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Wstęp 
 

Pragnienie doskonałości, czy bycie doskonałym wpisane jest 
w życie, q naturę każdego człowieka. Wiemy jednak, że droga do 
bycia doskonałym jest drogą wymagającą trudu, wyrzeczeń, konse-
kwencji. Tym bardziej droga do osiągnięcia świętości, jest drogą 
wymagającą nieustannych i konsekwentnych działań. Oczywiście nie 
oznacza to, że jest to niemożliwe do osiągnięcia. Wystarczy otwo-
rzyć kartki kalendarzy świętych i przekonamy się, ilu mamy świę-
tych oficjalnie ogłoszonych, a cóż dopiero powiedzieć o tych, którzy 
zapewne są świętymi, ale nie figurują w wykazie ziemskim.  

„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz 
niebieski” (Mt 5,48). Oto Chrystusowe wezwanie skierowane jest do 
każdego z nas. Rozważmy, pod jakim względem doskonałość Boga 
Ojca stanowi dla nas wzór. Człowiek może być nazwany „doskona-
łym” ze względu na swoją pobożność i posłuszeństwo Bogu. Dosko-
nałym jest człowiek o niepodzielnym sercu, w pełni posłuszny i za-
chowujący przykazania. Doskonały wypełnia wszystkie nakazy Bo-
ga. Doskonałość zatem to przyjęcie w całości głoszonego przez Jezu-
sa orędzia. Bóg jest doskonały. Oznacza to: niepodzielony, bez ska-
zy, całkowity, pełny. Bóg jest doskonały ponieważ zwrócony jest 
całkowicie ku człowiekowi; daje swoje dary zarówno sprawiedli-
wym jak i niesprawiedliwym. 

Doskonałość człowieka polega na miłości, która nie wyklucza 
żadnego człowieka. W pewnym stopniu człowiek kochając, powi-
nien odznaczać się niepodzielnością, czyli pełnią. Miłość nieprzyja-
ciół nie jest jednym z wielu wskazań Jezusa, ale szczytem i centrum 
przykazań prowadzących do doskonałości (do pełni życia Bogiem i 
w Bogu). Jezus ustawia nam poprzeczkę bardzo wysoko. Być tak 
doskonałym, jak Bóg. Kluczem do zrozumienia tego wezwania z 
Ewangelii jest sam Jezus i Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. 
To jest ważne, gdyż to wszystko pokazuje nam, że zbawienie doko-
nało się nie gdzieś za jakimś parawanem, za zasłoną nieba, jakoś 
zaocznie, lecz przeciwnie – na naszych oczach. A więc samo dzieło 
zbawienia – to wszystko, co Pan Jezus robił, jak żył i nauczał – jest 
dla nas drogowskazem. Musimy to widzieć, przyglądać się temu, 
rozpamiętywać, żeby w ten sposób uczyć się żyć, tak jak Bóg chce, 
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żebyśmy żyli – według Jego praw, według Jego powołania, według 
Jego ideałów. Dobrze, że nam Pan Jezus stawia tak wysoko po-
przeczkę. To znaczy, że ciągle w nas wierzy. Że nas nie spisał na 
straty. To jest powód do nadziei. 

Doskonałość prowadzi do pełnej świętości. Wezwanie to od-
nosi się do doskonałości Boga w znaczeniu moralnym, czyli do Jego 
świętości. Świętość rodzi się z miłości. „Miłość jest duszą świętości” 
(KKK 826). Święty to ktoś, kto odkrył, że jest kochany przez Boga. 
Bezwarunkowo i nieodwołalnie. I że - jeśli zechce - to z pomocą 
Boga może stać się podobny do Tego, który jest miłością. Święty jest 
pewien tego, że Bóg stworzył świat z nicości, ale nas - ludzi - uczy-
nił z Miłości, czyli z samego siebie, na swój obraz i podobieństwo.  

Święty to ktoś, kto uzgadnia z Bogiem wspólne marzenia i 
wie, że nie ma granic w rozwoju, gdyż nigdy nie stanie się już aż tak 
podobny do Boga w myśleniu i postępowaniu, by nie mógł stawać 
się jeszcze bardziej do Niego podobnym. Z tego właśnie powodu 
święty ma świadomość tego, że nie jest powołany do naśladowania 
największych nawet świętych, lecz do naśladowania Jezusa. Cieszy 
się z innych świętych, bo wie, że oni upewniają nas o tym, iż z po-
mocą Boga człowiek jest w stanie stać się naprawdę podobnym do 
Boga. Wie też, że święci wspierają nas modlitwami oraz inspirują 
swoją heroiczną miłością, Jednak święty zdaje sobie sprawę również 
z tego, że żaden ze świętych - z przeszłości, teraźniejszości czy przy-
szłości - nie jest naszym ideałem. Ideałem jest tylko Chrystus, bo 
przecież nie zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo świętych, 
lecz na obraz i podobieństwo Boga. Im bardziej ktoś z nas staje się 
człowiekiem świętymi, tym bardziej staje się podobny do Jezusa i 
tym mniej staje się podobny do innych świętych, gdyż naśladuje 
Syna Bożego na swój niepowtarzalny sposób i według swoich nie-
powtarzalnych uzdolnień. To właśnie dlatego największe różnice w 
wyrażaniu świętości zauważamy wśród największych świętych.  

Kiedy słyszymy słowo „święty” czy „świętość”, to wydaje się 
nam ono często jakby pochodziło z innego świata. Często myślimy 
bowiem o „całkowitej bezgrzeszności”, wręcz idealnym życiu. Taki 
sposób rozumowania powoduje, że traktujemy świętych jako niedo-
ścigłe ideały, i nawet duża liczba osób ogłoszonych przez Kościół 
świętymi czy błogosławionymi nie powoduje, że bardziej realnie 
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myślimy o możliwości stania się świętym, którą to możliwość ma 
przecież każdy z nas. 

Stawać się świętym to żyć coraz bardziej w prawdzie, dobru i 
pięknie. Święty to najpierw ktoś, kto żyje prawdą o sobie, czyli praw-
dą o swoim powołaniu do stawania się podobnym do Boga. To ktoś, 
kto używa myślenia po to, by obserwować własne postępowanie i 
żeby weryfikować, na ile zgodne jest ono z zasadami Ewangelii. 
Człowiek święty to człowiek promieniujący dobrem, czyli Bożą miło-
ścią. To ktoś związany z Bogiem dosłownie na śmierć i życie, gdyż 
pewny tego, że Bóg kocha go nieodwołalnie i, że od Boga może na-
uczyć się miłości prawdziwej i mocnej, odważnej i ofiarnej, która nie 
przemija i nie zawodzi. Święty to także człowiek wrażliwy na piękno. 
To ktoś piękny w swoim sposobie przeżywania i wyrażania człowie-
czeństwa. Świętość zaczyna się od wrażliwości na piękno. 

Święty to ktoś, kim fascynują się ludzie dobrej woli i do kogo 
z nienawiścią odnoszą się ludzie przewrotni. To ktoś czysty i dobry 
jak gołębica, a jednocześnie mądry i sprytny jak wąż. To ktoś - na 
wzór Jezusa - mądrzejszy i sprytniejszy w czynieniu dobra i w ko-
munikowaniu miłości niż ludzie przewrotni sprytni są w czynieniu 
zła i w komunikowaniu kłamstwa. Święty to ktoś, kto w każdej sytu-
acji potrafi komunikować miłość i kto potrafi kochać heroicznie. 
Jego miłość nie ma jednak nic wspólnego z rozpieszczaniem, tolero-
waniem zła czy naiwnym miłosierdziem, gdyż święty wie, że kocha-
ne przez niego osoby nie staną się szczęśliwe, dopóki same nie za-
czną kochać. Właśnie dlatego święty nigdy nie myli miłości z naiw-
nością. W relacjach międzyludzkich święty stosuje dwie zasady, 
które wynikają ze sposobów komunikowania miłości przez Jezusa. 
Zasada pierwsza brzmi: to, czy kocham ciebie, zależy ode mnie, ale 
to, w jaki sposób okazuję ci miłość, zależy od ciebie i od twojego 
postępowania. Zasada druga jest równie jasna: to, że kocham ciebie, 
nie daję ci prawa, byś mnie krzywdził, a mnie nie odbiera prawa do 
tego, bym się przed tobą bronił. Święty to Boży mocarz, którego 
można zabić, ale którego nie można zastraszyć ani złamać. To ktoś, 
kto swoim życiem doczesnym oraz swoim sposobem przechodzenia 
do wieczności potwierdza, że człowieka świętego nic i nikt nie może 
odłączyć od miłości Chrystusa (por. Rz 8, 35). 
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Niniejsza monografia składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy 
rozdział zatytułowany „Fundamenty ludzkiej doskonałości” ukazuje 
nam istotne wartości i formy ich realizacji prowadzące do doskona-
łości i świętości człowieka. Rozdział drugi zatytułowany: „Drogi ku 
doskonałości” przedstawia różne kierunki życiowe, okoliczności 
wiodące czy to przez poprzez wychowanie, czy formację a w rze-
czywistości prowadzące ku realizacji misji świętości. Z kolei roz-
dział trzeci zatytułowany: „Autorytety i świadkowie” ukazuje przy-
kłady współczesnych autorytetów i świadków wiary, którzy swoim 
życiem ukazali nam drogę do świętości. Takie spojrzenie na zagad-
nienie problematyki podjętej w niniejszej publikacji daje czytelni-
kowi dość szerokie spojrzenie na kwestię doskonałości i świętości, 
która może być realizowana przez każdego człowieka w swoisty 
sposób. Szkoda, że u wielu osób powołanie do świętości budzi bar-
dziej lęk niż fascynację. 

Mistrzowie życia duchowego drogę do doskonałości chrześci-
jańskiej dzielą na trzy etapy wzrostu. Św. Tomasz z Akwinu wyróż-
nia etap początkujących, postępujących i doskonałych. W dzisiej-
szym świecie często zapominamy, że podstawowym powołaniem 
każdego chrześcijanina jest dążenie do świętości. Zamiast tego świat 
proponuje nam zdobywanie wartości czysto ludzkich, takich jak 
bogata osobowość, życiowe spełnienie, czy wartościowe relacje. 
Doskonałość chrześcijańska nie wyklucza posiadania tych cech, 
wręcz przeciwnie, są one jej integralną częścią, ale równocześnie nie 
mogą stać się celem samym w sobie 

Pragnę złożyć podziękowanie wszystkim Autorom zamiesz-
czonych tekstów za pozytywną odpowiedź i zaangażowanie, które 
zaowocowało powstaniem tej publikacji. Mam nadzieję, że treści 
zawarte w niej staną się pomocą do refleksji nad życiem codzien-
nym, które może stać się drogą ku doskonałości i świętości. Dosko-
nałość jest miarą nieba, dążenie do doskonałości miarą człowieka. 
Doskonałość jako cel, jako wzór, jako oparcie w walce życiowej, 
wzniosłość, jako dowód boskiego pochodzenia – oto całe chrześci-
jaństwo w streszczeniu. 

Ks. Jan Zimny 
 



Słowo wprowadzenia 
 
Cieszę się, ze mogę poprzez krótkie słowo wprowadzenia do-

tknąć choćby w niewielkim stopniu fenomenu świętości katolików 
świeckich. Warto podejmować ten temat bo często wydaje mi się że 
refleksja Kościoła w tym obszarze jest dopiero u początku drogi. W 
planie konferencji, przekazanym uczestnikom, wymienione są dwie 
spośród trzech znanych mi dobrze osób: Janos Esterhazy i Witold 
Pilecki. Do nich w mojej świadomości dołączam jeszcze Łukasza 
Cieplińskiego. Wydaje mi się, że wszyscy trzej w starciu z totalitary-
zmem hitlerowskim, a później totalitaryzmem komunistycznym osią-
gnęli świętość osobową, ale świętość typową dla ludzi świeckich. 

Mieli typowo świeckie zainteresowania, bardzo różne, ale jak-
że znaczące zaangażowanie w życie publiczne, bardzo poprawne 
życie małżeńskie. Świętość w istocie jest jedna, ale typ osiąganej 
przez konkretnego człowieka świętości jest zależny od podstawowe-
go wyboru egzystencjalnego. Wyobraźmy sobie, że jakaś pani żyjąca 
w małżeństwie decyduje się na wejście na drogę świętości zakonni-
cy- który by z nią wytrzymał i odwrotnie gdyby świecki mężczyzna 
żyjący w małżeństwie chciał wejść na drogę świętości mniszej- która 
by z nim wytrzymała. Łukasz Ciepliński, Janos Esterhazy, Witold 
Pilecki osiągnęli świętość typową dla stanu świeckiego. Osiągając 
świętość ludzi świeckich, osiągnęli jednak coś więcej niż tylko wy-
razistość typu osiągniętej świętości.  

Każdy świadomy katolik świecki rozumie dobrze wartość jaką 
mają jego zaangażowania świeckie dla świata wartości wynikającego 
z wiary. Ciepliński, Esterhazy i Pilecki też mieli jasną świadomość w 
tym zakresie, wiedzieli dobrze co i za co składają Bogu w ofierze, 
ale to co osiągnęli na tej drodze było czymś więcej. Osiągnęli coś co 
wydaje mi się, że zaistniało po raz pierwszy w historii laikatu kato-
lickiego. Naturalnie niemożliwą do przecenienia wartość ma samo 
męczeństwo, ale oni jasno odczytali niepowtarzalną, autonomiczną 
wartość tych swych zaangażowań, za które oddali życie. Nie mam 
jeszcze sprecyzowanego sądu, ale wydaje mi się że na tej drodze 
życia wszyscy trzej doszli też co najmniej do zrozumienia wartości 
aktu stwórczego Boga, wartości tej części dzieła Bożego, która była 
w ich dyspozycji, została złożona w ich ręce. Czasami podczas lektu-
ry ich krótkich urwanych notatek lub nieporadnych zapisków innych 
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ludzi nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że duchowo weszli tak głębo-
ko w relację miedzy stworzeniem a Stwórcą, że wprost widać ich 
nieporadność sytuacyjną, a swoje miejsce w tej przestrzeni przeży-
wali niemal na sposób mistyczny. Gorliwość przekazu ich doświad-
czenia wewnętrznego bez wątpienia opartego na przeświadczeniach 
wiary, jako choćby Esterhazego na Syberii można porównać z gorli-
wością przekazu Tomasza a Kempis.  

Cieszę się, że taka konferencja jak ta w ogóle zaistniała, ale 
doprawdy podczas jej trwania pojawia się dziś we mnie to samo 
pytanie, które zaistniało podczas mojej pracy nad tekstami Ciepliń-
skiego i Esterhazego. Czy my mamy autentycznie świadomość czego 
dotykamy zajmując się ich tekstami, obcując z takimi naszymi brać-
mi w wierze jak oni. Mam wrażenie, że należą do układu, który za-
istniał i został zamknięty, należą do zamkniętego układu. Ta sama 
wiara, podobne ekstremalne przeżycia okupacyjne, ta sama groźna, 
antyludzka noc komunizmu zrodziły w nich podobną duchowość. 
Mnie się wydaje, że stanowią spójną, oryginalną, bogatą całość, nie-
powtarzalną, co więcej całość nasyconą wartościami trwałymi, dają-
cymi wreszcie możliwość pełniejszego odczytania i zrozumienia 
duchowości katolików świeckich. Takie zjawiska są znane z historii 
Kościoła. Byli Ojcowie Galijscy, minęli, nie powtórzyli się ale ich 
dziedzictwo jest skarbem Kościoła choćby św. Hilarego z Puatie. 
Byli Ojcowie Syryjscy z cudownym św. Efremem, minęli, nie po-
wtórzyli się. Byli Ojcowie Kapadoccy, minęli, nie powtórzyli się. 
Tak ale wszystkie wspomniane przed chwilą konstelacje osobowe 
dotyczą stanu zakonnego czy duchownego, tu chyba po raz pierwszy 
mamy do czynienia z katolikami świeckimi. Wydaje mi się że ich 
konstelacja osobowa się nie powtórzy, bo ich świętość wyrosła w 
niepowtarzalnym starciu duchowym, starciu natury historycznej gdy 
chcieli w ekstremalnie nieprzychylnych warunkach totalitaryzmów 
XX wieku zachować i realizować przeznaczenie świeckiego katolika.  

Istnieje też miedzy nimi ważna cecha wspólna- umiejętność 
prowadzenia dialogu z przyszłością. Rozpoznałem tę ich możliwość 
osobową podczas przyglądania się zjawisku jak na tym dnie ludzkie-
go upodlenia zdobywali się na bardzo pogłębione i wybiegające w 
przyszłość refleksje.  
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Zacząłem to dostrzegać podczas opisywania spotkania Janosa 
Esterhazego z Łukaszem Cieplińskim we dworze państwa Janotów 
Bzowskich w Borusowej koło Korczyna na Ponidziu. Zjechali się 
tam by ustalić nową linię przerzutu do „Bazy” w Budapeszcie przez 
Busko, Tarnów i najprawdopodobniej Pieniny. Ciekawe, że linia ta 
funkcjonowała do końca II wojny światowej, nigdy nie była zdekon-
spirowana i nigdy nie było na niej żadnej „wpadki”. 

Być może życie w warunkach nieustannego, ekstremalnego za-
grożenia w naturalny sposób wyzwala w człowieku takie pokłady inte-
lektu, woli i ducha, które w innych warunkach by nie zaistniały. Te 
które zaistniały w wypadku trzech omawianych osób to jest Ciepliń-
skiego, Esterhazego i Pileckiego warte są uważnej analizy tak ze wzglę-
du na ich wewnętrzną spójność jak i ze względu na ich oryginalną, nie-
powtarzalną wartość. Zrodziły one w nich taki ogląd przyszłości, że 
mogą z nim w sposób całkowicie naturalny toczyć trudny dialog. Ten 
toczony przez nich trzech specyficzny dialog z przyszłością. W moim 
subiektywnym odczuciu ma on niepowtarzalną wartość nie tyle ze 
względu na swe czytelne rysy profetyczne, ile ze względu na ich oso-
bowe przeświadczenie o nienaruszalnej niczym pewności tego świata 
wartości z którego wyrasta ich postawa osobowa.  

 
Ks. prałat J. R. Maj 
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Rozdział I 
Fundamenty ludzkiej doskonałości 
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Dariusz Kolano  

 
Świętość ideałem wychowania katolickiego 

 
Fundamentalnym studium rozwoju pedagogicznej refleksji 

wychowania katolickiego jest Osoba Jezusa Chrystusa i Jego Dobra 
Nowina - nauka w której zawarł wszystko to, co później znalazło 
swe miejsce w dziejach chrześcijańskiej koncepcji wychowania. 
Pedagogika Katolicka bezpośrednio wskazuje To źródło, będące jej 
krwiobiegiem oraz całość Magisterium Kościoła wraz z jego prak-
tycznym doświadczeniem dwóch tysiąca lat. Chcąc odnieść się do 
nauki Jezusa Chrystusa, trzeba byłoby przepisać cały Nowy Testa-
ment, każdą Ewangelię, gdyż w zasadzie nie ma w Niej miejsca, 
które nie wskazywało na świętość, jako podstawowe powołanie 
człowieka, jako jedyny i ostateczny cel jego egzystencji. A jeśli tak, 
to wychowanie katolickie ogniskuje swe działania na tym najważ-
niejszym aspekcie i podąża w kierunku, określonym słowami Naj-
wyższego Mistrza; „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest 
Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). Lecz już ten właśnie cel nazna-
czony został samym aktem stworzenia. „Stworzył więc Bóg czło-
wieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczy-
znę i niewiastę”(Rdz 1;26-27). Człowiek został stworzony jako 
ostatni w szeregu innych bytów. Jest ostatni, ale najdoskonalszy- na 
obraz Boga. Zaś w Księdze Kapłańskiej powiedziane jest wprost: 
„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2) 
„Ja jestem Pan, który was uświęca!” (Kpł 20,8). Św. Piotr napisze: 
„w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi, na wzór 
Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, 
bo Ja jestem święty” (1 P 1,15-16). 

Jan Paweł II tak ujmuje to następująco: „Bóg daje się poznać 
człowiekowi jako źródło prawa moralnego i w tym znaczeniu jako 
sama Świętość już przed grzechem pierworodnym wobec pierwszych 
rodziców (por. Rdz 2,16) - a później wobec Ludu wybranego, przede 
wszystkim w Przymierzu synajskim (por. Wj 20,1-20). Prawo mo-
ralne objawione przez Boga w Starym Przymierzu, a przede wszyst-
kim w Ewangelii, w nauczaniu Chrystusa, stopniowo, ale wyraźnie 
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zmierza do ukazania centralnego i nadrzędnego znaczenia miłości. 
Przykazanie: „Będziesz miłował” (Pwt 6,5; Kpł 19,18; Mk 12,30-31 
i paral.) wskazuje równocześnie na to, że świętość Boga polega na 
miłości. To wszystko, co zostało powiedziane w katechezie pt. Bóg 
jest Miłością, odnosi się równocześnie do świętości Boga naszego 
Objawienia”1. 

We współczesnych systemach pedagogicznych, dyskursach edu-
kacyjnych które zdominowały tzw. „cywilizowany świat” czy kulturę 
zachodnią, nie ma miejsca na propozycję wychowania katolickiego, czy 
nawet ujmując szerzej, wychowania chrześcijańskiego. Jeśli nawet 
wspomina się o tym, to tylko w aspekcie historycznym czy konfesyj-
nym, prze co zostaje zamknięta w ściśle określonej przestrzeni. Tym 
samym trudno doszukiwać się chociażby akcentów ujmujących aspekt 
doskonałości, o której mowa. Dlatego Pedagogika Katolicka staje się 
dzisiaj tak ważną, ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci i młodzie-
ży, dyscypliną pedagogiczną, gdyż zwraca się ku pierwotnemu zamy-
słowi Stwórcy - powołaniu człowieka do świętości. 

Pedagogika Katolicka patrzy na wychowanie jako proces realny i 
integralny. Nie jest ono ani historyczne ani abstrakcyjne a już na pewno 
nierealne, jak się to próbuje dzisiaj ujmować. Uznaje ludzką wielo-
aspektowość, jego związek ze światem materialnym, przyrodą oraz jego 
wymiar transcendentny2. Jeśli wychowanie katolickie ukierunkowane 
jest na świętość, to jego pierwszym czynnikiem jest autentycznie ludzki 
wymiar. Ono człowieka „uczłowiecza”, a więc określa w pryncypiach 
bytów stworzonych jako wyjątkowy i zupełnie inny, niepodobny w do 
innych. Specyfika zaś wychowania katolickiego jest drugi jego wymiar - 
ontologiczny i teologiczny nadający mu jego katolicką specyfikę3. Jest 
to wychowanie do uniwersalizmu, wbrew współczesnym zarzutom o 
„indoktrynacji”, „nienaukowości” czy „ideologizacji”. Zarzuty te stawia 
się w ogóle wychowaniu chrześcijańskiemu. Należy jedna odróżnić 
wielonurtowość tego wychowania, mimo wspólnych źródeł, a to ze 
                                                 

1 Jan Paweł II, Bądźcie świętymi bo i Ja jestem święty, Katechezy Jana 
Pawła II, 18.12.1985 r. Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Kraków. T 6. 

2 Zob. W. Kędzior, Wspierać czy wychowywać?, „Pedagogia Ojcostwa”, 
Nr 3 (1/2012), ss. 101-109. ISSN 2082-3487. 

3 Zob. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wyd. Sale-
zjańskie, Warszawa 1997 r., s. 94- 104. 
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względu chociażby na rozczłonkowanie chrześcijaństwa w jego dzie-
jach. Stąd mowa o wychowaniu katolickim, do którego pedagogika 
katolicka się odnosi. 

Wychowanie dojrzałego człowieka jest nie jest sprawa prostą. 
Współczesność ze swoim swoiście antropocentryzmem nie ułatwia 
tego zadania, wydaje się, że nawet celowo zmierza ku rozczłonko-
waniu niż integracji jednostki, zarówno w jego wymiarze indywidu-
alnym jak i społecznym. Fałszywie pojęty ludzki byt, zredukowany i 
odarty z godności (zjawiska i skutki określane przez Jana Pawła II 
jako „cywilizacja śmierci”) nie ma prawa być formowany ku cze-
muś, czego wg antywychowawców nie ma. Stąd relatywizacja od-
powiedzialności za wychowanie i droga ku samowychowaniu wg 
samouznania (antypedagogika)4.  

Wśród wielu chrześcijan, oraz w różnych środowiskach świę-
tość wciąż postrzegana jest jako ideał nie do osiągnięcia dla prze-
ciętnego (zwykłego) człowieka. Obraz świętego w wielu przekona-
niach to powaga granicząca ze smutkiem, cierpieniem, umartwie-
niem albo niemal nadludzką istotowością. W rzeczywistości jest to 
karykatura świętości, cos, czego zwyczajny człowiek ani pojąć ani 
osiągnąć nie jest w stanie. Stereotypiczny obraz świętego wtłacza się 
w świadomość dzieci i młodzieży przez nieodpowiedzialnych czy 
niedouczonych pedagogów, nauczycieli. Na szczęście ostatnie ponty-
fikaty, zgłasza Jan Paweł II czy obecny papież Franciszek wskazują 
na zupełnie inne walory świętości. Analizując jednak mistrzów wy-
chowania, takich jak np. św. Fiip Neri czy św. Jan Bosco, bł. Broni-
sław Markiewicz, można zobaczyć zupełnie inny sposób formowania 
Nawet kilka wieków wcześniej (Filip Neri). Oni pokazywali, że 
młodość może być drogą świętości, bez względu na wiek biologicz-
ny, pełna radości, humoru, niekiedy nawet burzliwa i krnąbrna. Po-
jawia się zatem pytanie: jak wychowywać skutecznie do świętości? 
Pytanie to nie daje spokoju wielu z nas, pedagogom katolickim, po-
szukującym wciąż doskonalszych form wychowania. Często ulega-
my pokusom szybkich efektów, namacalnych owoców a w zamian 
spotykamy się często ze skutkami, wobec których opadają ręce i 

                                                 
4 Zob. W. Kędzior, Istotne zagrożenia dzieci i młodzieży wyzwaniem dla 

pedagogiki katolickiej, „Pedagogika Katolicka”, 2009, Nr 5, ss. 178-187. 
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pojawiają się wątpliwości w ocenie własnych dokonań. Rodzi się 
wtedy pokusa, by jak najszybciej, najprościej, czasami z rozgłosem i 
szykiem poznać i zastosować najnowsze metody wychowawcze. 
Pokusa ta otwiera na niebezpieczeństwo przeakcentowania właści-
wego celu. Ważne jest, by zadać sobie na samym początku pytanie: 
Ku czemu mamy wychowywać? I jeśli już wiemy, że wychowujemy 
ku ostatecznemu zjednoczeniu z Bogiem, który jest Miłością, wtedy 
zrozumiemy czym będzie wychowanie o którym stara się na nowo 
przypomnieć pedagogika katolicka. 

Podziwiając sukcesy wychowawcze wymienionych mistrzów, 
widzimy, iż do realizacji postawionych zadań niezbędne są środki. 
„Wszystko dla dzieci i młodzieży: pomieszczenia, boiska i sale spor-
towe, wycieczki i atrakcyjne spotkania, nowoczesne pomoce i środki 
techniczne, najlepsi oraz kochający swoją pracę i młodzież wycho-
wawcy, błyskotliwe programy, wyposażone szkoły, laboratoria i 
warsztaty, akcje pomocy itp. Trzeba jednak pamiętać, że wszystko to 
(…) do realizacji jednego celu - świętości życia, prowadzącej do 
Zbawienia. Żyć na ziemi tak, aby dzięki dobrym uczynkom osiągnąć 
chwałę Nieba”5. 

Współcześni pedagodzy nie mają odwagi zaproponować mło-
demu człowiekowi ambitny cel, jakim jest życie wg wymagań ewan-
gelicznych. A przecież Jezus uczy nas jak się to robi. „Jeśli kto chce 
iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23).Wskazywanie na życie 
w łasce uświęcającej, to pedagogia życia wyzwalania z grzechu cięż-
kiego, wspinanie się na coraz to wyższe stopnie doskonałości, by 
ostatecznie osiągnąć świętość. Wychowanie bez sakramentów, cią-
głej duchowej walki nie jest wychowaniem lecz tolerancją prowa-
dzącą na bezdroża życia i margines (najłagodniej mówiąc) wieczno-
ści. I takiemu wychowaniu wcale nie musi towarzyszyć rezygnacja z 
przywilejów młodości. Przeciwnie, ono daje rzeczywistą, autentycz-
ną radość i pogodę ducha.  

                                                 
5 A. Paszek, System wychowawczy św. Jana Bosco. Świętość fundamen-

talny cel wychowania, Kościół Rodzina Szkoła. Salezjańskie Pismo dla 
Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców, 10/2012., s. 19-20. 
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W wychowaniu katolickim ku świętości istotną rolę odgrywa 
spojrzenie na antropologię. Kościół w dokumentach Soboru Watykań-
skiego II wskazuje na osobę ludzką jako tajemnicę człowieka wyja-
śniająca się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego (por. 
KDK, 22)6. W tym kontekście jako jeden z podstawowych elementów 
wychowania do świętości pojawia się życie liturgiczne. Liturgia jako 
filar formacji katolickiej. „W tym kontekście liturgia, jako tempus et 
locus wychowania, wskazuje, że rzeczywista przynależność do Chry-
stusa kształtuje nowe „ja”, nową świadomość, nowe i pełne poczucie 
własnej wartości. Człowiek jako osoba musi więc być zidentyfikowa-
ny jako podmiot, który poprzez wychowanie (także wychowanie litur-
giczne) odkrywa siebie jako osobę. Ma nie tylko udział w życiu Chry-
stusa, ale i w Jego misji, w trosce o to, by w tym świecie pozostał Jego 
żywą Ewangelią, a realizując swoje człowieczeństwo, zmierzał ku 
świętości”7. 

Człowiek stanowiący jedność ciała i duszy, uznając w sobie du-
szę nieśmiertelną i duchową dochodzi do ostatecznej prawdy o sobie a 
tym do samym Prawdy, która w pełni objawiła się w osobie Jezusa 
Chrystusa (por. KDK, 14). Pedagogika Katolicka akcentuje „niezwykłą 
godność, jaka przysługuje osobie ludzkiej, która przerasta wszystkie 
rzeczy, i której prawa oraz obowiązki mają charakter powszechny i 
nienaruszalny. (...) Porządek zatem społeczny i jego rozwój winien 
być nastawiony nieustannie na dobro osób, ponieważ od ich porząd-
ku winien być uzależniony porządek rzeczy, a nie na odwrót” (KDK, 
26). Wychowanie w perspektywie Pedagogiki Katolickiej, zgodnie z 
Soborem akcent kładzie na szacunek dla człowieka i na nienaruszal-
ność całości osoby ludzkiej oraz wskazuje na pomoc, jakiej Kościół 
stara się udzielić poszczególnym ludziom na drodze rozwijania swo-
jej osobowości (KDK, 27, 40–41). 

Pedagogika katolicka dąży do uzdolnienia człowieka do reali-
zacji samego siebie jako obrazu Boga8. Zatem prawem i obowiąz-
                                                 

6 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w 
świecie współczesnym „Gaudium et spes” [w:] Sobór Watykański II. Kon-
stytucje dekrety deklaracje, Pallotinum, Poznań 1986, nr 22. 

7 S. Chrobak, Liturgia „tempus et lokus” wychowania – realistyczna pe-
dagogia świętości, „Seminare” 19/2003, ss. 29-63. 

8 Tamże, s. 53. 
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kiem, a przede wszystkim najważniejszym zadaniem i powołaniem 
każdego człowieka, zwłaszcza pedagoga i wychowawcy, jest taka 
formacja, która ten obraz w samym sobie i drugim człowieku do-
strzeże i według niego ukształtuje swoje i innych życie. Zatem peda-
gogika katolicka jest kształtowaniem, formowaniem dziecka, przy 
równoczesnym ciągłym odnoszeniu się do tego obrazu, jaki sam Bóg 
w nim umieścił9. Jeśli pedagogika odwróci się od tej prawdy to, jak 
zauważa J. Zimny, współczesności grozi gorszy rodzaj totalitaryzmu, 
niż dotychczasowe10. Stąd wychowanie katolickie to ciągłe kształto-
wanie nowego człowieka. Tu i teraz, w każdych okolicznościach i 
uwarunkowaniach. Trafnie tę problematykę ujmuje G. Hanseman, 
pisząc: „Wynika z tego, że to, co w naszym poczuciu jest historią 
zbawienia, w Bogu jest odwieczną wolą zbawczą i działaniem zbaw-
czym. Dlatego św. Paweł w Liście do Efezjan mówi o tajemniczym 
planie stworzenia, ukrytym przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszech-
rzeczy, „jaki powziął (Bóg) w Chrystusie Jezusie” (Ef 3, 8–11). Jest 
to odwieczne Słowo, które według Księgi Przysłów (8, 22–31) i pro-
logu Ewangelii św. Jana uczestniczyło w akcie stworzenia i przez 
które odwieczna Trójca nadała swemu planowi stworzenia istnienie 
w czasie i przestrzeni. (...) W odniesieniu do człowieka oznacza to, 
że kiedy urzeczywistnia się w nim Boże panowanie, a więc kiedy 
zaczyna sobie torować drogę Boży plan stworzenia, wówczas można 
stwierdzić, iż są to początki „nowego człowieka”, ukształtowanego 
na obraz swojego Stwórcy”11. 

Ideał wychowania katolickiego nie może być oderwany od 
realnej praktyki wiary. Zatem wiara stanowić będzie scementowa-
nie wszelkich działań pedagogicznych, zmierzających do dojrzałe-
go człowieczeństwa. Istnieje wiele teorii, odpowiedzi na pytanie o 
wiarę. Taką odpowiedź daje właściwa formacja katolicka. Najpierw 
trzeba wychować do wiary, wierząc samemu. Cóż to oznacza wie-
rzyć? Ktoś kiedyś powiedział, iż wiara to nasłuchiwanie głosu Bo-
                                                 

9 Por. J. van der Vloet, Obraz człowieka jako fundament pedagogii, 
„Communio” XII (1992) nr 3 (69), s. 3–7. (cyt. za:) S. Chrobak, tamże, s. 54. 

10 Zob. J. Zimny, Współczesny model autorytetu nauczyciela, Rużombe-
rok 2006, s. 332. 

11 G. Hanseman, Wychowanie religijne, IW PAX, Warszawa 1988 r., s. 
67. 
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ga, który w swojej miłości i mądrości zwrócił się ku człowiekowi, 
dał się mu poznać, wyszedł mu naprzeciw. Zatem uczyć nasłuchi-
wać głosu Boga to pierwsze zadanie pedagoga katolickiego. Ale 
czy to wystarczy? Trzeba przyjąć to Słowo. A Słowem jest Jezus 
Chrystus, w którym Bóg objawia się najpełniej. R. Murawski snuje 
taką oto refleksję: „Przeczytałem kiedyś taką definicję wiary: wiara 
to zaproszenie mnie, pogrążonego we mgle, przez Boga do ogląda-
nia świata w promieniach światła Bożego (B. Besret). Bardzo traf-
ne określenie wiary. Oto Bóg objawia się w swej dobroci człowie-
kowi i przekazuje mu przez swego Syna, Jezusa Chrystusa, swe 
orędzie, aby człowiek, który jest pogrążony we mgle, zagubiony i 
zdezorientowany, spojrzał na siebie, na swoje życie i na otaczający 
go świat poprzez światło i głębię tego orędzia”12.Ten proces rozwi-
jania, kształtowania i urzeczywistniania swego człowieczeństwa 
dokonuje się poprzez pomoc wychowawcy i zmierza ku osiągnięciu 
pełnej, dojrzałej osobowości, którą Jan Paweł II nazywa pełnią 
człowieczeństwa, a która wyraża się w zdolności do podejmowania 
wolnych i odpowiedzialnych działań, zwłaszcza wyborów13. 

Wiara jest darem Boga. Wychowanie do wiary, to kształtowa-
nie postawy gotowości i zdolności przyjęcia tego daru. Jest to zatem 
wolny akt człowieka. Stąd też w ujęciu pedagogiki katolickiej, istot-
nym elementem wychowania będzie uformowanie osoby wolnej, 
zdolnej do wolnych wyborów. Wolnych i świadomych wyborów 
daru wiary. „Wiara jest odpowiedzią człowieka na zainicjowany 
przez Boga dialog. Udział człowieka w owym spotkaniu z Bogiem, 
które stanowi wiara - pisze K. Wojtyła - jest w pełni osobowy. Cała 
osobowa istota człowieka dochodzi do głosu w akcie wiary. Wiara 
jest zawsze wiarą „wcieloną” we wszystko, co ludzkie i tym, co 
ludzkie, jest uwarunkowana. I dlatego jej oblicze zmienia się sto-
sownie do zmian zachodzących w różnych wymiarach życia ludzkie-
go. A więc będzie się zmieniać stosownie do przemian biologicznych 

                                                 
12 R. Murawski, Wiara a wychowanie, „Colloquia Theologica Ottonia-

na”, 1/2014, s. 59–73. 
13 Tamże. 
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i psychicznych w różnych okresach życia człowieka, a także stosow-
nie do rozmaitych cywilizacji i kultur”14.  

Akt wiary zatem będzie z jednej strony Łaską, darem darmo 
danym przez Boga, z drugiej zaś, wolną i świadomą odpowiedzią 
człowieka na to wezwanie i zaproszenie. Wychowanie do świętości 
będzie polegało na udzielanie pomocy młodemu człowiekowi, by ten 
był zdolny do takiej odpowiedzi, aby był zdolny do postawy posłu-
szeństwa Bogu w wierze. Kształtowanie postawy wiary, przyjęcia jej 
należy do zadań pedagogiki katolickiej, która odpowiedzialna jest za 
przekaz wiary. To właśnie my, pedagodzy katoliccy musimy nie 
tylko umieć, ale być świadkami i nauczycielami wiary, chociaż wie-
my, iż jedynym, któremu przysługuje miano nauczyciela jest sam 
Bóg. Naszym obowiązkiem jest przekaz orędzia wiary, jeśli mamy 
realizować główny cel wychowania katolickiego, jakim jest świę-
tość. A może też i tak bywa, że nie potrafimy odróżnić wiary od jej 
zewnętrznych przypadłości i przekazujemy samą okładkę, opakowa-
nie. Przekonani jesteśmy, że wychowujemy w wierze, tymczasem 
podejmowane przez nas działania niewiele z tym mają wspólnego, co 
więcej, mogą stanowić poważną przeszkodę dla rozwoju wiary15. To 
pedagodzy katoliccy przede wszystkim powinni być tak uformowani, 
by mogli sami wzrastać w miłości do Boga. Musimy pamiętać, że 
każda istota ludzka, nawet ta najbardziej oporna, najbardziej nam 
nieprzychylna, jest stworzeniem Bożym, kochanym i powołanym 
przez Niego. Wiąże się to z integralnością życia każdego wycho-
wawcy, z połączeniem modlitwy i pracy, miłości do Boga i bliźnie-
go. Owa egzystencjalna jedność jest niezbędna wszystkim tym, któ-
rzy sami krocza drogą do pełni człowieczeństwa, do świętości oraz 
ich wychowanków i wszystkich, którzy staja na jego drodze życia. 
Zwłaszcza wobec tych, „którzy nie wiedzą co czynią”. Jakże często 
na swojej drodze spotykamy takich ludzi. Budzi się poczucie krzyw-
dy, odruchy samoobronne, za wszelką cenę pokazanie, iż racja jest 
po naszej stronie. A Chrystus mówił coś o siedemdziesięciu siedmiu 
razach…, o obijaniu policzków… 

                                                 
14 T. Dajczer, Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości, 

Edycja Paulińska, Częstochowa 1992, s. 12. 
15 Por. R. Murawski, tamże, s. 70. 
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Rozważając świętość jako ideał wychowania katolickiego do-
chodzimy do sedna problematyki, a na imię jej MIŁOŚĆ. „Rozu-
mieć” i „wymagać”, to kluczowe pojęcia, po które sięga Josemaría 
Escrivá, twórca Opus Dei w swoim własnym budowaniu miłości. W 
jego pedagogice, te dwa czynniki zbiegają się w jedno. Spotkanie z 
Panem na płaszczyźnie miłości staje się źródłem potężnej energii 
wynoszącej człowieka ponad wszystkie stworzenia. Miłość daje 
uczestnictwo w życiu osoby kochanej i pozwala radować się całym 
jej bogactwem. O wartości człowieka decyduje to, kogo kocha. Jeśli 
swe serce skłoni ku wartościom niższym, może ono karłowacieć. 
Tylko miłość Boga wznosi serce ku nieskończoności, bo ten Kogo 
kocha jest w swym bogactwie nieograniczony (KDK 50).  

Istotę świętości zawarł Jezus Chrystus w Przykazani Miłości, 
gdzie w zasadzie zawarł całą prawdę o człowieku i Bogu w relacji 
miłości jako fundament zbawienia. „Jeden z uczonych w Piśmie 
zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszyst-
kich przykazań”? Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: Słuchaj, Izra-
elu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umy-
słem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego 
bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego 
od tych”(Mk 12, 28b-34). Uwierzyć w miłość Boga jest podstawowa 
opcją wychowania katolickiego i całego życia chrześcijanina. Ta 
wiara pozwala na miłość do człowieka; miłość do siebie jako osoby, 
jako dzieła rąk Bożych, jako Jego obraz i miłość do bliźniego, jak 
samego siebie.  

Świętość realizuje się poprzez miłość. Dobitnie podkreśla to 
Benedykt XVI w swej pierwszej encyklice „Deus Caritas Est”. Pa-
pież pisze: „Miłość bliźniego polega właśnie na tym, że kocham w 
Bogu i z Bogiem również innego człowieka, którego w danym mo-
mencie może nawet nie znam lub do którego nie czuję sympatii. 
Taka miłość może być urzeczywistniona jedynie wtedy, kiedy jej 
punktem wyjścia jest intymne spotkanie z Bogiem, spotkanie, które 
stało się zjednoczeniem woli, a które pobudza także uczucia. Wła-
śnie wtedy uczę się patrzeć na inną osobę nie tylko jedynie moimi 
oczyma i poprzez moje uczucia, ale również z perspektywy Jezusa 
Chrystusa. Jego przyjaciel jest moim przyjacielem. Przenikając to, co 
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zewnętrzne w drugim człowieku, dostrzegam jego głębokie we-
wnętrzne oczekiwanie na gest miłości, na poświęcenie uwagi, czego 
nie mogę mu dać jedynie za pośrednictwem przeznaczonych do tego 
organizacji, akceptując to, być może, jedynie jako konieczność poli-
tyczną. Patrzę oczyma Chrystusa i mogę dać drugiemu o wiele wię-
cej niż to, czego konieczność widać na zewnątrz: spojrzenie miłości, 
którego potrzebuje. W tym właśnie przejawia się niezbędne współ-
działanie między miłością Boga i miłością bliźniego, o którym mówi 
z takim naciskiem Pierwszy List św. Jana. Jeżeli w moim życiu brak 
zupełnie kontaktu z Bogiem, mogę widzieć w innym człowieku zaw-
sze jedynie innego i nie potrafię rozpoznać w nim obrazu Boga. Jeże-
li jednak w moim życiu nie zwracam zupełnie uwagi na drugiego 
człowieka, starając się być jedynie „pobożnym” i wypełniać swoje 
„religijne obowiązki”, oziębia się także moja relacja z Bogiem. Jest 
ona wówczas tylko „poprawna”, ale pozbawiona miłości. Jedynie 
moja gotowość do wyjścia naprzeciw bliźniemu, do okazania mu 
miłości, czyni mnie wrażliwym również na Boga. Jedynie służba 
bliźniemu otwiera mi oczy na to, co Bóg czyni dla mnie i na to, jak 
mnie kocha”16. 

Zasadniczym celem wychowania katolickiego będzie zatem 
wychowanie do miłości Chrystusowej, gotowej oddać życie za każ-
dego człowieka, także nieprzyjaciół. Mamy pomóc wychowankom, 
aby uczyli się dojrzale kochać. Wraz z tym realistycznie myśleć, 
wybierać, pracować. Wtedy kimkolwiek będzie, jakiekolwiek reali-
zować będzie powołanie, miłość będzie stanowić fundament do osią-
gnięcia pełni człowieczeństwa. Będzie w końcu umiał miłością a nie 
pożądaniem patrzeć na druga osobę, tworzyć ognisko miłości, jakim 
jest rodzina i wychowywać, czyli stawać się kapłanem miłości. 
Zdolność kochania, będąca podstawą małżeństwa, jest jednocześnie 
podstawą wszystkich prawidłowych relacji z ludźmi.  

Pedagogika katolicka to pedagogika serca. Miłość jest pod-
stawą, pedagogiki i ma na celu wspieranie dziecka w rozwoju uczuć 
wyższych, czyli do realizowania prawa dziecka do miłości. Jest to 

                                                 
16 Benedykt XVI, Deus Caritas Est, nr 

18.http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-
xvi_enc_20051225_deus-caritas-es(02.02.2017). 
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niezwykle ważne, ponieważ jej brak powoduje u człowieka chorobę, 
cierpienie i psychiczne kalectwo. Miłość ma moc sprawczą, tworzy 
świat i stanowi podstawę zdrowia emocjonalnego. Dzieje się tak, 
ponieważ człowiek jest psychofizyczną całością i aby jego rozwój 
przebiegał prawidłowo, musi mieć zapewnione odpowiednie warun-
ki. Jeśli nie dostarczy się mu odpowiednich składników do budowy 
sfery duchowej, powstaje niedorozwój17. 

Rozumienie wychowania jako wychowania do świętości, to 
odczytywanie Ewangelii w swym podstawowym, bezpośrednim 
przekazie i znaczeniu. To zdolność do zaszczepienia w wychowanku 
miłości do Ewangelii, do Chrystusa i Kościoła. Ta umiejętność po-
zwoli na bezinteresowne otwarcie się bliźniego. Ten dar pozwoli na 
dojrzałe wybory i decyzje dotyczące projektu własnego życia. Peda-
gogika katolicka musi wychowywać do świętości poprzez samowy-
chowanie pedagogów, permanentną formację w kierunku Miłości 
Absolutnej. To indywidualna, wolna i świadoma decyzja: Mam być 
świętym i zarażać nią innych.„Najwyższym celem człowieka, uczy-
nionego na obraz Stworzyciela, jest istnieć „ku chwale majestatu” 
Boga, postępując tak, by każdy czyn odzwierciedlał Jego blask, aby 
szukał swego Stwórcy i dobrowolnie dochodził do doskonałości. 
Wezwanie do świętości, czyli do doskonałości w miłości, należy do 
samej istoty powołania chrześcijańskiego. Powołanie do świętości 
nie jest zwykłym nakazem moralnym, lecz niezbywalnym wymo-
giem tajemnicy Kościoła”18.  

Wychowanie do świętości nie jest zwykłym wymogiem mo-
ralnym. Jest zadaniem wynikającym z profilu dyscyplinarnego, w 
który wpisuje się autor wraz z powstałym i realizowanym dziełem. 
Obowiązek ten wynika z samego źródła człowieczeństwa, podstaw 
losu człowieka w ziemskiej egzystencji ukierunkowanej na transcen-
dencję. Wychowanie do świętości to dążenie do transcendencji, do 
nieskończoności. Jest powołaniem każdego człowieka. Jest powoła-
niem pedagogiki, która jakże różna od współczesnych nurtów, każe 

                                                 
17 Zob. M. Łopatkowa, Pedagogika serca, WSiP, Warszawa 2005 r. s 34. 
18 Por. Konstytucja o liturgii świętej, nr 7; Katechizm Kościoła katolic-

kiego, nr 1149; 1700–1730; Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, nr 8; 
tenże, Encyklika Veritais splendor, nr 10, 39. 
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płynąć pod prąd współczesnych zakłamanych systemów edukacyjno-
wychowawczych, prowadzących niejednokrotnie w aksjologiczną 
pustkę, hedonizm, homodeizm, którego w istocie jest ostateczna 
porażka, mimo miraży szczęścia i chwilowego (doczesnego) utopij-
nego raju na ziemi.  

 
Streszczenie 
Pedagogika Katolicka patrzy na wychowanie jako proces realny i 

integralny. Nie jest ono ani historyczne ani abstrakcyjne a już na pewno 
nierealne, jak się to próbuje dzisiaj ujmować. We współczesnych syste-
mach pedagogicznych, dyskursach edukacyjnych które zdominowały 
tzw. „cywilizowany świat” czy kulturę zachodnią, nie ma miejsca na 
propozycję wychowania katolickiego, czy nawet ujmując szerzej, wy-
chowania chrześcijańskiego. Jeśli nawet wspomina się o tym, to tylko w 
aspekcie historycznym czy konfesyjnym, prze co zostaje zamknięta w 
ściśle określonej przestrzeni. 

Rozumienie wychowania jako wychowania do świętości, to 
odczytywanie Ewangelii w swym podstawowym, bezpośrednim 
przekazie i znaczeniu. To zdolność do zaszczepienia w wychowanku 
miłości do Ewangelii, do Chrystusa i Kościoła. Ta umiejętność po-
zwoli na bezinteresowne otwarcie się bliźniego. Ten dar pozwoli na 
dojrzałe wybory i decyzje dotyczące projektu własnego życia. Peda-
gogika katolicka musi wychowywać do świętości poprzez samowy-
chowanie pedagogów, permanentną formację w kierunku Miłości 
Absolutnej. 

Zasadniczym celem wychowania katolickiego będzie zatem 
wychowanie do miłości Chrystusowej, gotowej oddać życie za każ-
dego człowieka, także nieprzyjaciół. Mamy pomóc wychowankom, 
aby uczyli się dojrzale kochać. Wraz z tym realistycznie myśleć, 
wybierać, pracować. Wtedy kimkolwiek będzie, jakiekolwiek reali-
zować będzie powołanie, miłość będzie stanowić fundament do osią-
gnięcia pełni człowieczeństwa. Będzie w końcu umiał miłością a nie 
pożądaniem patrzeć na druga osobę, tworzyć ognisko miłości, jakim 
jest rodzina i wychowywać, czyli stawać się kapłanem miłości. 

Kluczowe słowa: wychowanie, świętość, pedagogika katolic-
ka, miłość, ideał 

 



27 
 

Summary: 
Holiness ideal catholic education 
Pedagogy Catholic looks at education as a process of real and 

integraf. In today's educational systems, there is no place to Catholic 
education propos al. Understanding education as education to holi-
ness, the reading of the Gospel in its basic live coverage and impor-
tance. This ability to inoculate the ward love for the Gospel, Christ 
and the church. This ability will open up disinterested neighbor. This 
gift will mature choices and decisions about the project's life. Catho-
lic education must educate to holiness through self-education teach-
ers, permanent formation in the direction of the Absolute Love. 

The main aim of Catholic education is therefore education for 
love of Christ, ready to give his life for every man, even enemies. 
We help pupils to learn to mature love. Along with this realistically 
think, to choose, to work. Then whoever will, will implement any 
vocation, love will provide a foundation for the fullness of humanity. 
He will finally know how to love and do not desire to look at the 
other person, make a bonfire of love, which is the family and edu-
cate, that is, to become a priest of love. 

Key words: education, holiness, catholic education, love, per-
fection 
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Krystyna Ziółkowska  
 

Wychowanie do świętości dzieci w religii katolickiej jako  
obowiązek rodziców 

 
Wprowadzenie 
Rodzicielski obowiązek wychowania dzieci stanowi jeden z 

najważniejszych obowiązków rodziców, który może stanowić o 
przyszłości urodzonych (lub zaadaptowanych) dzieci, miejsca w 
społeczeństwie, polityce demograficznej kraju, wypełniania w przy-
szłości obywatelskich obowiązków wobec państwa oraz ich postawie 
patriotycznej. Obowiązek wychowawczy szeroko jest poruszany w 
aktach prawnych, zarówno tych o wymiarze krajowym, międzynaro-
dowym, a także w prawodawstwie Kościoła Katolickiego. Wydawać 
się może, że w ostatnich latach temat rodzicielskiego wychowania 
dzieci (szczególnie do świętości) jest w otaczającej nas rzeczywisto-
ści marginalizowany oraz traci na znaczeniu. Taki obraz, niestety, 
jest coraz wyraźniej wykreowany przez obecna rzeczywistość. Ro-
dzicie ze względu na zwiększające się obowiązki zawodowe we 
współczesnym świecie oraz coraz częściej przyjmowany styl życia 
polegający na dążeniu do osiągania dóbr materialnych. Zauważa się, 
że wielu rodziców prawny obowiązek wychowania dzieci przenosi 
się na inne podmioty, np. szkoły, instytucje organizujące zajęcia 
pozaszkolne. Należy podkreślić, że szkoły oraz instytucje wspierają-
ce rodzinę są po to, aby pomagać rodzicom ale nie zastępować ich w 
wychowaniu dzieci. Wymuszona przez rozwój demokratyczny rywa-
lizacja oraz bogacenie sie społeczeństwa sprawia, że dzieci są wysy-
łane na zajęcia dodatkowe prawie każdego dnia. Rodzicom coraz 
częściej brakuje czasu na zwyczajną rozmowę czy spędzenie wspól-
nego czasu z dziećmi.  

Proces wychowywania dzieci jest złożony oraz wymaga od 
rodziców odpowiedniego zaangażowania. Pierwszymi nauczycielami 
powinni być właśnie rodzice, zaś później szkoła i nauczyciele czy 
inne autorytety. Tego obowiązku nie można narzucić osobom trze-
cim. Rodzice podstawy wychowania wynoszą z własnego domu, 
zatem mają oni możliwość kształtowania młodego człowieka od 
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momentu urodzenia aż do wkroczenia w dorosłość. Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego wyraźnie wskazuje na podstawowe kierunki 
wychowania dzieci. Są nimi: nauka czułości, szacunku, przebacza-
nia, wierności, bezinteresownej służby, podporządkowanie wartości 
materialnych i fizycznych duchowym. Dochodzi się do nich przez 
kształtowanie cnót. Podstawowym narzędziem wychowania dzieci 
przez rodziców jest ich przykład życia, umiejętność przyznania się 
do własnych błędów i wspomniane już samowychowanie1. 

 
Rodzicielski obowiązek wychowania dzieci według prawa 

kanonicznego 
Kościół od początków swego istnienia swoim nauczaniu ro-

dzinę uznał jako podstawową komórkę społeczeństwa, źródło odro-
dzenia moralnego oraz pierwsze i naturalne środowiska wychowaw-
cze. Świętą Rodzinę stawiał za wzór rodziny chrześcijańskiej Od 
początków Kościoła znany był katechumenat kościelny i katechume-
nat rodzinny, zwany domowym2. 

Prawo i obowiązek wychowania dzieci przez rodziców wynika 
z prawa naturalnego i należy do obojga rodziców. Święty Jan Paweł 
II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio, przedstawił naukę 
Kościoła katolickiego o prawach oraz obowiązkach rodziców w za-
kresie wychowania dzieci. Należy przypomnieć, ze obrady Synodu 
Biskupów z 1980 r. były inspiracją dla Jana Pawła II w napisaniu 
adhortacji apostolskiej. Została ona ogłoszona 22 listopada 
1981r.Ahortacja „podąża” zgodnie z wytyczonym kierunkiem przez 
Sobór Watykański II. Autor dzieła do celów rodziny zalicza też wy-
chowanie dzieci i poświęca temu zagadnieniu dużo uwagi (nr 36-41 
FC)3. Prawdziwe wychowanie ogólnoludzkie powinno objąć pełna 
formację osoby ludzkiej, zarówno w odniesieniu do celu ostateczne-
go, jak i w odniesieniu do dobra wspólnego – stad musi być wszech-

                                                 
1 M. T. Kowalski, Obowiązki rodziców, 2008, www.niedziela.pl (dostęp 

23.02.2017) 
2 P. Porębski, Rodzina chrześcijańska „małym Kościołem”, [w:] Wychowa-

nie w rodzinie chrześcijańskiej, F. Adamski (red.), Kraków 1984, s. 161 
3 R. Sztychmiler, Obowiązki małżeńskie według adhortacji apostolskiej 

Familiaris consortio i innych około kodeksowych dokumentów Kościoła, 
Studia Warmińskie 1997r., nr 34, s. 137 
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stronne i harmonijne, rozwijać przymioty fizyczne, moralne oraz 
intelektualne tak, by wychowanek nauczył się odpowiedzialności i 
korzystania z wolności, a jednocześnie przygotowywał się do życia 
czynnego w społeczeństwie4. Rodzina stanowi pierwszą i żywotną 
komórkę społeczną. Jest podstawą społeczeństwa i stale je zasila 
przez swoje zadanie służenia życiu. To w rodzinie rodzą się nowi 
obywatele i w niej znajdują szkołę cnót społecznych, które stanowią 
o życiu i rozwoju samego społeczeństwa5. Warto przypomnieć, że 
treść kan. 1136 wyraźnie podkreśla wagę odpowiedzialności rodzi-
ców w zakresie wychowania dzieci: „Rodzice mają najcięższy obo-
wiązek i najpierwsze prawo troszczenia się zgodnie, według swoich 
możliwości, o wychowanie potomstwa zarówno fizyczne, społeczne 
i kulturalne, jak i moralne oraz religijne6. Pomimo różnych trudności, 
na jakie jest narażona współczesna rodzina w dziele wychowania, 
rodzice powinni kształtować w dzieciach istotne wartości ludzkiego 
życia, w przekonaniu, że „więcej wart jest człowiek z racji tego 
czym jest, niż ze względu na to, co posiada”. Od najmłodszych lat 
dzieci winny wzrastać we właściwej wolności wobec dóbr material-
nych, przyjmując prosty i surowy styl życia.  

Dzieci powinny nabyć nie tylko poczucia prawdziwej spra-
wiedliwości, ale także poczucia miłości, jako postawy troski i bezin-
teresownej służby wobec innych ludzi, w szczególności najbiedniej-
szych i potrzebujących. Wychowanie do miłości pojętej jako dar z 
siebie stanowi nieodzowną przesłankę dla rodziców do przekazania 
dzieciom jasnego „wychowania seksualnego”. Posługa wychowaw-
cza rodziców powinna skupić się na przekazaniu dziecku kultury 
życia płciowego, aby była ona prawdziwie i w pełni osobowa. 
Płciowość jest bogactwem całej osoby: ciała, uczuć i duszy7. Zgonie 

                                                 
4 J. Cymbała, Istotne obowiązki małżeńskie i przyczyny niezdolności do 

ich podjęcia w wyrokach Roty Rzymskiej z lat 1983-1992wydanych na pod-
stawie kan. 1095 nr 3 Kodeksu prawa kanonicznego opublikowanych w 
„Decisiones”, Olsztyn 2002, s. 60 

5 R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997, s. 263 
6 Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983r., Kan. 1136 
7 J. Borucki, Prawo i obowiązek rodziców dotyczące wychowania dzieci 

w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiario consortio, Stu-
dia Włocławskie, 2012, nr 14, s. 439 
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z nauczaniem papieskim, wychowanie ma przygotowywać nie tylko 
do życia wiecznego, ale także ziemskiego w obrębie ludzkiej spo-
łeczności. Rodzice dostają konkretne sugestie dotyczące społecznego 
wychowania dzieci. Mianowicie napomina się, by dzieci mogły 
„wzrastać we właściwej wolności wobec dóbr materialnych, przyj-
mując prosty i surowy styl życia8.  

Familiaris consortio podkreśla ważną część obowiązku rodzi-
ców do wychowania dzieci jakim jest ich rozwój moralny oraz reli-
gijny. Papież wskazuje na rodziców jako tych, którzy pierwsi powin-
ni przekazywać dzieciom wartości religijne . Dokument wskazuje na 
potrzebę zapewnienia wychowania religijnego w życiu rodzinnym i 
pozarodzinnym (np. szkoła, wspólnota religijna). Wychowanie to 
powinno być zgodne z przekonaniami jakie rodzice pragną przekazać 
swoim dzieciom. Jan Paweł II postuluje konieczność „bezwzględne-
go zabezpieczenia” tego prawa. Ponadto Autor adhortacji wskazuje 
na potrzebę współpracy instytucji kościelnych i państwowych w 
zadaniu wychowawczym dzieci zgodnie z zasadą pomocniczości9. 
Dziecko w procesie wychowania powinno zdobyć świadomość, że w 
przyszłości będzie korzystało ze wszystkich dobrodziejstw życia 
społecznego, a także mieć świadomość, iż musi wnieść do niego 
własny wkład. Wychowanie społeczne polega na wpajaniu dziecku 
cnót, które pomogą mu w sposób bezkonfliktowy włączyć się do 
życia społecznego. Zadaniem rodziców jest więc wykształcenie w 
dzieciach poczucia miłości bliźniego, szacunku wobec każdego 
człowieka, poczucia odpowiedzialności i patriotyzmu. Rodzice po-
winni także przygotować dziecko do podjęcia w przyszłości samo-
dzielnego życia oraz najważniejszych życiowych decyzji, jak wybór 
zawodu czy stanu życia10. 

Jan Paweł II zachęcał katolickich rodziców do modlitwy w in-
tencji zagrożonego religijnie i moralnie młodego pokolenia. Przypo-
minał, że Kościół poleca Bogu wszystkich rodziców, aby ich miłość 
była naczelną wartością, gdyż tylko ona sprzyja duchowemu rozwo-

                                                 
8 FC, nr 36 
9 FC, nr 40 
10 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pała II, t. 3: 

Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984, s.214-215 
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jowi młodych. Ochrona wiary młodego pokolenia musi wypływać z 
żywej religijności matki i ojca. Wiąże się z tym ich zatroskanie, aby 
żadna siła nie zniszczyła przekazywanych wartości11. 

Żadne środowisko zewnętrzne nie jest w stanie zastąpić cał-
kowicie rodziców we własnym domu. Stąd to nieustanne wołanie 
Jana Pawła II, by rodzice byli świadomi odpowiedzialnej pracy wy-
chowawczej wobec swego potomstwa. Tylko właściwa atmosfera 
rodzinna może usamodzielniać młodych we wszelkich dobrych for-
mach bycia wśród ludzi. Dotyczy to również praktyk religijnych i 
postaw moralnych12. 

Podobnie jak ustawodawstwo polskie, tak prawo kanoniczne 
nie wykształciło ogólnej definicji rodziny. Jednakże istnieją kanony 
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r. oraz Kodeksu Kanonów 
Wschodnich z 1990r., które wskazują na cechy modelowej rodziny 
chrześcijańskiej. Doktryna wyraźnie wskazuje, że małżeństwo oraz 
rodzina pochodzi z prawa naturalnego czyli od Boga. Warunkiem 
koniecznym do powstania rodziny jest zawarcie kanonicznie wiążą-
cego małżeństwa. Zaś do uznania danego małżeństwa za rodzinę 
wymagane jest przez Kościół zrodzenie potomstwa lub adopcja 
dziecka/dzieci oraz utworzenie wspólnoty życia. Papież Pius XII 
krytycznie ocenił podporządkowanie wychowania jedynie państwu i 
domagał się prawa rodziców do wychowania swych dzieci. W ency-
klice Mit brennender Sorge wskazywał, że rodzicom przysługuje 
najpierwotniejsze prawo do wychowania dzieci w duchu prawdziwej 
wiary i według jej zasad i przepisów, odrzucając pogląd, jakoby 
dziecko przede wszystkim należało do państwa. Rodzice mają prawo 
do wychowywania dzieci w duchu wiary chrześcijańskiej, a nie w 
duchu kultu rasy, narodu, państwa czy władzy. Rodzice, co zostało 
zagwarantowane w Karcie Praw Rodziny, mają własne prawo i obo-
wiązek do religijnego wychowania dziecka. Zaczynają to wypełniać 
bod chrztu, poprzez wpajanie podstawowych pojęć, wartości i norm 
religijnych, zabezpieczenie odpowiedniej edukacji religijnej, na-
uczenie modlitwy, liturgii i wprowadzenie w życie sakramentalne. 

                                                 
11 E. Mitek, Zadania katolickich rodziców, Perspectiva. Legnickie Stu-

dia Teologiczno – Historyczne, Rok V, 2006, nr 1, s. 126; por. FC 59 
12 C. Rogowski, Edukacja religijna, Lublin 2002, s. 119 
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Tą drogą przyjmowane są – system wartości i normy religijne. Nie 
bez znaczenia jest tu osobisty przykład rodziców. Podstawy religijne 
w znacznym stopniu są „dziedziczone” od rodziców i stosowane w 
dalszym samodzielnym życiu13. 

Na Soborze Watykańskim II dyskutowano o dowartościowy-
waniu rodziny i małżeństwa. W swych dekretach papież Pius XII 
nazwał rodzinę ”Kościołem domowym”, a jego Deklaracja o wolno-
ści religijnej wylicza podstawowe uprawnienia tej komórki społecz-
nej (np. swobodne organizowanie życia religijnego w ognisku do-
mowym pod kierunkiem rodziców, wybór szkoły i innych środków 
wychowania, wolność od zmuszania dzieci do uczęszczania na wy-
kłady niezgodne z przekonaniami religijnymi). Wiele miejsca po-
święcono w dokumentach soborowych wychowaniu dzieci. Zagad-
nienie to określa Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravis-
simum educationis, ale w znaczący sposób temat rodzicielskiego 
obowiązku wychowywania dzieci ujęty został m.in. w soborowych 
Konstytucjach Gaudum et spes oraz Lumen Pentium. Wychowanie 
potomstwa przedstawione w wyżej dokumentach można podzielić na 
dwa jego główne rodzaje: naturalne (którego obowiązek spełnienia 
mają wszyscy rodzice niezależnie od wyznawanej religii) i chrześci-
jańskie (zapewnienie takiego wychowania należy do rodziców chrze-
ścijańskich)14. Prawo do wychowania przysługuje każdej zrodzonej 
istocie ludzkiej, gdyż taka istota cieszy się niezbywalną godnością 
osobistą. Obowiązek zapewnienia owego prawa przypada w zdecy-
dowanej mierze rodzicom. Obowiązek ten wypływa z prawa Bożego 
i jest naturalnym obowiązkiem małżonków, co potwierdza ustalenie 
Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudum et spes (nr 48): „Z samej zaś natury swojej instytucja mał-
żeńska oraz miłość małżeńska nastawione są na rodzenie i wycho-
wywanie potomstwa, co stanowi jej jakby szczytowe uwieńczenie”. 
Obowiązek wychowania potomstwa powinien być spełniany na łonie 

                                                 
13 F. J. Mazurek, Prawa człowieka w społecznym nauczaniu Kościoła , 

Lublin 1993, s. 57; H. Wistuba, Wychowanie religijne małego dziecka w 
rodzinie, [w:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, F. Adamski (red.), 
Kraków 1984, s. 204 

14 J. Cymbała, Istotne obowiązki małżeńskie…, op. cit., s. 58 
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rodziny, gdyż to rodzina jest podwaliną każdego społeczeństwa i to 
rodzina jest w stanie podołać w sposób najpełniejszy prawidłowemu 
ukształtowaniu potomstwa15.  

Należy podkreślić, że Deklaracja o wychowaniu chrześcijań-
skim Gravissimum educationis wskazuje również na instytucje pań-
stwowe, które również odgrywają znaczącą rolę w wychowaniu 
dzieci. Charakter tych instytucji może spełniać jedynie rolę pomoc-
niczą, gdyż to właśnie rodzice są najważniejszymi osobami posiada-
jącymi pełne prawo do wychowywania dzieci. W Deklaracji Gravis-
simum educationis sformułowano zadania jakie stawia Sobór Waty-
kański II jednostkom państwowym. Zatem „do jego [państwa] zadań 
należy popierania różnymi sposobami wychowania młodzieży, a 
mianowicie: ochrona obowiązków i praw rodziców oraz innych, 
którzy mają udział w wychowywaniu, i dopomaganie im, przejmo-
wanie wedle zasady pomocniczości wychowania w wypadku braku 
inicjatywy ze strony rodziców i innych społeczności, lecz z 
uwzględnieniem życzeń rodziców, ponadto zakładanie własnych 
szkół i instytutów, w miarę jak dobro tego wymaga”16. 

Podczas Synodu Biskupów odbywającego się w 1980 r. po-
wstała wola utworzenia Karty Praw Rodziny, która miała regulować 
sprawy odnoszące się do rodziny. Ostatecznie 22 października 1983r. 
Stolica Apostolska dokument ten wydała17. Zredagowanie Karty 
miało na celu dokładniejsze opracowanie spraw związanych z ży-
ciem rodzinnym, ukazanie poglądów Kościoła w tej kwestii oraz 
usystematyzowanie zasad znajdujących się w wielu dokumentach 
prawa międzynarodowego i kanonicznego. Jako adresatów doku-
mentu Stolica Apostolska wskazuje przede wszystkim na rządy 
państw, a także społeczność międzynarodową i same rodziny chrze-
ścijańskie i niechrześcijańskie18. Dokument w sposób szczególny 
podkreśla wagę wychowania religijnego. Kolejny raz formułowany 

                                                 
15 R. Sztychmiler, Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeń-

stwa i jej recepcja w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983, Lublin 
1993, s. 229-231 

16 Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, nr 3 
17 R. Sztychmiler, Obowiązki małżeńskie..., s. 143 
18 Karta Praw Rodziny, 

www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl (dostęp 23.02.2017) 
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jest postulat o konieczności wychowania dzieci w zgodności z po-
glądami moralnymi i religijnymi ich rodziców w poszanowaniu tra-
dycji kultywowanych przez dana rodzinę. Dodatkowo Kościół w tym 
dokumencie zwraca uwagę rodzin na przysługującą im pomoc ze 
strony władz państwowych. Szczególnie w nieskrępowanym wybo-
rze szkoły swoim dzieciom, które tych przekonań nie podzielają. 
Naruszeniem postanowień Karty jest takie działanie władz państwo-
wych, które dążyłoby do powstania obowiązkowego systemu wy-
chowania, bez uwzględnienia wychowania religijnego19. 

Wiele uwagi poświęca się rodzinie oraz wychowaniu dzieci 
również w Liście do rodzin Gratissimam Sane Jana Pawła II, który 
został wydany dnia 2 lutego 1994 roku20. Ojciec Święty Jan Paweł II 
odpowiada na postawione pytanie: czym jest wychowanie? Uzasad-
nia, że jest to proces, który ukazuje wzajemną komunię osób, która 
skupia się na dwóch podstawowych zasadach, tzn. na przeznaczeniu 
człowieka do życia w oparciu o prawdę i miłość oraz realne urze-
czywistnienie jego samego poprzez bezinteresowny dar siebie swojej 
rodzinie21. Przyjęcie i wychowanie dzieci jest uwarunkowane wypeł-
nieniem ślubu, będąc zarazem podstawowymi celami rodziny. W tej 
sytuacji małżonkowie powinni mieć świadomość, że jedność dwojga, 
potwierdzona przez sakrament przed Bogiem, utrwala się w pokole-
niu ich dzieci, a poprzez nie w następnych pokoleniach jako komunia 
pokoleń. A więc komunia małżonków przez genealogię osób staje się 
komunią pokoleń. Sytuacja komunii pokoleń jest wyraźnie widoczna 
we wspólnej modlitwie: o ile jest ona naprawdę rodzinna i wielopo-
koleniowa. Jeśli za podstawę modlitwy przyjmiemy Pismo Święte i 
dołączymy do niej pamięć rodziców i dzieci, oraz dzieci tych dzieci, 
wyraźnie widzimy wspólnotę pokoleń; wspólnotę, która jest miej-
scem wzajemnej i wspólnej pamięci. W modlitwie rodzina odnajduje 
się jako pierwsze „my”, w którym jednak każdy jest osobą. Modlitwa 
najpełniej potwierdza dobro, jakim jest każdy członek rodziny i po-

                                                 
19 R. Sztychmiler, Obowiązki małżeńskie…, s. 333-334 
20 Jan Paweł II, List do rodzin z 2 lutego 1994r., www.opoka.org.pl, (do-

stęp 24.02.2017) 
21 W. Góralski, Studia nad małżeństwem i rodziną, Warszawa 2007, s. 230 
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twierdza to dobro jako wspólne dobro rodziny22. Prawa rodziny nie 
są tylko sumą praw osób wchodzących w jej skład, ponieważ sama 
stanowi wspólnotę rodziców i dzieci. Wydana przez Stolicę Apostol-
ską w 1983 r. Karta Praw Rodziny precyzuje powołanie rodziny, jej 
bytowanie na tle „wielkiego” społeczeństwa, takiego jak: naród, 
państwo czy wspólnoty międzynarodowe23. Bezpośrednimi wycho-
wawcami swoich dzieci pozostają zawsze rodzice ze względu na 
relację miłości i czci. Wszyscy inni uczestnicy wychowania działają 
w wyniku zlecenia rodziców lub w ich imieniu. Pamiętać należy, że 
na pewnym etapie rozwoju nowego człowieka, wychowanie ustępuje 
samowychowaniu, ale i wtedy człowiek pozostaje nadal w kręgu 
swoich pierwotnych wartości. Rodzina jako wspólnota wychowująca 
jest częścią ludzkiej społeczności i to częścią podstawową jej życia. 
Rodzina wypełnia określone powołanie w społeczeństwie, dlatego 
oczekuje od niego uznania własnej tożsamości24. 

Kolejnym dokumentem kościelnym, który wnosi do nauki tre-
ści związane z obowiązkiem rodzicielskiego wychowania dzieci jest 
Katechizm Kościoła Katolickiego, który został opublikowany w 
1992 r. We wskazanym dokumencie wskazuje się na rolę rodziców, 
którzy biorą odpowiedzialność za wychowanie własnego potomstwa, 
wynika to z pierwszorzędnego i niezbywalnego prawa. Obowiązkiem 
rodziców jest niesienie pomocy dzieciom, by stali się chrześcijanami, 
dziećmi Bożymi przez wychowanie moralne i formację duchową25. 
W rodzinie dzieci otrzymują pierwsze doświadczenie wiary, tu zosta-
ją wprowadzone w życie sakramentalne i liturgię Kościoła. Dom 
rodzinny jest właściwym miejscem kształtowania cnót. Tu kształtuje 
się kręgosłup moralny człowieka, dlatego katechizm wskazuje na 
najważniejsze wartości, jakie należy mu przekazać w procesie wy-
chowania. Wymienia potrzebę właściwego dystansu wobec wartości 
materialnych i zwrócenia się ku wymiarom wewnętrznym i ducho-

                                                 
22 P. J. Chmura, Rodzina środowiskiem rozwoju duchowego człowieka we-

dług św. Jana Pawła II, Łódzkie Studia Teologiczne 23(2014)3, s.7, LR nr 10 
23 S. Smoleński, Wychowanie w rodzinie jako przygotowanie do odpo-

wiedzialnego podjęcia powołania chrześcijańskiego, [w:] Wychowanie w 
rodzinie chrześcijańskiej, F. Adamski (red.), Kraków 1984, s. 73 

24 P. J. Chmura, Rodzina środowiskiem… op. cit., s. 17-18 
25 KKK, nr 2221 
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wym26. Rodzice zatem – w świetle nauki Kościoła i ustawodawstwa 
kościelnego – spełniają odpowiedzialną, typową i ważną rolę w pro-
cesie powstawania nowej rodziny, przygotowują wielopłaszczyzno-
wo do wejścia dziecka w świat relacji interpersonalnych i wychowu-
ją do życia seksualnego. Co więcej, odgrywają niezastąpioną i głów-
ną rolę w przystąpieniu dziecka do poszczególnych sakramentów. To 
oni są pierwszymi osobami, które wprowadzają dziecko w świat 
sakramentów, a rodzina chrześcijańska jest uprzywilejowanym miej-
scem ewangelizacji i pierwszą szkołą czynnego uczestnictwa w życiu 
Kościoła27.  

Prawo kanoniczne wiele uwagi poświęca rodzicielskiemu wy-
chowaniu dzieci a normy zawarte w dokumencie określają obowią-
zek wychowania swojego potomstwa jako główny cel każdego mał-
żeństwa , w szczególności małżeństwa katolickiego. Prawo to otrzy-
muje przymioty z woli Bożej, „tak jak małżeństwo pochodzi od Bo-
ga, tak też obowiązki z nim związane i zeń wynikające pochodzą od 
tego samego Twórcy natury28. Zatem źródłem wskazanego obowiąz-
ku jest naturalne prawo Boże. Zrezygnowanie z jego wypełnienia 
automatycznie wiąże się z pogwałceniem woli Boskiej i jest nie-
zgodne z przepisami kodeksowymi29. W Kodeksie Prawa Kanonicz-
nego podkreśla się, aby obowiązek wychowawczy odbywał się w 
zgodnej trosce rodziców i nadaje temu obowiązkowi istotne znacze-
nie określając ten obowiązek jako „najpoważniejszy”30. W aktualnie 
obowiązującym prawie oraz doktrynie kanonicznej wyróżnia się 
kilka rodzajów wychowania. Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada 
na rodziców obowiązek wypełniania względem swoich dzieci wy-
chowania religijnego, moralnego, społecznego, fizycznego i kultu-

                                                 
26 D. K. Zamora, Kościół domowy w rodzinie w ujęciu Katechizmu Ko-

ścioła Katolickiego, Studia Warmińskie 2001, nr 38, s. 327; KKK, nr 2223 
27 J. Gręzikowski, Rola i zadania rodziców w religijnym i moralnym wy-

chowaniu dziecka w świetle ustawodawstwa i dokumentów Kościoła, Teo-
logia i Człowiek, 2009, nr 14, s. 194 

28 R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie w Kodeksie Prawa Kano-
nicznego z 1983 roku, Roczniki Nauk Prawnych, Warszawa 1997, t. 7,127 

29 KPK 1983, kan. 1125, 1101 
30 KPK 1983, kan. 1136 
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ralnego31. Zgodnie z prawidłowym tokiem wychowania katolickiego 
podstawowym obowiązkiem rodziców katolickich jest ochrzczenie 
nowonarodzonego dziecka32, a w kolejnych latach życia dziecka 
zadbać o przyjecie sakramentu pokuty, Komunii św. i bierzmowa-
nia33. Również w przypadku małżeństw mieszanych strony katolic-
kiej z wyznawcami innej religii, Kościół nakłada na małżonka kato-
lickiego obowiązek ochrzczenia swoich dzieci i wychowania w zgo-
dzie z nauką Kościoła katolickiego34. Niezwykle ważnym obowiąz-
kiem w zakresie wychowania dzieci jest treść normy zawartej w 
kanonie 774 § 2, która wskazuje rodzicom lub ich zastępcom na 
obowiązek oddziaływania słowem i przykładem na religijną forma-
cję dziecka, której ostatecznym celem jest ciągłe uświęcanie się i 
osiągniecie zbawienia35. Rodzice katoliccy mają ponadto obowiązek 
i prawo dobrania takich środków i instytucji, za pomocą których, 
uwzględniając miejscowe warunki, mogliby zadbać o katolickie wy-
chowanie swoich dzieci36, przede wszystkim wiąże się to z wolno-
ścią wyboru szkoły dla swojego dziecka37. W przypadku, gdy dziec-
ko uczęszcza do szkoły niekatolickiej powodu niemożności posłania 
do szkoły o charakterze katolickim, sami rodzice powinni zająć się 
przekazywaniem dzieciom podstaw wychowania katolickiego38. Co 
więcej, przepisy kodeksowe ustanowiły prawo rodziców do pomocy 
ze strony społeczności świeckiej39. 

 
Podsumowanie 
Celem artykułu było ukazanie istoty obowiązku wycho-

wawczego rodziców wobec dzieci, prowadzenie ich do świętości 
korzystając z nauki Kościoła katolickiego, dokumentów prawnych, 

                                                 
31 KPK 1983, kan. 1136 
32 KPK 1983, kan. 867  
33 KPK 1983, kan. 914 
34 KPK 1983, kan. 1125 
35 J. Cymbała, Istotne obowiązki małżeńskie…, op. cit., s. 62 
36 KPK 1983, kan. 793§ 2 
37 KPK 1983, kan. 797 
38 Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, P. Majer (red.), Kraków 

2011, s. 613 
39 KPK 1983, kan. 793 § 2 
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literaturze autorstwa papieża Jana Pawła II, który w czasie swojego 
pontyfikatu przejawiał wielką troskę o wychowanie rodzicielskie 
dzieci. Wychowanie do świętości to wprowadzanie dzieci przez ro-
dziców w świta mądrości i miłości, ale i stawianie mądrych wyma-
gań dostosowanych do wieku oraz możliwości. Odpowiedzialny 
rodzic nie tylko pomaga dziecku w rozumieniu świata, ale dba rów-
nież o rozwój duchowy, aby dziecko było w przyszłości odważne w 
obronie własnych poglądów. Według Jana Pawła II „świętość jest 
więc szczególnym podobieństwem do Chrystusa. Jest podobień-
stwem przez miłość. Poprzez miłość trwamy w Chrystusie, tak jak on 
sam przez miłość trwa w Ojcu. Świętość jest podobieństwem do 
Chrystusa, które sięga Jego jedności z Ojcem w Duchu Świętym”40. 

 
Streszczenie 
Autorka artykułu przedstawia istotę obowiązku wycho-

wawczego rodziców względem dzieci. Obowiązek ten w prawie 
Kościoła rzymsko – katolickiego zajmuje szczególne miejsce i poru-
szany jest przez akty prawa katolickiego jak Kodeks Prawa Kano-
nicznego z 1983 roku oraz inne dokumenty kościelne będące owo-
cem obrad Soboru Watykańskiego II. Poza normami kodeksowymi i 
nauczaniem soborowym ważna rolę w uświadamianiu rodziców o 
roli jaką powinni pełnić w wychowaniu swoich dzieci pełni naucza-
nie Jana Pawła II. Poniesiona tematyka może stanowić przyczynek 
do dalszej dyskusji nie tylko wśród naukowców ale i praktyków 
prawa. 

Słowa kluczowe: rodzina, wychowanie dzieci, prawo kano-
niczne, dzieci, obowiązek 

 
Summary 
Education for children in the sanctity of the Catholic religion 

as the duty of parents 
The author presents the essence of the obligation of education 

of children by their parents. This obligation in the law of the Roman 
- Catholic takes a special place and is expressed by the acts of law as 

                                                 
40 Jan Paweł II, Pielgrzymki od Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 

1997, 1999, 2002, Kraków 2005, s. 345 
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the Catholic Code of Canon Law, 1983 and other documents of the 
Church which is the fruit of the Second Vatican Council. Besides the 
codes’ standards and the Council's teaching an important role in 
raising awareness of parents about the role they should play in the 
education of their children fully the teaching of John Paul II. Raised 
contribution may be a subject to further discussion not only among 
scholars but also practitioners. 

Keywords: family, raising children, canon law, children, duty 
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Marta Pietrycha 

 
Nauczanie religii w szkole 

 
Wstęp 
Współczesny człowiek przezywa kryzys. Mówi się o braku 

przekonań i światopoglądów. Dlatego też tak istotne jest by od naj-
młodszych lat uczyć dziecko żyć w wierze i nakreślać mu jego punkt 
widzenia. Początkowo tę ogromne zadanie stawia się rodzicom.To 
oni wprowadzą je w kulturę, wiarę, pokazują drogę prowadzącą ich 
do Boga. Kolejne funkcje wychowawcze i edukacyjne wypełnia 
szkoła. Potwierdzeniem powyższych tez jest Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

I tak w art. 48 ust. 1 ustawy czytamy, iż rodzice mają prawo 
do wychowania swoich dzieci z ich własnymi przekonaniami. Bo-
wiem takie wychowanie powinni uwzględniać ,,stopień dojrzałości 
dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przeko-
nania”1. Z kolei w dalszej części Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej mowa jest o nauczaniu religii. W art. 53 ust. 4 czytamy, iż 
,,Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej 
sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy 
czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych 
osób”2. 

 
1. Pojęcie nauczania 
Nauczanie rozumiane jest jako proces ,,kierowania uczeniem 

się uczniów w toku planowanej pracy nauczyciela z uczniami”3. 
Powyższa definicja zdaniem W. Okonia jest niepełna. Zdaniem auto-
ra nauczanie to nie tylko kierowanie uczniem, a ,,planowa i systema-
tyczna praca nauczyciela z uczniami mająca na celu wywołanie po-

                                                 
1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 

Nr 78, poz. 483) 
2 Tamże. 
3 S. Śliwerski, Z. Kwieciński, Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. I, 

Warszawa 2006, s. 26 – 28. 
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żądanych trwałych zmian”4. Zmiany te dotyczą zmian dyspozycji, 
wiedzy, postępowania i osobowości. Dokonują się one pod wpływem 
,,uczenia się i opanowania wiedzy, przeżywania wartości i własnej 
działalności praktycznej”5. Zatem nauczanie jest działalnością zamie-
rzoną i intencjonalną. Polega ona na wywołaniu określonych sytu-
acji, czynności oraz stworzeniu niezbędnych warunków umożliwia-
jącym uczniom proces uczenia się. Z omawianej definicji W. Okonia 
wynika, że nauczanie sprzyja nie tylko nabywaniu wiedzy oraz umie-
jętności, ale również rozwija zdolności, zainteresowania, kształtuje 
postawy moralne i cechy charakteru. Stąd też często nauczanie łączy 
się z wychowaniem6.  

Jak słusznie zauważa F. Bereźnicki pojęcie nauczania dotyczy 
nie tylko działalności nauczyciela ale również ucznia. Ich wspólne 
działanie jest systematyczne i planowane, a określa się ich jako na-
uczanie – uczenie się. Warunkiem ich jest ,,świadome i aktywne 
współdziałanie nauczycieli i uczniów”7. 

Zdaniem Cz. Kupisiewicza na proces nauczania i uczenia się 
składają się czynności uczenia oraz kontrola. Do czynności uczenia 
autor zalicza m.in. warunki sprzyjające opanowanie przez wycho-
wanków określonego materiału wiedzy, umiejętności i nawyków. Z 
kolei mówiąc o kontroli autor ma na myśli zabiegi towarzyszące 
czynnościom uczenia się. Dzięki nim powyższe warunki mogę być 
doskonalone i ulepszane zabiegami korektywnymi8. Zabiegi te są 
podstawą oceny prawidłowości całego procesu nauczania. Dodatko-
wo zapobiegają bądź likwidują ewentualne błędy występujące w 
procesie poznania rzeczywistości. 

 
2. Rys historyczny lekcji religii 
W Polsce nauczanie religii rozpoczęło się wraz z powstaniem 

pierwszych szkół Kościoła katolickiego. Nauczanie to ulegało licz-
nym przeobrażeniom zależnym od czasu, sytuacji eklezjalnej i sytu-
                                                 

4 L. Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w 
zarysie, Jelenia Góra 2012, s. 13. 

5 F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001, s. 22. 
6 Tamże, s. 23. 
7 Tamże. 
8 Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995, s. 18. 
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acji społeczno – politycznej kraju. Zawsze jednak jak słusznie za-
uważa R. Czekalski „nauczanie religii katolickiej w Polsce, pomimo 
najróżniejszych przeszkód, nawet podczas zaborów, znajdowało się 
w wykazie szkolnych przedmiotów nauczania”9.Wyjątkiem były lata 
30 w PRL – u, kiedy to nauczanie religii katolickiej zostało usunięte 
z polskich szkół. 

Mimo, że w 1950 roku zawarto z Episkopatem porozumienie 
regulujące szkolną naukę religii, to w praktyce w 1961 roku zakaza-
no nauczania tego przedmiotu w szkołach. Do szkół powróciło ono 
w roku szkolnym 1990/199110. 

Powrót ten normowały trzy dokumenty. Pierwszy z nich to 
,,Instrukcja dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku 
szkolnym 1990/91 z dnia 3 VIII 1990 roku”11. Została ona podpisana 
przez Ministra Edukacji Narodowej pana H. Samsonowicza. Kolejna 
to Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 IX 1991oraz Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 IV 1992 w sprawie warun-
ków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych12 
podpisana również przez Ministra Edukacji Narodowej. Na mocy 
powyższych aktów prawnych nauka religii stała się przedmiotem 
fakultatywnym. Prowadzona była wówczas w wymiarze dwóch go-
dzin w tygodniu, a nauczyciele religii jako pełnoprawni członkowie 
rady pedagogicznej zostali zatrudniani na ,,na podstawie misji kano-
nicznej, wydanej przez właściwego biskupa miejsca”13. Przez pierw-
sze siedem lat księża katecheci nie pobierali wynagrodzeń. Lekcje 
religii były wizytowane przez władze oświatowe oraz wizytatorów 
wskazanych przez władze kościoła. Na czas rekolekcji wielkopost-
nych uczniom udzielano trzy dni wolne od zajęć. W szkołach prowa-
dzono modlitwę oraz pozwolono zawiesić krzyże.  

                                                 
9 R. Czekalski, Rys historyczny lekcji religii katolickiej w Polsce, 

,,Studia Katechetyczne”, 2010, nr 7, s. 99. 
10 A. Wojtas, Nauczanie religii w szkole, 

http://niedziela.pl/artykul/17615/Nauczanie-religii-w-szkole (dostęp: 14 
styczeń 2017). 

11 R. Czekalski, jw. s. 122. 
12 Tamże, s. 122 – 123. 
13 Tamże, s. 123. 
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Z prawniczego punktu widzenia należy stwierdzić, iż po latach 
religii uzyskała swoje właściwe miejsce w szkole oraz akceptację 
społeczną. Niemniej jednak miała swoich przeciwników, którzy nie-
jednokrotnie próbowali podważyć jej autorytet14. Pomimo licznych 
trudności nauka religii w szkole jest nieprzerwalnie od około trzy-
dziestu lat. 

Powrót religii do szkół spowodował podjęcie przez Kościół 
licznych decyzji i działań, które pozytywnie wpłynęły na rozwój 
refleksji i praktyki katechetycznej. Wyrazem tego jest: dobrze wy-
kwalifikowana kadra, powstanie pierwszych dyrektorium kateche-
tycznych, opracowanie podręczników, pomocy dydaktycznych, po-
jawienie się nowej podstawy programowej i programów nauki15. 

Co ważne, odpowiedzialność za podręczniki i programy na-
uczania religii spoczywa na stronie kościelnej. Te dokumenty, które 
są planowane do użytku w całej Polsce są zatwierdzane przez 
,,przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji 
Episkopatu Polski”16. Zaś podręczniki i programy dla jednej diecezji 
czy też dla kilku szkół zatwierdza już biskup diecezji, w której będą 
one wykorzystywane. 

R. Murawski w jednej z publikacji pisze: ,,Gdy patrzymy na 
historią polskiej katechezy i jej ewolucję z perspektywy obecnego 
czasu, tj. końca lat dziewięćdziesiątych, to dostrzeżemy – z jednej 
strony – jej dramatyczne zmagania o przetrwanie, o dorównanie kro-
ku europejskiej katechezie, z drugiej – niezwykłą dynamikę je j roz-
woju...”17. R. Murawski mówi również o szczęściu posiadania w 
Polsce wybitnych twórców, których to oryginalne rozwiązania w 
dziedzinie refleksji katechetycznej, w dziedzinie dydaktycznej i in-
stytucjonalnej „wycisnęły niezatarte znamię na polskiej myśli i prak-
tyce katechetycznej”18. 

                                                 
14 Tamże. 
15 Tamże, s. 124. 
16 A. Wojtas, Nauczanie religii w szkole, 

http://niedziela.pl/artykul/17615/Nauczanie-religii-w-szkole (dostęp: 14 
styczeń 2017). 

17 R. Murawski, Stuletni bilans polskiej katechezy, „Katecheta” 2000, nr 
1, s. 4. 

18 Tamże. 
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3. Organizacja zajęć 
Ministerstwo Edukacji Narodowej mówi o organizacji zajęć 

religii oraz etyki w szkole. I tak na lekcje religii (określonego wy-
znania) i etyki uczeń uczestniczy dobrowolnie, a wiec sam dokonuje 
wyboru, na który przedmiot będzie uczęszczał. Podstawą jego udzia-
łu w zajęciach z religii, z etyki lub też w zajęciach z obu tych przed-
miotów jest ,,życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia 
złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego 
ucznia”19. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła nie może żądać 
od rodziców bądź pełnoletniego ucznia oświadczenia o 
,,nieuczęszczaniu na lekcje religii lub etyki”20. Należy jedynie poin-
formować szkołę w formie pisemnego oświadczenia o wycofaniu 
wcześniej złożonego przez nich oświadczenia deklarującego jego 
udział w zajęciach. 

Istotną role przypisuje się dyrektorowi szkoły. Konstruując 
plan zajęć szkolnych powinien on uwzględnić różne uwarunkowania 
kluczowe dla planowania pracy szkoły. Są nimi m.in. uwarunkowa-
nia: kadrowe, lokalne, komunikacyjne i środowiskowe. Powinien on 
również wybrać takie rozwiązanie, które zapewni opiekę i bezpie-
czeństwo wszystkich uczniów biorących udział w zajęciach z religii i 
etyki. Należy także umożliwić uczniom korzystanie z obu omawia-
nych przedmiotów jeśli będą wykazywali takie chęci21. 

Obecnie nauczanie religii w szkole występuje w wymiarze 
dwóch godzin lekcyjnych. Przy czym w szkole lekcja trwa 45 minut, 
zaś w przedszkolu – 15 minut dla 3 – 4-latków, a pół godziny dla 5 – 
6-latków. Możliwe jest zmniejszenie liczby godzin jednak jedynie za 
uzyskanie pisemnej zgody biskupa diecezjalnego22. 

                                                 
19 MEN, Informacja dotycząca organizowania zajęć, 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/informacja-dotyczaca-
organizowania-zajec-z-religii-i-etyki-w-publicznych-przedszkolach-i-
szkolach-w-roku-szkolnym-20162017.html (dostęp: 12 styczeń 2017). 

20 Tamże. 
21 Tamże. 
22 A. Wojtas, Nauczanie religii w szkole, 

http://niedziela.pl/artykul/17615/Nauczanie-religii-w-szkole (dostęp: 14 
styczeń 2017). 
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Religia jako przedmiot szkolny podlega tej samej skali ocen co 
pozostałe przedmioty, a wiec skali sześciu stopniowej. Ocenę tą 
umieszcza się na świadectwie. Według Polskiego Dyrektorium kateche-
tycznego ocenę z religii katolickiej należy wystawiać za „wiedzę religij-
ną, aktywność, pilność i sumienność ucznia, natomiast nie powinno się 
tej oceny wystawiać za udział w praktykach religijnych”23.  

 
4. Nowe przepisy 
Od 1 września 2016 roku obowiązują nowe przepisy w prawie 

oświaty dotyczące religii i etyki w szkole. Według nich zmianie ule-
gnie system wystawiania ocen na świadectwach szkolnych z powyż-
szych przedmiotów24. I tak idąc za Rozporządzeniem MEN: ,,Na 
świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia 
szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyj-
nych z religii/etyki, wpisuje się: 

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych 
zajęć; 

2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z 
tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena; 

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał za-
równo na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki”25. 

Konsekwencją wyżej wymienionych zmian jest sprecyzowanie 
sposobu wyliczania średniej ocen ucznia w przypadku, gdy ten 
uczęszczał zarówno na zajęcia z religii jak i etyki. W obecnym roku 
szkolnym 2016/2017 weszły w życie przepisy mówiące o tym, iż 
uczniowi, który uczęszczał jednocześnie na zajęcia z religii i etyki, 
przy wyliczaniu jego średniej z rocznych bądź końcowych ocen kla-

                                                 
23 Tamże. 
24 B. Winczewska, M. Fidler, Zmiany w prawie oświatowym na rok 

szkolny 2016/2017, https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/zmiany-w-
prawie-oswiatowym-na-rok-szkolny-20162017-131 44.html (dostęp: 17 
styczeń 2017). 

25 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwo-
wych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 787). 
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syfikacyjnych będą brane pod uwagę oceny klasyfikacyjne uzyskane 
przez niego z obydwu przedmiotów26. 

Zmiany w polskich systemie oświaty widoczne są również u 
katechetów. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 
września 2016 roku katecheci muszą uzupełnić swoje kwalifikacje. 
Zawarto porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski i 
Ministrem Edukacji Narodowej27, które kwalifikacje zawodowe jakie 
powinien posiąść osoba ucząca religii na ,,poszczególnych etapach 
edukacyjnych i typach szkół, nabyte na odpowiedniego rodzaju stu-
diach teologicznych określonych przez Kościół katolicki”28. 

Konsekwencją wyżej wymienionych zmian jest wymóg posia-
dania przygotowania pedagogicznego. Stąd też religii w szkole może 
nauczać osoba, która: 

 „uzyskała tytuł zawodowy licencjata w kolegium teologicz-
nym albo w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki lub w kato-
lickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przy-
gotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub 

 posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz 
posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii”29. 

W porozumieniu tym uwzględniono dodatkowo przepis przej-
ściowy. Dotyczy on nauczycieli religii katolickiej, którzy ,,w okresie 
3 lat od wejścia w życie porozumienia muszą uzupełnić wymagane 
przepisami kwalifikacje”30. 

 
5. Pojęcie kwalifikacji 
Ogólnie przez kwalifikacje zawodowe rozumiemy zakres oraz 

jakość przygotowania osoby do wykonywania konkretnego zawodu. 
Zdaniem W. Okonia na kwalifikacje te składają się takie czynniki 

                                                 
26 B. Winczewska, M. Fidler, Zmiany w prawie oświatowym… (dostęp: 

17 styczeń 2017). 
27 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Mini-

strem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji 
zawodowych wymaganych od nauczycieli religii. 

28 B. Winczewska, M. Fidler, Zmiany w prawie oświatowym… (dostęp: 
17 styczeń 2017). 

29 Tamże. 
30 Tamże. 
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jak: uzdolnienia i zainteresowania zawodowe, wiedza zawodowa, 
poziom wykształcenia ogólnego, umiejętności zawodowe, w tym 
umiejętności organizowania i usprawniania pracy31. 

W pedagogice pracy kwalifikacje definiuje się jako ,,układ 
umiejętności umysłowych i praktycznych opartych na odpowiadają-
cych im układach wiedzy teoretycznej i praktycznej, dostosowanych 
do skutecznego rozwiązywania różnych, lecz określonych zadań oraz 
celowo ukształtowanych cech psychofizycznych człowieka, warun-
kujących jego skuteczne działanie”32. Z kolei do ich podstawowych 
składników zalicza się kwalifikacje fizyczne, zdrowotne, społeczno – 
moralne i zawodowe, jak również układy osobowościowe, a więc 
cechy charakterologiczne, zainteresowania i motywacje33. 

Według U. Boehm kwalifikacje to nasze doświadczenia, umie-
jętności, zdolności, zręczności, wiedza. To one zdaniem autora 
umożliwiają nam pracę, jako tę konkretną i pożyteczną działalność34. 

Zdaniem M. Sikorskiego na strukturę kwalifikacji zawodo-
wych składa się trzy elementy. Autor wyróżnia: 

1. Wiedzę ogólną i zawodową. 
2. Umiejętności. 
3. Dyspozycje osobowościowe35. 
Z kolei mówiąc o kwalifikacjach pedagogicznych mamy na 

myśli poziom oraz jakość przygotowania zawodowego realizatorów 
procesu edukacji. Przygotowanie do świadomej i celowej pracy dy-
daktyczno – wychowawczej nastawionej na rozwijanie oraz dosko-
nalenie osobowości uczniów w sferach: poznawczych (oczekiwania 
wobec świata), czynnościowych (sposób zachowania wobec innych i 
samego siebie) i motywacyjnych(cele życiowe, potrzeby, wartości)36. 

                                                 
31 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 146. 
32 M. Sikorski, Rozważania o kwalifikacjach pedagogicznych nauczycie-

la, ,,Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 2006, XLVII nr 2 
(165), s. 128. 

33 Tamże. 
34 T. Nowacki, O kwalifikacjach prawie wszystko, Warszawa 1999, s. 17. 
35 M. Sikorski, jw. s. 129. 
36 B. Kwiatkowska – Kowal, Koncepcja zadaniowa kształcenia nauczy-

cieli w uniwersytetach, [w:] Nauczyciele nauczycieli. Z teorii i praktyki 
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Inaczej kwalifikacje pedagogiczne rozumieją J. Bogusz i Z. 
Kosyrz. Do kwalifikacji zaliczają wiedzę pedagogiczną, myślenie i 
działanie pedagogiczne37. Uważają, ze wiedza jest podstawowym 
składnikiem kwalifikacji. Szczególnego znaczenia nabiera znajo-
mość celów, treści wychowania i kształcenia, znajomość metod, 
form i środków organizacji działalności dydaktyczno – wychowaw-
czej. Z punktu widzenia J. Bogusza i Z. Kosyrza myślenie pedago-
giczne jest szczególnym procesem poznania oraz rozumienia rze-
czywistości dydaktyczno – wychowawczej. Jego podstawą jest nasz 
kontakt z określonymi faktami, procesami i zjawiskami. Istotnym 
jego elementem zdaniem J. Bogusza i Z. Kosyrza jest wyobraźni. 
Trzecim elementem kwalifikacji jest działanie pedagogiczne, które 
jest przykładem działania społecznego. Działanie to prowadzi do 
modyfikacji postaw i zachowań jednostki38.  

 
6.Kwalifikacje nauczyciela religii 
W porozumieniu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski 

oraz Ministrem Edukacji Narodowej39 zawarto informacje jakimi 
kwalifikacjami powinna odznaczać się osoba ucząca w szkole religii. 
I tak w paragrafie 2 przedstawiono kwalifikacje na stanowisko na-
uczyciela religii w liceach ogólnokształcących i technikach, z pomi-
nięciem szkół specjalnych. Osoba ta „ukończyła studia magisterskie 
na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki 
albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz 
posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii”40 bądź 
jest księdzem, który ukończył „wyższe diecezjalne lub zakonne se-
minarium duchowne i legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem 

                                                                                                        
kształcenia nauczycieli, red. H. Kwiatkowska, A. Kotusiewicz, Warszawa – 
Łódź1992, s. 141 – 142. 

37 J. Bogusz, Z. Kosyrz, Wychowanie patriotyczne młodzieży, Warszawa 
1985, s. 161. 

38 M. Sikorski, jw. s. 130. 
39 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Mini-

strem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji 
zawodowych wymaganych od nauczycieli religii. 

40 Tamże. 
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ukończenia seminarium oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 
do nauczania religii”41. 

Wymagania na stanowisko nauczyciela religii w gimnazjach i 
zasadniczych szkołach zawodowych z pominięciem szkół specjal-
nych znajdują się w kolejnym trzecim paragrafie powyższego poro-
zumienia. Zgodnie z nim osoba ta posiada kwalifikacje określone w 
paragrafie drugim lub „ukończyła studia magisterskie na kierunku 
innym niż teologia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do 
nauczania religii uzyskane w wyniku ukończenia teologiczno-
katechetycznych studiów podyplomowych”42 bądź jest alumnem 
wyższego seminarium duchownego z tym, że ukończył piąty roku 
studiów. 

W kolejnym paragrafie czwartym mowa jest o nauczycielu re-
ligii ze szkół podstawowych, również z wykluczeniem szkół specjal-
nych. Osoba ta posiada kwalifikacje określone w paragrafie drugim 
lub trzecim lub też ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku 
teologia uzyskując tym samym tytuł zawodowy licencjata w kole-
gium teologicznym bądź też na uczelni prowadzonej przez Kościół 
katolicki jak również na katolickim wydziale teologicznym uczelni 
publicznej i posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania reli-
gii w szkole. Osoba ta może także posiadać dyplom ukończenia ko-
legium teologicznego i wykazywać przygotowanie pedagogiczne do 
nauczania religii. Albo jest ,,alumnem wyższego seminarium du-
chownego po ukończeniu czwartego roku studiów lub studentem 
wyższych studiów teologicznych po ukończeniu czwartego roku 
studiów”43. 

Paragraf piąty z kolei określa kwalifikacje nauczyciela religii 
w przedszkolach z pominięciem placówek specjalnych. Osoba ta 
wykazuje kwalifikacje z paragrafu drugiego, trzeciego i czwartego 
lub ,,posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności 
pedagogika religijna lub katechetyka, uzyskany w uczelni prowadzo-
nej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym 
uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do 

                                                 
41 Tamże. 
42 Tamże. 
43 Tamże. 
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nauczania religii”44. Osoba ta może również posiadać „dyplom ukoń-
czenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego 
lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo ukończenia podyplomowych 
studiów katechezy przedszkolnej uzyskane w uczelni prowadzonej 
przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym 
uczelni publicznej”45. 

W paragrafie szóstym porozumienia zawartego pomiędzy 
Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej 
znajdują się niezbędne kwalifikacje do objęcia stanowiska nauczy-
ciela religii w przedszkolu i szkołach specjalnych. Osoba ta posiada 
kwalifikacje omówione w paragrafie drugim, trzecim, czwartym 
bądź piątych powyższego porozumienia i dodatkowo spełniła jedną z 
trzech przesłanek: 

 ukończyła studia wyższe, kierunek: pedagogika specjalna w 
odpowiednim zakresie do niepełnosprawności uczniów, 

 ukończyła zakład kształcenia nauczycieli, specjalność odpo-
wiednia do niepełnosprawności uczniów, 

 ukończyła studia podyplomowe bądź kurs kwalifikacyjny z 
pedagogiki specjalnej również w zakresie odpowiednim do niepełno-
sprawności uczniów46. 

 
7. Statystyki 
W 2012 roku Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) 

przedstawiło wyniki badań. Według nich Polacy zaakceptowali lek-
cję religii w szkołach. Bowiem większość ankietowanych tj.: 72 % 
jest za nauczaniem religii w publicznych placówkach oświatowych. 
Tymczasem w 1991 roku zwolenników było około 50 %. Nie po-
twierdziły się również obawy, iż dzieci pochodzące z rodzin o od-
miennym wyznaniu będą dyskryminowane47. 

Dodatkowo ze statystyk Komisji Episkopatu ds. Wychowania 
Katolickiego z 2015 roku wynika, iż na lekcje religii uczęszcza spory 
                                                 

44 Tamże. 
45 Tamże. 
46 Tamże. 
47 A. Wojtas, Nauczanie religii w szkole, 

http://niedziela.pl/artykul/17615/Nauczanie-religii-w-szkole (dostęp: 14 
styczeń 2017). 
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odsetek uczniów szkół. I tak 97 % uczniów szkół podstawowych, 95 
% gimnazjalistów i 90 % uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. 
Zauważa się jedynie niewielki spadek frekwencji uczniów na wyż-
szych szczeblach edukacji. Niemniej jednak nadal ich procent jest 
wysoki48.  

 
8. Nauczanie religii w europie 
Na skutek licznych przemian kulturowych społeczeństwa eu-

ropejskie, coraz częściej podejmuje się dyskusję nad kształtem na-
uczania religii w publicznym systemie oświaty. Także w Polsce 
wciąż poszukuje się koncepcji nauczania religii w szkole i próbuje 
się określić jego relację do katechezy parafialnej. W tym kontekście 
wydaje się, że warto poddać analizie istniejące ujęcia nauczania reli-
gii w Europie49. 

W większości państw europejskich z pominięciem Francji 
(poza Alzacją i Lotaryngią), Bułgarii, Białorusi i Rosji, nauczanie 
religii w szkole mieści się w ramach systemu oświaty publicznej 
chociaż status jest inny. W przeważającej części państw religia w 
szkołach publicznych jest przedmiotem obowiązkowym. Obowiązuje 
ona zarówno w tych państwach, które traktują religię państwową 
jako jedno z wyznań. Do tych państw należy m.in. Wielka Brytania, 
Finlandia, Dania, Norwegia i Grecja. Jak również w innych krajach, 
które tej praktyki nie stosują, a są nimi: Niemcy, Belgia, Holandia, 
Austria, Rumunia, Irlandia i Cypr50. 

Poza obowiązkowym nauczaniem religii w szkołach funkcjo-
nuje również nauczanie fakultatywne. System ten polega na tym, że 
lekcja religii jest przedmiotem do wyboru np. alternatywnym z ety-
ką. Obowiązuje on m.in. w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, 
Szwecji, w przeważającej części Szwajcarii i w krajach postkomuni-
stycznych51. Jak już wcześniej wspomniano, w Polsce religia jest 
przedmiotem nad obowiązkowym, jest fakultetem. W praktyce ozna-
                                                 

48 Tamże. 
49 P. Mąkosa, Współczesne ujęcia nauczania religii w europejskim 

szkolnictwie publicznym, ,,Roczniki Pastoralno-Katechetyczne”, 2011, t. III 
(58), s. 123. 

50 Tamże. 
51 Tamże. 
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cza to, iż rodzice czy też pełnoletni uczniowie mogą wybrać religię 
bądź etykę. 

 
Wnioski 
Nauczanie religii w szkole opiera się nie tylko na zdobywaniu 

wiedzy ale również na kształtowaniu postaw i przekonań. Nauczanie 
to w Polsce rozpoczęło się wraz z powstaniem pierwszych szkół 
Kościoła katolickiego. Ulegało ono licznym przeobrażeniom zależ-
nym od czasu, sytuacji eklezjalnej i sytuacji społeczno – politycznej 
kraju. Mimo to na stałe powróciło do szkół w latach 1990/1991. Du-
żą rolę przypisuje się tu Kościołowi, który podjął liczne decyzje oraz 
działania, które pozytywnie wpłynęły na rozwój refleksji i praktyki 
katechetycznej.  

Powrót ten normowały trzy dokumenty. A mianowicie: In-
strukcja dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku 
szkolnym 1990/91 z dnia 3 VIII 1990 roku, Ustawa o systemie 
oświaty z dnia 7 IX 1991 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 IV 1992 w sprawie warunków i sposobu orga-
nizowania nauki religii w szkołach publicznych. 

Obecnie od września 2016 roku obowiązują nowe przepisy 
nauki religii w szkole. Mówi się m.in. o przejściu religii z zajęć 
obowiązkowych na zajęcia do wyboru, wymogach kwalifikacji na-
uczyciela religii oraz sposobie ocen. 

 
Streszczenie:  
Pomimo licznych przeszkód nauczanie religii w szkole zawsze 

znajdowało się na wykazie szkolnych przedmiotów nauczania. Na-
uczanie to jest pogłębieniem i uzupełnieniem praktyk zdobytych w 
domu rodzinnym. Bowiem to rodzina wprowadza dziecko w świat 
wiary. Zatem czym jest nauczanie? Jak wygląda lekcja religii? Jakie 
zmiany zauważa się w organizacji zajęć? Niniejszy artykuł porusza 
kwestie nauczania religii w szkole. Definiuje pojęcie nauczania. 
Przedstawia rys historyczny religii. Porównuje jej nauczanie w in-
nych państwach Europy. Kolejno mówi o organizacji zajęć oraz no-
wych przepisach. Wyjaśnia termin kwalifikacji i opisuje kwalifikacje 
nauczania religii. W artykule umieszczono również statystyki. 

Słowa kluczowe: religia, nauczanie, nauczyciel, kwalifikacje 
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Summary: 
Teaching religion in the school 
In spite of numerous obstacles to teaching of religion in 

school, religion always was on the list of school subjects. This teach-
ing is deepening and complementing practices acquired in the family 
home. Because the family introduces a child to the world of faith. 
Therefore, what is the teaching? How look the religion lesson? What 
changes can we see in the organization of lesson? 

This article addresses the issues of teaching religion in the school. 
Defines the concept of teaching. It presents historical overview of reli-
gion. It also compares teaching religion in other European countries. It 
speaks about the organization of classes and new laws. It explains the 
concept of qualifications and describes qualifications of teaching reli-
gion. This article also discusses about statistics. 

Keywords: religion, teaching, teacher, qualifications 
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Ks. Jan Zimny, Marcin Pilarski 

 
Proces zarządzania zmianą w organizacji wartością współczesności 

 
Wprowadzenie 
Zmiany w organizacji połączone są ze zmianami zachodzący-

mi w jej otoczeniu i zachodzą one w czasie całego istnienia organi-
zacji. Na uwagę zasługują zmiany o charakterze: psychologicznym, 
społecznym, kulturalnym, politycznym, technologicznym i ekono-
micznym oraz zmiany zachodzące wewnątrz organizacji - począwszy 
od fazy cyklu życia organizacji, poprzez przyjęte normy i wartości aż 
po zachowania uczestników organizacji1. Procesy zmian mogą za-
chodzić na szczeblu indywidualnym, grupowym czy też organizacyj-
nym, mogą dotyczyć całej organizacji lub tylko wybranych jej obsza-
rów. Zmiany dotyczą przede wszystkim takich części organizacji 
jak.: techniki i technologii, procesów, struktury, strategii, kultury, 
ludzi2.  

Zmiana postrzegana jest jako szereg kilku następujących po 
sobie zdarzeń, a jej wdrożenie oraz zarządzanie nią wymaga podej-
ścia procesowego. Dlatego podczas zarządzania procesem zmian 
niezbędne jest wyznaczenie konkretnych etapów, udzielenie odpo-
wiedzi na konkretne pytania oraz przestrzeganie określonych zasad. 
W literaturze prezentowanych jest wiele etapów procesu zarządzania 
zmianą, poszczególni autorze przedstawiają własny punkt widzenia 
w tym zakresie, tworzone są zarówno modele ogólne, jak również 
szczegółowe określające jak postępować w danej sytuacji. W artyku-
le zostaną zaprezentowane wybrane modele i podejścia w zakresie 
procesu zarządzania zmianą, na które należy zwrócić szczególną 
uwagę. 

 

                                                 
1 W. Bridges, Zarządzanie zmianami. Jak maksymalnie skorzystać na 

procesach przejściowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2008, s.78-80 

2 S. Sokołowska, Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 190-192 
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1. Powody powstawania zmian w organizacji 
Jak już wspomniano, zmiany mogą wynikać zarówno z 

wnętrzna organizacji, jak i z jej otoczenia. W otoczeniu zaobserwo-
wać można bardzo dużo sił, które działają na rzecz zmiany. Są to np. 
charakter zasobów ludzkich, większa różnorodność kulturowa, 
wzrost liczby specjalistów, technologia, szybsze i tańsze komputery, 
szereg przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, wstrząsy eko-
nomiczne, zmiany cen ropy naftowej, wzrost i spadek cen akcji, 
zmiana cen walut, konkurencja, konkurencja globalna, fuzje i przeję-
cia firm, rozwój handlu elektronicznego, trendy społeczne, coraz 
większe zainteresowanie życiem w mieście, pop- -kultura, moda, 
polityka światowa, otwarcie rynków, terroryzm3. 

Aby organizacja mogła lepiej funkcjonować i osiągać lepsze 
wyniki niezbędne jest przeprowadzanie zmian. Termin „zmiana” 
oznacza, że w organizacji pojawiają się nowe elementy lub też zani-
kają dotychczas istniejące. Proces ten prowadzi do przekształceń 
relacji pomiędzy aktualnie występującymi elementami systemu. 
Efektem tych przeobrażeń jest różnica między porównywalnym w 
czasie systemem4.  

Zmiana organizacyjna polega na tym, że stan końcowy przed-
siębiorstwa różni się od jego stanu początkowego5. Warto jednak 
zwrócić uwagę na to, że ciągłe dostosowywanie może wywołać nie-
pożądane konsekwencje, bowiem dążenie do utrzymania ciągłości 
zmian uniemożliwia organizacji osiągnąć nowy stanu równowagi. 
Stąd też efekty wdrażanego rozwiązania są trudne do określenia. 
Zmiany występują we wszystkich przedsiębiorstwach i w każdym 
przebiegają w sposób indywidualny6. 

Autorzy D. Torrington, J. Weightman i K. Johns wymienili 
trzy sytuacje, które sygnalizują o problemach w funkcjonowaniu 

                                                 
3 K. Kmiotek, T. Piecuch, Zachowania organizacyjne teoria i przykłady, 

Wyd. Difin, Warszawa 2012 s. 131-132. 
4 A. Szałkowskiego (red.)., Rozwój kapitału intelektualnego współ- cze-

snej organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005, s. 17 
5 Tamże, s. 20-22 
6 J. A. Cannon, R. McGee, Rozwój i zmiana organizacji, Wydawnictwo 

Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 25-27 
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organizacji oraz o potrzebie optymalizacji w tym zakresie ( grupa 
wewnętrznych czynników):7 

– „coś” dzieje się nie tak – organizacja funkcjonuje gorzej niż 
do tej pory, zbyt dużo czasu zajmuje usuwanie usterek i sytuacji 
kryzysowych, 

– wśród kadry zarządzającej pojawiają się słowa niezadowole-
nia, które przekształcane w projekty konkretnych zmian, 

– zamiar posiadania stale aktualnej oferty rynkowej. 
Czynniki zmian występujące wewnątrz organizacji mogą mieć 

charakter subiektywny bądź obiektywny. Czynniki subiektywne 
związane są z niezaspokojonymi aspiracjami uczestników organiza-
cji. Są one szczególnie silnym impulsem do zmian, jednak zbyt wy-
górowane aspiracje mogą okazać się zgubne dla organizacji. Nato-
miast obiektywne czynniki wewnętrzne to: spadek zysków, fluktu-
ację kadry pracowniczej, wzrost kosztów działalności, konflikty i 
niezadowolenie wśród załogi, obniżenie poziomu jakości produko-
wanych wyrobów lub usług, niezadowalający poziom technologii, 
zużycie parku maszynowego, niewystarczający poziom kwalifikacji 
pracowników, brak środków na inwestycje, spadek wydajności pra-
cy, małe osobiste zaangażowanie członków organizacji w realizację 
jej celów8. Potrzebę zmian wywołuje zazwyczaj nieskuteczne zarzą-
dzanie poszczególnymi obszarami organizacji takimi jak: zaopatrze-
nie, wytwarzanie, sprzedaż i działania marketingowe, finanse, zarzą-
dzanie ludźmi, organizacja i zarządzanie czy przedsiębiorstwem jako 
całością9. 

 
2. Metody zarządzania zmianą 
Proces zarządzania zmianą polega na wyznaczeniu kolejnych, 

logicznych, następujących po sobie etapów tzw. Autorzy wyznaczają 

                                                 
7 J. M. Michalak, O przesłankach zmian w funkcjonowaniu organizacji, 

czyli „moda na zmiany”, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, FOLIA 
OECONOMICA 234, 2010 s. 314. 

8 J. M. Michalak, O przesłankach zmian w funkcjonowaniu organizacji, 
czyli moda na zmiany, op. cit., s. 313 

9 Tamże, s. 315 
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wskazówki pomocne podczas wyznaczenia „prawidłowej” ścieżki 
postępowania w tworzeniu procesu zmiany:10  

- określenie celów organizacji zarówno tych głównych, jak i 
tych podrzędnych; 

- analiza sieci interakcji wzajemnych wpływów w obecnej sy-
tuacji, w której znajduje się organizacja;  

- dokonanie analizy mocnych i słabych stron organizacji; 
- analiza możliwych scenariuszy zmian; 
- opracowanie strategii działania; 
- wdrożenie wybranego rozwiązania. 
Mimo tego, że są to tylko zalecenia, co do kierunku przebiegu 

procesu zarządzania zmianą w organizacji, jednak stosowanie się do 
nich może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu w zakresie wdraża-
nej zmiany. Najpopularniejszym modelem planowania i wdrażania 
zmiany jest model stworzony przez K. Lewina, obejmujący trzy ko-
lejno następujące po sobie etapy:11  

1. Rozmrożenie – doprowadzenie do tego, by potrzeba zmiany 
stała się oczywista dla organizacji, a przede wszystkim jej członków. 
Polega na wzbudzeniu w ludziach potrzeby zmian. Osiągane jest 
poprzez zwiększenia sił napędowych, poprzez ograniczenie działania 
sił hamujących lub poprzez zastosowanie kombinacji wcześniej wy-
mienionych sposobów. 

2. Zmiana (transformacja) – oznacza przejście ze stanu obec-
nego, do nowego, pożądanego. Etap ten obejmuje następujące dzia-
łania: komunikowanie wizji, zdobywanie poparcia dla zmian, plano-
wanie zmian, wdrażanie określonych projektów, likwidowanie opo-
rów wobec zmian. 

3. Ponowne zamrożenie – obejmuje stabilizację i integrowanie 
przekształceń oraz instytucjonalizację zmian i ich ocenę. Organizacja 
wypracowuje nowe kierunki działania, politykę postępowania i nowe 
postawy wśród swych członków.  

Wszystkie etapy pełnią bardzo ważną rolę w procesie skutecz-
nego zarządzania zmianą oraz spełniają określoną funkcję, dlatego 

                                                 
10 S. Sokołowska, Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, op. 

cit., s. 226-227 
11 Tamże, s.211-213 
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żaden z etapów nie może zostać pominięty. Wszystkie te etapy łącz-
nie tworzą spójną i logiczną całość. Takie podejście najlepiej dosto-
sowuje się do istoty procesu zmian. Inni autorzy wskazują na od-
mienne podejście- odmienne w ilości etapów, ich nazewnictwa, in-
nego punktu odniesienia. Przykładem może być wszechstronne po-
dejście do zamian polegające na wyznaczeniu konkretnych kroków, 
które zapewniają procesowi zmian sukces. Wśród tych kroków nale-
ży wymienić m.in.:12  

- uznanie potrzeby zmiany; 
- określenie celów zmian; 
- diagnoza istotnych zmiennych; 
- wybór odpowiedniej metody zmian; 
- planowanie procesu wdrażania zmian; 
- faktyczne wprowadzenie; 
- ocena i kontynuacja. 
M. Davis’a natomiast uznaje rolę kultury organizacyjnej w 

procesie wdrażania zmian za bardzo istotną i proponuje niezbędność 
przejścia przez kolejne fazy:13 

1. Stworzenie mapy kulturowej organizacji przy wykorzysta-
niu odpowiednich narzędzi diagnostycznych. 

2. Ocena kultury i określenie potrzeby jej zmiany, głównie pod 
kątem tego, w jakim stopniu istniejąca kultura wspomaga a w jakim 
utrudnia wprowadzenie zmiany.  

3. Kalkulacja ryzyka kulturowego (ryzyka błędów oraz nega-
tywnych konsekwencji związanych ze zmianą). 

4. Odmrożenie istniejących wzorców. 
5. Pozyskanie poparcia osób zarządzających organizacją dla 

powziętych zmian. 
6. Selekcja i wybór strategii interwencyjnych. 
7. Kontrola i ocena wdrożonych zmian. 

                                                 
12 K. Grzesiuk, Zarządzanie zmianą w aspekcie funkcjonowania czło-

wieka w biznesie, [w:] red. K. Machowicz, „Newralgiczne aspekty współ-
czesnych relacji między człowiekiem a biznesem, Wydawnictwo Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010, s. 28-30 

13 K. Grzesiuk, Zarządzanie zmianą w aspekcie funkcjonowania czło-
wieka w biznesie, op. cit., s. 19  
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Każdy proces zmian w organizacji powinien przebiegać wg 
określonych etapów. Można to nazwać sformułowaniem cyklu za-
rządzania zmianą. Odpowiednio skonstruowany cykl zarządzania 
zmianą odpowiada na takie pytania jak: dlaczego? (wskazanie przy-
czyny zmiany), co? (określenie celu i zakresu zmiany), jak? (opra-
cowanie planu działania w zakresie zmiany)14.  

Na uwagę zasługuje fakt, że proces planowania i wdrażania zmian 
powinien uwzględniać przynajmniej cztery podstawowe fazy, tj.:15  

1. Określenie kierunku zmiany poprzez analizę organizacji i 
jej otoczenia,  

2. Wyodrębnienie struktur uczestniczących w procesie zmian- 
Projektowanie procesu zmian, tzn. przekształcenie wizji zmiany na 
szczegółowe cele realizacyjne;  

3. Realizacja zmiany; 
4. Zinstytucjonalizowanie i ,,ukorzenienie” zmiany w organizacji. 
Należy również zwrócić uwagę na sposób podejścia do przy-

gotowania i wprowadzenia zmiany, który uzależniony jest przede 
wszystkim od jej rodzaju oraz podejścia osób zaangażowanych w 
proces zarządzania zmianą. Sposób podejścia można sprowadzić do 
trzech podstawowych modeli:16. 

1. Model czynnych badań, oznaczający że proces uczenia się 
jest podstawą zmian zachowań towarzyszących wdrożeniu zmiany, a 
efektywność procesu zmian wymaga wielu systematycznych i racjo-
nalnych analiz, ale przede wszystkim zależy od wypracowania po-
trzeby zmiany wśród uczestników organizacji 

2. Model trzystopniowy, zakładający, że zachowania jednostek 
są podporządkowane normom i wartościom uznanym przez grupę 
oraz że warunkiem wdrożenia zmiany jest wprowadzenie i utrwale-
nie nowych wzorców zachowań.  

3. Wielofazowy model zaplanowanej zmiany, opisuje zmianę 
w dwóch kategoriach: fazy zmiany wyrażającej etap przemian za-
                                                 

14 K. Dziekoński, A. Jurczuk, Zarządzanie zmianą w procesach inicja-
tyw klastrowych, [w:] red. Wasiluk A. „Nowoczesne podejście do zarządza-
nia organizacjami, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 77  

15 Tamże, s. 80-85 
16 K. Grzesiuk, Zarządzanie zmianą w aspekcie funkcjonowania czło-

wieka w biznesie, op. cit., s. 22 
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chodzących w organizacji i metod stosowanych w trakcie wdrażania 
zmian przy przejściu z jednej fazy do drugiej oraz fazy: poszukiwa-
nie, planowanie, działanie, integracja. 

Jak widać bardzo ważne jest racjonalne podejście do omawia-
nego tematu. Możliwe są cztery metody wdrażania zmian organiza-
cyjnych. Są to:17  

1. Odcinkowo - stopniowa (etapami, po kolei w każdym ob-
szarze i każdej komórce organizacyjnej objętej zmianą);  

2. Odcinkowo – uderzeniowa (jednorazowa zmian w kolej-
nych obszarach i kolejnych komórkach organizacyjnych);  

3. Kompleksowo – stopniowa (etapami, ale we wszystkich ob-
szarach i wszystkich komórkach organizacyjnych);  

4. Kompleksowo – uderzeniowa (jednorazowa w całej organi-
zacji, czyli we wszystkich obszarach i we wszystkich komórkach 
organizacyjnych). 

 
3. Opór wobec zachodzących zmian w organizacji 
Zmiany zachodzące w każdej organizacji związane są ściśle z 

aspektem oporu wobec zmian. Przełamanie oporu wobec nowości 
jest najistotniejszą czynnością realizowaną podczas procesu wpro-
wadzania zmian. Opór wyraża się chęcią zachowania stanu dotych-
czasowego pomimo presji na dokonanie zmian w przedsiębiorstwie. 
Występuje zazwyczaj w sytuacji gdy dochodzi do ograniczenia swo-
body decyzyjnej pracowników, zamrożenia płac i redukcji zatrudnie-
nia. Jednak są takie sytuacje, które mogą przynieść pracownikom 
same korzyści, tj. komputeryzacja zakładu. Występowanie oporu 
wobec zmiany wiązane jest często z brakiem akceptacji dla konkret-
nego działania, ale myślę, że również z mechanizmami psycholo-
gicznymi, np. z chęcią zachowania komfortu psychicznego i znane 
sposoby działania. Mechanizmy te można podzielić na:  

– bariery w rozumieniu zmiany 
– bariery w jej akceptacji 
– bariery działania18.  

                                                 
17 K. Dziekoński, A. Jurczuk, Zarządzanie zmianą w procesach inicja-

tyw klastrowych:, op. cit., s. 79 
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Wynikiem oporu wobec zmiany jest niezrozumienia znaczenia 
wprowadzenia nowości, jej charakteru oraz efektów dla przedsię-
biorstwa. Może to być powodem braku komunikacji w zespole. Wy-
stępują sytuacje, w których menedżerowie nie zwracają uwagi na 
szczegóły, unikają odpowiedzi na pytania pracowników, nie chcą 
rozwiać ich wątpliwości. W celu przejścia przez tego typu problemy, 
trzeba przede wszystkim mówić o zagrożeniu i o konieczności 
zmian, jak również pozwolić pracownikom dostrzec problemy, jakie 
występują w przedsiębiorstwie. Podwładni będą mogli wtedy lepiej 
zrozumieć potrzebę zmian, tym bardziej gdy sami będą uczestniczyć 
w analizowaniu problemów firmy i opracowywaniu strategii ich 
rozwiązywania.  

Kolejnym działaniem powinno być przekazywanie istoty i 
skutków zmiany w sposób zrozumiały dla każdego, nawiązując do 
obowiązującej kultury organizacyjnej19. 

W każdej organizacji występuje zjawisko oporu wobec zmian. 
Aby przeciwdziałać powstawaniu sytuacji konfliktowych, należy 
zwrócić uwagę na takie źródła oporu, jak:20  

– obawa przed zmniejszeniem zarobków, 
– przekonanie o braku korzyści ze zmiany, 
- obawa przed dodatkowymi obciążeniami,  
– obawa przed rozbiciem grupy nieformalnej,  
– obawa przed utratą stanowiska,  
– obawa przed obniżeniem prestiżu,  
– urażenie ambicji zawodowej, 
- niezrozumienie potrzeby zmiany wskutek braku rzetelnej in-

formacji,  
– brak pozytywnych doświadczeń we wprowadzaniu nowości i 

obawa przed popełnieniem błędu,  
– obawa przed nowymi wymaganiami i przed niemożliwością 

sprostania im,  
– obawa, że innowacja obniży prestiż pracowników,  

                                                                                                        
18 E. Więcek-Janka, Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Po-

litechniki Poznańskiej, Poznań 2006, s. 44-45, 
19 Tamże, s. 47 
20 Tamże, s. 50 
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– obawa, że poparcie zmiany narazi innych na straty lub spo-
woduje narażenie się osobom jej przeciwnym,  

– skłonność do trwania przy starych, wypróbowanych wzorcach,  
– obawa, że zmiany nie będą korzystne lub że korzyści nie 

zrównoważą poniesionych strat,  
– możliwość pogorszenia relacji między wydatkowanym wy-

siłkiem a wynagrodzeniem i zadowoleniem z pracy,  
– nieuwzględnienie utrwalonych w organizacji wzorców i 

norm postępowania,  
– niekorzystne warunki zmian i niewłaściwy sposób ich 

wprowadzania (np. narzucenie nowości),  
– mało efektywne wprowadzanie zmian. 
W celu ominięcia tego typu sytuacji należy ukazywać korzyści 

z przedsięwzięcia. Działaniami służącymi uświadomieniu zalet 
wprowadzenia zmian mogą być szkolenia, kursy, rozmowy i nego-
cjacje. Należy również nadmienić, że mimo wielu korzyści jakie 
przynosi zmiana w organizacji, prowadzi ona również do pewnej 
destabilizacji, ponieważ trzeba zerwać z dotychczasowymi przyzwy-
czajeniami i zachowaniem21. 

W wielu przypadkach można spotkać się z sytuacją, że opór 
wobec zmian postrzegany jest też jako coś złego, negatywnego. Źró-
dłem oporu jest najczęściej obawa przed czymś nowym, nieznanym 
zwłaszcza w sytuacji, gdy ludzie czują się bezpiecznie, są silnie za-
leżni i boją się dezorganizacji i nowości. Oporu wobec zmian nie 
należy bezwzględnie zwalczać ale nie można go także lekceważyć, 
ponieważ często doprowadza to do znacznych kosztów zarówno w 
kontekście ekonomicznym jak i społecznym. W celu ominięcia tych 
problemów należy przede wszystkim rozmawiać o konieczności 
zmian ale również pozwolić pracownikom odczuć potrzeby wprowa-
dzenia zmian, tak aby mogli też uczestniczyć w przebiegu procesu 
wprowadzania zmiany22. 

 

                                                 
21 B. Glinka, M. Kostera, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. 

Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Oficyna Wolters Kluwer Bu-
siness, Warszawa 2012, s. 20 

22 E. Więcek-Janka, Zmiany i konflikty w organizacji”, op. cit., s. 50-53 
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Wnioski końcowe 
Jak widać z przytoczonych informacji literatura przedstawia 

wiele modeli i metod procesu zarządzania zmianą – od trzyetapo-
wych po nawet ośmioetapowe. Ukazują one najistotniejsze działania 
potrzebna do osiągnięcia zamierzonego efektu. Uważam, że warto 
zwrócić uwagę na to, że proces zmian, a zwłaszcza faza wdrożenio-
wa, nie jest oparta na sztywnych zasadach, mechanizmach, odgór-
nych modelach i metodach, ale tylko na prawdopodobieństwie wy-
stąpienia określonych zdarzeń23. Dlatego niezbędne jest elastyczne 
dopasowywanie się do stawianych wymagań. 

Dynamiczny rynek i zachodzące w nim zmiany, tj. rosnąca 
konkurencja, globalizacja, postęp technologiczny, zmiany w otocze-
niu prawnym organizacji, redukcja barier międzynarodowej wymia-
ny handlowej, to sytuacje, które zmuszają kierownictwo do ciągłego 
przeprowadzania bieżących zmian w organizacjach. Bardzo ważną 
kwestią jest umiejętność wprowadzania zmian w organizacji, która 
jest dowodem świadczącym o zdolności dostosowywania się do cią-
głych i szybkich zmian zachodzących w jej otoczeniu. Korzyści oraz 
sukces obecnie osiągają te organizacje, które w sposób skuteczny i 
szybszy niż konkurenci diagnozują zmiany w otoczeniu zewnętrz-
nym i dostosowują swoją strukturę i sposób zarządzania do aktual-
nych potrzeb, a to wszystko po to aby osiągnąć zamierzone cele. Aby 
rozpocząć proces przeprowadzenia zmiany należy mieć na uwadze 
nie tylko otoczenie zewnętrzne organizacji ale także otoczenie we-
wnętrzne, a siły pochodzące z tych dwóch źródeł wyznaczają prze-
bieg i końcowy sukces tych działań24. 

 
Streszczenie:  
W artykule przedstawiona została istota zmian w zarządzaniu 

organizacją. W czasie całego okresu funkcjonowania organizacji 
zachodzą różne procesy zmian i są one powiązane ze zmianami za-

                                                 
23 M. Bachman, T. Mierzwa, P. Nowiński, Zarządzanie zmianą w proce-

sach restrukturyzacji przedsiębiorstw, nr 1, Ośrodek Rozwoju Urządzeń 
Mechanicznych OBRUM, Gliwice 2007, s.15 

24 B. Glinka, M. Kostera, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, op. 
cit., s. 27 
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chodzącymi w jej otoczeniu. Zmiany mogą dotyczyć całej organiza-
cji lub jedynie niektórych jej obszarów i uwidaczniają się jako łań-
cuch zachodzących po sobie zmian. Zmiany mogą wynikać zarówno 
z wnętrza organizacji, jak i z jej otoczenia. Otoczenie dysponuje 
szeregiem sił można szereg sił, które mają wpływ na zmiany. Zmia-
ny powinny przebiegać wg określonych etapów oraz zgodnie z od-
powiednią strategią, polegającą na celowym tworzeniu działań mar-
ketingowych i ciągłym kształceniu kadr. Ze zmianami związany jest 
również aspekt oporu wobec zmian. Zazwyczaj najważniejszą czyn-
nością w procesie wprowadzania zmian jest przełamanie oporu wo-
bec nowości.  

Słowa kluczowe: zmiana, organizacja, przedsiębiorstwo, stra-
tegia, opór. 

 
Summary:  
Process of managing the change in the organization 
In the article a being of changes in managing the organization 

was described. During the entire period of functioning of the organi-
zation various processes of changes are occurring and they are tied 
together as amended occurring in for her surrounding. Changes can 
concern entire organization or only some her areas and are seen as 
the chain of changes happening after oneself. Changes can result 
both from the inside of the organization, and from for her surround-
ing. Surroundings have a number of powers at their disposal it is 
possible number of powers which are affecting changes. Changes 
should run according to defined phases and according to the appro-
priate strategy, consisting in intentional creating marketing action 
and the constant education the frame. As amended an aspect of the 
resistance to change is also connected. In the process of implement-
ing changes overcome resistancing in view of the novelty is usually 
the most important activity. 

Keywords: change, organization, company strategy, resistance 
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Wychowanie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie jako 
forma realizacyjna świętości 

 
Wprowadzenie 
Wychowywaniu dziecka z niepełnosprawnością poświęconych 

jest wiele artykułów i publikacji naukowych. Różne są odniesienia 
do niepełnosprawności, wychowania, świętości i form jej realizacji. 
Aby w pełni móc zaprezentować założenia artykułu, przedstawię 
najpierw kilka definicji, które pozwolą pełniej zrozumieć prezento-
wane przeze mnie tezy. Przedstawię definicję niepełnosprawności, 
wychowania, rodziny. Zajmę się także tematyką ujmującą funkcjo-
nowanie psychospołeczne rodziny dziecka z niepełnosprawnością 
także w ujęciu realizacji świętości.  

 
Rozważania terminologiczne 
W ujęciu Światowej Organizacji Zdrowia niepełnosprawność 

to: „ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w 
sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka, wyni-
kające z uszkodzenia lub upośledzenia funkcji organizmu. Osoby 
niepełnosprawne to osoby, które nie mogą samodzielnie, częściowo 
lub całkowicie, zapewnić sobie możliwości normalnego życia osobi-
stego i społeczno-zawodowego z powodu wrodzonego lub nabytego 
upośledzenia sprawności fizycznych i/lub psychicznych”. 

Temat niepełnosprawność podejmuje także papież Jan Paweł 
II. W nauczaniu Jana Pawła II temat niepełnosprawności wyraźniej 
pojawia się od roku 1981. Kościół włączył się wówczas w inicjatywę 
ONZ, która ogłosiła rok 1981 − Rokiem Niepełnosprawnych. Kon-
gregacja Nauki Wiary wydała z tej okazji specjalny Dokument na 
Międzynarodowy Rok Niepełnosprawnych (4.03.1981). Papież pod-
jął problematykę niepełnosprawności przede wszystkim podczas 
rozważań poprzedzających modlitwę Anioł Pański (8.03.1981; 
15.031981; 29.03.1981). Użył w nich w odniesieniu do osób niepeł-
nosprawnych włoskiego określenia handicappate, a więc terminu 
pochodzenia angielskiego („handicap” oznacza zarówno: „ułom-
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ność”, „upośledzenie”, jak i: „przeszkoda”, „utrudnienie”), który 
całościowo ujmuje problem niepełnosprawności, wskazując z jednej 
strony na pewne braki i niedobory, a z drugiej – na trudności w rela-
cjach społecznych. W swoich wystąpieniach na temat niepełno-
sprawności Papież w zasadzie nie używa określeń oznaczających 
kalectwo lub inwalidztwo1.  

Nasuwa się zatem pytanie czym zatem jest wychowanie, a 
zwłaszcza w odniesieniu do niepełnosprawności, z czym związane 
jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością. Prekursorem idei 
wychowania w ujęciu pedagogiki katolickiej był Stefan Kunowski, 
poszukiwał on adekwatnego określenia na wychowanie. Uznał on, że 
wychowanie to całokształt zintegrowanych wpływów na wnętrze 
wychowanka, które powodują trwałe zmiany pod względem biolo-
gicznym, psychicznym, społecznym i kulturalnym. Na ten proces 
mają wpływ nie tylko wychowawcy przez swoją świadomą działal-
ność, nie tylko różne okoliczności i sytuacje wychowawcze ale 
przede wszystkim dążność samego wychowanka do osiągnięcia co-
raz większej samodzielności umysłowej, moralnej i życiowej2. Cie-
kawym wnioskiem jest określenia wychowania jako społecznie 
uznanego działania pokoleń starszych na dorastające celem pokiero-
wania ich wszechstronnym rozwojem dla przygotowania, według 
określonego ideału nowego człowieka, do przyszłego życia3. Zadania 
i funkcje wychowania Kunowski ujmuje w schemacie warstwicowej 
teorii wyróżniającej: bios, etos, agos i los. Z teorii warstwicowej 
właśnie wynikają funkcje: opieki wychowawczej nad biosem czyli 
nad zdrowiem organizmu; ochronę wychowawczą nad działaniem 
etosu, czyli życia społecznego środowiska; opiekę nad duchowością 
wychowanka i kierowanie do ideału; wtajemniczanie i przygotowa-
nie wychowanka do spotkania z losem4.  

Z kolei Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissi-
mum Educationis podaje, że ideał wychowania człowieka jako osoby 

                                                 
1 Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, Polskie Wydawnictwo 

Encyklopedyczne, Radom 2014 
2 S. Kunowski., Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1993, s. 166. 
3 Tamże, s. 170. 
4 Tamże, s. 274. 
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powinien uwzględniać konieczność „harmonijnego rozwijania wro-
dzonych właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych”. Ma 
realizować postulat „zdobywania stopniowo coraz doskonalszego 
zmysłu odpowiedzialności w należytym kształtowaniu własnego 
życia przez nieustanny wysiłek w osiąganiu prawdziwej wolności, po 
wielkodusznym i stanowczym przezwyciężeniu przeszkód”5. 

Zasygnalizuję tu tylko problem, który może pojawić się w in-
terpretacji teorii warstwicowej, czy definicji wychowania ujętej w 
Gravissimum Educationis w kontekście rozwoju osoby z niepełno-
sprawnością. Wychowanie jako proces przechodzenia poszczegól-
nych warstw od biosu do losu czy też „harmonijnego rozwijania 
wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych”6. 
w kontekście wychowania dziecka z niepełnosprawnością może 
przebiegać nieco inaczej. Szczególnego znaczenia nabiera więc w 
tym kontekście opieka wychowawcza nad biosem czyli nad zdro-
wiem organizmu; ochrony wychowawczej nad działaniem etosu, 
nabiera w moim przekonaniu wychowanie zwłaszcza w kontekście 
wychowania dziecka z niepełnosprawnością.  

Pozwolę sobie kolejny raz odwołać się do myśli Jana Pawła II, 
wtedy jeszcze Karola Wojtyły. W ujęciu personalistycznym wycho-
wanie to „twórczość o przedmiocie najbardziej osobowym - wycho-
wuje się bowiem zawsze i tylko osobę, zwierzę jedynie można tre-
sować - a równocześnie twórczość w tworzywie całkowicie ludzkim: 
wszystko, co z natury zawiera się w wychowywanym człowieku, 
stanowi tworzywo dla wychowawców; tworzywo, po które winna 
sięgać ich miłość. Do całokształtu tego tworzywa należy także to, co 
daje Bóg w porządku nadnatury, czyli łaski. Nie pozostawia On bo-
wiem dzieła wychowania, które jest poniekąd ciągłym stwarzaniem 
osobowości, całkowicie i wyłącznie rodzicom, ale sam osobiście 
również bierze w nim udział”7. Nie sposób nie odnieść się do normy 
personalistycznej. Założenia normy personalistycznej odwołują się 
do twierdzenia, że człowiek jest zobowiązany do bezwarunkowego 

                                                 
5 Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim II soboru Watykańskiego 

Gravissimum Educationis, nr 1, 1965 
6 Tamże 
7 K. Wojtyła., Miłość i odpowiedzialność, Wyd. TNKUL, Lublin 1986 
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miłowania drugiego człowieka nie tylko w znaczeniu osób darzących 
się uczuciem, ale w znaczeniu wszelkich relacji międzyludzkich8. W 
tym kontekście pozwolę sobie jeszcze przytoczyć definicję rodziny: 
„rodzina jest tym miejscem, w którym każdy człowiek pojawia się w 
swej jedyności i niepowtarzalności. Jest ona - i powinna być- takim 
szczególnym układem sił, w którym każdy człowiek jest ważny i 
potrzebny ze względu na to, że jest, i ze względu na to, kim jest - 
układem najgłębiej „człowieczym”, zbudowanym na wartości osoby 
i na tę wartość wszechstronnie nastawionym”9. Dodam jeszcze, że 
rodzina jest „głęboką wspólnotą życia i miłości”10, zaś „podstawo-
wym czynnikiem w budowaniu takiej komunii jest wymiana wycho-
wawcza między rodzicami i dziećmi, w której każdy daje i otrzymu-
je. Dzieci, poprzez miłość, szacunek, posłuszeństwo dla rodziców 
wnoszą swój szczególny i niezastąpiony wkład w budowanie rodziny 
autentycznie ludzkiej i chrześcijańskiej. Zadanie to będzie ułatwione, 
jeśli rodzice będą wykonywać swoją niezbywalną władzę jako praw-
dziwą i właściwą „służbę”, czyli posługę podporządkowaną dobru 
ludzkiemu i chrześcijańskiemu dzieci, a w szczególności umożliwie-
niu im osiągnięcia prawdziwie odpowiedzialnej wolności, oraz jeśli 
rodzice zachowają żywą świadomość „daru”, który stale otrzymują 
w dzieciach”11 (…) W rodzinie, wspólnocie osób, szczególną troską 
winno być otoczone dziecko (…). Odnosi się to do każdego dziecka, 
ale szczególnie ważkie staje się wobec dziecka małego, wymagają-
cego opieki całkowitej, wobec dziecka chorego, cierpiącego lub upo-
śledzonego”12. 

Inne ujęcia rodziny, także podkreślają ważność doświadczeń 
płynących z rodziny, czy relacji między poszczególnymi jej człon-

                                                 
8 tamże 
9 K. Wojtyła., Rodzina jako communio personarum, Ateneum kapłań-

skie, 66: 1974, t.83, s. 348 
10 Katechizm Kościoła Katolickiego, art. 7, Jan Paweł II, Adhortacja 

apostolska o zadaniach rodziny w świecie współczesnym Familiaris con-
sortio, 1980 

11 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny w świecie 
współczesnym Familiaris consortio, nr 21, 1980 

12 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny w świecie 
współczesnym Familiaris consortio, nr 26, 1980 
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kami, między rodzicami a dziećmi. „Rodzina jest podstawowym 
środowiskiem społecznym, w którym powstaje człowiek w sensie 
biologicznym i psychologicznym. Doświadczenia wyniesione z ro-
dziny pochodzenia wywierają niezatarty wpływ na życie człowieka 
(…). Jest żywym organizmem, tak jak ludzie, którzy ją tworzą (…). 
Współcześnie coraz większą uwagę zwraca się na bliskie relacje 
łączące członków rodziny, ich jakość, siłę, trwałość, plastyczność, 
otwartość”13. 

 
Funkcjonowanie psychospołeczne rodziny dziecka z nie-

pełnosprawnością  
Narodziny dziecka z niepełnosprawnością wprowadzają poważne 

zmiany w psychospołecznym funkcjonowaniu rodziny, także w syste-
mie wychowawczym. „Urodzenie dziecka niepełnosprawnego powodu-
je zachwianie realizacji planów życiowych rodziców i całej rodziny, 
burzy oczekiwania względem narodzonego potomka. Najczęściej emo-
cje są tak silne, że dezorganizacji ulegają relacje między członkami 
rodziny i naturalny przebieg codziennego życia”14. W literaturze na-
ukowej przeżycia rodziców po uzyskaniu informacji o niepełnospraw-
ności dziecka przedstawiane są zazwyczaj jako przechodzenie przez 
kolejne stadia funkcjonowania. Przedstawię pokrótce, analogicznie do 
opracowanych przez Twardowskiego15: 

- okres szoku, wstrząsu emocjonalnego – okres ten następuje 
bezpośrednio po przekazaniu rodzicom informacji o niepełnospraw-
ności dziecka. Dominującym są wtedy uczucie rozpaczy, żalu, zała-
mania się, poczucia krzywdy i bezradności. Często pojawiają się 
wtedy niekontrolowane reakcje emocjonalne takie jak płacz, agresja 
słowna oraz reakcje i stany nerwicowe np. zaburzenia snu, łaknienia 
czy stany lękowe. Nie pozostaje to bez wpływu na wzajemne relacje 
między rodzicami oraz ich stosunek do niepełnosprawnego dziecka, 

                                                 
13 I. Janicka., H. Liberska, Psychologia rodziny (red.), Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2014 
14 M. Popielicki, I. Zieman., Kryzys psychiczny w związku z pojawieniem 

się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Szkoła Specjalna 2000; 1: 1-16 
15 A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych. [w:] 

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. I. Obuchowska (red.), WSiP, War-
szawa 1999. 
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- okres kryzysu emocjonalnego – następuje po okresie szoku 
emocjonalnego, okres ten nazywany jest także okresem rozpaczy lub 
depresji. Rodzice nadal przeżywają wcześniejsze negatywne emocje, 
są już jednak bardziej wyciszeni. Dominują uczucia przygnębienia, 
bezradności, rozpaczy. Rodzice często nie potrafią się pogodzić z 
tym, że mają niepełnosprawne dziecko, mogą odczuwać zawód, czy 
poczucie niespełnionych nadziei spowodowane rozbieżnościami 
między wymarzonym a rzeczywistym obrazem swego dziecka, 

- okres pozornego przystosowania się - dominującą cechą w 
tym okresie jest podejmowanie nieracjonalnych prób radzenia sobie 
z sytuacją wychowywania dziecka z niepełnosprawnością. Jedną z 
pozornych form radzenia sobie jest stosowanie mechanizmów 
obronnych, najczęściej zaprzeczania i nieuznawania niepełnospraw-
ności dziecka, podważanie diagnozy lekarskiej i szukanie innej. In-
nym często spotykanym mechanizmem obronnym jest poszukiwanie 
winnego bądź winnych niepełnosprawności dziecka, może pojawiać 
się obwinianie siebie nawzajem, doszukiwanie się w rodzinie zabu-
rzeń genetycznych. Zdarza się także upatrywanie winy w złym losie, 
czy zrzucanie winy na Boga, 

- okres konstruktywnego przystosowania się – dominujące w 
tym okresie jest analizowanie przez rodziców problemu, poszukiwanie 
informacji czy i w jaki sposób mogą oni pomóc swojemu dziecku z 
niepełnosprawnością. Ważnym staje się uzyskanie miarodajnych in-
formacji na temat przyczyn choroby czy skutków jakie może ona wy-
wołać, metod postępowania z dzieckiem z niepełnosprawnością, czy 
także zabezpieczenie jego przyszłości. Dominuje konstruktywne ra-
dzenie sobie, często rodzice zaczynają dostrzegać postępy jakie doko-
nują się w rozwoju dziecka, doświadczają satysfakcji i czerpią radość 
z małych sukcesów w rozwoju dziecka. W mojej ocenie w rodzinach, 
które dotarły do tej fazy nie ma miejsca na cierpiętnictwo i użalanie się 
nad własnym losem ale jest nieustanne dążenie do rozwoju. 

Brak przejścia do konstruktywnego przystosowania się, nadal 
pozostawanie w fazie kryzysu emocjonalnego, czy pozornego przy-
stosowania się jest związane z silnym przeżywaniem problemów 
własnych oraz rodziny może wywoływać agresję we wzajemnych 
kontaktach oraz bunt, czy wrogość wobec najbliższego otoczenia i 
siebie samych. Nie uogólniając, w tych właśnie okresach często ma 
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miejsce zjawisko odsuwania się ojca od rodziny, które może być 
wyrażone poprzez izolację od jej spraw, ucieczkę w pracę zawodową 
lub społeczną, ucieczkę w alkohol czy inne używki, bądź całkowite 
opuszczenie rodziny. 

Rozwój przeżyć emocjonalnych rodziców wychowujących 
dziecko z niepełnosprawnością można ująć jako stopniowe przecho-
dzenie od pytania: „dlaczego właśnie nas i nasze dziecko dotknęło to 
nieszczęście?” do pytania: „co i jak możemy zrobić, aby pomóc na-
szemu dziecku?”, które może już być rozpatrywane jako element 
konstruktywnego przystosowania się.  

W związku z trudnością przeżyć emocjonalnych ale także 
trudności fizycznych mogą pojawić się uczucia takie jak permanent-
ne przemęczenie i poczucie przeciążenia i osamotnienia. Może po-
jawić się zespół wypalenia się sił u rodziców dzieci z niepełno-
sprawnością. Charakterystyczne dla tego zespołu są: rezygnacja, 
pozbawienie energii a nawet zupełne wyczerpanie psychiczne i fi-
zyczne wskutek przeciążenia intensywną opieką nad dzieckiem, od-
powiedzialnością za jego los i poczuciem osamotnienia16. Wypalenie 
sił często ma miejsce na skutek braku wsparcia społecznego17. 

Rodziny przyjmują różne strategie radzenia sobie z trudnymi 
sytuacjami. Według Olsona można wyróżnić pięć rodzajów strategii 
rodzinnych radzenia sobie z sytuacją kryzysową: poszukiwanie 
wsparcia społecznego (pomocy ze stron dalszej rodziny, przyjaciół, 
sąsiadów), przekształcenia znaczenia sytuacji (redefinicja sytuacji 
stresowej, tak aby była możliwa do zaakceptowania), poszukiwanie 
wsparcia duchowego (poszukiwanie wsparcia u osób duchownych, 
koncentrowanie się na religii i modlitwie), mobilizowanie rodziny w 

                                                 
16 R. Sulivan., za Domaradzka-Malinowska, Pomoc rodzinie dziecka 

niepełnosprawnego, Edukacja i Dialog 10, 1994, 30-32 oraz Marat E., Ro-
dzina z dzieckiem niepełnosprawnym. [w:] Janicka I., Liberska H., Psycho-
logia rodziny (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014 

17 M. Sekułowicz., P. Kwiatkowski P., Wypalenie się sił u rodziców 
dzieci z niepełnosprawnością – konstrukcja nowego narzędzia badawczego, 
Studia Edukacyjne 25/2013 
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celu uzyskania pomocy z zewnątrz oraz pasywna ocena sytuacji 
(brak inicjatywy i poczucia odpowiedzialności)18. 

O trudnych przeżyciach emocjonalnych i kryzysie jaki może 
dotknąć rodziców dziecka z niepełnosprawnością ale także potrzebie 
wsparcia społecznego wspomina także Jan Paweł II: „Narodziny 
chorego dziecka to z pewnością trudne doświadczenie dla rodziny, 
która doznaje głębokiego wstrząsu. Także z tego punktu widzenia 
ważna jest pomoc okazywana rodzicom, aby umieli otoczyć dziecko 
szczególną troską, rozwijać głęboki szacunek dla jego godności oso-
bistej oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom. Odnosi się 
to do każdego dziecka, ale szczególnie ważkie staje się wobec dziec-
ka małego, wymagającego opieki całkowitej, wobec dziecka chore-
go, cierpiącego lub upośledzonego”19. 

 
„Świętymi bądźcie” - formy realizacyjne świętości 
Rodzice wychowujący dziecko niepełnosprawne, trwając we 

wsparciu własnego dziecka, czy też wspierając siebie nawzajem, 
przejawiają szereg cech i zachowań, które mogą zasługiwać na uzna-
nie, szacunek, czy też budzić podziw. Nie chcę heroizować cech i 
postaw osób, które wychowują dzieci z rozmaitymi niepełnospraw-
nościami, nie jest moim celem także dążenie do potwierdzenie tezy o 
świętości takich rodzin. Chciałabym jednak przytoczyć słowa ks. 
Marka Dziewieckiego, które w wyczerpujący sposób przedstawiają 
zasygnalizowaną przeze mnie tezę: „Ten kto dąży do doskonałości, 
usiłuje być jak Bóg, natomiast człowiek, który dąży do świętości, 
pozostaje niedoskonały w sferze cielesnej, emocjonalnej, intelektual-
nej, moralnej czy społecznej. Świętość mylona z perfekcjonizmem i 
doskonałością nie pociąga, a nawet wielu przeraża. Świętość to naj-
piękniejsza normalność, do jakiej zdolny jest człowiek. Jest to nor-
malność oparta na respektowaniu norm Ewangelii oraz naśladowaniu 
Jezusa. Świętość nie odstrasza, lecz zdumiewa i wprost pociąga. 

                                                 
18 W. Świętochowski., Choroba przewlekła w systemie rodziny. [w:] Ja-

nicka I., Liberska H., Psychologia rodziny (red.), Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2014 

19 Jan Paweł II – Dziecko niepełnosprawne w rodzinie - Przemówienie 
do uczestników kongresu Papieskiej Rady ds. Rodziny, 4 XII 1999 
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Błąd drugi to kojarzenie świętości z cierpiętnictwem, z pokornym 
dźwiganiem niezawinionego krzyża czy z naiwnością”20.  

Podsumowując, pozwolę sobie zacytować posoborową adhor-
tację papieską o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie: 
„Godność świeckich katolików ukazuje się nam w pełni, gdy rozwa-
żamy pierwsze i podstawowe powołanie (…) powołanie do święto-
ści, czyli do doskonałości w miłości”21. W moim odczuciu wycho-
wywanie dziecka z niepełnosprawnością, czy też później wychowy-
wanie dorosłej osoby z niepełnosprawnością jest właśnie „doskona-
łością w miłości”. 

Artykuł jest refleksją dotyczącą wychowywania dziecka z nie-
pełnosprawnością w rodzinie w odniesieniu do świętości i form jej 
realizacji. Aby móc w pełni zaprezentować założenia artykułu, poda-
no najpierw kilka definicji, które w zamierzeniu pozwolą całościowo 
zrozumieć prezentowane przez autora tezy. Definicje niepełno-
sprawności przedstawione zostały w rozumieniu Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) w ujęciu medycznym oraz społecznym. W 
zakresie niepełnosprawności odniesiono się także do myśli Jana 
Pawła II. W artykule zaprezentowano także różne koncepcje wy-
chowania. Odniesiono się do koncepcji wychowania w ujęciu Ku-
nowskiego i przedstawiono jego teorię warstwicową wychowania w 
odniesieniu do wychowywania dziecka z niepełnosprawnością. W 
artykule zaprezentowane jest także personalistyczne ujęcie wycho-
wania, chrześcijańska koncepcja wychowania. W zakresie definicji 
rodziny odniesiono się głównie do ujęcia systemowego. W artykule 
została ujęta także tematyka dotycząca szeroko rozumianego funk-
cjonowania psychospołecznego rodziny dziecka z niepełnosprawno-
ścią. Przedstawiono koncepcje radzenia sobie ze stresem, a także 
zespołu - syndromu wypalenia sił u rodzin wychowujących dziecko z 
niepełnosprawnością. Wychowanie dziecka z niepełnosprawnością w 
rodzinie zostało odniesione także do form realizacji świętości.  

                                                 
20 M. Dziewiecki., A. Kaczmarek., O pielgrzymce, miłości nadziei i in-

nych aspektach życia. Wywiad z ks. M. Dziewieckim, 
http://www.jasnagora.com/pdf/do_newsow/wywiqdd2.pdf (22/01/2017) 

21 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w 
Kościele Christifideles laici nr 16, 1988 
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Słowa kluczowe: wychowanie, rodzina dziecka z niepełno-
sprawnością, radzenie sobie ze stresem, zespół wypalenia sił, świę-
tość, realizacja świętości 

 
Summary 
Upbringing a child with disability in family as a form of sainthood. 
This article is a reflection concerned upbringing a child with 

disability in family. At the beginnings of the article some definitions 
of disability are presented to provide a holistic conception set by the 
author of the thesis. In the article definitions of disability are pre-
sented according to World Health Organization (WHO), a medical 
issue and social issue. John Paul’s II conception of a disability is also 
stated in this article. Author of the article presents a different concep-
tions of an upbringing in particular Kunowski’s conception of an 
upbringing, with his layered theory in concern to upbringing child 
with disability in family. In the article definitions of personal con-
ceptualization of an upbringing and a christian conceptualization of 
an upbringing are also presented. In the area of definitions of a fami-
ly the article shows a systemic theory of a family. Author presents a 
psychosocial functioning of a family with disabled child within its 
environment. Article presents coping with stress and burn out syn-
drome concerned to families with disabled child. Upbringing of a 
child with disability is also showed in this article according to forms 
of sainthood. 

Key words: upbringing, family of a child with disability, cop-
ing with stress, burnout syndrome, sainthood, realization of saint-
hood 
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Stanisław Białek  
 

Funkcje i zadania szkoły katolickiej 
 
Wprowadzenie 
Podstaw właściwego i pożądanego funkcjonowania człowieka 

w świecie należy upatrywać przede wszystkim w jego wychowaniu. 
Bez wątpienia odgrywa ono olbrzymie znaczenie w życiu każdej 
jednostki ludzkiej. Świadomie należy stwierdzić, że jego prawidłowa 
realizacja jest wręcz kluczowa nie tylko dla każdej osoby ludzkiej, 
ale także przekłada się bezpośrednio na rodzinę, naród, zarazem cały 
świat, dlatego też wszelkie oddziaływania z nim związane mają cha-
rakter najwyższej wagi. W sposób szczególny dostrzega to Kościół 
Katolicki niosąc zarazem komplementarny system wychowania, 
zawierający w sobie dostrzegalnie troskę o wszystkie sfery rozwoju i 
życia człowieka zarówno o charakterze naturalnym jak i nadprzyro-
dzonym. Należy bowiem powiedzieć, że wychowanie zawiera w 
sobie działania ukierunkowane na cel przyrodzony – ludzki oraz cel 
nadprzyrodzony – Boski, ściśle związany z powołaniem do życia 
człowieka przez Boga, na Jego obraz i podobieństwo1 oraz jego za-
mierzonym zbawieniem i życiem wiecznym, jako cel ostateczny 
egzystencji ludzkiej. Świętość osoby jest tym samym celem wycho-
wania, stając się jednocześnie jego ideałem, z kolei osoba jest zada-
niem pedagogiki w tym rozumieniu. 

Wychowanie w swojej istocie zawiera w sobie wszelkie od-
działywanie całokształtu specyficznych bodźców i licznych do-
świadczeń ogólnospołecznych, grupowych, indywidualnych, profe-
sjonalnych i nieprofesjonalnych, świadomych i nieświadomych, za-
mierzonych i niezamierzonych przynoszących względnie trwałe 
skutki w rozwoju jednostki ludzkiej w jej sferze fizycznej, umysło-
wej, społecznej, kulturowej i duchowej2. Podkreślenia wymaga zara-
zem fakt, że złożony system wychowania pedagogiki katolickiej 
uwzględnia człowieka, jako podstawę wszelkich rozważań komple-

                                                 
1 Zob. Księga Rodzaju, 1. 
2 Zob. W. Pomykało., Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993, s. 918. 
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mentarnie, nierozłącznie w odniesieniu do powyższych sfer rozwoju 
każdego człowieka. Tym samym słusznie zauważa tę zależność, 
ujmując ją równocześnie, jako konieczność. Dzieje się tak dlatego, 
że w sposób zrozumiały dostrzega on istotę człowieka, a wraz z nim 
ważność wychowania w jego naturalnym życiu. Świętość człowieka 
jest bowiem osiągana poprzez jego życie doczesne, i nie ma ku temu 
innej drogi. Między innymi z tych też powodów w swoich licznych 
dokumentach Kościół katolicki wyraża tę ideę podkreślając m. in. 
doniośle, że „wszyscy ludzie, bez względu na rasę, pochodzenie 
społeczne i wiek, jako cieszący się godnością osoby, posiadają nie-
naruszalne prawo do wychowania odpowiadającego ich własnemu 
celowi, dostosowanego do wrodzonych zdolności, płci, ojczystych 
tradycji kulturowych, a jednocześnie otwartego na braterskie współ-
życie z innymi narodami, celem tworzenia prawdziwej jedności i 
pokoju na ziemi. Prawdziwe zaś wychowanie dąży do kształtowania 
osoby ludzkiej, mając na uwadze jej cel ostateczny i jednocześnie 
dobro społeczeństw, których członkiem jest człowiek i w których 
obowiązkach będzie on uczestniczył, gdy dorośnie.  

Wykorzystując postęp nauk psychologicznych, pedagogicz-
nych i dydaktycznych, należy więc pomagać dzieciom i młodzieży w 
harmonijnym rozwijaniu wrodzonych zalet fizycznych, moralnych i 
intelektualnych oraz w stopniowym nabywaniu coraz większego 
poczucia odpowiedzialności za właściwe kształtowanie własnego 
życia i dążenie do prawdziwej wolności tak przez nieustanny wysi-
łek, jak i przez odważne i wytrwałe przezwyciężanie przeszkód. (…). 
Ponadto tak należy ich przygotować do udziału w życiu społecznym, 
aby dzięki odpowiedniemu i niezbędnemu wykształceniu potrafili 
włączać się czynnie w różne zespoły ludzkiej społeczności oraz byli 
otwarci na dialog z innymi i chętnie zabiegali o wspólne dobro”3. 

Świadomość ta przekłada się na liczne działania w tym kie-
runku ze strony Kościoła, ale bez niepożądanej jego ingerencji w 
naturalny porządek wychowania. Tym samym w pełni respektuje i 
uznaje on główne środowiska, osoby i instytucję odpowiedzialne w 
sposób szczególny za sprawowanie wychowania znając przy tym 

                                                 
3 Gravissimum Educationis, Deklaracja o Wychowaniu Chrześcijań-

skim. 1. 



83 
 

swoją ważną role w wychowaniu. Podkreśla i utrzymuje tym samym, 
że „obowiązek wychowywania, chociaż ciąży przede wszystkim na 
rodzinie, wymaga pomocy całego społeczeństwa.  

Oprócz więc praw przysługujących rodzicom i osobom, któ-
rym sami rodzice powierzają część zadań wychowawczych, pewne 
obowiązki i prawa przysługują państwu, ponieważ do niego należy 
organizowanie tego, czego wymaga wspólne dobro doczesne. Do 
jego zadań należy wspieranie wychowania młodzieży w różnorodny 
sposób, a mianowicie obrona obowiązków i praw rodziców oraz 
innych wychowawców i udzielanie im pomocy; w wypadku braku 
inicjatywy ze strony rodziców lub innych społeczności – dopełnienie 
dzieła wychowania zgodnie z zasadą pomocniczości, z uwzględnie-
niem jednak życzeń rodziców; ponadto zakładanie własnych szkół i 
instytucji, jeśli wymaga tego wspólne dobro. W szczególny sposób 
wreszcie obowiązek wychowania dotyczy Kościoła, nie tylko dlatego 
że Kościół należy uważać za społeczność także ludzką, zdolną do 
pełnienia funkcji wychowawczych, lecz przede wszystkim dlatego, 
że jego zadaniem jest głoszenie wszystkim ludziom drogi zbawienia, 
ukazywanie wierzącym życia Chrystusa i wspieranie ich z nieustanną 
troskliwością, aby mogli osiągnąć pełnię tego życia. Kościół, jako 
matka jest więc zobowiązany zapewnić tym swoim dzieciom takie 
wychowanie, które przepełniłoby ich całe życie duchem Chrystuso-
wym. Jednocześnie okazuje wszystkim narodom swoją pomoc w 
zdobywaniu pełnej doskonałości ludzkiej, a także w tworzeniu dobra 
ziemskiej społeczności i w budowaniu bardziej ludzkiego świata”4. 

Należy zatem uznać, że wychowanie jest więc dziełem wielu 
osób, grup i instytucji. Uważa się także współcześnie, że w wycho-
waniu ma znaczenie praktycznie wszystko, z czym człowiek styka 
się podczas swojego rozwoju. Ma to bowiem realny wpływ na jego 
dalsze funkcjonowanie i życie. Dostrzega się jednak, że w sposób 
szczególny wpływają na wychowanie przede wszystkim rodzina i 
szkoła, ale oczywiście nie tylko. To także grupa rówieśnicza, środo-
wisko lokalne, również Kościół i liczne w nim wspólnoty oraz wiele 
innych. Nie trudno również zauważyć, że w ostatnim czasie dostrze-

                                                 
4 Gravissimum Educationis. Deklaracja o Wychowaniu Chrześcijań-

skim. 3. 
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ga się zwiększenie roli w wychowaniu licznych i wielorakich środ-
ków społecznego przekazu. Obecna doba, określana niejednokrotnie 
mianem cyfryzacji ma w tym bowiem swój ogromny udział. Jest 
zatem sprawą znamienną, iż wszystkie osoby i instytucje mające 
swój udział w złożonym procesie wychowania, wspierające rodzinę, 
jako podstawowe, naturalne środowisko rozwoju i wychowania 
człowieka. Są jednocześnie pożądane, jednakże jeśli tylko służą do-
bru tego człowieka co przekłada się na dobro rodziny, dobro społe-
czeństwa, narodu. Służą bowiem wówczas dobru ogólnemu całego 
świata. 

Pełną i szeroką koncepcję takich właśnie pożądanych działań 
wychowawczych względem wszystkich ludzi na świecie, zarówno o 
charakterze teoretycznym, ale także przede wszystkim praktycznym 
niesie pedagogika katolicka. Wszystko co dotyczy wychowania leży 
bowiem wyraźnie w kręgu zainteresowania Kościoła katolickiego, 
dlatego świadomy swojej roli dokłada licznych starań w aktywności 
także w dziedzinie wychowania. Jest on bowiem świadomy kom-
plementarności i integralności każdej osoby ludzkiej w wychowaniu, 
dlatego też uznaje konieczność i zależność wszelkich oddziaływań 
wychowawczych, ukierunkowanych na dobro indywidualne i wspól-
ne. To też propozycja wychowania katolickiego jest zarazem propo-
zycją rozumną, propozycją dla wszystkich. Ukazuje ona jasno okre-
śloną, konkretną i wartościową drogę, jednakże nie zmusza a propo-
nuje, daje zarazem wolność wyboru. 

Jednym z elementów systemu wychowania pedagogiki kato-
lickiej służącym realizacji celów wychowania wspierającym w spo-
sób szczególny rodzinę jest szkoła katolicka. W swojej istocie jest 
ona miejscem integralnego wychowania i kształcenia młodych poko-
leń zarówno w odniesieniu do programu wychowawczego szkoły, 
programu edukacyjnego, jak i nauki społecznej, których celem jest 
formacja człowieka na miarę danych czasów w duchu Ewangelii. 

 
Szkoła katolicka 
Najlepszym, bo naturalnym środowiskiem, w jakim żyje i 

rozwija się człowiek jest prawidłowo ukształtowana rodzina. Jednak-
że z wielu względów w sposób zrozumiały nie jest ona jednak i nie 
może być w pełni samodzielna, dlatego winna być wspierana. 
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Współczesna rzeczywistość wychowawcza w pełni potwierdza tę 
prawidłowość i zarazem ukazuje, jako konieczność. Z tych powodów 
podkreśla się między innymi, że „pośród wszystkich środków po-
mocniczych wychowania szczególne znaczenie ma szkoła, ponieważ 
mocą swego posłannictwa wytrwale i troskliwie kształtuje władze 
umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, 
wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez minione poko-
lenia, kształci poczucie wartości, przygotowuje do życia zawo-
dowego, a tworząc warunki do przyjaznego współżycia wychowan-
ków różniących się charakterem i pochodzeniem, kształtuje postawy 
wzajemnego rozumienia. Ponadto szkoła stanowi jakby centrum, w 
którego działalności i rozwoju powinni uczestniczyć wspólnie: ro-
dziny, nauczyciele, różnego rodzaju organizacje kulturalne, obywa-
telskie i religijne, a także państwo i cała wspólnota ludzka”5. 

Dostrzega się również, że właśnie „obecność Kościoła w 
szkolnictwie zaznacza się szczególnie poprzez szkołę katolicką. Ona 
to właśnie, nie mniej niż inne szkoły, dąży do celów duchowych i do 
prawdziwie humanistycznej formacji młodzieży. Jej cechą charakte-
rystyczną jest tworzenie w społeczności szkolnej atmosfery ożywio-
nej ewangelicznym duchem wolności i miłości, pomaganie mło-
dzieży, aby rozwijając własną osobowość, jednocześnie wzrastała 
według nowego stworzenia, którym stała się przez chrzest, i wreszcie 
takie porządkowanie całej kultury ludzkiej zgodnie z orędziem zba-
wienia, aby stopniowe poznawanie świata, życia i człowieka, zdo-
bywane przez wychowanków, oświetlone było wiarą. W ten właśnie 
sposób szkoła katolicka, dopóki okazuje należną otwartość na po-
trzeby aktualnego czasu, wychowuje swoich uczniów do skuteczne-
go pomnażania dobra dla społeczności ludzkiej i przygotowuje ich 
do służby w rozszerzaniu królestwa Bożego, aby przez wzorowe i 
apostolskie życie stali się jakby zbawczym zaczynem wspólnoty 
ludzkiej”6. 

                                                 
5 Gravissimum Educationis. Deklaracja o Wychowaniu Chrześcijań-

skim. 5. 
6 Gravissimum Educationis. Deklaracja o Wychowaniu Chrześcijań-

skim. 8. 
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Jednakże jej istnienie i funkcjonowanie wymaga spełnienia 
określonych warunków, które Kościół katolicki uznaje jednocześnie 
za konieczne. Wymaga to bezwzględnego przypomnienia, albowiem 
w świadomości wielu ludzi nie istnieje przekonanie o tych faktach, 
które muszą zaistnieć, co jest zarazem obligatoryjne. Mianowicie 
formalnie żadna szkoła, chociażby w rzeczywistości była katolicka, 
nie może nosić nazwy szkoła katolicka bez zgody kompetentnej 
władzy kościelnej. Ponadto szkołę wtedy uważa się za katolicką, gdy 
jest kierowana przez kompetentną władzę kościelną albo kościelną 
osobę prawną publiczną, albo za katolicką została uznana przez 
władzę kościelną dokumentem na piśmie. Brakuje też powszechnej 
wiedzy o istotnych wyznacznikach jej funkcjonowania. Trzeba pa-
miętać, co jest niezwykle ważne a zarazem konieczne, że decyzja o 
powołaniu szkoły katolickiej należy do biskupa diecezjalnego. To on 
zarazem sprawuje nad nią zwierzchnią władzę ze strony Kościoła. To 
także ordynariusz diecezji miejsca ma prawo mianowania lub 
zatwierdzania nauczycieli religii oraz usuwania lub żądania 
usunięcia, ilekroć wymaga tego dobro religii lub obyczajów. 
Biskupowi diecezjalnemu przysługuje także prawo a zarazem 
obowiązek czuwania nad szkołami katolickimi położonymi na jego 
terytorium oraz wizytowania ich, nawet wtedy, gdy zostały założone 
lub są kierowane przez członków instytutów zakonnych. Może on 
także wydawać przepisy dotyczące ogólnej struktury szkół 
katolickich. Natomiast jeśli nie ma szkół, w których wychowanie jest 
przepojone chrześcijańskim duchem, jest rzeczą biskupa 
diecezjalnego zatroszczyć się o to, aby właśnie takie szkoły powstały 
na terenie diecezji, którą kieruje, jako zwierzchnik kościola 
katolickiego na konkretnym terenie administracyjnym. Co również 
istotne ordynariusz miejsca powinien zatroszczyć się o to, ażeby 
osoby wyznaczone do nauczania religii także w szkołach 
niekatolickich, odznaczały się zdrową nauką, świadectwem życia 
chrześcijańskiego i umiejętnością pedagogiczną7. 

Słusznie zauważa się także, iż nie da się traktować szkoły, ja-
ko instytucji odrębnej od innych, licznych placówek wychowaw-
czych, osób czy instytucji w rozumieniu złożonego systemu wycho-

                                                 
7 Zob. Kodeks Prawa Kanonicznego. Kan. 796-806. 



87 
 

wania. To też musi ona być także powiązana ze światem polityki, 
ekonomii, kultury i ze społeczeństwem jako całością. Była i jest ona 
częścią składową złożonego systemu wychowania i wymaga 
uwzględnienia, jako wartościowa jego część składowa. A przy tym w 
nawiązaniu do licznych zmian na przestrzeni wieków w każdym 
miejscu i czasie szkole katolickiej wypada odważnie stawić czoło 
nowej sytuacji w świecie, zająć krytyczne stanowisko wobec pro-
gramów wychowawczych różnych opcji, stanowić zarazem przykład 
i bodziec dla innych instytucji zajmujących się wychowaniem, być 
zawsze przedmurzem problemów edukacyjnych wspólnoty Kościoła. 
W ten sposób jasna staje się publiczna rola szkoły katolickiej, która 
nie jest inicjatywą prywatną, ale wyrazicielką rzeczywistości ekle-
zjalnej, z istoty swej mającej charakter publiczny. Szkoła ta pełni 
funkcję społecznie użyteczną i choć zostało jasno powiedziane, że 
kształt nadaje jej wiara katolicka, to jednak nie jest ona zarezerwo-
wana jedynie dla katolików, lecz co bardzo ważne i istotne otwiera 
się na wszystkich, którzy zaakceptują i podejmą jej bardzo bogatą 
ofertę programową tej szkoły8. 

Można zarazem stwierdzić, że szkoła katolicka jest ważną in-
stytucją oświatową, posiadającą wszystkie cechy autentycznej szko-
ły, jednakże z zaznaczeniem jej kościelnej specyfiki organizacyjnej i 
programowej. Jej ramowy model jest w sposób szczegółowy okre-
ślonego w licznych dokumentach Kościoła katolickiego. Analiza 
tych dokumentów wskazuje, że teoretyczną podstawę szkoły katolic-
kiej stanowi chrześcijańska koncepcja człowieka – jego osobowej 
istoty i integralnej formacji, chrystocentryzm – centralna rola Jezusa 
Chrystusa, eklezjalny wymiar jej podmiotowości – zakorzenienie w 
misji Kościoła oraz w pewnym sensie uniwersalizm oznaczający 
otwartość na każdego człowieka. Celem szkoły katolickiej jest bo-
wiem integralny rozwój ucznia ku dojrzałości osobowościowej: natu-
ralnej i religijnej oraz przygotowanie go do twórczego uczestnictwa 
w życiu społecznym i eklezjalnym9. 

                                                 
8 Zob. Dokumenty Kurii Rzymskiej. Kongregacja ds. Wychowania Ka-

tolickiego. Szkoła katolicka u progu trzeciego tysiąclecia. 16. 
9 Zob. A. Maj., Szkoła katolicka w polskim systemie szkolnictwa, [w:] 

Paedagogia Christiana. 1 (19)/2007, s. 126-129. 
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W swej istocie szkoła katolicka swoim działaniem służy 
przede wszystkim osobie i rodzinie, ale także społeczności lokalnej, 
różnym grupom społecznym, równocześnie całemu narodowi zara-
zem, zaś w sensie globalnym także i całemu światu. Jest ona zna-
mienną instytucją w pomocy rodzinie w wychowaniu i robi to w 
sposób regularny, ciągły o istotnie dużym znaczeniu. Trzeba bowiem 
pamiętać, że dziecko, młody człowiek, uczeń przebywa w szkole 
przez kilka godzin dziennie, większość dni w tygodniu, pozostając 
wówczas pod opieką tylko i wyłącznie szkoły, w jej infrastrukturze, 
pośród dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, innej kadry wspierają-
cej oraz licznych pracowników. W tym czasie winna ona zabezpie-
czyć możliwość zaspokojenia licznych potrzeb dziecka, ponosząc 
przy tym za to pełną odpowiedzialność. Aby szkoła realizowała swo-
je cele należycie, służyła dobru ucznia, człowieka i rodziny oraz 
społeczeństwu winna spełniać swoje funkcje oraz powierzone jej 
zadania z należytą starannością. 

 
Funkcje i zadania szkoły katolickiej 
Każda szkoła, także szkoła katolicka powinna być przede 

wszystkim integralnym miejscem opieki, wychowania i kształcenia 
dla każdego człowieka. Z tych względów możemy zatem powie-
dzieć, że każda szkoła pełni te właśnie funkcje, które należą do pod-
stawowych funkcji ogólnych przypisywanych tejże bardzo ważnej 
instytucji. W pewnym sensie są one dla wielu ludzi świadomych jej 
roli czy też samych badaczy tak oczywiste, iż nie należy ich pomijać 
w żaden sposób. To w ich ramach znajduje się bowiem wszystko co 
dotyczy funkcjonowania szkoły oraz roli, jaką pełni. Są to w sposób 
ogólny: 

• funkcja opiekuńcza, 
• funkcja wychowawcza, 
• funkcja dydaktyczną10. 
Można by jednocześnie uznać, że wymienione funkcje ogólne 

są podstawowymi funkcjami każdej szkoły. Jeżeli byłyby przy tym 
oparte na wartościach katolickich odniesieniu do programów, które 
realizuje szkołą, innymi słowy jednocześnie byłyby zgodne z Obja-

                                                 
10 Zob. M. Łobocki., Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2006. s. 318. 
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wieniem Pisma Świętego, jego nauczaniem i dotychczasową tradycją 
Kościoła w tym rozumieniu, wówczas można by powiedzieć, że 
szkołą ma charakter katolicki. Wydaje się jednak, że to nie wystar-
czy. W uzasadniony sposób byłoby ukazanie funkcji, które w sposób 
szczególny przypisuje się szkole katolickiej w odniesieniu do peda-
gogiki szczegółowej, konkretnie pedagogiki katolickiej w tym rozu-
mieniu. Są nimi: 

• funkcja ewangelizacyjna, 
• funkcja katechizacyjna, 
• funkcja nauki społecznej. 
Wymienione funkcje: ewangelizacyjna, katechizacyjna, nauki 

społecznej Kościoła są bowiem swoiście przypisywane szkole kato-
lickiej, zarazem są uzupełnieniem ogólnych funkcji szkoły, które 
łącznie wszystkie mają swoje odzwierciedlenie tylko i wyłącznie w 
programie wychowawczym i edukacyjnym szkoły opartym na 
Ewangelii i napełnionym jej nauką. 

Nasuwają się jednocześnie pytania, czym one w rzeczywisto-
ści są? Jaki jest ich charakter? Jaka jest ich istota? W ogólnym od-
niesieniu funkcja opiekuńcza szkoły przejawia się jako zapewnianie 
podstawowych, zarazem jak najbardziej optymalnych warunków i 
środków do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. Zaspokaja 
ona w swej istocie podstawowe potrzeby, niezbędne dla prawidło-
wego rozwoju ujmując ucznia wielopłaszczyznowo, zarazem kom-
plementarnie i nierozłącznie. Innymi słowy opieka to nieustające 
wsparcie opiekuńcze i permanentna pomoc w zaspakajaniu licznych i 
wielorakich potrzeb uczniów w ramach planowo i świadomie zorga-
nizowanych czynności opiekuńczych, jakie mają miejsce w każdej 
szkole. 

Z kolei funkcja wychowawcza szkoły to tworzenie warunków 
dla pełnego rozwoju każdego ucznia. Inaczej ujmując jest to tworze-
nie takich warunków, które temu rozwojowi będą jak najbardziej 
sprzyjały, będą wspomagały a tym samym kierunkowały rozwój 
ucznia, jako osoby funkcjonującej swoiście osobowo i indywidual-
nie, ale także w rodzinie, licznych innych grupach społecznych i w 
sensie ogólnym w całym społeczeństwie. To w pewnym sensie for-
macja, kształtowanie postawy uczniów wobec ludzi, norm, wartości, 
rzeczy, zjawisk, itp.  
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Natomiast funkcja dydaktyczna szkoły to przekazywanie 
uczniom wiedzy z różnych dziedzin nauki. Odpowiada ona ogólnie 
za przekaz wiedzy i kształtowanie odpowiednich umiejętności u 
uczniów. Pomimo, iż w szkole katolickiej ma ona swój oryginalny 
charakter, to w żaden sposób nie ma zamiaru i nie stoi w sprzeczno-
ści ze szkołą powszechną i nauczaniem oświatowym. Ma jednak 
służyć przekazywaniu pełnej obiektywnej prawdy, zaś każdy szcze-
gółowy przedmiot nauczania, czy jakakolwiek inna formacja ma 
swoje źródło w Ewangelii i jest z nią całkowicie zgodna. 

Z kolei funkcje ewangelizacyjna w swojej istocie w sposób 
ogólny zawierają w sobie nauczanie i przekazywanie wiedzy o oso-
bie Jezusa Chrystusa. Ukazuje jednocześnie Jego osobę, Jego na-
uczanie. To głoszenie „dobrej nowiny”, którą jest Jezus Chrystus. 
Innymi słowy to przekazywanie, szerzenie kanonów wiary chrześci-
jańskiej, która jest integralną częścią wychowania i kształcenia w 
szkole. 

Natomiast funkcja katechizacyjna szkoły jest jakby wychowa-
niem w wierze i obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny 
chrześcijańskiej, które jest przekazywane dla wprowadzenia wierzą-
cych w pełnię życia chrześcijańskiego. W rzeczywistości „między 
katechezą a ewangelizacją nie ma ani rozdziału, ani przeciwstawno-
ści, ani też całkowitej tożsamości, ale jakąś wewnętrzną więzią łączą 
się one ze sobą i wzajemnie uzupełniają”11. 

Funkcja nauki społecznej natomiast ma na celu przedstawienie 
w sposób kompleksowy nauczania społecznego Kościoła. Mają w 
nim miejsce harmonijnie ukazane najistotniejsze aspekty teologicz-
ne, filozoficzne, moralne, kulturalne i duszpasterskie tego nauczania 
– w powiązaniu z zagadnieniami społecznymi. To świadectwo spo-
tkania Ewangelii z problemami, wobec których staje człowiek. In-
nymi słowy to doktrynalne katolickie nauczanie społeczne12. 

W rzeczywistości opieka, wychowanie oraz kształcenie w naj-
ogólniejszym znaczeniu zawierają w sobie wszystko, co dotyczy 

                                                 
11 Catechesi Tradendae. Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych 

czasach. 18. 
12 Zob. Papieska Rada Iustitia et Pax. Kompendium nauki społecznej ko-

ścioła. Kielce 2005. 18-19. 
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licznych i wielorakich oddziaływań każdej szkoły. To w tych ramach 
mieści się bowiem każda kwestia życia i rozwoju uczniów, które są 
zarazem wyznacznikiem działań szkoły z uwzględnieniem potrzeb 
samych uczniów, ich pełnego rozwoju, ale także potrzeb rodziny i 
społeczeństwa. W niniejszych ramach funkcji każdej szkoły mieści 
się zatem wszystko, jednakże ogólnikowo. Tyczy się to bez wątpie-
nia także szkoły katolickiej. Jednakże to co w sposób szczególny 
wyróżnia szkołę katolicką to jej funkcje: ewangelizacyjna, katechi-
zacyjna i nauki społecznej. Leżą ona u podstaw wszelkich oddziały-
wań wychowawczych nie tylko szkoły, ale wszystkich środowisk, 
osób i instytucji, w chrześcijańskiej koncepcji człowieka i świata. Są 
one podstawą wszelkich oddziaływań tego rodzaju szkoły. To na 
nich właśnie opiera się cały program pedagogiczny szkoły katolickiej 
(opiekuńczy, wychowawczy, dydaktyczny). 

Słusznie zauważa się tożsamo, że „oryginalny wyróżnik pro-
gramu pedagogicznego szkoły katolickiej stanowi integracja ewange-
lizacji i edukacji. Wymienione funkcje szkoły katolickiej przejawia 
się w koncepcji całości programu edukacyjnego: w wychowaniu i 
kształceniu. W wychowaniu szkoła realizuje program oparty na 
Ewangelii Chrystusa, zobowiązujący do syntezy wiary i życia. 
Chrześcijańskie wychowanie szkolne m.in. przejawia się w formacji 
religijnej uczniów o różnym doświadczeniu wiary. Zasada wolności i 
indywidualizacji wyznacza takie formy ewangelizacji, które są wła-
ściwe do poziomu religijnego ucznia i jego poszukiwań światopoglą-
dowych. W kształceniu szkoła katolicka przyjmuje zasadę integracji 
ewangelizacji i kultury przekazywanej w nauczaniu. Jej podstawę 
stanowi chrześcijańska wizja świata, stworzonego przez Boga i po-
znawanego w ramach różnych nauk szczegółowych, zgodnie z ich 
autonomiczną metodologią. Proces edukacyjny cechuje harmonia 
rozumu i wiary, wrażliwość na bogactwo i piękno świata oraz doro-
bek kulturowy rodziny ludzkiej, a także dialog międzykulturowy. W 
perspektywie ewangelizacyjnej szkoły katolickiej wiedza staje się 
mądrością i koncepcją życia. Ewangelizacja przenikająca dynamicz-
nie edukację, czyli wychowanie i nauczanie, nadaje pedagogii szkoły 
katolickiej wewnętrzną spójność. O tożsamości szkoły katolickiej 
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decyduje równowaga pomiędzy ewangelizacją i edukacją, umożli-
wiająca pełną realizację celów humanistycznych i religijnych”13. 

Możemy jednak w sposób bardziej szczegółowy mówić o 
funkcjach, które szkoła pełni, a które są wynikiem bardziej kierun-
kowych działań, jakie podejmuje w swoich szerokich ramach funk-
cjonowania. Owe funkcje, czy inaczej szczegółowe formy ich spra-
wowania bowiem muszą zaistnieć aby opieka, wychowanie i kształ-
cenie nasycone ewangelizacją i katechizacją, jako podstawą wszel-
kich oddziaływań szkoły katolickiej przebiegały w sposób należyty 
w każdej szkole, zapewniając każdemu uczniowi rozwój na możliwie 
najwyższym poziomie, dostosowany do jego potrzeb, oczekiwań, ale 
też i jego możliwości. Możemy zatem mówić o następujących for-
mach funkcji szkoły wyróżniając: 

• diagnozę, 
• ratownictwo, 
• kompensację, 
• profilaktykę, 
• stymulowanie, 
• poradnictwo, 
• integrację, 
• koordynację14. 
Rozważając liczne działania szkoły o różnorakim charakterze 

można także wymienić ponadto inne jej funkcje zaliczając do nich: 
• kulturową, 
• społeczną,  
• zdrowotną,  
• rekreacyjną,  
• korekcyjną, 
• selekcyjną. 
W każdym przypadku możemy również wyodrębnić ich we-

wnętrzny i zewnętrzny charakter i w ten sposób także je rozpatrywać. 
Trzeba bowiem pamiętać, że liczne działania, jakie szkoła katolicka 

                                                 
13 A. Maj., Szkoła katolicka w polskim systemie szkolnictwa, [w:] Paeda-

gogia Christiana. 1 (19)/2007. s. 129. 
14 Zob. W. Pomykało., Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993. s. 791. 



93 
 

podejmuje w realizacji swoich funkcji pełni je przede wszystkim wzglę-
dem jednostki – ucznia i jego rodziny, którą wspiera w wychowaniu. 
Pełni je także względem społeczności lokalnej, w której funkcjonuje 
dana szkoła. Pełni je również względem wspólnoty z której wyrasta 
młody człowiek, w tym przypadku wspólnoty kościoła katolickiego 
kiedy mówimy w sposób szczególny o szkole katolickiej. Nie można 
pominąć także faktu wypełniania przez szkołę swoich funkcji względem 
całego narodu i państwa (licznych grup społecznych, zakładów pracy, 
służb i placówek). Funkcje wewnętrzne szkoły natomiast charakteryzują 
się w pewnym wyszczegółowieniu zindywidualizowanymi i zarazem 
specyficznymi sposobami realizacji programu pedagogicznego w odnie-
sieniu do charakteru danej placówki. W tym przypadku mowa o kato-
lickim charakterze funkcjonowania szkoły i realizacji w niej programu 
na zasadach chrześcijańskiej doktryny, jako podstawy wszelkich jej 
licznych oddziaływań. 

W związku z oczekiwaniami społeczeństwa względem szkoły 
katolickiej, która pełni bardzo ważną rolę dla wielu ludzi na świecie, 
aby sprawowała swoje funkcje zgodnie z założeniami i wypełniała 
swoje powołanie ściśle z nauczaniem kościoła katolickiego winna 
ona dokładać wielu starań w realizacji swoich założeń i zadań. Owe 
zadania są i muszą być w pełni świadomie zamierzone. Muszą one 
wynikać z jasno określonych celów i posiadać środki ich realizacji w 
konkretnych działaniach, jakie podejmuje szkoła katolicka. Owe 
zadania są zarazem ściśle powiązane z funkcjami szkoły i w pewnym 
sensie z nich wynikają. 

Ogólnym zadaniem szkoły katolickiej jest wykształcenie dzieci 
i młodzieży, ale także osób dorosłych. Jest nim także tożsamo pomoc 
w wychowaniu dobrego człowieka i katolika zarazem. W szczególno-
ści odnosi się ona jednak do dzieci i młodzieży co jest w zasadzie 
zrozumiałe. Jest to szczególna pomoc rodzinie w wychowaniu dzieci i 
młodzieży oraz przygotowanie ich do samodzielnego życia osobowe-
go, rodzinnego oraz funkcjonowania w społeczeństwie i Kościele. W 
nawiązaniu do funkcji szkoły katolickiej obejmuje to szeroko rozu-
miane zadania związane właśnie z opieką, wychowaniem, kształce-
niem oraz ewangelizacją, katechizacją i nauką społeczną. Jednakże w 
sposób bardziej szczegółowy do licznych zadań, jakie szkoła katolicka 
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ma do realizacji względem swoich uczniów, ich rodzin oraz społe-
czeństwa należy zaliczyć w szczególności: 

• wnikliwe poznawanie i diagnozowanie uczniów, 
• tworzenie warunków oraz wspomaganie pełnego i integral-

nego rozwoju osoby w oparciu o wartości katolickie, 
• zaspokajanie potrzeb uczniów, 
• zapewnianie uczniom możliwości indywidualnego rozwoju 

adekwatnie do ich potrzeb z uwzględnieniem ich możliwości zarazem, 
• rozwijanie zainteresowań i zamiłowań uczniów, 
• prowadzenie działalności profilaktycznej, korekcyjnej i 

kompensacyjnej, 
• pomoc uczniom w rozeznaniu i odnajdywaniu ich własnej 

drogi życiowej, 
• pomoc w kreowaniu siebie wśród rzeczywistych warunków 

życia, w których wzrastają, 
• wychowywanie uczniów do wiary i osobistej więzi z Bogiem, 
• podtrzymywanie i rozwijanie otrzymanej łaski wiary, 
• przygotowywanie uczniów do dawania świadectwa o Bogu i 

Jezusie Chrystusie, 
• przygotowywanie uczniów do świadomego i czynnego 

uczestnictwa w życiu sakramentalnym, 
• troskę o kształtowanie prawego sumienia, 
• ukształtowanie w nich poszanowania prawa naturalnego i 

nadprzyrodzonego, 
• zachęcanie uczniów do zaangażowania eklezjalnego, spo-

łecznego i politycznego, 
• wychowywanie do pożądanego gospodarowania czasu wolnego, 
• wychowywanie do umiejętnej pracy nad sobą, do samowy-

chowania i samokształcenia, 
• wychowywanie do odpowiedzialności za życie własne i innych, 
• wychowanie do prospołeczności, 
• wychowywanie do życia we wspólnocie rodzinnej, rówieśni-

czej, sąsiedzkiej, lokalnej, wspólnocie Kościoła katolickiego i do 
życia społecznego w każdej Ojczyźnie, 
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• współpracę z rodzinami, osobami Kościołem katolickim i 
wieloma instytucjami mającą na celu jak najlepsze przygotowanie do 
życia chrześcijańskiego w całej społeczności ludzkiej. 

Z pewnością, nie są to wszystkie zadania, jakie szkoła katolic-
ka realizuje swoimi licznymi działaniami. Wszystkie jednak wymie-
nione, jak i te nie zawarte w niniejszej propozycji dążą do formowa-
nia u dzieci, młodzieży i dorosłych zarówno cech instrumentalnych, 
intelektualno – sprawnościowych oraz kierunkowych. To znaczy 
przede wszystkim osobowych zdolności, zainteresowań, umiejętno-
ści, nawyków, które charakteryzują dążenia człowieka, jego stosunek 
do świata i samego siebie, jego postawy, poglądy i przekonania15. 

Trzeba pamiętać jednak, iż wszelkie działania w szkole kato-
lickiej odwołują się do chrześcijańskiej koncepcji rzeczywistości 
człowieka i świata. Centrum tej koncepcji stanowi Jezus Chrystus. 
Chrystus jest także fundamentem programu wychowawczego i edu-
kacyjnego szkoły katolickiej. Objawia On sens istnienia i przemienia 
to istnienie, czyniąc człowieka zdolnym do życia po Bożemu, czyli 
do myślenia, chcenia i działania według Ewangelii, tak by uczynić z 
błogosławieństw normę własnego życia. To wyraźne powołanie się 
na chrześcijańską wizję, podzielaną (choć w różnym stopniu) przez 
wszystkich członków wspólnoty szkolnej, decyduje o tym, że szkoła 
ma charakter chrześcijański – gdyż w ten sposób zasady ewangelicz-
ne inspirują jej program, zarówno jego wewnętrzną motywację, jak i 
cel. Przez to właśnie szkoła katolicka świadomie zobowiązuje się do 
promowania człowieka integralnego, ponieważ w Chrystusie, Czło-
wieku doskonałym, wszystkie ludzkie wartości znajdują pełne urze-
czywistnienie i harmonijną jedność komplementarnie. Właśnie na 
tym polega szczególny charakter szkoły katolickiej. Na tym też opar-
ty jest jej obowiązek kultywowania wszystkich ludzkich wartości w 
poszanowaniu ich uprawnionej autonomii, a przez to wierności swej 
misji podejmowanej w służbie wszystkim ludziom. Z tych właśnie 
zasad można i należy wyprowadzić zadania i program szkoły katolic-
kiej. Słusznie i trafnie zadania te mogą być streszczone w obowiązku 
zmierzania do syntezy między kulturą i wiarą oraz wiarą i życiem. 

                                                 
15 Zob. M. Bereźnicka., Wartości kształcenia we współczesnej szkole. 

Kraków 2010. s. 58. 
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Pierwsza synteza dokonuje się przez przyswojenie – w świetle orę-
dzia ewangelicznego – ludzkiej wiedzy zawartej w różnych naukach; 
synteza druga zaś – przez nabycie cnót, które charakteryzują chrze-
ścijanina16. Wszelkim działaniem rodziny, szkoły katolickiej, Ko-
ścioła katolickiego należy ukazać prawdę oraz istotę ludzkiego życia, 
po to by uczeń, wychowanek mógł to widzieć i rzeczywiście do-
strzec w taki sposób, aby mógł dalej to osobiście zrozumieć, świa-
domie zarazem oceniać i działać w przyszłości w duchu Ewangelii. 
Wymaga to zintegrowanych działań osoby, rodziny, państwa oraz 
wspólnoty Kościoła. Ważne miejsce w tym zestawieniu bez wątpie-
nia zajmuje właśnie szkołą katolicka. 

 
Podsumowanie 
Trzeba pamiętać, że szkoła katolicka jest szczególnym miej-

scem opieki, wychowania, kształcenia oraz ewangelizacji człowieka. 
Nie jest ona jednak alternatywą dla innego rodzaju szkoły, ale uzu-
pełnieniem w złożonym systemie wychowania i oświaty. Jest ona 
propozycją godną poznania i wykorzystania. Jest bowiem miejscem 
komplementarnego a zarazem integralnego wychowania, ewangeli-
zacji, inkulturacji i wdrażania dialogu życia pomiędzy młodymi róż-
nych religii i wielu środowisk społecznych, w których człowiek 
funkcjonuje podczas swojego życia. Cechą nade miar charaktery-
styczną jej funkcjonowania są zadania i programy zmierzające do 
zapewnienia syntezy między kulturą, w której człowiek wzrasta i 
wiarą z jednej strony, oraz wiarą i życiem z drugiej, u podstaw której 
leży chrześcijańska koncepcja rozwoju i życia człowieka. Wzorem, 
ideałem osobowym w tym odniesieniu jest Jezus Chrystus. W tej 
perspektywie szkoła katolicka jest otwarta dla wszystkich, którzy 
zaakceptują i podejmą przyjętą ofertę programową, którą realizuje17. 
Jednocześnie trzeba pamiętać o jej katolickiej tożsamości, w której 
chodzi o to, aby szkoła ta formowała katolików świadomych swego 

                                                 
16 Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. Szkoła katolicka u progu 

trzeciego tysiąclecia. 34-37. 
17 Zob. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce. 94. 
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powołania i miejsca, zarówno w Kościele, jak i we współczesnym 
społeczeństwie, w którym dany człowiek funkcjonuje18. 

Słusznie zauważa się, iż jednym z najbardziej wyrazistych ele-
mentów jej koncepcji wychowawczej, która jest realizowana w szkole 
katolickiej jest synteza kultury i wiary. Wiedza w perspektywie wiary 
staje się mądrością i wizją życia zarazem. Dążenie do pogodzenia 
rozumu i wiary, obecne w poszczególnych przedmiotach nauczania, 
jakie mają miejsce w każdej szkole nadaje im spójność oraz – odwołu-
jąc się do samej istoty szkoły – wyraża i koordynuje chrześcijańską 
wizję świata, życia, kultury i historii. W założeniach wychowawczych 
szkoły katolickiej nie ma więc miejsca na oddzielanie nauczania od 
wychowywania. Poszczególne przedmioty przedstawiają nie tylko 
wiedzę, którą trzeba zdobyć, ale także a może przede wszystkim war-
tości, które trzeba przyswoić, i prawdę, którą trzeba odkryć19.  

 
Streszczenie 
Kościół Katolicki w sposób szczególny dostrzega istotę wy-

chowania niosąc zarazem komplementarny system jego sprawowa-
nia, zawierający w sobie troskę o wszystkie sfery rozwoju i życia 
każdego człowieka. Dostrzegając trudy w jego realizacji podkreśla 
ponadto, że prawo a zarazem obowiązek wychowywania, chociaż 
ciąży przede wszystkim na rodzinie, wymaga jednak pomocy całego 
społeczeństwa. We wsparciu tym ważną rolę pełnią szkoły katolic-
kie. Aby realizowały one swoje cele należycie, służyły dobru czło-
wieka, rodziny i społeczeństwa winny spełniać swoje funkcje oraz 
powierzone zadania z należytą starannością. Tylko wówczas działa-
nia te będą przynosiły zamierzone efekty w realizacji założeń opie-
kuńczych, wychowawczych i dydaktycznych przypisywanych w 
sposób ogólny każdej szkole. 

Kluczowe słowa: wychowanie katolickie, szkoła katolicka, 
funkcje szkoły katolickiej, zadania szkoły katolickiej 

                                                 
18 Zob. II Polski Synod Plenarny. Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła 

i narodu. 64.; Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Religijny Wymiar 
wychowania w szkole katolickiej. 33-34. 

19 Zob. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. Szkoła katolicka u 
progu trzeciego tysiąclecia. 14. 
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Abstract 
The Catholic Church in particular sees the essence of educa-

tion at the same time carrying a complementary system of its con-
duct, containing in itself all areas of concern for the development and 
life of every human being. Recognizing the hardships in its imple-
mentation, further emphasizes that the right and also the duty of edu-
cating, although it rests primarily on the family, needs the help of the 
whole society. In support of this, important role is played by Catholic 
schools. To pursue its objectives properly, to serve the good of man, 
the family and society, they must fulfill their duties and assigned 
tasks with due diligence. Only then these measures will bring the 
desired results in achieving the objectives of providing care, educa-
tion and teaching. 

Key words: catholic education, Catholic school, Catholic 
school functions, tasks of Catholic school. 
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Artur Lis 

 
Sprawy dawne w prawie kanonizacyjnym 

 
I. Wstęp 
Od początku istnienia Kościoła świętym oddawany był kult 

publiczny1. W okresie kultu męczenników (I-IV wiek) nie było żad-
nego dochodzenia przed przyznaniem męczennikowi kultu publicz-
nego2. Powstawał on wśród chrześcijan spontanicznie. Kult męczen-
ników zawierał w sobie następujące elementy, które stanowiły pier-
wotną formę kanonizacji: 1) pogrzeb, będący początkiem kultu, 2) 
zebranie gminy przy grobie męczennika, która z radością sprawowa-
ła pogrzeb, ciesząc się z chwały męczennika w niebie, 3) w pogrze-
bie brał udział biskup, który stał na czele gminy i był jednocześnie 
urzędowym świadkiem kultu, 4) obchodzenie w sposób uroczysty 
rocznicy śmierci (dies natalis), które stawało się świętem tego mę-
czennika3. Podstawową formą kanonizacji od IV wieku do czasu 
rezerwacji papieskiej było przeniesienie ciała, czyli translacja (trans-
latio), i podwyższenie, czyli elewacja (elevatio)4. Są to metody po-
stępowania kanonizacyjnego poprzedzone pewną formą postępowa-

                                                 
1 H. Misztal, Kanonizacja, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 

2000, kol. 607 – 610. Godna uwagi jest praca tegoż autora: H. Misztal, Le 
causa di canonizzazione. Storia e procedura, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2005. 

2 J. Lisowski, Nowe teologiczno-prawne aspekty męczeństwa i praktyka 
Kongregacji, [w:] Elementy prawne świętości kanonizowanej według usta-
wodawstwa Jana Pawła II. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Pra-
wa Kanonizacyjnego KUL Lublin 24 – 26 IX 1992, pod red. H. Misztala, 
Lublin 1993, s. 113–145; M. C. Pérez Tejera, Elementos constitutivos del 
concepto teologio-canonico del martirio, Roma 1993; A. G. Filipazzi, La 
prova del martirio nella prassi recente della Congregazione delle Causae 
dei Santi, Roma 1992.  

3 A. Amore, Culto e canonizzazione dei santi antichita cristiana, „Anto-
nianum” 52(1977), s. 39–43.  

4 H. Misztal, Kanonizacja równoznaczna, „Prawo Kanoniczne”, 
21(1978), nr 3–4, Warszawa 1978, s. 189-190. 
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nia dowodowego5. Przeniesienie i wyniesienie to wznowiona cere-
monia pogrzebowa, podczas której wyjęte z grobu ciało umieszcza 
się w miejscu odpowiednim do odprawiania mszy świętej. O ile 
translatio odnosi się głównie do samego faktu złożenia ciała w od-
powiednim miejscu przy asystencji szczególnych uroczystości, o tyle 
elevatio bardziej dotyczy samego wyjęcia ciała z grobu i umieszcze-
nia go ponad ziemią6.  

Nie istnieje ścisła granica oddzielająca dokonywania kanoni-
zacji przez translatio i elevatio, a kanonizacją ogłaszaną dekretami 
papieskimi, ponieważ obie te formy przez pewien czas istniały rów-
nocześnie7. Papież Aleksander III (1159–1181), z powodu nadużyć, 
do jakich dochodziło w kościele katolickim wydał w 1181 r. dekret 
Audivimus, w którym stwierdził, iż: nikogo nie wolno czcić publicz-
nie jako świętego bez zgody papieża (non licet vobis pro sancto ab-
sque auctoritate Romanae Ecclesiae, eum publice venerari)8. Pro-
mulgacja wspomnianego dekretu miała miejsce wraz z włączeniem 
go do Dekretów Grzegorza IX w 1234 r9. 

 

                                                 
5 Tenże, Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys hi-

storii, procedura, wyd. II, Lublin 2003, s. 153. 
6 L. Hertling, Materiali per la storia del processo di canonizzazione, 

„Gregorianum” 16(1935), s. 171–173. 
7 B. Wysocka, Dowodzenie w sprawach historycznych polskich kandy-

datów na ołtarze, Lublin 2000, s. 14 (mps Archiwum Uniwersyteckie 
KUL); S. Ryłko, Historia praktyki kanonizacji i beatyfikacji kultu świętych 
 i błogosławionych, [w:] Postępowanie kanonizacyjne, t. 1: Świętość kano-
nizowana, pod red. Sz. T. Praśkiewicza, Kraków 2008, s. 63–71. 

8 A. Petrani, W sprawie dekretu Aleksandra III Audivimus, „Roczniki 
Teologiczno-Kanoniczne” 16(1969), z. 5, s. 5–10; F. Gagna, De processu 
canonizationes a primis Ecclesiae saeculis usque ad Codicem Iuris Canoni-
ci, Romae 1940. 

9 F. Veraja, La beatificazione storia problemi prospettive, Sussidi per lo 
Studio della Cause dei Santi, S. Congregazione per le Cause dei Santi 1983, 
s. 18-19, 28-33. Zob. tenże, Le cause di canonizzazione dei Santi. Commen-
to alla legislazione e guida practica, Cittá del Vaticano 1992. 
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II. Sprawy dawne w ustawodawstwie Papieża Urbana VIII 
(1623-1644) 

Mimo istotnej roli jurysprudencji rotalnej i kanonistycznej w 
XVII wieku można zauważyć pomieszanie pojęć w sprawach kano-
nizacji10. Nie rozróżniano kultu publicznego z kultem prywatnym 
oddawanym zmarłym w opinii świętości. Biskupi nadal uważali, że 
prawo wynoszenia na ołtarze jest w ich władzy i często wydawali 
sądy o kanonizacji mając za podstawę tylko kult wiernych i cuda 
zdziałane za przyczyną sługi Bożego. Wychodząc tym potrzebom 
niejako naprzeciw papież Urban VIII stworzył jasną i ściśle określo-
ną procedurę kanonizacyjną. 13 marca 1625 r. został wydany Dekret 
Kongregacji Inkwizycji11, 12 marca 1631 r. encyklika skierowana do 
patriarchów, arcybiskupów i biskupów De processibus rite confi-
ciendis12 (określenie przebiegu procesu kanonizacyjnego w diecezji), 
oraz 5 lipca 1634 r. konstytucja apostolska Caelestis Hierusalem 
cives13.  

Reasumując, według ustawodawstwa Urbana VIII należało 
przeprowadzić następujące procesy zwyczajne: 1) na terenie diecezji 
– proces ten miał dotyczyć opinii świętości życia i cnót heroicznych, 
2) proces dotyczący zachowania dekretów Urbana VIII, 3) proces 
apostolski z delegacji Stolicy Apostolskiej, a dotyczący heroiczności 

                                                 
10 G. Löw, La canonizzazione nella storia, [w:] Enciclopedia Cattolica, 

t. III, Città del Vaticano 1949, kol. 569– 607. 
11 Urbani VIII pontificis optimi (...) Decreta servanda in canonizatione et 

beatificatione Sanctorum, Accedunt instructiones et declarationes E. mi et 
R. mi Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, Praesulesque Romanae Cu-
riae ad id muneris congregati ex eiusdem Summi Pontificis mandato condi-
derunt, Romae ex Typographia Re. Cam. Apostolica. Treść dokumentu 
zamieszczona również: Codex pro postulatoribus, Ed. Lauri-Fornari-
Santarelli, Ed. 4. Roma 1929, s. 283–286. 

12 Urbanus VIII, Litterae enciclicae: De processibus rite conficiendis, 
12.3.1631, [w:] Codex pro postulatoribus..., s. 293. 

13 Urbanus VIII, Constitutio Apostolica: Caelestis Hierusalem cives, 
5.7.1634, [w:] Codex pro postulatoribus…, s. 286–292. Zob. G. Dalla Torre, 
Santità e diritto. Sondaggi della storia del diritto canonico, Torino 1999. 
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cnót i cudów14. Należy powiedzieć, że papież swoimi epokowymi 
dekretami odwrócił dotychczasową praktykę postępowania kanoni-
zacyjnego. Do tych czas największe szanse powodzenia miała spra-
wa w której istniał kult publiczny – droga kultu (via cultus), rzadko 
kiedy przeprowadzano sprawy w których sługa Boży nie cieszył się 
kultem publicznym – droga braku kultu (via non cultus). Papież 
Urban VIII wprowadził postępowanie odwrotne, od tej pory droga 
braku kultu stała się zwyczajną drogą postępowania (via ordinaria), 
zaś droga kultu postępowaniem nadzwyczajnym (via extraordina-
ria)15. Dla dobra spraw prowadzonych drogą kultu, które z pewno-
ścią były sprawami dawnymi, Urban VIII uczynił wyjątek w swoich 
dekretach – zwany wypadkiem wyjętym (casus exceptus). Wypadek 
wyjęty obejmował pozostawienie kultu publicznego w odniesieniu 
do tych zmarłych, którzy: 1) odbierali go od niepamiętnych czasów 
(per immemorabilem temporis cursum) lub 2) na podstawie ogólnej 
zgody Kościoła (per communem Ecclesiae consensum), albo 3) kult 
ich wynikał z pism Ojców Kościoła i pisarzy świętych (per patrum 
virorumque sanctorum scripta), 4) bądź też byli czczeni za wiedzą i 
tolerancją Stolicy Apostolskiej lub 5) ordynariuszy (scientia ac tole-
rantia Sedis Apostolicae vel ordinarii)16.  

Czas powstania kultu musiał sięgać swoim początkiem przy-
najmniej 100 lat przed wydaniem konstytucji Caelestis Hierusalem 
cives, czyli przed rok 153417. 

                                                 
14 H. Misztal, Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, za-

rys historii, procedura, wyd. II, Lublin 2003, s. 161. 
15 J. Brosch, Der Heiligsprechungsprozess per viam cultus, Roma 

1938, s. 12 i n. 
16 Codex pro postulatoribus, s. 284. 
17 H. Misztal, Drogi rozwoju postępowaniu kanonizacyjnego 

,„Częstochowskie Studia Teologiczne” 11(1983), s. 201–204. 
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Ordynariusz często poprzestawał na stwierdzeniu legalności 

kultu, ale najczęściej akta procesu super casu excepto wysyłano do 
Rzymu celem uzyskania papieskiego zatwierdzenia kultu (confirma-
tio cultus)18. Jeżeli potwierdzenie legalności kultu było wydane przez 
Stolicę Apostolską, to akt ten był uważany za akt równoznaczny z 
beatyfikacją (później nazwany beatyfikacją równoznaczną – beatfi-
catio aequipollens). Dekret Urbana VIII nazywał przeprowadzenie 
procesu zwyczajnego na temat opinii świętości, heroiczności cnót i 
cudów, ale często postulacje zadowalały się na stwierdzeniu legalno-
ści i papieskiej konfirmacji (tzw. beatyfikacja równoznaczna w starej 
formie – zatwierdzenie legalności kultu bez uprzedniej aprobaty cnót 
heroicznych). Wówczas kiedy sprawa miała być prowadzona do 

                                                 
18 H. Fokciński., Potwierdzenie kultu w aktualnej praktyce Kongregacji 

do Spraw Kanonizacyjnych, [w:] Religioni et scientiae. Materiały V Sympo-
zjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin, 25 kwietnia 2001 r.), pod red. P. 
Stanisza, Lublin 2001, s. 95–103; tenże, Potwierdzenie kultu. Kilka refleksji 
z okazji lektury piętnastego wydania „Index ac Status Causarum”, [w:] 
Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin ks. prof. 
Henryka Misztala, Lublin 2001, s. 465–479.  
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kanonizacji, wtedy wysyłano listy odsyłające (litterae remissoriales) 
czyli delegację do prowadzenia procesu apostolskiego o cnotach19. 

 
III. Pojęcie spraw dawnych według Benedykta XIV (1740–

1758) 
Papież Benedykt XIV rozwinął reformę Urbana VIII zajmując 

się dowodzeniem w postępowaniu kanonizacyjnym. Benedykt XIV 
jeszcze przed wyborem na papieża, jako Prosper Lambertini stworzył 
swoje wielkie dzieło De Servorum Dei beatificatione et Beatorum 
canonizatione – które stało się podręcznikiem do procesu kanoniza-
cyjnego20. Następnie w dekrecie z 23 kwietnia 1741 r. De probatio-
nibus iudiciariis et de numero miraculorum ad beatificationem et 
canonizationem assequendam zmierzał do zaostrzenia przepisów 
dotyczących środków dowodowych i dowodzenia w sprawach kano-
nizacyjnych21. Papież ten wprowadził oryginalne koncepcje naukowe 
odnośnie spraw dawnych, wokół których nabrzmiały problemy 
prawne nierozwiązane przez Urbana VIII i Innocentego XI, którzy to 
preferowali sprawy zwyczajne oparte na zeznaniach świadków22. Za 
główne kryterium odróżnienia spraw dawnych od zwyczajnych przy-
jął Benedykt XIV kryterium czasowe, tj. precyzując termin dawność 
jurysprudencja określiła upływ 60, 70 lub 100 lat od śmierci danej 
osoby do momentu wprowadzenia sprawy na forum Kongregacji.  
 

                                                 
19 J. Brosch, dz. cyt., s. 89–90. Zob. J. Benke, Proces kanonizacyjny w roz-

woju historycznym do czasów obecnych, Lublin 1957 (mps Archiwum Uniwer-
syteckie KUL); W. Padacz, Sprawy historyczne w procesie beatyfikacyjnym i 
kanonizacyjnym, „Prawo Kanoniczne” 8(1965), nr 1–2, s. 91–100. 

20 Benedictus XIV [Prosperus Lambertini]. De Servorum Dei beatifica-
tione et Beatorum canizatione. Prati 1839 – 1842, voll. I–VII. 

21 Benedictus XIV, Decretum: De probationibus iudiciaris et de numero 
miraculorum ad beatificationem et canonizationem assequendam, 
23.4.1741, [w:] Codex pro postulatoribus, s. 301–303. 

22 C. De Matta, dz. cyt., s. 424. 
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IV. Ustawodawstwo Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917r 
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. w kan. 1999-2141 za-

warł wszystkie wymogi dotyczące beatyfikacji i kanonizacji23. Po-
stępowanie kanonizacyjne miało dwa etapy: w diecezji i na forum 
Kongregacji. Postępowanie w diecezji obejmowało trzy części: 1) 
proces informacyjny na temat opinii świętości życia, cnót i cudów w 
ogólności lub męczeństwa (processus informativus); 2) proces zbie-
rania pism sługi Bożego (processus super scriptis); 3) proces braku 
kultu (processus de non cultu)24. Akta tych procesów wysłane do 
Kongregacji oraz przeprowadzano cenzurę pism sługi Bożego. Na-
stępnie adwokat przygotowywał pozycję na wprowadzenie sprawy 
(positio super introductione causae). Całość pozycji z uwagami i 
odpowiedziami promotora sprawiedliwości była dyskutowana na 
posiedzeniu Kongregacji. Jeśli rezultat dyskusji był pozytywny, pa-
pież wyznaczał komisję do wprowadzenia sprawy25. Po sprawdzeniu 
procesu de non cultu wysyłano listy remisorialne (litterae remisso-
riales), odsyłające do przeprowadzenia procesu apostolskiego w 
diecezji26. Następnie akta wracały do Kongregacji, która badała waż-
ność tego procesu27. Po tym następowało opracowanie pozycji na 
temat cnót heroicznych (positio super virtutibus) przez adwokata 
sprawy. Po uwagach promotora wiary i odpowiedziach adwokata 
pozycja była dyskutowana na trzech zebraniach. Jeśli głosy były 
przychylne sprawie, papież wydawał dekret aprobujący cnoty w 
stopniu heroicznym. Sługa Boży od tej pory mógł być nazywany 
czcigodnym28. W przypadku męczeństwa proces dotyczył faktu mę-
czeństwa oraz jego przyczyn. Po udowodnieniu cnót lub męczeństwa 

                                                 
23 Codex Iuris Canonici auctoritatis Joannis Pauli Papa II promulgatus. Ko-

deks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję 
Episkopatu, Pallottinum 1984. Zob. J. Noval, Commentarium Codicis Iuris 
Canonici, ks. IV: De processibus, cz. II: De causis beatificationis servorum Dei 
et canonizationis Beatorum, Augustae Taurinorum-Romae 1932. 

24 H. Misztal, Causae historicae w postępowaniu beatyfikacyjnym i ka-
nonizacyjnym, Lublin 1981, s. 47 i nn. 

25 Kan. 2065-2086.  
26 Kan. 2087-2097.  
27 Kan. 2098-2100.  
28 Kan. 2101-2115.  
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przechodzono do udowodnienia cudu. Jeśli zostały udowodnione 
cuda papież przystępował do ogłoszenia dekretu beatyfikacyjnego. 
Aby mogła być dokonana kanonizacja należało przedstawić nowe 
cuda do aprobaty29. 

 
V. Pojęcie i procedura spraw dawnych w ustawodawstwie 

Jana Pawła II (1978-2005) oraz Benedykta XVI (2005-2013) 
W dniu 25 stycznia papież Jan Paweł II promulgował nowy 

Kodeks Prawa Kanonicznego30. Kanon 1403 § 1 KPK stanowi, że 
sprawy kanonizacyjne sług Bożych należy prowadzić według szcze-
gólnego prawa papieskiego. Tego samego dnia, co Kodeks, została 
opublikowana konstytucja apostolska Divinus perfectionis Magister 
na nowo regulująca postanowienie kanonizacyjne: „Po zebraniu naj-
nowszych doświadczeń znowu wydaje się nam rzeczą pożądaną na 
nowo rozpatrzyć drogę prowadzenia spraw i ich porządek a Kongre-
gację Spraw Kanonizacyjnych tak uporządkować, aby wyjść naprze-
ciw wymaganiom uczonych i zaradzić pragnieniom Braci Naszych w 

                                                 
29 Papież Pius XI (1922-1939) zreformował postępowanie kanonizacyj-

ne w sprawach dawnych, zwanych historycznymi, a także ustalił zakres 
pojęciowy spraw historycznych. Papież 6 lutego 1930 r. wydał motu proprio 
Già da qualche tempo, w którym zdefiniował sprawy historyczne. W myśl 
motu proprio przez historyczne rozumie się takie sprawy dotyczące życia, 
cnót, męczeństwa lub starożytnego kultu sługi Bożego, w których występu-
je niemożliwość zgromadzenia świadków współczesnych czy też dokumen-
tów zawierających takie zeznania w dawniej prowadzonym procesie. Moż-
na wnioskować, iż wtedy sprawa może być uznana za historyczną, gdy jest 
pozbawiona zeznań świadków zebranych w sądzie. Pius XI w odróżnieniu 
od Benedykta XIV, na pierwszym miejscu postawił kryterium dowodowe, 
podczas gdy jego poprzednik preferował kryterium czasowe. Papież określił 
również przedmiot dowodzenia w sprawach historycznych. Dotyczy on 
cnót, męczeństwa, dawnej opinii świętości lub opinii męczeństwa, lub też 
starożytnego kultu. Uproszczeniu uległa także procedura spraw historycz-
nych poprzez opuszczenie procesu apostolskiego w odniesieniu do udo-
wodnienia heroiczności cnót lub męczeństwa i starożytnego kultu.  

30 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 
„Acta Apostolicae Sedis” 85(1983), II, 1 - 3l7; Kodeks Prawa Kanoniczne-
go. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, 
Poznań 1984. 
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Biskupstwie, którzy domagali się większej szybkości postępowania 
przy równoczesnym zachowaniu solidności dochodzenia w sprawach 
tak ważnych. Poza tym oświeceni nauką Soboru Watykańskiego II o 
kolegialności ze wszech miar wypada, aby sami Biskupi więcej 
współpracowali ze Stolicą Apostolską w prowadzeniu spraw kanoni-
zacyjnych”31. Za osobnym uregulowaniem instytucji spraw kanoni-
zacyjnych przemawiała specyfika tych spraw odróżniająca je od 
kanonicznych procesów spornych. Dnia 7 lutego 1983 r. zostały 
wydane Normy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, które należy 
zachować przy prowadzeniu dochodzenia przez Biskupów w spra-
wach kanonizacyjnych (Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum. 
Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in causis 
Sanctorum)32 oraz Dekret generalny Kongregacji Spraw Kanoniza-
cyjnych na temat sług Bożych, których sprawy aktualnie są rozpa-
trywane w Kongregacji (Decretum generale de Servorum Dei in 
Causis quarum iudicium in praesens apud Sacram Congregationem 
pendent)33. Do aktów reformujących postępowanie kanonizacyjne 
należy pozostający do wewnętrznego użytku Regulamin Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych (Regolamento della Sacra Congregazione 
pre le Cause dei Santi)34. Nowe ustawodawstwo zostało oparte na 
następujących zasadach: 1) maksymalne zaangażowanie biskupów 
                                                 

31 Ioannes Paulus II, Constitutio Apostolica „Divinus perfectionis Magi-
ster”. Modus procedendi in Causarum canonizationis instructione recog-
noscitur et Sacrae Congregationis pro Causis Sanctorum nova datur ordi-
nation (25. I 1983), „Acta Apostolicae Sedis” 75(1983), s. 349 – 355; tł. w. 
j. pol.: H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s. 506-515, cyt. s. 509 i n. 

32 „Acta Apostolicae Sedis” 75(1983), s. 394-403; tł. w. j. pol.: H. 
Misztal, Prawo kanonizacyjne..., s. 541-551. 

33 „Acta Apostolicae Sedis” 75(1983), s. 403-404; tł. w. j. pol.: H. 
Misztal, Prawo kanonizacyjne..., s. 552-553. 

34 H. Misztal, Le causa di canonizzazione. Storia e procedura, Città del 
Vaticano 2005, s. 406-428; tenże, La Congregazione della Cause dei Santi. 
Competenza e struttura, [w:] Ecclesia et Status, red. A. Dębiński, K. 
Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 485-506; E. Nowak, Kongregacja 
Spraw Kanonizacyjnych. Struktury, kompetencje, [w:] Elementy prawne 
świętości kanonizowanej według ustawodawstwa Jana Pawła II. Materiały 
II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego. KUL Lublin 24 – 
26. IX. 1992, red. H. Misztal, Lublin 1992, s. 13-42. 
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diecezjalnych w prowadzeniu spraw kanonizacyjnych; 2) podnosze-
nie znaczenia naukowego studium spraw przez dodanie kongregacji 
odpowiedniego organu do realizacji tego celu - Kolegium Relatorów; 
3) usunięcie z postępowania bezużytecznego formalizmu przez lep-
sze rozdzielenie kompetencji personalnej w kongregacji. Postępowa-
nie kanonizacyjne w sprawach dawnych przebiega podobnie jak 
postępowanie w sprawach nowych w trzech etapach: 1) dochodzenie 
diecezjalne mające na celu zebranie wszystkich środków dowodo-
wych odnoszących się do życia, działalności, śmierci, opinii święto-
ści lub męczeństwa oraz do fundamentu tej opinii, tj. cnót heroicz-
nych lub męczeństwa sługi Bożego, starożytnego kultu i cudów; 2) 
studium w kongregacji materiału dokumentalnego i przygotowanie 
wyczerpujących pozycji; 3) dyskusja na posiedzeniu teologicznym, 
najpierw ze strony konsultorów pod przewodnictwem promotora 
wiary (prałata - teologa) a następnie dyskusja i głosowanie kardyna-
łów i biskupów - członków kongregacji. Nowe prawo akcentuje, by 
we wszystkich sprawach zebrać i poddać krytyce wszystkie źródła 
pisane, a nie tylko zeznania ustne dotyczące sprawy35. 

Warto także podkreślić, iż postanowienia nowego prawa przy-
czyniły się do ułatwienia, skrócenia postępowania oraz zagwaranto-
wania łatwiejszej drogi do uzyskania pewności moralnej co do świę-
tości kandydatów na ołtarze36. 

Ustawodawstwo dotyczące procedury kanonizacyjnej podlega-
ło także zmianom wprowadzanym przez papieża Benedykta XVI 
(2005-2013). W 2007 roku papież zaaprobował Instrukcję Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjal-
nego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych37. 17 maja 

                                                 
35 Zob. H. Misztal, Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana 

Pawła II, Lublin-Sandomierz 1997. Na szczególna uwagę zasługuje: H. 
Misztal, Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. L. Fiejdasz, 
Lublin 2009. 

36 Tenże, Świętość w ustawodawstwie i nauczaniu Jana Pawła II. W 
pierwszą rocznicę śmierci Sługi Bożego, [w:] H. Misztal, W. Bar, Świętość 
kanonizowana według papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, Lublin 2006, 
s. 9-34, tu szczególnie: s. 27-28. 

37 „Acta Apostolicae Sedis” 99(2007), s. 465-517; „Communicationes” 
39(2007), nr 2, s. 221-268. 
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2007 roku dokument podpisali kardynała José Saraiva Martins, pre-
fekt, i abp Michele Di Ruberto, sekretarz Kongregacji Spraw Kano-
nizacyjnych38.  

 
VI. Trudności prawne w sprawach Bł. Wincentego Ka-

dłubka († 8 III 1223) I Bł. Czesława († 15 VII 1242) 
Mistrz Wincenty najprawdopodobniej pochodził z Karwowa 

koło Opatowa z rodu Łabędziów39. Zdobył magisterium w Paryżu 
(wg niektórych badaczy w Bolonii) i związany był z ówczesnym 
środowiskiem intelektualnym Chartres40. Po odbyciu studiów pełnił 
funkcje kancelaryjne na dworze Kazimierza Sprawiedliwego. Na-
stępnie ok. 1194 r. został prepozytem katedry NMP w Sandomie-
rzu41. W latach 1208 (bulla Innocentego III z 28 marca 1208)42 – 

                                                 
38 H. Misztal, Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanoni-

zacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w 
sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008. Zob. Świętość kanoni-
zowana, t. VII: Sprawy dawne, red. Sz. T. Praśkiewicz, Kraków 2011; 
Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W. Bar, 
L. Fiejdasz, Lublin 2010; Dziedzictwo Jana Pawła II, red. L. Fiejdasz-
Buczek, Lublin 2016. 

39 A. Lis, Wokół pochodzenia Mistrza Wincentego, „Zeszyty Sandomier-
skie” 20/21(2005), s. 17–24; B. Kürbis, Wstęp, [w:] Mistrz Wincenty (tzw. 
Kadłubek), Kronika Polska, wyd. B. Kürbis, Wrocław 2008, s. VIII-XIV; J. 
Bieniak, Polska elita polityczna XII wieku, cz. III A (Arbitrzy książąt – krąg 
rodzinny Piotra Włostowica), [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. 
Zbiór studiów, red. S. K. Kuczyński, t. 4, Warszawa 1990, s. 49. 

40 O. Balzer., Studium o Kadłubku, cz. 1–2, [w:] tegoż, Pisma pośmiert-
ne, t. I - II Lwów 1934–1935. 

41 M. Plezia, Scripta minora. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek, 
Kraków 2001, s. 301-303; R. Grodecki, Mistrz Wincenty Kadłubek, biskup 
krakowski (zarys biograficzny), „Rocznik Krakowski” 19(1923), s. 30–61. 

42 Zob. W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz 
(1199–1219). Działalność kościelna i polityczna, Poznań 2005, s.122–127; 
M. Szymaniak, Biskup płocki Gedko (1206–1223). Działalność kościelno-
polityczna na tle procesu emancypacji Kościoła polskiego spod władzy 
książęcej, Toruń 2007, s. 265–269). 
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1218 (przed 15 sierpnia 1218) był biskupem krakowskim43. Sprawu-
jąc tę funkcję Wincenty aktywnie uczestniczył w życiu politycznym i 
kościelnym kraju – w zjazdach: w Borzykowej, Mąkolnie; synodach: 
w Mstowie, Sieradzu, Wolborzu; w soborze laterańskim IV (1215) 
oraz hipotetycznie w synodach: w Witowie, Chalnie i Kamieniu. W 
końcu biskup Wincenty z pobudek eschatologicznych tudzież znie-
chęcony upadkiem stronnictwa arcybiskupa Henryka Kietlicza 
(1199-1219) porzucił wszystko by zostać mnichem44. Zmarł w klasz-
torze cystersów w Jędrzejowie 8 III 1223r. Po śmierci cieszył się 
lokalnym kultem, który został zatwierdzony 18 II 1764 r. przez pa-
pieża Klemensa XIII45. 

Biografia bł. Czesława należy do klasycznych, można by po-
wiedzieć, zagadek historiograficznych. Polemiki i nie rzadko żywe 
dyskusje toczą się wokół rekonstrukcji jego życiorysu – analizy fak-
tów historycznych i stworzonej po latach legendy46. Pierwsze szersze 
dane dotyczące jego życia przynosi napisany w latach sześćdziesią-
tych XIV wieku „Żywot św. Jacka” autorstwa dominikanina, lektora 
w klasztorze krakowskim Stanisława. Czesław przyjął habit z rąk 
samego św. Dominika i został pierwszym przeorem klasztoru domi-
nikanów pw. św. Wojciecha we Wrocławiu47. Jan Długosz przekazał 

                                                 
43 S. Kiełtyka, Błogosławiony Wincenty Kadłubek (ok. 1150–1223), 

„Nasza Przeszłość” 16(1962), s. 196. 
44 W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199–

1219). Działalność kościelna i polityczna, Poznań 2005, s. 238. 
45 Szerzej: A. Lis, Master Vincentius, Lublin 2016; tenże, Mistrz Win-

centy Kadłubek. Sentencje, Sandomierz 2016. 
46 Jerzy Kłoczowski w biogramie poświęconym bł. Czesławowi w zbio-

rze „Nasi święci” napisał: „Długosz pisze mianowicie, iż ów prowincjał 
Czesław był poprzednio kustoszem kolegiaty sandomierskiej. Powstała w 
końcu XII wieku kolegiata sandomierska zajęła rychło ważką pozycję w 
olbrzymiej diecezji krakowskiej. Jej przełożony, uczony i świątobliwy Win-
centy Kadłubek, został w 1207 r. biskupem krakowskim. Przyjęcie hipotezy 
o zajmowaniu przez naszego Czesława stanowiska kustosza sandomierskie-
go tłumaczyłoby dobrze jego pozycję przy biskupie Iwonie” za: J. Kło-
czowski, Czesław, [w:] Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny, red. A. 
Witkowska, Poznań 1995, s. 151. 

47Błogosławiony Czesław, Patron Wrocławia. Materiały z konferencji 
„Błogosławiony Czesław i jego dziedzictwo”, Wrocław, 12 maja 2003 roku, 
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nam opis cudownego ocalenia Wrocławia przed Tatarami dzięki 
sprowadzonej przez modlitwy Czesława kolumnie ognia48. Na za-

                                                                                                        
t. 1: Średniowiecze i czasy nowożytne, red. M. Derwich, Warszawa-
Wrocław 2006; Błogosławiony Czesław i jego dziedzictwo. 777 lat domini-
kanów we Wrocławiu, red. J. Brodniewicz, Wrocław 2004; P. Kielar, Po-
czątki zakonu dominikańskiego w Polsce, „Nasza Przeszłość” 39(1973), s. 
17-102; J. Kłoczowski, M. L. Niedziela, Czesław, [w:] Encyklopedia kato-
licka, t. 3, Lublin 1979, kol. 846-847; J. Kłoczowski, Czesław, [w:] Nasi 
święci. Polski słownik hagiograficzny, red. A. Witkowska, Poznań 1995, s. 
150-154; Z. Mazur, Błogosławiony Czesław, [w:] Polscy święci, red. J. R. 
Bar, t. 3, Warszawa 1984, s. 11-17; M. Niwiński, Czesław, [w:] Polski 
słownik biograficzny, t. 4, Kraków 1938, s. 357; J. A. Spież, Średniowieczne 
świadectwa życia i kultu błogosławionego Czesława, [w:] Dominikanie w 
środkowej Europie w XII-XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura 
intelektualna, red. J. Kłoczowski, J. A. Spież (Studia nad historią dominika-
nów w Polsce 3), Poznań 2002, s. 87-108. 

48 „Po spaleniu, spustoszeniu i zniszczeniu pożarem miasta Krakowa, 
chan tatarski Baty gdy przez podąża ze swoimi wojskami w kierunku Wro-
cławia. (…) A kiedy wszyscy mieszczanie ogarnięci podobnym strachem 
jak krakowianie do tego stopnia, że chwytali w największym popłochu i 
pośpiechu tylko cenniejsze rzeczy, uciekając pospiesznie, jakby Tatarzy 
byli już na miejscu, opuścili miasto pełne nie tylko żywności, ale i wielu 
bogactw, rycerze i ludzie Henryka wyszedłszy z zamku, który obsadzili dla 
obrony, z wielkim pośpiechem zwożą do zamku majątek i żywność i dopie-
ro wtedy puste miasto przezornie podpalają, żeby Tatarzy nie mogli za-
władnąć jego domami i chlubić się jego spaleniem, albo urządzić tam posto-
ju. Tatarzy zaś zastawszy miasto spalone i ogołocone, zarówno z ludzi, jak 
z jakiegokolwiek majątku, oblegają zamek wrocławski. Lecz gdy przez 
kilka dni pociągali oblężenie, nie usiłując zdobyć [zamku], brat Czesław z 
zakonu kaznodziejskiego, z pochodzenia Polak, pierwszy przeor klasztoru 
św. Wojciecha we Wrocławiu, który sam z braćmi ze swojego zakonu i 
innymi wiernymi schronił się na zamku wrocławskim , modlitwą ze łzami 
wzniesioną do Boga odparł oblężenie. Kiedy bowiem trwał w modlitwie, 
ognisty słup zstąpił z nieba nad jego głowę i oświetlił niewypowiedzianie 
oślepiającym blaskiem całą okolicę i teren miasta Wrocławia. Pod wpły-
wem tego niezwykłego zjawiska serca Tatarów ogarnął strach i osłupienie 
do tego stopnia, że zaniechawszy oblężenia, uciekli raczej niż odeszli” za: J. 
Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, red. M. 
Skowronek, przekład J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 18-19. 
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kończenie tych z konieczności bardzo skróconych uwag należy za-
znaczyć, że geneza kultu Czesława ginie w mrokach dziejów, acz-
kolwiek wydaje się, iż rozwijał się on od jego śmierci. W roku 1330 
dokonano translacji ciała do kaplicy w tymże wrocławskim kościele. 
26 VIII 1713 r. papież Klemens XI dokonał konfirmacji kultu i po-
zwolił na mszę i oficjum dla Wrocławia i zakonu dominikańskiego49.  

W postępowaniu zmierzającym do kanonizacji w sprawach hi-
storycznych możemy wyróżnić następujące możliwości: 1) przejście 
od beatyfikacji formalnej do kanonizacji formalnej, 2) przejście od 
beatyfikacji formalnej do kanonizacji równoznacznej, 3) przejście od 
beatyfikacji równoznacznej do kanonizacji formalnej, 4) droga od 
beatyfikacji równoznacznej do kanonizacji równoznacznej, 5) doj-
ście do kanonizacji równoznacznej bez beatyfikacji formalnej czy 
równoznacznej. Najmniej trudności rodzi przejście od beatyfikacji 
formalnej do kanonizacji formalnej w sprawach dawnych. Bardziej 
skomplikowana jest sprawa przejścia od beatyfikacji równoznacznej 
do kanonizacji formalnej. Przede wszystkim należy wziąć pod uwa-
gę, jakiego typu beatyfikacja równoznaczna była zastosowana: czy 
jej stara forma polegająca na zwykłej konfirmacji kultu, czy może 
beatyfikacja równoznaczna po uprzednim zatwierdzeniu kultu i hero-
iczności cnót50.  

Obaj polscy błogosławieni dochodzili do beatyfikacji drogą 
zatwierdzenia kultu publicznego, który zgodnie z przepisami papieża 
Urbana VIII istniał przynajmniej 100 lat przed 1534 r51. Obie sprawy 
zakończyły się zwykłym zatwierdzeniem kultu, czyli beatyfikacją 
równoznaczną w starej, przedkodeksowej formie (bez aprobaty cnót 
heroicznych). Widzimy, więc, iż Wincenty i Czesław nie są kandy-

                                                 
49 H. Misztal, Problemy prawne kanonizacji polskich błogosławionych, 

„Kościół i Prawo” 4(1985), Lublin 1985, s. 269, 287. 
50 W. Padacz., Przejście od beatyfikacji do kanonizacji w procedurze 

kanonicznej, „Polonia Sacra” (Kwartalnik teologiczny) 9(1956), s. 165–172. 
51 Urbanus VIII, Constitutio Apostolica: Caelestis Hierusalem cives, 

5.7.1634, [w:] Codex pro Postulatoribus, Ed. Lauri-Fornari-Santarelli, Ed. 
4. Romae 1929, s. 286–292. Zob. H. Fokciński, Potwierdzenie kultu. Kilka 
refleksji z okazji lektury piętnastego wydania „Index ac Status Causarum”, 
[w:] Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin ks. 
prof. Henryka Misztala, Lublin 2001, s. 465–479. 
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datami do kanonizacji równoznacznej. Należy, więc rozpatrzeć, jakie 
wymogi obowiązywałyby do kanonizacji formalnej w tych spra-
wach52. Otóż w drodze do kanonizacji formalnej zachodzą następują-
ce warunki, których nie można opuścić: 1) doniosłość sprawy dla 
Kościoła, 2) aprobata cnót heroicznych, gdyż nie było jej przed be-
atyfikacją, 3) aprobata cudu i sławy cudów. Nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby w sprawie Wincentego Kadłubka i Czesława oprzeć się na 
przykładach kanonizacji równoznacznych, ale dokonanych na swój 
sposób - mających takie same skutki jak kanonizacja formalna (Mał-
gorzata Węgierska, Karol Lwange, Kazimierz Jagiellończyk). 

Dzisiejsze prawo stawia wyraźne wymogi, że ilekroć został 
już opublikowany dekret konfirmacji kultu dawnego błogosławione-
go, jak to miało miejsce w omawianych sprawach, bez uprzedniego 
udowodnienia cnót heroicznych lub męczeństwa, to obecnie, gdy się 
zdąża do kanonizacji, biskup postępuje według procedury ustano-
wionej w Normae servandae53 dla spraw dawnych. Należy podjąć 
pogłębione studia historyczno-krytyczne nad uzupełnieniem pozycji 
tak, aby była wystarczająca do udowodnienia cnót. Po ewentualnym 
orzeczeniu cnót heroicznych błogosławionego należy przeprowadzić 
aprobatę jednego cudu dokonanego po konfirmacji kultu i dopiero 
wtedy zmierzać do kanonizacji54. 

 
Zakończenie 
Pojęcie spraw dawnych od Piusa XI zwanych historycznymi, a 

od Jana Pawła II na nowo dawnymi, od momentu pojawienia się ich 
w postępowaniu kanonizacyjnym, podlegało pewnym ewolucjom55. 

                                                 
52 H. Misztal, Sprawa kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka, „Prawo 

Kanoniczne” 28(1985), nr 3–4, s. 237–246. 
53 Acta Apostolicae Sedis 75(1983), s. 394-403; tł. w. j. pol.: H. Misztal, 

Prawo kanonizacyjne..., s. 541–551.  
54 Zob. Acta Apostolicae Sedis 99(2007), s. 465-517; H. Misztal, 

„Sanctorum Mater” Instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o pro-
wadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kano-
nizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008, s. 52-55. 

55 B. Wysocka, dz. cyt., s. 9 (mps Archiwum Uniwersyteckie KUL). 
Zob. szerzej: R. Rodrigo, Manuale delle cause di beatificazione e canoniz-
zazione, Roma 2004; J. L. Gutiérrez, L'istruttoria diocesiana nelle cause di 
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Obecnie w Instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowa-
dzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach 
kanonizacyjnych „Sanctorum Mater” – art. 30 § 1. stanowi „Sprawa 
jest dawna, gdy dowody dotyczące cnót in specie lub męczeństwa 
sługi Bożego są oparte wyłącznie na źródłach pisanych, kiedy braku-
je świadków naocznych na temat heroiczności cnót lub męczeństwa 
sługi Bożego”56.  

Dowodzenie winno się, więc opierać na podstawie zgroma-
dzonej dokumentacji. Można także wnioskować, iż należy gromadzić 
nie tylko dokumenty odnoszące się bezpośrednio do kandydata na 
ołtarze, ale wszelkiego rodzaju dokumenty, które mają jakikolwiek 
związek ze sprawą. 

Kanonizacje są obecne w Kościele od samego początku. Pod-
czas wieków zmienił się formalny sposób dawania świadectwa o 
świętości, podczas gdy jego istota pozostała niezmienna. Kanoniza-
cja dotyczy życia moralnego Kościoła, święty jest czczony nie tylko, 
jako ten, kto z całą pewnością jest zbawiony, ale także, jako godny 
naśladowania przykład życia chrześcijańskiego (walor eklezjalny 
procesu kanonizacyjnego). 

Słowa klucze: postępowanie kanonizacyjne, sprawy dawne 
(historyczne), wypadek wyjęty. 

 
Summary: 
From the very beginning of the Church’s history the saints 

were worshiped in the public cult. Former matters were an important 
issue in the canonization proceeding. These matters are especially 
significant when the evidences concerning the virtues, especially 
those of God’s servant martyrdom, are strictly based on the written 
sources and when there is a lack of the eye-witnesses who can con-
firm heroism of virtues or God’s servant martyrdom. The fallowing 

                                                                                                        
canonizzazione, [w:] Congregatio de Causis Sanctorum. Studium. Corso 
formative per istruire le Cause dei Santi, t. I: Parte Teologica, dispensae ad 
usum privatum auditorium, Cittá del Vaticano 2004, s. 183–261. 

56 Acta Apostolicae Sedis 99(2007), s. 465-517; H. Misztal, „Sanctorum 
Mater” Instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu 
dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. 
Komentarz, Lublin 2008, s. 54. 
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article is an attempt to grasp the former (historical) matters in the 
popes’ successive legislation beginning from Urban VIII (1623-
1644) up to John Paul II (1978-2005). 
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Paweł Podolski  
 
Wartość etyki finansów w funkcjonowaniu rynków finansowych: 

kryzys 2007-2009 jako globalny kryzys aksjologiczny 
 

Wstęp 
Powołanie do świętości stanowi pierwsze i podstawowe powo-

łanie, które Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie i przez Ducha Świętego 
kieruje do każdego człowieka. Zgodnie z postanowieniami Soboru 
Watykańskiego II „wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i 
zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskona-
łości miłości, dzięki zaś tej świętości chrześcijan, także w społeczno-
ści ziemskiej rozwija się bardziej godny człowieka sposób życia”1. 
Istotne wydaje się przede wszystkim wskazanie dążenia do „święto-
ści w normalnych warunkach życia zawodowego i społecznego. Dla-
tego w odpowiedzi na swe powołanie winni [świeccy] traktować 
codzienne zajęcia jako okazje do tego, by zbliżać się do Boga, speł-
niać Jego wolę i służyć innym ludziom...”2.  

W kontekście zagadnienia funkcjonowania rynków finanso-
wych i podejmowania działań przedsiębiorczych wezwanie do świę-
tości zdaje się odgrywać szczególną rolę, gdyż to właśnie na osobach 
zaangażowanych w te dziedziny życia spoczywa największa odpo-
wiedzialność za kierunek, w jakim rozwija się światowa gospodarka, 
w ramach której, poprzez wytwarzanie dóbr i świadczenie usług, 
zaspokajane są potrzeby społeczeństwa3. Rola etyki i orientacji ak-
sjologicznej ludzi zaangażowanych w funkcjonowaniu wymiany 
rynkowej, między innymi ze względu na doświadczenia światowego 

                                                 
1 Sobór Watykański II, Lumen gentium, rodział V, 40, źródło: 

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/sobor_II/lumen_gentium/V.php 
2 Jan Paweł II, adhortacja apostolska, Christifideles Laici, O powołaniu i misji 

świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po soborze watykańskim II, 
rozdział I, 17, źródło: 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_II/adhortacje/christifideles.h
tml 

3 S. Sztaba, Ekonomia od A do Z, Wydawnictwa Akademickie i Profe-
sjonalne, Warszawa 2007. 
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kryzysu lat 2007-2009, staje się coraz powszechniej uważana za 
jeden istotnych czynników wywierających wpływ na stabilność i 
praworządność systemu gospodarczego45. 

 
1. Światowy kryzys gospodarczy 2007-2009 jako kryzys 

aksjologiczny 
Kryzys, który w 2007 roku wybuchł na rynku finansowym 

Stanów Zjednoczonych i bardzo szybko rozprzestrzenił się na świa-
towych rynkach, a następnie przeniknął do sfery realnej i finansów 
publicznych, ma charakter systemowy6, którego fundamentalną 
przyczyną wydaje się być odseparowanie sfery finansowej od swojej 
pierwotnej – służebnej funkcji wobec sfery realnej gospodarki. Fi-
nanse stanowią bowiem ogół zjawisk pieniężnych powstających w 
związku z działalnością gospodarczą i społeczną człowieka, poprzez 
które dokonuje się alokacji zasobów w gospodarce, co warunkuje 
zachodzenie procesów ekonomicznych, w efekcie których zaspoka-
jane są potrzeby społeczne7. 

Wydaje się, że za podstawowe przyczyny narastania dysfunk-
cjonalności sfery finansowej oraz wybuchu kryzysu finansowego 
należy uznać przede wszystkim: 1) nadmierną liberalizację rynków 
finansowych, 2) proces niekompletnej globalizacji, 3) finansyzację 
oraz 4) istnienie dysfunkcjonalnych struktur instytucjonalnych. 

 
1.1.  Proces niekompletnej globalizacji 
Globalizacja bywa definiowana jako ogół procesów prowa-

dzących do coraz większej współzależności i integracji: państw, 
społeczeństw, kultur i gospodarek, czego efektem jest tworzenie się 
"jednego świata" i światowego społeczeństwa8, tworzącego coraz 
bardziej zunifikowaną kulturę, w której miejsce tradycyjnych dla 

                                                 
4 S. Łobejko, Globalizacja a współczesny kryzys finansowy, Warszawa: Eu-

ropejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie, 2012. 
5 W. Szymański, Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Wydawnictwo 

Difin, Warszawa 2009. 
6 G. Kołodko, Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, „Ekonomi-

sta” 1(2010), s. 117-125. 
7 S. Owsiak, Finanse, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015. 
8 M. Kempny, Encyklopedia socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1998. 
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danych społeczeństw norm i przekonań zajmują wartości o charakte-
rze typowo konsumpcyjnym, co ze względu na to, iż pełnią one rolę 
kryteriów wyboru dążeń ogólnospołecznych, wydaje się stanowić 
jedną z przyczyn wybuchu i tak dramatycznego przebiegu kryzysu.  

Ponadto na obecnym etapie globalizacja wydaje się być nie-
kompletna ze względu na niejednakowy poziom zglobalizowania 
poszczególnych rynków, jakie można wyróżnić na podstawie przed-
miotu obrotu. Rynek finansowy jest uważany za najbardziej zgloba-
lizowany, czego przeciwieństwem może być rynek pracy9. W przy-
padku rynku finansowego, poprzez postępujące procesy liberalizacji 
i deregulacji, doprowadzono do swobody przepływu kapitału w skali 
globalnej, przy braku zapewnienia instytucjonalnych podstaw two-
rzenia i egzekucji ogólnoświatowych regulacji oraz narzucenia ryn-
kowi warunków brzegowych i standardów. Zdaniem E. Radomskiej10 
„rynek globalny przypomina grę bez reguł i arbitra, nie ma też me-
chanizmu i sposobów wymuszających działania służące celom glo-
balnym”. Warto przypomnieć, że już w 1944 roku J.M. Keynes 
ostrzegał o destabilizującym wpływie na rynek swobodnego prze-
pływu kapitału spekulacyjnego. 

Wydaje się, iż popełniono błąd złożenia, polegający na nie do-
strzeganiu możliwości istnienia sprzeczności pomiędzy racjonalno-
ścią podmiotu a racjonalnością w skali całej gospodarki1112, pomimo 
braku rzetelnych dowodów na istnienie mechanizmu niewidzialnej 
ręki rynku13. Ponadto zgodnie z tezami ordoliberałów brak regulacji 

                                                 
9 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja giełd papierów war-

tościowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu” 315(2013), s. 181-199. 

10 E. Radomska, Globalny kryzys finansowy – przyczyny, przebieg, skut-
ki, „Zarządzanie Zmianami Zeszyty Naukowe” 59(2013), s. 1-21. 

11 J. M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, 
PWN, Warszawa 1936/1985. 

12 M. Kalecki, Prace z teorii koniunktury 1933-1939, PWE, Warszawa 1962. 
13 P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 1996. 
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na globalnym rynku może prowadzić do jego degeneracji ze względu 
na degenerację konkurencji14. 

 
1.2.  Liberalizacja rynków finansowych 
Powodem stopniowego wycofywania się poszczególnych 

państw z kontroli nad przepływem kapitału wydał się być narastający 
nacisk środowiska finansistów na liberalizację rynku, szczególnie 
widoczny w działaniach podejmowanych przez Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy15. Już w 1970 roku Stany Zjednoczone, Republi-
ka Federalna Niemiec, Kanada i Szwajcaria ograniczyły restrykcje w 
obrocie instrumentami rynku kapitałowego. W 1979 roku tak samo 
postąpiono w Wielkiej Brytanii, a w 1980 roku w Japonii. W 1988 
roku podjęto decyzję o utworzeniu europejskiego rynku wewnętrz-
nego, definiowanego jako "obszar bez granic wewnętrznych, na któ-
rym zostaje zapewniony wolny przepływ towarów, osób, usług i 
kapitału zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu” (art. 26 
ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; wcześniej art. 
14 ust. 2 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską). Peter 
Schmidhuber, ówczesny komisarz, stwierdził, iż akt ten stanowi 
„największy program deregulacyjny naszych czasów” ("the largest 
deregulation programme of our time"), co uważał za historyczną 
szansę na uwolnienie sił ekonomicznych i politycznych w celu osią-
gnięcia wzrostu społecznego i gospodarczego. 

Podejmowane od lat siedemdziesiątych XX wieku działania 
mające na celu deregulację i liberalizację rynków finansowych miały 
swoje oparcie w rozwijającej się od tamtego okresu ideologii neoli-
beralnej. Podstawę neoliberalizmu w ekonomii stanowiły przede 
wszystkim tezy głoszone przez przedstawicieli szkoły klasycznej, 
monetaryzmu oraz ekonomia podaży16. Neoliberalizm wydaje się 

                                                 
14 E. Mączyńska, Ład gospodarczy. Bariery i dylematy, [w:] E. Mączyń-

ska, Z. Sadowski (red.), O kształtowaniu ładu gospodarczego, PTE, War-
szawa 2008 

15 H. P. Martin, H. Schumann, Pułapka globalizacji, Wydawnictwo 
Dolnośląskie, Wrocław 2000. 

16 J. Żyżyński, Neoliberalizm – ślepa uliczka globalizacji, [w:] A. Go-
ryńska (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej? (s. 17-44), POLTEXT, War-
szawa 2010. 



123 
 

stanowić zeitgeist, a więc intelektualny i kulturalny klimat okresu, w 
którym następuje globalizacja, w tym globalizacja rynków finanso-
wych17 i związany z nią wzrost znaczenia międzynarodowych insty-
tucji finansowych. 

Deklarowany powrót do założeń ekonomii klasycznej wydaje 
się jednak w dużej mierze selektywny. Aksjomatem stało się przeko-
nanie o bezwzględnej wyższości nieograniczonego żadnymi regula-
cjami mechanizmu rynkowego18. Można zauważyć, że główne tezy 
nurtów związanych z ideologią neoliberalną stanowiły zanegowanie 
działań interwencjonistycznych podejmowanych w największej go-
spodarce świata od czasów Wielkiego Kryzysu. Wydaje się, że 
wzrost popularności ideologii neoliberalnej uwarunkowany był ogra-
niczoną skutecznością w latach siedemdziesiątych polityki gospodar-
czej New Dealu, prowadzonego w duchu keynesizmu. Niekorzystna 
sytuacja gospodarcza najważniejszych państw kapitalistycznych 
doprowadziła do wzrostu popularności nurtów ekonomicznych zwią-
zanych z ideologią neoliberalną. Ekonomia podaży stała się podsta-
wą polityki gospodarczej realizowanej przez rząd Ronalda Reagana. 
Głównymi postulatami polityki gospodarczej prowadzonej w duchu 
neoliberalizmu stały się19:  

• negowanie roli popytu w gospodarce. Przedstawiciele eko-
nomii podaży postulowali, że zagregowana podaż jest zdetermino-
wana wysokością zagregowanego popytu. Założenie to jest zbieżne z 
prawem Saya, które jest współcześnie krytykowane przez większość 
ekonomistów.  

• minimalizacja podatków i roli państwa. Argumentem wysu-
wanym przez zwolenników obniżania podatków jest zazwyczaj kon-

                                                 
17 Problem ideologii neoliberalnej w kontekście liberalizacji i deregula-

cji rynków finansowych został szczegółowo omówiony w pracy P. Podol-
skiego, Samotność tradera: algo trading i globalizacja rynków finanso-
wych, [w:] J. Zimny (red.), Samotność: wybór czy konieczność? (s. 677-
695), Eikon Plus, Stalowa Wola 2014. 

18 J. Żyżyński, Neoliberalizm.., dz. cyt. 
19 P. Podolski, Samotność tradera: algo trading i globalizacja rynków 

finansowych, [w:] J. Zimny (red.), Samotność: wybór czy konieczność? (s. 
677-695), Eikon Plus, Stalowa Wola 2014. 
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cepcja krzywej Laffera. Zdaniem J. Żyżyńskiego20 koncepcja ta 
oparta jest na nieprawdziwych podstawach i wskazuje na niewłaści-
we rozumienie polityki fiskalnej. 

• deregulacja gospodarki rynkowej. Postulat ten był związany 
z przekonaniem zwolenników ekonomii podaży o wyższości mecha-
nizmów rynkowych nad regulacją rynku. Wydaje się, że skuteczna 
realizacja tej koncepcji stała się jedną z istotnych przyczyn kryzysu 
2007-2009. Za przykład może służyć to, że brak właściwych uregu-
lowań prawnych oraz ograniczona skuteczność państwowych orga-
nów nadzorujących funkcjonowanie rynku finansowego przyczynił 
się do tworzenia przez instytucje finansowe i wprowadzania do obro-
tu rynkowego instrumentów pochodnych, które były na tyle oderwa-
ne od jakiejkolwiek sfery realnej, iż inwestowanie w nie stanowiło 
bardziej rodzaj hazardu niż lokowania kapitału. 

• dyscyplina finansowa państwa. W ekonomii podaży postu-
lowano istnienie równowagi budżetowej, a nawet zalecano istnienie 
stanu nadwyżki. Prowadzenie takiej polityki, niezależnie od bieżące-
go stanu gospodarki, wydaje się nie sprzyjać stabilizacji wzrostu 
gospodarczego. W okresie dekoniunktury istotne znaczenie ma bo-
wiem zasilanie gospodarki oszczędnościami stanowiącymi nadwyżkę 
nad inwestycjami21. 

• walka z inflacją. Przyjęcie za podstawowy cel stabilizacji 
wartości pieniądza zazwyczaj oznacza, zgodnie z podejściem mone-
tarystycznym, odsunięcie na drugi plan takich celów jak: stabilny 
wzrost gospodarczy czy niskie bezrobocie. Celem prowadzonej w 
ten sposób polityki miał być świat bezinflacyjny. Wydaje się, że sam 
cel – świat, w którym nie występuje inflacja – jest niepożądany z 
punktu widzenia gospodarczego. Ze względu na to, że inflacja ma 
charakter statystyczny, jej zerowy poziom musiałby implikować 
istnienie deflacji w niektórych obszarach gospodarki.  

Rację zdaje się zatem mieć G. Kołodko22, twierdząc, że w po-
lityce gospodarczej inspirowanej neoliberalizmem, następuje myle-
nie celów ze środkami. Utrzymywanie na niskim poziomie inflacji, 

                                                 
20 J. Żyżyński, Budżet i polityka podatkowa, PWN, Warszawa 2009. 
21 J. Żyżyński, Neoliberalizm.., dz. cyt. 
22 G. Kołodko, Neoliberalizm i światowy kryzys.., dz. cyt. 
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redukcji obciążeń fiskalnych czy dyscyplina budżetowa powinny 
stanowić środki do realizacji celu, jakim jest stabilny rozwój gospo-
darczy, zapewniający realizację potrzeb społeczeństwa. 

W efekcie prowadzenia polityki gospodarczej w duchu neoli-
beralizmu następował natomiast proces stopniowego przechodzenia 
władzy od państwa w kierunku kapitału zarządzanego przez rynkowo 
zorientowane instytucje23, ze względu na uzależnienie państw od 
przepływów kapitału. Międzypaństwowa konkurencja o kapitał i 
inwestycje, między innymi poprzez oferowanie dotacji, ulg czy 
zwolnień podatkowych często niedostępnych dla rodzimych małych i 
średnich przedsiębiorstw prowadzi do monopolizacji gospodarki tak 
na szczeblu krajowym jak i światowym, czego skutkiem staje się 
koncentracja władzy ekonomicznej w rękach ograniczonej liczby 
zintegrowanych, międzynarodowych korporacji24. N. Chomski, jeden 
z najczęściej na świecie cytowanych naukowców, mówi nawet o 
wirtualnym parlamencie inwestorów i pożyczkodawców, który wy-
wiera coraz większy wpływ na podejmowane przez rząd decyzje25. 

Wpływ ten, uwarunkowany w znaczniej mierze dążeniem do 
realizacji partykularnych interesów i odnoszeniem krótkotermino-
wych zysków, wydaje się być niekorzystny dla zdecydowanej więk-
szości społeczeństwa, a w dalszej perspektywie także dla funkcjo-
nowania gospodarki. Polityka gospodarcza prowadzona zgodnie z 
neoliberalnymi przesłankami - zmianami polityki podatkowej na 
korzyść górnych klas dochodowych, uelastycznianiem rynku pracy 
czy przenoszeniem produkcji do krajów o niskich kosztach pracy i 
podatkach jest jedną z istotnych przyczyn wzrostu polaryzacji do-
chodów, którą należy uznać za jedną ze strukturalnych przyczyn 
kryzysu. W Stanach Zjednoczonych w latach 1970-1999 przeciętna 
płaca wzrosła średnio o 10%, natomiast wynagrodzenie 100 preze-
sów największych korporacji wzrosło średnio o 2900%26. Majątek 
10% najbogatszych gospodarstw domowych jest warty 106 razy 
                                                 

23 M. Wolf, Fixing global Finance, Johns Hopkins University Press, 
Baltimore 2008. 

24 D. Barney, Społeczeństwo sieci, Sic!, Warszawa 2008. 
25 J. Żakowski, Anty-Tina-rozmowy o lepszym świecie, myśleniu i życiu, 

Sic!, Warszawa 2005. 
26 T. Kowalik, Kapitalizm kasyna, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2009. 
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więcej niż majątek 20% najbiedniejszych27. Wzrost zróżnicowania 
majątkowego i polaryzacji dochodów w państwach wysoko rozwi-
niętych sprzyja bowiem spadkowi popytu na rynku globalnym i na-
rastaniu bariery popytu, gdyż krańcowa skłonność do oszczędzania 
osób bardziej zamożnych jest wyższa niż osób mniej zamożnych. 
Szacuje się, że 11,5% ludności Stanów Zjednoczonych, Kanady i 
Europy Zachodniej generuje 60% wydatków w sakli globalnej28. 
Ponadto w efekcie tych zjawisk postępuje rozwarstwianie społeczeń-
stwa na grupę potrzebującą wsparcia kredytowego w celu utrzymania 
konsumpcji na dotychczasowym poziomie oraz grupy gromadzącej 
zasoby finansowe naznaczone dużą preferencją płynności29, które nie 
są przeznaczane na inwestycje w sferę realną, ale lokowane na rynku 
finansowym.  

Sytuacja podobna do zjawiska rozwarstwiania społeczeństwa 
zachodzi od lat 90. XX wieku na szczeblu międzynarodowym, gdzie 
coraz wyraźniej rysuje się podział na kraje konsumujące na kredyt - 
kraje wysoko rozwinięte na czele ze Stanami Zjednoczonymi oraz 
kraje finansujące tę konsumpcję – kraje azjatyckie, przede wszyst-
kim Chiny30. Proces ten, uwarunkowany zróżnicowaną dynamiką 
rozwoju rynków, stanowi istotną przyczynę strukturalną kryzysu31, 
gdyż prowadzi do narastania nierównowagi handlowej i płatniczej. 

Zglobalizowanie rynków finansowych połączone z ich deregu-
lacją stworzyło podstawy do pojawienia się innowacji finansowych 
umożliwiających stosowanie na niespotykaną wcześniej skalę dźwi-

                                                 
27 L.C. Thurow, Powiększenie bogactwa, Helios, Gliwice 2006. 
28 B.R. Barber, Skonsumowani-Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje do-

rosłych i połyka obywateli, Muza, Warszawa 2008. 
29 W. Szymański, Kryzys globalny.., dz. cyt. 
30 P. Podolski, Globalny kryzys finansowy: przyczyny, mechanizmy 

transmisji oraz skutki dla państw latynoamerykańskich zrzeszonych w Or-
ganizacji Państw Amerykańskich, [w:] K. Sarzyński (red.), Organizacja 
Państw Amerykańskich – jedność kontynentalna czy dominacja USA (s. 36-
46). Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015. 

31 J. Węcławski, Wielkie banki i ich rola w kryzysie finansowym, „Anna-
les Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 47(2013), 
219-228. 
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gni finansowej i transferu ryzyka. A. Brender i F. Pisani32 przedsta-
wiają mechanizm recyrkulacji oszczędności i ryzyka, dzięki któremu 
przekształcono nawis oszczędności gospodarek rozwijających się 
(inwestowany w praktycznie wolne od ryzyka obligacje państwowe) 
w obarczone ryzykiem kredyty udzielane konsumentom i przedsię-
biorstwom, jako „prawdopodobnie najbardziej oryginalny i najmniej 
akcentowany efekt globalizacji”33. W ten sposób 5 bilionów dolarów 
oszczędności gospodarek wschodzących zostało przekształcone w 
pulę kredytów, w tym kredytów subprime, a związane z nimi ryzyko 
zostało rozproszone na inwestorów z całego świata. Racje wydaje się 
mieć jednak D.M. Smick34, twierdząc, że bezpośrednią przyczyną 
załamania na rynku była nie tyle niewypłacalność kredytobiorców 
subprime, co raczej kryzys zaufania do samego systemu finansowe-
go, spowodowany brakiem jego przejrzystości i dostępu do rzetelnej 
informacji. 

 
1.3.  Finansyzacja 
Wykorzystywanie na coraz większą skalę instrumentów po-

chodnych, kontraktów futures oraz dźwigni finansowej, połączone z 
niezneutralizowanym przez inflację napływem pieniądza na rynek 
finansowy, stanowiącym efekt nawisu oszczędności gospodarek 
wschodzących oraz powstawanie nadmiernych rezerw gotówkowych 
związanych z polaryzacją dochodów, doprowadziło do nadpropor-
cjonalnego wzrostu sfery finansowej w stosunku do sfery realnej, 
określanego jako giełdyzacja lub finansyzacja. Finansyzacja, zwią-
zana z odrywaniem cen walorów od wartości fundamentalnych oraz 
nadmiernym wzrostem znaczenia usług finansowych w gospodarce, 
wydaje się stanowić istotną przyczynę kryzysu. 

Do lat 70. XX wieku, PKB Stanów Zjednoczonych stanowił 
nie mniej niż około 40% obrotów finansowych, w 1980 było to już 
tylko około 15%, a w 2000 niecałe 2%35. W skali globalnej obroty 
                                                 

32 A. Brender, F. Pisani, Global Finance and Its Collapse, Dexia, Bel-
gium 2009. 

33 Tamże 
34 D. M. Smick, The World Is Curved. Hildden Dangers to the Global 

Economy, Penguin, New York 2009. 
35 J. Żyżyński, Neoliberalizm – ślepa uliczka globalizacji…., dz. cyt. 
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finansowe znacznie przewyższają potrzeby sfery realnej gospodarki. 
Szacuje się, że roczne obroty na światowym rynku finansowym wy-
noszą 40 bilionów dolarów, podczas gdy na pokrycie wszystkich 
inwestycji i obrotów handlu międzynarodowego wystarczyłoby 800 
miliardów dolarów36. Przedstawione dane wydają się potwierdzać 
tezę o odseparowaniu sfery finansowej od swojej pierwotnej – słu-
żebnej funkcji wobec sfery realnej gospodarki i zaangażowaniu naj-
zdolniejszych finansistów w tworzenie coraz bardziej złożonych 
derywatów umożliwiających spekulację na coraz większą skalę. 
Istotną rolę w tym procesie odegrało także istnienie dysfunkcjonal-
nych struktur instytucjonalnych. 

 
1.4.  Istnienie dysfunkcjonalnych struktur instytucjonalnych 
Istniejące w momencie wybuchu kryzysu struktury instytucji 

finansowych wydają się być dysfunkcjonalne, a więc nieprzystoso-
wane do pełnienia swoich funkcji, zarówno na samym rynku finan-
sowym, jak i świadczenia usług finansowych podmiotom ze sfery 
realnej gospodarki. Słabość architektury systemu finansowego, która 
została obnażona w wyniku kryzysu, zdaje się wynikać przede 
wszystkim z braku systemu nadzoru i kontroli finansowej na szcze-
blu międzynarodowym i jego ograniczonej skuteczności w przypad-
ku wielu państw3738. Proces globalizacji rynków finansowych prze-
biegający szybciej niż rozwój nadzoru nad nimi oraz prowadzona od 
lat 70. XX wieku deregulacja przyczyniły się do powstania sytuacji, 
w której część podmiotów biorących udział w obrocie instrumentami 
finansowymi (np. SPV) znajdowała się całkowicie poza kontrolą39, a 
część ze względu na podejmowanie inwestycji pozabilansowych 
miało narzucone nieadekwatne do podejmowanego ryzyka ostrożno-
ściowe wymogi kapitałowe.  

                                                 
36 P. Dicken, Global Shift: Reshaping the Global Economic Map in the 

21st Century, Guilford Press, New York 2003. 
37 J. Larosiere, Raport grupy Larosiere, 

[http:__ec.europa.eu_commission–barroso_president_pdf ], dostęp: 2009. 
38 J. E. Stiglitz, Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the 

World Economy, Norton, New York 2010. 
39 T. Nieborak, Globalny kryzys finansowy– istota, przyczyny, konsekwen-

cje, „ Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 72(2010), s. 95-106. 
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Za warunki początkowe kryzysu należy uznać przede wszyst-
kim takie zjawiska jak: niedoszacowanie ryzyka cechującego nowo 
emitowane aktywa, brak przejrzystego odzwierciedlenia instrumen-
tów pochodnych w bilansach instytucji finansowych, silne krajowe i 
międzynarodowe powiązania między instytucjami finansowymi oraz 
wysoki poziom lewarowania w systemie finansowym40. Ponadto 
przyznawanie przez agencje ratingowe zawyżonych ocen inwestycji 
dłużnej (ratingów), należy uznać za jedną z podstawowych przyczyn 
powstania i pęknięcia bańki spekulacyjnej w segmencie kredytów 
subprime. Instrumenty finansowe oparte na sekurytyzacji aktywów, 
takie jak CDO, MBS czy CDS, o trudnym do oszacowania ryzyku 
inwestycyjnym, które otrzymywały oderwane od rzeczywistości, 
wysokie ratingi41, stanowiły najważniejszy z punktu widzenia anali-
zy przyczyn kryzysu 2007-2009 przedmiot transferu ryzyka. 

Działanie agencji ratingowych pozwoliło zatem na intensywny 
rozwój od początku XXI wieku nowego modelu bankowości - finan-
sowania na odległość (ang. arms-length financing), który polegał na 
braku kontroli przez bank ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy. 
Banki i inne instytucje finansowe zamiast zarządzać ryzykiem zaj-
mowały się jego transferem na innych uczestników rynku42. Po 
sprzedaży określonej liczby kredytów, w tym kredytów wysokiego 
ryzyka, instytucja emitowała papiery wartościowe zabezpieczone 
przychodami ze spłacanych kredytów, w związku z czym ryzyko 
kredytowe znikało z bilansu banku i zostawało przeniesione na inwe-
stora nabywającego takie walory43. W zdecydowanej większości 
przypadków inwestorzy, ani regulatorzy rynku nie byli świadomi 
skali ryzyka związanego z tego typu instrumentami finansowymi 
opartymi na sekurytyzacji aktywów. Emitowane papiery wartościo-
we zawierały bowiem wiązki aktywów o różnym poziomie ryzyka 
dobrane za pomocą zaawansowanych modeli matematycznych w ten 

                                                 
40 O. Blanchard, The Crisis: Basic Mechanisms, and Appropriate Poli-

cies, IMF Working Paper WP/09/80, 2009. 
41K. Rybiński, Globalny bank centralny, [w:] A. Szablewski (red.), Mi-

gracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009. 
42 J. E. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 2004. 
43 K. Rybiński, Globalny bank centralny…, dz. cyt. 
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sposób, aby uzyskać bardzo niski jego poziom dla całej ich transzy. 
Przyjmowano, błędne jak się okazało, założenie, że poprzez rozpro-
szenie ryzyka możliwe jest jego zniwelowanie. W funkcjonowaniu 
opisanego „łańcucha kredytowego” pojawiły się zatem przesłanki do 
zaistnienia pokusy nadużycia (moral hazard) – podmioty zaangażo-
wane w udzielanie kredytów, teoretycznie będąc zabezpieczone 
przed ryzykiem, udzielały bardziej ryzykownych kredytów niż w 
sytuacji gdyby były w pełni wyeksponowane na ryzyko. Wydaje się, 
że osobom zatrudnionym w tych instytucjach zabrakło poczucia od-
powiedzialności za skutki podejmowanych przez siebie działań. 

Szczególnie istotną rolę w tym procesie odegrały agencje ra-
tingowe, dokonujące oceny ryzyka inwestycji w tego typu papiery 
wartościowe, które z oczywistych względów miały dostęp do mniej-
szej liczby informacji o jakości portfela kredytowego niż banki 
udzielające kredytów, które z kolei pozbawione były wiedzy pośred-
nika kredytowego, bezpośrednio obsługującego klientów. Pomimo 
posiadania tak ograniczonych danych, wiele agencji ratingowych nie 
wahało się przyznawać najwyższych ratingów – AAA tego typu 
walorom. Zdaniem K. Rybińskiego44 mogło to wynikać z silnego 
powiązania tych agencji z instytucjami emitującymi instrumenty 
dłużne zabezpieczone aktywami, gdyż w niektórych przypadkach 
czerpały one nawet ponad połowę swoich przychodów z nadawania 
ratingu takim papierom wartościowym.  

Agencje ratingowe, które zgodnie z założeniami miały być cał-
kowicie niezależne, ułatwiały zatem bankom i innym instytucjom trans-
fer ryzyka związany ze sprzedażą instrumentów finansowych opartych 
na zagrożonych brakiem spłaty aktywach, gdyż wysoki rating przyzna-
ny przez agencje ratingowe, cieszące się do czasu kryzysu dużym za-
ufaniem, usypiał czujność inwestorów, którzy chętnie nabywali wyso-
kooprocentowane i „bezpieczne” papiery wartościowe. 

 
2.  Rola etyki finansów w funkcjonowaniu rynków finansowych 

Dysfunkcjonalność instytucji finansowych wydaje się być w 
znacznej mierze uwarunkowana czynnikami organizacyjnymi, takimi 
jak oderwanie własności od zarządzania i związanym z tym brakiem 

                                                 
44 Tamże 
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odpowiedzialności majątkowej managerów, które facylitują podej-
mowanie nieetycznych działań. 

Osoby tworzące zarządy spółek zazwyczaj są oceniane zgod-
nie z teorią budowania wartości dla akcjonariuszy45, co sprzyja nad-
miernej akceptacji ryzyka46 i dominacji celów krótkookresowych47 
związanych z dążeniem do maksymalizacji stopy osiąganego zysku i 
wartości spółki w bieżącym okresie sprawozdawczym. Niedosta-
tecznie docenia się natomiast rolę inwestycji czy zmian organizacyj-
nych, które choć w krótkim okresie mogą być kosztowne, to pozwa-
lają na budowanie przewagi konkurencyjnej oraz osiągnięcie stabil-
nego i długoterminowego wzrostu przedsiębiorstwa. 

Podejmowaniu nadmiernego ryzyka przez managerów instytu-
cji finansowych może także sprzyjać centralizacja zarządzania ryzy-
kiem. Ze względu na dużą liczbę, różnorodność i dynamikę zmian 
sytuacji na rynkach, centralizacja może utrudniać dokonywanie pra-
widłowej oceny ryzyka na ich poszczególnych segmentach. Poziom 
ryzyka przyjęty za właściwy dla całej instytucji finansowej może być 
nieodpowiedni dla poszczególnych rynków lokalnych, co w konse-
kwencji może prowadzić do wystąpienia lokalnej nierównowagi. 
Ponadto w analizach nie zawsze uwzględnia się możliwość „kumula-
cji różnego rodzaju ryzyka, np. ryzyka od udzielonych kredytów oraz 
ubezpieczeń dla tego samego konsumenta przez różne podmioty 
należące do jednego holdingu”48. 

Za istotną przesłankę narastania dysfunkcji w systemie finan-
sowym można uznać także działania podejmowane przez krajowe i 
międzynarodowe organizacje - przede wszystkim przez Międzynaro-
dowy Fundusz Walutowy, prowadzące do uspołeczniania strat nie-
których inwestorów49. Podważa to teorię zysku F. H. Knighta50, 

                                                 
45 S. Wyciślak, Globalny kryzys finansowy 2008. Przyczyny – zarażanie 

– skutki, „Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosun-
ków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 24(2008), s. 1-6. 

46 T. Nieborak, Globalny kryzys finansowy…, dz. cyt. 
47 T. Clarke, Corporate Governance Causes of the Global Financial Crisis. 

International Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge 2011. 
48 S. Łobejko, Globalizacja a współczesny kryzys finansowy..., dz. cyt. 
49 W. Szymański, Kryzys globalny…, dz. cyt. 
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zgodnie z którą zysk stanowi rekompensatę za ponoszenie ryzyka, 
którego nie można ubezpieczyć. J. Stiglitz51 przytacza w swojej 
książce przykład udzielania kredytów przez MFW w celu podtrzy-
mania kursu waluty kraju wchodzącego w stan kryzysu, aby umożli-
wić wycofanie kapitału krajów wysoko rozwiniętych. Cenę za to 
ponosi społeczeństwo tego kraju, które musi spłacić zaciągnięte dłu-
gi. Legitymizuje to nieodpowiedzialną działalność instytucji finan-
sowych, gdyż ryzyko działalności jest przejmowane przez społeczeń-
stwo, a potencjalne zyski są prywatyzowane. 

 
3. Etyka finansów w Społecznej Nauce Kościoła 
Społeczna nauka Kościoła, nazywana także doktryną spo-

łeczną Kościoła i katolicką nauką społeczną jest ukierunkowana na 
rozwiązywanie aktualnych problemów życia społecznego i wskazy-
wania właściwej drogi dla rozwoju cywilizacyjnego ludzkości52. W 
obszarze zainteresowania chrześcijańskiej refleksji moralnej zawsze 
pozostawały problemy ekonomiczne i finansowe. Myśl ta stanowiła 
inspirację takich zbiorów praw obejmujących regulacje życia spo-
łeczno-gospodarczego jak: Kodeks cesarza Justyniana (529 r.), De-
krety kameduły Jana Gracjana (1140 r.) czy Dekretały papieża Grze-
gorza XI (1234 r.)53.  

Za twórcę Społecznej nauki Kościoła uważa się papieża Leona 
XIII, który w 1891 roku wydał encyklikę Rerum novarum. Samo 
określenie „katolicka nauka społeczna” pojawiło się po raz pierwszy 
w encyklice Quadragesimo anno Piusa XI z 1931 roku, w której 
między innymi wyraźnie ukazane jest niebezpieczeństwo płynące z 
koncentracji władzy ekonomicznej i kapitału w rękach nielicznych.  

Niezwykle istotny wkład w doktrynę społeczną Kościoła 
wniósł święty Jan Paweł II, odnosząc się do konieczności „prze-
kształcenia i rewizji struktur współczesnej ekonomii i podziału pra-

                                                                                                        
50 F. H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, Schaffner & Marx, Bos-

ton 1921. 
51 J. E. Stiglitz, Globalizacja…, dz. cyt. 
52 J. Szyran, Czym jest Katolicka Nauka Społeczna?, „Posłaniec św. An-

toniego z Padwy” 14(2009), s. 17. 
53 O. Bazzichi, Etyka finansów w nauce społecznej Kościoła, „Społe-

czeństwo" 14(2004), s. 557-571. 
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cy”54 w kontekście wyzwań przed jakimi stoi ludzkość w XX i XXI 
wieku. Papież podkreślił przede wszystkim konieczność istnienia 
właściwej relacji między sferą realną i finansową, gdzie praca zaw-
sze ma pierwszeństwo przed kapitałem, który ma jedynie służyć 
wzmacnianiu czynników wytwórczych. Jan Paweł II w encyklice 
Centesimus Annus zwrócił także uwagę na popełniany przez część 
ekonomistów błąd złożenia, twierdząc iż rynek nie jest całością po-
szczególnych interesów, lecz wymaga ich oceny i dopasowania we-
dług wyważonej hierarchii wartości, a ostatecznie – dokładnego zro-
zumienia praw i godności człowieka.  

W odniesieniu do analizowanych przyczyn kryzysu szczegól-
nie istotna wydaje się wskazana w nauce społecznej Kościoła wła-
ściwa relacja między wolnością gospodarowania a odpowiedzialno-
ścią za dokonywane wybory. W Liście społecznym Episkopatu USA z 
1986 poruszony jest problem ochrony wolności w dziedzinie gospo-
darki i finansów, której musi jednak także towarzyszyć odpowie-
dzialność za tę wolność55. W wydanym przez episkopat Szwajcarii 
Investire in modo responsabile z 2000 roku wprost powiedziane jest, 
że „inwestycja nie jest więc nigdy obojętna, lecz wywiera pozytywny 
bądź negatywny wpływ na rozwój świata. Każdy, kto zamierza za-
inwestować swoje pieniądze w sposób odpowiedzialny, musi zdać 
sobie z tego sprawę i poszukać najlepszego rozwiązania”56. 

Kompleksowe ujęcie problematyki rynków finansowych sta-
nowi opracowane przez Biuro ds. Problemów Społecznych i Pracy 
Konferencji Episkopatu Włoch dokument z 2000 roku Etyka finan-
sów57, w której poruszony jest między innymi problem procesów 
finansowych w świetle wskazań nauczania społecznego Kościoła 

                                                 
54 Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, Libreria Editrice Vaticana, 

Watykan 1981. 
55 List społeczny episkopatu USA (1986), Sprawiedliwość gospodarcza 

dla wszystkich. Katolicka nauka społeczna a gospodarka USA, [w:] S. Fel, 
J. Kupny (red.), Kościół wobec współczesnych problemów życia gospo-
darczego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002. 

56 Komisja „Justitia et Pax” Episkopatu Szwajcarii, Investire in modo re-
sponsabile, Berno 2000, s. 10-11. 

57 Konferencja Episkopatu Włoch – Biuro ds. Problemów Społecznych i 
Pracy, Etica e finanza, „Quaderni delia Segreteria CEl” 19(2000). 
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oraz Finanse międzynarodowe i działanie moralne58, gdzie dokonany 
został osąd etyczny struktury i poszczególnych instrumentów mię-
dzynarodowego rynku finansowego. 

W obliczu odczuwanych do tej pory negatywnych skutków 
kryzysu i ograniczonej skuteczności prób ich przezwyciężania po-
dejmowanych przez rządy krajów Unii Europejskiej niezwykle war-
tościowe wydaje się pięć zasad pomocnych w przezwyciężaniu kry-
zysu gospodarczego przedstawionych przez biskupa Williama Mur-
phy’ego, przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Sprawiedliwości 
Wewnętrznej i Ludzkiego Rozwoju w USA59. 

Pierwsza z nich dotyczy wzięcia pod uwagę ludzkiego i mo-
ralnego wymiaru kryzysu, który stanowi efekt nadmiernego pragnie-
nia zysków i związanego z tym ryzykownego wejścia w sferę speku-
lacji finansowych bez zwracania uwagi na konsekwencje dla społe-
czeństwa. W zasadzie drugiej zwraca się uwagę na odpowiedzialność 
i przejrzystość w życiu publicznym. Kolejna dotyczy świadomości 
korzyści i ograniczeń wolnego rynku, nad którym konieczne jest 
zapewnienie kontroli, aby zaspokajał podstawowe potrzeby całego 
społeczeństwa. Czwarta zasada obejmuje zobowiązanie do ochrony 
najsłabszych grup społecznych. Ostatnia zasada odnosząca się do 
pomocniczości stanowi wskazanie na odpowiedzialność każdego z 
uczestników rynku za spełnianie własnych powinności. 

Wydaje się, że uwzględnienie w kodeksach etycznych oraz 
standardach społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social 
Responsibility – CSR) oraz stosowanie się do norm zawartych w 
społecznej nauce Kościoła przez pracowników wszystkich szczebli 
zatrudnionych w przedsiębiorstwach tworzących światową gospo-
darkę nie tylko przyspieszyłoby przezwyciężenie skutków kryzysu, 
ale także pozwoliłoby wkroczyć na ścieżkę stabilnego, długotrwałe-
go rozwoju gospodarczego, co mogłoby zapewnić dobrobyt i realiza-

                                                 
58 Konferencja Episkopatu Włoch – Biuro ds. Problemów Społecznych i 

Pracy, Finanza internarionale e agire morale, „Quaderni delia Segreteria 
CEl” 2(2004). 

59 W. Murphy, Kościół w sprawie krachu finansowego, Komunikat Ra-
dia watykańskiego z dnia 30.09.2008, 09(2008), źródło: 
http://www.radiovaticana.va/proxy/pol_RG/2008/Settembre/08_09_30.html 
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cję potrzeb całego społeczeństwa, a nie tylko niektórych jego repre-
zentantów.  

  
4. Rola pedagogii świętości w kształtowaniu etycznego 

wymiaru funkcjonowania systemu finansowego i sfery realnej 
gospodarki 

Istotną rolę we wcielaniu tej idei w życie może pełnić pedago-
gia świętości, która łącząc „całe bogactwo propozycji dostępnych dla 
wszystkich z tradycyjnymi formami pomocy indywidualnej i grupo-
wej oraz z nowszymi formami udostępnianymi przez stowarzyszenia 
i ruchy uznane przez Kościół”60 prowadziłaby do realizacji powoła-
nia wszystkich ludzi – do świętości, aby „stali się światłem dla świa-
ta i dla ludzi im współczesnych”61. Wydaje się, że jest to szczególnie 
potrzebne w momentach kryzysu, nie tylko gospodarczego, ale także 
człowieczeństwa i cywilizacji. 

Wydaje się, iż tak jak stwierdzono we wstępie do niniejszej 
pracy szczególna odpowiedzialność za kierunek, w jakim rozwija się 
światowa gospodarka, w ramach której, poprzez wytwarzanie dóbr i 
świadczenie usług zaspokajane są potrzeby społeczeństwa spoczywa 
na przedsiębiorcach (sfera realna) i ludziach zatrudnionych w sekto-
rze finansowym (sfera finansowa). Osoby powołane przez Boga do 
wykonywania tych zawodów powinny realizować swoje powołanie 
do świętości poprzez uczciwą pracę dla dobra wszystkich członków 
społeczeństwa. Na ten aspekt zwrócił uwagę papież Franciszek I 
przypominając, że „w szczególności przedsiębiorca chrześcijański 
ma zawsze konfrontować Ewangelię z rzeczywistością, w której 
działa. A Ewangelia wymaga od niego, by na pierwszym miejscu 
stawiał człowieka i dobro wspólne by ze swej strony zabiegał o moż-
liwości pracy, płacy godziwej”62.  

                                                 
60 Jan Paweł II, list Apostolski Novo millennio ineunte Ojca Świętego 

Jana Pawła II do Biskupów, Duchowieństwa i Wiernych na zakończenie 
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, źródło: diece-
zja.radiopodlasie.pl/upl/files/.../02337f5d75ce337281526acbad07edce.do 

61 Jan Paweł II, Przemówienie do młodych z Lukki z dnia 23 września 
1989, „Insegnamenti” 12(1989), s. 623-624. 

62 Franciszek I, Papież o przedsiębiorcach: potrzebują modlitwy i 
wsparcia kościelnej wspólnoty, aby mogli dawać pracę, Komunikat Radia 
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Wzorem pełnej realizacji tego powołania mogą być przedsię-
biorcy, którzy swoim życiem zasłużyli do włączenia do grona błogo-
sławionych, takim jak: Edmund Ignacy Rice (1762-1844), Józef An-
toni Tovini (1841-1897), Zefiryn Giménez Malla (1861-1936) czy 
Wincentego Vilar Davida (1889-1937). Wszyscy oni byli w stanie 
przezwyciężyć egoistyczną pokusę maksymalizacji jedynie swojego 
zysku, rozumiejąc, iż zasoby i talenty, którymi Bóg ich obdarzył nie 
są ich własnością, ale muszą służyć realizacji Bożego planu, dobru 
wspólnemu. 

 
Podsumowanie 
Uważa się, że tak jak nieodłącznym elementem rozwoju onto-

logicznego jest doświadczanie kryzysów, tak kryzysy są nieodłącz-
nym elementem gospodarki wolnorynkowej. Źródłosłów terminu 
„kryzys” oznacza ze starogreckiego wybór, decydowanie pod presją 
czasu. Pojawienie się kryzysu stanowi więc okazję do przeprowa-
dzenia reform, które w innej sytuacji mogłyby zostać odrzucone jako 
niepopularne63. Kryzys może zatem stanowić nie przeszkodę a pod-
stawę rozwoju, tak ontologicznego, jak i gospodarczego. Kryzys lat 
2007-2009 wydaje się być przede wszystkim kryzysem etyki i warto-
ści osób zaangażowanych w funkcjonowanie sfery realnej, a przede 
wszystkim sfery finansowej gospodarki. Drogą do przezwyciężenia 
recesji oraz zapobiegania występowania kryzysów w przyszłości 
może być postępowanie zgodne z Bożym powołaniem, gdyż „powo-
łanie przedsiębiorcy stanowi szlachetną pracę pod warunkiem, że 
postawi on sobie pytania na temat głębszego sensu życia; pozwoli 
mu to służyć naprawdę dobru wspólnemu, dzięki podejmowanym 
przez niego wysiłkom pomnażania i lepszego udostępniania wszyst-
kim dóbr tego świata”64.  

                                                                                                        
watykańskiego z dnia 10.05.2014, 5(2014), źródło: 
http://www.radiovaticana.va/proxy/pol_RG/2014/Maggio/14_05_10.html 

63 L. Balcerowicz, Interpretacje kryzysu, [w:] J.B. Taylor (red.), Zrozu-
mieć kryzys finansowy (s. 10-17). PWN, Warszawa 2009. 

64 Franciszek I, Adhokracja apostolska Evangelii Gaudium Ojca Świętego 
do Biskupów Prezbiterów i Diakonów do Osób Konsekrowanych do Wiernych 
Świeckich o głoszeniu ewangelii we współczesnym świecie, źródło: 
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Streszczenie 
W artykule podjęto problem światowego kryzysu lat 2007-

2009 jako kryzysu aksjologicznego w ujęciu etyki i nauki społecznej 
Kościoła. Na podstawie konceptualnej analizy literatury przedmiotu 
postawiono hipotezy: 1) Kryzys 2007-2009 jest kryzysem systemo-
wym, fundamentalnym, którego podłoże stanowi globalny kryzys 
aksjologiczny; 2) Kryzys 2007-2009 jest uwarunkowany co najmniej 
czterema przyczynami systemowymi: a) liberalizacją finansową; b) 
procesem niekompletnej globalizacji; c) finansyzacją oraz d) istnie-
niem dysfunkcjonalnych struktur instytucjonalnych. W pracy zwró-
cono uwagę, że kryzys 2007-2009 stanowi okazję do odnowy i od-
rzucenia starych paradygmatów i wdrożenia nowej architektury fi-
nansowej, dostosowanej do zmieniającej się, globalnej struktury 
gospodarczej. 

Słowa kluczowe: kryzys finansowy, globalizacja, finansyza-
cja, axiologia, etyka finansów 

 
Abstract 
The value of financial ethics on financial markets: crisis of 

2007–2009 as a global crisis of values 
This paper attempts to outline the cause and effect structure of 

the 2007–2009 crisis in the view of axiology, ethics and catholic 
social teaching. Based on a conceptual analysis of the literature on 
the subject, the following hypotheses have been put forward: 1) The 
2007–2009 crisis is a system-related, fundamental crisis of values; 2) 
The 2007–2009 crisis is conditioned by at least four value- and sys-
tem-related reasons: a) financial liberalization; b) the process of in-
complete globalization; c) financialization and d) existence of dys-
functional institutional structures. The study has pointed out that the 
2007–2009 crisis provides an opportunity to rejuvenation and to 
reject the old paradigms and to implement a new financial architec-
ture adapted to the changing global economic structure. 

Keywords: financial crisis, globalization, financialization, 
axiology, ethics of finance 
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Krystyna Hoła 

 
O samodzielnym wychowywaniu dziecka w duchu chrześcijańskim 

 
Wstęp 
Samotne wychowywanie jest zarówno zadaniem jak i wyzwa-

niem dla wielu współczesnych rodziców. Jest związane z troską o 
takie pokierowanie dzieckiem, które umożliwi mu osiągnięcie pełnej 
dojrzałości i szczęścia w dorosłym życiu. Jest wiele definicji i moż-
liwości wychowania, jednak każdy rodzic pragnie kierować się naj-
wyższym dobrem swojego potomka. Z perspektywy chrześcijańskiej 
tym dobrem jest zbawienie. Stąd wychowanie chrześcijańskie mają-
ce na celu dobro doczesne i wieczne jest najlepszym darem, jaki 
rodzice mogą przekazać.  

 
1. Samotny, czyli samodzielny rodzic 
Samotna matka, samotny ojciec to osoby, która wzięły na sie-

bie całą odpowiedzialność wychowania. Podjęli się trudu dokonania 
tego, co robią małżonkowie działając wspólnie. 

Samotne rodzicielstwo jest współcześnie często spotykane, 
choć nigdy nie powinno być normą. Wynika z wyboru lub zostało 
wymuszone sytuacją życiową. Nazwa samotny rodzic nie jest, moim 
zdaniem, precyzyjna. Raczej samodzielny rodzic, ponieważ to wyra-
żenie określa osobę radzącą sobie w pojedynkę z wychowaniem. 
Słowo samotność jest nacechowane pejoratywnie, a wierząca osoba 
nigdy nie jest sama, ma najlepszą pomoc – Boga. Mamy też wokół 
siebie wielu dobrych ludzi, którzy zazwyczaj chętnie pomagają, 
zwłaszcza kiedy widzą heroizm wychowania w pojedynkę. 

Jestem samotną mamą dorosłego już syna i miałam to szczę-
ście w życiu, że spotykałam bardzo życzliwe mi osoby. Zawsze miał 
kto zawiesić półki, pomalować ściany, otworzyć drzwi w sklepie, 
ustąpić miejsca na chodniku, czy pomóc z wózkiem wchodząc do 
autobusu i tego życzę również wszystkim samodzielnym rodzicom 
na świecie. 
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2. Wychowanie chrześcijańskie 
Co to jest wychowanie? Według Stefana Kunowskiego wy-

chowanie to „wszelkie celowe oddziaływanie, którego celem jest 
kształtowanie określonych pojęć, uczuć, postaw, dążeń. Dlatego 
działanie wychowawcze zawiera w sobie opiekę, dostarczenie roz-
rywki i kultury, wychowanie fizyczne, umysłowe, moralne, społecz-
ne, estetyczne, ideowe, a obok tego przygotowanie do różnych za-
dań”1. Wychowanie jest skoncentrowane na rozwoju umysłowym i 
uczuciowym jednostki, rozwijaniem osobowości biorąc pod uwagę 
całość psychiki człowieka”2. 

Chrześcijańskie wychowanie ma na celu wychowanie „chrze-
ścijanina, świadomego swego celu i przeznaczenia, naśladującego 
wiernie jedynego mistrza Jezusa Chrystusa, otwartego wobec współ-
czesnego świata i wartości doczesnych, takich jak np.: praca, kultu-
ra, ojczyzna, czy naturalne środowisko”3. Postrzeganie siebie i swo-
ich dzieci musi być zgodne z prawdą i mieć na celu dobro. „Według 
definicji Boecjusza, człowiek jest jednością substancjalną natury 
rozumnej. Teoria ta wskazuje, że największą doskonałością i celem 
ostatecznym człowieka jest jego własne życie, we wszystkich jego 
porządkach, a więc życia wegetatywnego, zmysłowo-uczuciowego i 
duchowego”4. Najwyższym dobrem jest zbawienie, a podstawą ku 
temu jest rozwój duchowy dziecka. Definicje człowieka jako ciała i 
duszy określiła religia i filozofia – św. Augustyn uważał, że tworzą 
one pełnię człowieka i nie mogą istnieć samodzielnie, Arystoteles, 
że dusza ożywia ciało. Św. Tomasz z Akwinu wyjaśniał, iż osoba 

                                                 
1 S. Kunowski., Podstawy współczesnej pedagogiki. Wyd. Salezjańskie, 

Warszawa 2004, s. 19. 
2 L. Zarzecki., Teoretyczne podstawy wychowania. KPSW, Jelenia Góra 

2012, s. 35. 
3 Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane. Pod red. A. Rynio, Sta-

lowa Wola 1999, s.415.  
4 B Kiereś, Personalizm-chrześcijaństwo-współczesna pedagogika [w:] 

Pedagogika chrześcijańska. Pod red. J. Michalski, A. Zakrzewska. Wyd. A. 
Marszałek, Toruń 2010, s. 219. 
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ludzka to „compositum duszy i ciała”5. Charakteryzuje nas akt ist-
nienia, rozum i indywidualność. Są to narzędzia do osiągania pełni 
człowieczeństwa, dojrzałości w sensie przyrodzonym jak i nadprzy-
rodzonym – do osobowej relacji z Chrystusem. Jung stwierdza, że 
pełnia rozwoju człowieka bez wymiaru religijnego nie istnieje. He-
gel opisuje rozwój ducha jako „drogę świadomości dążącej do praw-
dziwej wiedzy, albo też jako drogę duszy przechodzącej przez szereg 
ukształtowań”6. Właściwe ukierunkowanie dziecka jest możliwe 
dzięki obecności Boga. Jedynie On wie jacy jesteśmy, a jacy powin-
niśmy być. Ta wiedza i wiara pozwala na wytyczanie dalszych ce-
lów i działań, aby wspólnie zmierzać drogą do doskonałości. Du-
chowość, zarówno rodzica jaki i dzieci, jest więc podstawą całej 
budowli, źródłem radości oraz szczęścia, które udziela się innym, 
ponieważ myśl, słowo i czyn płyną z wnętrza. Wychowanie dziecka 
w duchu chrześcijańskim ma na celu kształtowanie go według planu 
Bożego, rodzic spełnia swoje podstawowe role mając na względzie 
zawsze perspektywę wieczności. „Podążanie za poznaną prawdą”7 
jest „owocem świadomości celu”8.  

Wyzwaniem mam i ojców jest zawsze wychowanie i pokie-
rowanie dzieckiem w taki sposób, by było szczęśliwe, znalazło swo-
je miejsce i żyło zgodnie ze swoim powołaniem. To mądra miłość, 
której uczymy się całe życie od Chrystusa. W opozycji stoi świat 
pełen iluzji wartości, przedstawiający wszystko na opak, podsycają-
cy do zdobywania za wszelką cenę tego, co nam do szczęścia wcale 
nie jest potrzebne, spychając na drugi plan wartości najważniejsze. 
Wymagania rosną z pokolenia na pokolenie, a zagubiony młody 
człowiek już na starcie nie wie od czego zacząć. Młodzi ludzie naj-
bardziej są zagrożeni na utratę „miłości, prawdy, zdrowia, radości 
życia, nadziei na przyszłość, szukając doraźnej przyjemności, wpa-
dając w rozmaite uzależnienia9. Niestety, często sami przyczyniamy 

                                                 
5 F. Adamski., Personalistyczna wizja człowieka i kultury u podstaw 

wychowania chrześcijańskiego [w:] tamże, s. 64. 
6 G. Hegel., Fenomenologia ducha. Przeł. Ś. F. Nowicki, Aletheia, War-

szawa 2002, s. 62-63. 
7 W. Tochmański., Eklezjalna…, s. 145. 
8 Tamże, s.145. 
9 Por. opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/cele_metody.html# (18.02.2016) 
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się do tego, ponieważ samotny rodzic nosi w sobie winę niepełnej 
rodziny i stara się to zrekompensować dziecku, ułatwiając mu życie i 
przymykając oko na pewne zachowania. Dziecko jest również zra-
nione, bo nie rozumie dlaczego nie ma mamy lub taty i ucieka w 
dziedziny, pozwalające zapomnieć o sytuacji lub poczuć się bohate-
rem, np. gry komputerowe, filmy itd. Odpowiednie pokierowanie 
może być lekarstwem na zranienie, natomiast miłość do Boga fun-
damentem dobrego życia i najlepszym lekarstwem.  

 
3. Cele wychowania 
Celem każdej matki jest wychowanie świadomego człowieka, 

odpowiedzialnego za siebie i innych, dążącego do rozwoju i pełnej 
dojrzałości w świetle wiary. „Podstawowym celem jest praca nad 
świadomością i wolnością, aby coraz lepiej rozumiał siebie i innych 
ludzi, oraz by coraz dojrzalej kochał. By nie żył w świecie fikcji czy 
nienawiści, lecz w świecie prawdy i miłości. Ktoś, kto świetnie my-
śli, ale nie kocha, będzie cyniczny. Ktoś, kto chce szczerze kochać, 
ale nie potrafi dojrzale myśleć, będzie naiwny”10. 

Młody człowiek jest odrębną jednostką, indywidualnością. 
Rodzic ma szansę wpływać na jego rozwój jednocześnie nie zwal-
niając od właściwych poszukiwań11. Towarzyszy i uczestniczy w 
życiu dziecka, respektując go jako wolnego, zdolnego do wyboru. 
Jest to możliwe dzięki pełnej akceptacji i pozwoleniu na popełnianie 
błędów. Zadaniem rodzica jest wychowywanie do wolności dziecka 
Bożego. Młodzież stawia sobie ważne pytania: kim jestem? Jak żyć, 
aby miało to sens? Jak kształtować swoją przyszłość i siebie? Jan 
Paweł II uważał, że istnieje kilka istotnych pułapek współczesnego 
myślenia: ucieczka od odpowiedzialności, ucieczka w nałogi, prze-
lotne związki, cynizm, pokusa pragnienia sukcesu, szukania zapo-
mnienia w rozrywce, przemoc12, mówił „jeżeli wolność nie jest po-
słuszna prawdzie, może was zniszczyć. Wolność to nie ślepa siła, 

                                                 
10 Por. tamże. 
11 J. Tischner., Myślenie według wartości, Kraków 1993, s. 416 
12 Por. A. Zakrzewska., Wezwanie młodych do życia w prawdzie i miłości w per-

sonalistycznej perspektywie Jana Pawła II [w:] Pedagogika chrześcijańska, pod red. 
J. Michalski, A. Zakrzewska. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 267. 
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którą rządzą instynkty”13. Wychowanie człowieka wolnego, kierują-
cego się własnymi podglądami, podejmującego świadome decyzje, 
mając na celu własne dobro – doczesne i wieczne. Rozwija się w 
kierunkach zgodnych z udzielonymi mu talentami, ponieważ „sens 
życia ludzkiego wiąże się z niepowtarzalnym powołaniem każdego 
człowieka, które, jeśli zostanie przez niego odkryte, przyjęte i jest 
wytrwale realizowane, uświęca nie tylko jego, ale i innych, zgodnie 
z Bożym planem zbawienia’14.  

Najwłaściwsze co możemy przekazać jest uczyć myśleć i być 
jak Chrystus. Czasami jest to trudne, bo młody człowiek, zwłaszcza 
w okresie dojrzewania szuka własnych rozwiązań, które koniecznie 
muszą być inne od tych, przekazywanych przez rodziców, błędnie 
myśląc, że udowadnia własną dojrzałość.  

Wychowanie w prawdzie oznacza, że dziecko „nie zawęża 
rozumienia samego siebie do niektórych jedynie wymiarów (np. 
cielesności, czy emocjonalności), lecz uwzględnia całe bogactwo 
swej natury (sferę psychiczną, fizyczną, moralną, duchową, religij-
ną, społeczną)15. To też przyjęta prawda, że są zagrożeni zewnętrz-
nym światem i własnymi słabościami, a jedyną osobą, która może 
nas poprowadzić jest Chrystus. „Potrzebują wsparcia ze strony (…) 
Boga, wewnętrznej dyscypliny, czujności, dojrzałej hierarchii warto-
ści”16. Podstawą jest ukierunkowanie na wartości wieczne, jako 
najdoskonalszy punkt odniesienia, zgodnie z ewangelicznym prze-
kazem „gdzie jest twój skarb tam będzie i serce twoje”17. Rodzic 
wskazuje dziecku prawdę poprzez fakt, że sam kieruje się prawdą. 
Znajdujemy ją w Kazaniu na górze, który jest jedynym przepisem na 
pełnię człowieczeństwa, a tym samym na stawanie się dla innych 
światłem i solą dla świata. Dobrowolne ubóstwo, najpierw zmysło-
we potem duchowe; smutek płynący z dostrzegania zła; cichość; 

                                                 
13 Jan Paweł II., Poznawajcie i głoście Ewangelię, „L’Osservatore Roma-

no”1997, nr 4-5(192). Wyd. polskie, s. 22. 
14 K. Olbrycht., O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu 

osobowym, Toruń 2007, s. 159. 
15 Tamże. 
16 Tamże. 
17 Biblia Tysiąclecia, Nowy Testament: Ewangelia św. Mateusza 6, 21. 

Wyd. III, Pallottinum. Poznań 1987. 
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pragnienie Bożej sprawiedliwości, miłosierdzie; czyste serce; wpro-
wadzanie pokoju między ludźmi; w końcu cierpienie związane z 
prześladowaniem z powodu radykalnego trwania w wierze. Szacu-
nek i uznawanie godności bliźnich, zgoda braterska, moralność mał-
żeńska, wybaczanie z równoczesnym ustępowaniem, rezygnacja z 
siebie dla zachowania pokoju w stosunkach między ludźmi, miłość 
tych, którzy nie rozumieją drogi wiary, jałmużna - wszystkie te za-
sady, które przekazał nam Chrystus, są wyznacznikiem, niejako 
metodą na bycie w pełni sobą, w pełni człowiekiem, wzorem dla 
innych i życie w zwycięstwie. Chrystus kładzie spory nacisk na ci-
chość, skromność, w modlitwie, poście i obdarowywaniu. Wszystko 
to ma być wyrazem miłości do Boga, postawą pełną szczerości, co 
jest równoznaczne z budowaniem na skale i byciu jako rodzina 
prawdziwymi uczniami Zbawiciela. 

Przykład rodzica ma olbrzymie znaczenie. Codziennie swoją 
postawą przekazuje dziecku wiele treści: np. że praca wykonywana z 
powołania daje szczęście, że dojrzała miłość to umiejętność rezy-
gnacji z siebie dla drugiego człowieka, nawet za cenę cierpienia, że 
warto mieć w sobie odwagę do demaskowania własnych iluzji ży-
ciowych, i męstwo w dokonywaniu zmiany dotychczasowych prio-
rytetów. Nie ma ludzi doskonałych, ale są dążących do tego. Życie 
to droga w trakcie której poznajemy coraz głębiej siebie. Własny 
rozwój jest niezwykłym wyzwaniem, przygodą i rodzi trwałą, doj-
rzałą postawę. Wymagam najpierw od siebie, by jakość mojego ży-
cia, a tym samym dziecka była coraz lepsza.  

 
4. Mądrość miłości 
Miłość jaką przekazuje Chrystus ma swoje stałe zasady: prze-

baczanie, cierpliwość, hojność, nieosądzanie, miłosierdzie, prawda, 
modlitwa. Miłość nie dąży do nadmiernego panowania czy władzy, 
ale potrafi doskonale wyczuć co jest właściwe w danym momencie. 
Troska o dobro najwyższe dziecka jest miłością doskonałą. Nie jest 
związana z chwilowymi uczuciami, tkliwością, nadmierną opieką 
czy emocjami chwili, to trwała postawa, decyzja serca i woli. Jest to 
przekraczanie siebie, rezygnacja z własnych uprzedzeń, sympatii czy 
stereotypów. Miłość powoduje, że młody człowiek odkrywa w sobie 
własne bogactwo, zaczyna doceniać samego siebie, chce stawać się 
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lepszym. Nic tak nie motywuje do nauki jak dobre słowo, pochwała 
czy wyraz aprobaty wyrażony gestem, uśmiechem. Miłość ma moc 
kształtowania. Charakterystyczną cechą wszystkich rodziców jest 
ciągłe dawanie siebie i zaangażowanie, jeśli towarzyszy temu wyro-
zumiałość i pogodne nastawienie, dziecko czuje pełną akceptację, a 
to wpływa na wszystkie obszary wychowania. Benedykt XVI w 
Liście o pilnej potrzebie wychowania pisał, że miłość jest pierwszym 
celem wychowania, tłumacząc że jesteśmy stworzeni na obraz Boga, 
a On jest miłością18. 

Rodzic kocha dziecko, gdy dba o jego całościowe wychowa-
nie – wspiera rozwój intelektualny, fizyczny, daje poczucie pełnej 
akceptacji, konsekwentnie wymaga. Najważniejszą jednak rolą ro-
dzica jest rozwój duchowy potomka. Przyjmowanie sakramentów – 
chrztu, komunii, bierzmowania, uczenie modlitw, relacji z Bogiem. 
Rodzic dziecka, które niezupełnie chce iść w dorosłym życiu tą dro-
gą, nie powinien nigdy tracić ufności, ale tym bardziej wierzyć. 
Zgodnie z słowami św. Augustyna „Dajcie mi modlące się matki a 
uratuję świat”19. Jednak nie powinien zbyt nalegać, szantażować, 
ponieważ skutkiem będzie jeszcze większy opór. O wiele więcej 
dobra stworzy sytuacja, gdy pozwoli wybierać, poszukiwać właści-
wej drogi, dochodzić samodzielnie do prawdy. Miłość dojrzała to 
taka, którą kierował się Chrystus, a więc prowadząca do zbawienia. 
To nie są wyłącznie uczucia i emocje, choć oczywiście nie jest też 
ich pozbawiona. Miłość to świadoma decyzja. Będę kochać, nieza-
leżnie od tego, co się wydarzy. To trwała postawa serca, wierność. 
„Kochać to znaczy podjąć decyzję, by troszczyć się o dobro drugie-
go człowieka. Kochać to w taki sposób i na takie tematy rozmawiać 
z drugim człowiekiem, oraz tak wobec niego postępować, by to słu-
żyło jego rozwojowi, by wprowadzało go w świat dobra, prawdy i 
piękna. Miłość wyraża się poprzez wysiłek, sposób postępowania”20. 
Najlepszym przykładem miłości jest macierzyństwo. Przyjęcie daru 
życia, dbanie o siebie i poczęte dziecko, przygotowywanie się rodzi-
ców do spotkania z nowonarodzonym dzieckiem. Troska i czułość, 
                                                 

18 Por. Benedykt XVI., List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania, 
Watykan 21.01.2008, L’Osservatore Romano 2008, nr 4. Wyd. pol., s. 4.  

19 pl.wikiquote.org/wiki/Aureliusz_Augustyn_z_Hippony (18.02.2016)  
20 opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/cele_metody.html# (dostęp 18.02.2016) 
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subtelność, aktywność i poświęcenie. Matka daje dziecku swoje 
ciało, swoje całe ja, dopóki nie opuści domu. Dziecko dla niej jest 
źródłem życia i motywacji. Miłość matki polega na powolnym po-
znawaniu dziecka i siebie. Wczuwa się w jego emocje, stara się zro-
zumieć tok myślenia, spojrzenie na świat. Jest zawsze obok. Uczy 
moralnych zasad, odróżniania dobra od zła, przestrzega przed inny-
mi ludźmi. Jej przykład jest zawsze wzorem zapamiętanym do końca 
życia – syn, córka „uczą się od matki miłości nieograniczonej, ofiar-
nej, mądrej – dostosowanej do sytuacji”21. Najlepszą metodą wy-
chowania jest optymizm i pozytywne nastawienie. Tak jak Chrystus, 
który naucza Dobrej Nowiny, aby nasza radość była pełna (J 15,11). 
Młody człowiek wzrastający w atmosferze miłości, akceptacji, bę-
dzie powielał w przyszłości ten wzorzec. Nauczy własne dzieci, że 
miłość to dobro i rozwój z szacunkiem dla osoby.  

 
5. Język 
Komunikacja między rodzicem, a dzieckiem to ważna kwe-

stia, o ile nie najważniejsza. Czytanie na dobranoc w dzieciństwie 
zbliża i buduje trwałą relację, mówienie do dziecka językiem ogól-
nym, bez nadużywania przesadnych zdrobnień jest także dobrym 
wyborem. Używanie słów dziękuję, przepraszam, proszę przez ro-
dziców uczy godności, szacunku w stosunku do siebie i innych oraz 
rozsądku i powagi. Słowa maja moc. Przekazują ważne treści, a 
przede wszystkim są nośnikami wartości, którymi dziecko będzie się 
posługiwać w dorosłym życiu. Dzięki temu szybciej zrozumie zasa-
dy panujące w społeczeństwie i jako nastolatek będzie mógł przejść 
ten trudny okres o wiele lepiej niż dzieci, którym na wszystko po-
zwalano spełniając każdą zachciankę. Wysłuchiwanie wypowiedzi 
dziecka do końca i odpowiadanie na pytania uczą go dojrzałej po-
stawy, pozwalają rodzicom na korygowanie złych nawyków – rów-
nież językowych – ponieważ w słowach ujawnia obraz świata. Spo-
sób w jaki zwracamy się do dzieci, świadczy o naszym postrzeganiu 
ich osoby, słowa są obrazem, na którym dziecko buduje swoją war-
tość, samego siebie, postawa rodzica pełna pretensji, umniejszająca 
dziecku, ignorująca jego potrzeby, czy też zbyt pobłażająca, kontro-

                                                 
21 Por. tamże 
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lująca może być początkiem trudnych relacji w przyszłości. Rodzice 
są wzorcem zapamiętanym do końca życia, rozmowy z nimi, podej-
ście i atmosfera będą zawsze tkwiły w pamięci jako pierwotny 
schemat, model. Wspólna modlitwa lub jakakolwiek inna forma 
wyrażonej miłości połączonej z religijnością jest zawsze zapamięta-
na i wraca we wspomnieniach w dorosłym życiu. Pamiętam dosko-
nale obraz babci robiącej znak krzyża na chlebie, rodziców którzy na 
dobranoc robili mi tradycyjny „krzyżyk” na czole.  

Szczerość rodzica rodzi pełne zaufanie dziecka. W żadnym 
wypadku nie można go zawieść. Otwarte mówienie i rozpatrywanie 
problemów, wspólne dochodzenie do wniosków i ustalanie spornych 
kwestii pozwala w dorosłym życiu na bezkonfliktowe załatwianie 
spraw, co świadczy o dojrzałości. Ponadto stanowi to dowód, że 
rodzice podchodzą poważnie w stosunku do potomka, liczą się z 
jego zdaniem, respektując jego autonomię i wspomagają tworzenie 
własnej tożsamości. Przekazywanie prawd i poglądów, argumentów 
i racji powinno odbywać się językiem konkretnym, logicznym z 
dyscypliną emocjonalną. I choć bywają trudne rozmowy i chwile, to 
warto dać przykład panowania nad sobą i załatwiania spraw z dy-
stansem. Jest to także szkoła tworzenia własnych poglądów, zwłasz-
cza w okresie nastoletnim, szukania rozwiązań, obrony argumentów, 
budowanie własnego systemu przekonań, norm, wartości. Młody 
człowiek w takim środowisku wyrośnie na dojrzałego, zdolnego do 
założenia rodziny, świadomego dorosłego. I choć nie jest możliwe, 
by uniknąć błędów, to zawsze to, co najważniejsze zostaje w sercu 
dziecka. W życiu dorosłym, wspaniałym darem jest rodzinna dysku-
sja, możliwość podzielenia się poglądami, kiedy role mogą być za-
mienne – to młodzi ludzie mają szansę wnieść w życie rodziców 
wiele wartościowych, nowych, świeżych treści. 

 
Zakończenie 
Samotni rodzice mogą sprostać wyzwaniu samodzielnego wy-

chowania, jeśli będą wzorować się na Chrystusie, będą wierni warto-
ściom. Bo przekazujemy wiele różnych zachowań. Tak jak postępuje 
rodzic, tak będzie postępować dziecko. Tym, czym kieruje się rodzic, 
tym będzie się kierować dziecko, poszukując własnej drogi. Jeśli mat-
ka dba o swój rozwój, dziecko też będzie poszukiwaczem własnych 
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możliwości. Jeśli czytamy książki i staramy się rozumieć ludzi, ko-
chać ich takimi jakimi są, to dziecko też będzie kochać innych. Nie 
można wymagać czegoś, czego sami nie robimy, czym się nie kieru-
jemy. Młodzież współcześnie ma nieograniczony dostęp do książek, 
Internetu – z jednej strony widzimy zagrożenia, ale można dostrzec w 
tym dobre strony: poszukiwanie i rozwój osobisty. Mądry rodzic po-
zwala swojemu dziecku na samodzielność z pozoru bez kontroli. A 
więc pozwala na własne dotarcie do prawdy, nawet jeśli ma świado-
mość, że wiąże się to z negatywnymi dla niego doświadczeniami. 
Mądry rodzic wie, że nic na siłę, bo łatwo o konflikt w młodzieńczym 
wieku, a dziecko i tak zrobi po swojemu. Dlatego lepiej jest dać czas i 
możliwość przekonania się, co jest dobre, prawdziwe. 

„Ideałem rodzica jest naśladowca Chrystusa. Celem wszyst-
kiego, co On czynił i mówił, było pomaganie człowiekowi, aby na-
uczył się myśleć i kochać jak On. Zbawiciel przyszedł, aby nas wy-
zwalać swoją prawdą i zaprosić na ucztę swojej wielkiej miłości: tej 
bezwarunkowej, wiernej, nieodwołalnej”22. Rodzic mający relację z 
Nim uczy kochać. Będąc blisko Boga ma pewność, że wszystko 
współdziała ku dobremu (Rz 8,28). Nigdy też nie jest sam, ponieważ 
siłę do wychowania daję mu Bóg, który układa tej niepełnej rodzinie 
życie prowadzące do zbawienia.  

 
Summary 
The article is about individual upbringing of a child in line 

with Christianity. The purpose of the upbrining is development, ma-
turity, full consciousness about free will and dignity of God's child. 
The most important information we can pass is to be like Jesus. We 
can achieve that by upbrining in truth and by focusing on the eternal 
values. Making a good example as a parent is very important and it 
is based on wise love, proper communication and being an authority. 
Single parents can rise a child independently, if they will follow the 
example of Jesus and be devoted to life values. Single parent is nev-
er really alone, because he will get the strenght to rise a child from a 
God himself. 

                                                 
22 opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/cele_metody.html# (dostęp 18.02.2016) 
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Wacław Kędzior 
 

Antypedagogika w kontekście wychowania do świętości 
 
Bóg w swoim zamyśle stworzył człowieka, by był na Jego ob-

raz i podobieństwo. To nie tylko przymioty, którymi został obdaro-
wany, ale dar i powołanie, które jako wolna osoba, ma w sobie pie-
lęgnować i ku niemu podążać. Moje refleksje dotyczące wychowa-
nia do świętości ująłem, w aspekcie czegoś, co dzisiaj w systemach 
edukacyjno-wychowawczych nazwano antypedagogiką i nadano jej 
nie tylko miano nauki (jednak antypedagogika pozostaje dalej peda-
gogiką (posiada cel i metodę dochodzenia do celu, przy czym jej 
metoda „wychowania bez wychowywania” czy „opieki nieodpowie-
dzialnej” jest rzeczywiście rewolucyjna. Paradoksalnie zatem anty-
pedagodzy nazywając tradycyjnych pedagogów „tendencyjnymi 
faszystami’’, poniekąd sami nimi są. Na swój sposób dokonują bo-
wiem „małych mordów”, gdyż tak czy inaczej stosują swoiście poj-
mowane, ale jednak „akty wychowawcze”.) ale uczyniono prymat na 
zasadzie uzurpacji w świecie współczesnej nauki i wychowania. 
Czymże zatem jest ów system, że pod wieloma postaciami stał się 
dominantem współczesnej szeroko pojętej edukacji, a zwłaszcza jej 
formacyjnego wymiaru? 

 
Korzenie ideologiczne antypedagogiki 
Zapewne większość adwersarzy nie do końca zdaje sobie 

sprawę z faktu, iż podstawy myśli antypedagogiki sięgają luterań-
skiej rewolucji w świecie chrześcijaństwa zachodniego. Jego poglą-
dy teologiczno-filozoficzne stworzyły naturalne podłoże do procesu 
w obszarze edukacji i wychowania, który w efekcie doprowadził do 
współczesnych nurtów zupełnie sprzecznych z tradycyjnymi syste-
mami wychowania.  

Istotą niniejszych rozważań jest refleksja nad ideałem wy-
chowania chrześcijańskiego, zwłaszcza pedagogiki katolickiej w 
kontekście eschatologicznym. W wielu wypowiedziach, monogra-
fiach, konferencjach naukowych, a zwłaszcza w procesach badaw-
czych, pedagogika katolicka określiła i wskazała na zasadnicze ak-
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centy i cel jej zainteresowania. Najogólniej mówiąc, jest to dążenie 
do uformowania dojrzałej osobowości, która w oparciu o metafi-
zyczną prawdę dokona wolnego wyboru prawdy absolutnej - Boga, 
który jest jego celem najważniejszym i ostatecznym. Stąd cały sys-
tem pedagogiki katolickiej ukierunkowany jest na ten najważniejszy 
cel: wychować dojrzałą osobę zdolną do przyjęcia wezwania przez 
Stwórcę do świętości, czyli wiecznego z Nim bytowania. Tej kon-
cepcji służą zarówno takie źródła jak: Objawienie biblijne, nauka 
Jezusa Chrystusa, Tradycja i nauczanie Kościoła zawarte w Brevia-
rum Fidei i innych dokumentach i wypowiedziach Kościoła (magi-
sterium). Nauka ta posiada język i metodę. Zdaniem wielu, zarówno 
naukowców jak i filozofów, to właśnie te dwa elementy decydują o 
tym, czy coś jest naukowe, czy nie1. Posiada naukowe tworzenie 
pojęć i metodę naukową która różni ją się od wiedzy potocznej nie 
tylko większą ścisłością pojęć i wnioskowań, staranniejszym i bar-
dziej systematycznym doborem materiału doświadczalnego, a także 
oszczędnością w sensie logicznym. Należy przez to rozumieć dąże-
nie do ufundowania wszystkich pojęć i relacji na możliwie najmniej-
szej liczbie niezależnych od siebie logicznie podstawowych pojęć i 
aksjomatów2. Charakteryzuje ją również „działalność naukowo-
badawcza”. Działalność ta nazywana jest często „praktyką nauko-
wą”, której rezultatem jest właśnie wiedza naukowa. Określony spo-
sób badania rzeczywistości, czyli „metoda naukowo-badawcza”. 
Uczestniczy w niej zespół naukowo-badawczy, który tworzą spo-
łeczność naukową, instytucje naukowe, instytuty naukowo badawcze 
oraz świadomość naukowa, na którą składają się takie elementy jak 
świadomość społeczna, polityczna, prawna, religijna, filozoficzna, 
etyczna czy estetyczna. Pedagogika katolicka posiada zdolność do 
krytycznej i samokrytycznej naukowej refleksji oraz samokontroli 
opartej o wszelkie zasady wymogów naukowości. Jest nauka teore-
tyczną a także posiadająca swój wymiar empiryczny. Jest nauką 
społeczno-humanistyczną, o człowieku jako istocie społecznej i spo-

                                                 
1 Zob. M. Heller, Filozofia nauki, Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii 

Teologicznej w Krakowie, Kraków 1992, s. 11. 
2 Por. A. Einstein, Pisma filozoficzne, De Agostini Altaya, Warszawa 

2001, s. 232. 
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łeczeństwach. Jak każda nauka posiada fundament, punkt wyjęcia. 
W jej przypadku będzie to zarówno prawda o człowieku w ujęciu 
antropologii opartej na podstawach filozofii praktycznej (pojęcie 
osoby jako bytu posiadającego rozum, wolę i duszę nieśmiertelną), 
w korelacji z teologicznym jej dopełnieniem (główna przyczyna 
sprawcza; Absolut – Bóg- Stwórca). Człowiek pojmowany jako 
persona humana posiada zatem swój wymiar transcendentny i wła-
śnie ta rzeczywistość określa zarówno cel jak i metodę pedagogiki 
katolickiej. 

Owo przybliżenie obrazu pedagogiki katolickiej uważam za 
konieczne w kontekście tego, co zaistniało po wspomnianej rewolu-
cji Marcina Lutra, a właściwie jego heretyckich poglądach i nauce, 
która stała się podatną glebą dla całego konglomeratu antyludzkich 
ideologii, systemów polityczno społecznych, nowych ruchów para-
religijnych, sekt, pseudonauk, etc., które dzisiaj jako pełnoprawne 
sytuują nie na czołowych miejscach uznanych ośrodkach nauko-
wych, w tym także o wyraźnie chrześcijańskiej czy katolickiej 
wprost proweniencji. I z tego środowiska ideologicznego, o przede-
finiowanej, a w zasadzie fałszywej filozofii i teologii wyrosła myśl 
społeczna - pedagogiczna, ujmowana w różnorodnych eksperymen-
tach i powstałych na ich skutek systemów. Stąd optyka niniejszej 
refleksji wykracza poza ściśle definiowaną dzisiaj dziedzinę okre-
ślaną mianem „antypedagogiki” (której w niektórych aspektach 
można przyznać dozę słuszności), lecz w szerszym jej kontekście. 
Jest to osobliwy portal, wprowadzający w dziedzinę wychowania i 
edukacji praktycznie każde, nawet najbardziej absurdalne ideologie i 
ich niebezpieczne praktyki.  

Nie wchodząc w szczegóły, jednym z zasadniczych proble-
mów moich rozważań i dyskursów jest samo podłoże ideologiczne, 
na gruncie którego zrodziła się nie tylko antypedagogika, ale XIX - 
to i 20 - to wieczne „izmy”. Otóż rdzeniem będą ideologie, które 
sięgają czasów starożytnych, a na przełomie XV i XVI wieku ożyły 
na nowo, i zrewolucjonizowały dotychczasowy porządek świata. W 
materii, i której mowa jedną z najważniejszych postaci jest Marcin 
Luter i jego poglądy. Nie sposób pojąć kontekstów współczesnej 
koncepcji antywychowania bez tej postaci. Otóż dla Lutra teologia i 
antropologia stała się fundamentalną zasadą, na której oparły się 
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niemal wszystkie nie tylko antychrześcijańskie ale i antyludzkie 
systemy polityczno - społeczne. Jak każdy nowy ład, jednym z 
głównych zadań dla swojej bytowości wytyczał sobie priorytety, 
które miały zapewnić jego istnienie i bezpieczeństwo. Fundamental-
ne znaczenie miało zawsze kształcenie, a właściwie wychowanie 
jako podstawa trwałości owych bytów. Każdy także system wycho-
wania opiera się na właściwym sobie fundamencie filozoficznym (de 
facto teologicznym), który kreował antropologię. Ta zaś wytyczała 
nurty wychowania i argumentowała je.  

Luter przede wszystkim zakwestionował wszelkie prawidła 
realistycznego myślenia. Młotem na tę kontestację, było uderzenie w 
zasadę tożsamości, która jest klasyczną metafizyczną zasadą ugrun-
towaną na zasadzie bytu, poznania i myślenia)3. W jego ujęciu traci 
ona swój sens, na swój sposób interpretując wcielenie Logosu Boga 
Ojca. W Tezach Heidelberskich4. To nie Chrystus przyjmuje naturę 
ludzką, staje się człowiekiem ale Jehowa. Tym Samym Bóg staje się 
człowiekiem. Bóstwo staje się człowiekiem, przyjmując właśnie 
ludzką naturę w fakcie inkarnacji Chrystusa z Nazaretu5. Oznacza to, 
że natura boska przechodzi w naturę ludzką, staje się nią. I tutaj Lu-
ter dokonuje załamania zasady bytu, poznania i myślenia klasycznej 
metafizyki, logiki czy teorii poznania. Gdyby tak było, jeden byt 
stawałby się drugim bytem. Niezależnie od przyczyn i sposobu (mo-
że np. na zasadzie ewolucji, a taka interpretacja zasady tożsamości 
stała się idealnym podłożem nie tylko dla Karola Darwina ale prak-
tycznie dla wielu dziedzin nauki i życia społeczno-politycznego). U 
Lutra zatem zasada tożsamości nie ma racji bytu. Tym samym byt 
wchodzi w proces samozatracania się a rzeczywistość załamałaby się 
w swoim realnym myśleniu (z czasem okazuje się, że utopie i ide-
ologie stały się rzeczywistością, która w swych skutkach stawała się 
tragiczna, niebezpieczna, unicestwiająca ludzki byt). Nauka Lutra, 
tak szybko i szeroko przyjęta w Europie Zachodniej, stała się pod-
                                                 

3 Por. T. Guz, Reforma Lutra i zanik wychowania. Wykład wygłoszony 
na konferencji „Szkoła w rękach reformatorów” 17 maja 1014 r. na Uni-
wersytecie Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie. 

4 Por. Ł. Barański, W Heindelbergu. 500 lat reformacji, „Zwiastun”, 
19/2012, s. 1-3. 

5 T. Guz, tamże. 
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stawą do tworzenia się nowego porządku rzeczy. W rzeczywistości 
To nie Jahwe staje się człowiekiem ale Druga Osoba Boga Ojca - 
Jezus, który dysponuje odwieczną naturą boską i w akcie inkarnacji 
chodzi o zjednoczenie w unii hipostatycznej drugiej natury ludzkiej6. 
„według Lutra, „Chrystus jest największym i jedynym grzesznikiem 
na ziemi i jedynym sprawiedliwym i świętym”. Jego zdaniem, kato-
licy „nic nie wiedzą” o tzw. błogosławionej wymianie, którą wyraził 
słowami: „sprawiedliwość Chrystusa jest moją, a mój grzech jest 
Jego”. Dlaczego? Luter po prostu wbrew Pismu Świętemu i Tradycji 
przyjął, iż grzech pierworodny przemienił nasze ludzkie życie i cały 
kosmos na całkowicie złe, a nie tylko, jak uczy Kościół, „przypadło-
ściowo”, tzn. drugorzędnie i nie w naszej istocie osoby i natury 
człowieka oraz pozostałych stworzeń świata”7. W wyniku takiego 
widzenia Luter podniósł do rangi boskości szatana (ubóstwił go) lub 
zsatanizował Boga8. Jest to największa herezja, nie zasługująca na 
miano chrześcijaństwa, za jakie uważa się klasyczny luteranizm. 
Właściwie Luter popełnia teologiczne bluźnierstwo, które stanęło o 
podstaw myślenia jego następców (np. idealizm Hegla, bardziej teo-
logiczny niż filozoficzny) twierdząc, że Bóg zanim stał się Nim mu-
siał stać się diabłem. Odrzucenie przez Lutra i luteranizm nauki Ko-
ścioła katolickiego o zjednoczeniu natury boskiej i ludzkiej w „jed-
nej Osobie Syna Boga Ojca i zarazem wedle ciała Syna Dziewicy 
Maryi”9, Matki Bożej, określonym jako „unia hipostatyczna” do-
prowadził do kryzysu jedności wiele narodów ale także, czy przede 
wszystkim sam luteranizm. Na gruncie luterańskiego błędu wyrasta-
ły, jak wspomniałem systemy polityczne, społeczne, gospodarcze a 
przede wszystkim edukacyjne, bo one w końcu stanowią istotę ni-
niejszych rozważań.  

Luter zrywając związek z Kościołem rzymskokatolickim, po-
czątkowo pomijał kwestie ogólne i humanistyczne. Wytknął mu to 
Erazm z Rotterdamu, pisząc, że „tam, gdzie zwycięża luteranizm, 

                                                 
6 Por. T. Guz, Negacja Unii Hipostatycznej w Osobie Jezusa Chrystusa, 

„Nasz Dziennik”9 marca 1015, s. 5. 
7 Tamże. 
8 Por., tamże. 
9 Tamże. 
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ginie nauka”10. Zarówno Luter, jak i jego radykalni zwolennicy pre-
zentowali skrajny antyintelektualizm. Zmiana poglądów nastąpiła 
dopiero w sytuacji, gdy łacinę zastąpiono językiem niemieckim. 
Luter wykazał się przy tym skrajnym potępieniem rozumu ludzkie-
go, który określił m.in. mianem: „najdzikszego wroga Boga”, wresz-
cie „prostytutki zeżartej przez świerzb i trąd, którą powinno się 
zdeptać nogami i zniszczyć ją i jej mądrość”11. Luter podsumowy-
wał: „I jakież to rozum ma roztaczać światło? Chyba podobne do 
tego jakie by roztaczał brudny śmieć wsadzony do latarni”12. Antyin-
telektualizm reformatora walnie przyczynił się w późniejszych cza-
sach w północnej części Rzeszy Niemieckiej do rozkwitu romanty-
zmu i wątłości indywidualistycznego liberalizmu13. Szkoła wg Lutra 
powinna pełnić rolę ewangelizacyjną (zgodnie z optyką teologiczno-
biblijną Lutra), czyli kształtować pobożnych, posłusznych i goto-
wych do służby członków społeczeństwa. Edukacja miała być prze-
kazicielem poglądów Lutra, być wyznaniowa, formować nowego 
człowieka a przede wszystkim być narzędziem walki z katolikami i 
innymi konkurencyjnymi wyznaniami. Zatem edukacja w widzeniu 
Lutra stawała się narzędziem do propagandy ideologiczno-religijnej, 
formującej „nowego człowieka”. W późniejszych wypowiedziach 
Luter opowiadał się za edukacją świecką, twierdząc, że „(…) nie 
można wypychać z domu do klasztorów i fu. P. Bała, ndacyj swych 
synów, córek i krewniaków i obsadzić ich na cudzych dobrach, nikt 
teraz nie chce dzieci oddawać do nauk (…). To szatan za tym się 
kryje, to on tak kieruje serca ziemskie, aby w ten sposób zaniedby-
wano dzieci i młodzież. Drodzy panowie, co rok tyle musi się łożyć 
na działa wojenne, na drogi i gościńce, tamy, aby choć na krótko 
zapewnić sobie doczesny pokój, dlaczegóż by choć tyle przynajm-

                                                 
10 Zob. P. Bała, Szkolnictwo państwowe w myśli Marcina Lutra, 

http://cywilizacja.ien.pl/?id=620(dostęp: 19.02.20017). 
11 J. Maritain,Trzej reformatorzy. Luter, Kartezjusz, Rousseau, tłum. K. 

Michalski, Warszawa 2005, s. 63. 
12 A. Baudrillart, L’Eglise catholique, la Renaissance et le Protestan-

tisme, Paris 1905, s. 322-323, [w:] J. Maritain, tamże., s. 66. 
13 A. Wielomski, Reformacja, Encyklopedia „Białych Plam, t. XV, Ra-

dom 2005, s. 222. 
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niej nie wyłożyć dla biednej zaniedbanej młodzieży, aby dla niej 
utrzymać jednego lub dwóch dobrych nauczycieli?”14.  

Marcin Luter, podobnie jak i propagatorzy nowej religii byli 
przeciwnikami rozumu. Ich antyintelektualizm uległa jednak rozwi-
jającej się edukacji świeckiej, której mimo woli sam był przyczyna 
sprawczą. Pojawiły się podstawy pod teorie i doktryny wolnomyśli-
cielskie, a w ślad za nimi tworzono ośrodki (zwłaszcza kalwini) w 
których swobodnie rozwijały się nurty humanistyczne, laickie w 
których opowiadano się za wolnością religijną przy jednoczesnej 
indoktrynacji, w założonych odgórnie (państwowo) koncepcjach. 
Państwo pruskie opierając się na poglądach Lutra, otrzymało sposób 
na formowanie sumień nie tylko przez wyznaniowość państwową, 
ale właśnie poprzez absolutny wpływ na szkolnictwo. Wpisując 
edukację w system funkcjonowania państwa, luteranizm stał się 
glebą pod przyszłą rewolucję we Francji. Poczynając od planu J. 
Condorceta, poprzez naturalizm J. J. Rousseau, a na koncepcji szko-
ły nawiązującej do praktyki spartańskiej M. Lepeletiera kończąc. 
Luter, przywódca pierwszego nowoczesnego ruchu na rzecz przy-
musowego państwowego szkolnictwa15, w jakimś sensie antycypo-
wał tych francuskich teoretyków edukacji przymusowej, państwo-
wej, bezpłatnej. Pedagogiczne poglądy Lutra stanowiły znaczący 
impuls do rozwoju pedagogiki protestanckiej, i to nie tylko XVI-
wiecznej, lecz również współczesnej16.  

 
Antywychowanie jako antyteza tradycyjnej myśli pedago-

gicznej 
Luterańska koncepcja Absolutu i człowieka jako „zwierzęcia 

pociągowego” miała znaczący wpływ na systemy wychowania, któ-
re w większości były częścią rodzących się ideologii ateistycznych i 
materialistycznych. To właśnie na gruncie protestantyzmu rodzi się 
wolnomularstwo własną antropologią i koncepcją wychowania „no-

                                                 
14 M. Luter, Do burmistrzów i rajców wszystkich miast w Niemczech, iż po-

winni zakładać i utrzymywać szkoły chrześcijańskie, [w:] Źródła do dziejów 
wychowania i myśli pedagogicznej, S. Wołoszyn, t. 1, Kielce 1995, s. 299. 

15 Por. . P. Bała, op. cit., s. 12. 
16 Por. Ł. Kurdybacha, Historia wychowania, t. 1, Warszawa 1967, s. 166. 
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wego człowieka”. Pomijając szczegółowe założenie twórców „nowej 
oświaty”, wyabstrahowanej od klasycznej koncepcji wychowania i 
jej podstaw, tworzy się prefabrykaty wychowania i aglomeraty róż-
norodnych systemów, które najogólniej zaliczyć można jako prze-
ciwne koncepcji wychowania chrześcijańskiego. Konsekwencją 
negacji chrześcijaństwa, była negacja Boga a tym samym prawdy o 
człowieku. Światły człowiek Oświecenia to człowiek „uznający za 
prawdę tylko to, co sprawdzi własnymi zmysłami i własnym rozu-
mem; człowiek odrzucający przy tym istnienie Opatrzności i Boże 
Objawienie. Filozofię swoją filozofowie oświecenia nazwali filozo-
fią wolnomyślicieli”17. W rezultacie takiego myślenia za głównego 
wroga, którego poddano niespotykanej dotychczas krytyce i niena-
wiści, uznano religię, zwłaszcza katolicyzm. Kościół katolicki stał 
się dla wolnomyślicieli ideologii oświecenia centrum ciemnoty i 
zacofania, ciemnogrodem, wrogiem ludzkości oferującego człowie-
kowi niewolę feudalizmu, zaporą dla człowieka przed rozwojem i 
postępem i źródłem zabobonów. Epitety te, przez następne stulecia 
używali do walki nieprzyjaciele Kościoła a w obecnym czasie wyda-
je się, że przeżywają największy rozkwit. 

„Człowiek - wg ideologów nowej koncepcji wychowania - 
jest punktem wyjścia każdej rzeczy i każdego poznania. On sam jest 
źródłem dla siebie i swym własnym odniesieniem. Jedynie on w 
każdorazowym dzisiaj może powiedzieć, co jest dobre dla człowie-
ka”18. Ideał człowieka wyzwolonego od wszelkich zasad, poszerza-
jącego swą „autonomię”, ustanawiającego dla siebie swe własne 
prawa, wyższego ponad wszystko, to cel, który postanowiono osią-
gnąć. Jeśli zatem człowiek jest źródłem dla samego siebie i swym 
własnym odniesieniem, jeśli powinien osiągnąć zbawienie bez pod-
dawania się jakiejkolwiek hierarchii, oznacza to, że swą moralność 
sam powinien tworzyć. Widać tutaj wyraźnie filozofię Kanta, który 
uważał, że sumienie ludzkie nie zależy od nikogo, jedynie od siebie 
samego. Ono jest dla siebie wszystkim; regułą, prawem, sankcją i 

                                                 
17 Zob., S. Wielgus, Sekularyzm w konfrontacji ze współczesnym Ko-

ściołem, Nasz Dziennik, 2007. 05. 06. ss. 6-8. 
18 A. Lasus, M. Baroin, były wielki mistrz Wielkiego Wschodu, audycja 

w Radio France, z dnia 4 lutego 1979. 
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najwyższym trybunałem19. Wg tych reguł zbudowano nowy model 
wychowania, pedagogiki laickiej, której kwintesencję zawiera nastę-
pująca wypowiedź: „Moralność wpajana w szkole będzie laicka, 
niezależna od jakiegokolwiek dogmatu, niezależna od wszystkich 
twierdzeń religii i metafizyki. Zagadnienia porządku transcendental-
nego powinny pozostać sprawa prywatną. Szkoła nie jest po to, by 
tego uczyć. Powinna apelować do rozumu, szanować wolność 
dziecka. Żadnego przymusu zewnętrznego jakiegokolwiek rodzaju, 
jedynym sędzią czynów jest sumienie. Ono aprobuje je albo odrzu-
ca; moralność zarówno bez sankcji, jak i bez zobowiązań”20.  

Na takiej płaszczyźnie rodzi się postmodernistyczna koncep-
cja wychowania. Pedagogika postmodernizmu jest rodzajem peda-
gogiki krytycznej, której celem jest osiąganie jak najwyższej formy 
samorealizacji. Znaczącym terminem jest tutaj emancypacja, która 
stanowi punkt odniesienia dla większości ponowoczesnych teorii i 
praktyk edukacyjnych, przy czym teoria pedagogiczna jest uważana 
za „integralną część rzeczywistości, którą opisuje, wyjaśnia i pragnie 
zmieniać”. Wśród poruszanych problemów do najczęstszych należą 
takie jak: postrukturalizm, głęboka ekologia, edukacja międzykultu-
rowa, edukacja i kultura upozorowania, świat konsumpcji, kultura 
masowa i muzyka młodzieżowa. W postmodernizmie, dziedzina 
pedagogiki staje się jakby polem walki o jedną, uprawomocnioną 
wersję rzeczywistości. System oświatowy jest tutaj wielobarwny, 
rozproszony, czym stara się uwodzić swoich wychowanków. Nastę-
puje odejście od środków przemocy, indoktrynacji i rutyny, lojalno-
ści opartej na środkach kontroli i selekcji wobec obywateli (typo-
wych dla monopolu władzy państwowej), na rzecz wieloznaczności i 

                                                 
19 Por. E. Julien, Bossuet et les protestants, [w:] A. Lassus, Masoneria – 

Intrygująca Tajemniczość, Paryż 1992, s.39. Aby dać podstawy do moral-
ności, kant wprowadził do porządku praktycznego nadnaturalny subiekty-
wizm swego mistrza Lutra. Wszystko dokonuje się we wnętrzu i chociaż 
wszystko zakłada interwencję Boga dobrego i sprawiedliwego, wszystko 
przebiega tak, jakby Boga nie było i jak gdyby On nie miał żądać rachunku 
od człowieka. Sumienie zależy wyłącznie od siebie. 

20 Wypowiedź konwentu Wielkiej Loży w 1925 r., cyt. za J. Marquès-
Riviere, La trahison spirituelle de la franc-maçonnerie, s.155, [w:] J. S. 
Pelczar, Masoneria, Krzeszowice 2006, s. 315. 
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niedookreśloności form kształcenia, samostanowienia oraz samore-
alizacji i autoedukacji jednostek21. 

Odejście postmodernizmu od uszczęśliwiania całego świata i 
indywidualne zajęcie się jednostką ludzką. Podnosi się do granic 
absurdu, po niemal absolutny wymiar tolerancję i wolność22. Wol-
ność ponowoczesności inspirowana tolerancją, zwłaszcza tolerancją 
nietolerancji, staje się swawolą i zagrożeniem prawdziwej ludzkiej 
wolności inspirowanej miłością. propagowanie tolerancji jako war-
tości podstawowej. Nawet w wersji najbardziej pogłębionej (jako 
respektowanie człowieka o odmiennych sposobach myślenia i postę-
powania) tolerancja oznacza zaledwie minimum, a nie maksimum 
dojrzałości. W odniesieniu do zachowań danego człowieka dojrza-
łym kryterium nie jest tolerancja, lecz prawda o jego sposobie postę-
powania, czyli stwierdzenie, czy takie postępowanie służy rozwojo-
wi, czy też przynosi krzywdę i powoduje cierpienie. Natomiast w 
odniesieniu do człowieka dojrzałym kryterium postępowania nie jest 
tolerancja, lecz miłość. Dojrzały wychowanek to ktoś, kto kocha 
drugiego człowieka, czyli aktywnie troszczy się o jego dobro, a nie 
ktoś, kto go jedynie toleruje23.  

 
Antypedagogika a ideał katolickiego wychowania 
Asumpty, które przyczyniły się z czasem do powstania anty-

pedagogiki, popłynęły już z pism Jana Jakuba Rousseau. Rousseau 
zakładał, że dziecko rodzi się z natury dobre, a jego psucie dokonuje 
się przez dorosłych, narzucających mu szkodliwe wzorce kulturowe. 

                                                 
21 Zob., S. Wielgus., Postmodernizm, dz. cyt., s.9-10. 
22 „Jedną z oczywistych i nieuniknionych konsekwencji tego typu utopii 

indywidualistycznego szczęścia jest absolutyzacja tolerancji, czyli posta-
wienie się ponad miłością i prawdą, ponad zdrowym rozsądkiem i odpo-
wiedzialnością. Ideologicznie i cynicznie rozumiana tolerancja znajduje 
swoje najbardziej „poprawne” politycznie formy wyrazu w pobłażaniu 
wszelkiej słabości człowieka, w akceptowaniu najbardziej cynicznych i 
zaburzonych zachowań oraz w nietolerowaniu Kościoła katolickiego”. M. 
Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, dz. cyt., s. 19. 

23 Zob. T. Płoski, Wychowanie młodzieży w kontekście wartości, 
http://lakk.edu.pl/index.php/wydarzenia/wydarzenia-fundacja/60-
wychowanie-modziey-w-kontekcie-wartoci(dostęp: 18. 02.2017) 
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Właśnie to założenie o wrodzonej dobroci dziecka przejęła postpe-
dagogika. Następnym etap dokonany został na przełomie XIX/XX 
wieku za sprawą „ruchu nowego wychowania”. Za jego początek 
uważa się głośną książkę „Stulecie Dziecka”, napisaną przez 
szwedzką emancypantkę o arystokratycznym pochodzeniu, Ellen 
Key (1849 – 1926). W książce można znaleźć tezy, które okażą się 
później bliskie propagatorom postpedagogiki. Kładzie ona również 
akcent na swobodę w wychowaniu. Wszelki „zakaz” interpretuje, 
jako przyczynę tłumienia wolności dziecka. Później znaczący wpływ 
wywarła psychoanaliza. Zygmunt Freud i jego następcy wskazywali 
negatywny wpływ na dziecko tłumienia popędów, które w efekcie 
miały prowadzić do powstania kompleksów24. Wśród kierunków 
psychologicznych podstawę antropologiczną postpedagogice dała 
jednak psychologia humanistyczna. Teorie Carla Rogersa na gruncie 
antypedagogiki rozwijał Hubertus von Schoenebeck25. 

Antypedagogika jest do tej pory postrzegana głównie jako 
pewne zagrożenie dla pedagogiki wraz z jej politycznymi konse-
kwencjami, jako pewien zamach na tradycyjny społeczno-kulturowy 
porządek a nawet groźba egzystencjalna dla tych wszystkich, którzy 
profesjonalnie są zobowiązani do pedagogizacji swoich klientów. 

Jednym z założeń antypedagogów jest twierdzenie mówiące, 
iż rozwój dziecka przebiega w naturalny sposób, przez co potrafi 
ono dokonywać własnych wyborów według zasady: „sam wiem, co 
jest dla mnie najlepsze”, podczas gdy psychologia rozwojowa twier-
dzi, iż rozwój ten wymaga stworzenia odpowiednich warunków, 
których zadaniem jest zachowanie określonych momentów napięcia 
oraz jego likwidacji, momentów kryzysu i niepowodzeń, z których 
wyjście wymaga określonej stymulacji i ingerencji z zewnątrz. Ist-
nieją sytuacje lub zdarzenia, gdzie odwoływanie się do natury czy 
samowiedzy dziecka nie jest skutecznym zabiegiem; taka sytuacja 
wymaga więc zabronienia czegoś dziecku, czyli zakłada się, iż to 
dorosły wie lepiej, co jest dla dziecka dobre. 

                                                 
24 Zob. D. Zalewski, Antypedagogika a realne dobo dziecka, Warszawa 

2009, s. 12. 
25 Por. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 

2005, s. 334. 
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Nazwa antypedagogkiki pochodzi od artykułu autorstwa Hein-
richa Kupffera, który ukazał się w 1974 roku. Jego tytuł to: „An-
typsychiatria a antypedagogika” W artykule tym profesor porusza 
problem konfliktów pokoleniowych. Autor, w myśl zasad antypeda-
gogiki, twierdzi, iż wszelkie nieporozumienia, jakie często mają 
miejsce między pokoleniami są związane z celowym oddziaływa-
niem wychowawczym. Problem tkwi w tym, ze pragniemy młodego 
człowieka wcisnąć w już istniejące realia i normy. Aby rozwiązać 
ten problem Kupffer proponuje by zrezygnować z intencjonalnego 
wychowania i dążenia do wpojenia przez siebie akceptowanych war-
tości. Takie „odpedagogizowanie” byłoby niewątpliwie skuteczne i 
prowadziło do zgody pomiędzy pokoleniami26. 

Zwolennicy antypedagogiki, zarazem skrajnego nurtu huma-
nistycznego wysunęli postulat, że dzieci są krępowane nie tylko 
przez pedagogów, ale także władza rodzicielska powoduje zahamo-
wanie wolności dziecka. Propagatorzy tej idei w 1974 roku założyli 
Ruch Praw Dziecka (RPD), w swojej działalności stworzyli listę 
praw dziecka, która jest dosyć kontrowersyjna, nawet jak na współ-
czesne czasy27. Ruch Praw Dziecka wysuwał często skrajne i kon-
trowersyjne prawa, jakie winny mieć dzieci. W ich myśli rodzic czy 
wychowawca nie ma prawa niczego oczekiwać od dziecka. Nie mo-
że sobie wyobrazić, że dziecko będzie się uczyć, sprzątać swoje 
zabawki, wracać do domu przed zmrokiem, bądź o ustalonej porze, 
będzie grzeczne, nie będzie oglądać filmów dla dorosłych, bądź 
stosować używek, będzie stosować się do powszechnie panujących 
norm, wartości czy obyczajów. Jeśli natomiast nauczyciel bądź wy-
chowawca zażąda tego od dziecka, będzie to nie zgodne z prawem i 
może za to pójść do więzienia28. W antypedagogice mamy do czy-
nienia z tworzeniem niekorzystnego, wręcz nienawistnej wizji czło-
wieka dorosłego, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że dziecko jest 
już tak dojrzałe jak człowiek dorosły. Jest odpowiedzialne, niezależ-

                                                 
26 Zob. T. Szkudlarek, B Śliwerski, Wyzwania pedagogiki krytycznej i 

antypedagogiki, Kraków 1992, s. 78-79. 
27 Zob. Karta Praw Dziecka, http://www.unicef.pl/prawa-

dziecka/geneza-praw-dziecka 
28 Zob. M. Saubaum, Antypegagika i jej wymiary, Łódź 2009, s. 43. 
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ne i mądrze skorzysta z wolności. Przy tych postulatach antypeda-
gogika zapomina o psychologicznych prawidłowościach rozwojo-
wych dziecka. O tym, iż dziecko musi mieć czas na rozwój zarówno 
swych zdolności intelektualnych, jak i osobowości i tożsamości. 
Antypedagogika nakłada więc na dziecko zbyt odpowiedzialne 
funkcje, którym dziecko, z racji swej niedojrzałości, nie jest w stanie 
sprostać. Nie bierze również pod uwagę, że środowisko i wszelkie 
oddziaływania dorosłych mogą wpłynąć bardzo korzystnie dla 
dziecka. Często nie jest ono w stanie wiedzieć, co jest tak naprawdę 
dla niego dobre, choćby ze względu na nie osiągnięcie zdolności 
myślenia abstrakcyjnego w dzieciństwie. 

Antypedagogika odrzucając normy i wartości które są pod-
stawą katolickiego wychowania, zagraża przede wszystkim zakre-
sem występowania. W każdej epoce zauważyć można zjawisko od-
rzucania norm i wartości. Zawsze dotychczas miały one charakter 
lokalny, dosyć skryty czy niejawny promowany przez indywidualia 
lub wąskie grupy. Dzisiaj negacja norm moralnych cieszy się zasię-
giem globalnym oraz uderza w fundamenty cywilizacyjne zmienia-
jąc rzeczywistość, czy raczej przedefiniowując ją. 

Dla antypedagogów kluczowym słowem wydaje się być sło-
wo „wolność”, ale wbrew temu, co mówią, bynajmniej nie wycho-
wują człowieka wolnego. Wolności nie da się oderwać od pewnych 
antropologicznych realiów. A te przyznając człowiekowi wrodzoną 
godność wskazują równocześnie na konieczność usprawnienia po-
siadanych dyspozycji umysłu, panowania nad sferą zmysłowo-
popędliwą, uczenia się funkcjonowania w społeczności itp., by tym 
samym doprowadzić do rzeczywistej wolności. Słowem - bez 
usprawnienia nie ma wolności, gdyż człowiek nie dysponuje środ-
kami do jej wyegzekwowania. Po odrzuceniu atypedagogicznej reto-
ryki, haseł i sloganów29 sferze filozoficznej otrzymujemy mieszani-
nę, głównie z odłamkami egzystencjalizmu, fenomenologii czy 
współczesnych inspiracji marksizmu. Człowiek zatem ciągle „staje 
się” (już od dziecka) poprzez dokonywanie nieustannych wyborów. 
W jego postrzeganiu świata dominuje perspektywa „ego”, przekła-

                                                 
29 Np. „bycie sobą”, „zdolność miłowania”, „otwartość na innych”, 

„wolność’ itp. (przyp. aut.). 
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dająca się na subiektywizm poznawczy i relatywizmem moralny. 
Prawda i dobro są tu kreowane przez podmiot: „dziecko wie co jest 
dla niego najlepsze”. Pozostawanie „poza dobrem i złem” w zderze-
niu ze specyficznym sensualizmem (zmysły i emocje dominują w 
poznaniu i działaniu) łatwo może dać efekt w postaci prymitywnego 
hedonizmu30. Warto zauważyć, że o ile w klasycznej pedagogice 
wychowanie sprowadzało się do podporządkowania popędów rozu-
mowi, to tutaj odwrotnie – polega na niekrępowaniu naturalnych 
popędów. 

Wychowanie katolickie należy do głównych zadań duszpa-
sterskich Kościoła. Jednym z zadań przewodnich dotyczących wy-
chowania i formacji religijnej jest kształtowanie człowieka sumienia. 
Celem wychowania, formowania człowieka sumienia ma być 
ukształtowany człowiek, który by umiał i chciał świadomie odpo-
wiedzieć na uprzedzającą miłość Boga, na Jego zbawcze orędzie. 
Pedagogika katolicka w dzisiejszym czasie ma wyjątkowe zadanie w 
obliczu dominującego w świecie relatywizmu, relatywizmu warto-
ści, relatywizmu postaw. Wojujący ateizm i liberalizm wypracował 
własne, toksyczne metody antywychowawnia, które niejednokrotnie 
wszczepiane są systemy wychowawcze. Deprawacja młodego poko-
lenia której drzwi otworzyła luterańska herezja, ma na celu dokoń-
czyć niszczącego dzieła realizowanego przez rewolucjonistów fran-
cuskich oraz proroków myśli oświeceniowej i postoświeceniowej 
(takich jak Marks, Nietsche, Freud czy Sartre). Współczesna peda-
gogika laicka, budowana na ideach rewolucjonistów francuskich, 
bolszewickich, meksykańskich i innych, często związanych z wol-
nomularstwem, sekciarstwem, satanizmem czy wywrotową rewolu-
cją seksualną lat sześćdziesiątych, a której obliczem jest tzw. anty-
wychowanie, pospedagogika, coraz częściej zastępuje tradycyjną 
pedagogikę i staje w opozycji do personalistycznego ujęcia osoby 
ludzkiej, zwłaszcza w ujęciu katolickim. Pedagogika katolicka jest 
alternatywą na owoce wojującego ateizmu i liberalizmu we współ-
czesnej szkole. U jej początku i na końcu stoi ten sam cel, dla które-
go Stwórca powołał człowieka do życia w współdziałaniu z Nim. 
Szczęście wieczne. Pedagogika laicka proponuje nihilizm i pustkę 

                                                 
30 Por. D. Zalewski, sztuka samowychowania, Lublin 2007, s. 98. 



168 
 

aksjologiczną. Wyrosła z utopii, jest nią i do niej prowadzi. Jest ra-
dykalną antytezą głównego i ostatecznego celu wychowania katolic-
kiego, jakim jest świętość. 

Pedagogika katolicka, katolicki pedagog uwzględni, a może 
nawet umieści w centrum swego posłannictwa prawdę o odwiecznej 
walce między dobrem a złem. Między Bogiem i szatanem. I będzie 
miał świadomość, że jedynym celem tej walki jest człowiek. Nasz 
wychowanek. I pozwoli, by w jego starania wkroczyć mogła Boża 
siła. Żadne psychoanalizy, szkoły waldorfskie, pozytywne myślenie, 
metodologie i metody postpedagogiki, wynalazki współczesnej laic-
kiej pedagogiki nie uformują wychowanka do pełni człowieczeń-
stwa. One raczej zaszkodzą czy nawet, stając się centrum działania, 
zniewolą, jeśli zabraknie tam szkoły naszego Mistrza. Pedagogika 
katolicka ma być szkołą Jezusa Chrystusa. Ma w nim i do Niego 
prowadzić. Dobrze, jak pisze S. Koperek, że zaistniały odpowiednie 
warunki na odrodzenie katolickiego szkolnictwa i wychowania31. 
Ważne jednak jest to, by wszyscy komu leży na sercu troska wy-
chowania religijnego oraz ci, którzy są z urzędu do tego powołani, 
wspierali, a przynajmniej nie przeszkadzali w rozwoju i wypełnianiu 
misji danej przez samego Zbawiciela oraz poleconej przez Jego Je-
den Święty i Powszechny Kościół. 

 
Streszczenie 
Istotą rozważań artykułu jest refleksja nad ideałem wychowa-

nia chrześcijańskiego, zwłaszcza pedagogiki katolickiej w kontek-
ście eschatologicznym. W wielu wypowiedziach, monografiach, 
konferencjach naukowych, a zwłaszcza w procesach badawczych, 
pedagogika katolicka określiła i wskazała na zasadnicze akcenty i 
cel jej zainteresowania. Najogólniej mówiąc, jest to dążenie do 
uformowania dojrzałej osobowości, która w oparciu o metafizyczną 
prawdę dokona wolnego wyboru prawdy absolutnej - Boga, który 
jest jego celem najważniejszym i ostatecznym. Stąd cały system 
pedagogiki katolickiej ukierunkowany jest na ten najważniejszy cel: 

                                                 
31 Por. S. Koperek, Pedagogika katolicka, [w:] „Pedagogika Katolicka”, 

2 (2/2008)., s. 284. 
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wychować dojrzałą osobę zdolną do przyjęcia wezwania przez 
Stwórcę do świętości, czyli wiecznego z Nim bytowania.  

Na jej drodze staje antypedagogika, szerzej rozumiana jako 
antywychowanie, oparte na obcych, przeciwnych katolickiemu wy-
chowaniu podstawach. Autor stawia zasadnicze pytanie w formie 
refleksji: antypedagogika w kontekście wychowania do świętości. 
Czy jest to możliwe. Odpowiedź pozostawia ocenie czytelnika. 

Kluczowe słowa: antypedagogika, pedagogika katolicka, 
świętość, wychowanie,  

 
Summary 
Antipedagogy in the context of education to holiness 
The essence of the discussion paper is to reflect on the ideal of 

Christian education, especially Catholic education in the context of 
eschatological. In many speeches, monographs, scientific confe-
rences, and especially in the processes of research, education Catho-
lic identified and pointed to the essential accents and purpose of its 
interest. Generally speaking, it is striving to form a mature personali-
ty, which on the basis of metaphysical truth will free choice of abso-
lute truth - God, who is the most important aim and final. Thus the 
whole system of Catholic education is focused on the main goal: to 
raise a mature person capable of acceptance by the Creator call to 
holiness, that is, eternal existence with Him. 

On her way antipedagogy becomes more widely understood as 
antywychowanie based on foreign, opposite the Catholic education 
foundations. The author poses a fundamental question in the form of 
reflection: antipedagogy in the context of education to holiness. Is it 
possible. Assessing the response leaves the reader. 

Key words: antipedagogy, Catholic education, holiness, edu-
cation, 
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Małgorzata Parcheta  
 

Agression replacment training jako skuteczna metoda  
w radzeniu sobie z agresją nieletnich? 

 
Wprowadzenie 
W ostatnich latach przejawy agresji wśród młodzieży, nielet-

nich i dzieci nie tylko przybierają coraz to bardziej drastyczne formy, 
nie tylko obniża się wiek sprawców, ale i sama liczba chuligańskich 
wybryków. Zmieniło się również miejsce; teraz młodzież nie ograni-
cza się do różnego rodzaju agresywnych ataków wywołanych na uli-
cy. Niestety nieletni popełniają przestępstwa przeciwko zdrowiu i 
życiu, zbrodnie wyróżniają się szczególnym okrucieństwem i brutal-
nością1. Jedną z metod wielostronnej interwencji jest program zastę-
powania agresji. Podstawą ART jest pogląd, że każdy czyn agresywny 
nieletniego, w domu, szkole, na ulicy jest wielostronnie ukierunkowa-
ny czynnikami endogennymi i egzogennymi. Podkreśla się szczególne 
znaczenie zewnętrzne wpływu rodziców oraz grup rówieśniczych. Z 
kolei czynniki wewnętrzne u osób chronicznie agresywnych cechuje 
szereg różnych deficytów. Wśród nieletnich sprawców czynów karal-
nych charakterystyczny jest niedostatek wielu umiejętności osobi-
stych, interpersonalnych czy społeczno – poznawczych. Nadmierna 
impulsywność nieletnich i ich poleganie na działaniach agresywnych 
w zaspakajaniu potrzeb i celów wskazuje na deficyt kontrolowania 
złości. System wartości nieletnich wychowanków zazwyczaj jest ego-
centryczny, prymitywny2.  

 
Podstawy teoretyczne treningu zastępowania agresji 
Trening Zastępowania Agresji oparty jest na teorii poznaw-

czo- behawioralnej, jako ,,kolebce” ART. Uznaje się, iż podejście 
poznawczo-behawioralne analizuje zachowanie w jego kontekście 

                                                 
1 B. Hołyst.., Zabójstwa popełniane przez nieletnich. [w:] W. Ambrozik, 

F. Zieliński (red.) Młodociani mordercy. Studia nad agresją i zbrodnią, 
Poznań 2003 

2 J. Groth., Rozumowanie moralne nieletnich przestępców, Ruch praw-
niczy, ekonomiczny i socjologiczny, Rok 2007, LXIX, zeszyt 3, s.195-196 
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społecznym oraz kładzie nacisk na wzajemne związki pomiędzy 
kontekstem społecznym a funkcjonowaniem jednostki. W świetle 
takiego założenia oczywista staje się spójność ART z teorią poznaw-
czo-behawioralną3.  

Nie ma żadnych wątpliwości, iż teoretyczne podstawy ART są 
osadzone w teorii uczenia się: ,,Agresja jest przede wszystkim za-
chowaniem wyuczonym, przez obserwację, naśladownictwo, bezpo-
średnie doświadczenie oraz powtarzanie”4. W swojej pierwotnej 
wersji, tradycyjna teoria behawioralna, jako teoria uczenia się, kon-
centrowała się na relacji pomiędzy środowiskiem a obserwowalnym 
zachowaniem5. Stanowisko teoretyczne wyrażone przez Skinnera 
zakładało, że mamy do czynienia z sekwencją, której elementami są: 
warunki i bodźce poprzedzające zachowanie (A), następne zachowa-
nie (B), kształtowane poprzez indywidualne doświadczane konse-
kwencje nagradzające lub karzące (C), dostarczane przez środowisko 
reagujące na dane zachowanie. W modelu A-B-C konsekwencje 
zachowania mogą być nagradzające- w takim przypadku wzrasta 
częstość występowania lub następuje wzmocnienie danego zacho-
wania, oraz awersyjne- wówczas mogą one karać dane zachowanie, 
czyli zmniejszać jego siłę bądź częstość występowania. Ten prosty 
model zastosowano do wyjaśniania zachowań przestępczych w teorii 
zróżnicowanych powiązań6 Jeffrey’a. Aby wyjaśnić, jak mogły się 
rozwinąć ekstremalne formy przemocy, Greswell i Hollin zastoso-
wali właśnie sekwencję A-B-C w pracy stanowiącej studium przy-
padku przestępcy- sprawcy usiłowania wielokrotnych zabójstw.  

Pojawienie się teorii społecznego uczenia się uzupełniło ist-
niejący obraz przez dołączenie w niepozostawiający wątpliwości 
sposób znaczenia czynników poznawczych i emocji, w szczególno-

                                                 
3 Tamże, s. 4. 
4 A. Goldstain., Agression Replacement Training (rev. edn). Cham-

paign, IL, Research Press, s.3. 
5 B. F. Skinner., About behaviorism. London 1974, Cape.; A brie report.  
6 C. F. Jeffery., Meta- analysis of rehabilitation programs for juvenile 

delinquents. Criminal Law, Criminology and Police Science, 1965:56, s. 
294-300. 
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ści do teoretycznego wyjaśnienia ludzkiej agresywności7 i ludzkiego 
funkcjonowania w ogóle. Teoria społecznego uczenia się różniła się 
od tradycyjnego behawioralnego punktu widzenia tym, iż doceniając 
nadal rolę zewnętrznych wzmocnień, zasugerowała jednocześnie, że 
uczenie się może zachodzić także na poziomie czysto poznawczym. 
Następnie, Bandura rozwinął także pojęcie ,,motywacji”, w celu 
wyrugowania wzmocnienia jako siły wywołującej i podtrzymującej 
zachowanie. W ujęciu teorii społecznego uczenia się, motywacja 
przybiera trzy formy: zewnętrznego wzmocnienia w tradycyjnym 
znaczeniu, w jakim termin ten jest używany w teorii behawioralnej; 
zastępczego wzmocnienia, gdy podłożem zachowania jednostki jest 
obserwacja tego, co przydarza się innym osobom, które zachowują 
się w określony sposób; a także na działaniach, powodujących auto-
wzmocnienie, w znaczeniu osobistej dumy lub osiągnięć. Teoria 
społecznego uczenia się w pewnym stopniu zazębia się z analizą 
behawioralną, naukowcy w coraz większym stopniu interesują się 
badaniami procesów poznawczych. Od czasu, gdy teoria społeczne-
go uczenia się zbudowała pomost między procesami poznawczymi a 
podstawami zachowania, do powszechnego użycia wszedł termin 
poznawczo-behawioralny. W ten sposób teoria poznawczo- beha-
wioralna stopniowo stawał się ważna dla szerokiego grona badaczy, 
a interwencja poznawczo-behawioralna zyskała uwagę praktyków.  

 
Trening umiejętności społecznych- pierwszy komponent ART 

Istnieje wiele form by przeciwdziałać zjawisku agresji i prze-
mocy. Jednym z najbardziej skutecznych programów dla osób agre-
sywnych jest Trening Umiejętności Społecznych, który jest jednym 
z trzech komponentów Treningu Zastępowania agresji. Trening 
umiejętności społecznych jest techniką nauczania nieletnich, którzy 
nie posiadają takich kompetencji. W treningu zastępowania agresji 
nacisk kładziony na treningu umiejętności społecznych w odniesie-
niu do młodzieży chronicznie agresywnej, ale program z powodze-
niem stosowany był również wobec innych grup w różnego rodzaju 
szkołach i innych placówkach. Te możliwości zastosowania treningu 

                                                 
7 A. Bandura., Agression: A social learning analysis. Englewood Cliffs 

1093, NJ: Prentice- Hall. 
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umiejętności społecznych obejmują młodych ludzi, którzy są nie-
śmiali lub zamknięci w sobie, niedojrzali, opóźnieniu w rozwoju lub 
przejawiają inne, nie związane z agresją deficyty umiejętności inter-
personalnych8.  

Trening umiejętności społecznych składa się z 50 umiejętno-
ści, pogrupowanych w sześć kategorii (patrz tabela poniżej). Każda 
umiejętność jest podzielona na swoje kroki behawioralne, które mo-
delowane są przez trenerów i odgrywane przez każdego trenującego 
podczas sesji treningu umiejętności prospołecznych. Tak naprawdę, 
behawioralne kroki danej umiejętności są samą umiejętnością.  

 
Tabela I. Program Umiejętności Społecznych dla młodzieży  
Program umiejętności społecznych 

Grupa 1: Podstawowe 
umiejętności społeczne  
1. Słuchanie 
2. Rozpoczynanie roz-
mowy  
3. Prowadzenie rozmowy 
4. Zadawanie pytań  
5. Mówienie ,,dziękuję” 
6. Przedstawianie się  
7. Przedstawianie innej 
osoby  
8. Mówienie komplemen-
tów 

Grupa 4: Umiejętności alterna-
tywne wobec agresji 
22. Prośba o pozwolenie 
23. Dzielenie się  
24. Pomaganie innym 
25. Negocjowanie 
26. Praktykowanie samokontroli 
27. Obrona swoich praw 
28. Reagowanie na zaczepki 
29. Unikanie kłopotów z innymi 
30. Unikanie bójek 

Grupa 2: Zaawansowane 
umiejętności społeczne 
9. Proszenie o pomoc 
10. Przyłączanie się  
11. Udzielanie wskazówek 
12. Wykonywanie poleceń 
13. Przepraszanie  
14. Przekonywanie innych 

Grupa 5: Umiejętności kontrolo-
wania stresu 
31. Skarżenie się  
32. Odpowiadanie na skargę 
33. Zachowanie się podczas gry 
34. Przezwyciężanie zakłopota-
nia 
35. Radzenie sobie z pominię-
ciem 
36. Ujęcie się za kolegą  
37. Reakcja na namawianie  

                                                 
8 Tamże, s. 45. 
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38. Reakcja na niepowodzenie  
39. Radzenie sobie ze sprzecz-
nymi komunikatami 
40. Radzenie sobie z oskarże-
niem  
41. Przygotowanie do trudnej 
rozmowy  
42. Radzenie sobie z presją 
grupy 

Grupa 3: Umiejętności 
kontrolowania emocji 
15. Poznawanie swoich 
uczuć  
16. Wyrażanie swoich 
uczuć  
17. Rozumienie czyichś 
uczuć 
18. Radzenie sobie z czy-
imś gniewem  
19. Wyrażanie sympatii 
(miłości) 
20. Radzenie sobie ze 
strachem 
21. Nagradzanie siebie 

Grupa 6: Umiejętności planowa-
nia  
43. Decydowanie o zrobieniu 
czegoś  
44. Znajdowanie przyczyn pro-
blemu  
45. Wyznaczanie celu  
46. Określanie swoich możliwo-
ści  
47. Zbieranie informacji  
48. Szeregowanie problemów 
według ważności  
49. Podejmowanie decyzji  
50. Koncentrowanie się na za-
daniu 

Źródło: A. Goldstain, 2005, s. 26.  
 
Wybór umiejętności do treningu… 
W 10- tygodniowym programie ART, umiejętności są z góry 

wyznaczane. Jednakże, gdy planuje się dłuższy program ART., po-
szczególne umiejętności można dobierać uwzględniając mocne i 
słabe strony trenujących. Nawet w ramach 10- tygodniowego pro-
gramu, istnieje możliwość elastycznej zamiany pewnych umiejętno-
ści na inne, jak również zmiany kolejności ćwiczenia dziesięciu wy-
znaczonych umiejętności. Proces doboru umiejętności do ART. Mo-
że przebiegać z zastosowaniem wielu technik diagnostycznych: wy-
wiadów, procedur socjometrycznych, gier dydaktycznych, próbnych 
grup, obserwacji bezpośredniej i kwestionariuszy umiejętności. Za-
leca się polecanie głównie na obserwacji bezpośredniej i kwestiona-
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riuszach umiejętności9. Obserwacja bezpośrednia jest szczególnie 
cenna, gdyż osoby planujące zostać trenerami grupowymi (wycho-
wawcy, pedagodzy), spędzają zwykle z młodzieżą dużo czasu i za-
wodowo obserwują ją w interakcjach z innymi. W takich okoliczno-
ściach obserwacje zachowań są regularne, odbywają się w natural-
nym środowisku i – ponieważ deficyty umiejętności dotyczą często 
konkretnych sytuacji – oddają rzeczywisty poziom umiejętności 
młodzieży w kontakcie z rówieśnikami i dorosłymi, w różnych po-
rach dnia i różnych warunkach fizycznych. Inaczej mówiąc, kiedy 
obserwatorem jest nauczyciel i wychowawca, istnieje więcej możli-
wości obserwacji w różnych sytuacjach.  

 
Kontrola złości- komponent drugi ART 
Celem treningu jest nauczenie młodych ludzi samokontroli 

złości. Uczestnicy przynoszą na każde spotkanie opis ostatnio prze-
żytego doświadczenia złości, co zapisują w Raporcie Kontroli Zło-
ści. W ciągu dziesięciu tygodni są trenowani w odpowiadaniu na 
swoje stany złości przy pomocy łańcucha zachowań, który zawiera 
następujące elementy: 

• Określenie zapalników. (tzn. tych ekstremalnych zdarzeń 
oraz wewnętrznych stanów, które prowokują gniewne odpowiedzi). 

• zidentyfikowanie objawów (tzn. tych indywidualnych fi-
zycznych zdarzeń, takich jak napięcie mięśni, zaczerwienienie twa-
rzy, zaciskanie pięści), które umożliwiają młodej osobie uwiadomie-
nie sobie, że emocja, której doświadcza, to złość. 

• stosowanie upomnień (tzn. stwierdzeń takiego typu jak, 
.bądź spokojny, uspokój się oraz nie wrogie wyjaśnienia zachowań 
innych osób). 

• stosowanie reduktorów (tzn. różnych technik, które umożli-
wiają obniżenie poziomu gniewu, takich jak: głębokie oddychanie, 
liczenie od tyłu, wyobrażanie sobie jakiejś spokojnej sytuacji, wy-
obrażanie sobie odległych konsekwencji zachowań). 

• stosowanie samooceny (tzn. uświadomienie sobie łańcucha: 
zapalników objawów zaniepokojenia upomnienia, reduktory oraz 
wynagradzanie 

                                                 
9 Tamże, s. 48. 
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swoich pozytywnych zachowań). 
Program treningu kontroli złości, modułu ART następująca:  
• Tydzień pierwszy: ABC złości,  
• Tydzień drugi: raport złości i wyzwalacze 
• Tydzień trzeci: sygnały i reduktory  
• Tydzień czwarty: monity  
• Tydzień piąty myślenie o przyszłości  
• Tydzień szósty: samoocena 
• Tydzień siódmy: cykl złości  
• Tydzień ósmy: używanie umiejętności społecznej i powtó-

rzenie pełnej sekwencji kontroli złości  
• Tydzień dziewiąty: ćwiczenie pełnej sekwencji kontroli złości  
• Tydzień dziesiąty: Przegląd całości i powtórzenie pełnej se-

kwencji kontroli złości. 
 
Wnioskowanie moralne –trzeci komponent ART 
W trzecim komponencie ART, uwaga skupiona jest na po-

ziomie rozumowania moralnego uczestników. Zarówno teoria Piage-
ta jak i Kohlberga wiąże proces socjalizacji z rozwojem moralnym. 
W szczególności Kohlberg wykorzystał swoją teorię do wyjaśniania 
zachowań antyspołecznych i z tego właśnie powodu jest ona przed-
miotem zainteresowania ART10. 

Kohlberg, podobnie jak Piaget, uważa, że wnioskowanie mo-
ralne rozwija się w sposób sekwencyjny, w miarę osiągania przez 
jednostkę dojrzałości. Kohlberg opisuje trzy poziomy moralnego 
jednostki, zawierające dwa stadia na każdym poziomie. Proces 
wnioskowania moralnego na niższych stadiach ma charakter kon-
kretny, na wyższych staje się bardziej abstrakcyjny i stopniowo 
obejmuje takie pojęcia, jak: sprawiedliwość, prawo, zasady.  

Zachowanie antyspołeczne, jak podaje Kohlberg, związane 
jest z opóźnieniem w rozwoju rozumowania moralnego, które sprzy-
ja popełnianiu przestępstw, ponieważ nie istnieją wewnętrzne proce-
sy kontroli, pozwalające jednostce oprzeć się pokusie. W ostatnim 
czasie wiele badań poddało empirycznemu sprawdzeniu to podsta-

                                                 
10 Tamże, s. 11 
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wowe założenie11. Większość wyników tych badań zgodnie potwier-
dza, że przestępcy wykazują z reguły niższy poziom rozumowania, 
niż ich niepopełniający przestępstw rówieśnicy.  

Z perspektywy Kohlberga, zachowanie antyspołeczne jest po 
części skojarzone z opóźnieniem rozwoju społeczno- moralnego 
jednostki. Opóźnienie rozwoju moralnego spostrzegane jest jako 
posługiwanie się niedojrzałymi, hedonistycznymi i egocentrycznymi 
sądami moralnymi.  

Podsumowując należy stwierdzić, że Trening wnioskowania 
moralnego. „Nadawanie pozytywnego znaczenia emocjom i uczu-
ciom, postawom i przekonaniom, jest podstawą edukacji moralnej”. 
Na trening wnioskowania moralnego składa się, zwiększenie poczucia 
przyzwoitości, sprawiedliwości, uwzględnianie praw i potrzeb innych 
osób. Zajęcia prowadzone są w formie dyskusji, czasami w formie 
odgrywania ról. Wnioskowanie moralne polega na wdrożeniu do gru-
py dotkliwych problemów, wymagających podania propozycji ich 
rozwiązania. W trakcie treningu spośród indywidualnych propozycji 
wybierane są wspólnie rozwiązania najbardziej dojrzałe moralnie. 
Trening wnioskowania moralnego jest najnowszym komponentem 
(TZA). Wprowadzony został do programu, ponieważ znacznie zwięk-
sza jego skuteczność w przeciwdziałaniu agresji wśród młodzieży. 

 
Zastosowanie ART w resocjalizacji nieletnich 
W instytucjach zakładowych dla nieletnich na terenie Stanów 

Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii trening zastępowania agresji 
„ART” nastawiony jest na trening:  

- umiejętności społecznych (skills treaning – SLT) 
- kontroli złości (Anger Control Treaning- ACT) 
- wnioskowania moralnego (Moral Reasoning Treaning – MRT) 
W pierwszym przypadku zajęcia skoncentrowane są na pod-

wyższenia poziomu umiejętności prospołecznych12. Metoda ta skła-
da się z serii procedur instrukcji społecznego uczenia się. Młodzież 

                                                 
11 L. Kohlberg., Development of moral character and moral ideology. 

In, M. Hoffman& L. Hoffman (Eds), Review of child development re-
search, vol. 1. Russell Sage Foundation, New York 1964,. 

12 Tamże, s. 13 
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agresywna bądź przestępcza, w małych grupach, podczas treningu 
umiejętności prospołecznych, ogląda przykłady wzorcowych za-
chowań, ma możliwość ćwiczenia i próbowania kompetentnego 
oglądania scenek, otrzymuje pozytywne wzmocnienia w postaci 
pochwał i informacje zwrotne za odgrywanie ról, jak najbardziej 
zbliżonych do wzorcowego oraz jest zachęcana do angażowania się 
w aktywność nastawioną na utrwalanie nauczonych umiejętności i 
wykorzystania, w razie potrzeby wyuczonych umiejętności w zakła-
dzie i innym realnym środowisku (transfer treningu)13.  

Drugi zestaw ćwiczeń sprowadza się do podwyższenia pozio-
mu samokontroli gniewu i agresji. Osoby uczone reakcji skupionych 
na wyzwalaczach tj. stymulujących gniew czynnikach zewnętrznych 
i ocenach wewnętrznych; sygnałach – odczuciach kinestetycznych i 
fizjologicznych lub doświadczeniach narastania własnej złości oraz 
reduktorach – technikach zmniejszania pobudzenia.  

Trzecia grupa ćwiczeń dotyczy sfery poznawczo-moralnej. 
Nieletni w trakcie zajęć rozwiązują różne dylematy moralne. Całość 
pracy oparta jest na stadiach rozwoju moralnego opracowanego 
przez Kohlberga14.  

W placówkach oświatowych i instytucjach resocjalizacyjnych 
trening zastępowania agresji adresowany jest dla dzieci i młodzieży 
manifestującej destrukcyjne i agresywne zachowania jako alternaty-
wa dla nieskutecznej metody zawieszania w prawach ucznia jako 
sposobu radzenia sobie z tym problemem. W nowatorski sposób 
ART wykorzystywany jest prze wszystkim jako alternatywny pro-
gram zajęć, w którym trenerzy prezentują, treningu umiejętności 
prospołecznych oraz elementy treningu kontroli złości. Jeśli wystę-
pują destrukcyjne i agresywne zachowania w ciągu dnia, nauczyciel 
posługuje się metodami ART. (zob. Positive Alternative Learning 
Program [PAL]15. 

Program zapobiegania przestępczości nieletnich („The Juveni-
le Justice Prevention Program”) nakierowany jest na młodych ludzi 

                                                 
13 Tamże, s. 14 
14 A. Goldstein, B. Glick, J. C. Gibbs J,., ART. Program Zastępowania 

Agresji. Warszawa 2011. 
15 Tamże, s. 169. 
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mających silne związki z gangami oraz na zmiany zachowań agre-
sywnych, obejmując działaniami nie tylko jednostkę, ale także waż-
ne osoby w ich życiu. Trenerzy od pierwszego kontaktu z pod-
opiecznym przekazują swoim zachowaniem, jak i słowami, że mo-
żesz odnieść sukces, nie musisz trafić do więzienia, możesz uzyskać 
dyplom, znaleźć prace, mieć lepsze relacje z rodzina”16.  

 
Ocena efektywności ART 
Trening Zastępowania Agresji od pierwszej ewaluacji w 1987 

roku był wielostronnie oceniany w zastosowaniu do różnych popula-
cji. Pierwsze badania efektywności ART dotyczyły wielostronnego 
programu resocjalizacyjnego dla nieletnich i młodocianych prze-
stępców przebywających w zakładach zamkniętych. Badania prze-
prowadzone w Annsiville Youth Center w Stanie Nowy York wyka-
zało, że młodzież objęta 10 tygodniowym programem ART przy-
swoiła sobie nowe umiejętności prospołeczne, wykorzystywała te 
umiejętności w nowych sytuacjach społecznych, lepiej kontrolowała 
swoją złość. Wyjątkowo ważnym kryterium oceny efektywności 
programów dla nieletnich przestępców jest wskaźnik recydywy. 
Badania tego rodzaju wskazywały zgodnie znaczne niższe wskaźniki 
recydywy młodych ludzi w okresie 4- 12miesięcy po 10 tygodnio-
wym programie ART (13-15%), niż w grupach kontrolnych (40-
52%). Wyniki te uzasadniają włączenie ART na stałe do resocjaliza-
cji agresywnych nieletnich17.  

Drugiej ważnej oceny dokonano w Mac Cormick Youth Cen-
ter, ośrodku o zaostrzonym rygorze dla młodocianych przestępców 
płci męskiej w wieku 13-21 lat. Sukces został osiągnięty w przyswa-
janiu 5 z 10 umiejętności w treningu umiejętności prospołecznych. Z 
obserwacji zachowań w ośrodku wynika, że młodzi ludzie, którzy 
przeszli ART, w porównaniu z tymi, którzy tego nie zrobili, znacz-

                                                 
16 Tamże s. 171.  
17 Ł. Kołomański, Agression Replacement Training (ART) jako przykład 

zastosowania komponentu behawioralno-poznawczego w resocjalizacji nielet-
nich [w:] Terapia w resocjalizacji cz. 1 ujęcie teoretyczne, s. 164-165. 
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nie poprawili swój poziom wykorzystania konstruktywnych, prospo-
łecznych zachowań, a tym samym obniżyli poziom impulsywności18.  

Ważnym kryterium oceny programów mających zapobieganie 
przestępczości jest recydywa. Większość przestępstw popełnionych 
w warunkach recydywy przez osoby, które przebywały ośrodkach 
zamkniętych, zdarza się w ciągu pierwszych 6 miesięcy po wyjściu 
na wolność. Dane dotyczące ponownych aresztowań osób, które 
wzięły udział w ART i odpowiadających im grup kontrolnych były 
następujące: pięciu z 38 uczestników ART (13%) i 14 z 27 członków 
grup kontrolnych (52%), było ponownie aresztowanych w ciągu 8 
miesięcy prowadzenia obserwacji.  

Z kolei dla uczestników ART wskaźnik ponownych areszto-
wań w okresie obserwacji wyniósł 15 %, a wskaźnik dla grupy nie 
uczestniczącej w ART – 43%.  

W 2004 roku w Stanie Washington opublikowano ewaluację 
wyników czterech programów resocjalizacyjnych, w tym ART. 
Okazało się, że ART jest efektywny w ograniczeniu recydywy do 
24% wtedy, gdy jest realizowany przez kompetentnych trenerów 
przestrzegających zasad i procedur treningu. Najważniejszym wnio-
skiem z tych badań jest uzasadnienie konieczności wprowadzenia i 
egzekwowania standardów jakości programów profilaktycznych.  

Pełen program treningu zastępowania agresji realizowany jest 
w ciągu 10 tygodni, w czasie których grupa 6-8 trenujących realizuje 
30 jednogodzinnych sesji, na przemian z każdego komponentu ART. 

 
Temat oraz numer spotkania 
1. Umiejętności społeczne- skarżenie się – wprowadzenie 
ART. 
2. Wprowadzenie do treningu kontroli złości/ABC złości 
3. Wprowadzenie wnioskowania moralnego/sytuacja proble-
mowa Janka (problem kradzieży) 
4. Umiejętności społeczne- Rozumienie czyichś uczuć 
5. Kontrola złości: Raport złości i wyzwalacze 
6. Sytuacja problemowa Jurka (dylemat przyjaźni) 
7. Umiejętności społeczne- przygotowanie do trudnej rozmowy 

                                                 
18 A. Goldstein, B. Glick, J. C. Gibbs J, Trening Zastępowania Agresji, 

Warszawa 2000.  



182 
 

8. Kontrola złości – sygnały i reduktory złości 
9.Sytuacja problemowa Marka (dylemat uczuć) 
10.Umiejętności społeczne- Radzenie sobie z czyimś gniewem 
11. Trening kontroli złości- Monity 

12. Sytuacja problemowa Wojtka (dylemat finansowy) 
13. Umiejętności społeczne – Unikanie Bójek 
14.Kontrola złości – myślenie o przyszłości 
15.Sytuacja problemowa Leona (dylemat ucieczki z zakładu) 
16.Umiejętności społeczne – pomaganie innym 
17.Kontrola złości- samoocena 
18.Sytuacja problemowa Stanisława (dylemat kradzieży) 
19.Umiejętności społecznych – Radzenie sobie z oskarżeniem 
20.Kontrola złości- cykl złości 
21.Sytuacja problemowa Romana (problem alkoholowy) 
22.Umiejętności społeczne: Radzenie sobie z presją grupy 
23.Kontrola złości- użycie umiejętności społecznej i powtórze-
nie pełnej sekwencji kontroli złości 
24.Sytuacja problemowa Andrzeja (problem kradzieży) 
25.Umiejętności społeczne -wyrażanie sympatii (miłości) 
26.Kontrola złości- ćwiczenie pełnej sekwencji kontroli złości 
27. Sytuacja problemowa Juliana (dylemat zagrożenia życia) 
28.Umiejętności społeczne – reagowanie na niepowodzenie 

29.Kontrola złości- przegląd całości i powtórzenie całej se-
kwencji kontroli złości 
30.Sytuacja problemowa Antka (problem przyjaźni i kradzie-
ży) - zakończenie cyklu ART. 
 
Trening zastępowania agresji w Polsce 
Trening Zastępowania Agresji znany jest w Polsce od 1988r. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało opracowane przez Irenę 
Odrowąż - Pieniążek prace zatytułowaną: „Praca z dzieckiem agre-
sywnym w szkole”. Ponadto elementy treningu zastępowania agresji 
zawarte są w książce Kazimierza Pospiszyla ,,Resocjalizacja”. Pod-
stawy teoretyczne i przykłady programów oddziaływań, wydawnic-
two akademickie ,,Żak”, Warszawa 1998. Zasady rozwoju moralne-
go według Kohlberga zostały zaproponowane w ART jako teore-
tyczne podstawy treningu wnioskowania moralnego analizowały K. 
Ostrowska i D. Wójcik w pracy ,,Teorie Kryminologiczne”, wydanej 
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przez ATK w 1986r. Z kolei koncepcja Kohlberga została omówiona 
w pracy D. Fontany ,,Psychologia dla nauczycieli”, Wyd. Zysk i S-
ka, Poznań 1998. Przełomowym momentem było przejście od teorii 
do praktyki. Od 1998r. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 
wspomaga adaptacje i wdrożenie ART w polskim systemie oświaty. 
Od kilku lat treningi ART dla młodzieży i dorosłych prowadzi insty-
tut ,,Amity” w Warszawie. Program ten jest skutecznie realizowany 
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych, czy zakładach resocjalizacyjnych. ART 
stosowany jest również w readaptacji młodzieży używającej sub-
stancji psychoaktywnej i w terapii rodzinnej w Stowarzyszeniu KA-
RAN. Powstało Stowarzyszenie Profilaktyki Agresji, skupiające 
nauczycieli i pedagogów oraz inne osoby zainteresowane zapobie-
ganiem agresji i przemocy w różnych środowiskach. Program ten 
znalazł również uznanie Centrum Metodycznego Pomocy Psycholo-
giczno-Pedagogicznej MENiS, jako spełniający kryteria dobrych 
programów profilaktycznych w szkole. Istotnym czynnikiem zapew-
nienia jakości wdrożenia i upowszechnienia ART jest certyfikacji 
trenerów, licencjonowania działalności trenerskiej w określonych 
obszarach zastosowań i akredytacji placówek szkolących19. 

 
Efektywność ART w Polsce 
W Polsce badania skuteczności ART prowadzi Instytut Amity 

w Warszawie, który jest jednocześnie akredytowanym ośrodkiem 
wdrażania tej metody w Polsce. Badania prowadzone poprzez sys-
tematyczną obserwację zmian podczas treningu i w krótkim okresie 
po zajęciach dowodzą o pozytywnych zmianach w zachowaniu nie-
letnich, dzieci i młodzieży poddanej treningowi zastępowania agresji 
Zmiany zachowania uczniów w grupach treningowych i poza salą 
treningową są znaczące i widoczne.  

Uzyskane wyniki zmiany częstotliwości zachowań agresyw-
nych uczniów po treningu ART w niektórych szkołach i placówkach 
systemu oświaty w 2003 roku przedstawiono w tabeli 1 i 2. Tabela 1 

                                                 
19 E i J. Morawcy., Trening Zastępowania Agresji w Szkole, Warszawa 

2004, s. 9-10. 
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odzwierciedla zaobserwowane zmiany ilościowe zachowań agre-
sywnych, natomiast tabela 2 przedstawia wskaźniki jakościowe. 

O skuteczności treningu mogą świadczyć wypowiedzi mło-
dzieży uczestniczącej w treningu: ,,Zajęcia z ART są super. Pomo-
gły mi w wielu trudnych sytuacjach życiowych. Umożliwiają mi 
łatwiejsze zrozumienie wielu problemów. Pomogły mi one w radze-
niu sobie ze stresem oraz z trudnymi rozmowami, Myślę, że bez tych 
zajęć trudno było by mi poradzić sobie z tym wszystkim…”20. 

„Zajęcia z Treningu Zastępowania Agresji bardzo mi pomo-
gły. Dzięki tym zajęciom obniżyłam swój poziom agresji, bo wcze-
śniej nie mogłam sobie z tym poradzić…”21. 

E. i J. Morawscy22 podają, że z uwagi na brak bardziej rygory-
stycznych krajowych badań efektywności ART, do tej pory nie wia-
domo na ile zaobserwowane zmiany są trwałe. Mimo tego dotych-
czasowe wyniki zachęcają do pracy z tą metodą. Autorzy twierdzą, 
że w najbliższym czasie podejmą bardziej wnikliwe badania weryfi-
kacyjne, które obejmą dłuższą perspektywę czasową. 

 
Zakończenie 
Niniejszy artykuł miał na celu ukazanie skutecznej metody 

przeciwdziałania problemowi agresji, jaką jest Trening Zastępowa-
nia Agresji. Ma on wyjątkowe znaczenie w resocjalizacji nieletnich 
sprawców czynów karalnych ale również dla dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych przejawiających zachowania agresywne. Trening 
Wnioskowania Moralnego pozwala uczestnikom zrozumieć dlacze-
go owo kształtowanie jest istotne. Ponadto z uwagi na fakt, iż celem 
jest zmiana perspektywy, z jakiej uczestnicy treningu postrzegają 
problemy etyczne i społeczne, można wnioskować, że uzyskane 
zmiany zachowania są względnie trwałe. Jest to bardzo skuteczna 
metoda przeciwdziałania zachowaniom agresywnym nieletnich. 
Może się przyczynić do zmian w zachowaniu, ale również do 
zmniejszenia zachowań przestępczych. Aby można było w pełni 

                                                 
20 Tamże s. 30-31.  
21 Tamże s. 30-31. 
22 Tamże s. 29. 
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ocenić skuteczność metody ART konieczne jest przeprowadzenie 
bardziej wnikliwych badań, które mogłyby ten fakt udowodnić. 

 
Abstrakt 
Trening Zastępowania Agresji (Agression Replacement Tra-

ining), to skuteczna interwencja skierowana na zmianę zachowania 
agresywnych nieletnich. Jest on niezawodny, w zakresie przyswaja-
nia i wykorzystywania umiejętności, zwiększania kontroli złości, 
zmniejszenia występowania zachowań antyspołecznych i tym sa-
mym zwiększania występowania zachowań pozytywnych, prospo-
łecznych. Stosowanie ART prowadzi do pozytywnych zmian w 
funkcjonowaniu społecznym wychowanków młodzieżowych ośrod-
ków wychowawczych, schronisk dla nieletnich czy ośrodków kura-
torskich.  

Słowa kluczowe: nieletni sprawcy czynów karalnych, trening 
zastępowania agresji  

 
Summary 
Aggression Replacement Training (Agression Replacement 

Training) is an effective intervention aimed at changing the behavior 
of aggressive minors. It is reliable, in terms of uptake and use of 
skills, improving the management of anger, reducing the incidence 
of anti-social behavior and thereby increasing prevalence of positive 
behavior, prosocial. The use of ART leads to positive changes in 
social functioning alumni of youth detention centers, shelters for 
juveniles and probation centers. 

 
Bibliografia: 
Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna: serce i 

umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka; Poznań 1997, J. S. Turner, D. B. Helms 
(1999), Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999. 

Bandura A., Albert Bandura -Teoria społecznego uczenia się. Warsza-
wa 2007. 

Bandura A., Walters R. H., Agresja w okresie dorastania, PWN, War-
szawa 1998 

Goldstein A., Glick B., Gibbs J, C., Trening Zastępowania Agresji, 
Warszawa 2004.  



186 
 

Goldstein A., Glick B., Gibbs J, C., ART. Program Zastępowania Agre-
sji. Warszawa 2011. 

Hołyst B., Zabójstwa popełniane przez nieletnich. [w:] W. Ambrozik, F. 
Zieliński (red.) Młodociani mordercy. Studia nad agresją i zbrodnią, Po-
znań 2003 

Groth J., Rozumowanie moralne nieletnich przestępców, Ruch prawni-
czy, ekonomiczny i socjologiczny, Rok 2007, LXIX, zeszyt 3, s.195-196  

Kołomański Ł., Agression Replacement Training (ART) jako przykład za-
stosowania komponentu behawioralno-poznawczego w resocjalizacji nieletnich 
[w:] Terapia w resocjalizacji cz. 1 ujęcie teoretyczne, 2009, s. 150-171. 

Liberska H., Matuszewska M., Rodzinne uwarunkowania zachowań 
agresywnych u młodzieży. Wizerunki ról rodzinnych, Roczniki socjologii 
rodziny 2007, XVIII 

Mellibruda J., Oblicza przemocy, Remedium XII, 1993, s. 34 
Morawcy E i J. Trening Zastępowania Agresji w Szkole, Warszawa 2004.  
Stasiński K., Trening Zastępowania Agresji- teoretyczne i praktyczne 

aspekty kształtowania umiejętności społecznie akceptowalnych form za-
chowania w sytuacjach wywołujących złość, gniew i agresję. [w:] Sołtysiak 
T., Kowalczyk-Jamnicka (red.), Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i 
możliwości przeciwdziałań, Bydgoszcz 2007. 

 



187 
 

 
Agnieszka Laddach 
 

Po rocznicy chrztu Polski i Światowych Dniach Młodzieży 
Refleksje kulturologiczne o drodze do świętości w 2017 r. 
 
Celem niniejszej wypowiedzi jest zastanowienie nad wpły-

wem ważnych wydarzeń o charakterze religijnym w Polsce w 2016 
r. na wiarę człowieka w ujęciu długofalowym, stanowiącą istotny 
element drogi do osiągnięcia świętości. Chodzi więc o sparafrazo-
wanie popularnego powiedzenia ,,Mądry Polak po szkodzie” i próbę 
określenia, czy jest on mądry nie po szkodzie, ale po doniosłych 
wydarzeniach. Innymi słowy należy zadać pytanie na ile go te wyda-
rzenia duchowo wzbogaciły, na ile na niego wpłynęły, jak oddziały-
wały na jego wiarę1. Wypowiedź utrzymana zostaje w tonie refleksji 
kulturologicznej, opierającej się na rozumieniu kultury w kontekście 
obserwowanych zachowań ludzi. Jest to ujęcie nawiązujące do usta-
leń wypracowanych przez nauki socjologiczne, a spopularyzowa-
nych m.in. przez ks. Janusza St. Pasierba, wybitnego polskiego teo-
loga, historyka sztuki i teoretyka kultury. Uczony wskazał najpierw 
na kulturę rozumianą jako system myślenia (wzory, modele, zacho-
wania), a kolejno jako system działania (produkty tych zachowań, 
dzieła sztuki, artefakty kulturowe, teksty kultury składające się na 
kulturę symboliczną). Zdaniem humanisty te dwie sfery jednej kultu-
ry pozostają ze sobą w ścisłej relacji, wzajemnie oddziałując na sie-
bie poprzez ciągłą wymianę wartości2.  

                                                 
1 W niniejszym artykule słowo wiara oznacza wiarę religijną (osobową 

relację człowieka i Boga, odpowiedź człowieka na zaproszenie Boga do 
zbawczego dialogu z Nim; Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. pol., 
Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2012, nr 142.  

2 J. Pasierb, Miejsce tradycji w kulturze, ’’Miesięcznik Diecezji Pelpliń-
skiej” 1993/12, s. 102; tenże, Obecność Eucharystii w kulturze polskiej, 
[w:] II Krajowy Kongres Eucharystyczny. Pomoce teologiczno-
duszpasterskie dla parafii, red. St. Napierała, Księgarnia św. Wojciecha, 
Poznań 1987, s. 93, tenże, Co z polską kulturą?, „Pielgrzym” 1990/9, s. 6; 
tenże, Kościół a aktualne przemiany kultury polskiej, [w:] Człowiek we 
wspólnocie Kościoła, red. L. Balter, Akademia Teologii Katolickiej, War-
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1. Potencjał aktywizacji 
Punktem wyjścia dla niniejszych rozważań jest następujący 

cytat z artykułu ks. Jerzego Bagrownicza pt. Recepcja soboru waty-
kańskiego II w Polsce – zagadnienia wybrane. Refleksje bardzo oso-
biste3. Przeczytać w nim można  

 

Pedagog i katechetyk francuski Pierre Babin notuje bar-
dzo wymowne stwierdzenie jakiegoś młodego człowieka: 
,,Odchodzę od Kościoła, bo nikt i nigdy nie dał mi okazji czynić, 
działać w Kościele cokolwiek”. Kiedy to czytałem pierwszy raz 
pomyślałem sobie, że to niedojrzały młody człowiek, który arty-
kułuje swój młodzieńczy bunt. Dziś wiem, że tak myśli bardzo 
wielu młodych. Szkoda, że nie rozumie tego wielu duszpasterzy i 
odpowiedzialnych za duszpasterstwo w Kościele w Polsce4. 

 

Powyższa wypowiedź polskiego profesora, znawcy z dziedzi-
ny katechetyki, J. Bagrownicza staje się jednym z tekstów tłumaczą-
cych powód odejścia ludzi od Kościoła. Chociaż na początku odnosi 
się ona do postaw mieszkańców rozwiniętych krajów Europy Za-
chodniej w czasach, gdy w Polsce świątynie były pełne, a Kościół 
razem z narodem walczył o wolność, zdaje się niestety tłumaczyć 
także odejście wiernych w kraju nad Wisłą po 1989 r.  

Sens, a zarazem potencjał aktywizacji, na którą zwrócił uwagę 
anonimowy młody człowiek przywołany przez P. Babine’a, został w 
ostatnich dziesięcioleciach odkryty na różnych polach. Wydaje się, 
że najszybciej uczyniła to sztuka, a zwłaszcza malarstwo, które po-
przez abstrakcję kazało człowiekowi zastanawiać się, samemu kom-
binować na co w istocie patrzy. Obecnie nauczyciele chcą aktywi-

                                                                                                       
szawa 1979, s. 331; tenże, E. Polak, Łatwo jest uznać przeciwnika za demo-
na, „Powściągliwość i Praca” 1991/4, s. 6; J. Pasierb, M. Gorzka, Rodzaj 
aureoli, ”Przegląd Powszechny” 1992/10, s. 108. 

3 J. Bagrowicz, Recepcja soboru watykańskiego II w Polsce – zagadnie-
nia wybrane. Refleksje bardzo osobiste, [w:] Studia soborowe. Historia i 
recepcja Vaticanum II, red. M. Białkowski, Wydawnictwo GroupMedia, 
Toruń 2014, s. 606; zob. P. Babin, Méthodologie. Pour une catéchèse des 
jeunes, Éditions du Chalet, Lyon 1966, s. 12-15. 

4 J. Bagrowicz, Recepcja soboru…., s. 606. 
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zować uczniów, rehabilitanci pacjentów, a doradcy zawodowi pra-
cowników. Docenienie roli aktywizacji staje się zauważalne także w 
tematyce publikacji naukowych oraz popularnonaukowych dotyczą-
cych różnych sfer życia społecznego5. Rozgrywa się kultura uczest-
nictwa6 stanowiąca swego rodzaju odpowiedź na kulturę masową, 
która zastąpiła kulturę tradycyjną. Tradycja przestała regulować 
działanie człowieka. Zachciało mu się zajmować swój zindywiduali-
zowany głos we wszystkich sprawach. Ceną polifonii przechodzącej 
w hałas, stało się podejmowanie decyzji w samotności, bez pomocy 
przodków7. Przez to niemal każda z decyzji współczesnych jest na 
miarę tragedii Antygony.  

W tym kontekście powszechnej samotności w tłumie ludzie szu-
kają uczestnictwa. Aktywizują sami siebie do działania. Chodzą na 
siłownię. Biegają. Zdrowo się odżywiają. Starają się czytać dobre 

                                                 
5 Zob. B.a., Aktywizacja kobiet powracających na rynek pracy po okre-

sie wychowania dzieci. Skrypt dla doradców zawodowych, Martyn Agencja 
Wydawnicza, Toruń 2011; B. Skrzypczak, B. Bąbska (red.), Aktywizacja 
czy integracja? Zaproszenie do dyskusji nad rolą instytucji pomocy i inte-
gracji społecznej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, War-
szawa 2011; A. Chabior, Aktywizacja i aktywność ludzi w okresie później 
dorosłości, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2011; A. Bartoszek, U. 
Swadźba, Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia 
w miastach peryferyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowi-
ce 2012; P. Majewicz, A. Mikruta (red.), Aktywizacja ucznia z niepełno-
sprawnością w różnych obszarach jego edukacji, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012; i in. 

6 Por. H. Jenkins, Confronting the Challenge sof Participatory Culture: 
Media Education for the 21st Century (Part One), 2006, 
http://henryjenkins.org/2006/10/confronting_the_challenges_of.html, dostęp 26 
stycznia 2017 r.; W. Kłosowski, Uczestnictwo a dostęp, [w:] Kierunek kultura. 
W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, red. tenże, Mazowieckie Centrum 
Kultury i Sztuki, Warszawa 2011, s. 43-44; M. Białas, Uczestnictwo w kulturze 
muzycznej w dobie mediów cyfrowych, ”Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska. Lublin Polonia” 2012/1; i in.  

7 J. Pasierb, Miejsce tradycji…, s. 102-109; tenże, Kultura jako środowisko 
bycia i stawania się człowieka, [w:] Człowiek – wartości – sens. Studia z psy-
chologii egzystencji: logoteoria i nooteoria, logoterapia i nooterapia, red. K. 
Popielski, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996, s. 267-271. 



190 
 

książki. Uczą się języków obcych. I to bardzo dobrze. Jednak gdzieś 
między działaniami na tych wszystkich polach, pojawia się pytanie o 
ludzkiego ducha8. Ci, którym dana jest łaska i niełaska duchowej, a 
zwłaszcza religijnej niepewności, czy też poszukiwań czują potrzebę 
odpowiedzi na ważne dla nich pytania. Co jednak z tymi, którzy pytań 
nie mają? Czy na pewno wiedzą już wszystko? Tutaj pojawia się kwe-
stia aktywizacji własnej wiary na drodze zmierzania do świętości.  

 
2. Dynamizm wiary 
W minionym, 2016 roku bodźców do zastanowienia się nad 

własną wiarą jest jakby więcej i na różnych poziomach: w Kościele 
powszechnym celebrowano Rok Miłosierdzia (Boże, zmiłuj się nad 
nami…), w kraju najpierw świętowano 1050 rocznicę chrztu Polski, 
potem ugoszczono cały świat, a najbardziej papieża Franciszka. Czy 
jednak aby na pewno te wydarzenia są jakimiś bodźcami do myśle-
nia i działania na rzecz własnej świętości? Z dużym prawdopodo-
bieństwem można stwierdzić, że potencjalnie działają na tych ludzi, 
którzy w nich czynnie uczestniczyli w Krakowie oraz innych miej-
scach spotkań z Ojcem Świętym. Co jednak z pozostałymi osobami? 
Czy Msza obejrzana w telewizji, w pozycji zgarbionej, bo równo-
cześnie je się obiad, wystarczy do tego, by zastanowili się nad swoją 
wiarą i świętością? Pół żartem-pół serio można by zauważyć, że w 
iluś przypadkach pewnie tak, zwłaszcza wtedy, gdy telewidzowie 
nie obleją się gorącym rosołem. Co jednak z pozostałymi ludźmi? 

                                                 
8 Dowodem na zainteresowanie duchowością rozumianą bardzo szeroko 

jest duża ilość publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Niektóre z 
nich dotyczą ruchów tworzących klimat gnozy, wtajemniczenia, New Age; 
zob. J.-F. Catalan, Duchowość a psychologia. Jak odróżnić wezwanie Boga 
od własnych pragnień?, przeł. Z. Pająk, Wydawnictwo eSPe, Kraków 
2007; A. Comte-Sponville, Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do 
duchowości bez Boga, przeł. E. Anuszkiewicz, Wydawnictwo Czarna 
Owca, Warszawa 2011; J. Misiurek, W. Słomka (red.), Duchowość bezdro-
ży, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 
1995; A. H. Siemieniewski, Czyste i stałe źródło życia duchowego. Biblijne 
podstawy duchowości chrześcijańskiej, TUM Wydawnictwo Wrocławskiej 
Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2014; K. Kucharski, W trosce o 
życie duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006; i in. 
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Czy tak jak osoba z wypowiedzi P. Babine’a będą wycofani, zdy-
stansowani, zimni, bo nikt i nigdy nie dał im okazji czynić, działać 
cokolwiek, czy to na gruncie parafii, czy na wyższych szczeblach?  

I tu pojawia się idea. Chodzi o wzięcie sprawy w swoje ręce. 
Sprawy wiary i świętości, bo o nie tu chodzi. Jeśli więc, Człowieku 
XXI wieku, potrafiłeś zmotywować się samemu do pracy (a nawet 
walki) o swoją wagę, zdrowie, umiejętności, podejmij walkę o swoją 
wiarę i świętość. Zaktywizuj się sam. Zawalcz o swoją relację z 
Bogiem tak, jak Jakub z Jahwe nad potokiem Jabbok, o czym opo-
wiada fragment Księgi Rodzaju Starego Testamentu (Rdz 32,25-32). 
Według egzegezy dokonanej przez J.St. Pasierba przywołany obraz 
jest symboliczną sceną autentycznej walki, w której człowiek wy-
musza błogosławieństwo Boga. Taka postawa rodzi poczucie dumy 
z siły duchowej Jakuba. Odzywa się w nim głód prawdziwego Boga. 
Głód ten przynależy ludziom wierzącym i niewierzącym. Oni w 
symbolicznej, ciemnej nocy (nie widząc twarzy Boga) mocują się z 
Nim o swoje ludzkie sprawy. J. St. Pasierb nazwał to sacramentum 
luctae (sakramentem walki). Człowiek doświadcza w nim uścisku 
Bożych ramion: najpierw oznaczających bitwę, następnie przeradza-
jących się w uścisk gorzkiej miłości. Przeżycie Jakuba wskazuje, iż 
człowiek może wyjść zwycięsko z walki, to znaczy, że otrzymuje od 
Boga to, czego tak bardzo pragnie. Dramatyczną scenę nad potokiem 
Jabbok przerywa świt poranka zwiastujący toczące się dalej życie, a 
jednocześnie zapowiadający egzystencję w nowej rzeczywistości z 
otrzymanym Bożym błogosławieństwem9. Finał obrazuje także li-
ryczne stwierdzenie autorstwa J. St. Pasierba  

 

                                                 
9 J. Pasierb, Czas otwarty, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań-

Warszawa 1972, s. 39-58; treść te zawarte są również w książce tegoż, 
Światło i sól, Éditions du Dialogue, Paris 1982, s. 131-146; tenże, Prze-
strzeń człowieka, ”Studia Theologica Varsaviensia” 1981/1, s. 240-242; 
por. tenże, M. Jastrun, Nie można oddzielić kultury od chrześcijaństwa [w:] 
Zagubiona drachma. Dialogi z pisarzami, J. Pasierb, Wydawnictwo Więź, 
Warszawa 2006, s. 77; pierwodruk wywiadu zawarty jest w czasopiśmie 
,,Więź” 1975/6.  
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Każdy nowy dzień  
zaczyna się  
głęboką nocą10.  
 

J. St. Pasierb tłumaczy dalej, że ludzkie doświadczenia wska-
zują jednak, że nie wszystkie starcia z Bogiem kończą się zwycię-
stwem człowieka. Po przegranej odchodzi on czując, że wierność 
bliskiej mu sprawie jest nie do pogodzenia z Bogiem lub dalej funk-
cjonuje w niepewności wiary. Jeśli mimo to podąża za Chrystusem, 
nawet z dystansem i niepewnością, fakt ten pozostaje nie bez zna-
czenia dla jego zbawienia. Relacja człowieka i Boga polega bowiem 
na komunikacji, związku. Ono występuje w każdym międzyosobo-
wym kontakcie i komunii. Człowiek wszakże w akcie Stworzenia 
stał się przeznaczony do życia w komunii. Nie został powołany do 
życia po to, aby być tragicznie samotnym. Obrazuje to historia uka-
zująca Adama, któremu od samego początku jego egzystencji towa-
rzyszył Bóg, a potem także Ewa.  

Zawarta w historii Jakuba relacja człowieka i Boga przedsta-
wia sytuację graniczną, w której rodzi się pytanie o to, jak wierzyć, 
aby osiągnąć świętość. J. St. Pasierb zauważył, iż sprawy wiary są 
bardzo podobne do spraw miłości. To znaczy, że istotna tajemnica 
zawiera się w indywidualnym, niepowtarzalnym spotkaniu dwóch 
osób (człowieka i Boga). Wiara nie została dana człowiekowi raz na 
zawsze. Jest ciągłą aktywnością, chwiejną równowagą, zmaganiem 
się, ryzykiem, nawet w Kościele, pośrodku nocy. Wiara jest także 
relacją do miłości, której mnóstwa można się przestraszyć. Ogrom 
miłości powoduje również obawę przed podstępem, zranieniem, 
ryzykiem wygrania, albo przegrania życia, związkiem z drugą osobą 
na serio, na zawsze. Ryzyko potęguje milczenie Boga, niekiedy dłu-
gie i dramatyczne, stawiające wiarę w obliczu próby. Cisza nie 
oznacza jednak zapomnienia i nie jest bezterminowa. Kryje się niej 
jakaś tajemnica. Tymczasem źle uprawiana teologia, pragnąca być 

                                                 
10 J. Pasierb, Wiersze wybrane, Wydawnictwo Archidiecezji Warszaw-

skiej, Warszawa 1988, s. 146; por. M Bąkała, Podmiot w czasoprzestrzeni 
nokturalnej – doświadczenie mistyczne w wierszu ks. Janusza Stanisława 
Pasierba Avila klasztor Wcielenia, ”Łódzkie Studia Teologiczne” 2009/18, 
s. 19-34. 
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matematyką o Bogu, zmarnowała w ludziach XX w. szacunek do 
tego, co jest niedostępne, sekretne, zasłonięte. Wiara zaś wymaga 
przyjęcia tajemnicy. Gdyby wszystko było jasne, oczywiste i pozna-
ne wiara zmieniłaby się w wiedzę11. Jeśli zaś chodzi o stosunek 
człowieka do miłości, J. St. Pasierb napisał: Żeby nasycić jego ciało 
i duszę kimś, kto nie będąc tak onieśmielający, byłby jednak znakiem 
Jego miłości, Bóg stworzył drugiego człowieka12. A mimo to nie-
zdolność sprostania miłości Stworzyciela sprawia, że ludzie posta-
nawiają się od Niego uwolnić. Tak powstał grzech i tak narodziła się 
idea śmierci Boga, którego w istocie nie da się zabić13.  

 
3. Zamiast podsumowania: Aktualizacja, czyli pytanie o 

osiąganie świętości w 2017 r. 
Przedstawiona powyżej interpretacja sceny nad potokiem Jab-

bok, autorstwa J. St. Pasierba, zawiera prawdy uniwersalne dotyczą-
ce tego, czym jest wiara; jakie posiada cechy; jak bardzo jest istotna 
w drodze do świętości, jakie trudności pojawiają się podczas osiąga-
nia świętości w ciągu życia. Odnosząc je do doniosłych wydarzeń 
religijnych mających miejsce w Polsce w 2016 r. należy zauważyć, 
iż każdy z ludzi winien szczerze samemu sobie odpowiedzieć na 
pytanie: czy celebracja Roku Miłosierdzia, rocznicy chrztu Polski, 
bądź Światowych Dni Młodzieży istotnie wpłynęła na rozwój mojej 
wiary, mojej relacji z Miłosiernym Jezusem? Czy któreś lub każde z 
wyżej wymienionych wydarzeń zwiększyło moją świętość, zbliżyło 
mnie do niej? Czy jej wyrazem będzie konkretna aktywność, której 

                                                 
11 J. Pasierb, Czas…, s. 39-58; tenże, Światło…, s. 131-146; tenże, Prze-

strzeń…, s. 240-242; tenże, M. Jastrun, Nie można…., s. 77; por. A. Stemp-
ka, Tradycja religijna w poezji Jana Twardowskiego i Janusza St. Pasierba, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006, s. 
109; M. Borkowska, Modlitwa, słowo i sztuka w poezji ks. Janusza St. Pa-
sierba, TN KUL, Lublin 2003, s. 232-237. 

12 J. Pasierb, Czas…, s. 58-59. 
13 J. Pasierb, Czas…, s. 59-60; tenże, Światło…, s. 133-135; por. M. Łu-

kaszuk, Teraźniejszość rzeczy przeszłych. ,,Jakub” Pasierba, [w:] Janusz 
St. Pasierb – poeta, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Łukaszuk, M. Prussak, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 
2003, s. 113-130. 
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ogólny potencjał został wyżej przypomniany? Czy w ogóle jeszcze 
pamiętam o wymienionych wyżej wydarzeniach? Zmiany wymagają 
wysiłku. Okazuje się bowiem, że bez względu na swój własny wiek 
nie należy czekać na imienne zaproszenie od księdza, siostry zakon-
nej, katechetki, papieża, czy rodzica, tylko podejmować wyzwanie, 
być może obiektywnie małe, ale wielkie dla siebie samego.  

Człowieku XXI wieku, jeśli jogging rozpocząłeś od krótkiego 
dystansu, to i cele aktywizacji wiary postaw sobie możliwe na Twoje 
siły. Może przeczytasz jakiś artykuł, albo niewielką książka o świę-
tości, byle dobrą! Może krótki fragment Ewangelii dwa razy w tygo-
dniu lub Dziennik św. s. Faustyny. Albo dobry uczynek, życzliwy 
gest dla najbliższych, jakaś rozmowa, wspólnie spędzony czas. Do-
bry chrześcijanin jest najpierw dobrym człowiekiem. Stań się więc 
duchowo młody, porzuć ociężałość, zacznij innym i sobie dobrze 
życzyć. I spraw by Twój chrzest był palącą, czasem niełatwą, uwie-
rającą, gorącą sfragis, a nie pieczątką na dokumencie, zakurzonym i 
schowanym gdzieś w szufladzie, razem z ubezpieczeniem samocho-
du i zapomnianą receptą na kolejny lek przeciwbólowy.  

 
Streszczenie: 
Celem artykułu jest zastanowienie nad wpływem ważnych 

wydarzeń o charakterze religijnym w Polsce i na świecie w 2016 r. 
na wiarę człowieka w ujęciu długofalowym, stanowiącą istotny ele-
ment w drodze do osiągnięcia świętości.. W wypowiedzi chodzi 
więc o sparafrazowanie popularnego powiedzenia Mądry Polak po 
szkodzie i próba określenia, czy wzrosła mądrość człowieka nie po 
szkodzie, ale po doniosłych wydarzeniach. Innymi słowy należy 
zadać pytanie na ile go te wydarzenia duchowo wzbogacają, na ile 
na niego wpływają, jak oddziałują na wzrost jego świętości. Wypo-
wiedź utrzymana jest w tonie refleksji kulturologicznej opierającej 
się na rozumieniu kultury w kontekście obserwowanych zachowań 
ludzi. Jest to ujęcie nawiązujące do ustaleń wypracowanych przez 
nauki socjologiczne, a spopularyzowanych m.in. przez ks. prof. Ja-
nusza St. Pasierba. Uczony wskazał najpierw na kulturę rozumianą 
jako system myślenia (wzory, modele, zachowania), a kolejno jako 
system działania (produkty tych zachowań, dzieła sztuki, artefakty 
kulturowe, teksty kultury składające się na kulturę symboliczną). 
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Zdaniem humanisty te dwie sfery jednej kultury pozostają ze sobą w 
ścisłej relacji, wzajemnie oddziałując na siebie poprzez ciągłą wy-
mianę wartości. W artykule najpierw wskazano na kontekst wypo-
wiedzi. Następnie podkreślony został potencjał aktywizacji oraz 
dynamizm wiary. Zamiast zakończenia autorka artykułu zwraca się 
bezpośrednio do odbiorcy i w aktualizacji wskazuje na konkretne 
formy pogłębiania wiary na rzecz dążenia do świętości w 2017 r. 

Słowa klucze: świętość, wiara, kultura, Janusz St. Pasierb, ak-
tywizacja 

 
Summary: 
After the Anniversary of the Baptism and the World Youth 

Days. The Culturology Reflection about the Way to Sanctity in 2017. 
The aim of this article is to reflect on the impact of important 

events of a religious nature in Poland and in the whole world in 2016 
on the man's faith. The authoress of the article wants to answer the 
question of how these events do affect his religious faith on the way 
to make sanctity. In the article it so the answer to the question how it 
spiritually enrich these events, how to affect him as affect his reli-
gious faith. The text is maintained in the tone of culturology reflec-
tion. It is based on the observed behavior of people. This is a refer-
ence to the sociology think, popularized by priest, prof. Janusz St. 
Pasierb. He pointed first to the culture understood as a system of 
thought (formulas, models, behaviors), and secondly as a system of 
action (the products of these behaviors, art, cultural artifacts, cultural 
texts that make up the symbolic culture). J. St. Pasierb wrote that 
these two spheres of one culture are in close relationship with each 
other and are influencing each other through a continuous exchange 
of values. It is outlined context of the article in the first paragraph of 
the text. Then it is point out the potential of mobilization and dynam-
ism of faith. Instead of the summary in the end of the article the au-
thoress calls directly to the recipient and talk about activity as a spe-
cific form of deepening faith to strive for sanctity in 2017. 

Keywords: a sanctity, a faith, a culture, Janusz St. Pasierb, an 
activity 
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Ks. Lesław Krzyżak 

 
Miejsca święte 

 
Wprowadzenie 
Powołanie do świętości jest uniwersalnym wezwaniem Pana 

Boga, który mówi: „bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty” 
(Kpł 11, 44)1. Wsłuchując się w głos Boży i odczytując swoje powo-
łanie człowiek wierzący niezależnie od pochodzenia, stanu, zawodu, 
funkcji czy wieku pragnie zachować i wydoskonalić swoją godność 
dziecka Bożego. Dużą pomocą w procesie wychowania do świętości 
i samowychowania jako trwania i wzrastania w wierze są miejsca 
święte: kościoły, kaplice, sanktuaria, ołtarze i cmentarze2. 

Niniejsze opracowanie wpisuje się w całość przedsięwzięcia 
ukazującego wychowanie do świętości, której trud każdy człowiek 
może podjąć i uwieńczyć laurem niebieskim. Świętość zawsze po-
ciąga i twórczo mobilizuje, a odwiedzając miejsca święte dotykamy 
tajemnicy Boga i wchodzimy w żywe relacje z Panem. Na przestrze-
ni wieków miejsca święte stanowiły i nadal stanowią szczególne 
punkty i obiekty, które kształtowały świętość i formowały społecz-
ności w wierze i moralności. 

 
Pierwsze miejsca modlitwy i kultu  
Sam Chrystus podobnie jak Izraelici miał wielki szacunek do 

miejsc uznawanych za święte, dlatego nawiedzał synagogi i świąty-
nię jerozolimską, a tam modlił się i nauczał, bo powszechnie uzna-
wano te miejsca za domy Boga i miejsca modlitwy (KKK 583-584)3. 
Po uroczystym wjeździe do Jerozolimy w rozmowie z Samarytanką 

                                                 
1 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków 

oryginalnych, Poznań – Warszawa 1980. 
2 Problematykę kanonicznych miejsc świętych podejmował ks. Tadeusz 

Syczewski w artykule: Miejsca święte w obowiązującym prawodawstwie 
Kościoła Łacińskiego, zamieszczonym w Warszawskich Studiach Teolo-
gicznych, nr 2(2010), s. 181-192. 

3 Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum 1997. W 
tekście w skrócie: KKK. 
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powiedział, że odtąd prawdziwi czciciele Boga (ani na górze, ani w 
Jerozolimie, ale w nowy sposób) będą Go wielbili w duchu i praw-
dzie (J 4, 21-24), a następnie po modlitwie wyszedł z apostołami i 
udał się do Betanii, aby sprawować Eucharystię w czasie Ostatniej 
Wieczerzy. Odtąd uczniowie Chrystusa gromadząc się na modlitwę 
są żywymi kamieniami i tworzą duchową świątynię (2P 2, 2-4). 
Pierwsi uczniowie wzorem Chrystusa celebrują Eucharystię w god-
nych miejscach (w sali dużej na górze – Mk 14,15; Łk 22, 12), na 
gronach męczenników i tam gdzie wymaga tego dobro wierzących 
(w więzieniach, na okrętach, a także na pustyni). Wszczepieni w 
Chrystusa przez Ducha Świętego wierni stanowią świątynię Boga 
żywego (2Kor 2, 16; KKK 1179). Dla pierwszych chrześcijan naj-
ważniejszą sprawą była wspólnota wierzących, która w określonym 
miejscu gromadziła się na Eucharystii określanej wówczas po-
wszechnie Łamaniem Chleba. Pierwsze chrześcijańskie budowle 
sakralne powstawały na przełomie II i III wieku4. Budowane świąty-
nie gromadziły wierzących i od początku były miejscem sprawowa-
nia kultu. 

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, że Kościół piel-
grzymujący na ziemi potrzebuje miejsc, w których mógłby się gro-
madzić jako wspólnota wierzących. Do takich miejsc należą wi-
dzialne świątynie (KKK 1198), dlatego chrześcijanie wznoszą bu-
dowle przeznaczone do kultu Bożego, w których nie tylko gromadzą 
się na modlitwę, ale tworzą i ukazują żyjący Kościół, czyli mieszka-
nie Boga z ludźmi pojednanymi i zjednoczonymi w Chrystusie 
(KKK 1180).  

 
Kanoniczne normy o miejscach świętych 
Kodeks Prawa Kanonicznego w czwartej księdze kodeksowej za-

tytułowanej „Uświęcające zadania Kościoła”, w części trzeciej, w trzy-
dziestu ośmiu kanonach normuje sprawy miejsc świętych5. Po dziewię-

                                                 
4 B. Nadolski, Liturgika, t. IV: Eucharystia, Poznań 1992, s. 93-94. 
5 Codex Iuris Canonici autoritate Joannis Pauli pp. II promulgatus* 

Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konfe-
rencję Episkopatu, Wydawnictwo Pallottinum, Warszawa 1984. W tekście 
w skrócie: KPK. 
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ciu kanonach ogólnych dotyczących miejsc świętych (kan. 12095-1213 
KPK), dziewięć kanonów normuje sprawy kościołów (Rozdział I, kan. 
1214-1222 KPK), siedem – kaplic (Rozdział II, kan. 1223-1229 KPK), 
pięć – sanktuariów (Rozdział III, kan. 1230-1234 KPK), kolejne pięć – 
ołtarzy (Rozdział IV, kan. 1235-1239 KPK), a końcowe cztery – cmen-
tarzy (Rozdział V, kan. 1240-1243 KPK).  

Za miejsca święte uważa się te, które przez poświęcenie lub 
błogosławieństwo, dokonane zgodnie z przepisami prawa, przez kom-
petentną władzę przeznaczone są dla celów kultu lub pochówku zmar-
łych (kan. 1205 KPK). Te dwa czynniki: przeznaczenie miejsca dla 
kultu lub pochówku dokonane przez kompetentną władzę i liturgiczne 
poświecenie lub błogosławieństwo, sprawiają, że dane miejsce jest 
uważane za święte6. Miejsce nie staje się święte przez celebrowanie w 
nim aktów kultu, ale wówczas, gdy zostanie poświęcone lub pobłogo-
sławione. Samo przeznaczenie miejsca dla celów kultu, nie czyni go 
miejscem świętym, ale zarazem nie pozwala na zwyczajowe używanie 
go do celów świeckich7. Miejsca te wyłączone z użytku świeckiego 
określonym aktem prawno-liturgicznym, mają odtąd pełnić funkcje 
zgodne z ich przeznaczeniem (kan. 1211 i 1376 KPK)8.  

Poświecenia miejsca dokonuje biskup diecezjalny i zrównani 
z nim: prałat terytorialny, opat terytorialny, wikariusz apostolski, 
prefekt apostolski oraz ustanowiony na stale administrator apostolski 
(kan. 1206 i 368 KPK), czyli wszyscy sprawujący władzę zwyczajną 
i własną nad innymi wspólnotami wiernych zrównanymi z diecezją 
(kan. 134, 295 § 1, 368 i 381 KPK)9. Oni też według specjalnego i 
wyraźnego zlecenia mogą powierzyć zaplanowane poświęcenie in-

                                                 
6 Majer P. (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. 

Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków 2011, s. 898. 
7 Tamże, s. 898-899. 
8 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II: 

Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 2002, s. 409.  
9 P. Majer, Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Ko-

mentarz, dz. cyt., s. 899; T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu 
Jana Pawła II, dz. cyt., s. 410. 
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nemu biskupowi, a w wyjątkowych sytuacjach prezbiterowi (kan. 
1169 KPK)10. 

Ordynariusz miejsca (określony w kanonie 134 i 295 KPK) 
dokonuje błogosławieństwa miejsc podjadających jego jurysdykcji, z 
wyjątkiem tych, których błogosławieństwo zostało zastrzeżone bi-
skupowi diecezjalnemu. Uprawnienie błogosławienia kościołów 
(które powinny, ale z różnych racji nie mogą być poświęcone) oraz 
innych miejsc świętych może zostać w sposób ogólny delegowane 
prezbiterowi (kan. 1207 KPK)11. 

Poprzedni kodeks nakazywał sporządzenie dokumentu konse-
kracji lub błogosławieństwa wszystkich miejsc oraz przechowywa-
nie jego kopii w archiwum kurii diecezjalnej (can. 1158 CIC)12. 
Współczesne prawodawstwo kodeksu Jana Pawła II wymaga wy-
stawienia dokumentu odnośnie poświęcenia kościołów i cmentarzy, 
zaś inne miejsca mogą otrzymać taki dokument, gdy wymaga tego 
kościelne prawo partykularne lub stosuje to praktyka lokalna. Po-
dobnie według prawa powszechnego nie ma obowiązku wystawiania 
dokumentu przy błogosławieństwie. Wystawione dokumenty prze-
chowuje się w kurii diecezjalnej i w archiwum danego miejsca świę-
tego (kan. 1208 KPK). Dokument powinien zawierać informację 
odnośnie daty (dnia, miesiąca i roku) poświęcenia, nazwiska biskupa 
dokonującego poświecenia, nadany tytuł kościoła, a także imiona 
świętych, których relikwie zostały złożone w ołtarzu. Ponadto do-
kument powinien być podpisany przez biskupa, gospodarza kościoła 
i przedstawicieli miejscowej wspólnoty. Wskazane jest, aby w miarę 
możliwości dokument podpisali także: architekt i inżynier budowy, 
obecni na uroczystości kapłani i klerycy, a także fundatorzy i dobro-
dzieje. Po poświeceniu w widocznym miejscu powinna zostać 
umieszczona tablica z datą poświecenia i nazwiskiem poświęcające-

                                                 
10 Ordo dedicationis ecclesiae et altaris z 29 maja 1977 r, rozdz. II nr 6 

oraz rozdz. IV nr 2. 
11 P. Majer, Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Ko-

mentarz, dz. cyt., s. 899-900; T. Syczewski, Miejsca święte w obowiązują-
cym prawodawstwie Kościoła Łacińskiego, dz. cyt., s. 182. 

12 Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Bene-
dicti Papae XV auctoritate promulgatus, AAS 9 II (1917), s. 3-521. W 
tekście w skrócie: CIC. 
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go13. Gdyby zginął dokument potwierdzający poświęcenie lub bło-
gosławieństwo kościoła lub innego miejsca świętego i nie było od-
powiedniej tablicy o dokonaniu poświecenia, wówczas wystarcza 
zeznanie jednego wiarygodnego świadka, który potwierdzi fakt po-
święcenia (kan. 1209 KPK)14. Tadeusz Pawluk twierdzi, że w takiej 
sytuacji dowodem poświęcenia będzie także obchodzenie rocznicy 
poświecenia danego kościoła15. 

Przeznaczenie miejsca do kultu stanowi o wyłączeniu go z in-
nego użytku, gdyż nie może to miejsce równocześnie służyć do ce-
lów niereligijnych, gdyż pociągałoby to za sobą utratę charakteru 
świętego (kan. 1212 KPK). Jednak w wyjątkowych, przejściowych 
przypadkach i za zgodą ordynariusza można zezwolić na użycie 
miejsca do celów świeckich, ale nie sprzecznych z jego świętym 
charakterem. Zezwolenie takie nie może mieć charakteru stałego 
(kan. 1210 KPK)16. Wyróżnia się trzy rodzaje użytku miejsc świę-
tych: 1/ religijny lub pobożny, który służy do wykonywania kultu i 
sprawowania sakramentów; 2/ świecki, ale niesprzeczny ze święto-
ścią miejsca, na którego użycie jednorazowo wyraża zgodę ordyna-
riusz; 3/ świecki, ale sprzeczny ze świętością miejsca, do którego 
nigdy nie można dopuścić i którego nie można zaakceptować17. Nie-
naruszalność miejsc świętych, które przez właściwą władzę kościel-
ną zostały przeznaczone oraz poświęcone dla sprawowania kultu i 
grzebania zmarłych, gwarantuje Konkordat18. 

                                                 
13 Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, Wydanie wzorcowe, Katowice 

2001, s. 36; P. Malecha, Tytuł kościoła w świetle norm prawa kanonicznego, 
http://www.archpoznan.org.pl/serwis/artykuly/2001/1/tytulkosciola.html (dostęp 
18.02.2017). 

14 Szerzej: P. Majer, Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanoniczne-
go. Komentarz, dz. cyt., s. 900. 

15 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, dz. 
cyt., s. 410. 

16 Tamże, s. 411. 
17 P. Majer, Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Ko-

mentarz, dz. cyt., s. 901. 
18 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską, pod-

pisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 
318), art. 8 ust. 3. 
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Miejsca święte zostają zbezczeszczone przez czynności ciężko 
niesprawiedliwe, połączone ze zgorszeniem wiernych. Poprzedni 
kodeks wymieniał jakie fakty i w jakich okolicznościach stanowiły 
zbezczeszczenie (can. 1272 CIC), zaś współczesne normy kodekso-
we uzależniają to od uznania ordynariusza miejsca. Kanon 1211 
wymienia konieczne warunki do uznania czynu za akt zbezczeszcze-
nia: 1/musi to być akt ciężko niesprawiedliwy; 2/ musi mieć miejsce 
zgorszenie; 3/ czyn musi zostać dokonany wewnątrz miejsca święte-
go. Osąd w tej sprawie należy do ordynariusza miejsca19. Natomiast 
sprawca zbezczeszczenia popełnia przestępstwo profanacji (kan. 
1376 KPK). 

Ekssekracja następuje w wyniku zniszczenia znacznej części 
miejsca świętego lub w przypadku trwałego przeznaczenia go do 
użytku świeckiego. Przeznaczenie do użytku świeckiego może mieć 
miejsce zgodnie z dekretem ordynariusza (prawne) lub dokonanym 
faktem (faktyczne). Zniszczenie lub faktyczne przeznaczenie miej-
sca świętego na użytek świecki może stanowić przestępstwo profa-
nacji (kan. 1376 KPK). Ponowne przeznaczenie tego miejsca dla 
celów kultu wymaga powtórnego pobłogosławienia lub poświecenia 
miejsca (kan. 1212 KPK). 

Miejsca święte nie są absolutnie wyjęte spod jurysdykcji wła-
dzy świeckiej, ale mimo to władza kościelna swobodnie w tych 
miejscach wykonuje swoje uprawnienia i zadania. Państwo gwaran-
tuje Kościołowi prawo do tworzenia i posiadania miejsc kultu jako 
integralną część prawa do wolności religijnej, ale w sytuacjach ko-
niecznych dopuszcza interwencję dla zapewnienia porządku pu-
blicznego. Konkordat gwarantuje nienaruszalność miejscom kultu i 
grzebania zmarłych, jednakże z ważnych powodów i za akceptacja 
władzy kościelnej można przeznaczyć te miejsca na inny konieczny 
użytek (art. 8 ust. 3). Zawsze dla ochrony życia i zdrowia instytucje 
świeckie wkraczają nie czekając na zgodę władzy kościelnej (art. 8 
ust. 5). 

Powyższe normy ogólne o miejscach świętych poddamy ana-
lizie według wspomnianego podziału na kościoły, kaplice, sanktu-

                                                 
19 P. Majer, Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Ko-

mentarz, dz. cyt., s. 901-902. 
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aria, ołtarze i cmentarze. Poszczególne miejsca święte zostaną kolej-
no omówione w dalszej części opracowania. 

 
Kościoły 
Przez kościół rozumiemy świętą budowlę przeznaczoną do 

kultu Bożego20, do której wierni mają prawo wstępu celem wyko-
nywania kultu publicznego lub prywatnego (kan. 1214 KPK)21. Ce-
lowość dostępu do kościołów wyróżnia je od kaplic (kan. 1223 
KPK) i kaplic prywatnych (kan. 1226 KPK). Pomimo tego osoby 
nietworzące struktury instytucjonalnej i hierarchicznej maja prawo 
do posiadania kościołów, ale publiczny charakter tych miejsc przy-
najmniej w części podporządkowuje je hierarchicznej władzy ko-
ścielnej danego terenu (kan. 397, 557 i 838 §4 KPK). Wynika to z 
faktu, że kościół jest domem Bożym, w którym chrześcijańska 
wspólnota wiernych gromadzi się na celebrację tajemnic Bożych 
oraz na modlitwę22. Ważną rolę pełnią te kościoły, które stanowią 
ośrodek życia liturgicznego oraz siedzibę pasterza wspólnoty. Bi-
skup diecezjalny po konsultacjach udziela pozwolenia na budowę 
kościoła (kan. 1215 KPK). Prawo państwowe przy budowie nowych 
kościołów i remoncie zabytkowych świątyń nakazuje konieczność 
przestrzegania obowiązujących przepisów o planowaniu przestrzen-
nym, prawa budowlanego i prawa o ochronie dóbr kultury oraz fi-
nansowania tych inwestycji23. Projekt budowy kościoła i renowacja 
zabytkowej świątyni powinny zostać zatwierdzone przez kompe-

                                                 
20 Bartosz Rakoczy zaznacza, że miejsca święte są różne od inwestycji i bu-

dynków kościelnych, gdyż nie wszystkie zabudowania kościelne związane są z 
miejscami świętymi w rozumieniu kanonicznym. B. Rakoczy, Ustawa o sto-
sunku państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
Oficyna Wolters Kluwer busines, Warszawa 2008, s. 259. 

21 M. Sitarz, Słownik prawa kanonicznego, Instytut Wydawniczy PAX, 
Warszawa 2004, s. 99. 

22 Z. Janczewski, Sprawowanie Eucharystii poza miejscem świętym, 
“Prawo Kanoniczne” 52(2009), nr 3-4, s. 285-302; M. Pastuszko, Najświęt-
sza Eucharystia według Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II, Kiel-
ce 1997, s. 291. 

23 P. Majer, Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Ko-
mentarz, dz. cyt., s. 905. 
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tentne władze świeckie, a ponadto powinny być zgodne z zasadami i 
normami sztuki sakralnej oraz liturgii24. Biskup diecezjalny przy 
pomocy diecezjalnej komisji ds. sztuki sakralnej i budownictwa oraz 
liturgii poprzez zarządców czuwa nad pracami budowlanymi i reno-
wacyjnymi kościołów25. Kościoły powinny zostać poświęcone, a 
najodpowiedniejszym dniem na ten obrzęd jest niedziela26. Przy 
poświęceniu kościoła nadaje się tytuł świętego patrona. Patron po-
winien być jeden i zasadniczo nie podlega zmianie (kan. 1218 KPK). 
W kościele poświęconym lub przynajmniej pobłogosławionym mo-
gą być sprawowane wszystkie obrzędy (kan. 530 i 1219 KPK)27.  

Troska o kościół powierzona jest wszystkim, do których to na-
leży. Zobowiązani są oni do troski o czystość i piękno świątyni, a 
także do czujności, by ten dom Boży nie był używany do celów 
sprzecznych z świętością tego miejsca (kan. 1220 §1 KPK)28. W celu 
ochrony dóbr sakralnych oraz kosztowności konieczna jest należyta 
troska o konserwację i właściwe środki bezpieczeństwa (kan. 1220 
§2 KPK), które określa również prawo międzynarodowe i państwo-
we. Konkordat wskazuje na współpracę komisji kościelnych z pań-
stwowymi w celu ochrony znajdujących się w obiektach sakralnych i 
kościelnych dóbr kultury o ogólnonarodowym znaczeniu oraz do-
kumentów archiwalnych o znacznej wartości historycznej i arty-
stycznej29. Natomiast ustawa o stosunku Państwa do Kościoła wska-

                                                 
24 Liturgia po Soborze Watykańskim II, [w:] II Polski Synod Plenarny 

(1991-1999), Wydawnictwo Pallottinum 2001, nr 138, s. 212. 
25 Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”, [w:] Sobór 

Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst łacińsko-polski, 
Wydawnictwo Pallottinum, Wydanie II, Poznań 1967, nr 44-46, s. 64-65 
oraz nr 126, s. 95. 

26 P. Majer, Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Ko-
mentarz, dz. cyt., s. 906. 

27 Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego 
zawieranego poza miejscem świętym, www.diecezja.kalisz.pl (dostęp 
18.02.2017). 

28 Poprzedni kodeks prawa kościelnego z 1917 roku wyraźnie zabraniał 
w kościele sprzedaży i handlu (can. 1178 CIC). 

29 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską, dz. 
cyt., art. 25. 
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zuje30, że inwestycje sakralne podlegają przepisom o ochronie dóbr 
kultury (art. 41 ust. 4), dlatego to zarządcy ich mogą ubiegać się o 
dotacje na odbudowę, konserwację, utrzymanie, udostępnianie i 
upowszechnianie zabytków architektury kościelnej i sztuki sakralnej 
stanowiących ważną część dziedzictwa kultury polskiej (art. 43 ust. 
3, art. 51). 

W czasie sprawowania świętych czynności wstęp do kościoła 
powinien być wolny i bezpłatny. Za zwiedzanie kościoła przez tury-
stów można pobierać opłaty. Jednak przez kilka godzin dziennie 
kościół, w którym przechowuje się Najświętszy Sakrament powinien 
być otwarty celem umożliwienie chętnym wiernym adoracji (kan. 
937 i 1221 KPK). 

Kościoły w żaden sposób nienadające się do kultu Bożego ani 
do remontu, mogą być decyzją biskupa przeznaczone do godziwego 
użytku świeckiego (kan. 1222 §2 KPK). Również poważne racje i 
warunki wymienione w kan. 1222 §2 KPK pozwalają na przezna-
czenie kościoła na użytek świecki31.  

 
Kaplice  
W odróżnieniu od kościołów kaplice i kaplice prywatne nie są 

według definicji miejscami świętymi. Będą miejscami świętymi 
wówczas, gdy zgodnie z przepisami prawa zostaną pobłogosławione. 
Jednak nawet pomimo braku błogosławieństwa mogą być miejscami 
sprawowania kultu32. Nie wszyscy wierni mają prawo wstępu do 
każdej kaplicy (kan. 1223 KPK)33. Budowę nowych kaplic zatwier-
dza biskup, co nie sprawia, że z pozwoleniem na budowę kaplica 
otrzymuje tytuł miejsca świętego. Zgoda biskupa sprawia, że kaplica 

                                                 
30 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Kato-

lickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z 
późn. zm.). 

31 M. Kowalczyk, Desakralizacja kościołów. Rytuał sacrum czy profa-
num?, „Nurt SVD” 2(2011), rocznik 45, t. 130, s. 207-227. 

32 P. Majer, Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Ko-
mentarz, dz. cyt., s. 910. 

33 Pojęcie kaplicy zawarte w kanonie 1223 KPK jest nowością w prawie 
kościelnym, a historycznie nawiązuje do kaplicy półpublicznej z norm 
starego kodeksy prawa kanonicznego z 1917 roku (can. 1188 §2 20 CIC). 
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zostaje wyłączona z użytku świeckiego i staje się miejscem przezna-
czonym na sprawowanie kultu (kan. 1224-1225 KPK)34.  

Kaplicą prywatną jest miejsce przeznaczone za zgodą ordyna-
riusza miejsca do sprawowania kultu dla pożytku jednej lub kilku 
osób fizycznych. Odprawianie Mszy świętej i sprawowane obrzędy 
w kaplicach prywatnych wymagają aprobaty ordynariusza (kan. 
1228 KPK). Kaplica prywatna staje się miejscem świętym z chwilą 
jej pobłogosławienia (kan. 1226 KPK)35. Również biskupi mogą 
posiadać swoją prywatną kaplicę (1227 KPK)36. W kaplicach pry-
watnych może być przechowywany Najświętszy Sakrament (kan. 
934 §1 KPK). 

Kaplice i kaplice prywatne wypada pobłogosławić według 
przewidzianych obrzędów. Pomieszczenie kaplicy pobłogosławionej 
powinno być przeznaczone tylko dla kultu Bożego i wyłączone z 
użytku domowego (kan. 1229 KPK). 

 
Sanktuaria  
Sanktuaria rodzą się mając swoje źródło w ludowej pobożno-

ści wiernych. By miejsce pielgrzymkowe stało się sanktuarium, musi 
być wpierw miejscem świętym (kan. 1205 KPK), cechować się na-
pływem wiernych pielgrzymów, których pociąga motyw tego miej-
sca. Warunkiem prawnego uznania za sanktuarium konieczne jest 
zatwierdzenie ordynariusza miejsca. To miejsce szczególnego spra-
wowania sakramentu pokuty, Eucharystii, namaszczenia chorych i 
ewangelizacji pielgrzymów37. 

                                                 
34 Z. Janczewski, Sprawowanie Eucharystii poza miejscem świętym, dz. 

cyt., s. 295-300. 
35 P. Majer, Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Ko-

mentarz, dz. cyt., s. 912. 
36 M. Sitarz, Słownik prawa kanonicznego, dz. cyt., s. 86. 
37 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrekto-

rium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Watykan 7 grud-
nia 2001 r., nr 261-287; Z. Krzyszowski, Miejsca święte, [w:] Leksykon 
teologii fundamentalnej, Lublin – Kraków 2002, s. 789; M. Ostrowski, 
Sanktuarium w teologiczno-duszpasterskiej perspektywie, [w:] Zawierzenie 
Bożemu Miłosierdziu w łagiewnickim sanktuarium. Materiały z sympozjum, 
Kraków 2003, s. 42-43.  
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Zależnie od zatwierdzającego wyróżnia się sanktuaria diece-
zjalne, narodowe i międzynarodowe38. Władza diecezjalna, konfe-
rencja episkopatu czy Stolica Apostolska zatwierdzając sanktuarium 
ma prawo do aprobaty statutów tego miejsca. Statuty sanktuarium 
pozwalają dookreślić strukturę, cel, władze, prawo własności i za-
rząd majątkiem. Zarządzający miejscem redaguje statuty i przedsta-
wia kompetentnej władzy celem zatwierdzenia (kan. 1232 KPK). 
Zgodnie z potrzebami czasu sanktuarium może otrzymywać przywi-
leje (kan. 1233 KPK)39. Wierni gromadzący się w sanktuarium mają 
prawo do obfitszych środków zbawienia w postaci głoszonego słowa 
Bożego, sprawowanego kultu liturgicznego z szczególnym uwzględ-
nieniem sakramentu spowiedzi i celebracji Eucharystii oraz prakty-
kowania form pobożności ludowej. Zyskane łaski i składane wota 
wiernych należy gromadzić i bezpiecznie przechowywać, gdyż mają 
wartość szczególną (kan. 1234 KPK). 

 
Ołtarze 
Kodeksowa definicja ołtarza stanowi, że jest to stół, na któ-

rym sprawuje się Ofiarę eucharystyczną. Ołtarz może być stały lub 
przenośny (kan. 1235 §1 KPK)40. Definicja obejmuje każdy stół, na 
którym chociaż sporadycznie, ale regularnie sprawuje się Mszę 
świętą (kan. 932 KPK). Konieczne jest, aby ołtarz został poświęcony 
lub pobłogosławiony i przez ten obrzęd stał się miejscem świętym. 
Ołtarz stały powinien być w każdym kościele (kan. 1235 §2 KPK), a 
jego poświęcenie należy dokonać razem z poświęceniem kościoła. 

Ołtarz stały jest fizycznie złączony z posadzką i zaleca się by 
został wykonany z naturalnego kamienia (kan. 1236 KPK), a trady-
cyjnie w nawiązania do przepisów poprzedniego kodeksu z 1917 r. 
może zawierać relikwie świętych. Relikwie powinny być duże i o 
sprawdzonej autentyczności, jednak nie należy ich umieszczać w 
mensie ołtarzowej, ale w podstawie ołtarza. W ołtarzu przenośnym 
                                                 

38 M. Nolan, S. Nolan, Christian Pilgrimage in Modern Western Eu-
rope, London 1989, s. 36-38. 

39 M. Sitarz, Słownik prawa kanonicznego, dz. cyt., s. 162. 
40 Definicja ołtarza, a także rodzaje ołtarza zostały zaczerpnięte z Insti-

tutio generalis Missalis Romani z 6 kwietnia 1969 r. , nr 261 oraz z Ordo 
dedicationis ecclesiae et altaris z 29 maja 1977 r., rozdział IV, nr 1. 
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nie można już umieszczać relikwii w jego podstawie41. Pod ołta-
rzem, który wyłączony jest z użytku świeckiego i przeznaczony do 
odprawiania Mszy świętej, nie należy umieszczać zwłok zmarłych 
(kan. 1239 KPK). 

Poświęcenie ołtarza należy do biskupa diecezjalnego oraz ka-
płanów zrównanych z nim w prawie z możliwością delegowania 
innemu biskupowi, zaś błogosławieństwo należy do ordynariusza z 
możliwością delegacji innemu kapłanowi (kan. 206-207 KPK). 

Utrata charakteru świętego ołtarza następuje przez zniszczenie 
znacznej części ołtarza, albo przez faktyczne lub prawne przezna-
czenie go do użytku świeckiego. Historyczne i zabytkowe poświę-
cone ołtarze mogą być przeniesione do nowego kościoła i nie wy-
magają ponownego poświęcenia, jednak w praktyce stosuje się po-
nowne poświęcenie ołtarzy, które przez pewien czas nie były uży-
wane do celów kultu liturgicznego42. 

 
Cmentarze 
Kościół ma prawo do zakładania cmentarzy. Prawo to uznane 

jest w art. 24 Konkordatu miedzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospo-
litą Polską. Ponadto art. 8 ust. 3 gwarantuje nienaruszalność miejsc 
przeznaczonych do grzebania zmarłych. Nadto ustawa z dnia 17 
maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej, gwarantuje parafiom, a także zakonom i ich 
domom prawo posiadania, zarządzania, zakładania i poszerzania 
cmentarzy (art. 45 ust. 1 i 3). Cmentarze o charakterze wyznanio-
wym podlegają też przepisom ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o 
cmentarzach i chowaniu zmarłych43. Budowa i zakładanie cmentarzy 

                                                 
41 P. Majer, Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Ko-

mentarz, dz. cyt., s. 917. 
42 Tamże, s. 918. 
43 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar-

łych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.); B. Filarska, Cmentarz, 
[w:] Encyklopedia katolicka. Tom III, R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gry-
glewicz (red.), Lublin 1979, kol. 517; A. Kalinowski, Cmentarze: ewolucja 
przepisów w kościelnym ustawodawstwie kodeksowym XX w., „Polonia 
Sacra” 1958, nr 10, s. 180, E. Sztafrowski, Miejsca i czasy święte, Wydanie 
2, Warszawa 1982. 



210 
 

wymagają projektów i uzgodnień z władzami państwowymi. Kano-
niczne prawo do posiadania przez parafie i instytuty zakonne wła-
snego cmentarza jest uznane wówczas, gdy prawo cywilne na to 
pozwala (por. kan. 1241 KPK). Jednak nie tyle własność terenu, na 
którym jest cmentarz czy grobowiec, ale istotny jest szacunek dla 
świętego charakteru tego miejsca. W związku z tym należy zadbać 
by cmentarze zostały pobłogosławione i zyskały tytuł miejsca świę-
tego. Należy też zatroszczyć się o porządek na cmentarzu i ochronę 
sakralnego charakteru tego miejsca. Normy w tym zakresie powinny 
zostać wypracowane i stanowić prawo w danej społeczności (kan. 
1243 KPK). 

Cmentarze powinny być w całości lub części własnością ko-
ścielną i należy zadbać by były pobłogosławione w całości lub czę-
ści, zaś w przypadkach, gdy jest to niemożliwe każdorazowo przy 
każdym pogrzebie należy błogosławić groby (kan. 1240 KPK). 

 
Podsumowanie 
Kościół wzorem Chrystusa i pierwszych uczniów ustanawia i 

korzysta z miejsc wyłączonych z użytku codziennego i świeckiego 
na cele kultu Bożego. Wyłączenie takie dokonuje się przez poświę-
cenie lub błogosławieństwo dokonane zgodnie z przepisami prawa i 
przez kompetentną władzę. Do miejsc świętych zaliczamy poświe-
cone kościoły, kaplice, sanktuaria, ołtarze i cmentarze. Charakter 
tych miejsc nie pozwala, aby dokonywano w nich rzeczy sprzecz-
nych z przeznaczeniem. Troska o miejsca święte zakłada przestrze-
ganie prawa kanonicznego i prawa kościelnego, a wyraża się między 
innymi w utrzymaniu porządku na tych miejscach i finansowym 
wsparciu potrzeb utrzymania miejsca świętego44. 

 
Streszczenie  
Opracowanie przybliża kanoniczny wymiar miejsc świętych z 

odniesieniem do przepisów Konkordatu i prawa państwowego. Wzór 
Chrystusa i pierwszych uczniów, by święte czynności sprawować w 
miejscach godnych, mobilizuje chrześcijan do należytej dbałości i 

                                                 
44 K. Mierzejewski, Obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej w niedzie-

le i święta nakazane, „Prawo Kanoniczne” 57(2014), nr 4, s. 69. 
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szacunku dla miejsc świętych. Dane miejsce staje się święte przez 
poświęcenie lub błogosławieństwo dokonane przez kompetentną 
władzę. Poświęcenia dokonuje biskup diecezjalny i wszyscy z nim 
zrównani z możliwością delegowania innemu biskupowi, zaś błogo-
sławieństwo należy do ordynariusza miejsca, który może je delego-
wać innemu kapłanowi. Wyróżniamy pięć miejsc świętych, którymi 
są: kościoły, kaplice, sanktuaria, ołtarze i cmentarze. Wychowanie i 
samowychowanie do świętości opiera się na modlitwie, kształtowa-
niu przez Słowo Boże, szeroko pojętym kulcie i życiu sakramental-
nym, dlatego miejsca święte są ważnym punktem odniesienia dla 
chrześcijanina w procesie zdobywania świętości. 

Słowa kluczowe: miejsca święte, kościoły, kaplice, sanktu-
aria, ołtarze, cmentarze, prawo kanoniczne. 

 
Summary 
Holy places 
The article shows canonical dimension of the holy places with 

reference to the provisions of the Concordat and state law. Christ's 
example and the first disciples, to perform sacred actions in worthy 
places, mobilizes Christians to due care and respect for the holy 
places. A site becomes holy by the dedication or blessing made by 
the competent authority. Sacrifice made by the diocesan Bishop and 
all of them equated with the possibility of delegating to another 
bishop and the blessing to the local Ordinary, which can be 
delegated to another priest. There are five holy places, which are: 
churches, chapels, shrines, altars and cemeteries. Education and self-
education to holiness is based on prayer, formation of the Word of 
God, the wider worship and sacramental life, because holy places are 
an important point of reference for the Christian in the process of 
acquiring holiness. 

Keywords: holy places, churches, chapels, shrines, altars, 
cemeteries, canon law. 
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Zbigniew Narecki 
 

Człowiek <ponowoczesności> w pryzmacie antropologii teolo-
gicznej Świętego Jana Pawła II 

 
Wstęp. I. Antropologia teologiczna Świętego Jana Pawła II w 

zarysie: biblijna wizja człowieka; antropologia chrystologiczna; 
<komponenty> teologicznej antropologii Świętego. II. Główne dy-
lematy człowieka <ponowoczesności> w ocenie Papieża: 1. Miraże 
ogólnospołeczne człowieka <ponowoczesności> /postmodernizm, 
ewolucjonizm i progresywizm, relatywizm moralny i historyczny/; 2. 
Człowiek <ponowoczesności> w labiryncie własnego esse i agere. 
III. Odnowa człowieka i jego społeczności: przewodnie kategorie 
antropologiczne; drogi /sposoby/ odnowy. Podsumowanie -
Summary. Przypisy. 

 
Wstęp  
Problematyka antropologiczna znajduje się na naczelnym 

miejscu w nauczaniu Jana Pawła II, w ujęciu którego utożsamia się 
ją z integralną koncepcją człowieka. Główny rodowód papieskiej 
koncepcji antropologii zawiera się: z jednej strony - przez wcześniej 
wypracowany przez niego personalizm etyczny; z drugiej - w biblij-
nej wizji człowieka, w której szczególny punkt odniesienia stanowi 
soborowa - zawarta zwłaszcza w KDK - wizja człowieka. Głównie 
zawiera się w opcji Papieża usilna troska o to, aby chrześcijańska 
antropologia była przyjmowana przez świat współczesny. Zdaniem 
Świętego - stanie się to możliwe tylko wówczas, gdy człowiek posta-
nowi zakorzenić się w prawdzie, budując swój dom w cieniu Mądro-
ści i w nim zamieszkując. Tylko w tym horyzoncie prawdy będzie 
mógł w pełni zrozumieć sens swojej wolności oraz swoje powołanie 
do miłowania i poznawania Boga jako najdoskonalsze urzeczywist-
nienie samego siebie (1). Zatem cenną inicjatywą byłoby przypo-
mnienie zarysu papieskiej antropologii, aby następnie w jej pryzma-
cie spojrzeć na zagrożenia i nadzieje współczesnego człowieka, jakie 
stawiają wymagania w postaci odnowy jego samego i społeczności. 
Niniejsza refleksja zdaje się być tym bardziej paląca, gdyż teraźniej-
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sze zagrożenia i nadzieje człowieka są odpowiedzią na fundamenty 
jego dalszego bytu i rozwoju, bowiem odnoszą się one wprost do 
konkretu życia, jaki wyznacza mu prawda o jego godności jako oso-
by i zarazem dziecka Bożego. Należy więc mieć zawsze na uwadze, 
że dzięki tej godności stanowi człowiek <ośrodek i szczyt> wszyst-
kiego, co istnieje na ziemi i jest najcenniejszym jego dobrem. Cho-
ciażby tylko z tej racji antropologia Świętego posiada ze swej istoty 
charakter głęboko moralny. Człowiek ma nie tylko poznać pełną 
prawdę o sobie, ale i nią żyć.  

Niniejsze rozważania mają tylko przypomnieć i potwierdzić, 
iż papieska antropologia nie jest czczą teorią, lecz odnosi się do fun-
damentalnych oraz niezwykle żywotnych zagrożeń i nadziei teraź-
niejszości człowieka, zwłaszcza do niezbywalnych wskazań jego 
rzeczywistej odnowy i rozwoju. Wyjaśniają je w zupełności wykład-
nie teologiczno-filozoficzne tej antropologii, które można adekwat-
nie rozwiązywać w ścisłym powiązaniu z praktyką nauk szczegóło-
wych. Ze względu na wielką rozległość papieskiej antropologii, która 
- oprócz kapitalnego wykładu teologicznego - obejmuje też wcze-
śniejszą filozofię (etykę) Karola Wojtyły oraz społeczną naukę Jana 
Pawła II, ograniczymy się do zarysowania jej najważniejszego do-
pełnienia, który nakreśla Papież w swojej teologii i nauczaniu. Uję-
cie takie uzasadnia prawda, iż transcendencja osoby stanowi najbar-
dziej adekwatne a zarazem - centralne i finalne ogniwo papieskiej 
antropologii i wydarzenie z Jego Piotrowej Posługi. Pominięcie 
istotnego oraz dość uczęszczanego w literaturze przedmiotu aspektu 
filozoficznego i społecznego tej antropologii dyktują wyłącznie racje 
objętościowe rozważania. Jest to zachęta do czynienia bardziej prze-
krojowych analiz antropologicznych nad obecną sytuacją człowieka 
w świecie. 

Niewątpliwie interesującym spojrzeniem byłoby porównanie 
papieskiej antropologii teologicznej z bezwzględnie narzucającą się 
rzeczywistością współczesnego człowieka określaną dziś w socjolo-
gii mianem <ponowoczesności>, której nieodparcie współtowarzy-
szy <postmodernizm>. Byłyby to jakże kontrastujące ze sobą wizje 
antropologiczne ukazujące człowieka w jego fundamentach esse i 
agere, które przesądzą o bycie oraz rozwoju ludzkości i Kościoła. 
Przyjrzyjmy się dokładniej temu problemowi, w którym zawarty jest 
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„klucz” do zrozumienia człowieka i jego społeczności oraz przyszło-
ści współczesnej cywilizacji*.  

  
I. Antropologia teologiczna Świętego Jana Pawła II w zarysie 
Antropologia Świętego domaga się uwzględnienia wymiaru 

teologicznego i filozoficznego w refleksji nad człowiekiem, bowiem 
nakreślają one całościową jego wizję. Dzięki takiemu ujęciu antropo-
logia teologiczna wypełnia zasadniczą lukę, której nie może wypeł-
nić ani antropologia filozoficzna, ani inne nauki szczegółowe z za-
kresu wiedzy o człowieku. Jest zatem istotnym komponentem pełne-
go, prawdziwego i integralnego obrazu człowieka, na którym zasa-
dza się całe społeczno-moralne nauczanie Jana Pawła II. Zaprezen-
towanie antropologii teologicznej domaga się uwzględnienia naucza-
nia Papieża na temat miejsca człowieka w dziele stworzenia, tj. po-
czątku, natury, powołania i upadku. W dalszej kolejności będzie to 
ukazanie wyjątkowego - zdaniem Papieża - związku człowieka z 
Chrystusem, tj. zwrócenia uwagi na Chrystusowe Wcielenie i wyni-
kające stąd dla człowieka konsekwencje oraz - podjęcie próby wyja-
śnienia nowej jakości ludzkiego bytowania zapoczątkowanej w ta-
jemnicy Odkupienia. Zasadnicze źródła nauczania Świętego to: z 
jednej strony - wypracowany przez Niego wcześniej personalizm 
etyczny, z drugiej - biblijna wizja człowieka. 

Biblijna wizja człowieka. Antropologia Papieża jest najpierw 
antropologią <Bożego obrazu> w człowieku (2). Nosi człowiek w 
sobie odblask Boży, związany z władzą poznawania i wolną wolą. 
Jest autonomicznym podmiotem, źródłem swoich czynów, ale nie 
przestaje zawierać w sobie istotnych cech zależności od swego 
Stwórcy. Stworzony na <Boży obraz> winien być człowiek w świe-
cie wyrazicielem chwały Boga. Już taka wizja ta zawiera w sobie 
konkretne wskazania dotyczące jego istoty i wolności oraz nieśmier-
telności jego ducha (3). Chociaż jego przyrodzone jestestwo wydaje 
się kruche i przemijające, jednakże chwała Boża jaśnieje na obliczu 
człowieka. Prawda o nim jest też prawdą o początku zbawczego 
udzielania się Boga w człowieku, której kulminację stanowi Jezus 
Chrystus (4). Dlatego w swoim tradycyjnym wykładzie biblijnym o 
obrazie Bożym jako źródle jego rozumności i wolności dodaje Pa-
pież zdolność miłowania oraz obcowania z Bogiem na sposób oso-
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bowy <ja i ty>. Jako zakodowana w nim od chwili stworzenia szcze-
gólna relacja do Boga umożliwia w kontynuowanym Przymierzu 
stale z Nim poznawać się oraz jednoczyć (5). Prawda o człowieku 
jako Bożym obrazie wskazuje na jego powołanie do prawdy, obda-
rowanie wolnością i przeznaczenie do miłowania, a także obdarzenie 
go sumieniem. Dzięki temu może odzwierciedlać swój Pierwowzór, 
który jest Mądrością i Prawem odwiecznym, źródłem wszelkiego 
ładu moralnego w sobie i świecie. Stąd też pochodzi wezwanie do 
uczestnictwa w tych atrybutach Boga i jednoczenia się z Nim (6). 
Omówmy w skrócie zawarte w człowieku Boże atrybuty. 

Dzięki zdolności poznawania, sądzenia, rozróżniania prawdy 
od fałszu, pozostaje człowiek w nierozerwalnej relacji do prawdy, 
która stawia go nieodwołalnie w obliczu dwojakiej pokusy: czynie-
nia prawdy sobie poddanej lub siebie jej poddanemu; słowem - musi 
oprzeć się człowiek samoubóstwieniu lub samourzeczowieniu. To 
jego odwieczny dylemat i zarazem jeden z najważniejszych elemen-
tów antropologii Jana Pawła II. Jest człowiek jedyną w świecie stwo-
rzonym istotą, która ma zdolność poznawania i zarazem zdawania 
sobie sprawy z pragnienia tegoż poznania. Problemem pozostaje, aby 
wybierane wartości i cele były prawdziwe, rzeczywiście umożliwiały 
jemu doskonalący rozwój (7). 

Z poznawaniem prawdy wiąże się ściśle wolność, która ukie-
runkowuje na dobro. I gdy odbiera się człowiekowi prawdę, wszelkie 
jego wyzwolenie staje się nierealne, zarówno jedno i drugie ginie (8). 
Wolność czyniąca z człowieka istotę moralną to głos sumienia, który 
pozwala jemu wybierać pomiędzy dobrem i złem. Powierzony wła-
snej trosce i odpowiedzialności, został pozostawiony przez Boga < w 
ręku rady jego> - co umożliwi mu spełniać czyny moralnie dobre, 
umacniać i rozwijać w sobie <Boży obraz>, słowem - wielkość i 
godność jako osoby (9). 

I wreszcie - powołanie do prawdy i obdarowanie wolnością 
kierunkują człowieka na miłość. Owa bezinteresowność daru z siebie 
i przyjmowania od innych to istota personalizmu chrześcijańskiego, 
którą akcentuje Papież. Jest to już droga ku pełni Pierwowzoru wy-
rażana w odpowiedzialnej zdolności za miłość i wspólnotę. Ona wy-
pełnienia wolność osoby, która spełnia siebie poprzez dar z siebie i 
otwarcie na bliźnich (10). 



221 
 

Antropologia chrystologiczna. Nie sposób wyobrazić sobie an-
tropologii na <Boży obraz> bez fundamentalnego spełnienia w per-
spektywie zbawienia człowieka, a to z racji zaistniałego grzechu, 
który nie tylko oszpeca ten obraz w nim samym, ale powoduje roz-
przestrzenianie się zła w świecie. Tylko zawierzający Bogu człowiek 
jest w stanie wykraczać z egoizmu samego siebie, zwyciężać we-
wnętrzne rozdarcie, rozjaśniać rozumowe mroki poznawania prawdy 
i osłabienia woli, która jest bardziej skłonna ku ponętom zmysłów i 
propozycjom świata. Może zatem zwyciężać względność swego 
położenia poprzez poznawanie podstawowych praw naturalnych, 
prawd i zasad moralno-religijnych, przede wszystkim - realizować 
dobro. Z powyższego faktu wynika, iż grzech - jako nieposłuszeń-
stwo wobec Boga - to alienacja człowieka wobec wartości i Planu 
Bożego, która posiada trojaki wymiar: wobec samego siebie, wobec 
Boga i wspólnoty (11). Znana maksyma papieska <otwórzcie drzwi 
Chrystusowi>, lub <bez Chrystusa nie sposób zrozumieć człowieka> 
itp., jest tego wyrazistym argumentem teologicznym i zarazem inau-
guracyjnym mottem pontyfikalnym zawartym w encyklice Redemp-
tor hominis, a mianowicie, że prawda o człowieku najpełniej odsła-
nia się w Chrystusie i przez Chrystusa. Stąd pochodzi zdecydowany 
rys chrystologiczny papieskiej antropologii, który czerpie z nauki 
Vaticanum II (12). Odkupiciel, który dotknął jedynie oraz niepowta-
rzalnie tajemnicy i serca człowieka, odsłania w sposób najdoskonal-
szy Boży Plan wobec człowieka. Jest to Miłość Bożego Miłosierdzia, 
bez której człowiek nie może najpełniej żyć, wypowiadać oraz reali-
zować swoje ziemskie i wieczne przeznaczenie. Wynika to z faktu, iż 
w Chrystusie i głoszonej w Kościele Ewangelii zdobywa człowiek 
wszystko to, co jest najistotniejsze do pełni godności, królewskiego 
wyniesienia, transcendentnej wartości i sensu bytowania, a to z racji 
bezinteresowności daru z siebie samego (13). I tu znowu wkraczamy 
w odkupieńcze wymiary tajemnicy prawdy, wolności nowego stwo-
rzenia i bezinteresownej miłości. 

Aczkolwiek ów Plan może realizować człowiek w porządku 
zbawienia przez Ducha Świętego, to Wcielenie każe widzieć tę rze-
czywistość jako ostateczną syntezę, której ludzki umysł nie jest w 
stanie pojąć. To objawienie najpełniejszej prawdy o człowieku w 
Chrystusie, który sam będąc człowiekiem bez jakiekolwiek zmazy, 
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sięga do korzeni zła w człowieku. Jest to Prawda, jaką niesie praw-
dziwa wolność od grzechu i kłamstwa, i nic poza tą Prawdą tak nie 
wyzwala. Według Papieża - słowa <poznawania prawdy, która wy-
zwala>, należą do najistotniejszych w Ewangelii; w sposób najbar-
dziej zwięzły określają dobro Chrystusowego odkupienia, a jest nim 
wolność w prawdzie (14). 

Z kolei - wyzwalająca w Chrystusie wolność, to wolność sy-
nów Bożych, uczestników daru wolności <nowego stworzenia>. To 
za przyczyną Odkupienia jako Daru-Łaski współdziała człowiek w 
dziele tego duchowego wyzwolenia, jakie sprawuje przez Chrystusa 
sam Bóg. Stąd pochodzi duchowo-moralna świadomość odpowie-
dzialności za ten dar, którym staje się nowe życie. Dar nowego życia 
to także udzielanie się Boga człowiekowi w Duchu Świętym, to kie-
dy życie ludzkie przenika uczestnictwo w życiu Boga. W tym zaży-
łym obcowaniu zaczyna człowiek widzieć w nowy sposób: samego 
siebie, relację do drugich i Boga; doznaje pełnego urzeczywistnienia 
na <Boży obraz i podobieństwo>, jakim był on na samym początku. 
To inaczej - doskonały wzór <nowego stworzenia>, naśladujący i 
urzeczywistniający Chrystusa doskonałego w stopniu pełnym, sku-
tecznym; słowem - to chrystusowo podobny kształt i kierunek jego 
życia (15). 

Wzór Chrystusa potwierdza pełnię istoty człowieka w darze 
bezinteresownej miłości. Taka prawda o człowieku, znajdująca swój 
niedościgniony wzór w Jezusie, to antropologia miłości. Krzyżowa 
ofiara Zbawiciela jest najwyższym wzorcem dla każdej ludzkiej mi-
łości. Ten bezinteresowny dar znaczy, iż człowiek winien być nie 
tylko dla siebie, lecz i dla innych. Powołując się na słowa Vaticanum 
II, potwierdza Jan Paweł II ontologię i deontologię człowieka czyli 
etyczność podejścia do problemu - co stanowi prawdziwy klucz do 
całej chrześcijańskiej antropologii, która prowadzi jednoznacznie do 
pogłębionego pojmowania, zwłaszcza dojrzałego praktykowania 
moralności chrześcijańskiej jako w pełni ludzkiej i religijnej. W ta-
kim ujęciu miłość staje się ontyczną i etyczną powinnością osoby, 
gdyż osoba winna być miłowana, bowiem odpowiada to najlepiej 
temu, kim jest osoba (16). 

Reasumując - biblijno-chrystologiczna antropologia Świętego 
ukazuje integralną wizję człowieka, gdzie prawdę o człowieku na 
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<Boży obraz i podobieństwo> przenika prawda o człowieku wyzwo-
lonym z grzechu i odnowionym przez Chrystusa. To obraz człowieka 
jako osoby realizowany w duchu personalizmu, który: podkreśla jego 
podmiotowość i wrodzoną godność oraz - powołanie do wspólnoty i 
miłości z innymi. 

<Komponenty> teologicznej antropologii Świętego. Powyżej 
zaprezentowany zarys, który podkreśla jedność człowieka, wskazuje 
na konkretne aspekty-składowe integralnej wizji Papieża. Aby ta 
naturalno-nadprzyrodzona koncepcja mogła być realna, muszą zna-
mionować ją odpowiednie <komponenty>: muszą głównie podkre-
ślać jego jedność cielesno-duchową (1); wiązać zawarty w nim wy-
miar przyrodzoności i nadprzyrodzoności (2); a tym samym - docze-
sność z eschatologicznym przeznaczeniem (3); umożliwiać osobowe 
urzeczywistnianie na płaszczyźnie indywidualnej i zarazem wspólno-
towej (4); pozwalać realizować - w kontekście jedności i komple-
mentarności - kobiecość i męskość, którą stanowi rodzaj ludzki (5). 
Omówimy osobno każdy z wymienionych składników. 

(1) Człowiek jako <Boży obraz> składa się z przyrodzonego 
ciała i nieśmiertelnej duszy. Stwierdza dobitnie Święty, iż człowiek 
to ucieleśniona dusza, ukazująca go jako osobową jedność i równo-
cześnie jako dwoistość ciała i duszy. W takiej rekapitulacji uczestni-
czy ciało człowieka na swój sposób w godności <Bożego obrazu>, 
tak jak bierze udział w godności osoby (17). Znaczy to, iż nie tylko 
dusza, lecz także ciało doznaje zbawienia, bowiem jest ono formo-
wane przez nieśmiertelnego ducha i jest powołane do miłości w ra-
mach tej jedności, gdyż uczestniczy w miłości duchowej. Stąd wyni-
kają konsekwencje dla sfery cielesnej: nie można rozdzielać jej od 
człowieczeństwa, zaś płciowość mężczyzny i kobiety obejmuje 
wszystkie wymiary, także duchowy. Dlatego głoszona przez Święte-
go <teologia ciała> całkowicie potwierdza niniejsze prawdy, gdzie 
ciało ludzkie uczestniczy w godności osobowej człowieka. Znaczy 
to, iż cała jego osoba, włącznie z ciałem, jest podmiotem własnych 
aktów, że w tym cielesnym i zarazem duchowym podmiocie, obie te 
sfery wystąpią w uświęceniu lub pójdą razem na zatracenie. Nigdy i 
nigdzie w świecie osób nie można tych sfer rozdzielać oraz instru-
mentalizować, a tym bardziej - w dziedzinie nowoczesnej inżynierii 
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genetycznej, która dotyczy embrionów i płodów, gdyż wówczas 
stajemy w obliczu etycznej katastrofy (18). 

(2) Jedność wymiaru przyrodzonego i nadprzyrodzonego ak-
centuje wizję człowieka jako <nowego stworzenia w Chrystusie>, 
gdzie na drodze osiągania pełni człowieczeństwa. Takie integralne 
podejście nie jest ani naturalizmem czyli pomniejszeniem łaski, ani 
nadnaturalizmem, tj. lekceważeniem natury w zbawieniu nic nie 
zostanie w nim pomniejszone. Jedność i równowaga tych wymiarów 
gwarantuje jeden Boży plan miłości, gdzie naturalne potencje ludz-
kie, pomimo jej grzeszności, są istotne. Stąd zakodowana w człowie-
ku pokusa łatwiejszego naturalizmu musi być odczytywana w duchu 
nadprzyrodzoności, a to dzięki zbawczemu oddziaływaniu Chrystusa 
i uświęceniu Ducha Świętego. Tylko tajemnica Odkupienia wyzwala 
ukryte możliwości człowieka, czyni podmiotem moralności, bowiem 
tylko Chrystus obdarza jego szansą realizacji całej prawdy własnego 
istnienia, i pomimo stałego tkwienia w niedoskonałości, rzeczywi-
ście wyzwala spod władzy grzechu. Jednocześnie podkreśla Papież 
prawdę, że przykazania Boże są dawane na miarę zdolności i możli-
wości człowieka. Nawet jeśli człowiek zgrzeszy, to może on z po-
mocą Łaski podnieść się i kroczyć dalej ku Bogu. Troską Miłosier-
dzia Bożego pozostaje, aby nie pozostawał człowiek sam na sam ze 
swoim brzemieniem grzechu, miał oparcie w odnowie siebie oraz w 
kroczeniu ku dobru i doskonałości (19). 

(3) Z poprzednimi <komponentami> wiąże się zawarta w 
człowieku jednia doczesności z wiecznością. Owa biblijna perspek-
tywa to człowiek na <Boży obraz>, który będąc w świecie przerasta 
ramy doczesności. Tylko chrześcijańskie widzenie spraw świato-
wych w pryzmacie królestwa Bożego daje najwłaściwsze i najpeł-
niejsze wyjaśnienie jego bytu przed nieuchronnym widmem śmierci. 
Ta perspektywa homo viator to stałe pielgrzymowanie w stadium 
nawracania się i uświęcania. Daje to człowiekowi niespotykaną moż-
liwość powstawania z upadków oraz podążania ku pełni życia, które 
zyskuje Bożą rangę. Życie w doczesności to podstawowy warunek, 
wstępny etap i integralna część niepodzielnego procesu ludzkiej eg-
zystencji. Zawdzięcza to wszystko człowiek dzięki odkupieńczej 
misji Chrystusa, w której zyskuje pełną wartość i znaczenie. Nawet 
jego doczesna egzystencja odzyskuje stosowną rekapitulację, chociaż 
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nie można jej absolutyzować w sytuacjach, gdy zostanie wezwany, 
aby ją porzucić dla wyższego dobra. Z nauki o jedności tych dwóch 
sfer wynika prawda o zbawczej ewolucji człowieka, jaka rozpoczyna 
się na ziemi i będzie w nim trwała w wymiarze życia wiecznego. 
Stąd wynika nieobliczalna odpowiedzialność każdego człowieka za 
jakość i losy ziemskiej wędrówki. Chrześcijańska nadzieja daje per-
spektywę na najgłębszy sens i cel życia. Stąd wynika problem otwie-
rania się człowieka na tę prawdę już od jego narodzin, pielęgnowania 
i rozwijania jej w całym życiu - aż po biologiczną śmierć (20). 

(4) Następstwem analizowanych wymiarów antropologii Święte-
go jest zaznaczenie jedności osoby i wspólnoty, gdzie człowiek jest 
istotą społeczną, zaś jego fundamentalne relacje z innymi należą do 
istoty człowieczeństwa. Prawda o człowieku jako istocie społecznej 
ukazuje konsekwentnie jego międzyosobową relacyjność jako istotną 
wartość dla niego samego, lecz także - relacje pomiędzy nim a społecz-
nością. Stąd wyłaniają się kontury papieskiej antropologii społecznej, w 
której odrzuca sie: z jednej strony - kolektywizm (socjalizm), przeja-
skrawiający wymiar społeczny na niekorzyść podmiotowości osoby; z 
drugiej - skrajny, najczęściej liberalny, indywidualizm koncepcji życia 
społecznego. Co w wymiarze praktyki niesie cały szereg groźnych dla 
człowieka i jego społeczności konsekwencji - mówi wtedy Papież o 
<błędzie antropologicznym>, który tkwi w tych stanowiskach. Wizja 
papieska podkreśla jednoznacznie personalistyczną naukę opartą na 
godności osobowej człowieka, kiedy jej fundament - zawarty w ludzkiej 
wolności - oznaczać musi nie tylko dar z siebie, lecz też jego we-
wnętrzną dyscyplinę. W związku z tym, połączyć należy chrześcijański 
personalizm z lansowaną przez Świętego <cywilizacją miłości>, która 
kłóci się zasadnie z indywidualizmem, jaki wyklucza bezinteresowność 
daru osobowego, samowolę czynienia tego, co się chce. To konflikt 
ewidentnie etyczny, który w personalizmie jest altruizmem, dawaniem 
się innym, i to w duchu radości, która takie dawanie rodzi (21). Typo-
wym elementem wyróżniającym w tej nauce Papieża-Polaka jest kon-
cepcja <communio personarum>, gdzie człowiek jako osoba posiada 
zagwarantowane dla własnego rozwoju miejsce, kiedy dzięki miłości 
może realizować siebie poprzez dar siebie i przyjmować dar drugiego 
człowieka. Znaczy to, iż prawdziwa wspólnota kształtowana jest przez 
osoby w miłości, która przezwycięża wszelkie napięcia pomiędzy osobą 
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i społecznością. W imię tej miłości tworzy się <duchowość komunii>, 
jaką osiągać można uczestnicząc w duchu solidarności, bowiem wyraża 
ona personalizm zaangażowania człowieka w życie społeczne. To w 
imię solidarności współpraca nad rozwojem każdego człowieka jest 
obowiązkiem wszystkich wobec wszystkich (22). 

(5) Niewątpliwie charakterystyczny komponent papieskiej an-
tropologii stanowi jedność oraz komplementarność męskości i ko-
biecości. Nie sposób pojąć integralności człowieka bez harmonijnego 
dopełnienia w różnicującej człowieka płciowości. Zaprogramowana 
od aktu stworzenia owa dwoistość ludzkiego rodzaju nie oznacza 
rozdzielenia, lecz równej w swojej godności jedności, która realizuje 
miłość. Płciowa dwubiegunowość człowieka jest wyznacznikiem 
dobra wspólnego ludzkości w różnych wymiarach i zakresach, jakie 
wnoszą do dobra wspólnego, zarówno mężczyźni i kobiety. Stąd 
dobro to posiada u samych podstaw charakter komunijny i zarazem 
komplementarny. Owa dwoistość w jedności zachowuje w pełni 
odrębność każdego z nich, ubogaca wzajemnie, zwłaszcza daję pod-
stawę ustanowionego przez Boga małżeństwa, które zostało podnie-
sione przez Chrystusa do rangi sakramentu, urzeczywistniającego 
<komunię osób> (23). Ta dwoistość stanowi kapitalną podstawę do: 
odkrywania godności i rozwijania własnych osób; zachowania od-
rębności i zarazem ubogacającego dopełniania się; słowem - odkry-
wa wtedy człowiek własną tożsamość w fakcie personalistycznego 
przeżywania płciowości poprzez wspólnotową postać życia i działa-
nia. Taka forma relacyjnej egzystencji dwóch <wcieleń>, równych w 
godności istot ludzkich, stanowi wzajemnie dopełniające się sposoby 
<bycia ciałem i zarazem człowiekiem>. Są to dwa komplementarne 
wymiary samoświadomości i samostanowienia w poczuciu sensu 
ciała; jedno niejako odnajduje się i potwierdza w drugim. Tak odczy-
tywana w płciowości antropologia pozwala widzieć - wyłaniającą się 
z tajemnicy stworzenia - głębię tego związku oraz odczytywać ją 
aksjologicznie, najpierw jako szczególną wartość w relacji do Boga, 
a następnie - dla drugich, a to poprzez swoje człowieczeństwo i do-
pełniające się istotowo bycie kobietą i mężczyzną (24).  

To fakt, iż chrześcijańska wizja równej godności obojga była 
różnie odczytywana, zwłaszcza ucierpieć miała wartość kobiety. 
Dlatego stawał Święty w szeregu wyjątkowych obrońców, był szer-
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mierzem ozdrowieńczej szansy, jaką wnosi do życia społeczności 
ludzkich oraz Kościoła sakrament małżeństwa. Nie oznacza to wcale, 
że to głównie kobieta musi tracić z własnej godności kosztem cze-
goś. Już samo życie współczesne pokazuje dobitnie, iż docenienie 
odrębności płciowej podkreśla szczególną pełnię człowieczeństwa w 
wymiarze godności i wzajemnego autorytetu. Nic tak nie szkodzi 
płciowości, godności ludzkiej i społeczeństwu, jak podważanie tej 
prawdy - czego dowodem są ostatnio lansowane związki homosek-
sualne, ideologia genter, wszelkiej postaci idee feminizmu. Czego 
niezrównanym orędownikiem był Jan Paweł II, naruszają one usta-
nowiony przez Boga stwórczo-zbawczy porządek (25).  

(6) W podsumowaniu dotyczącym antropologii teologicznej 
Świętego można sformułować następujące konstatacje. 1. Przede 
wszystkim - ukazuje Papież wyjątkowo jednoznaczną, całościową 
wizję człowieka, która tkwi istotowo w Bogu - Stwórcy i Zbawicielu, 
natomiast poprzez <komponenty> tej integralności, prezentuje niepo-
równywalną z innymi wizję człowieka w pryzmacie doczesności, tj. 
jego natury doczesnej i płciowości, doskonalenia życia indywidual-
nego i społecznego, a nade wszystko - świętości i życia wiecznego. 
Drogi i warunki tegoż ludzkiego przeznaczenia prowadzą przez 
pierwsze i najbardziej podstawowe <bycie człowiekiem>, tj. na mia-
rę daru, którym jest jego człowieczeństwo. Pełną odpowiedź na owo 
człowieczeństwo wskazuje Chrystus jako dar zawarty w Tajemnicy 
Odkupienia świata (26). 2. Powołanie człowieka jest zawsze wpisane 
w konkretną doczesność i jej uwarunkowania. Ten los konkretności 
zaznacza Papież określeniami faktu rzeczywistego i historycznego, 
co znaczy, że ma na myśli człowieka w różnych sytuacjach życia, 
którego dotyka z osobna i namacalnie tajemnica Chrystusa. Nikt nie 
pozostaje - bez wyjątku czasu i przestrzeni - wyjęty z tej Troski. Stąd 
też nie pozna się w pełni człowieka przez „najlepsze” teorie, lecz w 
konkretnej <biografii>, w kontekście wyłącznych i niepowtarzalnych 
zdarzeń, bowiem Bóg ma jeden Plan, chociaż nieskończoną wielość 
postaciowości czy wariantowość jego realizacji przez każdego czło-
wieka. Są to zawsze ludzkie historie osobowe pełne rozlicznych wię-
zi, kontaktów, układów, kręgów społecznych, czynów dobrych i 
grzesznych: rozpoczynających się już od narodzin - trwających do 
jego biologicznej śmierci. Ten swój czas wypełnia: na poszukiwaniu 
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prawdy; nienasyconymi pragnieniami dobra, wolności, tęsknotami za 
pięknem i wezwaniami sumienia; głównie - czasochłonnymi i absor-
bującymi go mozołami własnej pracy; tradycjami i kulturą środo-
wisk, w jakich żyje oraz wchodzący w związki z innymi wspólnota-
mi, z którymi współpracuje (27). 3. Wpisany w konkretną rzeczywi-
stość jest człowiek istotą historyczną, która kształtuje siebie na co 
dzień poprzez liczne i dobrowolne decyzje, akty miłości, wybory 
dobra, etapy rozwoju. W splocie wielorakich uwarunkowań i zawi-
rowań własnej egzystencji na drodze realizacji głównych powołań, 
ukonkretnia własną osobistą, społeczno-zawodową i religijną wizję. 
Są to niejako jego wytyczne, wyłącznie osobiste <znaki czasu>, ale 
odczytywane w świetle wiary, własnego sumienia i poruczeń Ducha 
świętego. Wówczas te wszystkie znane wyłączne jemu <wezwania> 
codzienności odszyfrowuje jako osobowe impulsy płynące od same-
go Boga. Dokonuje się wtedy niepowtarzalna i tajemnicza historia 
człowieka z Bogiem, która stanowi nośnik jego zasług i zbawienia, 
otwiera Niebo w spotykanych w życiu osobach poprzez namacalny 
dotyk tego, co kruche i przemijalne (28). 4. W umiejscowionym na 
stałe historycznym kontekście rzeczywistości zawarty jest niezby-
walny fundament człowieka w postaci posiadania godności osobowej 
i dziecięctwa Bożego. Pozostaje on <ośrodkiem i szczytem> wszel-
kiego stworzenia. Stworzony na <Boży obraz i podobieństwo>, od-
kupiony przez Chrystusa, jest wezwany do bycia dzieckiem Bożym, 
<pochodnią Ducha Świętego>, słowem -przeznaczony do wiecznej 
komunii z Bogiem. Stad jego wartość i godność nie ma sobie rów-
nych, bowiem w solidarnym dialogu i komunii mierzy się jego pod-
stawowy priorytet <być> przed <mieć>. Z tychże założeń wyrasta 
papieska idea <cywilizacji życia i miłości> i jej priorytetów (29). 5. 
Dostrzegalnym jądrem papieskiej antropologii jest jej niewątpliwy 
charakter moralny. To człowiek ma poznawać pełną prawdę o sobie, 
następnie - stawać się, wraz z całym Kościołem i na wzór Odkupicie-
la dzieckiem Bożym. Tylko taka droga z Chrystusem, którą kroczy 
człowiek w Kościele, pomaga jemu i całemu Ludowi Bożemu obco-
wać z głębią Odkupienia. Taka perspektywa sięga niejako samego 
rdzenia człowieka - serca, sumienia i spraw codziennych (30). 6. 
Tytułem uwagi końcowej - w teologicznej antropologii dostrzega się 
szczególną usilność Papieża w dotarciu i przyjęciu jej przez współ-
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czesnych ludzi, a to z racji, że jest wiele takich teorii i praktyk, ażeby 
jej nadprzyrodzony wymiar pomniejszyć lub ominąć. Jakiekolwiek 
budowanie wizji ludzkiego życia bez oparcia jej na Bożym funda-
mencie na nic się zda, czego dowodem były i pozostają błędne ide-
ologie oraz idiolatrie <ponowoczesności>. Wciąż płaci ludzkość za 
ich błędy licznymi wojnami i tragediami, których nie skąpi światu 
najnowsza historia i los miliardów ludzi. Słowem - wielkość i po-
myślność rodzaju ludzkiego nie ziści się dopóty, dopóki nie zacznie 
budować w Mądrości prawdy, jaka umożliwi zrozumieć w pełni sens 
wolności człowieka oraz jego powołania do miłowania i poznawania 
Boga jako najdoskonalszego urzeczywistnienia siebie samego (31). 

 
II. Główne dylematy człowieka <ponowoczesności> w oce-

nie Papieża 
W świetle antropologii Jana Pawła II staje człowiek <ponowo-

czesny> z podstawowym wyborem dotyczącym jego wielu decyzji 
egzystencjalnych skierowujących go na cel ostateczny, które wyzna-
czają ogólny kierunek życia, scalają działania osobiste i określają 
zasadnicze, moralno-religijne nastawienie do dobra i zła, zaś w osta-
teczności - na Boga. W gąszczu trawiących obecną epokę dylematów 
musi on odnajdywać swoją tożsamość i jakość wolności w wiarze. 
Opowiadanie się za wyborem dobra absolutnego nie pozwala plano-
wać mu, ani tym bardziej podejmować, działań przeciwnych, które 
będą sprzeczne z Ewangelią, tj. z odpowiedzią na wezwanie kiero-
wane ze strony Boga. W labiryncie pułapek i czyhających nań zagro-
żeń kryją się jednocześnie szanse na zwycięską walkę, która do-
świadczy go rzeczywiście pozytywnie, wzmocni i uświęci. Warto 
więc w pryzmacie papieskiej antropologii prześledzić najważniejsze 
z wielu zagrożenia, przy jednoczesnym wskazaniu na ich skutki ne-
gatywne, a zwłaszcza na szanse, jakie mogą zrodzić dzięki drzemią-
cej w nim konstruktywnej sile, a nade wszystko - w wierze, którą 
przepoi pełna świadomość i moralna odpowiedzialność. Niechaj 
będzie też jasne, że chrześcijanin to osoba nie będąca zaślepiona na 
pozytywne aspekty obecnej epoki. Jednakże nadmierna aprobata na 
wszystko to, co współczesność wnosi, nie oznacza bezkrytycznej 
postawy czy adaptacji do nowego. Każde myślenie i działanie chrze-
ścijanina musi być chrzczone w Chrystusie, tj. pojmowane i oceniane 
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w świetle wiary. Z tym procesem asymilacji nieuchronnie wiąże się 
walka człowieka wiary i jego wspólnot z wszelkimi zagrożeniami, 
jakie towarzyszą zjawiskom wartościowym i są godne odkupieńczej 
rekapitulacji. 

 
1. Miraże ogólnospołeczne człowieka <ponowoczesności> 
Postmodernizm. Skrywającym wiele pomniejszych dylematem 

teraźniejszości jest postmodernizm, który wszechogarnia ludzki styl 
myślenia i życia. Postmodernizm stał się w ostatnich dziesięciole-
ciach słowem kluczowym w opisie współczesnej kultury, zarówno w 
ogólności, jak i w jej poszczególnych dziedzinach literatury, sztuki, 
kultury, mediów. Zagościł w codzienności w taki sposób, iż zaczęto 
określać go jako wszędobylską modę lub trend dobrego obycia lub 
skuteczności działania; tylko taki „efekciarz” może zawłaszczać 
sobie teren społeczny i osiągać rezultaty w praktyce. Kryje się w tym 
zjawisku wybiórcza, wręcz negatywna ocena kompetencji rozumu, 
który winien wskazywać na prawdę, kierunkować ku wolności, uka-
zywać piękno oraz wartość ludzkich czynów i wytworów. Negowa-
nie zdolności rozumu, głównego atrybutu człowieka jako Bożego 
stworzenia, stanowi w postmodernizmie podstawę: 1 - uprawomoc-
nienia wielości prawd i zasad moralnych; 2 - odrzucania obiektyw-
nego sensu rzeczywistości, religijnej wizji świata i człowieka; 3 - 
negowania zasad jedności, solidarności i uniwersalności; 4 - depre-
cjonowania społeczno-kulturowego wymiaru ludzkiego życia.  

Ad 1. Podbudowana najczęściej teoriami filozoficznymi de-
precjacja ludzkiego intelektu zrodziła dotychczas duże spustoszenie 
w klasycznej filozofii i jej metafizyce, a nawet w filozofii moderni-
stycznej, z rodowodem racjonalistycznym i empirycznym. Wszystko 
to, co opiera się na rozumie i na wynikach badań empirycznych jest 
kwestionowane, bowiem zakłada dążność szukania prawdy o świecie 
i absolutnych wartościach. Wszelka więc absolutność prawdy jest tu 
kwestionowana, bowiem zaprzecza uniwersalności, gdyż wszystko 
to, co poznanie człowieka zawiera, jest kulturowo uzależnione i 
przemijalne. Skoro nie ma jednej obiektywnej prawdy, istnieje wiele 
równoważnych; każdy może mieć swoją prawdę, i to w jego mnie-
maniu jedynie „obiektywną”. Stąd też wszelkiej maści filozofie są 
równie dobre, zarówno te bez uzasadnienia, jak i ideowo wątpliwe. 
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Podobny los dzierżą także znaki i symbole, którym można nadawać 
własne - niezależnie od ich treści i przesłań - znaczenie. Pozostają 
one, tak jak cała kultura postmodernizmu, dowolne i subiektywne. 
Oznaczają zaś tyle sensów, ile nada im sam „kreator”. Wszelka więc 
twórczość jest otwarta, interpretacyjna, w sumie - kiczowata i zara-
zem niezrozumiała dla krytycznego i obiektywnego ogółu odbior-
ców. Widać jak owa - szeroko lansowana i zachwalania w imię wol-
ności oraz kreatywności - wielość oraz dowolność kultur jest obca 
antropologii chrześcijańskiej; można więc zapytać - czemu ona służy 
i co dobrego człowiekowi przynosi (32).  

Ad 2. Odrzucanie obiektywnego sensu rzeczywistości stwo-
rzonej i odkupionej przez Boga to kwestionowanie zdolności rozumu 
do odkrywania obiektywnego sensu, gdzie w przesadnym racjonali-
zmie cenną staje się różnorodność, pluralizm, doraźna satysfakcja, 
kiedy absolutyzuje się ideał tolerancji przy jednoczesnym elimino-
waniu wiary i narastającej podejrzliwości wobec samego rozumu 
(33). W tym odrzucaniu obiektywnego sensu rzeczywistości nic nie 
posiada immanentnego sensu, trwałych wartości, czegoś ponad dys-
kretnie przekazywane treści przez różnych ekspertów, których nie 
bada się, ale bezkrytycznie im poddaje się. Takie manipulacje stają 
się ewidentnym prawem kreowania porządku w świecie ludzkim, 
urastają do nakazu przekazywania określonych prawd i oczekiwania 
zaplanowanych wobec nich reakcji odbiorców; media stają się wy-
rocznią życia i działania zniewolonego tą drogą człowieka. Niewąt-
pliwie taki stan wywołuje liczne lęki i stany niepewności, a nawet 
alienacyjnej pustki w postawie <człowieka sytuacyjnego>. Nic więc 
dziwnego, iż nie wyzwala się ale płaci ogromną cenę - w tym bez-
wolnym poddaniu się - kreatorom doczesności i „twórcom” określo-
nych prawd oraz koncepcji szczęścia. Woła z samej głębi duszy pra-
gnienie ludzkiej duszy: <któż jak Bóg> lub <dokąd, jak nie do Cie-
bie pójść mamy Panie> ! Tragedią człowieka staje się dawanie po-
słuchu i przyporządkowanie życia, swego losu i zbawienia, przemi-
jalnej idolatrii. Święty wspomina też przy okazji o pewnych naduży-
ciach w interpretacji badań naukowych w dziedzinie antropologii. 
Mając na myśli teorie nihilistyczne, które odrzucają prawdę obiek-
tywną, i zarazem wskazują na wielką różnorodność tradycji, obycza-
jów i cywilizacyjnych instancji… można dojść dzisiaj do negacji 
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istnienia uniwersalnych wartości lub przynajmniej do relatywistycz-
nej koncepcji moralności. Jest to mizerna perspektywa tego, jaką 
daje <ponowoczesność> stworzonemu <na Boży obraz i podobień-
stwo> człowiekowi (34).  

Ad 3. Zawiera postmodernizm trend wyraźnie anty uniwersal-
ny, negację poszukiwania zasad jedności, sensu solidarności, krze-
wienia powszechności miłości w świecie. Zdaniem propagatorów tej 
idei usilne rugowanie z życia ludzkiego aspiracji jedności, miłości i 
braterstwa powszechnego, mogą tylko rodzić różne postaci represji, 
totalitarne zniewolenia, obce duchowi praworządności i wspólności 
dóbr ksenofobie, zarówno u rządzących i rządzonych. Wedle tej 
opcji - jedyną alternatywą będzie pełny pluralizm, który wyzwoli od 
panowania i przymusu, wskaże na wartość różnorodności i wolności 
we wszelkich dziedzinach życia i ludzkiego działania, nawet umoż-
liwi rozwikłać dylematy „sprawiedliwie” w tyglu ludzkich sądów i 
względności ich postaw. W tym miejscu postmodernizm nie toleruje 
żadnych nauk zbudowanych na racjonalnej obiektywności. Przy ta-
kiej też mentalnej interpretacji rezygnuje się z szukania prawdy dla 
niej samej; wtedy przestaje funkcjonować nadzieja ani możliwość na 
osiąganie celu, jakim jest prawda, zaś życie człowieka staje się jedy-
nie sposobnością do poszukiwania doznań i doświadczeń o charakte-
rze wybitnie przemijającym i przyjemnościowym. Ów jaskrawy za-
nik uniwersalności prawd, celów i wartości, prowadzi w sposób nie-
unikniony do zmiany koncepcji sumienia. Jak ma ono funkcjonować 
jeśli wszystko staje się nierozstrzygalne, pełne paradoksów, w zasto-
sowaniu praktycznym sytuacyjne i fragmentaryczne. Istniejący i 
tworzony przez człowieka świat to w sumie zbiór chaotycznie zgro-
madzonych elementów, bez korzeni i podstaw. Dotyczy to faktów i 
zdarzeń kulturowych, teorii nauki, systemów etycznych i moralności, 
dziejów historii i religii, jeśli w ogóle o nich można wspomnieć. To 
gruntownie zaplanowany we wszelkich przejawach ludzkiego esse i 
agere nieład o absurdalnym obliczu, obliczony na beznadziejną w 
sumie kalkulację, iż taki stan rzeczy coś sensownego wyklaruje. Już 
w samych założeniach kwestionuje się sensowny i celowy paradyg-
mat człowieczeństwa, zaprzecza się tworzeniu jakiejkolwiek cywili-
zacji na miarę człowieka. Co stanowi centrum wykładu papieskiej 
antropologii teologicznej - konsekwentnie za wskazanymi założe-
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niami podąża postmodernizm w kwestionowaniu jakiejkolwiek teo-
logicznej wizji świata i człowieka. Nie ma wieczności, nie ma trans-
cendencji i żadnych przesłanek dla religijnej moralności i przezna-
czeń człowieka, także istniejącej w niej normy transcendentnej, tj. 
sumienia, a tym samym - przełożenia na płaszczyznę horyzontalną 
wytycznych, jakie stanowią normy moralne oraz więzi społeczno-
kulturowe, które obowiązują człowieka i jego społeczności (35). 

Ad 4. W związku z powyższym - oczywistym staje się depre-
cjonowanie społeczno-kulturowego wymiaru człowieka. Negowanie 
Boga wraz z poczuciem sumienia i grzechu rzutuje na powstawanie u 
ludzi postaw konsumpcjonizmu, który wciąga ich w fałszywe i po-
wierzchowne satysfakcje, w osiąganie maksimum zysku, luksusu i 
przyjemności, przy całkowitej apatii i braku potrzeby na poszukiwa-
nia prawdy, dobra i piękna, zwłaszcza woli obcowania z Bogiem. W 
konsekwencji życie społeczne jawi się jako istnienie obok siebie 
samoistnych monad, pomiędzy którymi nie ma żadnych związków 
chyba, że tworzą je interesownie ludzie na czas doraźnych celów czy 
interesów. Brakuje w nich głębszych więzi, zwłaszcza odpowie-
dzialności za dalsze losy bliźniego. Jest to niebezpieczne szczególnie 
w lansowaniu tzw. wolnej miłości u partnerów, którzy tworzą prze-
lotne związki hetero lub monoseksualne. Groźną destrukcję spo-
łeczną tworzą też w ramach nowego ładu społeczeństwa technokra-
tycznego elity lub lobby różnej postaci fachowców, specjalistów, 
ekspertów , kreatorów medialno-reklamowych... To oni stają się 
obecnie autorytetami i przewodnikami stylów życia, zdrowia, wypo-
czynku i pracy, szczególnie pośród rzesz ludzi młodych.  

W tym celu prezenterzy i kreatorzy tej społeczno-kulturowej 
rewolucji wypracowali i zwykli posługiwać się: strategiami i techni-
kami - uwrażliwiania, podnoszenia i ułatwiania świadomości, mobi-
lizacji i współudziału zwykłych obywateli; systemami edukacji ró-
wieśniczej - nieformalnej, dostosowawczej, objaśniającej własne 
wartości, integracji „holistycznej> oraz przekształcającej stare sche-
maty, budowania potencjału i konsensusów, harmonizowania kultur 
osobistych; tworzenia i globalizacji - nowego języka, dialogu, włą-
czania ludzi w główny nurt marketingów poprzez specjalne sesje i 
seminaria, negocjacje, zarządzanie relacjami; nabywaniem wiedzy i 
umiejętności życiowych; urabianiem opinii i środowiska; współpracą 
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partnerską i normami „demokracji uczestniczącej”, sprawnościami 
zarządzania w ramach ”społeczeństwa obywatelskiego” oraz siecią 
jego „dojrzałych podmiotów”, itp. Oto tylko fragment przeprowa-
dzania takiej rewolucji ukradkiem, w sposób nieformalny, rozpro-
szony, ale równoległy, zarazem poziomy i wewnętrzny, bez hałasu, 
praktycznie poza ludzkim udziałem oraz bez uwzględnienia etyki czy 
personalnego ładu dokonywanego na drodze akceptowanego przez 
ogół konsensu i w ramach ewolucyjnego, „postępowego” procesu. 
Jest to wycinek ogromu manipulacji, jaką posługuje się postmoder-
nizm w dyskretnym narzucaniu programów, które należą do nielicz-
nych elit i menedżerów, inżynierów przyszłego społeczeństwa. Nie-
wygodna jest im i obca tradycja oraz chrześcijańskie wartości (36). 

Ewolucjonizm i progresywizm. Następną grupę dylematów 
antropologicznych, niosących ze sobą zagrożenia i nadzieje, stano-
wią ewolucjonizm i progresywizm. Uważa się w nich, iż w postępie 
dziejów każda następna epoka jest lepszą i bliższą prawdy niż po-
przednia. Dzielą one złudzenie z relatywizmem historycznym odno-
śnie wyższości epoki późniejszej od starszej. Nie można się godzić z 
głoszonym tu przekonaniem, iż postęp człowieka nakręca się auto-
matycznie i coraz wyżej, że w związku z tym wszelka kultura czy 
nawet ludzki duch, stale rozwijają się. Patrząc chociażby na współ-
czesny postęp w naukach empirycznych oraz na związane z nimi 
technologie, widać raczej postępującą degradację czynnika humani-
stycznego, zanik poczucia sacrum, w sumie - towarzyszącą dehuma-
nizację w wielu dziedzinach ludzkiego życia i aktywności, np. poli-
tycznej, gospodarczej, kulturowo-edukacyjnej. Samo dziś podejście 
psychologiczne degraduje człowieka, co widać na przykładzie god-
ności osobowej człowieka, jego więzi i praw życia seksualnego, 
niszczenia i manipulowania ludzkim życiem w zakresie inżynierii 
genetycznej, ideologii genter, związków alternatywnych mężczyzny i 
kobiety. Owszem, bogactwa kultury kumulują się w czasie, co moż-
na przekazywać sobie w następnych pokoleniach, ale nie następuje to 
poprzez rozwój we właściwym sensie słowa, lecz jest to często ra-
czej niepamięć o wielkich spuściznach poprzednich epok kosztem 
zachłystnięcia się powierzchownością obecnej technologii, które w 
rezultacie bardzo zubaża na przyszłość ludzkiego ducha i rozwój 
ludzkości. Niosą one z sobą wąskie pojmowanie własnego istnienia 
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w historii, co sugeruje, iż współczesny, okrojony z prawdy o sobie i 
miejscu w historii człowiek zostaje ograniczony we własnej dojrza-
łości, głównie z racji pozbawienia go wymiaru religijnego. Niewąt-
pliwie wydatnie górował nad nim człowiek epoki Średniowiecza i 
Odrodzenia, aczkolwiek zakodowany obraz o tych szczytnych du-
chowo i kulturowo czasach pozostaje nadal w mentalności współcze-
snych ludzi bardzo zniekształcony. Pozorne tylko poczucie tej doj-
rzałości i ważności uwidacznia się chociażby w jego intelektualnej i 
moralnej lichości w wielu dziedzinach jego egzystencji, nie mówiąc 
o mizernej wartości mnóstwa wydawanych książek, lichych progra-
mów radiowo-telewizyjnych, a w zasadzie szmir publicystyczno-
reklamowych, które atakują i nęcą zewsząd swoimi propozycjami. 
Jest paradoksem, że obecna epoka, która posiada nad poprzednimi 
manię wyższości, potrafi wprowadzać ludzi w świat infantylnych, 
areligijnych przekazów oraz zastępować rzeczywistą kulturę masą 
bezsensownych oraz ogłupiających sloganów i ułud. Istnieje zalew 
tandety quasi kulturowej, która z różnorodnych przekazów wciskana 
jest na siłę lub podstępem współczesnemu, z reguły leniwemu umy-
słowo, bezkrytycznemu i duchowo nie wyrobionemu odbiorcy (37). 

W świecie ponowoczesnym nie widać też kumulacji ducho-
wych bogactw ludzkości, tym bardziej trudno dostrzec w rozwoju 
nauk spekulatywnych - z przewagą filozofii nihilizmu i relatywizmu 
ideowego - wzrostu kultury, a tym bardziej stosownego poziomu 
humanizmów i wiary w Boga. Ów regres pustoszy cywilizację po-
przez rozrost konsumpcyjno-materialistycznych idolatrii, m. in. w 
postaci technologii, ekonomii, rozpustnej rozrywki, nie mówiąc już o 
uruchomieniu spirali przemocy i nienawiści. Ponieważ rewelacje 
postępu nie rodzą w człowieku i jego społecznościach prawdziwego 
rozwoju w poszukiwaniu prawdy, dobra i miłości, zaś wolność jest 
nieograniczenie nadużywana w imię wątpliwych celów i swawoli, 
dlatego złożył Papież światu bezcenną propozycję w formie <cywili-
zacji życia i miłości>, która zakłada - opartą na osobowym rozwoju 
człowieka i altruizmie - jego duchowe nawrócenie i ugruntowaną 
odpowiedzialność moralną. Jednocześnie przypomniał, że u podstaw 
pychy człowieka i wiary w zgubne zadufanie o swojej samowystar-
czalności tkwi <błąd antropologiczny> oraz konsekwentnie zeń wy-
nikający <grzech społeczny> i jego <społeczne struktury>. Ich prze-
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łamanie przyniesie dopiero właściwie pojęta antropologia teologicz-
na, którą głosił Święty. Wynikający z zaprzeczenia papieskiej antro-
pologii fałsz w pojmowaniu człowieka na <Boży obraz> oraz <od-
kupionego w Chrystusie>, rozwija Papież i wprowadza do swego 
nauczania w pojęciu <grzechu społecznego>, który uzupełnia kate-
goria <społecznych struktur grzechu>. Uczy Święty, iż każdy grzech 
posiada wymiar społeczny i sprzeciwia się dobru wspólnemu. Może 
nim być złe działanie polityków, ekonomistów, pracodawców, nie-
uczciwych pracowników, nieodpowiedzialność wielu gremiów spo-
łeczno-zawodowych; może to być walka klas, kast, plemion, naro-
dów, bloków…, które niszczą struktury, więzi lub wartości osobowe 
i społeczne człowieka. Wszystko to, co niewłaściwe lub złe ma sze-
rokie przełożenie na warunki życia i ludzkiej działalności, w których 
występują niesprawiedliwości, gdzie człowiek lub nawet całe narody 
źle funkcjonują, ulegają demoralizacji i degradacji, bowiem grzech 
staje się wtedy normą i przykładem zwalniającym z odpowiedzialno-
ści zbiorowej oraz poczucia sumienia. Chociaż ten fakt nie zwalnia 
nigdy z grzechów indywidualnego człowieka, może jednak zacierać 
w nim ich poczucie. Podkreśla Papież, że każdy odpowiada za 
grzech osobiście, jeśli tego grzechu wprost nie czyni lub nie stara się 
go ograniczać lub z nim walczyć. W imię Bożego Miłosierdzia - 
proponuje w tej ekspiacji za grzechy <opcję preferencyjną na rzecz 
ubogich>, której potrzeby realizacyjne są dla dzisiejszych chrześci-
jan palące i zarazem niezmierzone (38). 

Relatywizm moralny i historyczny. W świetle zarysowanych 
cech postmodernizmu widać znamienne i wciąż klarujące się zjawi-
sko wszędobylskiego dzisiaj relatywizmu moralnego, przed którym 
Święty ustawicznie upomina. Mówi Papież o rysującej się groźbie 
sprzymierzenia się relatywizmu z demokracją, co pozbawi życie 
społeczne trwałego moralnego fundamentu i punktu odniesienia, 
radykalnie odbierze ludziom zdolność rozpoznawania prawdy (39). 
Praktycznym efektem relatywizmu jest permisywizm moralny, tj. 
łatwe, najczęściej bezkrytyczne przyjmowanie tego wszystkiego, co 
jest człowiekowi przyjemne i przydatne. Tutaj wolność ludzka do-
znaje apogeum w postaci niepochamowanej swawoli, która odrzuca 
wszelką etykę, wartość prawa, przyjmuje zbędność a nawet szkodli-
wość zasad moralnych. Twórcy nurtu tłumaczą, że jest to w imię 
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walki z wszelkim totalitaryzmem na drodze wyzwolenia człowieka 
ku prawdziwej, w pełni wolnej moralności. Zdaniem Świętego - taka 
swawola wyklucza w pojmowaniu moralności nią samą; dotyczy nie 
tylko edukacji, lecz całokształtu życia społecznego, całego prawo-
dawstwa, w konsekwencji zaś doprowadzi w logice myślenia do 
powszechnego permisymizmu. W jakiej wówczas dramatycznej per-
spektywie staje los i przyszłość społeczeństw, jeśli odrzucają wszel-
kie kodeksy etyki, zaś Papież jeszcze dopowie - w odniesieniu do ich 
podstaw trwania i rozwoju, jakimi są małżeństwo i rodzina. Mamie-
nie w filozofii i praktyce o nastaniu ery nowej moralności jest naj-
bardziej złudne i w skutkach najbardziej zgubne, czego dowodem 
były próby wprowadzania w życie pewnych ich wersji. Jeszcze długo 
będą nosić jej zabójcze efekty te kraje, które chlubiły się wolnomy-
ślicielskim, bądź totalitarnym rodowodem. Takie programy polityk i 
edukacji zostawiły po sobie nieogarnioną - w wielu dziedzinach ży-
cia i ludzkiej działalności - destrukcję, którą Święty zwie krótko 
<cywilizacją śmierci>. Także nadal fatalne konsekwencje niesie 
spuścizna po lansowanym - w różnych odmianach myślenia i prakty-
ki - relatywizmie historycznym, m. in. w narodowych socjalizmach, 
dyktaturach klas i partii… (40). 

Stajemy zatem przed obrazem tzw. społeczeństwa postindu-
strialnego zwanego też ponowoczesnym, które już dziś ujawnia 
skutki swoich nonszalancji i słabości ideowej, ciągłego widma kry-
zysu gospodarczo-politycznego, powodowanych jednoznaczną de-
strukcją edukacji i swawolą kulturową, przede wszystkim - dezorien-
tacją i moralno-religijną obojętnością. Stało się to kolebką szeregu 
napięć i zagrożeń na terenie wielu krajów ubogich i rozwijających 
się, a nawet całych kontynentów. Zjawiska te pogłębiają konflikty 
zbrojne, rozrastające się zjawisko światowego terroryzmu i masowej 
migracji. Najbardziej znieczulającym zagrożeniem współczesności 
jest rozrost różnorakich form materialistycznego konsumpcjonizmu 
w krajach i na kontynentach dostatku, przy jednoczesnym ubożeniu i 
ekstremalnym zaznaczaniu wobec nich wrogości i obcości kulturo-
wo-religijnej krajów biednych. Grożącą licznymi napięciami charak-
terystykę, a nawet wojną globalną Wschodu z Zachodem, podaje 
Papież w encyklikach społecznych, w których nakreśla stanowisko 
ideowo-praktyczne wobec poruszanych tam kwestii (41). Postępują-
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ca mocno w ostatnim stuleciu industrializacja, a wraz z nią urbaniza-
cja i komercjonalizacja społeczeństw, rozpowszechniły i rozwinęły 
konsumpcyjny styl życia. Regułom ekonomicznego zysku podlegają 
dziś niemal wszystkie dziedziny życia: nauka, gospodarka, oświata, 
kultura, sport i wypoczynek, na nawet religia i chrześcijańska oby-
czajowość. Rozrost postaw ludzkich, ponętnych do nabywania pięk-
nie opakowanych i atrakcyjnych dóbr konsumpcji, stał się szykiem 
mody, sposobem na różne - z reguły powierzchowne oraz stale roz-
budzane przez zmyślne reklamy - potrzeby, które klient <ponowo-
czesny> pragnie zaspokajać. To stymulowane i najczęściej bezmyśl-
ne zużywanie staje się normą dobrego samopoczucia i samorealizacji 
człowieka, co w bezgranicznym nadmiarze oferuje mu wielce 
uczynna, raczej nachalna, informacja medialna i reklama. Zewsząd 
nią otoczony i podstępnie przez cały czas atakowany, staje się bez-
wiednym jej wierzycielem, a nawet adoratorem. Zaczyna tym idola-
triom bezgranicznie schlebiać w wolnych chwilach, nawet w czasie 
świątecznym, bez reszty poświęcając się studiowaniu ofert i kupując 
ich dobra, jeśli zajdzie ku temu potrzeba, na kredyty i pożyczki. Tra-
ci kontakt ze światem realnym, potrzebami duchowymi, gubi ciszę i 
spokój wewnętrzny, staje się mimowolnym „produktem” towarów, 
które musi nabywać, aby mieć pewność siebie, umocnić własną toż-
samość i społeczne dowartościowanie się. Wytwarza się błędne koło, 
które zamyka go w obiegu konsumowania chwilowych zachwytów i 
wątpliwych satysfakcji, jakie czerpie nieprzerwanie z produktów 
komercji. 

Niebezpieczną konsekwencją powyżej przedstawionych przeja-
wów relatywizmu jest zastępowanie prawdziwości idei ich społeczno-
historyczną rzeczywistością. Ów relatywizm historyczny polega na tym, 
że pewne idee, tendencje umysłowe, filozofie i mody oraz działalności 
zawodowe…, zajmują w danej epoce pozycję naczelną. Dla przykładu - 
znaczącą rolę w rycerskiej Europie odegrała postawa trubadurów, potem 
racjonalizm XVIII-wieczny czy romantyzm XIX wieku, obecnie <po-
nowoczesny>, z reguły konsumpcyjno-materialistyczny, styl życia i 
myślenia człowieka. Wpływ ich na życie ludzi i społeczeństw pozostaje 
widoczny pomimo faktu, iż nie wszyscy dali się nimi zawładnąć. Wiel-
kim błędem jest łączyć te historyczne efemery z ich prawdziwością, 
ważnością i wartością. Miejsce kategorii prawdy i fałszu zajęło pytanie 
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lub pogląd aktualny, czynny i funkcjonalny, ale nie prawdziwy i dobry. 
Takie pytania mogą dotyczyć też Boga, bo jeśli nie jest ono ważne dla 
ludzi teraźniejszych, to religia staje się zbędnym komponentem danej 
epoki. Została więc prawda obiektywna, wieczna, niezależna od epoko-
wych mód, zastąpiona historyczną żywotnością idei, które czyni każda 
epoka jako własne. Dzięki tej opcji relatywizmu wkrada się pluralizm i 
popularność czasowych idei, które noszą znamiona obiektywizmu, w 
sumie - detronizują prawdę, a wraz z nią wszystko to, co obiektywne i 
niezmienne, np. religię, prawo naturalne, wartości uniwersalne. Para-
doksem jest fakt, żeby każda historia miała jakiś głębsze rozumienie, 
obiektywny sens i jej praktyczne przełożenie na ludzkie życie, to musi 
zakładać prawdę, stale nią interesować się i chronić po to, aby sama nie 
rozpłynęła się w odmętach własnej efemeryczności, za którą pociągnie 
siebie samą i całą ludzką spuściznę (42). 

 
2. Człowiek <ponowoczesności> w labiryncie własnego esse 

i agere  
Obawą Papieża pozostaje, iż ludzie zwiedzeni obłąkańczą i 

niekontrolowaną złudą dóbr i ich konsumpcji, prowadzeni są na ma-
nowce człowieczeństwa i niewiary. Głównie dokonuje się proces 
odarcia ludzkiej osoby z nadziei, jaką ponoć nasycają wszelkie dobra 
konsumpcji i konformizmy z nimi związane. Zaspokajają osobę tymi 
dobrami czasowo i doraźnie, bezlitośnie żądając satysfakcjonującego 
zaspokojenia poprzez kupowane towary i nowoczesne technologie. 
Jak zatem można w tym wynalazczym przez ludzki umysł zapędze-
niu i potencjale używania znajdywać radość, którą rodzi nieogarnio-
ny Duch Boży; starać się rozwiązywać własne nadzieje na wartości i 
cele religijne poprzez produkty swojej skończoności i kruchości. 
Tego modernizm ponowoczesnej epoki absolutnie nie rozwiązuje i 
nie daje nic w zamian, poza pozostawionemu w beznadziei swego 
losu człowiekowi, za którą kryje się tylko rozterka i pytanie funda-
mentalne - co dalej! 

Drugim głównym destruktem w lansowanej wizji ponowocze-
snego społeczeństwa jest zamach na osobę. Funkcjonujące w takim 
społeczeństwie różne struktury i wspólnoty winny posiadać zakreślone 
kontury etyczno-prawne, funkcjonujący ład społeczno-moralny, sprecy-
zowany ogólnie cel swego istnienia i przeznaczenia. A wszystko to 
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zakłada konieczność komunikacji społeczno- moralnych, porządkują-
cych życie ludzkie tradycji i obyczajów, niezbywalnych konwenansów 
kulturowych i wartości religijnych, gdyż ich brak spowoduje w życiu 
ludzkim chaos i anarchię. Wszystkie elementy strukturalne i funkcjo-
nalne tegoż mechanizmu muszą poprawnie, tj. ze swoim przeznacze-
niem zaistnieć i działać, aby społeczność jako całość dynamicznie i 
kreatywnie rozwijała się. W pluralizmie zadań, funkcji i celów, wza-
jemnie współgrających i dopełniających się ogniw tej organicznej wręcz 
machiny, upatrywać należy doczesny sukces społeczności i jej obywate-
li. Cóż można wówczas powiedzieć, jeśli zarówno fundamentalne 
składniki i zasady funkcjonowania takiego bytu społecznego cechuje 
nieokreśloność, brak celowej woli i organizacji działań, która wynika z 
zasady czynić co się chce i jak się podoba. Zdaniem Papieża - kapitalną 
alternatywą na <ponowoczesność> jest wcale nie utopijna <duchowość 
komunii>. Ta - sięgająca głębi antropologii teologicznej - wizja podkre-
śla godność osób, których spojrzenie utkwione jest w tajemnicy Trójcy 
Świętej, jaka zamieszkuje w osobie a jej blask rozprzestrzenia się po-
między ludźmi. Owa duchowość to też zdolność odczuwania więzi z 
bratem w wierze dzięki głębi więzi czerpanej z jedności mistycznego 
Ciała, postrzegania bliźniego jako <kogoś bliskiego> wraz z jego rado-
ściami i cierpieniami, gdzie można ufać i wzajemnie kogoś obdarowy-
wać, przyjaźnić się lub kochać. To widzenie w człowieku na <Boży 
obraz> podmiotu do wzajemnego przekazywania wartości moralnych, 
czynienia przestrzeni dla życia w duchu altruizmu i wzajemnego zno-
szenia brzemion - bez jakiejkolwiek zdrady, walki, zawiści. Widać w 
takim zestawieniu jakże kontrastującą ofertę anarchistyczno-samotniczą 
ponowoczesnego społeczeństwa, która - w zestawieniu z ideą <commu-
nio personarum> Świętego - nie wymaga dalszej oceny, gdyż wypada 
negatywnie. Sąd o niej wypowiada samo życie człowieka i jego zbioro-
wości, którzy doświadczają losu ponowoczesnej mody i zradzanych z 
niej społeczno-moralnej destrukcji (43). 

Kolejnym, mającym związek z poprzednimi, destruktem 
postmodernizmu jest zamach na samą osobę ludzką, którą w antropo-
logii chrześcijańskiej Jana Pawła II jest jej rozumność i wolność. 
Kontrpropozycją <ponowoczesności> jest istnienie wielu prawd, tylu 
ilu jest ludzi i ich sądów. Nawet jeden człowiek może mieć ich rów-
nocześnie kilka, stale zmieniać lub nie posiadać żadnej, zwłaszcza 
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jeśli może on dowolnie negować zasady moralne lub je zmieniać. 
Sytuacjonizm i dowolność określania czym jest prawda lub dana 
norma, powodują efemeryzm etyczny, sprowadzając go do nihilizmu 
i abnegacji jakiejkolwiek moralności. Zaciera się tu pojęcie autono-
mii człowieka, zaś istnienie obiektywnych prawd i zasad moralnych 
pozostawia się subiektywnemu rozpoznaniu danego podmiotu, bo-
wiem nie ma jakichkolwiek kryteriów weryfikacji. Jeśli jest płynna i 
nieokreślona sama antropologia postmodernizmu, absolutność auto-
nomii w dziedzinie etycznej, która zależy od kompetencji władz 
danej osoby, jeśli wątpi się w ogóle w sens człowieczeństwa… trud-
no znaleźć tu jakąkolwiek styczność z antropologią i etyką Świętego, 
jaka posiada w swej istocie charakter głęboko moralny. Człowiek 
rozumny ma nie tylko poznać pełną prawdę o sobie i świecie, ale żyć 
i kierować się nią w swej doczesnej aktywności. Mające swe daleko-
siężne konsekwencje praktyczne, idee antropologiczne postmoderni-
zmu są z reguły destrukcyjne w wielu wymiarach życia jednostko-
wego i społecznego. Kryzys z tym związany widać jako ewidentnie 
negatywny, zagubiający jednostkę i zarazem społecznie rozbijający, 
nieobliczalny w swoich znamionach i rozmiarach zła, jakich może 
jeszcze pomnożyć (44).  

W świetle papieskiej antropologii widać cechujące obecną 
epokę zagrożenia i nadzieje związane z osobową podmiotowością 
człowieka, zwłaszcza z jego wolnością. Szczególnie dostrzec to 
można w kwestii wspólnotowego wymiaru grzechu, który nie tylko 
oszpeca <Boży obraz> samego człowieka, lecz kusi go do tego, aby 
zniekształcać ten obraz także w bliźnich poprzez wprowadzanie w 
miejsce wzajemnej komunii nieufności, obojętności i wrogości - aż 
po zabójczą nienawiść. Najpoważniejszym więc dramatem człowie-
ka jako osobowego podmiotu jest deformacja wolności przejawiająca 
się w swawoli, tj. w odrzuceniu Boga, co sprzeniewierza się głębo-
kiemu pojęciu człowieka i naruszeniu komunii pomiędzy ludźmi. 
Przedziwnie prosta i oczywista to prawda, iż w tajemnicy grzechu i 
wolności ukryta jest dwojaka - zawarta w samym człowieku oraz w 
jego stosunkach z bliźnimi - rana. Z natury każdy grzech osobisty ma 
wymiar społeczny, bowiem pociąga za sobą społeczne skutki (45). 
Tak charakterystyczny w nauce Świętego, ów podwójny wymiar 
grzechu, jest przyczyną swawoli ludzkiej wolności, która zradza 
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rozłam i wywodzące się zeń wszystkie inne formy zagrożeń znanych 
nie tylko w dzisiejszym świecie, lecz także i Kościele jako Ciele, 
którego członki stanowią wszyscy jego wierni. Podkreślenie destruk-
cyjności grzechu w wymiarze społecznym poprzez kategorię <grze-
chu społecznego> zostało właściwe wykorzystanie w hamartiologii 
Świętego dzięki naukom społecznym, zwłaszcza psychologii i socjo-
logii, które ukazują pełny kontekst uwarunkowań podmiotowych i 
przedmiotowych, w jakich grzechy człowieka są popełniane, i za 
które ostatecznie odpowiada on sam. Odpowiedzialność taką należy 
sprowadzać, zarówno do szerszego, jak i węższego pojmowania 
grzechu, tj. do bezpośredniego oraz pośredniego odniesienia jego 
podmiotu sprawczego wobec jakiejkolwiek ludzkiej zbiorowości. 
Wykład ten zasadniczo uzupełnia kategoria <struktur grzechu>, co 
ukazał Papież jasno w encyklice Sollicitudo rei socialis. Tam też 
podkreślił rolę struktur społeczno-historycznych jako środowiska, 
jakie sprzyja grzesznym działaniom człowieka. Wtenczas powstaje 
suma czynników negatywnych, których działanie zmierza w kierun-
ku przeciwnym i pociągają w swój wir jednostki. Nie budują takie 
dzieła dobra wspólnego, wręcz przeciwnie - angażując w większej 
lub mniejszej mierze wolność człowieka - szkodzą jemu samemu i 
społecznościom (4). 

Tytułem podsumowania - w przedstawionym pryzmacie antro-
pologii Świętego dostrzega się kontrastujące z nią dylematy „antro-
pologii ponowoczesności”. Pierwszy stanowi postmodernizm stylu 
myślenia i życia oraz związana z nim destrukcja kultury w ogóle, 
zwłaszcza - moralnej; następnie - kwestionowanie klasycznych ide-
ałów wychowania; same sposoby uprawiania wolnorynkowej, z re-
guły liberalnej gospodarki, polityki; metody mass medialne. Wiele z 
nich przenika - wraz z pozakościelnymi formami religijności, meto-
dami uprawiania teologii i filozofii… - do Kościoła: katechezy, litur-
gii i posługi sakramentalnej, treści i sposobów posługi duszpaster-
skiej oraz - ewangelizacyjnej świeckich; stylów duchowości i życia 
ugrupowań religijno-kościelnych. Drugim dylematem <ponowocze-
sności> jest propagowanie wolności, a raczej swawoli, każącej eli-
minować uniwersalność oraz obiektywność prawdy, zwłaszcza jej 
metafizyczność i etyczność - wraz z wyłączeniem samej prawdy 
spod ludzkiej kontroli. Jak jakich wtedy podstawach można przeży-
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wać moc prawdy wyzwalającej do ludzkiej godności, której źródło 
tkwi w jego wolnej woli i wypełnianiu z jej nakazu licznych obo-
wiązków oraz dobrych czynów, jakie człowieka i jego wspólnoty 
doskonalą, pozwalają unikać przewin i pchają bez zahamowań do 
aktów miłości, nakazują dobrym przykładem i poprzez konstruktyw-
ną pedagogię wpajać młodym słuszne wartości, stawiać podwaliny 
pod dojrzałą demokrację, gospodarkę o ludzkim obliczu, pozytywną 
misję mediów, itp. Trzeci dylemat to pozorowana moralność z prze-
jawami nagminnej hipokryzji, konwencjonalizmu i pruderii w ludz-
kich postawach i odniesieniach, jeśli uważa się, iż dzisiejsze style 
życia moralnego są bardziej autentyczne i uczciwe niż wielowieko-
wo sprawdzone. Jak mówi Papież - jeśli pragnie człowiek trwać au-
tentycznie w prawdzie oraz wypowiadać siebie z całkowitą szczero-
ścią, czyli być realistą i wystrzegać się wszelkich złud lub fałszów…, 
to musi w wielu swoich postawach i zachowaniach dostrzec oraz 
zacząć zwalczać przewagę intelektualnej taktyki, pozornej uczciwo-
ści, fasady duchowej, utożsamiania grzechu z własną uczciwością. 
Można tutaj zastosować wobec współczesnych ludzi sformułowanie 
św. Pawła: nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, 
którego nie chcę, co można jeszcze mocniej sparafrazować do teraź-
niejszości: widzę i aprobuję to, co lepsze, ale idę za tym, co gorsze. 
Za powyższym stylem ponowoczesnej wolności kroczy bezwstyd, 
który tolerowany przez otoczenie i zarazem uważany za postępowy 
uzna człowiek jako słuszny, jeśli doń przyzna się lub celowo zamani-
festuje. Przewrotną wówczas perfidią codzienności staje się, iż ludzi 
uczciwych i postępujących w zgodzie z własnym sumieniem uważa 
się za dewiantów lub hipokrytów. Chociaż ludzkie zachowania nie 
zawsze muszą odzwierciedlać uczucia, czym nie należy wedle Deka-
logu dawać powodu do zgorszenia, to człowiek prawy nie może 
ukrywać własnej słabości i skrywać się ze swoją prawdą z powodu 
pokory. Wzywa wtedy Święty do dawania jednoznacznego świadec-
twa w słowach i postawie; zgubnym wtenczas staje się kompromi-
sowy irenizm i bezczynność wobec wszystkiego, co szydzi z moral-
ności Dekalogu. Dylemat kolejny stanowi fetyszyzm naukowy, kiedy 
nie przedstawia się rewelacji badawczych nauk przyrodniczo-
matematycznych jako wykluczających się z przedmiotami całkowi-
cie odmiennymi od przedmiotów nauk szczegółowych, dla których 
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tylko ich analiza jest w pełni naukowa, tj. obiektywna, krytyczna, 
rzetelna czy trzeźwa. Nie można więc wpadać w śmiertelną pułapkę, 
aby ograniczyć się do zastosowania bardzo płodnego podejścia, jakie 
funkcjonuje na terenie nauk przyrodniczo-matematycznych oraz 
mieszać lub wprowadzać go na teren nauk humanistycznych - co w 
sposób nieunikniony doprowadzi do powierzchowności, zniekształ-
cenia rzeczywistości badanej i pseudonauki. Dlatego uczy Święty 
dobitnie w kapitalnej wykładni encykliki Fides et ratio, iż prawdzi-
wa nauka nigdy nie będzie w konflikcie z naukami normatywnymi 
takimi jak filozofia i teologia, gdzie zachodzi pomiędzy nimi harmo-
nijne uzupełnianie się lub wzbogacanie. Tylko ich obopólna współ-
praca może przynosić konstruktywne na wzajem rozstrzygnięcia. 
Czyż agresywne wtrącanie się nauk empirycznych do filozofii i teo-
logii nie zaowocowało katastrofalnymi szkodami, na których ucier-
piały obie strony; głównie zagrażało to rzeczywistości transcendent-
nej i mądrości ludzkiej spekulacji, jaka oświeca Objawienie, a mia-
nowicie: 1/ badany świat to wspaniała, zakodowana tajemnica po-
znawanej przez człowieka rzeczywistości; 2/ to kapitalna jedność 
materii i ducha - z człowiekiem na czele; 3/ tylko prawdziwy realizm 
nauk empirycznych, który uzna transcendencję człowieka, ujrzy 
zakrytą w przyrodzie <Księgę Boga>, zaś w swoich laboratoriach 
przełoży empiryczną prawdę o rzeczywistości do rozstrzygnięcia 
kompetentnym w tej sprawie naukom normatywnym, a tym samym 
niepomiernie ubogaci ludzkie doświadczenie i wiedzę o świecie i 
jego Stwórcy; 4/na końcu wskaże na wartości i wyższe przeznacze-
nia takich zabiegów, które w jedności z wiedzą swoich badań i mą-
drością nauk normatywnych pozwolą zobaczyć w perspektywie wza-
jemności ich pełną wartość i sens. Ileż to jest zagadek nieodgadnio-
nych ludzkim rozumem i doświadczeniem wobec tajemnicy, w obli-
czu której staje dzisiejszy, zdawałoby się nieograniczony postęp 
nauk empirycznych. Wówczas trzeba dobro i zło moralne oznaczyć 
za oś świata duchowego, wobec których jawi się człowiek w per-
spektywie transcendencji jako <korona stworzeń>. Kapitalny rozwój 
każdej z nauk i wszystkich razem winien przynieść ludziom taki 
pożytek, aby człowiek i jego społeczności wzajemnie ubogacali się. 
Dlatego oczywistym apelem Papieża jest nawoływanie, aby współ-
czesna filozofia odznaczała się tradycyjną mądrością, w obliczu zaś 
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panujących w niej mód i kierunków, odznaczała się uczciwością 
intelektualną w poznawaniu bytu takim, jakim on rzeczywiście jest; 
ażeby redukcjonizm poznawczy nie sięgał po nieuczciwą interpreta-
cję świata i człowieka, a zwłaszcza nie zapuszczał się na tereny teo-
logii, a tym bardziej w przestrzeń misji ewangelizacyjnej współcze-
snego Kościoła (47). I jeszcze końcowa uwaga Świętego wobec 
wskazanych dylematów i związanych z nimi zagrożeń, wobec któ-
rych należy wypowiadać nie w stałej czujności praktykowanej modli-
twy, życia sakramentami, zwłaszcza Pokuty i Eucharystii oraz - w 
postawie służby miłości i miłosierdziu. Taka dyspozycyjność i wy-
posażenie wyzwolonego w wierze człowieka staje się najpotężniej-
szym orężem i szansą odnowy nie tylko własnej, ale i braci, bowiem 
wiara i miłość mają swoją jeszcze bardziej niezmierzoną głębię Try-
nitarnego Boga. Pochodzący z ciemności i niosący zgubę grzech taką 
szansę zaprzepaści!  

Z niniejszym tematem - zamykającym pobieżną listę grzechów 
<ponowoczesności> - wkraczamy na obszerny teren wskazania dróg i 
sposobów naprawczych tego dzieła, które zdawałoby się przerasta siły 
człowieka i powoduje przemożną destrukcję społeczną. Jednocześnie 
jawią się światła nadziei, które wskazują wyraźnie na fatalizm tych 
idolatrii, wobec których bezsensu staje dzisiejszy człowiek. Zwyciężać 
może tylko wyposażony w nową wiedzę i doświadczenia, a nade 
wszystko - w światło i moc Łaski Bożej, jakiej się ufnie poleci (48).  

 
III. Odnowa człowieka i jego społeczności 
1. Przewodnie kategorie antropologiczne 
W temacie dotyczącym reakcji człowieka na zagrożenia 

współczesności warto przedstawić dwie papieskie kategorie antropo-
logiczne. Pierwszą kategorię pozytywną stanowi <opcja fundamen-
talna>, wskazująca na podstawowe wybory i decyzje, w obliczu któ-
rych staje człowiek jako osoba rozumna i wolna oraz podejmuje - w 
zgodzie ze swym ostatecznym przeznaczeniem - szereg decyzji od-
nośnie ogólnego kierunku życia. Wówczas może on scalać działania 
osoby i określać zasadnicze, moralno-religijne nastawienie wobec 
dobra i zła, a w ostateczności do Boga. Mówi się wtedy o <błędzie 
antropologicznym>. Drugą kategorię od strony negatywnej wyzna-
cza jednoznacznie zdecydowana postawa człowieka wobec najwięk-
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szego zła-grzechu, który w dzisiejszych odniesieniach i kontekstach 
społecznych nabiera często złożonych i pluralistycznych znamion 
<grzechu strukturalnego> zwanego też <społeczną strukturą grze-
chu>. Pokrótce ogólnie je scharakteryzujemy. 

Ad 1/ Nawiązując do bogatej spuścizny Kościoła, ukazuje 
Święty tę kategorię w encyklice Veritatis splendor, gdzie nakreśla 
pozytywne, jak i negatywne jej aspekty. Ogólnie biorąc - wybór do-
bra ostatecznego nie pozwala planować i działać człowiekowi 
sprzecznie wobec siebie, tzn. nie wolno jemu deklarować wyboru 
Boga przy jednoczesnym zaprzeczaniu własnym życiem. W tym 
względzie należy odnieść się do biblijnej wizji człowieka, kiedy 
podjął człowiek wybór podstawowy wobec Stwórcy, a następnie - 
został odkupiony z grzechu i poszedł za swoim Zbawicielem-
Chrystusem. Przejawem tego wyboru ma być obiektywny wymiar 
moralności w postaci Dekalogu, odczytanie sensu własnego życia w 
relacji do ostatecznego zbawienia. Ten fundamentalny wybór i zara-
zem dramat wiąże Papież z wolnością człowieka, kiedy decyduje on 
jednocześnie o sobie samym, tzn. opowiada się w swoim życiu za 
lub przeciw Bogu. Będą w przestrzeni życiowej jego wyborów, za-
równo te drobne i zwyczajne, lecz szczególnie istotne, kierunkujące 
go całożyciowo na Boga. Zaznaczmy w tej kwestii stanowisko Pa-
pieża, iż grzech śmiertelny nie kreśli znaku równości z wyborem 
fundamentalnym, bowiem istnieją konkretnie popełniane na co dzień 
wykroczenia szczegółowe, które - pomimo wyboru zasadniczego - 
powodują grzech ciężki. Taka zależność jest bardzo ścisła, bowiem 
podstawowy wybór Boga można przekreślić każdym czynem poje-
dynczym. Znaczy to, że konkretne czyny ludzkie ucieleśniają niejako 
generalny wybór człowieka oraz prowadzą do pełnej dojrzałości 
wierzącego poprzez stałe i konsekwentne opowiadanie się za Bo-
giem. Zatem człowiek, który wyraża Prawdę całym swoim życiem i 
czyni Dobro we wszystkich konkretnych jego przejawach, otwiera 
się na Boga; i przeciwnie - popełniając zło, zamyka się przed Nim. 

W świetle powyższego widać jak w perspektywie dzisiejszych 
zagrożeń może wyglądać sytuacja człowieka pełnego obaw i zara-
zem nadziei, czy potrafi on znajdywać właściwe wybory i kroczyć na 
co dzień niezachwianie ku Bogu. Sumując – czyny życiowe, które 
sprawiane są mocą wolności człowieka, czerpią moralną jakość z 
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relacji zgodności lub niezgodności z godnością i integralnym powo-
łaniem ludzkiej osoby; i dopiero dzięki tej zgodności otwierają czło-
wiekowi drogę do osiągnięcia Boga lub Jego utraty (49). 

Ad 2/ Gwoli przypomnienia - w kwestii społecznego wymiaru 
grzechu - podkreśla Papież jego niszczącą siłę w wymiarze współży-
cia człowieka z innymi ludźmi lub społecznościami, w których osta-
teczną odpowiedzialność ponosi on sam. Dobitnie też przypomina, 
że żadna instytucja, struktura, społeczność - nie są same przez się 
podmiotami aktów moralnych, dlatego nie mogą być same w sobie 
dobre lub złe, gdyż na dnie każdej sytuacji grzechu znajdują się oso-
by, które grzech popełniają. Co dziś zwykło się uważać, przenosząc 
winę na złe machiny bezwiednych i wikłających jednostki układów 
społecznych, nie można za grzechy obarczać te pozaosobowe gre-
mia, aczkolwiek to one sprzyjają grzechowi, zwalniać natomiast z 
odpowiedzialności osoby je tworzące. Papież wskazuje na trzy za-
sadnicze zakresy znaczeniowe kategorii <grzechu społecznego>. W 
ujęciu najszerszym - będzie nim każdy grzech, który mniej lub bar-
dziej niebezpiecznie rzutuje na całe struktury społeczne lub kościel-
ne. W węższym - to konkretnie skierowane grzechy danej osoby 
przeciwko bliźnim [w:] relacjach międzyosobowych, do wspólnoty, 
a także wspólnoty do osoby. W sensie najwęższym - <grzechami 
społecznymi> będą złe relacje pomiędzy całymi społecznościami; 
stąd pochodzi walka klas, grup, narodów, bloków…, które ustalają 
ostatecznie konkretne jednostki lub grupy dysponentów. Co widać w 
społecznościach ponowoczesnych na przykładzie sieci struktur spo-
łeczno-gospodarczych, kulturowo-medialnych…., również one sta-
nowią zagrożenie zła społecznego, które spada na konkretne podmio-
ty sprawcze. Jawi się ten problem w uzupełniającym wywodzie Pa-
pieża na temat <struktur grzechu>, kiedy mówi o pewnych struktu-
rach społeczno-historycznych, w których powstawać mogą wyjątko-
we okoliczności sprawcze dla grzechu powodowane przez jednostki. 
Nie sposób w nich normalnie żyć, jeśli nie postąpi się wedle narzu-
conego szablonu ich funkcjonowania. Jak uzasadnia Papież - wów-
czas widać spiętrzoną tam sumę czynników negatywnych, których 
działanie zmierza w kierunku przeciwnym niż prawdziwe poczucie 
powszechnego dobra wspólnego i potrzeba popierania go; takie sytu-
acje stanowią dla osób i ich instytucji trudną do przezwyciężenia 
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przeszkodę. Ukazanie społecznej kategorii grzechu wiele wyjaśnia w 
zakresie życia człowieka w społeczeństwie, które mieni się szczyt-
nym mianem ponowoczesnego. Aż nadto widać wtedy narzucające 
się i mamiące osoby swoimi pokusami mechanizmy zła, które rze-
czywiście nęka życie konsumenckich społeczeństw. Powstaje wów-
czas zakorzeniona w człowieku kumulacja grzechów osobistych w 
postaci: lenistwa, egoizmu, tchórzostwa, obojętności, wygodnictwa, 
gdzie wszystko to sprzyja nieprawości lub pogłębia w człowieku 
anomię moralną. Jest to niemoc powodowana niemożnością zmiany 
lub wygodnictwa bądź lęk, który rodzi zmowę milczenia bądź zama-
skowany udział w złu. Może to być obojętność lub postawa unikania 
trudu i ofiary lub potwierdzenie o niechęci zmiany sytuacji z powodu 
zagrożenia utraty pracy, popadnięcia w jakiekolwiek tarapaty (50). 

 
2. Drogi /sposoby/odnowy  
]Przede wszystkim - nie do pomyślenia jest jakakolwiek od-

nowa człowieka i jego społeczności bez wzajemnego odniesienia, 
jakie zachodzi pomiędzy Ewangelią a konkretnym, osobowym i spo-
łecznym życiem człowieka. Oznacza to dostrzeganie człowieka w 
pełni jego wyposażenia osobowego, tj. ukierunkowanego na inte-
gralny rozwój człowieczeństwa, które niesie odpowiednio pojmowa-
na ewangelizacja w kontekście całościowego posłannictwa religijne-
go oraz w perspektywie celu ostatecznego. Innymi słowy - stosownie 
do nakreślonej wizji antropologii teologicznej musi być podjęta ade-
kwatnie misja, która ów zawarty w człowieku < Boży obraz i podo-
bieństwo> będzie mogła urzeczywistniać. Istnieje więc konieczność 
budowania tej wizji stosownie do warunków, czynników i sytuacji, 
jakie wyznacza zarysowana w Części II ponowoczesna rzeczywi-
stość. Domaga się takich zastosowań praktycznych stopień i zakres 
permanentnie, a nie okolicznościowo, rozumianych czynników, tj. 
uwzględniających je możliwie całościowo i kompleksowo wedle 
zasady <wierności Bogu i człowiekowi>. Zdaniem Papieża - tylko 
zręczne i pełne połączenie w jeden nurt wymiaru antropologiczno-
społecznego - z tym religijno-ewangelizacyjnym, stanowi fundamen-
talny warunek skuteczności misji Kościoła. Wówczas integralne 
posłannictwo Kościoła, zarówno to zwyczajne i nadzwyczajne dusz-
pasterstwa wraz - z wielopłaszczyznową działalnością humanizacyj-
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no-apostolską ludzi świeckich, będą mogły analizowany problem 
konstruktywnie na przyszłość rozwiązywać. Jest to obszerny i złożo-
ny temat dla wszelkich teoretyków i praktyków misji ewangelizacyj-
nej. Dodajmy, iż ramy tej ewangelizacyjno-humanizacyjnej prze-
strzeni odnowy upatruje Papież głównie w zasadniczej strukturze 
kościelno-prawnej i zarazem egzystencjalnej, tj. parafii, oczywiście 
wraz z wypełniającymi ją i ubogacającymi dzieło różnorodnymi 
wspólnotami religijno-kościelnymi. Dzięki temu dokona się realne 
dostosowanie misji do potrzeb współczesności, kształtowania z niej - 
wedle wymogów antropologii i zasad eklezjalnych - pełna wspólnota 
wraz z głównym, uwikłanym często w destrukcje postmodernizmu, 
przedmiotem i zarazem podmiotem odnowy - człowiekiem (51). 

Z powyższego wyłania się kwestia głównych dróg ewangeli-
zacyjnych, które dotyczą konieczności odnowy człowieka i jego 
ponowoczesnej społeczności. Zasadniczo kreśli je współczesna ekle-
zjogeneza, która opiera się na uwarunkowaniach współczesnego 
życia i zagrożeń człowieka. Co pokrywa się z myślą Papieża - 
współczesna refleksja teologiczno-pastoralna i wspierające ją socjo-
logiczno-religijne wyniki badań, wymieniają trzy zasadnicze nurty 
tej nowo ewangelizacyjnej odnowy. 

Pierwszy stanowi cały nurt nauczania Kościoła dokonujący się w 
płaszczyźnie świadectwa Słowa Bożego (martyria), które ma być prze-
kazywane stosownie do potrzeb odbiorcy w zróżnicowanym przekazie 
katechetycznym i homiletycznym. Będzie ono obejmować treści, formy, 
style organizacji i typy odbiorców, gdzie zwykło się wykraczać poza 
utarte, już dziś nieadekwatne, nauczanie religii, bowiem te znane nam 
pamięciowe, z reguły nie zawsze zrozumiałe i przekonywujące w swych 
apologetyczno-moralizatorskich metodach są mało nieskuteczne. Jak 
uczy doświadczenie i oparta nań pragmatyka przekazu słowa ludzkiego 
- w dzisiejszym przekazie najwięcej zdziałać może nie ilość wiedzy 
teoretycznej, lecz zaświadczający sobą, tj. przekonywujący własnym 
przykładem świadkowie Ewangelii. Pośród zalewu słownej retoryki 
oraz zniechęcającej i rodzącej uzasadnione uprzedzenia werbalnej tan-
dety, reklamy czy propagandy - posłuch w odbiorze rodzą obecnie tylko 
wiarygodni świadkowie, którzy potwierdzają własnym życiem to, co 
głoszą. W obliczu bezlitośnie cisnącego się zewsząd przekazu słownego 
głosicieli o postawach liberalnych, z natury jakże zróżnicowanych i 
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relatywnie nastawionych, należałoby zabiegać o przekaz Słowa, który 
przenika naturalna spontaniczność oraz dzieląca się osobowo-
wspólnotowymi wartościami łaska Ducha Świętego, jaki przepoi klimat 
prawdy, miłości i dialogu. Wówczas zwyczajnymi środkami przekazu 
ludzkimi można zaświadczać o Boskim rodowodzie Słowa. Mając 
wzgląd na istniejącą obecnie w Polsce rzeczywistość społeczno-religijną 
i związane z nią dość zróżnicowane typy postaw moralno-religijnych 
wierzących: od całkowitej nieznajomości i nierozumienia prawd wiary 
oraz zasad moralnych - poprzez liczne stopnie ich ignorancji i selektyw-
ności - aż po względnie zadawalającą kondycję katolików kościelnych 
lub pogłębionych, należałoby przyjąć dość szeroką i zarazem plastyczną 
skalę treści i form głoszenia Słowa. Audytorium bowiem stanowią wie-
rzący z reguły nieugruntowani, nieprzekonani lub obojętni w postawach 
społeczno-moralno-religijnych, którzy w poszczególnych dymensjach 
wiary i moralności (wiedza, przekonania, praktyki, wymiar moralno-
wspólnotowy) stanowią ogromną mozaikę typów i ich odmian. Tak 
przebogaty w postawach obraz zróżnicowań społeczno-moralno-
religijnych będzie wymagał dobrego rozeznania odbiorców i adekwat-
nego doń katechetyczno-kaznodziejskiego przepowiadania. Objawią się 
one w postaciach: odpowiedniego języka, jego argumentacyjno-
motywacyjnej ekspresji; trafnej w treści i formie oraz przekazywanej w 
sprzyjającej atmosferze ducha oraz klimacie społecznym hierarchizacji 
prawd wiary i zasad moralnych; prowokowania słuchacza do osobowe-
go wysiłku w myśleniu i do ewentualnej odnowy postępowania poprzez 
sugerowanie przemyślanych i wolnych wyborów życiowych; budzenia 
właściwej sensorodności oraz podporządkowanej jej - wedle zasady 
<wierności Bogu i człowiekowi> - wizji eschatycznej życia, wedle któ-
rej wszystko to, co doczesne będzie widziane i uszeregowane; i wreszcie 
- ta nowo ewangelizacyjna praktyka Słowa musi oprzeć się na podsta-
wie antropologicznej odbiorcy oraz przebiegać w katalizującym przekaz 
klimacie, najlepiej w takim, który eksponuje osobowo-społeczne warto-
ści człowieka oraz eklezjalne treści i formy, upodabniające się do lan-
sowanego przez Papieża Rodzin wspólnotowo-katechumenalnego stylu. 
Nakazuje się wręcz w duchu tejże odnowy, aby zdewaluowana dzisiaj 
tak moc słowa, któremu towarzyszy komercyjny język, zbliżać do 
wzorca chrześcijańskiej służby w miłości, zerwać z ponowoczesnym, z 
reguły - ze zmysłowym i pozbawionym przyzwoitości moralnej, mode-
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lem przekazu. Stąd wszelkie anachronizmy językowe wraz z teolo-
giczną niezrozumiałością w zakresie chrześcijańskiej moralności i 
prawd wiary, mogą być barierą w tym przekazie już na jego samym 
wstępie, co w efekcie zniechęci słuchacza, zwłaszcza odsunie go od 
Słowa natchnionego. Pomimo wielowiekowych praktyk Kościoła w 
przekazie wiary i w lansowaniu chrześcijańskiej moralności, człowiek w 
kształcie postmoderny, stanowił będzie nie lada wyzwanie dla wytraw-
nych przekazicieli Słowa. Nie gubiąc nic z Bożego Orędzia muszą oni 
zaimponować takiemu słuchaczowi całą gamą zróżnicowanych progra-
mów, form i środków katechetyczno-pedagogicznych, homilijnych, 
liturgiczno-sakramentalnych, szczególnie - prostotą i siłą swoich prze-
kazów. Należałoby tutaj uwzględnić niezbadane możliwości technik 
antropologicznych, psychologiczno-socjologiczno-pastoralnych, nad 
którymi głosiciel Słowa będzie w stanie zapanować wtedy, jeśli prze-
mówi autentyczną, świadczącą mocą Ducha argumentacją. Dodajmy, iż 
bardzo cenne w tym zakresie zdobycze ewangelizacyjne wobec pono-
woczesnego odbiorcy wnoszą wszelkie współczesne oraz odnowione i 
sprawdzone w dziejach Kościoła formy przekazu indywidualnego i 
grupowego, które wzorują się na rodzinnym, katechumenalnym stylu 
życia, stawiają zdecydowanie na: wieloetapowe przygotowanie ugru-
powań religijno-kościelnych - z rodziną na czele; współpracę i dialog 
ewangelizacyjny z małymi grupami i strukturami formalnymi; w ogól-
ności - zakreślą wielopłaszczyznowo zorganizowane duszpasterstwo 
zwyczajne i specjalne, które będzie zorientowane na rodzinę, katechiza-
cję i pedagogizację młodych. Wówczas zrodzi się duża szansa objęcia 
wpływem: nie tylko zaniedbanych religijnie dorosłych, przystosowa-
nych jedynie do „współczesnej pedagogii przekazu”; także tych religij-
nych formacji i stylów życia wierzących typu pogłębionego oraz ich 
struktur religijno-kościelnych, które wykraczają poza wielowiekowo 
ustalony, parafialno-lokalny teren życia i aktywności współczesnego 
człowieka (52). 

Drugim nurtem odnowy jest płaszczyzna kultu religijnego i 
modlitwy (leiturgia), gdzie najważniejszym problemem jest upo-
wszechnianie i optymalizowanie posługi eucharystycznej wobec 
różnych kategorii wierzących i ich środowiskowo-kulturowych wa-
runków życia. W obliczu postępującego pluralizmu, a wraz z nim 
rozpadu najszerszego członu polskich wierzących w postaci religij-



252 
 

ności ludowej - cenne i zarazem trafne ubogacenie tej służby stano-
wią ich różne kategorialno-funkcjonalne i grupowe formacje życia 
religijno-kościelnego oraz postępujące za nimi - nastawione na mło-
dego oraz krytycznego w wyborze wiary katolika - odnawiane formy 
pobożności ludowej, turystyczno-pielgrzymkowej, rekolekcyjno-
misyjnej, modlitewne, itp. Współtowarzysząca im wówczas posługa 
Eucharystii może z pożytkiem dopełniać wartości osobowo-
wspólnotowe uczestników takich wydarzeń, podkreślać wagę i świę-
tość głoszonej wówczas Ewangelii, piękno i żywotność liturgii jako 
pewną przeciwwagę na spragnionego tych wartości człowieka świata 
komercji, tandety i dewaluacji ludzkiego słowa, które nieprzerwanie 
i nachalnie wydostaje się z różnych informacyjnych kanałów pono-
woczesnego społeczeństwa. Ukazywanie człowiekowi - w szarzyźnie 
zwulgaryzowanej codzienności - walorów duchowych i piękna sym-
boliki chrześcijańskiej liturgii , bogactwa przesłań wielkich świąt i 
uroczystości, może wychodzić jego oczekiwaniom. Mocno znużony 
sekularyzacyjnymi mętami kultury, nasycony smętnymi efektami 
dóbr konsumpcyjnych, masą bezwartościowych ofert, pragnie on z 
głębi duszy przeżywania prawdziwych misteriów, zwłaszcza pogłę-
bienia wiary w opcji sacrum. Wszystkie typy liturgiczno-
modlitewnej ewangelizacji to droga do ukazywania w pełni chrześci-
jańskich wymiarów antropologii, które prowadzą do serca człowieka 
poprzez systematyczny rytm coniedzielnych praktyk zanurzonych w 
kolorycie roku kościelnego; i jeśli dałoby się je ubogacić wartościa-
mi integracyjno-wspólnotowymi, które kształtują braterstwo, współ-
odpowiedzialność i dyspozycje do służby, chociażby już na etapie 
podstawowym ewangelizacji w parafii, wtedy cel zasadniczy byłby 
spełniony. Pamiętać trzeba, iż ideał pełni chrześcijańskiego człowie-
czeństwa może rozwijać się w harmonijnej symbiozie wspaniałego 
bogactwa spuścizny Tradycji wraz z tym, co wnoszą akomodujące 
Jej spuściznę do ponowoczesnego życia człowieka w postaci poboż-
nościowych i liturgicznych zdobyczy współczesnego Kościoła; zaa-
komodują ów przekaz mistagogii religijnej wciąż specjalizujące się 
sekcje, formacje i posługi grupowe, które przenika klimat partner-
stwa i dialogu wszystkich kategorii Ludu Bożego. Wychodząc w ten 
sposób naprzeciw niebezpieczeństwom ponowoczesności, można 
zwolna przełamywać sekularyzację chrześcijaństwa na drodze jedno-
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czenia w człowieku i świecie tego wszystkiego, co stanowi rzeczy-
wistość sacrum i profanum. Wówczas odwieczne wartości religii: 
Słowo, Liturgia, Modlitwa, Tradycja, Zastępy Aniołów i Świętych, 
Służba w Miłości i Wspólnota Ducha… odzyskają swój blask i moc, 
ukażą wielkość człowieka i jego życia <na Boży obraz i podobień-
stwo> (53). 

Trzeci eklezjotwórczy element odnowy stanowi braterska 
wspólnota (koinonia). Współkształtują ją: świadectwo przepowiada-
nego Słowa, uczta eucharystyczna - wraz z budowaniem wspólnoty z 
Chrystusem pośrodku. Podobnie jakim jest sam podmiot wydarzenia-
człowiek, takim staje się ów wielopoziomowy i mnogi w bogactwie 
treści i sposobach realizacji proces, którego trzon stanowią różno-
rodne ugrupowania oraz style religijno-kościelnego życia i duchowo-
ści. Wszędzie na jego przeszkodzie staje nieprzejednany wróg, tj. 
grzech w postaci pychy i egoizmu. To w grzechu - zdaniem Papieża - 
tkwi źródło wszelkiego relatywnego indywidualizmu i swawoli mo-
ralnej, fetyszystycznego zadufania we własną moc i postęp, np. na-
ukowy, humanistyczny… Zresztą wszelkie idolatrie <ponowocze-
sności> zaprzeczają wprost lub pośrednio istnieniu Boga, kiedy od-
wiecznemu zapędowi człowieka do życia i stanowienia bez Boga 
można przeciwdziałać autentycznymi i zbiorowymi wysiłkami spo-
witego Łaską wiary chrześcijanina. Ma to być nie tyle przemyślnie, 
super zorganizowana działalność duszpasterska, ile raczej czyniona 
w prostocie i autentyzmie świadectwa droga odnowy świadomości, 
postaw i zaangażowań ewangelizacyjno-humanizacyjnych chrześci-
jańskich wspólnot, którym będzie dane przełamywać wiarygodnie i 
skutecznie napotykane dylematy indywidualne i społeczne <pono-
woczesności>. W rozwiązywaniu wspomnianych dylematów tej 
epoki i jej relatywistycznej mentalności przysłużą się żywe wspólno-
ty, przepojone mocą przekonywującego świadectwa, które dokona 
się w szeregu akcji zwyczajnych i specjalnych oraz w klimacie 
współpracy i dialogu. Wtedy też pojawi się szereg wspólnych kon-
cepcji i inicjatyw ewangelizacyjnych wewnątrz Kościoła oraz koope-
racji humanizacyjno-społecznych Kościoła wespół ze strukturami 
świeckimi, z reguły neutralnymi lub nawet misji kościelnej przeciw-
nymi. Dzieło o imieniu < diakonia koinonii> może być rzeczywiście 
ogromne, pozwalające przełamywać liczne bariery, jeśli zważy się, 
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iż rozpocznie się je od samej struktury podstawowej, tj. rodziny i 
będzie odpowiednio rozwijane poprzez różnorodne style i formacje 
ugrupowań religijno-kościelnych - kończąc na akcjach poza parafial-
nych, a nawet pozakościelnych. Wystąpi wtedy rzeczywiste multum 
odniesień typu bezpośredniego i pośredniego, które zniosą istniejąca 
w szeregach Kościoła i poza Nim izolację. Ów organizacyjno-
funkcjonalny front wierzących wraz z ludźmi dobrej woli, przeciw-
stawi się złudnemu anty uniwersalizmowi, obłędem progresizmowi i 
wszelkiemu relatywizmowi, które każą wierzyć w siłę umysłu czło-
wieka pozbawionego transcendencji i uniwersalnych wartości. To 
paradoksalne zacieranie chorób <ponowoczesności> w mocy Łaski 
<Bożego człowieka>, stanie się wobec wątpiących i pozbawionych 
wiary drogą ewangelizacji, którą kapitalnie streszczają papieskie 
priorytety <cywilizacji miłości> wraz z ubogacającą ją <opcją prefe-
rencyjną na rzecz ubogich>.  

Reasumując - kształtowanie żywych i świadczących wspólnot 
to istotne ogniwo powodzenia akcji ewangelizacyjnej na drodze for-
mowania człowieka wedle <chrystusowej miary>, który skutecznie 
przeciwstawi się postępującej degradacji współczesnej cywilizacji, 
stanie się rzeczywistym panaceum na lęki i niepokoje zadurzonego 
idolatriami <ponowoczesności> „pogromcy” Boga: tylko pytanie - 
czyjego i w jakim celu! Stąd wielka uwaga i nadzieja Kościoła skła-
dana w różnorakich, mieniących się wielobarwnym obliczem i mocą 
Ducha Świętego wspólnot, które urastają do rangi rzeczywistych 
podmiotów ewangelizacyjnych; będą to - rodziny, różne gremia reli-
gijno-kościelne, parafie i struktury lokalne - kończąc na wielkiej 
wspólnocie Kościoła Powszechnego (54). 

Czwarty i ostatni element eklezjogenezy na drodze odnowy 
człowieka i jego społeczności stanowi służba w miłości (diakonia). 
Zawiera ona istotę posłannictwa Kościoła jako uwiarygadniająca 
wszystko to, co głosi w Słowie i celebruje w misteriach. Zresztą nie 
ma możliwości szerzenia Dobrej Nowiny bez jej egzemplifikacji, 
podobnie jak nie ma rozwoju i uświęcenia człowieka bez otwarcia 
się na innych w bezinteresownym darze miłości. Szczególnie ten dziś 
- istotnie dookreślający w sensie teologiczno-społecznym misję Ko-
ścioła - pierwiastek zwykło uważać się za koronny przykład świa-
dectwa wiary wierzących i ich siły apostolskie. Potwierdzać i 
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wzmacniać ten fakt mają dzieła różnorodnych struktur i wspólnot 
religijno-apostolskich oraz rozwijana pomiędzy nimi oraz optymali-
zująca efekty ewangelizacji współpraca wszelkich jej podmiotów 
formalnych i nieformalnych. Zasadniczy rdzeń dzieła stanowić mają 
wspólnoty i charyzmaty wierzących, które wesprą grupowe i spe-
cjalne, zorganizowane i spontaniczne, postacie ewangelizacji. Znając 
drzemiące w człowieku i jego społecznościach tendencje, moce i 
możliwości samorealizacyjne Kościoła oraz kształtujące Jego dojrza-
łość i odpowiedzialność podmioty, stara się Papież zestawić w spo-
sób harmonijny aspekty antropologiczne z teologicznymi w propo-
nowanej wizji nowej ewangelizacji, która ukształtuje <cywilizację 
miłości>. Dlatego na drodze osobowo-wspólnotowej samoaktualiza-
cji Kościoła, tj. w przeorientowywaniu mentalności wierzących i 
praktyk ewangelizacji, zakładających wszelkie wyznaczniki teolo-
giczno-kościelne, a nie tylko parametry antropologiczne i socjolo-
giczne, trzeba uwzględniać: akcje przygotowawczo-formacyjne w 
postaci dzieł katechizacyjnych i pedagogizacyjnych wobec rodzin, 
młodych i dorosłych; wspólnie prowadzone przez duszpasterstwo i 
świeckich inicjacje liturgiczno-sakramentalne, wzajemnie organizo-
wane dzieła humanizacyjno-społeczne, np. kulturalne, oświatowe, 
gospodarcze…; zaangażowane w misję oraz współpracujące z zain-
teresowanymi ludźmi „dobrej woli” struktury i wspólnoty społeczno-
kościelne. Nakazuje Ojciec Święty traktować je jako wymóg i we-
zwanie (55). 

Warto dodać, iż wspólnotowo-służebną (koinonijno - diako-
nijną) drogę odnowy człowieka ery <ponowoczesności> urzeczy-
wistniają dwa przenikające się nurty: 1/ strukturalno-organizacyjny, 
akomodujący i zarazem optymalizujący misję nowej ewangelizacji 
do obecnych warunków społeczno-kościelnych poprzez zasadne i 
przejrzyste rekonstrukcje jej treści, form i metod; poprzedzać je win-
na rzeczowa, najczęściej psychologiczna i socjologiczna analiza oraz 
diagnoza pastoralna odnośnie przedsięwzięć praktycznych, w której 
wystąpią takie struktury i kategorie ewangelizacyjne jak: rodzina, 
rozwijane w parafii duszpasterstwo zwyczajne i specjalne, różne 
typy apostolatu i wspólnot, ich partnerski dialog i współpraca oraz 
inne działające podług własnych kompetencji i zadań podmioty. Ten 
oparty na podstawach antropologii teologicznej nurt zakłada ko-
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nieczność prowadzenia odpowiedniego przygotowania oraz równo-
ległej przeprowadzanej, akcji formacyjno-wychowawczej wszystkich 
zainteresowanych stron; 2/ wspólnotowo-funkcjonalny, który otwo-
rzy wszelkie podmioty na rozwój relacji i dzieł społeczno-
ewangelizacyjnych. Najlepszymi momentami ich rozpoczęcia oraz 
rozwoju będą: głównie - Eucharystia oraz sakramenty odnowy, 
zwłaszcza sakrament Pojednania; występujące w całej różnorodności 
i dynamice osobowo-religijnej wspólnoty, w których człowiek i Ko-
ściół realnie odnajdzie się i urzeczywistni (56).  

  
Podsumowanie 
Jak odległa od siebie jest wizja tych dwóch antropologii, mo-

gliśmy prześledzić na przykładzie powyższych rozważań. Trudno 
uwierzyć, iż są to spojrzenia rzeczywiste, a jednocześnie tak sobie 
różne: pierwsze, które kontrastuje, wręcz wyklucza się z papieskim. 
Podobnie jest w przypadku chrześcijaństwa, które miało niejedno-
krotnie we wrogich sobie społeczeństwach niezliczone zastępy wy-
znawców i męczenników zwyczajnej oraz heroicznej wiary. Opcja 
antropologiczna <ponowoczesności> rodzi wiele uzasadnionych i 
zarazem sprawdzalnych w historii obaw i zagrożeń, które przybierały 
dla człowieka i jego społeczności smutne oraz tragiczne w konse-
kwencjach kształty. Jeśli można wybierać rozsądnym rozumem 
człowieka wiary, to propozycja Świętego - oparta na wiekopomnych 
fundamentach Przekaźników Objawienia - jest ofertą niepodważalną, 
bowiem gwarantowaną przez samego Boga.  

Po co więc szukać jakiejś kolejnej, opartej na przemijalnej i 
wątpliwej idolatrii <ponowoczesności> propozycji, jeśli ukazuje 
Papież całą prawdę o człowieku na <Boży obraz i podobieństwo> /I/. 
Dramatem każdej epoki - szukającej szans i możliwości swojej toż-
samości i samorealizacji na bazie tylko ludzkiej - jest zasadzająca się 
w grzechu pokusa zła, która przekonuje, iż człowiek bez swego Mo-
codawcy jest w stanie zbudować własne królestwo i zastąpić Boga. 
Ta nieobliczalna w skutkach i zarazem szatańska pokusa, która ist-
nieje od zarania ludzkości, powtarza się wciąż przybierając wciąż 
niewiarygodnie zwodnicze oblicza. Jak zaznaczyliśmy na przykła-
dzie dzisiejszych idolatrii, oferta <ponowoczesności> jest wyjątkowo 
powabna, zaś jej logos - co sprawia odwiecznie wrogi człowiekowi 
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szatan - jest podstępnie otumaniany fenomenem ludzkiej potęgi my-
śli i wynalazków, który wmawia ich twórcom, że to triumf wyzwo-
lonego od Boga człowieka. Dlatego tym bardziej jest ów plon nie-
bezpieczny i zbierający tak wielkie żniwo w zagonach ludzkiej duszy 
i jego społeczności. Wyjątkowe zagrożenie stanowi – chlubiący się 
mocą rozumu ponowoczesnego człowieka - postmodernizm wraz ze 
swoim relatywizmem oraz ślepą wiarą w ewolucyjny progresizm, 
które pragną zbudować już po raz kolejny, rajski Babilon /II/. I tu 
znów historia zatacza swój krąg, zaś Papież jednoznacznie przypo-
mina i uczy, iż dobro oraz przyszłość człowieka tkwi w mocy nad-
przyrodzonej wiary oraz jego społeczności Bogiem silnej. W świetle 
zarysowanych refleksji dotyczących ogólnospołecznych miraży 
człowieka i labiryntów ponowoczesnej antropologii, wykład biblij-
no-chrystologiczny Papieża na temat człowieka brzmi wymownie jak 
manifest-apel, od którego nie można odstąpić w obliczu zagrożeń, 
które wystawiają światu przepustkę na dalsze <być> albo <nie być>. 
Alternatywnym wyborem absurdalności ponowoczesnej perspektywy 
staje się papieska propozycja <cywilizacji życia i miłości>. Jest to 
wyjątkowa szansa dla uzbrojonego w moc Łaski współczesnego 
człowieka. Jej podstawę wyznacza papieska antropologia teologiczna 
ze szczególnym w niej miejscem godności ludzkiej, w jakiej jest 
człowiek pierwszą i podstawową drogą Kościoła (57). Dlatego w 
duchu tej opcji odnowę człowieka i jego społeczności mają urzeczy-
wistniać cztery elementy eklezjogenezy /III/. 

 
Summary 
<Postmodern> man in terms of Pope John Paul II’s theologi-

cal anthropology 
Based on our reflections, we could trace how far apart are the 

two anthropologies. It is hard to believe that the two visions are real, 
and yet so different. The first vision contrasts or even excludes the 
papal view. The same was true in the case of Christianity, which 
always had countless numbers of believers and martyrs of ordinary 
and at the same time heroic faith in hostile societies. The anthropo-
logical option of <postmodernity> raises many legitimate and also 
verifiable fears and threats that had sad and tragic consequences for 
people and their communities. If one can choose by reason and by 
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faith, then the Pope’s proposal is an unquestionable choice, since it is 
based on the immortal sources of Revelation and guaranteed by God 
Himself. 

There is no reason to look for another proposal, the one based 
on passing and questionable idolatry of <postmodernity>, when the 
Pope shows us the truth about man created in <God's image> /I/. 
Every age seeks opportunities and chances to express its identity and 
self-realization on the basis of nature only. The drama of every age 
lies in the temptation of evil, originating from sin, which leads us to 
believe that a man without his Principal can build his own kingdom 
and replace God. This unpredictable and at the same time satanic 
temptation, which has existed since the dawn of mankind, repeats 
itself and constantly assumes incredibly deceptive faces. As exempli-
fied by today's idolatries, the offer of <postmodernity> is extremely 
attractive. Because of Satan, its logos is deviously bemused by the 
power of human ideas and inventions. This phenomenon makes hu-
mans believe that it is the triumph of their power over God. That is 
why this yield is so dangerous and reaps such great harvest in the 
depths of the human soul and human communities. Postmodernism 
poses an exceptional threat for postmodern human mind which takes 
pride in its power. Along with its relativism and blind faith in evolu-
tionary progressivism, it wishes to build another heavenly Babylon 
on earth /II/. And here again the story comes full circle, while the 
Pope clearly reminds us and teaches that the welfare and future of 
man lies in the power of supernatural faith and God-driven com-
munities. In the light of our reflections relating to social mirages of 
man and labyrinths of postmodern anthropology, the Pope’s biblical 
lecture about man sounds like a manifesto. It is an appeal, which 
cannot be abandoned in the face of threats that allow the world <to 
be> or <not to be>. The Pope’s proposal, <civilization of life and 
love>, can be an alternative to absurdity of the postmodern perspec-
tive. This is a unique opportunity for modern man, armed with the 
power of Grace. It is based on John Paul II’s theological anthropolo-
gy with an emphasis on human dignity, where man is the primary 
and fundamental way of the Church. Therefore, in the spirit of this 
proposal, the renewal of man and his communities is to be realized 
by the four elements of ecclesiogenesis /III/. 
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1988; B. Ogrodowska, Radość wszelkiego stworzenia. Rzecz o Adwencie i 
Bożym Narodzeniu: historia, tradycja, obyczaj polski, Warszawa 2008 i 
tenże, Witaj dniu uroczysty. Wielkanoc w Polsce: tradycja, obrzędy i zwy-
czaje, Warszawa 2007; J. Śliwański, Słownik informacyjny zwyczajów pol-
skiego roku obrzędowo-kościelnego, Paryż 1976; por. też G. Skytte, W. 
Stinissen, Twarzą w twarz. Rozmowa o wierze chrześcijan, Poznań 2015. 

(54) Zob. B. Biela, Wspólnota religijna, [w:] Leksykon teologii pasto-
ralnej. Red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 912-916; F. Klostermann, Prinzip 
Gemeinde. Gemeinde als Prinzip der kirchlichen Lebens und der Pastoral-
theologie als der Theologie dieses Lebens, Wien 1965, s. 25 i n; por. M. 
Pokrywka, dz. cyt., s. 584-587. 

(55) Zob. ChL 15, 37, 5; tenże, Homilia z 12.06.1987, Gdańsk 1987; 
KKK 1877-1878 / Katechizm Kościoła Katolickiego - Poznań 2002/; por. R. 
Kamiński, Diakonia, [w:] Encyklopedia Katolicka. T. 3, Lublin 1979, k. 
1249-1250; J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1: Świat i 
wspólnota, Lublin 1997; M. Pokrywka, Wspólnota, [w:] Jan Paweł II, Ency-
klopedia Nauczania Moralnego, s. 584-587; A. Silvestrini, Nowa ewangeli-
zacja w świecie współczesnym, „Communio” (pol) 1993, nr 8, s. 185-193; 
M. Spieker, Misja człowieka świeckiego w świecie, tamże, s.335-349…  
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(56) Zob. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Nauczanie spo-
łeczne Kościoła w skrócie, Wrocław 1992, s. 63 i n; por. T. Borutka, Zada-
nia społeczne laikatu, Bielsko-Biała 1996; A. Exeler, Od obsłużonej parafii 
do współtroszczącej się wspólnoty, „Seminare” 1983, s. 5 i n; Z. Narecki, 
Apostolstwo świeckich w Kościele współczesnym, „Życie Katolickie” 1987, 
nr 10, s. 41-61; tenże, Trwała rola apostolstwa jednostkowego i rosnąca 
rola apostolstwa zbiorowego, [w:] Kościół - świat - świeccy, Warsza-
wa1988, s. 87-101; J. Vanier, Wspólnota, Kraków 1985; A. Zuberbier, 
Wspólnota, [w:] Słownik Teologiczny. T. 2. Red. A. Zuberbier, Katowice 
1989, s. 380-381. 

(57) Zob. RH 8. 
* Dokonujące się obecnie przemiany społeczno-kulturowe zwie się często 

terminem <ponowoczesność> lub <postmodernizm> po to, aby sprowadzić do 
wspólnego miana różne postacie współczesnego społeczeństwa: konsumpcyj-
nego, usługowego, komercyjnego, informacyjnego, rozrywkowo-
przeżyciowego, indywidualistycznego, aktywności, itp. Wszystkie one wskazu-
ją na kontynuację wcześniejszych faz rozwojowych, aczkolwiek może to być 
tylko konsekwencja czy radykalna faza jednego i wiele dłuższej trwającego 
procesu przeobrażeń społecznych. Pojęcie <ponowoczesności> oraz związany z 
nim <postmodernizm>, nie są sztucznymi wymysłami naukowców, filozofów, 
artystów, itp., lecz cała rzeczywistość zyskuje znamion postmodernistycznych, 
które przyjmują nowe kontury <ponowoczesności>. Socjologia kreśli tę nową 
rzeczywistość jako przedmiot swoich zainteresowań badawczych, jako nowy 
fenomen czy zjawisko społeczne /Zob. Z. Bauman, Dwa szkice o moralności 
ponowoczesnej, Warszawa 1994; J. Mariański, Religia i Kościół miedzy trady-
cją i ponowoczesnością. Studium socjologiczne, Kraków 1997, s. 21 i n; tenże, 
Ponowoczesność a religia, [w:] Leksykon socjologii religii: zjawiska - badania - 
teorie, dz. cyt., s. 300/. 
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ks. Wojciech Jaźniewicz 

 
Rotmistrz Witold Pilecki świętym nowego czasu 

 
Rzadko się zdarza, aby ktoś pisał książki o niczym. Jeszcze 

rzadziej takie książki się czyta. Niemniej czasem warto przejść po-
nad uprzedzeniami i po taką książkę sięgnąć. Z całą pewnością jedną 
z takich pozycji wartych lektury jest Książka o niczym autorstwa 
Johna Barrowa. Ten brytyjski kosmolog przedstawił w swojej pracy 
fascynującą historię niczego. Można się więc z niej dowiedzieć m.in. 
czym była dla Greków pustka, czym dla hindusów nicość, a czym 
jest próżnia kwantowa dla współczesnych fizyków. Opowiada o tym 
jak Babilończycy wynaleźli zero i czy zero Babilończyków, hindu-
sów i majów to jedno i to samo zero, czy też zupełnie różne i nie 
przystające do siebie zera.  

Lektura tej książki pokazuje m.in. z jaką trudnością nowe idee 
przebijają się do upartych ludzkich umysłów. Między innymi znaleźć 
tam można i taki autentyczny przykład tego jak uparty i ślepy potrafi 
być człowiek. Otóż w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku u 
wybrzeży Kanady zarejestrowano rozmowę radiową oficera amery-
kańskiej marynarki wojennej z jakimś cywilem:  

 
Oficer marynarki wojennej: Proszę zmienić kurs o 150 na północ, 

aby nie doszło do kolizji. 
Cywil: Zalecamy abyście to wy zmienili kurs o 15o na południe, aby 

nie doszło do kolizji. 
Oficer: Mówi kapitan statku Marynarki Wojennej Stanów Zjedno-

czonych. Powtarzam zmieńcie swój kurs. 
Cywil: Nie, to ja powtarzam zmieńcie swój kurs. 
Oficer: Z tej strony lotniskowiec Enterprise, jest to duży okręt mary-

narki wojennej. Natychmiast zmieńcie kurs!!! 
Cywil: Z tej strony latarnia morska. Decyzja należy do was1. 
 

Ta zabawna historyjka marynistyczna doskonale ukazuje jak 
trudno jest ustąpić z zajmowanego przez siebie stanowiska i uznać 
racje kogoś innego. Człowiek ufny we własną potęgę, moc i słusz-

                                                 
1 J. D. Barrow, Książka o niczym, tłum. Ł. Lamża, Kraków 2015, s. 195. 
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ność może pozostać ślepy na wszystko, co dzieje się wokół. Także 
na prawdę. 

Warto przypomnieć tę historyjkę, ponieważ nietrudno odnieść 
wrażenie, że pomimo całego postępu jaki obserwujemy naukach 
teologicznych wciąż wielu wierzących pozostaje przywiązanych do 
swojego wyobrażenia o świętości i o świętych. Pisał o tym już w 
latach 50 ubiegłego wieku znany polski myśliciel o. Józef Maria 
Bocheński. Zauważył on, że w rozumieniu wielu tzw. dobrych kato-
lików chrześcijanin to ma być nieodmiennie skończony niedołęga, 
który żadnych celów sobie nie stawia, pozwala się „pokornie” pędzić 
jak liść miotany przez ludzi i wypadki, nie okazuje żadnej mocy ani 
inicjatywy2. 

Posługując się charakterystycznym dla siebie językiem filozof 
powiada, iż jedną z przyczyn fałszywego pojmowania świętości mo-
gła być fałszywa hagiografia przedstawiająca świętych nieodmiennie 
z łzawym grymasem twarzy i jakimś skrętem w biodrach, mocno 
przypominającym skutki skurczu żołądkowego, a piszącej o nich tak, 
jakby przez całe życie byli nic nie robili tylko wzdychali3. 

Nie ulega wątpliwości, że zgubny wpływ na pojęcie świętości 
wywarła również filozofia francuskiego oświecenia z jej pomysłem 
rozdziału rzeczywistości religijnej i świeckiej. Pogląd ten, obecny 
już w filozofii Johna Locke’a, w jego Liście o tolerancji, czy Dwóch 
traktatach o rządzie, prowadzi do przeświadczenia, że świętym zo-
staje się nie tyle przez swoje zaangażowanie w świat, także w świat 
polityki i kształtowanie go w duchu Chrystusowej Ewangelii, lecz 
właśnie mimo tego zaangażowania, a może nawet wbrew niemu. Być 
może właśnie to jest powodem, dla którego tak mało toczy się proce-
sów beatyfikacyjnych czy kanonizacyjnych osób zaangażowanych w 
sprawy publiczne i społeczne. Chwalebnym wyjątkiem jest tu Robert 
Schuman, o którym inny znany mąż stanu Konrad Adenauer mówił: 
Święty w garniturze4. 
                                                 

2 J. M. Bocheński, Cnota ambicji, w idem. Dzieła zebrane. Etyka, Kra-
ków 1995, s. 286. 

3 Idem. 
4 W. Bar, Sprawy beatyfikacyjne Roberta Schumana i Alcidego de Ga-

speriego w aspekcie ich waloru eklezjalnego, [w:] „Roczniki Nauk Praw-
nych” (2016) nr 3, s. 85. 
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Zupełnie inaczej te sprawy traktowano w wiekach średnich, 
które dały światu wśród rzeszy świętych Pańskich również wielu 
świętych władców – czyli świętych ludzi publicznych. Wspomnijmy 
choćby św. Stefana Wielkiego – króla Węgier, św. Wacława – księ-
cia Czech, św. Ludwika XI – króla Francji i oczywiście św. Jadwigę 
– króla Polski. Mamy też cały zastęp świętych książąt i świętych 
księżnych, między którymi są takie postacie jak: Kazimierz, Kinga, 
Jadwiga czy Jolanta. Wszystko to są ludzie głęboko zaangażowani w 
budowanie rzeczywistości, którą św. Augustyn nazwał Civitas Dei – 
Państwem Bożym. 

Postać rotmistrza Witolda Pileckiego, którą pragniemy przy-
pomnieć, doskonale wpisuje się w taki właśnie rodzaj świętości, 
który jest tożsamy z oddaniem siebie samego na służbę Bożą poprzez 
służbę umiłowanej Ojczyźnie. 

Czy świętość może mieć coś wspólnego z Ojczyzną? Nie ma 
co do tego wątpliwości polski papież, św. Jan Paweł II, który w swo-
jej niewielkiej książeczce zatytułowanej Pamięć i tożsamość udo-
wadnia, że droga do Ojczyzny niebieskiej wiedzie przez Ojczyznę 
ziemską5. Ona jest bowiem źródłem naszego bytu. Jest narzędziem 
Stwórcy, a jednocześnie odblaskiem chwały Bożej w świecie. Z woli 
Boga to właśnie Ojczyźnie zawdzięczamy pośrednio lub bezpośred-
nio wszystko czym jesteśmy: ideały w które wierzymy, cnoty, które 
posiadamy, naszą kulturę estetyczną, własne zwyczaje i wychowa-
nie, a nawet cechy biologiczne. Pięknie o tym pisała niezrównana 
polska poetka Maria Konopnicka: 

 
Ojczyzna moja – to ta ziemia droga, 
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga, 
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła 
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła. 
 
Ojczyzna moja – to wioski i miasta, 
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta; 
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki, 
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki. 
 

                                                 
5 Por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 65 – 70. 
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Ojczyzna moja – to praojców sława, 
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława, 
To duch rycerski, szlachetny a męski, 
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski. 
 

Rotmistrz Witold Pilecki całkowicie przesiąknięty był taką 
właśnie ideą Ojczyzny, ideą Polski. Polską oddychał, Polską czuł, 
Polską myślał. W nim miłość Boga i miłość Ojczyzny połączyły się 
w jednym żarliwym uczuciu, które stało się dla niego sposobem ży-
cia i powodem męczeńskiej śmierci. 

Skąd się w nim wzięła ta charakterystyczna dla naszego naro-
du religijność na wskroś przepojona polskością? Pewnie jeszcze z 
ołonieckiego wygnania, gdzie urodził się 13 maja 1901r. W Ołońcu 
nie było wprawdzie kościoła, księży i regularnych praktyk religij-
nych, ale była rodzina, codzienne modlitwy, opowieści rodziców o 
Bogu, Matce Najświętszej i o zniewolonej Ojczyźnie, której Maryja 
jest łaskawą Królową. Czasem tylko zdarzały się Msze św. celebro-
wane w prywatnych domach, kiedy okazywało się, że wśród zesłań-
ców jest jakiś ksiądz. Ci, którzy przeżyli zesłanie wspominają, że te 
nabożeństwa miały coś z atmosfery rzymskich katakumb z czasów 
Nerona. Bez wątpienia były to naprawdę silne przeżycia, które 
ukształtowały późniejszego bohatera Polski Podziemnej6. 

Teza ta znajduje swoje potwierdzenie w postawie i działaniach 
Witolda Pileckiego z czasów krótkiego oddechu wolności w II Rze-
czypospolitej. Syn rotmistrza Andrzej opowiada m.in. iż któregoś 
roku ojciec zamurował część okien domu. Zostały po nich dwie 
wnęki w których Witold namalował obrazy. W jednej Matkę Boską 
Karmiącą w błękicie, a w drugiej Świętą Rodzinę w brązach7. Obda-
rzony niezwykłym talentem artystycznym ofiarował świątyni w Kru-
pie obraz św. Antoniego. Wolno więc stąd wnosić, że religia, której 
nauczył się w dzieciństwie, odgrywała istotną rolę również w jego 
dorosłym, rodzinnym i obywatelskim życiu. 

                                                 
6 Por. Pilecki. Śladami mojego taty. Z Andrzejem Pileckim rozmawiają 

Mirosław Krzyszkowski i Bogdan Wasztyl, Kraków 2015, s. 55; J. Pwło-
wicz, Rotmistrz Witold Pilecki (1901 – 1948), Kraków 2013, s. 1 – 2. 

7 Por. Idem, s. 21. 
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Witold Pilecki to również człowiek modlitwy. Śledząc jego 
niełatwe losy widzimy go klęczącego przed Bogiem i oddanego mo-
dlitwie. Tak jest w rodzinnym domu, wśród najbliższych, tak jest w 
czasie wojny, choćby w kościele w Rudziszkach, gdzie modlił się 
żarliwie za duszę przyjaciela i jego rodziców8, czy w czasie Wigilii 
w Auschwitz, gdzie na ustawionej w Boże Narodzenie 1941r. choin-
ce umieścił wyciętego z brukwi orła9. 

Najbardziej przejmujący jest jednak obraz Pileckiego modlą-
cego się w więzieniu mokotowskim, kiedy zdawał już sobie sprawę z 
tego, że za wierność Bogu i Ojczyźnie przyjdzie mu zapłacić cenę 
najwyższą. Zaświadczył o tym współwięzień, który dzięki rotmi-
strzowi doznał łaski nawrócenia. W rozmowie z synem rotmistrza 
człowiek ten wyznał: 

Twojemu ojcu nosiłem miskę. Na dobrą drogę mnie sprowa-
dził, ja już ludziom nie szkodzę, a mokrą robotą też się zajmowa-
łem10. On to opowiedział Andrzejowi Pileckiemu o tym, jak skato-
wany był ojciec, o tym, że wyrwano mu paznokcie i złamano oboj-
czyki. Ten zaś nie chciał jeść, tylko – jak to określił ów niezwykły 
świadek – rozmawiał z Bogiem11. 

Parafrazując słowa Vaclava Havla z 1990r. możemy powie-
dzieć, że Rotmistrz oddający życie w Ubeckim wiezieniu jest na 
ziemi zdewastowanej przez ideologię nienawiści, prawdziwym zwia-
stunem miłości Boga, Ojczyzny i miłości bliźniego. Na ziemi zdewa-
stowanej przez władzę barbarzyńców jest żywym symbolem cywili-
zacji, która swe źródło ma w rzymskich cnotach i niezachwianej 
wierze w Chrystusa. Na ziemi niszczonej przez ideologię konfronta-
cji i podziału świata, jest zwiastunem nadziei na zwycięstwo najwyż-
szych wartości. Wydaje się, że nie jest wcale przesadą stwierdzenie, 
że Rotmistrz Witold Pilecki stał się znakiem samego Chrystusa, z 
którym ostatecznie zjednoczył się w akcie męczeńskiej śmierci. Wy-
pełnił on w sposób doskonały żywe w Kościele przeświadczenie, 

                                                 
8 Por. Idem s. 73. 
9 Por. M. Patricelli, Ochotnik, tłum. K. Żaboklicki, Kraków 1970, s. 170. 
10 Pilecki. Śladami mojego taty. Z Andrzejem Pileckim rozmawiają Mi-

rosław Krzyszkowski i Bogdan Wasztyl, s. 208. 
11 Por. Idem. 
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które explicite podano w 2015 punkcie Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego, że droga do doskonałości wiedzie przez Krzyż, i że nie ma 
świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. 

Nie zajmujemy w tym miejscu stanowiska odnośnie koniecz-
ności natychmiastowego podjęcia procedury kanonicznej, która mia-
łaby zaowocować aktem beatyfikacji i kanonizacji bohatera. Próby 
wszczęcia wspomnianej procedury przez Fundację Paradis Iude-
orum, ze względu na braki merytoryczne i formalne musiały zakoń-
czyć się odmową ze strony Jego Eminencji Księdza Kardynała Ka-
zimierza Nycza i Kurii Warszawskiej, jednakże sprawa nie została 
definitywnie zamknięta12. Wiele może się zmienić choćby po odna-
lezieniu szczątków Rotmistrza i pogrzebaniu ich w poświęconej zie-
mi. Kto wie czy oczekiwane od dawna wydarzenie nie stanie się 
impulsem do ożywienia ruchu pielgrzymkowego i modlitewnego za 
wstawiennictwem Witolda Pileckiego?  

Tymczasem pragniemy przypomnieć słowa ks. Kardynała 
Henryka Gulbinowicza, który szczerze wyznał: 

Witold Pilecki był człowiekiem szlacheckiej fantazji. Za mało 
jemu było być w wojsku w wolnej II Rzeczypospolitej. Kiedy przy-
szedł czas wojny, nie załamał się, nie uwierzył w przegraną, tylko 
stanął do walki z okupantami. Co więcej, jego wyjątkowość polega 
na tym, że sam zgłosił się do obozu śmierci, żeby tam podtrzymać na 
duchu uwięzionych, a nawet zmobilizować ich do walki i oporu. To 
był człowiek bardzo szlachetny i odważny i — nie boję się użyć tego 
określenia — święty. Bo tylko wielka wiara w Boga potrafi wykrze-
sać taką niebywałą siłę, moc Ducha, która udziela się człowiekowi w 
rozmaitych sytuacjach. Dlatego dla mnie to był święty człowiek13. 

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że świętość czę-
sto mylona jest z perfekcjonizmem i doskonałością. To prawda. 
Człowiek Święty to nie tyle człowiek doskonały, ile zjednoczony z 
Chrystusem. Można wręcz powiedzieć, że święty jest sakramentem 
Chrystusa, tzn. widzialnym znakiem niewidzialnej łaski, jaką jest 

                                                 
12 Por. Pismo ks. kard. Kazimierza Nycza do Michała Tyrpy, przewod-

niczącego Fundacji Paradis Iudeorum, z dn. 10.10.2014, nr 3463/2014. 
13 Cyt. za: K. Kunert, Mój tata – ochotnik do Auschwitz, [w:] „Niedzie-

la” (2009) nr 21, s. 17. 
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wejście Syna Bożego w świat - w ludzki czas i w ludzką przestrzeń. 
Świętość jest udziałem osoby ludzkiej w wewnętrznym życiu Trójcy 
Przenajświętszej. To zaś jest darem Boga, przejawiającym się w 
konkretnym sposobie życia na podobieństwo Chrystusa. Stąd do 
osoby świętego możemy odnieść liturgiczne sformułowanie alter 
Christus – święty jest drugim Chrystusem, co przynosi światu błogo-
sławione owoce. Zgodnie bowiem z nauką ostatniego Soboru świę-
tość przejawia się w posłuszeństwie woli Ojca niebieskiego i po-
święceniu się z całej duszy chwale Bożej i służbie bliźniemu14. 

Czy takim był rotmistrz Witold Pilecki? Z tego co o nim wie-
my, z całą pewnością bardzo się o to starał. Nie był wolny od wad i 
słabości. Sam wspomina m.in. o sercu może nieco zbyt czułym na 
wdzięki kobiet. W liście do swojej chrześnicy Zosi Serafin, mając 
przed sobą zdjęcie, na którym jest ona wyobrażona wraz ze swoją 
koleżanką napisze: 

Ej, pewnie tam wszyscy chłopcy oczy wypatrują. Sam gotów 
jestem zakochać się na odległość. Koleżanka też ma coś miłego w 
swej buzi. – Cóż zrobić! – od urodzenia kochałem wszystkie dziew-
częta nasze. Nie idź dziecko moją drogą15. 

To wyznanie, czyni rotmistrza trochę nam bliższym, takim – 
przy całej wielkości tej postaci – naturalnym. Wszak – jak powiada 
Pan Jezus – kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem 
(por. J 8, 44). 

Mimo więc ludzkich słabości, człowiek ten chciał być spra-
wiedliwym, roztropnym, mężnym i umiarkowanym, co stanowi czte-
ry wielkie rodzaje cnót, zwanych cnotami kardynalnymi. Odrucho-
wo, zupełnie naturalnie Witold Pilecki brzydził się wszelką nie-
uczciwością, a jednocześnie posiadał dość siły woli, aby swój obo-
wiązek wypełnić bez względu na trudności i możliwe konsekwencje. 
Świadczą o tym m.in. opinie, jakie wydawali o nim jego dowódcy. 
Por. Edmund Galiant w czerwcu 1926r. napisał o nim: wykazał się 

                                                 
14 LG 40. Por. KKK 2012 – 2014. 
15 W. Pilecki, List do chrześnicy Zosi Serafin, dostępny na stronach IPN 

pod adresem: http://www.pilecki.ipn.gov.pl/rp/pilecki-nieznany/listy/7159, 
dostęp dn. 17.01.2017. 
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pan Witold Pilecki jako sumienny i staranny pracownik16. Z kolei mjr 
Włodzimierz Budarkiewicz, który spotkał Pileckiego w czasie ma-
newrów wojskowych 1932r. zapamiętał go tak: Średniego wzrostu, 
skromny, dobrze ułożony, mało mówił, więcej słuchał17. Natomiast 
we wniosku awansowym po manewrach 1937 r. zapisano: Ideowość 
– duża. Pilność i ambicja pracy b. duża. Wyszkolenie i zdolności 
taktyczne – b. duże. Wytrwałość na trudy – dobra18. 

Wszystkie kształtowane przez Pileckiego cnoty, pełnym bla-
skiem miały jednak zabłysnąć dopiero w czasie wielkiej wojny. Jego 
udział w kampanii wrześniowej, włączenie się w budowanie organi-
zacji podziemnej, a nade wszystko decyzja o pójściu do obozu celem 
zbadania czym tak naprawdę jest Auschwitz świadczą o wielkim 
męstwie. Takim, które uodparnia na niebezpieczeństwa, a nawet na 
sam lęk przed śmiercią, rodząc jednocześnie wytrwałość, pozwalają-
cą na ciągłość trudnego wysiłku, cierpliwość, zbrojącą do znoszenia 
bólu czy niewygód, a wreszcie kształtuje w człowieku piękną cnotę 
honoru. 

To właśnie pociąga do osoby rotmistrza Witolda Pileckiego 
coraz szersze rzesze ludzi o sercach przepełnionych miłością. Świad-
czą o tym marsze Pileckiego, organizowane wielu miastach Polski: 
Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku oraz – co pragniemy 
podkreślić –również w Szczecinie. Trudno zliczyć koncerty poświę-
cone jego pamięci, wystawy, filmy, pomniki oraz noszące jego imię 
inicjatywy, akcje społeczne, drużyny harcerskie oraz szkoły. W 
ostatnim czasie do grona szkół, które noszą imię rtm. Witolda Pilec-
kiego dołączyła również Szkoła Podstawowa w Będargowie. Wska-
zuje to na wielki potencjał wychowawczy, jaki jest zawarty we 
wspomnieniu tego niezwykłego człowieka. Dzisiaj rtm. Witold Pi-
lecki uczy miłości Boga i służby Ojczyźnie również dzieci z Będar-
gowa, które w czasie wszystkich uroczystości śpiewają z przejęciem 
następujące wersety hymnu szkolnego: 

 

                                                 
16 cyt. za: A. Cyra, Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz, Warszawa 

2016, s. 19. 
17 Idem, s. 24. 
18 Idem, s. 27. 
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Rotmistrzu Pilecki uczniowie tej szkoły 
Składają dziś Tobie przysięgę, 
Będziemy uczciwą nauka i pracą 
Ojczyzny budować potęgę. 
 
Refren: 
Za Twoim przykładem będziemy się starać 
Kształtować swą dzielność i męstwo, 
I pamięć, że Polska szczęśliwa i wolna 
To Twoje pośmiertne zwycięstwo. 
 
Rotmistrzu Pilecki uczniowie tej szkoły 
Ślubują na wielkie Twe imię, 
Że pamięć o Tobie i Twoim przykładzie 
W pamięci potomnych nie zginie. 
 
Refren: 
Za Twoim przykładem będziemy się starać 
Kształtować swą dzielność i męstwo, 
I pamięć, że Polska szczęśliwa i wolna 
To Twoje pośmiertne zwycięstwo. 
 

Rotmistrzu Pilecki Tyś dla nas jest wzorem, 
Odwagi, miłości i wiary, 
A jeśliby trzeba za prawdę umierać, 
Tyś wzorem jest takiej ofiary. 
 

Refren: 
Za Twoim przykładem będziemy się starać 
Kształtować swą dzielność i męstwo, 
I pamięć, że Polska szczęśliwa i wolna 
To Twoje pośmiertne zwycięstwo19. 
 

Kto wie, może już niedługo modlitwę przed lekcjami dzieci 
będą kończyć aklamacją: święty Witoldzie – módl się za nami? Tym-
czasem o oddziaływaniu bohatera Polski Podziemnej na młode poko-
lenie niech świadczą dwa wystąpienia, które miały miejsce w czasie 
uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Będargowie imienia 
rtm Witolda Pileckiego: wystąpienie dyrektora szkoły Mariusza Wo-

                                                 
19 M. Parlicki, Rotmistrzu Pilecki, maszynopis, s. 1. 
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jewody i wystąpienie proboszcza parafii pw. NMP Wspomożenia 
Wiernych w Będargowie ks. Wojciecha Jaźniewicza. 

 

Tekst wystąpienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Będar-
gowie im. rtm. Witolda Pileckiego Mariusza Wojewody: 

 

Ekscelencjo, najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie! 
Ewangelista Łukasz opowiada, że tuż przed wyruszeniem Jezu-

sa do Jerozolimy, przystąpił do Niego pewien młodzieniec i zadał Mu 
pytanie: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne? W tych wypowiedzianych gdzieś w Judei słowach wyraża 
się odwieczne pragnienie poznania i zrozumienia sensu życia oraz 
tego jak ów sens realizować w codzienności. Każde pokolenie stawia 
sobie to pytanie na nowo i na swój własny sposób szuka na nie od-
powiedzi. Starożytna Grecja stworzyła Paideię, wielki system wy-
chowawczy, którego celem było ukształtowanie pięknego, mądrego i 
szlachetnego człowieka. Rzym szczególny akcent położył na wycho-
waniu cnót wojskowych: prawości, męstwa i honoru. Chrześcijań-
stwo, dawne systemy wychowawcze przeniknęło nowym duchem - 
duchem nadprzyrodzonej miłości. 

Jako nauczyciele i wychowawcy młodego pokolenia idziemy 
śladem naszych ojców i z radością podejmujemy zaszczytną misję 
kształtowania go w duchu najwyższych wartości i kierowania w stro-
nę najszlachetniejszych ideałów. Czujemy, że to do nas zwraca się 
dziś Zmartwychwstały Chrystus ze słowami: „Idźcie i nauczajcie”. W 
tym szczególnym dla naszej społeczności dniu przychodzimy zatem 
do Niego ze słowami prośby, by On sam wspierał nas w realizacji 
misji, do której wcześniej nas powołał i wybrał. 

Witając zaś Księdza Arcybiskupa prosimy modlitwę, by Na-
uczyciel dobry, udzielił daru mądrości i światła Ducha Świętego 
nam, wychowawcom i pedagogom, oraz dzieciom, które zostały po-
wierzone naszej pieczy20. 

 

                                                 
20 Wystąpienie dyrektora Szkoły Podstawowej w Będargowie im. rtm. 

Witolda Pileckiego, archiwum parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w 
Będargowie. 
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Tekst wystąpienia ks. prob. Wojciecha Jaźniewicza: 
 

Excellentissime Domine 
Księże Arcybiskupie 
Najdostojniejszy nasz Pasterzu 
Droga Pani Zofio, córko bohatera 
Drodzy goście, przedstawiciele władz państwowych, parla-

mentarnych, samorządowych, bracia i siostry uczestnicy tej świętej 
liturgii sprawowanej z okazji nadania Szkole Podstawowej w Będar-
gowie imienia rtm. Witolda Pileckiego. 

Serdecznie witam i pozdrawiam we wnętrzu naszej parafialnej 
świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. 
Parafrazując słowa cesarza wypowiedziane przed bitwą pod pirami-
dami w czasie pamiętnej kampanii egipskiej mogę powiedzieć: Oto 
osiem wieków patrzy na was. Czcigodne mury tego kościoła, wznie-
sionego ok. 1220 r. są niezwykłym świadectwem mądrości i daleko-
wzroczności, książąt piastowskich, którzy siły własnego państwa 
upatrywali w bliskich związkach z ziemią nad Odrą i Bałtykiem. 
Jeszcze nie wybrzmiały słowa pieśni wojów księcia Bolesława zwa-
nego Krzywoustym, którzy brodząc w wodach wielkiego morza śpie-
wali: Ojcom naszym wystarczało, aby grodów dobywali, a nas burza 
nie odstrasza i szum groźny morskiej fali, kiedy jego wnuczka, Ana-
stazja z pomącą świątobliwego biskupa Zygwina zarządziła, aby na 
tym miejscu głoszono Ewangelię i sprawowano Ofiarę Ciała i Krwi 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak już osiemset lat, zebrany w tym 
miejscu lud Boży słucha Słowa, które daje życie wieczne i zanosi 
swoje prośby przed tron Najwyższego. Prawda, że zmieniała się kon-
fesja, lecz słowa modlitwy były zawsze jednakie. I jeśli tylko zamknie 
się oczy i wsłucha się w ciszę tej świątyni, można jeszcze usłyszeć 
unoszące się pod sklepieniem echo pokornej prośby następujących 
po sobie pokoleń: Non nobis Domine, non nobis sed nomini Tuo da 
gloriam – Nie nam Panie, nie nam, lecz imieniowi twojemu daj 
chwałę.  

Dziś, ten śpiew wydobywający się z mroku wieków podejmu-
jemy my, strażnicy pamięci, żyjący słowem wiary, nadziei i miłości. 
Excelencjo, księże Arcybiskupie. słów tej pieśni uczymy także nasze 
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dzieci wierząc, że ją podejmą i poniosą w przyszłość, która znana 
jest samemu Bogu.  

Dziś, jako proboszcz Będargowa, pragnę o tych moich dzie-
ciach wydać dobre świadectwo. One to wsparte przykładem rodzi-
ców i troską moich przyjaciół, nauczycieli tutejszej szkoły same na 
swojego duchowego przewodnika i patrona wybrały okrytego żoł-
nierską chwałą rtm. Witolda Pileckiego, człowieka, który trwał ze 
szlachetnym uporem podejmując bohaterską walkę z dwoma na-
jeźdźcami. 

Pozostaje on w naszej pamięci jako wymowny symbol. I trzeba 
- jak to mówił św. papież polak - ażeby ten symbol wciąż przemawiał, 
ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych pokoleń Polaków. 

Myśląc dziś o Witoldzie Pileckim, bohaterze wojny polsko - 
bolszewickiej, dobrowolnym więźniu Auschwitz, bojowniku Powsta-
nia Warszawskiego i podziemia niepodległościowego, każdy z nas 
znajduje jakąś swoją misję. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i 
wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś 
obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można 
"zdezerterować". 

Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba 
"utrzymać" i "obronić", tak jak to uczynił Rotmistrz. Tak, obronić - 
dla siebie i dla innych. 

Dlatego proszę Księże Arcybiskupie pozwolić, bym ja, biedny 
wiejski proboszcz, skromny robotnik winnicy Pańskiej, zwrócił się na 
początku naszej liturgii do wszystkich tutaj zgromadzonych i do każ-
dego z osobna słowami poety: 

 

I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym 
historią swą, mową, sztuką te trzy kwiaty 
trzymasz w swych rękach jak schedę pokoleń 
muszą wciąż kwitnąć by kraj dalej trwał 
 

Bez historii, mowy, sztuki 
Bez mądrości tej z nauki 
naród się zamieni w bezimienny kraj 
dziś Ojczyzna jest w potrzebie 
czeka ciebie, wierzy w ciebie 
tysiąc lat historii patrzy w serce twe 
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Masz obronić co najlepsze 
by służyło Polsce jeszcze 
liczy na twą pomoc dziś Ojczyzna twa 
dziś Ojczyzna twa 
 
I pamiętaj, dziś Bóg tobie powierzył honor Polaków (...) 
i tylko Bogu go oddaj.  
 

A Ciebie Ojcze, i was bracia kapłani pokornie proszę, byście 
modlili się w tej Eucharystii za nas; byście modlili się o to, aby każdy 
z nas okazał się godnym tego wielkiego i świętego dziedzictwa, któ-
remu na imię Polska. Byśmy je wspólnym wysiłkiem budowali. A jeśli 
- co nie daj Boże - zajdzie taka potrzeba, także dla niej gotowi byli 
umierać21. 

 
Streszczenie 
W ostatnim czasie obserwujemy w Polsce niezwykły wzrost 

zainteresowania powojennym podziemiem niepodległościowym. 
Wśród wielu postaci z nim związanych na pierwszy plan wysuwa się 
osoba rotmistrza Witolda Pileckiego. Ten żołnierz niezłomny, ochot-
nik do Auschwitz, jeden z sześciu najodważniejszych ludzi ruchu 
oporu w czasie II wojny światowej stał się dla młodego pokolenia 
niedościgłym wzorem życia oddanego na służbę Ojczyźnie. W pre-
zentowanym artykule zastanawiamy się, czy istnieją podstawy do 
tego, aby mówić o rotmistrzu Witoldzie Pileckim również w katego-
riach świętości. Zastanawiamy się, czy zasadne jest wszczęcie kano-
nicznego procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego, który mógłby 
do wielkiego potencjału wychowawczego jaki niesie w sobie osoba 
rotmistrza, dodać także aspekt wychowania do świętości. 

Słowa kluczowe: rotmistrz Witold Pilecki, świętość, wycho-
wanie,  

 

                                                 
21 Wystąpienie ks. proboszcza parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych 

w Będargowie, archiwum parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w 
Będargowie. 
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Summary 
In the recent time we are observing the unusual growth of an 

interest in the post-war underground activity for independance in 
Poland. Amongst many figures associated with it, the cavalry captain 
Witold Pilecki is coming to the fore. This indomitable soldier, volun-
teer to Auschwitz, one of the six bravest people of the resistance 
movement during the World War II became an unattainable model of 
the life given back for the duty to the Homeland for the younger 
generation. In the presented article we are thinking, whether bases 
exist in order to talk about the holiness of cavalry captain Witold 
Pilecki. We are thinking, whether starting the canonical beatification 
process is justified and canonization which could add to the great 
education potential which is carrying itself by the person of the cava-
lry captain, adding the aspect of the upbringing to the holiness. 

Keywords: cavalry captain Witold Pilecki, holiness, upbringing, 
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Agnieszka Lis 

 
Święci patronowie prawników 

 
Saints often become the patrons of places where they were 

born or had been active. However, there were cases in Medieval 
Europe where a city which grew to prominence and obtained for its 
cathedral the remains or some relics of a famous saint who had lived 
and was buried elsewhere, thus making him or her the city's patron 
saint – such a practice conferred considerable prestige on the city 
concerned. Professions sometimes have a patron saint owing to that 
individual being involved somewhat with it, although some of the 
connections were tenuous. We usually think of patron saints as inter-
ceding on our behalf, and they certainly do so; but when a saint is a 
patron of a particular profession, he or she is also helping us to help 
others through our work. May 19 is the feast day of St. Ives, one of 
the two patron saints of the legal profession in the Roman Catholic 
Church. The other patrons saint are St. Sir Thomas More, Saint John 
of Capistrano and Saint Raymond of Penyafort1.  

 
Saint Ivo of Kermartin (1253-1303), also known Yvo or 

Ives and in Breton 
Saint Ivo of Kermartin (17 October 1253 - 19 May 1303), also 

known Yvo or Ives (and in Breton as Erwan, Iwan, Youenn or Eo-
zenn, depending on the region, and known as Yves Hélory (also He-
lori or Heloury) in French). He was a parish priest among the poor of 
Louannec, the only one of his station to be canonized in the Middle 
Ages. He is the patron of Brittany, lawyers and abandoned children. 
There is a tomb of his in the cathedral in Tréguier where it was sup-
posedly inscribed in Latin: Sanctus Ivo erat Brito /Advocatus et non 
latro/ Res miranda populo. Roughly translated, this means: „Saint 
Ivo was Breton/A lawyer and not a thief/A marvelous thing to the 
people”. 

                                                 
1 See G. Maroń, Święci patroników, Rzeszów 2011. 
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St. Ivo Helory was born at the manor of Kermartin, near Tre-
guier, Brittany, northwest France. His father, who was lord of the 
manor, sent this brilliant lad to Paris when 14 to begin his higher 
education. He served as an ecclesiastical judge in the dioceses of 
Rennes and Treguier. In the University of Paris he graduated in civil 
law. He went to Orléans in 1277 to study canon law under Peter de la 
Chapelle, a famous jurist who later became bishop of Toulouse and a 
cardinal. On his return to Brittany, having received minor orders he 
was appointed an "official", the title given to an ecclesiastical judge, 
of the archdeanery of Rennes (1280). He protected orphans and wi-
dows, defended the poor, and rendered fair and impartial verdicts. At 
the age of thirty he was made judge advocate. He always attempted 
to reconcile contending parties without resorting to law, and was 
always ready to plead for the poor without recompense. At length he 
entered the priesthood. Before assuming his priestly garments he 
gave those he had worn to the poor, and went out from the hospital 
where he had distributed them with bare head and feet. When a priest 
he continued to he the Advocate of the Poor, and his double duties 
wore on his health. He died at the age of fifty.2  

When ordained to the priesthood in 1284, he was appointed 
pastor of a parish. Three years later he resigned his legal office and 
devoted the last fifteen years of his life to his parishioners - first Tre-
drez, and afterwards in the larger parish of Lovannec. In his preach-
ing, Ivo habitually included examples drawn from the lives of the 
saints. Ivo generously gave his time to his priestly duties of hearing 
confessions and bringing Viaticum to the dying, carrying the Euchar-
ist in a silver pyx over his heart. On his deathbed, Ivo kept his eyes 
fixed upon a crucifix placed before a window of his room. Upon 
hearing a bystander speak of asking for a doctor, Ivo responded that 
his only doctor was Jesus Christ. He repeatedly made the sign of the 
cross before breathing his last. He founded a hospital in which he 
himself helped nurse the patients. He was often invited to serve as 
arbitrator between contestants. He also established legal-aid confra-
ternities to assist the poor.  

                                                 
2 P. Bucoń, Święty Iwo Hélory: patron ków, „Przegląd Prawno-

Ekonomiczny” Vol. 14 (2011), p. 5-10. 
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On the occasion of the 700th anniversary of the birth of St. 
Ivo, Pope John Paul II said, „The values proposed by St Ivo retain an 
astonishing timeliness. His concern to promote impartial justice and 
to defend the rights of the poorest persons invites the builders of 
Europe today to make every effort to ensure that the rights of all, 
especially the weakest, are recognized and defended”. 

Ivo is often represented with a purse in his right hand (for all 
the money he gave to the poor during his life) and a rolled paper in 
the other hand (for his charge as a judge). Another popular represen-
tation of is Ivo between a rich man and a poor one. The churches of 
Sant' Ivo alla Sapienza and Sant' Ivo dei Bretoni in Rome are dedi-
cated to him. Ivo was canonized in June 1347 by Clement VI at the 
urging of Philip I, Duke of Burgundy. Ever since his death, members 
of the legal profession have acknowledged him as their model. Even 
today, lawyers flock to his shrine in Treguier on his feast, May 193.  

 
Saint Thomas More (1478-1535) 
Sir Thomas More venerated by Roman Catholics as Saint 

Thomas More, was an English lawyer, social philosopher, author, 
statesman and noted Renaissance humanist. He also wrote Utopia, 
published in 1516, about the political system of an imaginary ideal 
island nation. He was born in London on February 7, 1478. His fa-
ther, Sir John More, was a lawyer and judge who rose to prominence 
during the reign of Edward IV. His connections and wealth would 
help his son, Thomas, rise in station as a young man. It is likely that 
Thomas was positively influenced from a young age by his mother 
and siblings. He also attended St. Anthony's School, which was said 
to be one of the best schools in London at that time. In 1490, he be-
came a household page to John Morton, the Archbishop of Canter-
bury and Lord Chancellor of England. Thomas More entered Oxford 
in 1492, where he would learn Latin, Greek and prepare for his fu-
                                                 

3 M. Dębska, M. Dębski, Legenda na dzień świętego Iwona, „Palestra”, 
Vol. 5-6 (2010); A. Korobowicz, K. Tatara, Święty Iwo Hélory – patron 
ków, „Czasopismo Prawno – Historyczne”, Vol. LVII (2005); J.S. Langrod, 
O św. Iwonie patronie adwokatów, Warszawa 1931; E. Stawicka, Święty 
Iwo, patron adwokatów, „Palestra” Vol. 11-12 (2001); E. Waliszewska, Św. 
Iwo patronków, Poznań 2003. 
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ture studies. In 1494, he left Oxford to become a lawyer and he 
trained in London until 1502 when he was finally approved to begin 
practice. 

In 1503, he moved to a monastery outside the London city 
limits and subjected himself to the discipline of the Carthusians, 
taking part of the monastic life as much as his legal career would 
allow. The prayer, fasting and partaking in penance would stay with 
him for the rest of his life, but his sense of duty to serve his country 
overcame his desire for monasticism, and he entered Parliament in 
1504. He also was married for the first time around this time, either 
in 1504 or early the following year. From 1510 to 1518 he was one 
of the two under-sheriffs of London and in 1517 entered the king's 
service, becoming one of Henry VIII's most effective and trusted 
civil servants and acting as his secretary, interpreter, speech-writer, 
chief diplomat, advisor and confidant. In 1521 he was knighted, in 
1523, he became the speaker of the House of Commons and in 1525 
chancellor of the Duchy of Lancaster. As a newly elected representa-
tive for London in Parliament and an undersheriff in the city, he was 
deeply involved in public life. He worked eight years as undersheriff 
and proved himself an impartial judge and able administrator. Con-
temporary chroniclers often referred to him as a friend of the poor. 

More helped Henry VIII in writing his Defence of the Seven 
Sacraments, a repudiation of Luther, and wrote an answer to Luther's 
reply under a pseudonym. As Speaker, More helped establish the 
parliamentary privilege of free speech. He refused to endorse King 
Henry VIII's plan to divorce Katherine of Aragón (1527). Neverthe-
less, after the fall of Thomas Wolsey in 1529, More became Lord 
Chancellor, the first layman yet to hold the post. More was imme-
diately effective, working with speed and precision that is admired 
today. He was likely one of Henry VIII's most effective servants, and 
was fiercely loyal to the king. While his work in the law courts was 
exemplary, his fall came quickly. He resigned in 1532, citing ill 
health, but the reason was probably his disapproval of Henry's stance 
toward the church. He refused to attend the coronation of Anne Bo-
leyn in June 1533, a matter which did not escape the King's notice. 
Henry then had charges trumped up against More, but More's own 
integrity protected him. In the first instance, he was accused of ac-
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cepting bribes, but there was simply no evidence that could be ob-
tained or manufactured. He was then accused of conspiracy against 
the king, because he allegedly consulted with a nun who prophesied 
against Henry and his wife, Anne. However, More was able to pro-
duce a letter in which he specifically instructed the nun, Elizabeth 
Barton, not to interfere with politics.4 

Thomas More was beheaded on July 6, 1535. He left behind 
the final words: "The king's good servant, but God's first." More was 
beatified in 1886. Pope Pius XI canonised More in 1935 as a martyr. 
Pope John Paul II in 2000 declared him the „heavenly Patron of Sta-
tesmen and Politicians”. He has also been deemed a "Reformation 
martyr" by the Church of England. Today we know Sir Thomas 
More primarily as the author of Utopia, and as one of the more fam-
ous martyrs of Henry VIII’s reign. The popular image is of a man – 
principled, steadfast, courageous – who placed his own conscience 
above his king’s demands. He was a brilliant scholar of the Renais-
sance who died rather than betray the Catholic church. As a young 
man, he seriously contemplated joining the priesthood, only to be-
come one of the most successful politicians of his time. Thomas 
More has been widely remembered as a man of tremendous integrity, 
and he has since been described as a martyr and canonized a saint. 
His feast day is June 22. He is the patron saint of adopted children 
lawyers, civil servants, politicians, and difficult marriages5. 

 
Saint John of Capistrano (1386-1456) 
Saint John of Capistrano (24 June 1386 – 23 October 1456) 

was a Franciscan friar and Catholic priest from the Italian town of 
Capestrano, Abruzzo. Famous as a preacher, theologian, and inquisi-
tor, he earned himself the nickname 'the Soldier Saint' when in 1456 
at age 70 he led a crusade against the invading Ottoman Empire at 

                                                 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_More (24.02.2017) 
5 The Cambridge companion to Thomas More, ed. by G.M. Logan, Cam-

bridge 2011; M. Ludwicki, Człowiek światowy: rzecz o świętym Tomaszu Mo-
rusie, Ząbki 2001; D. Petach, Tomasz Morus, Warszawa 1962; Utopia / Thomas 
More (Morus), ed. K. Abgarowicz, Lublin 1993; Sir Thomas More's Utopia, 
ed., with introd. and notes, by J. Churton Collins, Oxford 1964. 
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the siege of Belgrade with the Hungarian military commander John 
Hunyadi. 

He was the son of a former German knight in that city. He stu-
died law at the University of Perugia and practiced as a lawyer in the 
courts of Naples. King Ladislas of Naples appointed him governor of 
Perugia. During a war with a neighboring town he was betrayed and 
imprisoned. Upon his release he entered the Franciscan community 
at Perugia in 1416. He and St. James of the March were fellow stu-
dents under St. Bernardine of Siena, who inspired him to institute the 
devotion to the holy Name of Jesus and His Mother. John began his 
brilliant preaching apostolate with a deacon in 1420. After his ordi-
nation he traveled throughout Italy, Germany, Bohemia, Austria, 
Hungary, Poland, and Russia preaching penance and establishing 
numerous communities of Franciscan renewal. 

John showed high standards of integrity in his civic career, and 
in 1416 he labored to end a war that had erupted between Perugia 
and the prominent House of Malatesta. But when the nobles had John 
imprisoned, he began to question his life’s direction. Encountering 
Saint Francis of Assisi in a dream, he resolved to embrace poverty, 
chastity, and obedience with the Franciscans. John’s work ethic and 
commitment to justice continued in his ministry. He worked with 
Bernardine to reform the Franciscan order, which had grown corrupt. 
He also helped St. Colette to reform the Poor Clares. He traveled to 
Austria to counter the Hussite heresy. The Vatican later commis-
sioned him to oppose the antipope, Felix V. He served as legate to 
the French king and Austrian emperor. In time, secular leaders from 
across Europe sought his counsel. He wrote many books, chiefly 
against the heresies of his day. 

Elevated to sainthood, he is the patron saint of jurists and mili-
tary chaplains, as well as the namesake of the Franciscan missions 
San Juan Capistrano in Southern California and San Juan Capistrano 
in San Antonio, Texas. The year of John of Capistrano's canonization 
is variously given as 1690, by Pope Alexander VIII or 1724 by Pope 
Benedict XIII. In 1890, his feast day was included for the first time 
in the General Roman Calendar and assigned to 28 March. In 1969, 
Pope Paul VI moved his feast day to 23 October, the day of his 
death. Where Mass and the Office are said according to the 1962 
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Roman Missal and its concomitant calendar, his feast day is still kept 
on March 286. 

 
Saint Raymond of Penyafort (ca. 1175-1275) 
Raymond of Penyafort (ca. 1175 - 6 January 1275) was a 

Spanish Dominican friar in the 13th century, who compiled the De-
cretals of Gregory IX, a collection of canon laws that remained a 
major part of Church law until the 20th century. He is honored as a 
saint in the Catholic Church and is the patron saint of lawyers, espe-
cially canon lawyers. He was born at Villafranca de Benadis, near 
Barcelona, in 1175; died at Barcelona, 6 January, 1275. He became 
professor of canon law in 1195, and taught for fifteen years. He left 
Spain for Bologna in 1210 to complete his studies in canon law. He 
occupied a chair of canon law in the university for three years and 
published a treatise on ecclesiastical legislation which still exists in 
the Vatican Library. 

He was a relative of the King of Aragon. From childhood he 
had a tender love and devotion to the Blessed Mother. He finished 
his studies at an early age, and became a famous teacher. He then 
gave up all his honors and entered the Order of the Dominicans. St. 
Raymond was very humble and very close to God. He did much 
penance and was so good and kind that he won many sinners to God. 
With King James of Aragon and St. Peter Nolasco he founded the 
Order of Our Lady of Ransom. The brave religious of this Order 
devoted themselves to saving poor Christians captured by the Moors. 

At the age of 60, Raymond was appointed archbishop of Tar-
ragona, the capital of Aragon. He didn’t like the honor at all and 
ended up getting sick and resigning in two years. When he was 63 he 
was elected by his fellow Dominicans to be the head of the whole 
Order, the successor of Saint Dominic7.  

                                                 
6 B. Stawiarski, Jan Kapistran. Kaznodzieja - reformator - święty, [in:] 

Oblicza Wrocławia. Historia, kultura, rozwój, Wrocław 2009, p. 65-76; List 
José Carballo ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych na 550. 
rocznicę śmierci świętego Jana Kapistrana, tł. A. Warot, „Studia Francisz-
kańskie” Vol. 17 (2007), c. 12-17. 

7 https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_of_Penyafort (24.02.2017) 
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He was a lawyer, a canonist. From Raymond, we can learn a 
respect for law as a means of serving the common good. He shows us 
that you don’t have to be famous or wealthy or depend on the world 
to influence people when you have the power of God. Although he 
gave up his worldly fame as a teacher, he influenced more people, 
including kings, through his faith and devotion to God. Raymund 
joined to the exercises of his solitude the functions of an apostolical 
life, by laboring without intermission in preaching, instructing, hear-
ing confessions with wonderful fruit, and converting heretics, Jews, 
and Moors Among his penitents were James, king of Aragon, and St. 
Peter Nolasco, with whom he concerted the foundation of the Order 
of the B. Virgin of mercy for the redemption of captives. 

Raymond died at the age of 100 in Barcelona in 1275 and was 
canonized by Pope Clement VIII in 1601. He was buried in the Ca-
thedral of Santa Eulalia in Barcelona. St. Raymond of Peñafort's 
feast day was inserted in the General Roman Calendar in 1671 for 
celebration on 23 January. In 1969 it was moved to 7 January, the 
day after that of his death8.  

It shows the silhouette of the saints of the Catholic Church 
who are patrons of lawyers. The patron saints of lawyers tried to be 
decent and honest people in their professional lives. As the prayer for 
St. Sir Thomas More says, „grant that lawyers and judges may im-
itate you and achieve true justice for all people”. May 19 is the feast 
day of St. Ives, one of the two patron saints of the legal profession in 
the Roman Catholic Church. The other patrons saint are St. Sir Tho-
mas More, Saint John of Capistrano and Saint Raymond of Penya-
fort. This article gives an overview of the issues that should be 
further investigated, as comparative to other countries. Take a look at 
the biographies of the other patron saints of lawyers, such as St. 
Fidelis of Sigmaringen, Saint Alphonsus Maria de' Liguori, Saint 
Catherine of Alexandria, Saint Genesius of Arles and Genesius of 
Rome. 

                                                 
8 T. Sinka, Św. Rajmund z Pẽnafort, Kraków 2005; M. Bukała, Sprzecz-

ne z etyką używanie rzeczy a odpowiedzialność jej wytwórcy i sprzedawcy 
według Rajmunda z Penyafort, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” Vol. 8 
(2010), p. 141-150. 



287 
 

Streszczenie 
Niniejszy artykuł przedstawia sylwetki świętych Kościoła Ka-

tolickiego, uchodzących za patronów prawników. Ich biografie po-
kazują, że możliwe jest pogodzenie zawodu prawnika z byciem 
prawdziwym chrześcijaninem. Wspomnienie liturgiczne św. Iwo w 
Kościele katolickim obchodzone jest 19 maja. Każdego roku prawni-
cy z całego świata spotykają się w Tréguier na odpuście św. Iwego, 
odprowadzając w procesji relikwiarz z czaszką świętego, z Katedry 
św. Tugduala do Kościoła NMP w Minihy-Trég. Natomiast św. To-
masz w Kościele katolickim wspominany jest razem ze św. Janem 
Fisherem w dniu 22 czerwca. W 2000 Jan Paweł II ogłosił go patro-
nem mężów stanu i polityków. Św. Jan Kapistran sam nadał sobie 
przydomek świętego żołnierza, gdy w wieku 70 lat, poprowadził 
krucjatę przeciwko imperium osmańskiemu w czasie bitwy pod Bel-
gradem. Jego świeto obchodzone jest 23 października. Z kolei Raj-
mund z Penyafortu był katalońskim kapłanem i prezbiterem oraz 
generałem zakonu dominikanów. Uważany jest za ojca prawodaw-
stwa kościelnego. 

Słowa klucze: święty, parton prawników, Kościół katolicki, 
św. Iwo Hélory, św. Tomasz More, św. Jan Kapistran, św. Rajmund 
z Penyafortu. 

 
Summary 
The patron saints of lawyers 
This article presents the biographies of the saints of the Catholic 

Church, fugitive for patrons lawyers. Their biographies show that it is 
possible to reconcile the legal profession with being a Christian. 
Liturgical memorial of St. Iwo in the Catholic Church is celebrated on 
19 May. Every year, lawyers from around the world meet in Tréguier on 
the fete of St. Ect he walks in procession reliquary with the skull saint of 
St. Stephen's Cathedral. Tugdual to the Church of the Assumption in 
Minihy-Treg. While St. Thomas Catholic Church is mentioned together 
with St. John Fisher on June 22. In 2000, Pope John Paul II proclaimed 
him patron of statesmen and politicians. St. John of Capistrano gave 
himself the nickname of the holy soldier, when at age 70, led the 
crusade against the Ottoman Empire during the Battle of Belgrade. His 
feast day is celebrated on 23 October. On the other hand, Raymond of 
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Penyafort was a Catalan priest and presbyter and the General of the 
Dominicans. He is considered the father of ecclesiastical legislation. 
May 19 is the feast day of St. Ives, one of the two patron saints of the 
legal profession in the Roman Catholic Church. The other patrons saint 
are St. Sir Thomas More, Saint John of Capistrano and Saint Raymond 
of Penyafort9.  

Keywords: saint, patron of lawyers, Roman Catholic Church, 
St. Ives, St. Sir Thomas More, Saint John of Capistrano, Saint Ray-
mond of Penyafort.  
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Justyna Kopałka  

 
Prawa i obowiązki pełnomocnika w postępowaniu cywilnym 

 
Wstęp 
Postępowanie cywilne przed polskimi sądami powszechnymi 

wiąże się z koniecznością posiadania olbrzymiej wiedzy meryto-
rycznej oraz umiejętności jej wykorzystania. Ponadto, niejednokrot-
nie długotrwałość procesu, a także przeprowadzane w jego toku do-
wody wymagają od stron niemałego przygotowania i zaangażowania. 
Dlatego też, polski kodeks postępowania cywilnego1(zwany dalej: 
k.p.c.), przewidział dla stron możliwość ich reprezentacji przez peł-
nomocnika. Niniejszy artykuł został poświęcony wybranym i naj-
ważniejszym zagadnieniom związanym z instytucją pełnomocnika 
procesowego. 

 
1. Pojęcie pełnomocnictwa procesowego w postępowaniu 

cywilnym 
Zgodnie z treścią art. 86 k.p.c. „Strony i ich organy lub przed-

stawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez 
pełnomocników”. Stroną w rozumieniu art. 65 k.p.c. są osoby fi-
zyczne posiadające zdolność procesową, w tym także osoby posiada-
jące ograniczoną zdolność procesową, w sprawach w których mogą 
dokonywać samodzielnie czynności prawnych, osoby prawne, orga-
nizacje pozarządowe dopuszczone do działania w postępowaniu 
cywilnym, natomiast w postępowaniu odrębnym w sprawach gospo-
darczych także przedsiębiorcy będący jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej, interwenienci oraz uczestnicy 
postępowania nieprocesowego i egzekucyjnego2. Jak trafnie zauważa 
P. Telenga3, tytuł działu V k.p.c. nie został sformułowany w sposób 

                                                 
1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywil-

nego, Dz. U. 2014.poz.101 ze zm. 
2 A. Zieliński [w:] A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. 

Komentarz, C.H. Beck, wyd. 6, Warszawa 2012, s. 175 i n. 
3 P. Telenga [w:] A. Jakubecki (red.), Komentarz aktualizowany do ko-

deksu postępowania cywilnego, Lex/el 2016. 
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precyzyjny, gdyż jak wynika z prawidłowo sformułowanego art. 86 - 
strony mogą być zastąpione przez pełnomocników, a nie tylko peł-
nomocników procesowych. Jak wskazuje A. Zieliński4, pełnomoc-
nictwo jest czynnością prawną polegającą na oświadczeniu woli 
przez stronę procesową w zakresie udzielenia osobie trzeciej upo-
ważnienia do działania w jej imieniu w postępowaniu cywilnym 
toczącym się przed sądem. Dodatkowo Sąd Najwyższy w postano-
wieniu z dnia 6 kwietnia 2016 roku5, przyjął, iż pojęcie "pełnomoc-
nictwo" w rozumieniu prawa procesowego ma dwojakie znaczenie. Z 
jednej strony oznacza dokument, który stanowi dowód udzielenia 
pełnomocnictwa wskazanej osobie w określonym zakresie, z drugiej 
- umocowanie, czyli oznaczenie sytuacji prawnej podmiotów uczest-
niczących w postępowaniu, relacji mocodawca - pełnomocnik, które 
nie musi być potwierdzone dokumentem. Wady dokumentu pełno-
mocnictwa mogą świadczyć o braku należytego umocowania tylko 
wówczas, kiedy wskazują na wadliwość samego umocowania.  

A zatem, prawo strony do ustanowienia pełnomocnika jest 
konsekwencją posiadania przez nią zdolności postulacyjnej, tj. zdol-
ności do bycia stroną w procesie. Użyte w omawianym przepisie 
sformułowanie „działania przed sądem” oznacza podejmowanie 
wszelkich czynności procesowych dopuszczalnym na danym etapie 
sprawy, tak na rozprawie, jak i poza nią oraz sporządzanie pism pro-
cesowych6. Nie mniej jednak, oczywistym jest, iż działanie pełno-
mocnika nie wyłącza prawa strony do osobistego podejmowania 
czynności procesowych. W prawie cywilnym, odmiennie bowiem 
aniżeli w prawie karnym, działania pełnomocnika obciążają moco-
dawcę, co oznacza, że mocodawca ponosi ryzyko niestarannego 
działania swojego pełnomocnika, gdyż pełnomocnik nie działa za-
miast, ale obok strony, którą reprezentuje7. 

 

                                                 
4 A. Zieliński [w:] A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. 

Komentarz, C. H. Beck, wyd. 6, Warszawa 2012, s. 187 n. 
5 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2016 roku, IV CZ 

17/16, Lex nr 2044492. 
6 Ibidem, s. 176. 
7 Tak m.in. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 marca 199 roku, 

III CKN 76/99, BSN 1999, nr 6, s. 11. 
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2. Rodzaje pełnomocnictw 
Art. 88 k.p.c. wyróżnia dwa rodzaje pełnomocnictwa proce-

sowego, tj. pełnomocnictwo procesowe ogólne i pełnomocnictwo 
procesowe do prowadzenia poszczególnych spraw. Nadto, jak pod-
kreśla A. Zieliński8, k.p.c. wyróżnia także pełnomocnictwo do nie-
których czynności procesowych, nie mnie jednak nie jest to pełno-
mocnictwo procesowe. Pełnomocnictwo procesowe ogólne oznacza 
umocowanie do prowadzenia wszystkich spraw w imieniu strony 
procesowej. Z kolei pełnomocnictwo procesowe do prowadzenia 
poszczególnych spraw oznacza umocowanie do prowadzenia kon-
kretnej sprawy. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 
13 stycznia 2016 roku, „Udzielenie pełnomocnictwa procesowego do 
"zastępstwa" w konkretnej sprawie, bez ograniczania zakresu pełno-
mocnictwa, oznacza umocowanie pełnomocnika do podejmowania 
wszystkich łączących się z tą sprawą czynności procesowych oraz 
składania niezbędnych oświadczeń zarówno w postępowaniu przed 
sądem pierwszej, jak i drugiej instancji. Dla skuteczności wykazania 
pełnomocnictwa procesowego ogólnego wystarczające jest oznacze-
nie sprawy w dokumencie poprzez jakikolwiek opis pozwalający na 
jej określenie w procesowym znaczeniu, w tym także przez ogólne 
stwierdzenie o upoważnieniu pełnomocnika do zastępowania moco-
dawcy. Ustawodawca nie przewidział wymagań formalnych, jakim 
powinno czynić zadość określenie sprawy w treści pełnomocnictwa. 
Może ono polegać na oznaczeniu stron i przedmiotu postępowania, 
na wskazaniu sygnatury akt, jak też na jakimkolwiek innym ozna-
czeniu, które pozwala na identyfikację sprawy w jej techniczno-
procesowym znaczeniu. Określenie sprawy w treści pełnomocnictwa 
może polegać na oznaczeniu stron i przedmiotu postępowania, na 
wskazaniu sygnatury akt, jak też na jakimkolwiek innym oznaczeniu, 
które pozwala na identyfikację sprawy”9. Co więcej, podobne zapa-
trywanie wyraził także Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28 

                                                 
8 A. Zieliński [w:] A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. 

Komentarz, C.H. Beck, wyd. 6, Warszawa 2012, s. 187 n. 
9 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 roku, V 

CSK 289/15, LEX nr 1977942. 
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czerwca 2016 roku10, zgodnie z którym „Udzielenie pełnomocnictwa 
procesowego do reprezentowania strony w określonej sprawie (peł-
nomocnictwo rodzajowe), bez ograniczenia jego zakresu, oznacza 
umocowanie pełnomocnika także do prowadzenia spraw sądowych 
mocodawcy, w tym umocowanie do sporządzenia i wniesienia skargi 
kasacyjnej”.  

Pełnomocnictwo do niektórych czynności procesowych sta-
nowi umocowanie wyłącznie do czynności wymienionych w treści 
pełnomocnictwa, np. odbioru pism sądowych. Jak podkreśla K. 
Knoppek11, Pełnomocnictwo do poszczególnych czynności proceso-
wych nie jest pełnomocnictwem procesowym i ustanowienie takiego 
pełnomocnika nie spełnia np. warunku wynikającego z przymusu 
adwokackiego. Przykładem pełnomocnictwa do niektórych czynno-
ści procesowych jest pełnomocnictwo upoważniające do przegląda-
nia akt sądowych, do zastępowania strony na rozprawie w określo-
nym dniu, pełnomocnictwo do sporządzenia określonego pisma pro-
cesowego, pełnomocnictwo do zastępowania strony podczas dowodu 
prowadzonego przez sędziego wyznaczonego. Jak dalej wskazuje ten 
autor, wykładnia systemowa i celowościowa przepisu art. 88 k.p.c. 
przemawia za tym, iż pełnomocnicy ustanowieni do niektórych 
czynności procesowych powinni być osobami wymienionymi w art. 
87 k.p.c. Nie są to pełnomocnicy ustanowieni do prowadzenia całego 
postępowania w imieniu mocodawcy, ale jednak wykonują na zlece-
nie mocodawcy istotne czynności procesowe, które mogą wpłynąć 
na rozstrzygnięcie sprawy i z tego względu powinny być nimi tylko 
takie osoby, którym można udzielić pełnego pełnomocnictwa proce-
sowego. Ponadto, jak wskazuje w/w autor, art. 88 k.p.c. umieszczony 
jest w dziale V zatytułowanym "Pełnomocnicy procesowi", a przepis 
ten poprzedzony jest art. 87 k.p.c., określającym precyzyjnie dopusz-
czalny krąg pełnomocników procesowych12. 

                                                 
10 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2016 roku, II UZ 

19/16, Lex nr 2109476 . 
11 K. Knoppek [w:] H. Dolecki (red.), T. Wiśniewski (red.), Kodeks po-

stępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1-366, wyd. II. 
12 Ibidem. 
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3. Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym 
Zgodnie z treścią art. 87 k.p.c., pełnomocnikiem może być 

adwokat lub radca prawny, w sprawach własności przemysłowej 
także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości 
także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a 
ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony 
oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli 
przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik 
sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony 
oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Nadto, 
pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposia-
dającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jed-
nostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na 
podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, 
osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić peł-
nomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę 
prawną prowadzi - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została 
do tego upoważniona przez ten podmiot. W sprawach o ustalenie i 
zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne peł-
nomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w spra-
wach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu tery-
torialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie 
pomocy rodzinie. W sprawach związanych z prowadzeniem gospo-
darstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika może być również przed-
stawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której 
rolnik jest członkiem. W sprawach związanych z ochroną praw kon-
sumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do 
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. W sprawach 
związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem 
twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel 
organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania 
własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów 
wynalazczych. 

Powyższy przepis stanowi zatem krąg podmiotów, które mogą 
być pełnomocnikami w postępowaniu cywilnym. Dodatkowo, ko-
deks postępowania cywilnego zawiera także przepisy szczególne, z 
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których wynika kto jeszcze może pełnić taką funkcję w procesie, tj. 
art.465 § 1 k.p.c. - dotyczący pracowników i ubezpieczonych, zgod-
nie z którym pełnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego może 
być również przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pra-
cy albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub był 
zatrudniony, a ubezpieczonego – także przedstawiciel organizacji 
zrzeszającej emerytów i rencistów, art. 47929 § 3 k.p.c. - traktujący o 
pełnomocniku Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, którym może pracownik UOKiK, art. 6915k.p.c. dotyczący peł-
nomocników rady pracowniczej i dyrektora przedsiębiorstwa i w 
końcu art. 11355 k.p.c., zgodnie z którym strona mieszkająca zagra-
nicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy 
mieszkającego w Polsce, może ustanowić pełnomocnika do dorę-
czeń. Należy także wskazać, że A. Zieliński13 zwraca uwagę, iż poza 
osobami wymienionymi powyżej nikt nie może być pełnomocnikiem 
procesowym w postępowaniu cywilnym. Jednocześnie przyjmując 
w/w pogląd, Sąd Najwyższy wskazał, iż występowanie w sprawie w 
charakterze pełnomocnika osoby, która nim nie może być, oznacza 
brak należytego umocowania pełnomocnika, a tym samym zawsze 
prowadzi do nieważności postępowania14. 

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu cywilnym najczęściej 
mamy do czynienia z reprezentacją strony przez profesjonalnego 
pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, w niniej-
szym artykule szczegółowo omówiony zostanie wyłącznie § 1 art. 87 
k.p.c. Zgodnie z powołanym przepisem, można wyodrębnić cztery 
rodzaje osób mogących być pełnomocnikami procesowymi, tj.: 

1) pełnomocników profesjonalnych – adwokatów, radców 
prawnych oraz rzeczników patentowych w sprawach własności 
przemysłowej; 

2) osoby związane z mocodawcą umowami cywilnoprawnymi 
(sprawujące zarząd majątkiem lub interesami strony lub pozostające 

                                                 
13 A. Zieliński [w:] A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. 

Komentarz, C.H. Beck, wyd. 6, Warszawa 2012, s. 178 n. 
14 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2001 roku, I PKN 

586/00, OSNAPiUS 2003, nr 14, poz. 335. 
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ze stroną w stałym stosunku zlecenia, o ile przedmiot sprawy wcho-
dzi w zakres tego zlecenia); 

3) osoby powiązane ze sobą procesowo; 
4) osoby związane stosunkiem bliskości (rodzice, małżonek, 

rodzeństwo, zstępni, oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku 
przysposobienia)15. 

Wykonywanie zawodu adwokata i radcy prawnego zostało ure-
gulowane w ustawach szczególnych, z których wynikają także możliwe 
formy prawne wykonywanej działalności16. Zgodnie bowiem z art. 4a 
ustawy Prawo o adwokaturze adwokat wykonuje zawód w kancelarii 
adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce: 

1) cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są adwokaci, 
radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub praw-
nicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagra-
nicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 
2014 r. poz. 134, z 2015 r. poz. 1311 oraz z 2016 r. poz. 65); 

2) partnerskiej, w której partnerami są adwokaci, radcowie 
prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy za-
graniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych 
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której kom-
plementariuszami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patento-
wi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą 
praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o 
świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z kolei stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, 
radca prawny wykonuje zawód w ramach stosunku pracy, na pod-

                                                 
15 A. Zieliński [w:] A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. 

Komentarz, C. H. Beck, wyd. 6, Warszawa 2012, s. 178 n. 
16 Ustawa z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze, Dz. U. 

2009.146.1188. ze zm. oraz ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach 
prawnych, Dz. U. 2010.10.65 ze zm. 
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stawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w 
spółce: 

1) cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są radcowie 
prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub 
prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników 
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 134, z 2015 r. poz. 1311 oraz z 2016 r. poz. 65); 

2) partnerskiej, w której partnerami są radcowie prawni, ad-
wokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy za-
graniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych 
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której kom-
plementariuszami są radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patento-
wi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą 
praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o 
świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jednocześnie na mocy art. 77 ustawy Prawo o adwokaturze po 
sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może 
zastępować adwokata przed sądami, organami ścigania, organami 
państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem 
Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału 
Konstytucyjnego i Trybunału Stanu. Przez okres roku od daty zakoń-
czenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji ad-
wokackiej aplikant adwokacki może zastępować adwokata, w zakre-
sie, o którym mowa powyżej. Analogiczne uregulowanie znalazło się 
także w ustawie o radcach prawnych. 

Warto przy tym podkreślić, iż aplikant adwokacki, co do zasa-
dy, nie może zastępować radcy prawnego w toku postępowania17. 
Nie mniej jednak w wyniku nowelizacji art. 77 ustawy Prawo o ad-
wokaturze oraz art. 351 ustawy o radcach prawnych w roku 2013, 
zarówno aplikant adwokacki, jak i radcowski może zastępować radcę 

                                                 
17 Tak m.in. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 czerwca 2006 roku, III 

CZP 27/06, BSN 2006, nr 6, s. 5. 
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prawnego i adwokata, w przypadku gdy zastępowany adwokat lub 
radca prawny jest wspólnikiem w spółce adwokacko-radcowskiej. 
Warto także zwrócić uwagę, iż zarówno aplikant adwokacki, jak i 
radcowski mogą sporządzać i podpisywać pisma procesowe związa-
ne z występowaniem adwokata lub radcy prawnego przed sądami, 
organami ścigania i organami państwowymi, samorządowymi i in-
nymi instytucjami - z wyraźnego upoważnienia adwokata lub radcy 
prawnego, z wyłączeniem apelacji, skargi kasacyjnej i skargi konsty-
tucyjnej. 

 
4. Zakres udzielonego pełnomocnictwa 
Zakres pełnomocnictwa procesowego został uregulowany w 

art. 91 k.p.c. Zgodnie z w/w przepisem pełnomocnictwo procesowe 
obejmuje z samego prawa umocowanie do: 

1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności proceso-
wych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie 
postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też 
wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy; 

2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji; 
3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwoka-

towi lub radcy prawnemu; 
4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania 

powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym peł-
nomocnictwie; 

5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej. 
 
Jak podkreśla P. Telenga18, w przypadku ustanowienia więk-

szej liczby pełnomocników procesowych każdy z nich działa samo-
dzielnie i ma zakres umocowania określony w art. 91 k.p.c. Moco-
dawca może z ustawowego zakresu pełnomocnictwa procesowego 
wyłączyć jedynie czynności wymienione w pkt 4. Jeżeli z treści do-
kumentu pełnomocnictwa wynika, że pełnomocnik jest umocowany 
w węższym zakresie (do niektórych czynności procesowych) lub 
posiada szersze umocowanie niż wynikające z art. 91 k.p.c. (np. do 

                                                 
18 P. Telenga [w:] A. Jakubecki (red.), Komentarz aktualizowany do ko-

deksu postępowania cywilnego, Lex/el 2016. 
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zawarcia umowy o właściwość sądu), to udzielone pełnomocnictwo 
jest ważne i uprawnia do zastępowania strony, ale nie jest to pełno-
mocnictwo procesowe, lecz pełnomocnictwo oceniane według norm 
prawa materialnego, którego zakres powinien wynikać z treści do-
kumentu pełnomocnictwa. Pogląd ten znalazł także uznanie w posta-
nowieniu Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1998 roku19, zgod-
nie z którym mocodawca nie może wyłączyć bądź ograniczyć 
uprawnień pełnomocnika wymienionych w art. 91 k.p.c., z wyjąt-
kiem uprawnień przewidzianych w pkt 4. Nie mniej jednak, biorąc 
pod uwagę treść art. 92 k.p.c. wskazać należy, iż kodeks nie przewi-
duje ograniczeń co do możliwości udzielania przez stronę pełnomoc-
nictwa w szerszym zakresie, aniżeli wynika to z treści art. 91 k.p.c. 
Jednocześnie, jak wskazał Sąd Najwyższy, dla wywołania skutków 
procesowych określenie zakresu tego szerszego umocowania powin-
no nastąpić w samym pełnomocnictwie20. 

Należy także wskazać, iż Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, 
zgodnie z którym pełnomocnictwo procesowe nie obejmuje z same-
go prawa umocowania do wniesienia skargi kasacyjnej i udziału w 
postępowaniu kasacyjnym21. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 871 
k.p.c. w postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje za-
stępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych, a w spra-
wach własności przemysłowej także przez rzeczników patentowych. 
Zastępstwo to dotyczy także czynności procesowych związanych z 
postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed 
sądem niższej instancji. Przepisu § 1 nie stosuje się w postępowaniu 
o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata 
lub radcy prawnego oraz gdy stroną, jej organem, jej przedstawicie-
lem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, nota-
riusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a także 
gdy stroną, jej organem lub jej przedstawicielem ustawowym jest 
adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypo-
                                                 

19 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1998 roku, III 
CZ 133/98, Pal. 1999, nr 9-10, s. 209. 

20 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1995 roku, III CZP 
43/95, OSN 1995, nr 9, poz. 122. 

21 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 5 czerwca 2008 r., III 
CZP 142/07, OSNC 2008, nr 11, poz. 122. 
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spolitej Polskiej. Przepisu § 1 nie stosuje się także wtedy, gdy za-
stępstwo procesowe Skarbu Państwa albo państwowej osoby prawnej 
jest wykonywane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jak podkreśla P. Telenga22, unormowany w art. 871 k.p.c. 
przymus adwokacki pozbawia strony zdolności postulacyjnej, a w 
rezultacie ogranicza wykonywanie prawa do sądu zagwarantowane-
go m.in. w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Z tej przyczyny art. 871 
k.p.c. jest przepisem, który nie może być interpretowany rozszerza-
jąco. Co więcej, przepis art. 871 k.p.c. znajduje zastosowanie także 
do rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy skargi na przewlekłość po-
stępowania, uregulowanej w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o 
skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postę-
powaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez 
prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki23, 
co bezpośrednio wynika z uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyż-
szego z dnia 17 listopada 2004 roku24.  

 
5. Sposób udzielenia i odwołania pełnomocnictwa procesowego 

Zgodnie z art. 89 k.p.c. pełnomocnik jest obowiązany przy 
pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomoc-
nictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnic-
twa wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Adwokat, radca prawny, 
rzecznik patentowy, a także radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im peł-
nomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich 
umocowanie. Złożenie dokumentu wykazującego umocowanie lub 
jego uwierzytelnionego odpisu nie jest wymagane, jeżeli stwierdze-
nie przez sąd umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub 
innego rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną. Nad-
to, w toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone ustnie na 
posiedzeniu sądu przez oświadczenie złożone przez stronę i wcią-

                                                 
22 P. Telenga [w:] A. Jakubecki (red.), Komentarz aktualizowany do ko-

deksu postępowania cywilnego, Lex/el 2016. 
23 Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm. 
24 Uchwała składu siedmiu sędziów SN - zasada prawna z dnia 17 listo-

pada 2004 r., III SPP 42/04, Biul. SN 2004, nr 11, s. 20. 
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gnięte do protokołu. Jak wskazuje K. Knoppek, obowiązek przed-
stawienia sądowi przy pierwszej czynności procesowej dokumentu 
pełnomocnictwa dotyczy wszelkich pełnomocników procesowych, 
nie tylko adwokatów i radców prawnych25.Zastępca procesowy stro-
ny musi wykazać sądowi, a także przeciwnikowi, że strona go do 
tego umocowała. Artykuł 89 § 1 k.p.c. wymaga, aby w tym celu 
przedłożył dokument z oryginalnym podpisem mocodawcy lub nota-
rialny odpis tego pełnomocnictwa, a ponadto odpisy pełnomocnictwa 
dla strony przeciwnej26. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć udzielo-
ne mu przez stronę pełnomocnictwo przy pierwszej czynności proce-
sowej. Natomiast niedołączenie pełnomocnictwa do pierwszego pi-
sma procesowego sporządzonego przez pełnomocnika, jeżeli nie 
zostało ono złożone wcześniej, stanowi brak formalny pisma proce-
sowego, który powinien być usunięty w trybie art. 130 k.p.c.27. Nie 
mniej jednak, w toku postępowania sąd może dopuścić tymczasowo 
osobę, która nie złożyła pełnomocnictwa, do podjęcia naglącej czyn-
ności procesowej na podstawie art. 97 k.p.c. 

Mocodawca oraz jego pełnomocnik mogą dokonać wypo-
wiedzenia pełnomocnictwa w każdym czasie. Jednakże, biorąc pod 
uwagę art. 94 k.p.c. należy wskazać, iż wypowiedzenie pełnomoc-
nictwa procesowego przez mocodawcę odnosi skutek prawny w 
stosunku do sądu z chwilą zawiadomienia go o tym, w stosunku zaś 
do przeciwnika i innych uczestników - z chwilą doręczenia im tego 
zawiadomienia przez sąd. Z kolei adwokat lub radca prawny, który 
wypowiedział pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę 
jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że mocodawca zwolni go od 
tego obowiązku. Każdy inny pełnomocnik powinien, mimo wypo-
wiedzenia, działać za mocodawcę przez ten sam czas, jeżeli jest to 
konieczne do uchronienia mocodawcy od niekorzystnych skutków 
prawnych. 

                                                 
25 K. Knoppek [w:] H. Dolecki (red.), T. Wiśniewski (red.), Kodeks po-

stępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1-366, wyd. II. 
26 P. Telenga [w:] A. Jakubecki (red.), Komentarz aktualizowany do ko-

deksu postępowania cywilnego, Lex/el 2016. 
27 A. Zieliński [w:] A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. 

Komentarz, C.H. Beck, wyd. 6, Warszawa 2012, s. 178 n. 
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Niezależnie od powyższego, pełnomocnictwo wygasa w razie 
śmierci strony albo utraty przez nią zdolności sądowej. Pełnomocnik 
działa wówczas aż do zawieszenia postępowania (art. 96 k.p.c.). 

 
6. Prawa i obowiązki adwokata i radcy prawnego w po-

stępowaniu cywilnym 
Adwokat i radca prawny w postępowaniu cywilnym występują 

obok reprezentowanej strony, a nie zamiast niej. Konsekwencją po-
wyższego jest wniosek, iż zakres czynności, które mogą zostać przez 
nich podjęte, wynika z treści pełnomocnictwa. Dlatego też, zgodnie z 
art. 93 k.p.c., mocodawca stawający jednocześnie z pełnomocnikiem 
może niezwłocznie prostować lub odwoływać oświadczenia pełno-
mocnika. Nie mniej jednak, z uwagi na charakter pełnomocnictwa 
procesowego w postępowaniu cywilnym, reprezentowana strona 
ponosi wszelkie skutki, także te negatywne, związane z działaniami, 
bądź zaniechaniami swojego pełnomocnika. A zatem na przykład w 
przypadku uchybienia terminu przez pełnomocnika strona nie może 
skutecznie domagać się jego przywrócenia powołując się wyłącznie 
na jego zaniechania. Jak bowiem wskazał Sąd Najwyższy w posta-
nowieniu z dnia 5 grudnia 2013 roku28, „Nie można skutecznie opie-
rać wniosku o przywrócenie uchybionego terminu na twierdzeniu, że 
zaniedbania dopuścił się pełnomocnik, a nie strona”. Dlatego też 
zarówno adwokat jak i radca prawny winien wykonywać wszelkie 
czynności w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa w sposób 
staranny i należyty, z poszanowaniem interesów klienta. Zgodnie 
bowiem z treścią § 8 Kodeksu Etyki Adwokackiej i Godności Zawo-
du29, adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według 
najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i 

                                                 
28 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2013 roku, V CZ 

65/13, Lex nr 1405573. 
29 Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 

grudnia 2011 roku – Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. 
Analogiczne postanowienia zostały uregulowane w odniesieniu do radców 
prawnych w postaci Załącznika do Uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego 
Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku. Dlate-
go też ilekroć w niniejszym rozdziale będzie mowa o kodeksie etyki adwo-
kata należy przez to rozumieć także w/w kodeks etyki radców prawnych. 
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gorliwością. Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifi-
kacji zawodowych i dążenie do utrzymania wysokiej sprawności 
zawodowej. Co więcej, zgodnie z § 6 w/w Kodeksu Etyki, celem 
podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest 
ochrona interesów klienta. 

A zatem, ustanowiony w sprawie adwokat lub radca prawny 
jest umocowany do podjęcia wszelkich czynności, wynikających z 
treści udzielonego mu pełnomocnictwa, pod warunkiem, iż podjęcie 
tych czynności nie narusza przepisów prawa lub zasad godności 
wykonywanego zawodu. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w § 7 
Kodeksu Etyki Adwokackiej, zgodnie z którym w czasie wykony-
wania czynności zawodowych adwokat korzysta z pełnej swobody i 
niezależności. Na adwokacie spoczywa szczególny obowiązek dba-
łości o to, aby nie przekroczyć granic prawidłowego reprezentowania 
interesów klienta. Należy także wskazać, iż celem prawidłowego 
wykonywania powierzonych mu pełnomocnikowi obowiązków oraz 
rzetelnej ochrony interesów klienta, adwokat i radca prawny korzy-
stają z przywileju wolności słowa, wyrażonego w art. 8 ustawy Pra-
wo o adwokaturze i art. 11 ustawy o radcach prawnych. Zgodnie z 
treścią w/w przepisów, adwokat i radca prawny przy wykonywaniu 
zawodu adwokackiego korzysta z wolności słowa i pisma w grani-
cach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa. Nadto 
niezwykle istotny z punktu widzenia prawidłowości działań adwoka-
ta i radcy prawnego jest fakt, iż nadużycie tej wolności, stanowiące 
ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, 
jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłu-
macza, podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej. Powyższy 
przepis traktuje zatem o immunitecie formalnym adwokata i radcy 
prawnego30. 

Godne reprezentowanie klienta jest zarówno prawem, jak i 
obowiązkiem adwokata i radcy prawnego. Dlatego też w przypadku 
niemożności wykonywanie powierzonych mu czynności np. w przy-
padku urlopu lub innego przemijającej przeszkody, adwokat lub 

                                                 
30 Immunitet ten został także uregulowany w § 17 Kodeksu Etyki Ad-

wokackiej. 
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radca prawny jest zobowiązany zapewnić zastępstwo tak aby prowa-
dzone przez niego sprawy nie doznały uszczerbku. 

 
Zakończenie 
Uprawnienie strony postępowania cywilnego do umocowania 

pełnomocnika jest konsekwencją jej zdolności postulacyjnej, tj. 
zdolności do występowania przed sądem. Jednakże, z uwagi na bar-
dzo szeroki katalog uprawnień pełnomocnika procesowego, ograni-
czonych w zasadzie wyłącznie treścią udzielonego pełnomocnictwa, 
musi on zachować szczególną ostrożność i baczyć by jego działania 
miały na celu wyłącznie ochronę interesów reprezentowanej strony. 
Z tych względów udział pełnomocnika procesowego w postępowa-
niu cywilnym, w szczególności pełnomocnika będącego profesjona-
listą, wymaga od niego starannego przygotowania i zważenia zasad-
ności używanych argumentów. Mocodawca będzie musiał bowiem 
samodzielnie uporać się ze skutkami działania lub zaniechania swo-
jego pełnomocnika. 

 
Streszczenie 
Pełnomocnik procesowy w polskim postępowaniu cywilnym 

odgrywa bardzo dużą rolę. Wynika to w pierwszej kolejności z faktu, 
iż działa on obok strony, którą reprezentuje, co oznacza, iż moco-
dawca ponosi wszelkie skutki działania lub zaniechania swojego 
pełnomocnika i nie może skutecznie bronić się zarzutem jego nierze-
telności. Po drugie, znaczenie i rola pełnomocnika procesowego 
wiąże się także z faktem, iż zakres działania pełnomocnika jest ogra-
niczony w zasadzie jedynie treścią udzielonego mu pełnomocnictwa. 

Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie krótkiej charaktery-
styki instytucji pełnomocnika procesowego w postępowaniu cywil-
nym w oparciu o wybrane zagadnienia.  

 
Summary 
Rights and obligations of attorney in civil proceedings 
Proxy in the Polish civil proceedings plays crucial role. This is 

firstlydue to the fact that it runs next to the party he represents, which 
means that the principal shall bear all the consequences of acts or 
omissions of his attorney and cannot effectively defend the accused 
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of his unreliability. Secondly the importance and role of the proxy is 
also linked to the fact that the scope of activities is limited, in prin-
ciple, only by the contents of the power of attorney granted to him. 
This article aims to make a brief characterization of the institution of 
a proxy in Polish civil proceedings based on the selected issues. 
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