym przyjmowaniu przez dziecko gotowych, uznanych społecznie reguł i norm 
moralnych, ale przede wszystkim na aktywnym systematyzowaniu wiedzy moralnej, 

1 J. S. Turner, D. B. Helis, Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999, s. 311.
2 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie „ŻAK”, Warszawa 2007, s. 361
3 M. Łobocki., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005 s. 269
4 M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 56
5 J. Trempała, D. Czyżowska, Rozwój moralny. [w:] B. Harwas-Napierała., J. Trempała (red.), Psychologia 

rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, t. 3, Wyd. Naukowe PWN., Warszawa 2002, s. 107–108
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jaką dziecko nabywa w podejmowanych relacjach społecznych z innymi dziećmi ale 
także z dorosłymi6.

2. Rozwój moralny według J. Piageta i L. Kohlberga
Analizując temat moralności w kategoriach stadiów jego rozwoju dokonując 

przeglądu literatury najczęściej pojawiają się ujęcia dwa ujęcia według psychologów  
J. Piageta i L. Kohlberga, toteż zostaną one także omówione poniżej dla pełnego ujęcia 
tematu moralności dziecka.

Według różnych analiz prac J. Piageta dotyczących rozwoju moralnego wyróżnia 
się dwie, trzy lub cztery fazy tego rozwoju. Na potrzeby niniejszej pracy przytoczony 
zostanie podział na cztery stadia, wśród których wyróżnia się:
– fazę anomii (przypadającą na 0-2 rok życia dziecka),
– fazę realizmu moralnego (przypada ona na około 2-7 rok życia dziecka),
– fazę relatywizmu moralnego (przypada na około 7-11 rok życia),
– fazę autonomii (rozpoczyna się od około 12. roku życia)7.

Faza anomii kiedy okres, w którym dzieci nie odczuwają potrzeby przestrzegania 
zasad (także moralnych), dziecko jest więc według Piageta amoralne, czyli brak w nim 
możliwości rozumienia oraz dokonania ocen jakichkolwiek reguł8.

Faza realizmu moralnego lub egocentryzmu – jest najistotniejsza z perspektywy 
poruszanego tematu moralności dziecka w wieku przedszkolnym. W okresie tym 
dzieci przyjmują wszelkie zasady i reguły w sposób bezwzględny, są według nich stałe, 
niezmienne, autorytatywne. Prawdziwość i wiarygodność tych zasad odzwierciedla 
się w szacunku dzieci do autorytetu dorosłego. Reguły moralne są dla dzieci hetero-
nomiczne i nawet jeśli nie są zrozumiałe nie są one podważane. Natomiast kryterium 
czynu dobrego moralnie jest dla nich posłuszeństwo wobec dorosłych i odwrotnie: 
nieposłuszeństwo jest według nich powiązane ze złym czynem (bez względu na in-
tencje). Dzieci cechują się także poczuciem sprawiedliwości immanentnej – każdy 
czyn ma swoje konsekwencje. Co więcej ocena moralna z perspektywy dziecka jest 
ściśle powiązana z kategoriami następstw fizycznych, liczą się bardziej konsekwencje 
czynu aniżeli motywy i intencje sprawcy. Reasumując jest to czas podporządkowania 
się zasadom w sposób linearny pozbawiony oceny sytuacji i warunków9.

Faza relatywizmu moralnego to okres, podczas którego dzieci powoli przekonują 
się o tym, iż zasady moralne to umowy międzyludzkie mające na celu pomoc i służenie 
sobie nawzajem. Wówczas przestrzeganie danych norm to nie tylko podporządkowanie 
się ale wynik autonomicznych decyzji dzięki współdziałaniu z innymi10.

Faza autonomii Na tym etapie dzieci chcą współtworzyć reguły, dodatkowo za-
uważają, że mogą istnieć różne opinie i punkty widzenia na dany aspekt. Oprócz sku-
piania swojej uwagi tylko na moralności związanej z własną osobą zauważają także 
ogólnoludzkie problemy moralne11.

Wyróżnione i opisane stadia rozwoju moralności według L. Kohlberga są swoistym 
rozszerzeniem i uszczegółowieniem powyższego opracowania stadiów J. Piageta.

6 J. Trempała, D. Czyżowska, Rozwój moralny…, dz. cyt. s. 108 i n.
7 M. Łobocki, Wychowanie moralne…, s. 57
8 Tamże, s. 57-58
9 J. Piaget, Rozwój ocen moralnych dziecka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1967 s. 99-101 i n.
10 M. Łobocki, Wchowanie moralne…, dz. cyt. s. 58
11 Tamże, s.57-59
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L. Kohlberg wyróżnił trzy główne poziomy:
– przedkonwencjonalny (2-7 rok życia)
– konwencjonalny (7-11 rok życia)
– postkonwencjonalny (od 12-go roku życia).

Poziom przedkonwencjonalny jest typowy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
wczesnoszkolnym i jest to etap, gdzie według twórcy tych kategorii trudno mówić stricte 
o moralności, gdyż postępowanie dziecka zależy tutaj w dużej mierze od uwarunko-
wań zewnętrznych12. Etap można porównać do ustalonego przez J. Piageta stadium 
realizmu moralnego. Na poziomie przedkonwencjonalnym wyróżnia się dwa stadia:
– stadium kary i posłuszeństwa (inaczej moralności heteronomicznej)
– stadium relatywizmu instrumentalnego (inaczej moralności instrumentalno–he-

donistycznej)13.
Pierwsze stadium charakteryzuje się przestrzeganiem reguł głównie w kontekście 

uniknięcia kary oraz przekonaniem o konieczności posłuszeństwa dorosłemu jako 
autorytetowi, ocenie złego zachowania przez pryzmat jego skutków fizycznych. Jest 
to także etap egocentryzmu dziecięcego, co potęguje ocenianie wszystkiego z wła-
snego punktu widzenia skupiając się na własnych korzyściach14.

Drugie stadium cechuje oceniania „dobrego” zachowania jako tego, które służy 
bezpośrednio korzyściom jego sprawcy. Na tym etapie rozwijać zaczyna się współ-
praca z rówieśnikami polegająca na transakcji – wspólnym zawiązywaniu umów 
prowadzących do wymiernych korzyści zwłaszcza dla siebie samego. W tym stadium 
dzieci rozumieją i zauważają potrzeby czy inny punkt widzenia drugiej osoby ale nie 
potrafią jeszcze wczuwać się w ich położenie15.

Reasumując powyższe założenia psychologów należy tym bardziej podkreślić 
rolę dorosłego jako autorytetu odpowiedzialnego za kształtowanie się postrzegania 
moralnego przez dziecko w wieku przedszkolnym. Na tym etapie dziecko bowiem 
przyjmuje polecenia i oceny moralne osoby dorosłej jako jedyne słuszne i nie poddaje 
ich własnym osądom i analizom wobec czego rola nauczyciela, rodzica, wychowawcy 
czy katechety staje się kluczowa w prezentowaniu dziecku odpowiednich, etycznych 
i moralnych postaw nie tylko poprzez stosowanie poleceń ale przede wszystkim po-
przez własną postawę i własne postępowanie.

Analizując rozwój moralny, który zachodzi na wielu płaszczyznach: emocjonalnej, 
poznawczej i behawioralnej, nieodłączną kwestią jest sumienie, które kształtuje się 
w dziecku, „na które składa się zespół zinternalizowanych przez dziecko zasad postę-
powania i reakcji emocjonalnych (poczucia winy i wstydu) pojawiających się w razie 
prób naruszania tych zasad”16. Wielu badaczy i psychologów, niezależnie od wyzna-
wanej wiary (która często w naukach jest po prostu z różnych względów pomijana) 
zwraca uwagę i poddaje wielostronnej analizie rozwój moralny, co tylko utwierdza 
w bardzo ważnej jego roli w życiu człowieka oraz w rozwoju dziecka.

12 A. Birch., T. Malim, Psychologia rozwojowa w zarysie, przeł. J. Łuczyński, M. Olejnik, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2001, s. 93

13 M. Łobocki, Wychowanie moralne…, dz. cyt., s. 60
14 R. Vasta, M. M. Haith, S. A. Miller, Psychologia dziecka, WSiP, Warszawa 1995 s. 485
15 M. Łobocki, Wychowanie moralne, dz. cyt.. s. 60-61
16 J. Trempała, Rozumowanie moralne i odporność dziecka na pokusę oszustwa, Wyd. Uczelniane WSP, 

Bydgoszcz 1993, s. 12.
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3. Wychowanie moralne
W literaturze przedmiotu odnajdujemy zarówno tradycyjne jak i nowoczesne 

metody wychowania moralnego, które są pedagogicznym oddziaływaniem wy-
chowawczym. Jako pierwszorzędna i najczęściej odnosząca się do dzieci w wieku 
przedszkolnym jest metoda modelowania, uczenia się zastępczego lub przez na-
śladownictwo nazywana też metodą dawania przykładu postępowania moralnego 
– w szczególności przez osoby, które są dla dzieckiem wzorem: rodziców, wycho-
wawców oraz nauczycieli17. Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej stadia rozwoju 
moralnego oraz szczególną rolę dorosłego jako autorytetu w życiu i rozwoju dziecka 
w wieku przedszkolnym jest to metoda kluczowa. Kluczowe bowiem przy mode-
lowaniu jest to, że model odgrywa tym istotniejszą rolę w kształtowaniu postaw 
obserwatora im jest dla niego ważniejszy, opiekuńczy czy przyjacielski oraz im 
większy jest zakres opieki modela (włączając w to zarówno oparcie duchowe jak 
i materialne) nad obserwatorem18.

4. Moralność w ujęciu wiary katolickiej
Zaznaczając wysokie znaczenie postępowania moralnego z perspektywy nauko-

wej przejdę teraz na płaszczyznę religijną. Głównymi wyznacznikami takiego postę-
powania w naszej wierze jest Pismo Święte oraz opracowany Katechizm Kościoła 
Katolickiego, który prezentuje nam wyjaśnienie wielu kwestii moralnych. Dookreśla 
nam i definiuje czym jest wolna wola, dobre i złe postępowanie oraz czyny. Podkreśla 
także, iż moralność ludzkich czynów uwarunkowana jest przede wszystkim trzema 
czynnikami, którymi są: wybrany przedmiot, zamierzony cel, czyli intencja oraz oko-
liczności działania. Wszystkie te trzy komponenty muszą dążyć do dobra, by można 
było mówić o moralności19. Dodatkowo sam rozwój poznawczo – moralny dziecka, 
jak też udowodnili naukowcy składa się zarówno z biernego jak i aktywnego przyswa-
jania i organizowania danych norm. Przekładając to na płaszczyznę religijną dziecko 
potrzebuje nie tylko przykładów moralności ze strony wychowawcy jak i włączania 
w różne sytuacje społeczne wymagające refleksji nad postępowaniem, rozmowy, analizy 
co pomaga w kształtowaniu sumienia. Dzięki temu dziecko nie postępuje wyłącznie 
instrumentalnie, ale rozwija świadomość podejmowanych decyzji, a podejmując je 
samodzielnie kształtuje w sobie także odpowiedzialność za własne wyboru i postę-
powanie zgodnie z wiarą katolicką, wartościami oraz własnym sumieniem. Katechizm 
podkreśla, że „w głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie daje, 
lecz któremu winien być posłuszny i którego głos, nawołując go zawsze do miłowa-
nia i czynienia dobra oraz unikania zła tam, gdzie należy, rozbrzmiewa we wnętrzu 
człowieka. Człowiek bowiem ma w sercu przez Boga wpisane prawo. Sumienie jest 
najskrytszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, a w nim pozostaje on sam z Bogiem, 
którego głos rozbrzmiewa w jego wnętrzu”20. Mnogość i indywidualność sytuacji oraz 
wsparcie ze strony wychowawcy rozwija dziecko i kształtuje w nim prawidłowe po-
stępowania moralne i refleksje nad nimi. Refleksja bowiem towarzyszy człowiekowi 
w dwóch momentach: przed dokonaniem czynu oraz po jego zakończeniu. Dotyczy 

17 M. Łobocki, Wychowanie moralne… dz. cyt., s. 22-23
18 M. Bronfenbrebber Dwa światy wychowania ZSRR i USA, PWN, Warszawa, 1988 s. 179-188
19 Katechizm Kościoła Katolickiego, Wyd. Pallottinum, Poznań 1994, 1750-1761
20 Katechizm Kościoła Katolickiego, dz. cyt., 1776
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nie tylko przedmiotu poznania, ale także danego aktu poznawczego21. Refleksja jest 
także nieodłącznym i koniecznym elementem wysiłku szukania i poznania prawdy, 
ujmowania jej i tworzenia swoistych sądów22.

5. Rola przedszkola we wdrażaniu do moralności – analiza dokumentów
Jak zostało wcześniej omówione wdrażanie do moralności dziecka w wieku przed-

szkolnym szczególną rolę odgrywa dorosły. Niewątpliwie najważniejszą z nich jest rola 
rodziców czy opiekunów. Należy jednak pamiętać, że oprócz środowiska rodzinnego 
– domowego dziecko wzrasta często także w środowisku instytucjonalnym jakim jest 
zorganizowana forma wychowania – najczęściej przedszkole. Placówki takie posia-
dając uprawnienia i kompetencje również odgrywają ważną rolę w kształtowaniu 
postaw, w tym społecznych i moralnych, dziecka23.

Na szczególną uwagę we wdrażaniu do moralności dziecka i kształtowaniu w nich 
postaw katolickich zgodnych z taką moralnością zasługują placówki wychowawczo 
– edukacyjne o charakterze religijnym, w tym głównie przedszkola katolickie, które 
w swoich profilach szczególnie podkreślają wychowanie do wartości moralnych 
i kształtowania postaw chrześcijańskich.

Na potrzeby niniejszej pracy dokonana została analiza wdrażania do moralności 
dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie przedszkola katolickiego Sióstr Elżbie-
tanek w Bydgoszczy. Katolickie Przedszkole Sióstr Elżbietanek funkcjonuje przy domu 
zakonnym Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Bydgoszczy. Jest placówką publiczną 
i składa się z sześciu grup przedszkolnych. Przedszkole swoim profilem i działaniami 
czynnie bierze udział we wdrażaniu dzieci do moralności w zgodzie z wiarą katolicką.

Do przeanalizowania profilu i pracy placówki pod kątem wdrażania dziecka do 
moralności w wierze katolickiej posłuży metoda analizy dokumentów, zwaną także 
metodą analizy treści. „Analiza dokumentów, jako jedna z metoda badań pedagogicz-
nych, polega na opisie i interpretacji szeroko rozumianych wytworów (dokumen-
tów)”24. Wytwory bowiem zarówno pisane jak i nie pisane mogą: „stanowić źródło 
informacji, na podstawie której można wydawać uzasadnione sądy o przedmiotach, 
ludziach i procesach”25. Są to więc takie treści, które mogą być źródłem ważnych 
i interesujących badacza faktach. Poddane poniżej analizie treści będą infor-
macjami ze strony internetowej Przedszkola Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy 
i będą to następujące dokumenty: Koncepcja Pracy Przedszkola, Programy 
Pracy oraz informacje dodatkowe (aktualności, informacje dla rodziców) do-
stępne na stronie internetowej placówki oraz fotografie zamieszczone w galerii 
internetowej na tejże stronie26. Analizując wskazane materiały na uwagę zasługują 
następujące punkty:
– Jako priorytet swojej działalności przedszkole stawia wspomaganie rozwoju dzieci 

w zgodzie z wrodzonym potencjałem oraz możliwościami zarówno w duchowych 

21 M. Krąpiec, Funkcja refleksji w analizie czynu moralnego [w:] Roczniki Filozoficzne, z. 2., 1980, s. 117–118
22 K. Wojtyła, Sumienie prawe, Wyd. im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „ SOLI DEO” Warszawa 2002 

s. 203-204
23 J. Walczyna, Kształtowanie postaw społeczno-moralnych dzieci w wieku przedszkolnym, PWN, Warsza-

wa 1978, s. 205
24 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 212
25 Z. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, T. 4, WSiP, Warszawa 1995, s. 158
26 https://elzbietanki.edu.pl/koncepcja-pracy/ – dostęp 17.05.2022
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relacjach z Bogiem jak i w relacjach i współpracy z rodzicami oraz środowiskiem 
starając się wszechstronnie dopasować do tych składowych.

– Placówka zwraca uwagę zarówno na aspekty materialne jak i kadrowe oraz wyma-
gania programowe wynikające z podstaw prawnych. Koncepcja pracy przedszkola 
podkreśla, iż podstawą działania jest pragnienie realizacji chrześcijańskiej wizji 
wychowania.

– Przedszkole pełniąc funkcję wychowawczo – dydaktyczną realizuje określone 
w ustawie o systemie oświaty cele i zadania stawiając jako wiodący i podstawowy 
katolicki system wartości.

– Swoimi działaniami placówka stara się wzmacniać rodziny w katolickim wycho-
waniu dzieci, pomaga w kształtowaniu chrześcijańskiej postawy oraz wspiera 
działania wychowawcze rodziców pełniąc funkcję doradczą, współpraca i dbanie 
o relacje z rodzicami ukierunkowane na wspólny cel jakim jest dobro dziecka są 
nieodłącznym elementem działań placówki.

– Wykwalifikowana kadra pod opieką dyrekcji i we współpracy ze środowiskiem 
(zarówno duchowym jak i świeckim) wspiera rozwój duchowy i moralny dzieci 
dbając jednocześnie harmonijny i wszechstronny rozwój intelektualny, społeczny 
oraz fizyczno-zdrowotny zarówno podczas zajęć dydaktycznych, dodatkowych, 
czasu wolnego jak i w aktywnościach związanych z wiarą katolicką takich jak: ka-
techeza, codzienna modlitwa, organizacja uroczystości religijnych, mszy świętych, 
nabożeństw i innych form przybliżających duchowo do Pana Boga.

– Dużą uwagę przykłada się do bezpiecznych i higienicznych warunków i spędzania 
dnia w poczuciu miłości, akceptacji i wzajemnego szacunku27.
Zadania dydaktyczno – wychowawcze oprócz standardowych treści wynikających 

z programu nauczania i podstawy programowej są poszerzone także o tematy i za-
gadnienia związane z moralnością oraz wiarą katolicką między innymi w rozumieniu 
celebracji uroczystości religijnych28.

Dodatkowo w pozostałych materiałach na stronie przedszkola widnieje zakładka 
zawierająca treści modlitw oraz aktualne pieśni religijne (na przykład pieśni na msze 
święte roratnie czy na Wielki Post)29. Oprócz tego w zakładce dotyczącej zajęć do-
datkowych znaleźć możemy informacje o katechezie, która ma miejsce we wszystkich 
sześciu grupach i odbywa się dwa razy w tygodniu30. Harmonogram uroczystości 
w przedszkolu zawiera takie wydarzenia związane z wartościami katolickimi jak: Dzień 
Papieski, Uroczystość Świętej Elżbiety (obchodzona bardzo uroczyście z przedstawie-
niem dotyczącym życia Świętej Elżbiety – patronki zgromadzenia Sióstr Elżbietanek), 
spotkanie ze Świętym Mikołajem (w tradycyjnym stroju biskupa), spotkanie opłatkowe, 
jasełka z przedstawieniem dotyczącym Bożego Narodzenia, śniadanie Wielkanocne. 
Dodatkowo organizowane są też uroczystości wspierające wartości rodzinne, takie 
jak festyn rodzinny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka31.

Dokonując przeglądu powyższych zakładek na stronie internetowej dostrzec można 
szczególną dbałość o rozwój nie tylko fizyczny, społeczny, emocjonalny i poznawczy 

27 https://elzbietanki.edu.pl/koncepcja-pracy/ – dostęp 17.05.2022
28 https://elzbietanki.edu.pl/elfy/zadania-wychowawczo-dydaktyczne/ – dostęp 17.05.2022
29 https://elzbietanki.edu.pl/piesni/ – dostęp 17.05.2022
30 https://elzbietanki.edu.pl/katecheza/ – dostęp 17.05.2022
31 https://elzbietanki.edu.pl/harmonogram-uroczystosci/ – dostęp 17.05.2022
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ale także rozwój duchowy, religijny i moralny. Przedszkole dla zapewnienia dzieciom 
bezpiecznych i perspektywicznych warunków w duchu katolickim w wysokim stopniu 
skupia się na doborze kadry, która oprócz wysokiego, kierunkowego wykształcenia 
ma także odznaczać się wartościami zgodnymi z profilem placówki, gdyż pełnią oni 
ona kluczową rolę w kształtowaniu postaw dzieci. Nadrzędnymi wartościami są tu 
poczucie bezpieczeństwa, atmosfera przyjaźni, wzajemnego zrozumienia, akceptacji 
i szacunku.

Dokonując analizy zdjęć dostępnych na stronie internetowej w galerii dostępne 
są fotorelacje i filmy zarówno z aktywności dnia codziennego jak i z uroczystości32. 
Sale wyróżniają się schludnością, jasnością i czystością a wewnątrz znaleźć można 
symbole katolickie takie jak krzyże w każdej sali oraz święte obrazy natomiast przy 
wejściu do placówki znajduje się obraz Świętej Elżbiety – elementy te podkreślają 
religijny charakter przedszkola. Zdjęcia z uroczystości pokrywają się ze wskazanymi 
w harmonogramie wydarzeniami – znajdują się zdjęcia z rorat, mszy świętych, uro-
czystości religijnych. W wydarzeniach tych oprócz dzieci i kadry przedszkolnej często 
udział biorą także rodzice i opiekunowie. Na twarzach dzieci widać radość, zaangażo-
wanie i skupienie – widać, że starają się świadomie uczestniczyć w organizowanych 
im aktywnościach.

Wnioski z przeglądu i analizy powyższych dokumentów dostępnych na stronie 
internetowej przedszkola katolickiego są następujące:
– widoczna jest spójność w założeniach programu przedszkola oraz działaniu kadry,
– program pracy przedszkola oraz zadania wychowawczo – dydaktyczne wspierają 

i rozwijają wszechstronnie rozwój dziecka, w którym ważną rolę pełni rozwój 
moralny w duchu katolickim,

– dzieci aktywnie uczestniczą w licznych uroczystościach i wydarzeniach religijnych,
– dzieci rozwijają swoją moralność i wiarę zarówno w codziennych aktywnościach 

takich jak rozmowy, przestrzeganie wspólnych reguł i zasad czy modlitwach,
– nauczyciele przygotowani do pracy z dziećmi sami także swoim postępowaniem 

i współpracą są dla dzieci autorytetem i kształtują w nich pozytywne postrzeganie 
zasad moralnych,

– włączani do działań rodzice, którzy wraz z kadrą określają wspólne celów wzmac-
nia współpracę i sprawia, że wychowanie dzieci staje się wszechstronne i zmierza 
ku tym samym wartościom w duchu katolickim.
Reasumując, przedszkole czynnie bierze udział we wszechstronnym, w tym 

moralnym rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem wartości moralnych, 
możliwości i potrzeb dziecka wynikających z jego wieku, możliwości i aktywności. 
Wiara katolicka nie jest tylko elementem ale stanowi integralną część programu wy-
chowawczo – dydaktycznego.

Zakończenie
Reasumując powyższy przegląd teoretyczny zarówno dotyczący moralności samej 

w sobie jak i w kontekście wdrażania do moralności w wierze katolickiej dzieci w wieku 
przedszkolnym jak i dokonaną analizę dokumentów w postaci materiałów ze strony 
internetowej przedszkola katolickiego ważne jest, by stanowić swoją postawą będąc 
rodzicem, wychowawcą, katechetą, opiekunem wzór i autorytet opierający się na 

32 https://elzbietanki.edu.pl/2020-2021-2/ – dostęp 17.05.2022
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wartościach spójnych z moralnością i wiarą. Istotne jest także, by traktować dziecko, 
jako nie tylko podopiecznego ale także niezależną istotę, która nie tylko zna i przestrzega 
dane normy, ale stopniowo także wraz z wiekiem i dzięki poczuciu bezpieczeństwa, 
edukacji oraz wpierającemu i rozwijającemu wychowaniu podejmuje także próby ich 
rozumienia i interpretowania.. Dodatkowo wdrażanie do odpowiedzialności pozwoli 
na kształtowanie w dziecku prawidłowego korzystania z wolności, wybierania między 
dobrem a złem, podejmowania decyzji i świadomości konsekwencji swoich wyborów 
– zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Dziecko potrzebuje zasad ale i świa-
domych prób postępowania według nich, jednocześnie potrzebuje także wsparcia ze 
strony wychowawcy w dążeniu do prawidłowego rozwoju moralności zakorzenionego 
w prawdzie, wierze i osobistej, bliskiej relacji z Bogiem. Będzie to jednak możliwe 
tylko ze wsparciem ze strony dorosłego, który oprócz przekazywania zasad będzie 
także własnym zachowaniem i postępowaniem stanowił wzór wartości dla dziecka. 
Każde środowisko zarówno rodzinne jak i instytucjonalne (placówki wychowania 
przedszkolnego) powinny więc wspólnie i spójnie dążyć do przekazywania prawi-
dłowych norm, wzorców i wartości najmłodszym.

Streszczenie:
Artykuł podejmuje tematykę wdrażania do moralności dziecka w wieku przedszkol-

nym ze szczególnym uwzględnieniem wychowania w wierze katolickiej. Przedmiotem 
analizy jest wielopłaszczyznowe podejście do aspektu moralności i wychowania dziecka 
przez dorosłego: rodzica, wychowawcę, nauczyciela czy katechetę. Analizie poddanej 
zostaje także program przedszkola katolickiego jako istotnego, obok najważniejszej 
grupy społecznej jaką jest rodzina, miejsca instytucjonalnego włączającego dziecko 
w życie zgodnie z wartościami moralnymi w duchu katolickim.

Słowa kluczowe: dziecko, przedszkole, moralność, wiara katolicka, wychowanie

Summary:
Introducing preschool children to morality in the Catholic faith
The article deals with the subject of introducing preschool children to morality 

with particular emphasis on upbringing in the Catholic faith. The subject of the ana-
lysis is a multifaceted approach to the aspect of morality and the upbringing of a child 
by an adult: a parent, educator, teacher or catechist. The curriculum of the Catholic 
kindergarten is also analyzed as an important institution, next to the most important 
social group which is the family, an institutional place that integrates the child into 
life in accordance with moral values in the Catholic spirit.

Kayword: child, kindergarten, morality, Catholic faith, education

Bibliogafia:
1.  Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 

2009.
2. Birch A., Malim T., Psychologia rozwojowa w zarysie, przeł. J. Łuczyński, M. Olejnik, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
3. Bronfenbrebber M., Dwa światy wychowania ZSRR i USA, PWN, Warszawa, 1988.
4. Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1994
5. Krąpiec M., Funkcja refleksji w analizie czynu moralnego [w:] Roczniki Filozoficzne, 

z. 2., 1980.



CATHOLIC PEDAGOGICS

264

6. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2008.

7. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 
2005.

8. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie „ŻAK”, Warszawa 2007.
9. Piaget J., Rozwój ocen moralnych dziecka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1967.
10. Trempała J., Czyżowska D., Rozwój moralny. [w:] B. Harwas-Napierała., J. Trem-

pała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, t. 3, Wyd. 
Naukowe PWN S.A., Warszawa 2002.

11. Trempała J., Rozumowanie moralne i odporność dziecka na pokusę oszustwa, Wyd. 
Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1993.

12. Turner J. S., Helis D. B., Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999.
13. Vasta R., Haith M. M., Miller S. A., Psychologia dziecka, WSiP, Warszawa 1995.
14. Walczyna J., Kształtowanie postaw społeczno-moralnych dzieci w wieku przedszko-

lym, PWN, Warszawa 1978.
15. Wojtyła K., Sumienie prawe, Wyd. im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „SOLI DEO”, 

Warszawa 2002.
16. Zaczyński Z., Praca badawcza nauczyciela, T. 4, WSiP, Warszawa 1995

Netografia:
1. https://elzbietanki.edu.pl/

Kościół w parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Książnicach



PEDAGOGIKA KATOLICKA

265

Poziomy kompetencji 
społecznych asystentów rodzin 
a hierarchia wartości

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.

Wprowadzenie
W poniższej pracy za punkt wyjścia przyjęto definicję kompetencji społecznych 

za J. Skrzypczakiem1, ujmowaną jako zdolność do czegoś, zależną zarazem od zna-
jomości wchodzących w nią wiadomości, umiejętności i sprawności. Zatem za prze-
jawy kompetencji społecznych asystentów rodzin zostały przyjęte: wiedza społeczna 
– wiedza dotycząca pomocy społecznej, w tym asystentury rodzin, umiejętności spo-
łeczne –umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych oraz motywacja do 
pracy w systemie opieki społecznej w tym jako asystent rodziny. Ujmowanie wiedzy 
społecznej przyjęto za J. Borkowskim, który stoi na stanowisku, że jest to: wiedza 
społeczna, czyli systematyczne uczenie i dokształcanie; wiedza o sobie samym oraz 
wiedza o zasadach funkcjonowania małych grup społecznych, jak również dużych 
zbiorowości ludzkich2. Definicję umiejętności społecznych przyjęto zgodnie z koncep-
cją kompetencji społecznych A. Matczak. Badaczka uważa, że kompetencje społeczne 
należy rozumieć jako złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie 
w sytuacjach społecznych określonego typu. Oznacza to, że radzenie sobie w różnego 
rodzaju sytuacjach społecznych determinują różnorakie specyficzne umiejętności3. 
Rozumienie motywacji przyjęto za K. Obuchowskim, traktującym motyw jako ogół 
czynników, które spowodowały czyjeś działanie4.

1. Metodologia przeprowadzonych badań
Badania zostały przeprowadzone przy pomocy metody ilościowej, sondażu dia-

gnostycznego. Wzięło w nich udział 225 asystentów rodziny z obszaru całej Polski. 

1 J. Skrzypczak, Tak zwane kompetencje kluczowe, ich charakter i potrzeba kształtowania w edukacji usta-
wicznej, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 1998, nr 3, s. 20.

2 J. Borkowski, Podstawy psychologii społecznej, Warszawa 2003, s. 110-112, 117.
3 A. Matczak, Diagnoza intelektu, Warszawa 1994, s. 91-93.
4 K. Obuchowski, Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa 1983, s. 22.
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Badanie realizowano od września 2019 r. do marca 2020 r. Respondentami byli pra-
cujący zawodowo asystenci w MOPR oraz podobnych placówkach na terenie całego 
kraju – dobór próby miał charakter celowy. Większość badanych asystentów stanowiły 
kobiety (93,8%). Średnia wieku wynosiła 36 lat. Najwięcej respondentów ukończyło 
studia magisterskie na kierunku pedagogika (80,4%).

Założono, że występuje istotny związek między poziomami kompetencji spo-
łecznych asystentów rodzin a hierarchią wartości5. W celu zbadania tych korelacji 
wykorzystano standaryzowane narzędzie stworzone przez M. Rokeacha – test Value 
Survey (VS), zaadaptowaną przez J. Bitner, A. Jaworowską i A. Matczak do warunków 
polskich6. Skala Wartości składa się z dwóch list: 18 wartości ostatecznych oraz 18 
wartości instrumentalnych.

Narzędzie służy do badania systemu wartości. Zadaniem respondentów jest po-
rangowanie danych wartości z uwagi na ich ważność7.

Analizy statystyczne zostały wykonane przy użyciu programu IBM SPSS Statistics 
25.0. Za pomocą programu obliczone zostały podstawowe statystyki opisowe wraz 
z testem normalności rozkładu. W celu porównania osób z niskim, przeciętnym i wy-
sokim poziomem umiejętności społecznych, wiedzy bądź motywacji pod względem 
zmiennych ilościowych, przeprowadzono jednoczynnikową analizę wariancji bądź 
analizę testem H Kruskala Wallisa. W celu porównania grup pod względem zmien-
nych kategorialnych/nominalnych, przeprowadzono analizę testem χ2 Pearsona bądź 
testem dokładnym Fishera. Jako poziom istotności na potrzeby analiz przyjęto α = 0,05.

2. Hierarchia wartości
W pierwszym kroku obliczone zostały podstawowe statystyki opisowe wraz 

z testem normalności rozkładu Kołmogorowa-Smirnowa. Analizy przeprowa-
dzono dla oceny hierarchii wartości ostatecznych i instrumentalnych. Analiza 
testem Kołmogorowa-Smirnowa wykazała, że żadna z analizowanych zmiennych 
nie przyjmowała rozkładu zgodnego z rozkładem normalnym. Niemniej, wartości 
skośności, podobnie jak w przypadku poziomu wiedzy i motywacji nie wykraczały 
poza wartość bezwzględną 2, w związku z czym można założyć, że odchylenie to nie 
było znaczące. Ze względu na to, że wartości były oceniane rangowo, zakłada się, 
że im niższa jest wartość mediany (średniej), tym dana wartość znajduje się wyżej 
w rankingu. Spośród wartości ostatecznych najwyżej cenione było bezpieczeństwo 
rodziny, natomiast najniżej – życie pełne wrażeń. Spośród wartości instrumentalnych 
najwyżej w rankingu plasowały się wartości: odpowiedzialny i kochający, natomiast 
najniżej – posłuszny. Szczegółowe wyniki przeprowadzonych analiz zamieszczono 
w tabelach nr 1 i nr 2.

5 J. Skrzypczak, dz. cyt., s. 20.
6 A. Jaworowska, A. Matczak, J. Bitner, Skala Wartości Rokeacha RVS. Polska adaptacja, Warszawa 2011, 

s. 5-28.
7 https://www.practest.com.pl/rvs-skala-wartosci-rokeacha [dostęp 29.04.2022 r.]
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Tabela nr 1. Podstawowe statystyki opisowe wraz z testem normalności rozkładu dla hierarchii 
wartości ostatecznych.

Zmienne M Me SD Sk Kurt. Min. Maks. D p
Wartości ostateczne
Bezpieczeństwo 
narodowe 11,47 13,00 5,56 -0,46 -1,21 1,00 18,00 0,16 <0,001

Bezpieczeństwo 
rodziny 3,88 2,00 4,23 1,77 2,26 1,00 18,00 0,25 <0,001

Dojrzała miłość 6,91 6,00 4,52 0,70 -0,63 1,00 17,00 0,15 <0,001
Dostatnie życie 10,84 12,00 4,89 -0,36 -0,99 1,00 18,00 0,11 <0,001
Mądrość 5,51 5,00 3,59 0,83 0,02 1,00 16,00 0,15 <0,001
Poczucie dokonania 11,03 12,00 3,93 -0,41 -0,60 1,00 18,00 0,11 <0,001
Poczucie własnej 
godności 6,66 6,00 3,95 0,70 -0,06 1,00 18,00 0,11 <0,001

Pokój na świecie 10,93 12,00 5,08 -0,43 -1,01 1,00 18,00 0,12 <0,001
Prawdziwa przyjaźń 8,08 8,00 3,80 0,21 -0,64 1,00 18,00 0,10 <0,001
Przyjemność 11,18 12,00 4,18 -0,29 -0,89 1,00 18,00 0,10 <0,001
Równowaga 
wewnętrzna 7,10 6,00 4,10 0,64 -0,25 1,00 18,00 0,12 <0,001

Równość 10,13 11,00 4,07 -0,30 -0,77 1,00 18,00 0,11 <0,001
Szczęście 7,28 7,00 4,19 0,35 -0,95 1,00 17,00 0,12 <0,001
Świat piękna 12,87 13,00 3,52 -0,71 -0,02 1,00 18,00 0,12 <0,001
Uznanie społeczne 11,77 13,00 4,18 -0,46 -0,74 1,00 18,00 0,14 <0,001
Wolność 7,76 8,00 4,19 0,27 -0,69 1,00 17,00 0,09 <0,001
Zbawienie 12,60 14,00 5,54 -0,84 -0,54 1,00 18,00 0,17 <0,001
Życie pełne wrażeń 14,85 16,00 3,76 -1,48 1,95 1,00 18,00 0,21 <0,001
Adnotacja. M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt. – kurtoza; 
Min. – wynik minimalny; Maks. – wynik maksymalny; D – statystyka testu Kołmogorowa-Smirnowa; 

p – prawdopodobieństwo testowe
Źródło: Badania własne

Tabela nr 2. Podstawowe statystyki opisowe wraz z testem normalności rozkładu dla hierarchii 
wartości instrumentalnych.

Zmienne M Me SD Sk Kurt. Min. Maks. D p
Wartości instrumentalne
Ambitny 7,94 7,00 5,43 0,29 -1,21 1,00 18,00 0,12 <0,001
Czysty 11,44 13,00 5,07 -0,52 -0,91 1,00 18,00 0,15 <0,001
Intelektualista 9,07 10,00 5,24 -0,03 -1,33 1,00 18,00 0,12 <0,001
Kochający 6,24 5,00 4,77 0,70 -0,60 1,00 18,00 0,16 <0,001
Logiczny 10,24 11,00 4,91 -0,19 -1,25 1,00 18,00 0,13 <0,001
Niezależny 8,94 9,00 5,35 0,10 -1,21 1,00 18,00 0,11 <0,001
Obdarzony wyobraźnią 10,22 10,00 4,70 -0,16 -1,14 1,00 18,00 0,11 <0,001
Odpowiedzialny 5,53 5,00 3,93 0,86 -0,14 1,00 16,00 0,14 <0,001
Odważny 8,61 8,00 4,76 0,34 -1,08 1,00 18,00 0,12 <0,001
Opanowany 8,50 8,00 4,20 0,32 -0,84 1,00 18,00 0,11 <0,001
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Zmienne M Me SD Sk Kurt. Min. Maks. D p
Wartości instrumentalne
O szerokich horyzontach 8,87 9,00 5,06 0,13 -1,05 1,00 18,00 0,09 <0,001
Pogodny 9,90 10,00 4,31 -0,01 -0,90 1,00 18,00 0,08 0,003
Pomocny 8,25 8,00 4,55 0,25 -1,00 1,00 18,00 0,10 <0,001
Posłuszny 14,51 17,00 4,20 -1,11 0,19 3,00 18,00 0,23 <0,001
Uczciwy 7,63 7,00 4,81 0,29 -1,08 1,00 18,00 0,12 <0,001
Uprzejmy 9,93 11,00 4,51 -0,23 -0,91 1,00 18,00 0,10 <0,001
Uzdolniony 12,76 13,00 4,08 -0,72 -0,18 1,00 18,00 0,13 <0,001
Wybaczający 12,42 13,00 4,62 -0,58 -0,72 1,00 18,00 0,13 <0,001
Adnotacja. M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt. – kurtoza; 
Min. – wynik minimalny; Maks. – wynik maksymalny; D – statystyka testu Kołmogorowa-Smirnowa; 

p – prawdopodobieństwo testowe
Źródło: Badania własne

3. Podział ze względu na niski, przeciętny i wysoki poziom umiejętności 
społecznych, wiedzy oraz motywacji

Osoby z niskim, przeciętnym i wysokim poziomem umiejętności społecznych 
oraz wiedzy zostały wyróżnione na podstawie procentowego podziału – 33% osób 
z najniższymi wynikami, 33% osób z przeciętnymi wynikami oraz 33% osób z wy-
sokimi wynikami dla obliczonych wskaźników ogólnych. Wiedza była oceniana na 
skali 0-1-2, gdzie: 0 – mam duże braki, 1 – mam niewielkie braki, ale uzupełniam je 
we własnym zakresie, 2 – wiedza jaką posiadam jest wystarczająca. Wyniki te zostały 
uśrednione dla 22 dziedzin wiedzy. Na tej podstawie percentyli (po 33% w każdej 
z grup) wyróżniono 3 poziomy wiedzy o zbliżonej liczebności. Poziom niski zawierał 
33% najniższych wyników w próbie, a poziom wysoki 33% najwyższych wyników 
w próbie. Pozostałe wyniki traktowane były jako przeciętne.

Tabela nr 3. Liczebność i procentowy rozkład wyników dla poziomu wiedzy

Poziom wiedzy Percentyle Zakres wyników N
Niski 0-33% 0-1,41 80
Przeciętny 34-66% 1,42-1,73 82
Wysoki 67-100% 1,74-2,00 63

Źródło: Badania własne

Motywacja przed rozpoczęciem pracy i po rozpoczęciu pracy była oceniana na 
5-stopniowej skali: 1 – bardzo niski poziom, 2 – niski poziom, 3 – przeciętny, 4 – 
wysoki poziom, 5 – bardzo wysoki poziom. Do dalszych analiz odpowiedzi badanych 
zredukowano do 3-stopniowej skali zgodnie z tabelą poniżej.

Tabela nr 4. Liczebność i procentowy rozkład wyników dla poziomu motywacji 

Poziom 
motywacji

Motywacja przed Motywacja po
N % N %

Niski 12 5,3 20 8,9
Przeciętny 40 17,8 84 37,3
Wysoki 173 76,9 121 53,8

Źródło: Badania własne



PEDAGOGIKA KATOLICKA

269

Dla motywacji dokonano następującego podziału: wyniki niskie obejmowały 
kategorię bardzo niski i niski poziom motywacji, wyniki przeciętne: przeciętne oraz 
wysokie: wysoki i bardzo wysoki poziom motywacji. Taki podział będzie obowiązy-
wać w dalszej części analiz porównawczych.

4. Umiejętności społeczne a hierarchia wartości
W celu ustalenia różnic między osobami z niskim, przeciętnym i wysokim pozio-

mem umiejętności społecznych, wiedzy i motywacji pod względem hierarchii wartości, 
przeprowadzono analizę testem H Kruskala Wallisa dla porównania grup ze względu 
na poziom umiejętności społecznych, wiedzy i motywacji. Ze względu na to, że wartości 
oceniane są na podstawie rang, obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem testu 
nieparametrycznego – im mniejsza wartość mediany, tym wartość jest ważniejsza. 
Szczegółowe wyniki przeprowadzonych analiz omówione zostały w dalszej części

W pierwszym kroku porównano ze sobą hierarchię wartości osób z niskimi, 
przeciętnymi oraz wysokimi umiejętnościami społecznymi. Przeprowadzona analiza 
wykazała istotne różnice między grupami ze względu na prezentowany poziom umie-
jętności społecznych dla 5 wartości: dostatniego życia, mądrości spośród wartości 
ostatecznych oraz logiczny, o szerokich horyzontach oraz posłuszny spośród wartości 
instrumentalnych. W celu ustalenia charakteru występujących różnic, przeprowadzono 
dodatkowo analizę post hoc testem porównania parami Dunna z uwzględnieniem 
korekty poziomu istotności Bonferroniego.

Szczegółowa analiza wyników wykazała, że osoby przejawiające przeciętny poziom 
umiejętności społecznych wyżej oceniały dostatnie życie jako wartość w porównaniu 
do osób z wysokimi umiejętnościami społecznymi (p = 0,028). Różnice miedzy pozo-
stałymi grupami pod względem oceny hierarchii tej wartości okazały się nieistotne.

Dla wartości logiczny – istotne różnice między grupami wystąpiły między osobami 
przejawiającymi niskie i wysokie umiejętności społeczne (p = 0,008). U osób z niskimi 
wartość ta plasowała się niżej w rankingu aniżeli u osób z wysokimi. Dla wartości – 
posłuszny istotne różnice wystąpiły między osobami z niskim i wysokim poziomem 
umiejętności społecznych (p = 0,011). Wśród osób z wysokimi umiejętnościami spo-
łecznymi wartość ta była istotnie wyżej w rankingu aniżeli wśród badanych z niskim 
poziomem. Dla mądrości oraz szerokich horyzontów, po uwzględnieniu korekty poziomu 
istotności Bonferroniego różnice między grupami przestały być istotne. Nieistotne 
okazały się także różnice między grupami dla pozostałych wartości ostatecznych i in-
strumentalnych. Szczegółowe wyniki analiz zaprezentowano w tabelach nr 5 i nr 6.

Tabela nr 5. Porównanie osób z niskim, przeciętnym i wysokim poziomem umiejętności 
społecznych pod względem hierarchii wartości ostatecznych.

Umiejętności społeczne

Wartości 
ostateczne

niskie  
(n = 76)

przeciętne  
(n = 76)

wysokie  
(n = 73)

Me IQR Me IQR Me IQR H(2) p η2
Bezpieczeństwo 
narodowe 14,0 9,8 12,0 10,0 13,0 10,0 2,45 0,294 0,02

Bezpieczeństwo 
rodziny 2,0 6,5 2,0 4,0 2,0 4,0 1,22 0,544 0,01

Dojrzała miłość 5,5 7,8 5,5 6,0 6,0 6,5 2,52 0,283 0,02
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Umiejętności społeczne

Wartości 
ostateczne

niskie  
(n = 76)

przeciętne  
(n = 76)

wysokie  
(n = 73)

Me IQR Me IQR Me IQR H(2) p η2
Dostatnie życie 11,0 8,0 10,0 7,8 13,0 8,0 6,96 0,031* 0,04
Mądrość 6,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 6,09 0,048 0,04
Poczucie 
dokonania 11,5 6,8 11,5 5,0 12,0 6,0 0,41 0,813 0,01

Poczucie własnej 
godności 6,0 6,0 7,0 6,0 5,0 6,0 2,54 0,281 0,02

Pokój na świecie 12,0 10,0 11,0 10,0 12,0 6,0 1,54 0,463 0,02
Prawdziwa 
przyjaźń 6,5 6,8 9,0 5,0 8,0 5,5 5,21 0,074 0,03

Przyjemność 11,0 7,8 12,0 7,0 12,0 6,5 0,86 0,650 0,01
Równowaga 
wewnętrzna 7,0 6,8 6,5 6,0 5,0 6,0 5,51 0,063 0,03

Równość 11,0 6,8 11,0 5,0 10,0 6,0 1,71 0,426 0,02
Szczęście 5,0 8,0 7,0 6,0 7,0 6,0 3,23 0,199 0,02
Świat piękna 14,0 4,0 13,0 5,0 13,0 5,0 3,23 0,199 0,02
Uznanie społeczne 11,0 6,0 14,0 8,0 13,0 5,0 4,18 0,124 0,03
Wolność 7,0 5,0 7,5 6,0 8,0 8,0 0,53 0,766 0,01
Zbawienie 12,0 9,0 14,0 10,0 16,0 7,0 5,88 0,053** 0,04
Życie pełne 
wrażeń 17,0 5,0 17,0 4,0 16,0 6,0 1,90 0,387 0,02

Adnotacja. Me – mediana; IQR – rozstęp kwartylowy; H – statystyka testu Kruskala-Wallisa; 
p – prawdopodobieństwo testowe; η2 – wielkość efektu; * istotność statystyczna; ** istotne 

na poziomie tendencji statystycznej
Źródło: Badania własne

Tabela nr 6. Porównanie osób z niskim, przeciętnym i wysokim poziomem umiejętności 
społecznych pod względem hierarchii wartości instrumentalnych.

Umiejętności społeczne

Wartości 
instrumentalne

niskie  
(n = 76)

przeciętne  
(n = 76)

wysokie  
(n = 73)

Me IQR Me IQR Me IQR H(2) p η2
Ambitny 7,0 10,0 6,0 8,8 9,0 10,0 4,14 0,126 0,03
Czysty 13,0 7,8 12,0 9,0 14,0 7,5 2,72 0,256 0,02
Intelektualista 10,0 8,8 10,0 10,0 8,0 10,0 1,97 0,374 0,02
Kochający 5,0 9,8 4,0 7,0 5,0 7,5 0,88 0,643 0,01
Logiczny 12,0 7,8 11,0 8,0 8,0 9,0 9,03 0,011* 0,05
Niezależny 10,0 9,8 8,5 9,8 8,0 9,5 0,04 0,982 0,01
Obdarzony 
wyobraźnią 10,5 8,8 11,5 9,0 10,0 8,0 1,38 0,503 0,02

Odpowiedzialny 5,0 6,8 4,0 5,8 4,0 5,0 0,68 0,712 0,01
Odważny 8,0 10,0 7,0 7,0 8,0 7,5 0,05 0,973 0,01
Opanowany 7,0 6,0 9,0 6,8 8,0 7,0 5,35 0,069 0,03
O szerokich 
horyzontach 9,0 9,0 8,0 9,5 8,0 8,5 6,93 0,031* 0,04

Pogodny 9,0 7,0 11,0 7,0 10,0 6,0 2,43 0,296 0,02
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Umiejętności społeczne

Wartości 
instrumentalne

niskie  
(n = 76)

przeciętne  
(n = 76)

wysokie  
(n = 73)

Me IQR Me IQR Me IQR H(2) p η2
Pomocny 7,0 6,0 8,0 9,0 9,0 7,0 3,84 0,147 0,03
Posłuszny 14,5 10,0 16,0 5,8 17,0 4,0 9,02 0,011* 0,05
Uczciwy 7,0 7,8 7,0 8,8 7,0 8,0 1,24 0,539 0,01
Uprzejmy 10,0 6,0 11,0 7,0 10,0 7,0 3,04 0,219 0,02
Uzdolniony 13,0 7,0 13,0 6,8 14,0 5,0 0,83 0,660 0,01
Wybaczający 13,0 7,8 13,0 8,0 13,0 7,5 0,26 0,878 0,01

Adnotacja. Me – mediana; IQR – rozstęp kwartylowy; H – statystyka testu Kruskala-Wallisa; 
p – prawdopodobieństwo testowe; η2 – wielkość efektu; * istotność statystyczna; ** istotne 

na poziomie tendencji statystycznej
Źródło: Badania własne

5. Wiedza a hierarchia wartości
Następnie, analogiczne analizy przeprowadzono dzieląc badanych na grupy pod 

względem prezentowanego poziomu wiedzy. Analiza wykazała istotne różnice między 
grupami dla następujących wartości: opanowany, o szerokich horyzontach oraz po-
mocny. Dla pozostałych wartości różnice międzygrupowe były nieistotne. Natomiast 
analiza post hoc wykazała, że u osób z wysokim poziomem wiedzy wartość o szero-
kich horyzontach plasowała się istotnie wyżej w rankingu niż u osób z przeciętnym 
poziomem wiedzy (p = 0,031). Między osobami z niskim i wysokim (p = 0,296) oraz 
niskim i przeciętnym (p > 0,999) poziomem wiedzy różnice okazały się nieistotne. 
Osoby z wysokim poziomem wiedzy istotnie niżej w rankingu oceniały wartość po-
mocny aniżeli osoby z przeciętnym (p = 0,005) i niskim (p = 0,014) poziomem wiedzy. 
Po uwzględnieniu korekty Bonferroniego dla poziomu istotności porównań wielo-
krotnych różnice między grupami w zakresie oceny wartości opanowany okazały się 
nieistotne. Wyniki analiz zamieszczono w tabeli nr 7 i nr 8.

Tabela nr 7. Porównanie osób z niskim, przeciętnym i wysokim poziomem wiedzy pod względem 
wartości ostatecznych.

Wiedza

Wartości 
ostateczne

niska  
(n = 80)

przeciętna  
(n = 82)

wysoka  
(n = 63)

Me IQR Me IQR Me IQR H(2) p η2
Bezpieczeństwo 
narodowe 13,0 8,8 11,0 11,3 14,0 11,0 2,38 0,305 0,02

Bezpieczeństwo 
rodziny 2,0 4,0 2,0 4,3 2,0 4,0 0,34 0,844 0,01

Dojrzała miłość 5,0 7,0 6,5 8,0 6,0 6,0 0,82 0,664 0,01
Dostatnie życie 11,0 7,0 13,0 7,3 12,0 10,0 3,52 0,172 0,02
Mądrość 4,0 4,0 5,0 6,0 5,0 4,0 1,95 0,377 0,02
Poczucie dokonania 12,0 5,8 12,0 6,0 11,0 7,0 1,63 0,442 0,02
Poczucie własnej 
godności 6,0 5,8 6,0 6,0 6,0 6,0 1,44 0,487 0,02

Pokój na świecie 12,0 8,8 11,0 11,0 13,0 7,0 1,41 0,495 0,02
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Wiedza

Wartości 
ostateczne

niska  
(n = 80)

przeciętna  
(n = 82)

wysoka  
(n = 63)

Me IQR Me IQR Me IQR H(2) p η2
Prawdziwa przyjaźń 9,0 6,0 8,0 7,0 8,0 5,0 1,52 0,468 0,02
Przyjemność 12,0 7,8 12,0 6,0 12,0 8,0 0,28 0,868 0,01
Równowaga 
wewnętrzna 7,0 5,8 7,0 6,0 6,0 6,0 1,60 0,450 0,02

Równość 11,0 7,0 11,0 6,3 11,0 5,0 0,39 0,825 0,01
Szczęście 6,5 6,0 6,0 7,3 7,0 7,0 2,89 0,236 0,02
Świat piękna 14,0 4,8 13,0 5,0 12,0 5,0 5,89 0,053** 0,04
Uznanie społeczne 12,5 7,8 12,5 7,0 13,0 6,0 0,26 0,878 0,01
Wolność 7,0 6,0 7,0 6,0 9,0 7,0 2,91 0,234 0,02
Zbawienie 13,0 10,0 15,0 8,0 15,0 8,0 2,93 0,231 0,02
Życie pełne wrażeń 17,0 4,8 16,0 4,3 16,0 6,0 1,40 0,497 0,02

Adnotacja. Me – mediana; IQR – rozstęp kwartylowy; H – statystyka testu Kruskala-Wallisa; p – 
prawdopodobieństwo testowe; η2 – wielkość efektu; ** istotne na poziomie tendencji statystycznej

Źródło: Badania własne

Tabela nr 8. Porównanie osób z niskim, przeciętnym i wysokim poziomem wiedzy pod 
względem wartości instrumentalnych.

Wiedza

Wartości 
instrumentalne

niska  
(n = 80)

przeciętna  
(n = 82)

wysoka  
(n = 63)

Me IQR Me IQR Me IQR H(2) p η2
Ambitny 7,0 8,0 7,5 11,0 7,0 12,0 0,36 0,835 0,01
Czysty 13,0 7,8 12,0 9,0 13,0 9,0 1,51 0,469 0,02
Intelektualista 10,0 8,0 7,5 10,0 10,0 11,0 3,34 0,189 0,02
Kochający 5,0 6,0 4,5 9,0 5,0 8,0 1,51 0,470 0,02
Logiczny 10,5 8,8 12,0 7,3 10,0 11,0 0,07 0,964 0,01
Niezależny 10,0 8,8 9,0 9,3 8,0 10,0 0,72 0,700 0,01

Obdarzony 
wyobraźnią

11,0 8,8 11,0 9,0 10,0 8,0 1,38 0,503 0,02

Odpowiedzialny 4,5 6,0 5,0 6,0 4,0 6,0 0,04 0,982 0,01
Odważny 7,5 9,0 8,5 7,3 7,0 8,0 2,42 0,298 0,02
Opanowany 8,0 6,0 9,0 7,0 7,0 5,0 6,05 0,049* 0,04
O szerokich 
horyzontach 9,0 9,5 10,0 7,0 7,0 8,0 6,63 0,036* 0,04

Pogodny 10,0 7,0 9,0 7,0 11,0 7,0 2,53 0,282 0,02
Pomocny 7,0 8,0 7,0 9,0 10,0 6,0 11,46 0,003* 0,06
Posłuszny 16,0 7,0 17,0 7,0 17,0 6,0 0,75 0,688 0,01
Uczciwy 7,0 9,0 6,0 6,3 8,0 9,0 0,78 0,677 0,01
Uprzejmy 11,0 8,0 10,0 7,0 10,0 5,0 0,70 0,707 0,01
Uzdolniony 13,5 7,0 13,0 7,0 14,0 5,0 1,31 0,520 0,01
Wybaczający 14,0 8,0 13,0 8,0 12,0 8,0 0,28 0,872 0,01

Adnotacja. Me – mediana; IQR – rozstęp kwartylowy; H – statystyka testu Kruskala-Wallisa; p – 
prawdopodobieństwo testowe; η2 – wielkość efektu; *istotne statystycznie

Źródło: Badania własne
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6. Motywacja przed podjęciem zatrudnienia a hierarchia wartości
Również za pomocą testu H Kruskala Wallisa porównano ze sobą osoby z niską, 

przeciętną i wysoką motywacją pod względem hierarchii wartości. Dla motywacji 
przed podjęciem zatrudnienia różnice miedzy grupami pod względem hierarchii 
wartości okazały się nieistotne. Oznacza to, że osoby z niskim, przeciętnym i wysokim 
poziomem motywacji przed podjęciem zatrudnienia charakteryzowały się zbliżoną 
hierarchią wartości ostatecznych i instrumentalnych (tabela nr 9 i nr 10).

Tabela nr 9. Porównanie osób z niskim, przeciętnym i wysokim poziomem motywacji przed 
podjęciem zatrudnienia pod względem hierarchii wartości ostatecznych.

Motywacja przed podjęciem zatrudnienia

Wartości 
ostateczne

niska  
(n = 12)

przeciętna  
(n = 40)

wysoka  
(n = 173)

Me IQR Me IQR Me IQR H(2) p η2
Bezpieczeństwo 
narodowe 15,0 10,5 14,5 9,0 13,0 10,0 1,64 0,441 0,02

Bezpieczeństwo 
rodziny 5,0 13,3 2,5 4,0 2,0 4,0 3,36 0,187 0,02

Dojrzała miłość 4,0 8,8 6,0 7,8 6,0 7,0 1,36 0,507 0,02
Dostatnie życie 11,0 13,0 12,0 7,0 12,0 8,5 1,40 0,496 0,02
Mądrość 6,5 6,8 5,0 4,0 5,0 5,0 0,87 0,647 0,01
Poczucie dokonania 10,5 5,8 12,0 4,0 11,0 6,5 0,72 0,698 0,01
Poczucie własnej 
godności 6,0 6,8 6,0 5,8 6,0 6,0 2,47 0,290 0,02

Pokój na świecie 11,0 6,5 12,5 7,8 12,0 9,5 0,48 0,785 0,01
Prawdziwa przyjaźń 9,5 5,5 8,5 5,8 8,0 6,0 0,15 0,927 0,01
Przyjemność 10,0 4,8 10,5 8,0 12,0 7,0 1,90 0,387 0,02
Równowaga 
wewnętrzna 5,5 8,0 6,5 5,8 6,0 6,0 0,13 0,936 0,01

Równość 10,0 5,5 11,0 5,0 11,0 6,0 0,30 0,863 0,01
Szczęście 6,5 6,8 6,0 8,5 7,0 7,0 0,55 0,761 0,01
Świat piękna 13,5 7,5 14,5 6,0 13,0 5,0 4,75 0,093 0,03
Uznanie społeczne 11,5 4,5 11,0 7,0 13,0 6,5 0,49 0,783 0,01
Wolność 7,5 8,0 8,0 6,0 7,0 6,0 0,01 0,995 0,01
Zbawienie 15,5 4,8 12,5 9,8 14,0 8,5 0,21 0,902 0,01
Życie pełne wrażeń 14,5 7,5 16,0 5,0 17,0 5,0 3,65 0,162 0,03

Adnotacja. Me – mediana; IQR – rozstęp kwartylowy; H – statystyka testu Kruskala-Wallisa; p – 
prawdopodobieństwo testowe; η2 – wielkość efektu

Źródło: Badania własne
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Tabela nr 10. Porównanie osób z niskim, przeciętnym i wysokim poziomem motywacji przed 
podjęciem zatrudnienia pod względem hierarchii wartości instrumentalnych.

Motywacja przed podjęciem zatrudnienia

Wartości 
instrumentalne

niska  
(n = 12)

przeciętna  
(n = 40)

wysoka  
(n = 173)

Me IQR Me IQR Me IQR H(2) p η2
Ambitny 12,0 12,5 5,0 10,0 7,0 10,0 3,91 0,142 0,03
Czysty 10,5 10,0 13,0 8,0 13,0 8,0 0,84 0,657 0,01
Intelektualista 7,5 12,0 9,0 7,5 10,0 10,0 0,44 0,803 0,01
Kochający 3,5 5,0 7,0 8,0 5,0 8,0 1,85 0,397 0,02
Logiczny 8,5 7,3 11,0 10,0 11,0 8,0 2,95 0,229 0,02
Niezależny 9,0 9,5 9,0 7,8 9,0 10,0 0,14 0,933 0,01
Obdarzony 
wyobraźnią 8,0 7,0 11,5 9,0 11,0 8,0 1,62 0,444 0,02

Odpowiedzialny 5,5 7,8 3,0 5,0 5,0 6,0 2,24 0,326 0,02
Odważny 9,0 8,0 8,0 9,3 8,0 9,0 0,00 0,998 0,01
Opanowany 6,0 4,8 9,0 5,8 8,0 7,0 3,27 0,195 0,02
O szerokich 
horyzontach 11,5 8,8 7,0 7,5 9,0 8,0 1,91 0,384 0,02

Pogodny 10,0 7,5 10,0 5,0 10,0 7,0 0,65 0,724 0,01
Pomocny 6,0 8,5 8,5 7,8 8,0 8,0 1,45 0,486 0,02
Posłuszny 14,0 4,5 16,0 7,8 17,0 6,5 2,55 0,279 0,02
Uczciwy 8,0 9,5 7,5 8,8 7,0 8,0 2,29 0,319 0,02
Uprzejmy 7,5 9,8 11,0 7,0 10,0 7,0 0,66 0,719 0,01
Uzdolniony 13,5 4,5 13,0 7,8 13,0 6,0 0,14 0,932 0,01
Wybaczający 15,5 9,8 15,0 6,0 13,0 7,0 4,65 0,098 0,03

Adnotacja. Me – mediana; IQR – rozstęp kwartylowy; H – statystyka testu Kruskala-Wallisa; p – 
prawdopodobieństwo testowe; η2 – wielkość efektu

Źródło: Badania własne

7. Motywacja po podjęciu zatrudnienia a hierarchia wartości
Dla motywacji po podjęciu zatrudnienia różnice między grupami wystąpiły w za-

kresie hierarchii wartości dla prawdziwej przyjaźni oraz wolności i bycia uzdolnionym. 
U osób wysokim poziomem motywacji po zatrudnieniu prawdziwa przyjaźń plasowała 
się wyżej w rankingu niż u osób z niską motywacją. Dla wolności oraz bycia uzdolnio-
nym po uwzględnieniu korekty Bonferroniego różnice między grupami przestawały 
być istotne. Szczegółowe wyniki analiz zaprezentowano w tabeli nr 11 i nr 12.
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Tabela nr 11. Porównanie osób z niskim, przeciętnym i wysokim poziomem motywacji po podjęciu 
zatrudnienia pod względem hierarchii wartości ostatecznych.

Motywacja po podjęciu zatrudnienia

Wartości 
ostateczne

niska 
(n = 12)

przeciętna 
(n = 40)

wysoka  
(n = 173)

Me IQR Me IQR Me IQR H(2) p η2
Bezpieczeństwo 
narodowe 14,5 12,3 13,0 10,8 13,0 10,0 0,04 0,980 0,01

Bezpieczeństwo 
rodziny 2,5 6,8 2,0 4,8 2,0 3,5 0,94 0,625 0,01

Dojrzała miłość 7,5 9,0 6,0 7,0 6,0 6,0 3,04 0,219 0,02
Dostatnie życie 11,5 9,8 11,0 7,0 12,0 9,0 0,73 0,695 0,01
Mądrość 4,0 7,8 5,0 5,8 4,0 5,0 3,12 0,210 0,02
Poczucie dokonania 13,0 5,0 12,0 6,0 11,0 7,0 0,62 0,735 0,01
Poczucie własnej 
godności 5,5 3,8 7,0 6,0 6,0 5,5 1,62 0,445 0,02

Pokój na świecie 10,5 8,8 11,0 8,8 12,0 8,5 0,17 0,917 0,01
Prawdziwa przyjaźń 11,0 5,5 8,0 6,0 8,0 5,0 6,63 0,036* 0,04
Przyjemność 12,0 8,0 11,0 6,8 12,0 7,0 0,42 0,811 0,01
Równowaga 
wewnętrzna 8,0 6,0 7,0 6,0 6,0 5,5 0,06 0,969 0,01

Równość 10,5 8,5 11,0 6,8 11,0 5,0 0,14 0,935 0,01
Szczęście 6,5 7,8 6,5 9,0 7,0 6,0 0,49 0,784 0,01
Świat piękna 13,5 6,0 14,0 5,0 13,0 5,0 4,51 0,105 0,03
Uznanie społeczne 12,0 6,0 11,0 7,0 13,0 6,0 0,83 0,659 0,01
Wolność 5,0 5,8 6,5 6,0 8,0 6,0 6,98 0,030* 0,04
Zbawienie 11,5 11,5 13,0 9,0 15,0 8,0 2,29 0,318 0,02
Życie pełne wrażeń 15,0 6,8 17,0 4,8 16,0 5,0 0,29 0,866 0,01

Adnotacja. Me – mediana; IQR – rozstęp kwartylowy; H – statystyka testu Kruskala-Wallisa; p – 
prawdopodobieństwo testowe; η2 – wielkość efektu; *istotność statystyczna

Źródło: Badania własne

Tabela nr 12. Porównanie osób z niskim, przeciętnym i wysokim poziomem motywacji po podjęciu 
zatrudnienia pod względem hierarchii wartości instrumentalnych.

Motywacja po podjęciu zatrudnienia

Wartości 
instrumentalne

niska  
(n = 12)

przeciętna  
(n = 40)

wysoka  
(n = 173)

Me IQR Me IQR Me IQR H(2) p η2
Ambitny 7,0 9,8 6,5 9,8 8,0 9,0 2,91 0,233 0,02
Czysty 9,5 9,3 12,5 10,0 13,0 7,5 3,81 0,149 0,03
Intelektualista 8,5 10,0 8,0 9,0 10,0 10,0 2,59 0,274 0,02
Kochający 5,0 7,8 5,0 5,0 5,0 9,0 0,37 0,830 0,01
Logiczny 9,5 9,5 11,0 8,0 11,0 9,0 0,30 0,859 0,01
Niezależny 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 2,33 0,313 0,02
Obdarzony 
wyobraźnią 10,0 10,3 11,0 7,0 10,0 8,0 0,68 0,712 0,01



CATHOLIC PEDAGOGICS

276

Motywacja po podjęciu zatrudnienia

Wartości 
instrumentalne

niska  
(n = 12)

przeciętna  
(n = 40)

wysoka  
(n = 173)

Me IQR Me IQR Me IQR H(2) p η2
Odpowiedzialny 5,5 6,0 5,0 6,0 4,0 5,0 1,86 0,394 0,02
Odważny 8,0 6,5 9,0 8,5 7,0 8,0 2,33 0,311 0,02
Opanowany 8,5 7,8 9,0 7,0 8,0 6,0 2,02 0,364 0,02
O szerokich 
horyzontach 10,0 7,8 9,5 7,8 8,0 9,0 2,07 0,355 0,02

Pogodny 11,5 7,0 10,0 6,8 10,0 7,5 0,20 0,907 0,01
Pomocny 10,0 8,0 7,0 8,0 8,0 7,0 1,37 0,505 0,02
Posłuszny 17,5 4,0 16,0 6,0 17,0 7,0 1,47 0,479 0,02
Uczciwy 6,0 10,3 7,0 9,0 7,0 7,0 0,33 0,846 0,01
Uprzejmy 10,5 11,0 11,0 7,0 10,0 7,5 0,02 0,992 0,01
Uzdolniony 15,0 8,0 14,0 6,0 13,0 6,5 5,98 0,050* 0,04
Wybaczający 15,0 8,8 13,5 8,0 13,0 8,0 0,34 0,842 0,01

Adnotacja. Me – mediana; IQR – rozstęp kwartylowy; H – statystyka testu Kruskala-Wallisa; p – 
prawdopodobieństwo testowe; η2 – wielkość efektu; * istotność statystyczna

Źródło: Badania własne

Podsumowanie
Badania ujawniły, że osoby z wysokim poziomem wiedzy istotnie niżej w rankingu 

oceniały wartość pomocny niż te z przeciętnym i niskim. Natomiast dla wartości lo-
giczny oraz posłuszny istotne statystycznie różnice wystąpiły między osobami prze-
jawiającymi niskie i wysokie umiejętności społeczne. Jednostki z niskim, przeciętnym 
i wysokim poziomem motywacji zarówno przed podjęciem jak i po podjęciu zatrud-
nienia, cechowała analogiczna hierarchia wartości ostatecznych i instrumentalnych. 
Powyższe analizy wskazują, że skala wartości stosunkowo w niezbyt znacznym stopniu 
warunkuje poziomy kompetencji społecznych asystenta rodzin.

Streszczenie:
Niniejsze opracowanie stanowi krótki raport z badań odnośnie związków między 

poziomami kompetencji społecznych asystentów rodzin a ich hierarchią wartości. Ba-
dania przeprowadzono na obszarze całej Polski, w okresie wrzesień 2019 – marzec 
2020 r. Partycypowało w nich 225 asystentów rodzin. Zastosowano metodę ilościową 
oraz narzędzie stworzone przez M. Rokeacha – skalę wartości.

Słowa kluczowe: pomoc społeczna, opieka społeczna, rodzina

Summary:
Levels of social competences of family assistants and the hierarchy of values
This study is a short research report on the relationship between the levels of social 

competence of family assistants and their hierarchy of values. The research was con-
ducted throughout Poland, in the period September 2019 – March 2020. 225 family 
assistants participated in them. The quantitative method and the tool created by M. 
Rokeach – the value scale were used.

Keywords: social assistance, social welfare, family
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Sytuacje rodzin po stracie dziecka 
z niepełnosprawnością

mgr Malwina Piecuch – KUL JPII w Lublinie

Absolwentka pedagogiki specjalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Dodat-
kowo studentka psychologii biznesu i przedsiębiorczości. Swoje zainteresowania kieruje w stronę wspar-
cia rodziców dzieci z niepełnosprawnością, zaburzeń nastroju i lękowych oraz ku badaniom z zakresu kre-
atywności i twórczości wśród dorosłych.cka”, „Pedagogia Ojcostwa”, „Katolikus Pedagógia”. Autor wielu 
prac naukowych i promotor kilkunast

Wstęp
Niepełnosprawność jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym, które może 

spotkać każdego na różnym etapie życia bez względu na wiek, płeć, status społeczny, 
pochodzenie, kolor skóry, poglądy religijne lub polityczne. Może mieć różne przyczyny 
oraz objawy i dotykać każdej ze sfer życia. Diagnoza o niepełnosprawności dziecka 
jest niebywale dramatyczną wiadomości dla rodziców. Jeszcze bardziej trudniejszą 
do przeżycia informacją jest ta o zbliżającym się odejściu ze świata dziecka z nie-
pełnosprawnością. Rodzice w tym okresie przeżywają traumatyczne chwile, które 
na zawsze zmieniają ogólną sytuację rodzinną. Temat śmierci towarzyszy każdemu. 
Jednakże w kontekście osób z niepełnosprawnością, dorosłych i dzieci, jest on nie-
kiedy bagatelizowany, nieporuszany przez specjalistów pracujących z rodzinami. 
Zdecydowanie trudniej na temat śmierci rozmawia się, gdy rodzina doświadczyła lub 
też w krótce może doświadczyć straty swojego dziecka. Tak więc warto tu rozróżnić 
pojęcia „śmierć” oraz „umieranie”. Pierwsze jest jednorazowym wydarzeniem w życiu 
osobniczym człowieka, natomiast drugie jest procesem, podczas którego osoba i jej 
bliscy przygotowują się do odejścia. W kontekście rodziców, którzy utracili swoje 
dziecko z niepełnosprawnością niebywale ważny jest proces przygotowania się do 
jego śmierci. Istotne wydaje się tu być zwrócenie uwagi na znaczenie przygotowań 
w kontekście pogodzenia się ze śmiercią dziecka, co będzie znaczące dla radzenia 
sobie i funkcjonowania w sytuacji po stracie dziecka z niepełnosprawnością.

1.  Założenia dotyczące śmierci
Mówi się, że jedyną pewną rzeczą, która czeka człowieka po narodzinach jest śmierć. 

Marcin Ferdynus uważa, że człowiek żyje w jej perspektywie. Śmierć zadała gwałt 
życiu, przerwała plany, pragnienia, marzenia, miłość. Stąd niektórzy mają tendencję 
mówić, iż śmierć jest złem absolutnym. Inni zaś zło śmierci próbują relatywizować 
sugerując, że istnieją śmierci lepsze i gorsze1. Żeby mówić o śmierci i umieraniu, 

1 M. Ferdynus., Dlaczego śmierć nie jest taka zła?. [w:] Studia Warmińskie 2019, nr 56, s. 47
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należy na początku rozróżnić te dwa zjawiska. Po pierwsze śmierć, która rozpatry-
wana jest przez takie nauki jak: biologia, medycyna oraz filozofia. Encyklopedia PWN 
podaje czysto biologiczny definiens śmierci – jest to proces prowadzący do ustania 
wszelkich funkcji życiowych organizmu w wyniku nieodwracalnego zahamowania 
reakcji biologicznych w jego komórkach2. Nowak przytacza podobną definicję tego 
terminu, która również opiera się na biologicznych przesłankach – śmierć jest zda-
rzeniem biologicznym, właściwym nie tylko dla człowieka, można ją uznać za trwałe 
ustanie funkcjonowania organizmu jako całości3. Pojmowana jest jako „kres”, wpisana 
jest w los każdej żywej istoty, każdego przygodnego bytu, którym jest między innymi 
człowiek. Dla każdego żywego organizmu stanowi taką samą istotę – to definitywny 
koniec konkretnego życia4. Mieczysław Albert Krąpiec rozumie przez śmierć całkowite 
oddzielenie duszy od ciała. Przedstawia ją jako ostateczny akt decyzji podejmowany 
w świetle dokonywanych w ciągu całego życia aktów osobowych5. Można przez 
to rozumieć, iż śmierć jest aktem ostatecznym człowieka, po nim człowiek nie ma 
już żadnej możliwości podjęcia innych aktów. W umyśle każdego człowieka śmierć 
zawsze budzi lęk i wywołuje myśli dotyczące sensu istnienia i kruchości życia. Pojmo-
wana jest również przez wielu ludzi jako „wydarzenie”, przez co nadaje się pewnego 
rodzaju wyjątkowy i nadzwyczajny wymiar.

Drugim zjawiskiem wymagającym zdefiniowania jest umieranie. Samo słowo 
umieranie charakteryzuje się pewną dynamiką przemian. Stąd też Mirosław Górecki 
następująco określa to zjawisko – to proces rozgrywający się w czasie i przestrzeni6. 
Można przy tym wnioskować, że czynność ta jest pewną odwleczoną w czasie empirią. 
To czas, kiedy człowiek przygotowuje się do swojego odejścia, poddaje swoje życie 
własnemu osądowi. W tymże świetle proces umierania jest przedmiotem zainteresowa-
nia pedagogiki. Szczególnym terminem, który mógłby opisywać te doświadczenia jest 
„ars moriendi”, czyli sztuka umierania. Jednakże współcześnie mówi się coraz częściej 
o „tanatopsychologii” czy „tanatopedagogice”. Grzybowski określa tanatopedagogikę 
jako udzielanie wsparcia merytorycznego osobom o niewielkiej wiedzy na temat 
cierpienia i śmierci oraz osobom poszukującym tej wiedzy okazjonalnie. To również 
radzenie sobie z cierpieniem, chorobą oraz śmiercią w życiu własnym i bliskich7.

Według W. Chudego proces umierania poprzedzony jest tak zwaną śmiercią spo-
łeczną, kiedy to zanim człowiek umrze biologicznie, może być umarły dla otoczenia, co 
jest spowodowane odrzuceniem umierającego ze społeczeństwa bądź sam z własnej woli 
się od niego odsuwa tworząc własny świat bezradności wobec zbliżającej się śmierci.

Dążenie do wewnętrznego ładu, pogodzenia się, harmonii jest zasadniczym rysem, 
opozycyjnej do wyżej przedstawionej, idealistycznej koncepcji starości i umierania. 
Stan taki jest przedmiotem pragnień, tęsknotą człowieka cierpiącego i mierzącego 

2 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/smierc;4010188.html, dostęp: 11.06.2022
3 P. G. Nowak., Czym jest śmierć?, [w:] Filozofuj!, 2019, nr 6 (30), s. 6
4 P. Mrzygłód,. Filozoficzne rozumienie śmierci oraz jej interpretacja w świetle antropologii św. Tomasza 

z Akwinu, [w:] PERSPECTIVA, Legnickie studia Teologiczno-historyczne, 2011, nr 1 (18), s. 142
5 M. A. Krąpiec., Śmierć, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii,2008, t. 9, s. 334
6 M. Górecki., Śmierć i umieranie, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. VI, T. Pilch (red.), Wyd. 

Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 383
7 P. Grzybowski., Praktyczne cele i aspekty kształcenia tanatopedagogicznego pedagogów i nauczycieli, 

[w:] Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym, J. Binnebesel, A. Janowicz, P. 
Krakowiak (red.), Wyd. VIA MEDICA, Gdańsk 2009, s. 7
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się z bliską perspektywą śmierci. Doświadczenia te są swoistego rodzaju pomostem 
wprowadzającym do innej, być może lepszej egzystencji8. Osiągniecie pogody ducha 
w tak ciężkim stanie, jakim jest umieranie i śmierć wymaga ogromnego wysiłku, który 
trwa przez całe życie. Efektywność końca jest zależna od siły charakteru i życiowego 
optymizmu. Powyższe ujęcia przedstawiają dwie skrajności – z jednej strony śmierć 
jest synonimem zamknięcia się w sobie, użalania i beznadziejności ludzkiego życia, 
z drugiej bezrefleksyjnego dążenia do śmierci szczęśliwej, lekkiej. Żadna ze stron nie 
dostarcza adekwatnej odpowiedzi do pytania o sens istnienia ludzkiego. Umieranie 
i śmierć niosą ze sobą wiele przeżyć, z których każdy człowiek może wyciągać praw-
dziwe lekcje człowieczeństwa dla swojego życia. Od zarania dziejów umysł ludzki 
kierował swoje myśli ku przyszłemu końcowi życia i poszukiwał odpowiedzi, która 
wyjaśniałby jej tajemnicę.

2.  Przeżycia rodziny w przypadku śmierci dziecka
Na wpływ przeżyć względem śmierci członka rodziny niezwykle istotne są oko-

liczności samej śmierci – czy była to śmierć nagła, niespodziewana, związana z inten-
cjonalnym działaniem innego człowieka, czy też bliska osoba zmarła w naturalnych 
okolicznościach w okresie późnej starości9. W kontekście straty dziecka trzeba mieć 
na uwadze, że bardziej traumatyczna dla rodziców jest śmierć nagła dziecka niż ta 
w wyniku jego długotrwałej choroby10, a także, że im młodsza jest osoba umierająca, 
to tym więcej niepokoju budzi jej śmierć11. Osoby, których bliscy zmarli w trauma-
tycznych okolicznościach, mimo upływu czasu mogą doświadczać zarówno objawów 
związanych z żałobą powikłaną, jak i objawów charakterystycznych dla zaburzenia 
stresowego pourazowego (PTSD)12. Cierpienie przeżywane po stracie dziecka jest 
znacznie głębsze niż jakikolwiek inny rodzaj bólu. Bez wątpienia jest wydarzeniem 
krytycznym, tragicznym dla rodziców, rodzeństwa oraz wszystkich innych bliskich.

Śmierć dziecka wszczyna zachwianie całego systemu funkcjonowania rodziny. Przy-
czynia się do dezorganizacji jej codzienności. Nieobecność zmarłego dziecka przekłada 
się na zmianę w zachowaniu rodziców i rodzeństwa, ale również w funkcjonowaniu 
rodziny13. Kiedy dziecko umiera, wraz z nim umiera też jakaś cząstka tych bliskich. 
Wanda Badura-Madej zauważa, że strata w rodzinie jest odczuwana nie tylko przez 
nieobecność zmarłej osoby, ale także zmiany w zachowaniu pozostałych członków 
rodziny. Każdy traci nie tylko niepowtarzalny związek i doświadcza indywidualnej 
straty, ale traci także dotychczasowy obraz rodziny14. Zdarzenie takie, jak śmierć 

8 Tamże, s. 95
9 K. Ludwikowska., Żałoba po utracie bliskiej osoby w traumatycznych okolicznościach, [w:] Rodzina w sy-

tuacji straty bliskiej osoby, D. Opozda, M. Parzyszek (red.), Wyd. Episteme, Lublin 2017, s. 161
10 K. Stankiewicz https://www.academia.edu/33927376/Rodzina_wobec_%C5%9Bmierci_dziecka (do-

stęp 16.06.2022)
11 R. A. Kalish., Rodzina wobec śmierci, [w:] Śmierć i umieranie. Postępowanie z człowiekiem umierającym, 

L. Pearson (red.), Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1973, s. 96
12 K. Ludwikowska., Żałoba po utracie bliskiej osoby w traumatycznych okolicznościach, [w:] Rodzina w sy-

tuacji straty bliskiej osoby, D. Opozda, M. Parzyszek (red.), Wyd. Episteme, Lublin 2017, s.167
13 K. Stankiewicz., Rodzina wobec śmierci dziecka. Żałoba, kryzys, wsparcie społeczne, [w:] Paedagogia 

Christiana, 2015, nr 2/36, s. 240
14 W. Badura-Madej., Problematyka utraty, osierocenia i żałoby w praktyce interwencji kryzysowej, [w:] 

Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, W. Badura-Madej 
(red.), Wyd. „Śląsk”, Katowice 1999, s 164
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dziecka znajduje się poza zakresem normalnych ludzkich przeżyć, nikt nie jest w stanie 
być gotowym na tak traumatyczne wydarzenie. Strata wywiera wpływ na wszystkich 
członków rodziny, należy to rozumieć jako system oraz każdego członka z osobna.

Po śmierci dziecka znacznemu pogorszeniu mogą ulec relacje między członkami 
rodziny. Rodzina przestaje prawidło funkcjonować. Utrata dziecka powoduje powsta-
nie głębokiej dziury w strukturze i pełnionych rolach. Z tego powodu członkowie od-
dalają się od siebie. Żeby nadać rodzinie nowy styl funkcjonowania, wiele zależy od 
umiejętności przystosowania się do zaistniałej pustki nie tylko w sercach, ale i w sys-
temie rodzinnym Gdy jedna z osób umiera, jej rola pozostaje nieobsadzona. Wpływa 
to na całą rodzinę, w której na pewien czas zapanuje chaos. Im rodzina mniejsza, tym 
większą liczbę ról musi pełnić każdy z jej członków15. Catherine M. Sanders stwierdza, 
że jedyną drogą do naprawy relacji jest umiejętność komunikowania się i mówienia 
o swoich potrzebach w tej sytuacji.

Paradoksalnie rodzice dziecka z rzadką chorobą często żyją ze świadomością po-
tencjalnego odejścia własnego dziecka, oswajając tym samym problem śmierci16. Jed-
nakże, gdy śmierć już nadejdzie, to jest najtrudniejszym doświadczeniem dla rodziców. 
Żal, jaki rodzice przeżywają po śmierci dziecka z niepełnosprawnościa, jest złożonym 
uczuciem. Składa się na niego: żal po stracie ukochanego dziecka, żal z powodu niepo-
wodzenia życiowego, żal dotyczący przyszłości – przewidywanej śmierci dziecka, które 
może urodzić się w przyszłości, na przykład z podobnym problemem zdrowotnym17. 
Rodzice w takich sytuacjach będą szukać winnego śmierci swojego dziecka. Winą 
mogą obarczać też siebie z tego względu, że mogą być odpowiedzialni za jego śmierć 
(jeśli śmierć stanowiły czynniki genetyczne) oraz że w czasie życia tego dziecka nie 
przekazali mu dostatecznie dużo miłości i uwagi18. Są to naturalne reakcje na wieść 
o śmierci dziecka, które należą do procesu żałoby. Rodzice nie są w stanie pogodzić się 
z tym krytycznym wydarzeniem, dlatego stale szukają odpowiedzi, dlaczego właśnie 
taki los spotkał ich dziecko, ich samych i całą rodzinę. Osieroceni rodzice muszą się 
zmagać nie tylko ze stratą dziecka, swoich marzeń i planów, wizji przyszłości, ale też 
z utratą siebie w roli ojca/matki, a więc z koniecznością ponownego zdefiniowania 
swojej tożsamości, oraz z niemożnością zrealizowania się w tym obszarze, która jest 
tym większa, kiedy odchodzi jedyne dziecko.

W ciężkiej sytuacji znajduje się rodzeństwo zmarłego brata lub siostry. W rodzi-
nach otwartych, w których mówi się o swoich lękach, żalu, smutku, dzieci nie mają 
problemu z przeżywaniem swojej żałoby. Jeśli rodzice dzielą się z nimi swoimi prze-
życiami, zatem i dzieci uczą się od nich wyrażania uczuć oraz same zachowują się 
w podobny sposób. W rodzinach zamkniętych jest przeciwnie – panuje sztywność 
w relacji między rodzicami a pozostałymi dziećmi19. Rodzice pogrążeni w żałobie 

15 C. M. Sanders., Powrót nadziei. Jak sobie poradzić z cierpieniem i pustką po stracie bliskiej osoby, GWP, 
Gdańsk 1996, s. 83

16 U. Klamon-Lech (2017). Życie z dzieckiem z chorobą rzadką jako dar w biograficznych wspomnieniach 
rodziców (raport z badań), [w:] Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby. D. Opozda, M. Parzyszek (red.), 
Wyd. Episteme, Lublin 2017, s. 246

17 L. Szymczyk., Funkcjonowanie systemu rodzinnego w sytuacji straty dziecka, w: Rodzina w sytuacji stra-
ty bliskiej osoby, D. Opozda, M. Parzyszek (red.), Wyd. Episteme, Lublin 2017, s.218

18 R. A. Kalish (1973). Rodzina wobec śmierci, [w:] Śmierć i umieranie. Postępowanie z człowiekiem umie-
rającym L. Pearson (red.), Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1973, s. 97

19 Tamże, s. 99-100
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często zapominają o pozostałych dzieciach. One przeżywają podwójna stratę – nie 
tylko na skutek śmierci brata lub siostry, ale i tymczasowego zerwania bądź osłabie-
nia kontaktu z rodzicami20.

3.  W poszukiwaniu sensu śmierci dziecka
Każde wydarzenie traumatyczne pociąga za sobą pytania dotyczące sensu. W takich 

sytuacjach pytamy siebie samych, bliskich, a także Absolutu, dlaczego takie wydarzenie 
miało rację bytu, dlaczego właśnie nas to spotkało. Utrata dziecka, która jest następ-
stwem choroby przewlekłej, genetycznej choroby letalnej, niefortunnych wydarzeń 
losowych, jak wypadek albo samobójstwa, tym bardziej przywodzi rodzicom, rodzeń-
stwu i wszystkim innym bliskim dziecka, pytania o sens. W zupełności najgorszym 
zdarzeniem dla rodziny jest przedwczesna śmierć potomka.

Antoni Bartoszek stawia pytanie, na ile zasadne jest wyodrębnianie problemu 
sensu śmierci dziecka z szerokiej problematyki sensu śmierci w ogóle. Niektórzy 
mogą uznać, iż dlaczego umiera dziecko, można sprowadzić do pytania, dlaczego 
odchodzi człowiek. Jednak w umieraniu dziecka uwidaczniają się pewne specyficzne 
aspekty, mniej obecne przy śmierci dorosłego. Po pierwsze, pojęcie „dziecka” zawiera 
w sobie pewien aspekt czasowy. Wskazuje mianowicie na odejście kogoś młodego. 
Dzieckiem jest zarówno istota poczęta, a jeszcze nienarodzona, która umiera wskutek 
poronienia, czy też w wyniku aborcji, jak i osoba kilku czy kilkunastoletnia, która 
umiera z powodu choroby lub jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. To, co wspólne 
śmierci osób na tak różnych etapach rozwoju, to to, że zaburzona jest naturalna 
kolejność, a mianowicie, odchodzi ktoś, kto w naturalnie powinien żyć jeszcze wiele 
lat – jego śmierć niejednokrotnie wyprzedza śmierć jego przodków – rodziców, 
a nawet dziadków. Na każdym etapie życia dziecko zawsze pozostanie dzieckiem 
w oczach rodziców. Jego śmierć zawsze będzie powodować ból i tęsknotę, które 
będą trwać przez kolejnych wiele lat.

Inna specyficzność śmierci dziecka według A. Bartoszka wyraża w przekonaniu 
o jego niewinności. W tym sennie nie chodzi o wskazywanie dobrych lub złych mo-
ralnie zachowań dziecka, lecz bardziej chodzi o jego dziecięctwo, które ma przed sobą 
cały wachlarz możliwości, a których nie będzie mu już dane doświadczyć.

4.  Radzenie sobie po stracie dziecka z niepełnosprawnością. Wsparcie ro-
dzin po stracie dziecka

Doświadczenie bezpowrotnego odejścia członka rodziny, a przede wszystkim dziecka 
zakłóca realizowane przez rodzinę formy wsparcia, narusza równowagę wspólnoty 
rodzinnej, na którą składają się specyficzne dla danej rodziny sposoby działania oraz 
wypełniania troski o byt materialny członków rodziny, zaspokajanie potrzeb infor-
macyjnych, emocjonalnych, a także duchowych. Z tym negatywnym doświadczeniem 
rodziny radzą sobie w sposób różny. Strata, szczególnie przedwczesna dziecka, jest 
traumą na całe życie. Będzie przyczyniać do powstania konfliktów rodzinnych, chwil 
trudnych, oddalania się od siebie rodziców dziecka, popadanie w uzależnienia od 
alkoholu, środków odurzających, pracy czy pewnych „przyjemności”, na przykład za-
kupów lub wysiłku fizycznemu. Może być również powodem wzajemnego oskarżania 

20 L. Szymczyk., Funkcjonowanie systemu rodzinnego w sytuacji straty dziecka, w: Rodzina w sytuacji stra-
ty bliskiej osoby, D. Opozda, M. Parzyszek (red.), Wyd. Episteme, Lublin 2017, s. 223
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małżonków o spowodowanie śmierci, mimo że nikt mógł nie zawinić temu przykremu 
zdarzeniu, a w konsekwencji nawet odejściem któregoś z nich. Są to pewne sposoby 
radzenia sobie z tak ogromnym szokiem. Może być zastanawiające, czy rodzicom 
po prostu na to pozwolić. Mają prawo przeżywać żal według ich sposobu, ale zgoda 
kończy się tam, gdzie pojawiają się zachowania autodestrukcyjne lub raniące innych 
członków rodziny, przyjaciół, bliskich.

W sytuacji, gdy rodzina w trakcie śmierci dziecka nie posiadała żadnego innego 
potomstwa, rodzi się pytanie, czy rodzina zdecyduje się na posiadanie kolejnego. Część 
rodzin nie decyduje się na to ze strachu, który może wynikać z zapadnięcia w zespół 
stresu pourazowego (PTSD).

Sporą część rodziców w krótkim czasie po odejściu dziecka i zwłaszcza, gdy było 
ono dzieckiem jedynym, nachodzą myśli o tym, by jak najszybciej mieć następne. 
Szybkie zajście w ciążę ma w przekonaniu rodziców i ich bliskich pomóc w pokonaniu 
bólu rozstania z dzieckiem przez odsunięcie myśli od tego, co się wydarzyło i skie-
rowanie jej na przyszłość21. Dorota Kornas-Biela zaznacza, że z psychologicznego 
punktu widzenia takie rozwiązanie, czym jest planowanie zastępczego dziecka, nie 
jest właściwe, gdyż dla prawidłowego kontaktu rodziców z dzieckiem istotne jest, aby 
było ono upragnione dla niego samego, a nie traktowane instrumentalnie jako pla-
ster na ranę rodziców. Dziecko „zastępcze” nie może żyć za dwoje dzieci i realizować 
planów, które nadane zostały jego nieżyjącemu rodzeństwu. Istnieje niebezpieczeń-
stwo stosowania niewłaściwych postaw rodzicielskich w postaci zawyżonych aspiracji 
i nadmiernych wymagań. Jeżeli natomiast rodzina nadal pozostaje w stanie ogromnej 
żałobie, to istnieje niebezpieczeństwo, że depresja i inne negatywne uczucia, jakie 
matka przeżywa, uzależnienia w postaci nałogów mogą niekorzystnie wpływać na 
stan rozwijającego się płodu.

Ogromny wpływ w radzeniu sobie ze śmiercią dziecka przekazują grupy wsparcia. 
Grupy wsparcia najczęściej powstają przy różnych instytucjach, ośrodkach pomocy 
społecznej, poradniach psychologicznych. Są luźnymi związkami ludzi, którzy chcą 
służyć sobie wzajemnie pomocą przy rozwiązywaniu określonych problemów co-
dziennego życia wspólnych dla członków grupy. Grupy pomagają swoim członkom 
uzyskać większą kontrolę nad ich życiem. W celu poprawnego przejścia żałoby i ra-
dzenia z często sprzecznymi ze sobą emocjami jest szybkie nawiązanie kontaktu ze 
specjalistą – psychologiem, psychoterapeutą. Specjalista ten w ramach interwencji 
kryzysowej powinien nawiązać rozmowę, stworzyć do niej warunki i umożliwić 
pacjentowi swobodne i pełne wyrażenie swoich uczuć związanych ze zmarłym. Po-
prawną praktyką terapeutyczną jest również przekazywanie wiedzy na temat żałoby, 
jej etapów, a wymagane od specjalisty kompetencje to umiejętność współczującego 
słuchania, pozostawanie milczącym, empatyczne podążanie za emocjami pacjenta, 
cierpliwość w omawianiu powracających stanów i wątpliwości22.

21 D. Kornas-Biela., Potrzeby rodziców po stracie dziecka w okresie okołoporodowym, [w:] Z zagadnień psy-
chologii prokreacyjnej, E. Bielawska-Batorowicz, D. Kornas-Biela (red.), Redakcja Wydawnictw KUL, 
Lublin 1993, s. 66

22 W. Badura-Madej., Problematyka utraty, osierocenia i żałoby w praktyce interwencji kryzysowej, [w:] 
Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, W. Badura-Madej 
(red.), Wyd. „Śląsk”, Katowice 1999, s. 168
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Zakończenie
Niezwykle trudne sytuacje przeżywa rodzina, która doświadczyła uzyskania niepo-

myślnej diagnozy oczekiwanego dziecka. Sytuacja tym bardziej się dla nich komplikuje, 
gdy w wyniku tejże diagnozy o wadzie bądź chorobie okazuje się, iż przyszły potomek 
wkrótce umrze. Temat umierania i śmierci towarzyszy każdemu człowiekowi. Lecz 
nienaturalne jest w życiu, iż najpierw umiera dziecko. Jego śmierć pozostawia pustkę. 
Dowiadując się o niepełnosprawności dziecka, rodzice przechodzą przez stadia szoku 
wobec diagnozy, które mogą trwać wiele miesięcy, jak i lat. Informacja o zbliżającej 
się śmierci tym bardziej wzmacnia te przeżycia, które związane są z niedowierzaniem 
w przeciwność losu. W pracy terapeutycznej warto pamiętać, iż to, jak rodzina przy-
gotowuje się utraty dziecka zależne jest od kilku czynników: moment postawienia 
diagnozy o niepełnosprawności dziecka i/lub innych chorób; moment postawienia 
diagnozy dotyczącej zbliżającej się śmierci dziecka; sposób przekazania przez lekarzy 
(lub innych specjalistów) wiadomości na temat przyszłej śmierci dziecka; posiadanych 
zasobów rodziny (umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odporność 
psychiczna oraz fizyczna na ból, umiejętność przezwyciężania trudności, plany, ma-
rzenie i cele rodziny oraz poszczególnych jej członków); posiadana wiedza na temat 
niepełnosprawności; jakość i rodzaje więzi między członkami rodziny: umiejętności 
skorzystania z pomocy i wsparcia psychologicznego.

Streszczenie:
Rodzina w obliczu straty dziecka z niepełnosprawnością staje przed ogromnym 

wyzwaniem. Nie tyle co musi uporać się z niepomyślną diagnozą związaną z otrzyma-
niem informacji o niepełnosprawności, co przygotować się na odejście dziecka. Wie-
lokrotnie staje się to dla nich syzyfową pracą. Pogrążeni w trudzie opieki hospicyjnej 
bądź paliatywnej tracą siłę i nadzieję. Nie mogąc odwrócić już swojego losu pojawiają 
się w nich pytania o dalszą przyszłość i sens istnienia oraz umierania dzieci. Celem 
niniejszego artykułu jest przeanalizowanie aspektów funkcjonowania rodziny w ob-
liczu umierania, śmierci i radzenia sobie po stracie dziecka z niepełnosprawnością. 
W związku z tym przedstawione zostaną nie tylko pojęcia związane ze śmiercią, ale 
również rozważania filozoficzne nad sensem śmierci dziecka.

Słowa kluczowe: śmierć, umieranie dziecka, niepełnosprawność, strata

Summary:
Situations of families after the loss of a child with a disability
Faced with the loss of a disabled child, the family faces an enormous challenge. 

Not so much as having to deal with an unsuccessful diagnosis related to receiving 
information about a disability, as to prepare for the child’s departure. It often be-
comes a Sisyphean job for them. Immersed in the hardships of hospice or palliative 
care, they lose their strength and hope. Unable to turn their fate around, they raise 
questions about the further future and the meaning of the existence and death of chil-
dren. The aim of this article is to analyze the aspects of family functioning in the face 
of dying, death and coping with the loss of a child with a disability. Therefore, not only 
concepts related to death will be presented, but also philosophical considerations 
on the meaning of a child’s death.

Keywords: death, dying of a child, disability, loss
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Blaski i cienie w pracy nauczyciela 
przedszkola z dzieckiem 6-letnim 

w trakcie edukacji zdalnej

Dr Tatiana Grabowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Doktor, adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wy-
dziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej zainteresowania badawcze kon-
centrują się wokół problemów wczesnej edukacji dzieci ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 
podmiotowości wszystkich zaangażowanych w proces wychowania i kształcenia.

Wprowadzenie
Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym jest jednym z ważniejszych zadań przed 

którym stają rodzice a potem nauczyciele w przedszkolu. Od tego w jaki sposób dziecko 
zostanie wprowadzone w świat nauki, zależą jego późniejsze losy edukacyjne Znaczącą 
rolę odgrywają także pierwsi nauczyciele, czyli rodzice, bo to głównie od ich postaw, 
zaangażowania i obdarzania swoich dzieci wiarą w ich możliwości, zależy ich sukces. 
Zgodnie z myślą Jana Pawła II, ponieważ rodzice dali życie dzieciom, mają prawo być 
jego pierwszymi i głównymi wychowawcami. Zatem, to oni właśnie są gwarantem za-
pewnienia harmonijnego rozwoju w klimacie uczuciowego bezpieczeństwa dla swoich 
dzieci1. Także znaczącą rolę w tym procesie odgrywa nauczyciel przedszkola, który 
dzięki podejmowanym działaniom edukacyjnym, rozpoznawaniu potrzeb dziecka, 
inspirowaniu jego chęci zdobywania wciąż to nowych doświadczeń, pozwoli mu na 
łagodne przejście w świat systematycznej edukacji szkolnej. Niezmiernie ważna jest 
współpraca obu środowisk wychowawczych, wzajemny dialog, przekazywane na bie-
żąco informacje o postępach, ale i trudnościach na jakie napotyka dziecko w trakcie 
swojego rozwoju. Dialog w rozumieniu rozmowy, wymiany myśli osób, które w niej 
uczestniczą, spotkania człowieka z człowiekiem a także spotkania człowieka z ideą 2. 
Odpowiednie zaangażowanie obu podmiotów daje szanse na lepsze funkcjonowanie, 
nawiązywane relacje dziecka w przedszkolu.

1.  Podmioty uczestniczące w wychowaniu dziecka
Fundamentalną rolę w życiu dziecka pełnią rodzice, opiekunowie, którzy powinni 

być świadomi roli, istotności jaką przychodzi im pełnić. Owa doniosłość roli poza 

1 T. Bilicki., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II. – na podstawie jego encyklik, adhortacji, 
wybranych listów i przemówień”, Wyd. IMPULS, Kraków 2007.

2 D. Waloszek., Dialog jako sposób istnienia podmiotów w edukacji, [w] Waloszek D. (red.), Przestrzeń 
i czas dialogu w edukacji, Kraków 2011.
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aspektami opiekuńczymi dotyczy przede wszystkim dostarczania dziecku pozytyw-
nych wzorców w budowaniu świata i obrazu własnego ja. To rodzina, jej członkowie, 
wprowadzają dziecko w świat wartości, znaczeń, dokonując opisu rzeczywistości jaka 
dziecko otacza, pomagają mu zrozumieć ten świat. Niezmiernie ważnym aspektem 
jest tu pojęcie wychowania, które jak słusznie zauważa Tomasz Bilicki, nie dokonuje 
się tylko przy pomocy instytucji i środków organizacyjno-materialnych. Najważniej-
sza w tym wszystkim rolę odgrywa człowiek, z jego moralnym autorytetem, który 
wynika z zasad oraz zgodności z czynami3. Istotne jest także to, aby rodzice sami 
dawali dobry przykład, zarówno swoimi postawami, dokonywanymi wyborami ale 
także potrafili być przy dziecku. Owo bycie musi być autentycznym uczestnictwem, 
towarzyszeniem, wspieraniem dziecka w jego życiu, podczas wychowania, skupie-
niem nad tym czego ono tak naprawdę potrzebuje. Ważne, by rodzice, opiekunowie 
uważnie podążali za swoimi dziećmi i dawali im możliwość rozwoju, odkrywania 
świata. Przychodzi jednak moment w którym rodzice muszą powierzyć swoje dzieci 
instytucjom, które są powołane do pomocy w procesie wychowania i nauczania.

Przedszkole jako instytucja została powołana pierwotnie, przede wszystkim, po 
to by pełnić funkcję opiekuńczo-wychowawczą, aby wesprzeć rodziców w opiece 
i wychowywaniu dzieci. Przedszkole miało być wsparciem dla rodziców w sprawo-
waniu opieki nad dziećmi podczas ich nieobecności głównie z powodu podejmowanej 
przez nich pracy zawodowej. Nauczyciel staje się dla dziecka jednocześnie opiekunem, 
wychowawcą, towarzyszy mu we wszystkich czynnościach każdego dnia, począwszy 
od przyjścia do placówki, przez spożywanie posiłków, zabawy ruchowe, konstruk-
cyjne, zdobywanie nowych umiejętności, korzystanie z odpoczynku. Nauczyciel 
przedszkolny jest stale obecny podczas pobytu dziecka w przedszkolu. Inna jest już 
rola nauczyciela w szkole, tu jego obecność i działalność nauczyciela zmniejsza się, 
dając dziecku więcej przestrzeni do samodzielnej eksploracji i decydowania, czym 
zajmie się w czasie wolnym od lekcji. Nauczyciel wczesnoszkolny jest dostępny dla 
dziecka przede wszystkim podczas lekcji, w trakcie pozostałego czasu przebywania 
w placówce ten czas się zmniejsza. Specyfika funkcjonowania dziecka w przestrzeni 
edukacyjnej jest już także odmienna niż w przedszkolu. Dziecko coraz mniej do-
świadcza zabaw i swobodnego, wolnego czasu, pojawia się dostosowanie do norm 
czasowych, prace do wykonania poza budynkiem placówki. Takie przejście nie jest 
łatwe, wymaga odpowiedniego przystosowania, wysiłku, a przede wszystkim samo-
dzielności oraz systematyczności i podejmowania samodzielnych decyzji, a także 
umiejętności rozwiązywania problemów. Dziecko, przebywające w przedszkolu, 
dzięki oddziaływaniom nauczycieli i własnym doświadczeniom zdobywa oraz posze-
rza swoje umiejętności. Jednocześnie wytwarza u siebie przyzwyczajenie, pozwala-
jące na zakończenie rozpoczętego zajęcia, co jest istotnie ważne dla jego późniejszej 
formacji. Chociaż program wychowania przedszkolnego i program klasy pierwszej 
są ze sobą skorelowane, to jednak występuje wiele różnic pomiędzy przedszkolem 
a szkołą. Jest wiele wyznaczników osiągnięć, które powinno wypracować dziecko 
przy wsparciu nauczycieli przedszkola oraz samej instytucji przedszkolnej przed 
rozpoczęciem nauki w szkole4.

3 T. Bilicki., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II… op. cit.
4 T. Domaniewska., Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci do szkoły, [w:] M. Kwiatowska (red.), Pod-

stawy pedagogiki przedszkolnej, Wyd. Szkolne i Przedszkolne, Warszawa 1985, s. 426-432.
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Przedszkole to pierwszy i najbardziej podstawowy element całego systemu edu-
kacyjnego. Oznacza to, że wychowanie przedszkolne to początek edukacji jak również 
wychowania zorganizowanego oraz zaprojektowanego w taki sposób, by najmłodsze 
dzieci można było wprowadzić do środowiska szkolnego. Niezmiernie istotne jest, aby 
przedszkole zapewniało odpowiednie warunki materialne, emocjonalne oraz wycho-
wawcze, dzięki temu dziecko będzie mogło rozwijać swoje umiejętności poznawcze, 
intelektualne emocjonalno-motywacyjne, społeczno-moralne5.

Do najważniejszych zadań, które wypełnia przedszkole zalicza się przede wszystkim:
– wsparcie wielokierunkowej aktywności przy pomocy poprawnego organizowania 

warunków, które pozwalają na nabywanie odpowiednich doświadczeń o charak-
terze fizycznym jak i emocjonalnym oraz społecznym czy poznawczym,

– realizowanie warunków pozwalających na swobodny rozwój dziecka, na zabawę 
oraz odpoczynek,

– wsparcie szeroko rozumianej aktywności dziecka, co zwiększa poziom i zakres 
stosowanej integracji sensorycznej jak również zdolności korzystania z rozwija-
nych procesów o charakterze poznawczym,

– zagwarantowanie poprawnej organizacji wszystkich warunków, które będą pomagać 
w nabywaniu przez dzieci zróżnicowanych doświadczeń pozwalających im na cią-
głość procesów adaptacji i wsparcie dzieci, które rozwijają się wolniej lub szybciej,

– wsparcie samodzielnego odkrywania świata przez dziecko, dobieranie właściwych 
dla poziomu rozwoju dziecka, konkretnych możliwości percepcyjnych jak również 
wyobrażeń i sposobu rozumowania, przy poszanowaniu wszelkich indywidualnych 
potrzeb oraz posiadanych zainteresowań,

– wzmacnianie ogólnego poczucia wartości jak i indywidualności czy też oryginalności 
dziecka i potrzeby kształtowania relacji osobowych i partycypowania w danej grupie,

– budowanie sytuacji, które będą sprzyjać rozwijania nawyków jak również zacho-
wań, które prowadzą do samodzielności, a także dbania o zdrowie, rozwijanie 
sprawności ruchowej i bezpieczeństwa,

– właściwe przygotowanie dziecka do rozumienia emocji swoich i cudzych, dbałość 
o zapewnienie właściwego zdrowia psychicznego,

– budowanie sytuacji edukacyjnych, które odpowiadają za kreowanie wrażliwości 
dziecka, również wrażliwości estetycznej (dotyczącej stref: mowa, zachowania, 
ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, teatru, plastyki) ( Swędrowska,6).
W podstawie programowej określony jest jeden, holistyczny cel dla edukacji 

przedszkolnej. Głównym celem jest kompleksowe umacnianie rozwoju wychowanków, 
obecny we wszystkich działalnościach przedszkola, funkcji opiekuńczej, wychowaw-
czej, zdolności nauczania i uczenia się. Pozwala on dziecku poznanie zakresu osobi-
stych możliwości, przyczyn działania, a także zbierania różnorodnych doświadczeń 
w oparciu o istotne i cenne wartości. Jak zaznaczają autorzy podstawy programowej, 
wynikiem takiego podejścia i traktowania dziecka jest odpowiednie przygotowanie 
dziecka do podjęcia nauki w szkole, osiągając dojrzałość szkolną7.

5 D. Waloszek., Pedagogika przedszkola. Metamorfoza status i przedmiotu badań, Wyd. UJ, Kraków 2006.
6 https://docplayer.pl/57483381-Cele-i-zadania-przedszkola-wedlug-nowej-podstawy-programowej. 

html dostęp w dn. 16.05.2022 r.
7 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szko-

łach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Załącznik nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku (poz. 356), Dz. U., poz. 356 z 24 lutego 2017.
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Cele i zadania przedszkola są całkowicie skoncentrowane na dziecku, jego rozwoju. 
Przedszkole wspiera dziecko poprzez funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształ-
cącą, organizując dziecku przestrzeń do samodzielnego doświadczania, odkrywania 
własnych możliwości i kształtowania swojej osobowości. Wypełniając wyznaczone 
placówce funkcje, przedszkole spełnia poszczególne zadania z nich wynikające. Cało-
ściowy proces edukacji przedszkolnej zmierza do osiągnięcia przez dziecko dojrzałości 
do podjęcia nauki w szkole. Tu pojawia się przestrzeń do pracy nauczyciela, osoby, 
która ten rozwój będzie wspierała, podążała za dzieckiem w charakterze towarzysza 
wspólnej drogi do zdobywania doświadczeń i wiedzy. Rola nauczyciela przedszkola 
nie ogranicza się tylko do aspektów edukacyjnych, w początkowym okresie pobytu 
dziecka w przedszkolu jest to przede wszystkim rola opiekuńcza.

Pierwszymi nauczycielami dziecka są jego rodzice, to oni bowiem dostarczają 
mu możliwości doświadczania świata, jego funkcjonowania w różnych środowi-
skach. Świadomi i szczerze zaangażowani rodzice towarzyszą dziecku, wspierają, 
pokazują i rozmawiają z nim, a za najważniejsze swoje zadanie obierają wychowanie 
dziecka w prawdzie, dobru i pięknie. To oni wybierają także przedszkole, instytucję 
której powierzają swoje dziecko, a co za tym idzie obdarzają zaufaniem nauczyciela, 
który niejako przejmuje ich rolę w czasie, gdy oni zajęci są pracą zawodową. Nie jest 
to zadanie, które można by zaliczyć do łatwych, a związane z tym rozterki często 
towarzyszom rodzicom nawet tuż po dokonaniu wyboru placówki. Niejednokrotnie 
wizja pozostawienia dziecka pod opieką, jakby nie było obcych osób wprowadza we 
wzajemnych kontaktach duże emocje a czasem dochodzi do sytuacji konfliktowych.

Niewątpliwie potrzebne we wzajemnych kontaktach obu środowisk wychowaw-
czych jest wzajemne poszanowanie, zaufanie i troska dla wspólnego dobra, dobra 
dziecka. Jak wielokrotnie podkreśla Paprotna „współdziałanie przedszkola z rodziną 
trzeba traktować i jako szansę, i konieczność jednocześnie. Wzajemna izolacja tych 
środowisk nie służy dobru dziecka. Zbliżenie jednak i zacieśnienie kontaktów wymaga 
czasu i przebudowy świadomości, gdyż w dotychczasowym systemie edukacji nie 
było nastawienia na tak ścisłą współpracę, jaką proponuje się obecnie8. Owo współ-
działanie może mieć miejsce na wielu polach i przestrzeniach edukacyjnych. Barbara 
Surma potwierdza, że najlepsza i najefektywniejsza współpraca jawi się wtedy, kiedy 
obie strony wychowania traktują się jako współpartnerzy, tylko takie zaangażowanie 
pozwoli dobrze zorganizować przestrzeń dzieciom w przedszkolu9.

Niezmiernie ważnym aspektem podejmowanej współpracy na linii nauczyciel – 
rodzic jest zasada partnerstwa dla obu podmiotów. Partnerstwa rozumianego jako 
relacja obu podmiotów, która oparta będzie na zasadach dobrowolności, poszanowa-
nia swojej indywidualności a co za tym idzie równości względem siebie. Partnerstwo, 
jak zakłada Kwiatkowski, jest działaniem definiowanym poprzez kształt prowadzo-
nych relacji. Do partnerstwa w relacjach niezbędne wydają się być warunki: pełnej 
akceptacji drugiej osoby, wzajemnego zaufania względem partnerów, realizowania 
wspólnych celów oraz wartości i co istotne wymieniania się takimi dobrami jak: 
życzliwość, pomoc, wzajemne dzielenie się osiąganymi sukcesami oraz ewentualnymi 

8 G. Paprotna., Problemy współpracy przedszkola z rodziną w świetle przemian edukacyjnych. Nauczyciel 
i Szkoła 2 (9),2000.

9 B. Surma., Uczestnicy (podmioty) procesu edukacyjnego w przedszkolu, [w:] Karbowniczek J., Kwaśniewska 
M., Surma., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Wyd. Akademia Ignatianum, Kraków 2013.



CATHOLIC PEDAGOGICS

290

porażkami10. Natomiast Maszke uważa, że idea partnerstwa w edukacji przedszkolnej 
jest możliwa gdy będą spełnione pewne zasady. Wśród nich wymienia zasadę wza-
jemnego zaufania, zasadę uznawania praw i kompetencji, zasadę integracji działań, 
wzajemnej lojalności a także zasadę przekazywania informacji11.

Ważnym aspektem wzajemnych kontaktów i współpracy jest dialog, który będzie 
dotyczył spraw dziecka i jego potrzeb. Dialog oparty o zasady podmiotowości wszyst-
kich ze stron, atmosfery poszanowania odmienności zdania, poglądów. Zatem uznając 
podmiotowość wszystkich uczestników należy uznawać autonomię innych ich nie-
zależność, odmienność wyznawanych przekonań. Poznanie pierwszego środowiska 
dziecka jest jednym z kryteriów efektywnej pracy z dzieckiem. Najczęściej nauczyciel 
podejmuje współdziałanie z rodzicami, natomiast jeśli znaczącymi dorosłymi, odgry-
wającymi dużą rolę w życiu dziecka są dziadkowie lub rodzeństwo, którzy sprawują 
opiekę nad dzieckiem, to również oni są uznani jako partnerzy edukacji. Form i rodza-
jów współpracy obu podmiotów uczestniczących w edukacji dziecka przedszkolnego 
jest wiele, każda z nich dobierana jest przez samych nauczycieli indywidualnie, czyli 
w ramach potrzeb ale i możliwości placówki przedszkolnej.

Do najbardziej podstawowych form podejmowanej współpracy na linii przed-
szkole (nauczyciel) – rodzice, zalicza się najczęściej : pracę indywidulaną, gdzie kon-
takt jest podejmowany w czasie prowadzonych dni otwartych czy też adaptacyjnych, 
kiedy jest możliwość obserwacji konkretnej grupy przedszkolnej. Kolejną formą jest 
kącik dla rodziców, zorganizowana jako tablica informacyjna, miejsce przeznaczone 
do umieszczenia wszelkiego rodzaju informacji na temat wydarzeń w przedszkolu. 
W kąciku dla rodziców można znaleźć między innymi regulamin przedszkola, rozkład 
dnia, jadłospis, oferty edukacyjne, teksty wierszy i piosenek, których dzieci się uczą. 
W kąciku dla rodziców znajduje się także wystawa prac plastycznych dzieci, a także 
wszystkie ważne bieżące informacje. Rodzice zazwyczaj korzystają z tego miejsca 
w trakcie czekania na wyjście dziecka z sali przedszkolnej. Ciekawą formą wzajemnych 
kontaktów są zajęcia otwarte, to pewnego rodzaju zajęcia, podczas których rodzice 
obserwują uczestnictwo dzieci w zajęciach, albo wraz z nimi pełnią rolę uczestników. 
Nauczyciel podczas zajęć otwartych pełni rolę przewodnika, a także obserwatora. 
Celem tych zajęć jest pokazanie rodzicom jak ich dziecko radzi sobie podczas zajęć 
dydaktycznych, jaki jest jego poziom sprawności oraz jakie posiada możliwości. 
Podczas zajęć otwartych nauczyciel powinien wykazać się przede wszystkim umie-
jętnościami pedagogicznymi, wysoką kulturą osobistą, a także pewnością siebie. Nie 
można zapominać o różnego rodzaju uroczystościach, ponieważ, to dzięki tej formie 
spotkania nauczyciel może zaobserwować relacje między dziećmi oraz rodzicami, 
a także innymi członkami rodziny. Niewątpliwie wspólna organizacja imprez bardzo 
zbliża do siebie oba podmioty, a także pozytywnie wpływa na wzajemne zaufanie. 
Najczęściej organizowane uroczystości to: pasowanie na przedszkolaka, Andrzejki, 
jasełka, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka. 
Bardzo pożądane są zajęcia warsztatowe, które mają na celu głównie zapoznanie się 
dzieci i rodziców jak również tworzenie zasad pozytywnej komunikacji w relacjach 
między rodzicami, nauczycielami i podopiecznymi, to okazja do rozmów między 

10 S. M. Kwiatkowski., Przywództwo edukacyjne w szkole i w jej otoczeniu, Wyd. UW, Warszawa 2011.
11 A. Maszke., Współpraca i partnerstwo w środowisku lokalnym. Problemy teoretyczno – praktyczne, Wyd. 

UR, Rzeszów 2005.
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rodzicami i wymiany własnych doświadczeń. W przedszkolu ważną rolę pełnią ze-
brania o charakterze ogólnym podczas których nauczyciele dostarczają rodzicom 
ważnych i konkretnych informacji, omawia się podstawowe, a jednocześnie ważne 
sprawy, między innymi przedstawia się zasady organizacyjne i prawne przedszkola, 
zapoznaje się rodziców z planami wychowawczymi, omawiane są planowane uro-
czystości, remonty, inwestycje, jest to dobra okazja, aby poprosić rodziców o pomoc 
w organizacji imprez, a także o pomoc w remontach placówki. Niezmiernie ważną 
rolę spełnia Rada Rodziców gdzie dobrowolnie wybrani przedstawiciele rodziców 
ze wszystkich grup przedszkolnych uczestniczą w życiu placówki a najważniejszym 
zadaniem tejże rady jest realizacja programu pracy przedszkola, czynne uczestnictwo 
w organizowaniu imprez okolicznościowych lub wycieczek12.

2.  Czas pandemii czasem próby
Wszystkie formy współpracy jaką dotychczas podejmowali rodzice dzieci uczęsz-

czających do przedszkoli zostały wystawione na próbę podczas zamykania a potem 
zawieszania części placówek spowodowanego ogłoszeniem a potem nastaniem pan-
demii SARS-CoV-2. Placówki przeszły z formy prowadzenia zajęć stacjonarnie na tryb 
zdalny. W założeniu na ten trudny czas powinna zostać zawiązana ściślejsza współpraca 
między dwoma podmiotami jakimi są rodzice i przedszkole. Rzeczywistość zweryfi-
kowała w dużym stopniu te założenia a praca nauczyciela i współpraca z rodzicami 
okazała się być nader utrudniona, żeby nie powiedzieć wprost niemożliwa. Nauczyciel 
stracił możliwość bezpośredniego kontaktu z dziećmi na rzecz bezpieczeństwa i edu-
kacji prowadzonej zdalnie. Ważną rolę w takiej praktyce odegrali rodzice, z których 
pomocy czerpali nauczyciele, aby dotrzeć do swoich wychowanków. Rodzice i dzieci 
wraz z nauczycielami stanęli przed trudnym zadaniem ostatecznego przygotowania 
dziecka do przejścia na kolejny etap edukacji.

W marcu 2020 roku nastąpiło ograniczenie funkcjonowania licznych publicznych 
i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym: placówek przedszkolnych ogra-
niczenie wynikło w powiązaniu z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19. 
Początkowy okres zamknięcia placówek miał trwać dwa tygodnie (od 12 do 25 marca 
2020 r). W dniach 12 i 13 marca 2020 roku w przedszkolach odbywały się jedynie 
działania opiekuńcze13 20 marca 2020 Minister Edukacji Narodowej wprowadził 
rozporządzenia, dzięki którym umożliwił wszystkim placówkom oświatowym pod-
stawy prawne umożliwiające utrzymywanie ciągłości kształcenia przy użyciu metod 
i technik kształcenia na odległość14. Natomiast od 25 marca 2020 roku kształcenie 
na odległość stało się podstawową formą realizacji zadań i funkcji placówek. Podjęcie 
decyzji o sposobach i metodach pracy na odległość należało do dyrektora kierującego 
każdą z placówek. Okres czasowego zamknięcia wszystkich placówek trwał do 5 maja 
2020 roku. Zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Ministerstwa Edukacji, po tym czasie 
jako pierwsze zostały otwarte placówki dla najmłodszych dzieci, przedszkola, oddziały 

12 Giecewicz P., Formy komunikowania się nauczyciela z rodzicami w placówkach wychowania przedszkol-
nego, Edukacja Humanistyczna, 2 (31) 2014, s.175-179.

13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograni-
czenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. 2020 r. Poz. 410, Warszawa 2020.

14 Raport Ministra Edukacji Narodowej, Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okre-
sie epidemii COVID-19., Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2020, s. 7.
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przedszkolne, żłobki oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Te placówki miały 
możliwość podjęcia dalszej działalności w trybie stacjonarnym od 6 maja 2020 peł-
niąc przede wszystkim funkcję opiekuńczą15. Kolejnym etapem stało się dopuszczenie 
dzieci i nauczycieli od 18 maja 2020 roku do organizacji i realizacji zajęć, na terenie 
przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych, w tym: zajęcia rewalidacyjne, 
zajęcia rewalidacyjno-wychowawczych, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka – w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia16.

Dla wszystkich placówek edukacyjnych okres pandemii oznaczał reorganizację 
środowiska dydaktycznego. Z zaleceń Ministra Edukacji Narodowej wobec pracy na-
uczycieli wynikały bezpośrednio zadania oraz funkcje nauczyciela w okresie pande-
mii. Nauczyciele byli zobowiązani do pomocy swoim wychowankom w samodzielnej 
nauce w domu oraz realizacja kontaktu z wykorzystaniem technik pozwalających na 
pracę na odległość w formie: dziennika elektronicznego, strony internetowej insty-
tucji przedszkolnej, e-maili do rodziców17.

W serwisie gov.pl/zdalne lekcje, który obejmował swoim zasięgiem również oddziały 
przedszkolne (https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/oddzial-przedszkolny2?page-
=1&size=10), od marca 2020 do marca 2021 były zamieszczane propozycje zajęć, zadań 
oraz ciekawych materiałów, z których mogli skorzystać nauczyciele oraz rodzice z dziećmi 
w edukacji zdalnej. Portal został przygotowany przy udziale i współpracy Ministerstwa 
Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Naukowo-Akademickiej Sieci Kompu-
terowej – Państwowego Instytutu Badawczego. Propozycje swoimi treściami obejmowały 
oddziały przedszkolne oraz klasy szkolne podzielone na konkretne grupy wiekowe. Dla 
instytucji przedszkolnych materiały były zamieszczane tygodniowo, zgodnie z blokami 
tematycznymi przeznaczonymi na dany tydzień. W sugestiach były zamieszczane między 
innymi propozycje scenariuszy zajęć, karty pracy, wiersze, filmy edukacyjne, pomysły 
na eksperymenty, zabawy, gry i ćwiczenia online, programy telewizyjne. Do każdej 
z ofert był podany link odsyłający do konkretnej strony, na którym można było znaleźć 
dany aspekt edukacyjny. Propozycje były odpowiednio kategoryzowane i oddzielane 
od siebie, w taki sposób, że strona była czytelna i przejrzysta. Każdy, mający dostęp do 
strony, mógł w sposób darmowy skorzystać z przygotowanych sugestii.

Należy również zaznaczyć, że na początku pandemii Ministerstwo Edukacji wpi-
sało się w potrzeby nauczycieli i opublikowało dokument pt.: Kształcenie na odległość. 
Poradnik dla szkół. W przewodniku można odnaleźć również wzmiankę dotyczącą 
wychowania przedszkolnego. Zgodnie z rekomendacjami rządu podstawa progra-
mowa wychowania przedszkolnego powinna być realizowana w dalszym ciągu przy 
współpracy nauczycieli z rodzicami. Wychowawcy byli zobligowani, by zadbać o kon-
takt z rodzicami wskazując możliwe do wykorzystania narzędzia takie jak: stronę 
internetową przedszkola/szkoły; komunikatory, profile przedszkoli, szkół; kontakt tele-
foniczny18. Narzędzia nie były dokładnie sprecyzowane, jednak wskazywały kierunek 
kontaktu, który powinien zostać podjęty.

15 Tamże, s. 7-11.
16 Tamże, s. 10.
17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych roz-

wiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. 2020 r. Poz. 493, Warszawa 2020.

18 Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół. MEN marzec 2020, s. 19. https://www.gov.pl/web/edu-
kacja-i-nauka/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol [dostęp w dn.8.05.2022].
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Otwarcie placówek przedszkolnych po ich przymusowym zamknięciu nastąpiło 
od 6 maja 2020 roku, podczas którego nauczyciele organizowali dla dzieci głów-
nie zajęcia opiekuńcze w formie stacjonarnej, ale także w miarę potrzeb zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze. Ponowne otwarcie przedszkoli było możliwe jedynie 
przy zapewnieniu odpowiednich warunków, zadbanie o bezpieczeństwo i zdrowie 
dzieci, nauczycieli oraz pozostałym pracownikom przedszkola. Na ten okres Mi-
nisterstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali odpowiednie 
wytyczne według, których miało funkcjonować przedszkole. Były to między innymi: 
ograniczenie liczby dzieci w jednej grupie przedszkolnej do 12 dzieci; pierwszeń-
stwo w powrocie do przedszkolna dla dzieci, których rodzice byli pracownikami 
systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw 
produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-1919. Zgodnie z wytycznymi rolą nauczyciela stało się także 
zapoznawanie dzieci z nowymi bardziej rygorystycznymi zasadami bezpieczeństwa 
obowiązującymi w placówkach. Zostały ograniczone wyjścia dzieci poza teren na-
leżący do placówki, zrezygnowano z korzystania ze sprzętów na placu zabaw oraz 
spacerów. Nauczyciel miał zadbać o to, aby w sali znajdowały się wyłącznie za-
bawki, które można było zdezynfekować. W kolejnych publikowanych zaleceniach 
GIS wskazywano na bezpieczny sposób i organizację pracy nauczyciela z dziećmi, 
niejednokrotnie kierowano także do pracy z dziećmi w grupach wielowiekowych. 
O ile wykaz godzin w przypadku nauczycieli się nie zmienił, o tyle zmianie uległ 
zakres obowiązków oraz ich rodzaj, co znacznie obciążało ich psychicznie i fizycz-
nie. Od momentu ponownego otwarcia placówek i oddziałów przedszkolnych na-
uczyciele pełnili obowiązki wobec grup, których byli wychowawcami oraz wobec 
nowych grup utworzonych na potrzeby obecnej wówczas sytuacji. Prowadząc 
czynności opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu, byli również zobligowani do 
dbania o dzieci pozostające w domach na zasadach nauczania zdalnego. Nauczyciele 
z jeszcze większą dokładnością i starannością musieli dbać o edukację zdrowotną 
dbając o to by dzieci, jak najczęściej myły ręce, a także dbały o swoją higienę. Praca 
stacjonarna została obarczona nałożonymi z góry wytycznymi, które wskazywały 
na szczególne środki ostrożności wskazując na utrzymywanie czystych, sterylnych 
pomieszczeń, a także zasłanianie ust i nos oraz rygorystyczną dbałość o dezynfek-
cję. Praca nauczyciela w pierwszym etapie zdalnej edukacji uległa niewątpliwym 
zmianom wynikającym z wybuchu epidemii COVID-19.

3.  Założenia metodologiczne
W celu przyjrzenia się drugiej stronie medalu pracy zdalnej i działaniom jakie 

podejmowali nauczyciele placówek przedszkolnych w warunkach ograniczeń wywo-
łanych pandemią SARS-CoV-2 przeprowadzono badania wśród nauczycieli, których 
zadaniem było przygotowanie dzieci 6 –letnich do szkoły. Celem głównym tych badań 
była próba diagnozy działań podejmowanych przez nauczycieli placówek przed-
szkolnych kształtujących gotowość szkolną dzieci 6-letnich w warunkach ograniczeń 
wywołanych pandemią SARS-CoV-2.

W toku podjętych badań dążono do udzielenia odpowiedzi na problemy (pytania) 
badawcze:

19 Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli.
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Jakie są trudności realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
w obliczu pandemii?

Jakie elementy pracy zdalnej wykorzystują badani nauczyciele w pracy z dziećmi 
6 – letnimi w związku z osiąganiem przez nie gotowości szkolnej?

Czy i ewentualnie, jakie zmiany w organizacji pracy nauczyciela z dzieckiem w przed-
szkolu wprowadzono w badanych placówkach w związku z ograniczeniami?

Jakie są wnioski nauczycieli w zakresie optymalizacji pracy z dziećmi 6-letnimi 
w związku z osiąganiem gotowości szkolnej w obliczu restrykcji spowodowanych wy-
buchem pandemii?

Jakie są dobre praktyki nauczycieli przedszkola z rodzicami w zakresie wypracowa-
nia rozwiązań w pracy z dzieckiem 6-letnim w obliczu pandemii?

Jakie są oczekiwania nauczycieli w zakresie wsparcia w zakresie organizacji pracy 
z dzieckiem w obliczu pandemii?

W badaniach wykorzystano strategię ilościową posłużono się metodą sondażu 
diagnostycznego, techniką ankiety. Na potrzeby badań posłużono się kwestiona-
riuszem ankiety skierowanym do nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy 
w roku szkolnym 2019/2020 prowadzili grupy dzieci 6-letnich na terenie wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. W badaniu wzięło udział 141 nauczycieli, gdzie 100 % 
stanowiły kobiety, co wynika ze znacznej feminizacji tego zawodu. W znacznej więk-
szości respondentki legitymują się wykształceniem na poziomie magistra, a w czasie 
swojej pracy największy odsetek stanowią nauczycielki ze na poziomie stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela kontraktowego i mianowanego. Zatem badani uczestniczyli 
czynnie w życiu przedszkola jeszcze przed rozpoczęciem pandemii i podejmowali 
pracę z dziećmi nie tylko zdalną, ale również w znacznym stopniu realizowali pracę 
stacjonarną w przedszkolu. Czas trwania edukacji zdalnej w badanych placówkach 
przedszkolnych był rozbieżny, co mogło zależeć od kilku czynników jakimi były: brak 
dokładnego sprecyzowania formy tej edukacji zdalnej i jej przebiegu w tym okresie. 
W zdecydowanym stopniu nauka zdalna podczas pierwszego zamknięcia placówek 
nie trwała dłużej niż do 6 miesięcy. Placówki publiczne były zależne od rozporządzeń 
Ministra Edukacji, natomiast placówki niepubliczne miały większą swobodę podejmo-
wania decyzji o otwarciu placówki. W badaniach wzięli udział zarówno nauczyciele 
przedszkoli publicznych, jak i niepublicznych.

4.  Analiza i wnioski z badań
W zakresie napotykanych trudności w zrealizowaniu podstawy programowej 

podczas trwania edukacji zdalnej nauczyciele wskazywali na szereg kłopotów ze 
strony własnych ograniczeń (w posługiwaniu się komputerem, odpowiedniego 
oprogramowania) oraz ze strony rodziny dziecka (brak sprzętu, nieodpowiednie 
warunki domowe do pracy przy komputerze). Nauczyciele w znacznej większości 
podejmowali zróżnicowane formy pracy podczas pandemicznych ograniczeń, naj-
częściej było to przesyłanie dla dzieci materiałów do pracy własnej, zapraszali do 
spotkań z dziećmi podczas bezpośrednich połączeń online, ale także zapraszali do 
rozmów rodziców i opiekunów dzieci. Największą uwagę skupiali na realizacji treści 
z obszaru poznawczego, fizycznego nie zapominając także o aspekcie społecznym 
i emocjonalnym. Największą trudnością na jaką wskazywali respondenci (80,5%) był 
brak bezpośredniego kontaktu z dziećmi, małe lub znikome zaangażowanie ze strony 
rodziców (47,5%). Najczęściej wykorzystywanym komunikatorem do kontaktów 
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podczas edukacji na odległość był Messenger (45%), poczta e-mail oraz Facebook 
(48%). W zakresie wykorzystywanych różnych elementów pracy zdalnej nauczyciele 
w pracy z dziećmi 6 – letnimi najczęściej wskazywali (75%) na wysyłane materiały 
w formie plików jpg, filmów edukacyjnych (14,5 %), skanów książek (10,5%). Ponad 
połowa z nauczycieli pracowała na własnym sprzęcie komputerowym (65,5 %), 
tym samym nie otrzymała żadnego wsparcia od organu prowadzącego placówkę. 
Dyrektorzy placówek przedszkolnych podczas pracy dali możliwość zastosowania 
elastycznych godzin pracy nauczycielom, co znacznie ułatwiło im przygotowanie 
niezbędnych materiałów dla dzieci. Zakres pracy nauczycieli w trakcie edukacji na 
odległość uległ znacznej zmianie, dotyczyło to przede wszystkim zmian w organizacji 
przedszkola w obszarze określenia warunków pracy zdalnej, przestrzeni dydaktycznej. 
W większości przypadków pracy z dziećmi respondenci wskazali na mieszany tryb 
pracy, dość dobrą wymianę informacji między członkami społeczności przedszkolnej. 
Analizując wnioski do jakich doszli nauczyciele w obliczu wprowadzanych restrykcji 
można zauważyć, że ponad połowa (63%) respondentów jednoznacznie nie określiła 
odniesionego sukcesu w zakresie optymalizacji sposobu realizacji gotowości szkol-
nej dzieci 6-letnich. Nauczyciele odnieśli się także do ewaluacji swojej pracy, która 
w głównej mierze zależała od tego czy rodzic przesłał informację zwrotną o pracy 
dziecka. Posługiwali się także kontaktem telefonicznym, by móc wyjaśnić ewentual-
nie pojawiające się trudności podczas realizowanych zadań dla dziecka. Respondenci 
wskazali na bardzo ważny aspekt, jakim było wsparcie nie tylko dziecka, ale również 
udzielanego rodzicom, zatem edukacja dorosłych, by potrafili pomóc i wesprzeć 
dziecko podczas edukacji na odległość. Wśród dobrych praktyk jakie udało się wypra-
cować podczas edukacji na odległość nauczyciele wskazali (60,5%) na zacieśnienie 
współpracy z większością rodziców dzieci, na większy jak dotąd przepływ wzajem-
nych informacji, na większe zaangażowanie się i włączenie w edukację dzieci przez 
ich rodziców. W zakresie oczekiwań jakie wyartykułowali nauczyciele były kwestie 
wsparcia finansowego dotyczącego poniesionych kosztów za zużytą energię (98%), 
udostępnienia stron internetowych oraz bezpłatnych szkoleń podnoszących ich kom-
petencje cyfrowe (100%). Najczęściej wymienianym wsparciem jakiego oczekiwali 
nauczyciele było to, płynące od rodziców swoich podopiecznych, współpracy, wymiany 
informacji z czego jasno wynika, że oba podmioty uczestniczące w edukacji dziecka 
są dla siebie ważne. Brakowało wzajemnych rozmów, które dawałyby wsparcie obu 
stronom w tym trudnym czasie.

5.  Rekomendacje dla praktyki
Czas edukacji na odległość, edukacji zdalnej był czasem niewątpliwie trudnym 

i wymagającym od jej uczestników dużego zaangażowania. Po tych doświadczeniach 
uczestnicy pracy zdalnej mają świadomość jak wiele wysiłku musieli w nią włożyć, 
jak wiele zależy od współpracy wszystkich podmiotów uczestniczących w edukacji 
dzieci. Bez tej współpracy trudno byłoby mówić o osiąganiu przez dzieci efektów 
w zakresie dydaktycznym. Nauczyciele wskazywali na wypracowanie dobrych praktyk, 
na znalezienie skutecznych sposobów do wymiany spostrzeżeń, ale jednocześnie nie 
dotyczyło to całej populacji rodziców dzieci. Niestety o efektach na polu wychowaw-
czym zapewne przypomnimy sobie, wówczas gdy przyjdzie się zmagać z trudnymi 
emocjami u dzieci, które niewątpliwie się pojawią. Zebrane wyniki badań wskazały 
na bardzo dużą potrzebę i znaczenie wzajemnych i bezpośrednich relacji, relacji które 
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z racji pracy zdalnej przeszły na nie co inne kanały komunikacji. Konieczne zatem 
wydaje się być wprowadzenie/ zastosowanie rozwiązań, które mogłyby być pomocne 
we współpracy obu podmiotów wspierających rozwój i wychowanie dziecka.

Zakładając, że rodzice mają prawo do wyboru szkoły swoich dzieci zgodnie ze 
swoimi przekonaniami, a państwo powinno ich w tym wspierać, to pewnym uzupeł-
nieniem wydaje się być powinność z ich strony dotycząca zaangażowania się w na-
wiązywaniu czynnego i przyjaznego kontaktu z nauczycielami20.

Zatem należałoby wspierać rodziców w tym aby chętniej, efektywniej w tę współ-
pracę się włączali, pamiętając o tym, że to oni mają moralny prawo i obowiązek do 
wychowania swoich dzieci (por .Bilicki, 2007).

Oczekiwanym byłoby także większe poszanowanie dla wzajemnych praw, głębszy 
namysł nad istotą wychowania czy też wspierania rozwoju dziecka na gruncie ducho-
wym. Wsparcia, które dawałoby podstawy do większej pewności w podejmowanych 
decyzjach rodziców względem ich dzieci, a co za tym idzie świadomości ponoszenia 
ewentualnych konsekwencji. Niewątpliwie nowa forma pracy z jaką przyszło pracować 
nauczycielom przedszkoli, tym bardziej na tym etapie edukacyjnym, jest nadal przez 
wielu nieznana i wymaga zgłębienia, poszerzenia kanonu metod pracy, nawiązywania 
kontaktów z rodzicami dzieci czy też sposobów jej ewaluacji. Nie można zapominać 
o rodzicach, bo to im przyszło się zmagać z kłopotami, których wcześniej nie do-
świadczyli, a czas zamknięcia i ograniczenia do dostępu do przedszkola dla ich dzieci 
był czasem próby także dla nich samych. Zatem oba podmioty współuczestniczące 
w procesie wychowania dzieci potrzebują większego wsparcia zarówno w przestrzeni 
organizacyjnej ale przede wszystkim na gruncie duchowym, mentalnym. Od tego jak 
będziemy dziś wspierać rozwój i wychowanie dzieci zależy i nasza wspólna przyszłość.

Streszczenie:
Artykuł stanowi próbę diagnozy działań podejmowanych przez nauczycieli placó-

wek przedszkolnych kształtujących gotowość szkolną dzieci 6-letnich w warunkach 
ograniczeń wywołanych pandemią Covid-19. Przedstawia moment nagłego zerwa-
nia kontaktów nauczyciela z dziećmi i ich rodzicami i konieczności wejścia w relację 
–online. Opisuje sposoby kontaktowania się nauczycieli z dziećmi, wypracowanych 
narzędzi a także trudności z jakimi podmioty edukacji dziecka musiały sobie pora-
dzić. Jest także próbą podsumowania jakości dokonywanych zmian i uzyskiwanych 
efektów w pracy nauczyciela przedszkola.

Słowa kluczowe: nauczyciel przedszkola, edukacja zdalna, kształcenie na odległość, 
elementy pracy zdalnej, gotowość szkolna, zamiana organizacji pracy przedszkola

Summary:
Pros and cons in the work of a kindergarten teacher with a 6-year-old child during 

remote education
The article is an attempt to diagnose the actions taken by preschool teachers shaping 

the school readiness of 6-year-old children in the conditions of restrictions caused by 
the Covid-19 pandemic. It presents the moment of sudden breaking of the teacher’s 
contacts with children and their parents and the necessity to enter the – online rela-
tionship. It describes the methods of contact between teachers and children, the tools 

20 Por. T. Bilicki., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II…dz. cyt.
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developed and the difficulties faced by child education actors. It is also an attempt 
to summarise the quality of the changes made and the effects achieved in the work 
of the nursery school teacher.

Keywords: nursery school teacher, remote education, distance learning, elements 
of remote work, school readiness, change of nursery school work organization
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Koncepcja wychowania młodzieży 
w rodzinie w świetle materiałów 
formacyjnych grup apostolskich 

Archidiecezji Krakowskiej 

Recenzja pracy doktorskiej ks. Grzegorza Felusia
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2022, ss. 190.

Ks. prof. zw. dr hab. Jan Zimny – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza 
Kościuszki we Wrocławiu

Mówiąc o wychowaniu młodzieży w rodzinie warto sobie uświadomić prawdę, że 
zapewne wielu współczesnych rodziców niezależnie od modelu wychowania własnego 
dziecka, chciałoby wystawić mu dyplom geniusza, patent mistrza i tytuł świętego. 
Z jednej strony to nic nadzwyczajnego. Niemal każdy rodzic w swoim dziecku widzi 
kogoś nieprzeciętnego. To rodzic jako pierwszy niejednokrotnie wierzy bezgranicz-
nie w swoje dziecko. Bywa, że owa wiary nie pozwala mu dostrzec w nim czegoś, co 
wymaga właściwego rozumienia pedagogizacji. Ludzka mądrość przypomina, że naj-
lepszą rzeczą, którą można dać wrogowi, jest przebaczenie, przeciwnikowi tolerancję, 
przyjacielowi serce, a dziecku dobry przykład.

Praca ks. mgra Grzegorza Felusia zawiera wiele mądrych treści, trafnych wniosków, 
uczciwych i sprawiedliwych uwag, wiele cennych duszpasterskich propozycji, two-
rzących pewną koncepcję wychowania młodzieży w rodzinie. Do przedstawienia tej 
koncepcji posłużyły Autorowi materiały formacyjne grup apostolskich Archidiecezji 
Krakowskiej. Dobrze się składa, że praca ks. Grzegorza Felusia wpisuje się w kontekst 
pedagogiki katolickiej, bowiem mówiąc dziś o wychowaniu nie możemy zapomnieć 
o zachowaniu tożsamości pedagogiki katolickiej w całym procesie edukacji i wycho-
wania młodego pokolenia.

Jeszcze jedna ważna uwaga, a mianowicie ta, że praca ukazała się w czwartym 
roku od śmierci ks. Antoniego Sołtysika, któremu to Jan Paweł II zlecił ważne za-
danie, a mianowicie organizację i prowadzenie Duszpasterstwa Młodzieży Grup 
Apostolskich w Archidiecezji Krakowskiej. Mówiący miał okazję z nim współ-
pracować będąc przez 10 lat asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Archidiecezji Przemyskiej. Fakt ten pozwolił mówiącemu lepiej zrozumieć też 
ducha i wizję owego duszpasterstwa młodzieży na bazie wielkiego doświadczenia 
ks. Prałata Sołtysika.
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Opracowanie liczy w sumie 190 stron. Po stronie tytułowej i opisie bibliograficz-
nym następuje spis treści, wykaz skrótów, niemal sześciostronicowy wstęp i część 
zasadnicza składająca się z pięciu rozdziałów liczących w sumie 154 strony. Po części 
głównej następuje trzystronicowe zakończenie pracy, wykaz bibliograficzny.

Rozdział pierwszy zatytułowany „Historia powstania i rozwój Grup Apostolskich 
Archidiecezji Krakowskiej”, zawiera historię powstania Grup Apostolskich i ich opis, 
rozwój pracy duszpasterskiej oraz zakres ich oddziaływania nie tylko w Archidiecezji 
Krakowskiej, ale na terenie Polski. Rozdział drugi noszący tytuł: „Róże formy proro-
dzinnej formacji młodzieży w ramach Grup Apostolskich Archidiecezji Krakowskiej”, 
przedstawia założenia realizacyjne formacji młodzieży na łamach wydawanego ówcze-
śnie periodyku „Amicus”. Treść tego rozdziału została wzbogacona zaprezentowaniem 
tematyki spotkań w ramach kursów, szkoleń, rekolekcji, dni skupienia. „Nauka o god-
ności człowieka podstawą formacji prorodzinnej w Grupach Apostolskich” to tytuł 
trzeciego rozdziału w którym Autor przedstawia źródła biblijne i naukę Kościoła na 
temat godności człowieka. W dalszej części rozdziału ukazana została nauka o seksu-
alności oraz macierzyństwie i ojcostwie. Z kolei w rozdziale czwartym zatytułowanym 
„Formacja młodych do założenia rodziny” jest mowa o małżeńskim powołaniu czło-
wieka, roli narzeczeństwa, wychowaniu do czystości wraz z przedstawieniem nauki 
o sakramencie małżeństwa i formach kursów przedmałżeńskich. Ostatni rozdział jako 
szósty zatytułowany „Troska o kształtowanie wizji rodziny chrześcijańskiej” omawia 
swoistego rodzaju drogę do kształtowania rodziny jako środowiska wychowawczego 
wraz z ukazaniem jego celów i zadań z uwzględnieniem występowania kryzysów 
i trudności małżeńskich. Struktura pracy stanowi zwarty, uporządkowany i logiczny 
układ stanowiąc integralne ujęcie koncepcji wychowania młodzieży. Mimo, iż baza 
źródłowych materiałów stanowiących fundament dysertacji, liczy już ponad 50 lat, 
zachowują one wciąż swą aktualność.

Zagadnienie wychowania młodzieży, w tym także wychowania w rodzinie, wciąż 
budzi wiele emocji, dyskusji, zwłaszcza w kontekście szerzącej się sekularyzacji, 
migracji, informatyzacji, w dobie różnych trudności, przemian, upadku autorytetów, 
złotego ekranu i smartfonów oraz wielu innych współczesnych zagrożeń. Biorąc pod 
uwagę choćby powyższe kwestie należy przyjąć, że podjęty temat jest ze wszech miar 
aktualnym i potrzebnym nie tylko z punktu działania praktycznego, ale także refleksji 
naukowej. We współczesnym społeczeństwie, gdzie zanikają i przenikają się granice 
kulturowe, gdzie na każdym kroku spotykamy się z wartościami czy atrybutami prze-
niesionymi z zupełnie innej tradycji, istnieje potrzeba wręcz konieczność przywo-
ływania sprawdzonych form, koncepcji, modeli wychowawczych. Zatem aktualność 
podjętego tematu pracy jest rzeczą oczywistą i bezdyskusyjną.

Słusznie Autor w pracy pisze na stronie siódmej, że „Aby kształtować zdrową reli-
gijność młodego człowieka potrzeba tworzyć młodzieżowe środowiska katolickie, in-
spirujące do tworzenia parafialnych grup, które pod czujnym okiem duszpasterzy będą 
źródłem przyjaźni, a przede wszystkim będą wypracowywały postawy zgodne z Ewan-
gelią i wartościami ojczyźnianymi”. Założenie to wypracowane przed laty i sprawdzone 
przez pokolenia, stanowi dziś żywy apel skierowany zarówno do świata młodzieży 
jak i duszpasterzy. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że dzisiejsza młodzież ma prawo 
i obowiązek apostołować, ale do tego zadania należy ja odpowiednio przygotować. 
Stąd Autor świadom takie przygotowania postawił sobie w pracy za cel, aby na bazie 
doświadczeń zaproponować pewien model wychowania we współczesnej rodzinie.
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Kiedyś John Wilmot powiedział: „Zanim się ożeniłem, miałem sześć teorii o wycho-
waniu dzieci, teraz mam sześcioro dzieci i żadnej teorii”. To także jest dodatkowym 
argumentem, aby mieć odwagę i zaproponować nowy model wychowania.

Z racji na charakter pracy, która ma wiele aspektów, koniecznym było zastoso-
wanie kilku metod. Ponieważ wiele materiału, na bazie którego powstała praca, była 
materiałem źródłowym, którego stanowią dokumenty Kościoła, materiały forma-
cyjne, listy, programy, konspekty, komunikaty, sprawozdania, stąd i różnorodność 
zastosowanych metod.

Istotą każdych badań jest uzyskanie odpowiedników wyników, ich właściwa in-
terpretacja oraz ich opracowanie w formie tekstu to nie lada wyzwanie dla piszącego. 
Wprawdzie praca ks. Grzegorza Felusia nie jest zupełnie nowatorskim opracowaniem, 
niemniej jednak stanowi aktualną odpowiedź na współczesne wyzwania związane 
z wychowaniem młodzieży. Można ją zaliczyć jako istotny i aktualny głos w dyskusji 
nad kwestiami pedagogizacji młodego pokolenia. Całość opracowania, a szczególnie 
dwa ostatnie rozdziały są wprost poświęcone formacji młodych do założenia rodziny 
i troski o kształtowanie wizji rodziny katolickiej. Oba te rozdziały stanowią pewnego 
rodzaju kompendium treści dotyczącej należytego przygotowania młodych do mał-
żeństwa i rodziny. Autor wielokrotnie podkreśla, że jednym z zadań wychowawczych 
rodziców jest kształtowanie u młodzieży właściwych wartości, bowiem spełniają one 
kluczową rolę i funkcję. Z wielką uwagą i troską Autor opracowania podkreśla też 
znaczenie modlitwy w życiu człowieka. Nawiązanie odpowiednich relacji z Bogiem 
jest – wg. Autora – gwarancją budowania pozytywnych relacji z człowiekiem. Oprócz 
tych kwestii Autor zwraca uwagę na inne, także ważne elementy w procesie wycho-
wania jak: szacunek i cześć wobec rodziców, budowanie wspólnoty, więź rodzinna, 
życie sakramentalne. Przedstawiona w dysertacji panoramiczność cnót i wartości 
stanowiących fundament zdrowej moralnie rodziny, jest dzisiaj wielkim zadaniem 
stojącym przed rodzicami, Kościołem i całym społeczeństwem. Autor jest tego świa-
domy, stąd kładzie na nie duży akcent.

Praca nie wyczerpuje do końca problematyki zarysowanej w temacie opracowa-
nia. Tematyka wychowania młodzieży jest dziś przedmiotem wielu prowadzonych 
badań, refleksji, opracowań, dyskusji. Dziś wiele grup, zespołów, synodów poszukuje 
nowych rozwiązań dla skutecznego oddziaływania duszpasterskiego na różnym po-
ziomie wychowania dzieci i młodzieży. Treść zawarta w opracowaniu winna stanowić 
materiał do dalszej dyskusji nad jakością, kształtem i formą programów wychowania 
młodzieży do małżeństwa i rodziny. Jest to przecież ważny obszar życia Kościoła, który 
wymaga i będzie wciąż wymagał nowego powiewu spojrzenia, oceny, zastosowania. 
Praca więc jest cennym materiałem do takowej refleksji, jest także odpowiedzią na 
wiele pytań stawianych nie tylko przez środowiska katolickie. Należy zatem mieć 
nadzieję, że ten głos nie zostanie pominięty, wręcz przeciwnie, praca ta stanie się 
kolejnym wyzwaniem do dalszych opracowań i pochyleniem się nad zagadnieniem 
wychowania katolickiego młodzieży.
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Najpiękniejsza Pascha

Ks. prof. zw. dr hab. Jan Zimny – Akademia Wojsk Lądowych  
im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Wielki Czwartek – to szczególny dzień, dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa 
i Eucharystii. Oba te sakramenty ścisłe łączą się ze stołem zwanym ołtarzem. Na tym 
Stole dokonuje się przez posługę kapłana cud przemiany chleba w Żywy Chleb. Chleb 
symbolizuje Ciało święte, ofiarę składaną Bogu, światłość, mądrość, gościnność, po-
żywienie ubogich. Nie bez powodu właśnie w Wielki Czwartek z chlebem w postaci 
drożdżówek (3500 sztuk) udałem się do Kijowa (Ukrainy), by dzielić się chlebem 
z tymi, którzy znaleźli się w zagrożeniu życia. Tym razem transport bezpośrednio 
jest adresowany dla wojska. Ten symboliczny gest pozwolił stanąć wśród tych, dla 
których chleb był i jest wyrazem pamięci, jedności, nadziei. Zanim jednak stanąłem na 
ziemi kijowskiej minąłem Lwów, Tarnopol, Winnicę., był do pokonania odcinek trasy 
wynoszący 870 km. Nieustanny zapach świeżego chleb sycił intensywnie w wielko-
czwartkowy dzień od wczesnego poranka do późnych godzin popołudniowych. Mimo 
towarzyszącego zagrożenia wojną – trzeba było zmieniać trasę z powodu zagrożenia. 
Do Winnicy jechałem sam przemieszczając drogę w przekonaniu, że łatwiej jest iść 
z chlebem po kij, jak z kijem po chleb. Przecież chleb wielokrotnie otwiera nie tylko 
usta, ale i serce. Licząc się z tym, że być może spotkam po drodze „człowieka” z kijem, 
to chlebem napełnię jego usta, serce i duszę. Jest jakaś dziwna historia, bowiem Chry-
stus rozmnożył chleb, a dzisiejszy zły człowiek pomnożył głodnych.

Wieczorem 13.04. (środa) częściowy załadunek, zaś dnia następnego już o godz. 
4:00 kolejna część ładunku i ostatni o godz. 5:30 w Nisku. Po załadunku kompletnego 
ładunku udałem się w trasę. Piękny poranek i brzask dnia witał rześkim powietrzem. 
Świadomość Wielkiego Czwartku napełniała podwójną radością. Z jednej strony 
droga – trasa, która jest bogatym symbolem życia człowieka. Po drugie świado-
mość, że będzie okazja obdarzyć grupę walczących żołnierzy chlebem w taki dzień, 
to atut do duchowej mocy i radości. Na granicy odprawa celna odbyła się bardzo 
sprawnie. Po drodze – zwyczajem poprzednich wyjazdów – na każdym posterunku 
kontrolnym częstuję braci żołnierzy drożdżówkami. Pełni wdzięczności i uśmiech 
ściskają dłoń, a przy tej okazji wszystkim składam życzenia Wielkanocne. Na chwilę 
na obwodnicy Lwowa zatrzymuję się, spotykając się z osobą przekazując pewne 
ważne rzeczy dla wykonania ważnej misji. Na trasie do Tarnopola ożywiony ruch. 
Jednak sporadycznie można minąć samochód spoza tego terenu. Po paru godzinach 
dojeżdżam do Tarnopola. Obwodnicą kieruję się w stronę Winnicy. Tu czeka na mnie 
Witalij, człowiek mundurowy, doświadczony, obyty w wielu sprawach militarnych 
i prowadzonych akcjach. Od tego momentu podróż spędzamy razem. To dobra okazja 
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by od tak doświadczonej osoby czegoś nowego się nauczyć. Konwersacja trwa na 
całego. Dowiaduję się, że sam wjazd do Kijowa będzie lekko utrudniony z racji na 
wyrządzone szkody wojenne (m.in. uszkodzone mosty). Człowiek nie jest taki – damy 
radę. Powoli zbliżamy się do Kijowa. Oprócz świadomości trwającej wojny czuje się 
atmosferę zagrożenia, niepewności. Pozostaje jednak sursum corda. Rzeczywiście 
uszkodzone mosty, czy inne utrudnienia obligują nas do czujności w wymiarze 
osobistym i drogowym.

Póki co trwa Wieli Czwartek. Gdy zbliżamy się do Kijowa już noc. Okazuje się, że 
musimy objeżdżać kilkanaście km bo dojechaliśmy do zniszczonego mostu. Co chwilę 
szczegółowe kontrole. Dojeżdżając należy zapalić w środku auta pełne światła, włączyć 
postojowe i awaryjne i otworzyć szyby. Minęła godz. 22:00 – weszliśmy w czas godziny 
policyjnej. O tego momentu wojsko ma prawo teraz strzelać do każdego zbliżającego 
się samochodu czy innego obiektu. Dobrze oznakowany samochód strzeże nas od 
takich przygód. Po skontrolowaniu rozdajemy żołnierzom drożdżówki. Zziębnięci, 
czujni, zdecydowani na wszystko. My w ciemności widzimy kikuty domów, sterty 
gruzu. Poruszamy się dalej. Przed godz. 24:00 dojeżdżamy do opustoszałego bloku, 
w którym kiedyś ów mundurowy mieszkał na stancji. Po zaparkowaniu auta idziemy 
na pierwsze piętro. Wokół pełna ciemność. Wchodzimy do niemal pustego mieszka-
nia. Brak wody, prądu, ogrzewania. Temperatura w granicach 4-5 stopni. Wracam do 
auta biorę śpiwór by dodatkowo narzucić na siebie (na ubranie). Kwatera 3 poko-
jowa. Komfort owe warunki. Każdy ma swój pokój, a w nich resztki łóżek. Nieważne. 
Co chwilę „muzyka syren” i odgłosy wybuchu rakiet. Czuwajcie. Tak było do rana. Nie 
dało się zasnąć, może jedynie na jedno oko. Nie ma co narzekać. To rzeczywistość, 
która wprowadziła nas w Wielki Piątek.

Rano – jeśli można tak powiedzieć – znów pełny komfort. Brak wody i innych 
uciech tego świata daje możliwości szybkiej organizacji i wyjazdu. Udajemy się 
w kierunku Buczy, Borodzianki, Hostomel, Irpienia, Horenki itp. Wyjazd z Kijowa 
trwa parę godzin. Co 200-300 metrów blokady, kontrole i wąskie „gardła” przejazdu, 
stąd kolejki samochodowe nie świadczą o wzmożonym ruchu, lecz czekaniem na 
kontrole i przejazd. Po kilku godzinach jesteśmy już na obrzeżach Kijowa. Tu także 
kontrole, wywiady (kto, skąd, gdzie, po co, dlaczego itp.). Udajemy się do wspólnoty 
prawosławnej by przekazać część darów. Droga prowadzi przez kilku kilometrowy las 
mocno zaminowany. Poruszamy się środkiem leśnej drogi. Mimo lasu, tu także okopy, 
kontrole i grupy wojsk ostrzegających nas na miny i inne wybuchy. Dojeżdżamy do 
celu – wspólnoty prawosławnej, gdzie przekazujemy część darów. Wspólna modli-
twa w cerkwi, potem mały łyk kawy, który dodatkowo orzeźwia oprócz „zabawek” 
w postaci min, resztek rakiet. Spotkanie w duchu niczym wieloletnich przyjaciół. 
Wiem, że jeszcze tu powrócę. Otrzymujemy na pamiątkę Ikonę Matki Bożej, z która 
wyruszamy w dalszą podróż.

Po paru godzinach docieramy z powrotem na obrzeża Kijowa do parafii xx. 
Pallotynów (jedyna parafia rzymskokatolicka w Kijowie i okolicy). Poodjeżdżamy 
pod skromny domek (plebania i kościół to jeden obiekt). Wysokie ogrodzenia bez 
uszkodzeń. Dzwonimy telefonem, ale bezskutecznie. Słyszymy, że wewnątrz placu 
jest życie. Stukamy w bramę. Głos po ukraińsku: szo tam? Wyjaśniamy. Otwiera 
nam bramę świecki człowiek, którego reszta rodziny wyjechała do Polski. Księża 
nie ma, są w terenie wśród ludzi. Czekamy. Po jakimś czasie przybywa ks. Anatol. 
Rozładowujemy do końca przywieziony transport, który zostanie zawieziony do 
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ludzi w zbombardowanych wioskach. Ci od kilkunastu dni nie widzieli chleba. 
Nawet gotują zupę z trawy – by żyć. To co przekazuje nam ks. Anatol jest nie do 
pojęcia. Prosi by przywieźć makarony, ryż, kaszy, mydło, proszek zwykły do prania. 
Składam deklarację, że niebawem przybędę. Takie jest życie starszych ludzi, którzy 
z racji wieku, chorób pozostali w ruinach swych domów. Księża pallotyni dwa razy 
w tygodniu w asyście uzbrojonych żołnierzy udają się do tych wiosek, gdzie jest 
jeszcze wielu dywersantów.

My ruszamy w okolice Buczaczu, by tym razem nieco szczegółowiej poznać sytu-
ację. Rzeczywiście teren niemal zupełnie wyludniony. Co jakiś czas „dusza ludzka”. 
Dlaczego to tu były takie bombardowania. To tzw. sypialnia Kijowa. Tu były najpięk-
niejsze osiedla, domy, budynki. Dziś kikuty, gruzowiska. Wokół resztki rakiet, różnej 
amunicji. Po drodze mijamy dziesiątki aut spalonych czy zniszczonych, w których 
ginęły całe rodziny, chcąc wydostać się z terenu zagrożenia. Dojeżdżamy do małej 
wioski, gdzie mieszkańców można na dwóch rękach policzyć. Ktoś krzyknął „po-
liacy”. Żywi wyszli na ulice – niewielu ich było. Rozmowy, relacje jak odbywały się 
tu walki, jak ludzie byli mordowani. Mimo już kilku minionych dni, można spotkać 
przy drodze bocznej, wiejskiej ciała ludzkie. To prawdziwy i pewno niepowtarzalny 
Wielki Piątek. Jedyną moją bronią jaka mi towarzyszyła to modlitwa i oczywiście 
Opatrzność Boża. Niektórzy mieszkańcy wiosek prowadzili nas na łąki, pola pokazu-
jąc resztki rakiet, kadłubów i zaminowanego terenu. Bardzo nas pilnowali by nawet 
na metr nie wchodzić na łąkę czy inny skrawek ziemi dotychczas nie sprawdzonej. 
Wielu podkreślało korzenie polskości (dziadek, babcia, pradziadek itp.). Proszono 
mnie bym ponownie przyjechał, oni będą na mnie czekać. Dałem im obietnicę, że 
powrócę. Już planuję.

Zbliżał się powoli wieczór. Ciekawym zjawiskiem było, że słońce i cała jego otoka, 
mimo pogodnej i ciepłej pogody, świeciło czerwonym blaskiem, a od niego cały ho-
ryzont okryty był czerwienią. Znów kolejne kontrole, na poboczach resztki czołgów, 
uzbrojenia. Odłamki na setki metrów rozrzucone. Wciąż teren zaminowany. Mijamy 
lasy, wioski, i co jakiś czas można spotkać człowieka. Wielu wciąż boi się wyjść z domu 
w przekonaniu, że dywersanci zobaczą, przyjdą i zabiją. Kiedy zmrok ogarnął ziemię 
my udawaliśmy się w kierunku Winnicy przez Żytomierz. Towarzysza wyprawy 
zostawiłem w Winnicy, udając się w dalsza drogę. Z racji godziny policyjnej zatrzy-
małem się po drodze na nocleg. Wczesnym rankiem ruszyłem do Tarnopola, gdzie 
odwiedziłem moich Przyjaciół. Poratowali mnie paliwem, bowiem miałem jedynie na 
30 km dalszej drogi. Na trasie od Winnicy do Tarnopola nigdzie nie było właściwego 
do auta paliwa. Skutecznie zadziałali. Lekko z południa udałem się do Lwowa, gdzie 
złożyłem kolejna wizytę bez konieczności szukania pomocy paliwowej. Gdy wyru-
szałem ze Lwowa była już noc. Kierunek dalszej wyprawy do Korczowa. Tu ogromne 
kilkukilometrowe kolejki. Z racji na oznakowanie (Dopomog dla Ukrainy) strona 
ukraińska odprawiła mnie błyskawicznie. Nieco więcej czasu spędziłem po stronie 
polskiej by zostać odprawionym. Nie była to zła wola pracowników. Przekroczyłem 
granicę polską późnym wieczorem. Pamiętałem o Wielkiej Sobocie. Teraz towarzyszył 
mi obrzęd z Watykanu poprzez drogę radiową. Po przyjeździe na miejsce był jeszcze 
czas na prywatną liturgię Wielkiej Nocy.

Rzeczywistość wielu mieszkańców Ukrainy, można zawrzeć w krótkich słowach: 
nie ma chleba, a żyć trzeba. Dziś na Ukrainie jest naprawdę wielu głodnych, że Bóg 
może dotrzeć do nich jedynie w postaci chleba. Zanim jednak ten chleb wezmą do 
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ręki, musi pojawić się nasza miłość. A prawdziwa miłość jest jak chleb, który potrze-
buje odpowiednich składników, trochę ciepła i odrobinę miłości, żeby wyrosnąć. Jest 
przecież prawdą, że wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, 
chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek – wszystko 
to w ręku Boga może działać ku dobremu. Ilekroć dzielić będziemy z innymi swój 
chleb, lepiej będzie i nam smakował. A w przyszłości, tych imiona za życia wypisane 
są w niebie, komu chlebem powszednim jest ofiara z siebie.

To było dla mnie najpiękniejsze Triduum. Dziękuję Bogu, że tak sprawił. Wiem, że 
to nie był ostatni wyjazd. Wiem, że podanie dłoni, ciepło słowo, kromka chleba dla tych 
osamotnionych i okaleczonych ludzi stanowi dar niczym z nieba. Chce jednocześnie 
przekazać ta droga od bardzo wielu osób podziękowanie i pozdrowienia. To czego 
doświadczyłem, co przeżyłem przez ten krótki czas, nie osiągnąłbym przez wiele 
lat w atmosferze naszej pokojowej codzienności. Przedstawiona relacja jest jedynie 
małym wycinkiem tego, co dane mi było zobaczyć, przeżyć. Tego właściwie nie można 
przekazać w formie tekstu pisanego. Ostatnim akordem był fakt, gdy w okolicy Tar-
nopola przyjechałem zatankować auto, a kolejka liczyła dziesiątki aut a może i setki, 
zrobiono dla mnie natychmiast miejsce bym mógł zatankować każdą ilość, chociaż 
limit wynosił maksymalnie 40 litrów. Tankując podchodzili młodzi i starsi dziękując 
Polsce za pomoc, przyjaźń, serce, miłość, życzliwość. Mężczyźni ze łzami w oczach nie 
wiedzieli sami jak dziękować. To jest prawdziwy cud życia. Sława Bogu, sława Ukrainie.
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