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Wstęp
Znamy dokładnie różne kierunki współczesnej pedagogiki.
Umiemy krytycznie ustosunkować się do ich ujemnych stron, obficie
korzystać z dodatnich wartości, które wnoszą. Możemy się pochlubić
tym, że w ostatnich latach znajomość nowych kierunków współczesnej pedagogiki nawet bardzo się u nas rozpowszechniła, że dużo się
na ich temat rozprawia i pisze. Jakkolwiek jednak jesteśmy narodem
wybitnie katolickim — z przykrością skonstatować należy, że niestetynie jest nadal niewiele opracowań dotyczących jednego z najbardziej podstawowych kierunków współczesnej pedagogiki — tj. pedagogiki katolickiej
Nie mamy zbyt należycie opracowanego choćby szkicu w polskiej literaturze pedagogicznej o współczesnej katolickiej pedagogice, ani jednej rozprawy o naszych pedagogach tak europejskiej miary
jak chociażby ks. St. Dunin-Borkowski, ks. Lindworsky, o których
chyba dużo powinniśmy wiedzieć, ze względów jakich tu nie potrzebuję omawiać. Owszem, w ostatnich latach Pani Prof. Janina Kostkiewicz podjęła się opracowania tego tematu w kontekście działalności zakonów i zgromadzeń zakonnych. Jest to nadal jednak zbyt mały
dorobek, aby zając się szerzej tym zagadnieniem.
Uważałem przeto za rzecz bardzo wskazaną z wielu powodów
opublikowanie drukiem materiału przygotowanego przez niektórych
autorów. Oby te teksty dotarły do rąk każdego po katolicku czującego i myślącego nauczyciela-wychowawcy, może w pewnych przypadkach wstrząsnął nim do głębi, obudził ból z powodu tego jakiegoś dziwnie smutnego stanu rzeczy, do którego powracam wielokrotnie w wielu tekstach, bądź to na łamach czasopisma „Pedagogika
Katolicka” bądź w innych publikacjach, monografiach czy opracowaniach zbiorowych, a także na stronie internetowej poświęconej
pedagogice katolickiej. Jak wiemy w przeszłości powstawały programy dla szkół ogólnokształcących, które odnosiły się do tej kwestii, ale z czasem zostały pomijane. Przykładem może być opracowany niegdyś program kształcenia i wychowania pod kierunkiem
Ministra Kazimierza Pierackiego, wielkiego katolika-pedagoga. W
jego opracowaniu zawarte zostały mysli dotyczące pedagogiki kato-
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lickirej i stały się początkiem pracy nad odrodzeniem ducha religijnego w wychowaniu, prowadzonem przez nasze nowe szkoły ogólnokształcące – jeszcze w okresie przedwojennym. Równocześnie
wytworzyły one bowiem głęboką potrzebę przemyślenia, poddania
analizie i zastosowania niejednego problemu i kierunku współczesnej katolickiej pedagogiki.
Jeżeli więc pedagogika współczesna jest pod hasłem ściślejszej łączności filozofi życia z doktryną wychowawczą, znajduje się
przez to samo pod znakiem pedagogiki katolickiej. Filozofia życia
bowiem jest rzeczywiście katolicką filozofią życia, a katolicka doktryna życia jest par excellence doktryną wychowawczą. Fałszem jest
twierdzić, że istnieje pedagogika neutralna. Bo albo ta pedagogika
neutralna nie istnieje, albo nie jest neutralną. Innej możliwości niema. Zresztą pedagogika neutralna jest z gruntu fałszywa, jest nonsensem. Jest ona słowem obliczonym na bezkrytycyzm, bo pedagogika jest ściśle związana z filozofią życia. Ponieważ zaś filozofie
życia są różne, uznają jakiś absolut, który jest coraz to czymś innym
w poszczególnych filozofiach życia, więc i pedagogika, płynąca z
tych filozofij, nie może być bezbarwna, neutralna.
Walka więc toczy się nie o to, czy wychowanie ma być katolickie, czy neutralne, ale o to, kogo mamy ubóstwiać, kto ma być
punktem odniesienia w procesie edukacyjnym i wychowawczym.
Czy to ma być Bóg, czy jakieś bożki, jak czynili różni filozofowie:
np. Spencer ubóstwiał naturę, Compte - ludzkość, Freud - życie seksualne, Dewey i Dürkheim - społeczeńsiwo, Wyneken - zbiorowość
szkolną, Rousseau - wo1ność, Wundt - kulturę, Emerson - jednostkę,
Nietzsche – nadczłowieka, Schopenhauer - wolę, Hegel - intelekt,
Kantautodeterm – autodeterminację moralną, Hartmann - nieświadomość.
Pedagogia katolicka opiera się na zupełnie innej antropologii
zarówno filozoficznej, jak i teologicznej. Postmoderniści uznają
antropologię za czysto materialistyczną i fizjologiczną. Uważają, że
człowiek, cała jego osoba, jest do konsumpcji. Dla katolika natomiast konsumpcja służy tylko do podtrzymywania życia, do jego
ułatwienia i uprzyjemnienia. Zawsze musi służyć integralnej osobie i
jej wyższemu życiu transcendentnemu i duchowemu. Postmoder-
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nizm jest poważnym wyzwaniem dla chrześcijaństwa, powodem
sporu o miejsce Boga w kulturze i w życiu publicznym. Także sporu
o prawdę o człowieku, który chce zająć miejsce Boga. […] Kościół
katolicki odpowiada jednoznacznie na współczesne zawirowania i
dyskusje w sprawie wychowania, głosząc niezmienną prawdę o życiu i człowieku. Propaguje i rozwija szkolnictwo na wszystkich
szczeblach nauczania. Znaczący jest fakt, że obecnie szkolnictwo
katolickie przeżywa renesans na całym świecie, zwłaszcza w krajach
zlaicyzowanych, takich jak Francja czy Japonia, w których chrześcijaństwo jest religią mniejszości społeczeństwa.
Jednym z przykładów pedagogiki katolickiej – co prawda epoki
minionej – jest John Lancaster Spalding – przedstawiciel Ameryki
Pólnocnej. Do niedawna jeszcze uważano powszechnie Amerykę
wyłącznie za ojczyznę wynalazków z dziedziny techniki; zdanie to
zmieniono jednak, gdy pod wpływem pragmatyzmu rozszerzyła swoje zainteresowania także na filozofię. Objęły one z czasem i pedagogikę, której przewodzili przez cały wiek XIX Niemcy. Fakt ten
sprawił, że nawet tacy współcześni pedagodzy niemieccy jak Foerster i Kerschensteiner szukali źródeł swych wywodów w Ameryce.
Jest rzeczą zrozumiałą, dlaczego ta dziedzina musiała się rozwinąć w
Ameryce specjalnie. Jest to przecież kraj o specjalnym obliczu życia
społecznego, wchłaniający wciąż coraz to nowe zastępy emigrantów.
Wszystko jednak co pochodzi z Ameryki nie może być przyjęte bez
zastrzeżeń, zbyt bowiem jednostronnie traktuje się tam wychowanie,
uważając je głównie, za pewne przystosowanie się wychowawcy do
wychowanka, i zbytnio opiera się na psychologji, podczas gdy na
terenie Europy rozpatruje się proces wychowawczy raczej od strony
przystosowania wychowanka do wychowawcy.
Europejczycy są dlatego po części bardziej pedagogami a
mniej psychologami. Prawda tymczasem leży w syntezie obu koncepcji, zarówno, gdy chodzi o myśli przewodnie, jak też i systemy
pedagogiczne. Czołowymi postaciami pedagogi amerykańskiej byli:
Emerson, Harris, Hannig, Parker, W. James, Stanley Hall, John Dewey, Eliott, Bagley, Butler, Mis Pankhurst.
Obok nich pedagogiem o charakterze wybitnie katolickim jest
John Lancaster Spalding - biskup Peoria. Spalding studiował w
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Rzymie i na katolickim uniwersytecie w Belgji w Lowanium, co
skłoniło go do założenia w Ameryce, w Waszyngtonie katolickiego
uniwersytetu. Wynikiem jego prac na polu naukowym pedagogicznym są następujące dzieła: „Religja i Sztuka”, „Przebłysk Prawdy”,
Socjalizm i Praca”, „Religja, agnostycyzm i wychowanie”, „Środki i
cele wychowania”, „Myśli i teorie o życiu i wychowaniu”, „Aforyzmy i refleksje”, „Wychowanie i życie wyższe”, „Uwagi o intelekcie”, „Bóg i dusza” (poezje). Spalding był dostojnikiem Kościoła,
kaznodzieją, pisarzem i socjologiem, myślicielem i poetą. W pierwszym jednak rzędzie był wielkim pedagogiem Ameryki, usiłującym
zdobyć ją dla chrystianizmu i pogodzić amerykański sposób życia z
katolicyzmem.
Ta idea była myślą przewodnią i celem jego działalności.
Trzeba było przede wszystkiem odnaleźć dobre strony Amerykan,
ich żywotność i siłę. To też Spalding przemawiając do nich podkreśla je, charakteryzując ich jako ludzi inicjatywy, wiary w swoje siły,
jako ludzi techniki, demokracji, wolności, postępu, życia intensywnego, których wzrok i cała praca - wytężona jest w kierunku przyszłości. Ocenia przy tym te elementy jako pozytywne, nie sprzeciwiające się katolickiemu pojęciu życia, stwierdza, że przez połączenie ich wszystkich w jednolitą całość, katolicyzm mógłby stać się
prawdziwą siłą w Ameryce. Z drugiej jednak strony uważa za rzecz
konieczną pewne rzeczy zreformować. Chodzi mu tu o pewne negatywne strony życia amerykańskiego, a więc zbyt gorączkową aktywność w życiu, bezwzględną wiarę w siebie, wygórowany indywidualizm, ciasnotę, brak wyższego życia duchowego i przekonań etyczno-religijnych. Przez takie postawienie sprawy wykazał swoim
współobywatelom bogactwo, szlachetność i bezwzględną potrzebę
ideału katolickiego w życiu i wychowaniu oraz konieczność wzbogacenia i w ten sposób upełnowartościowienia ideałów pozytywnych
społeczeństwa amerykańskiego.
Poprzez wszystkie dzieła Spaldinga przesuwa się ten zasadniczy motyw, polegający na wysławianiu życia jako takiego, jako najwyższej rzeczywistości i wartości bezwzględnej. Spalding wyprzedza nawet w tym względzie kierunek biologiczny i kierunki pedagogiczne amerykańskie. W swojej koncepcji życia znalazł połączenie
dążności Amerykan do życia intensywnego - z prawdami katolicy-

8

zmu. Stąd też stawia tezę: „żyć to wzrastać. Dążność do życia bogatego i intensywniejszego jest wznoszeniem się do Boga”. Otóż wiara
Spaldinga w potęgę życia rodzi silną ufność w wartość i znaczenie
wychowania. Te dwa elementy są u Spaldinga organicznie złączone;
mówi wprost w ten sposób: „Prawdziwe życie ludzkie jest ciągłym
procesem wychowawczym; prawdziwe zaś wychowanie jest procesem życiowym; jakie życie takie wychowanie”. I odwrotnie. Idzie
dalej i pogłębia ten problem, rozpatrując ścisły związek życia i wychowania, historii w teorii i praktyce, doktryn życiowych, a doktryn
odnoszących się do wychowania, wreszcie łączności filozofii z pedagogiką. Spalding zajmuje się pedagogiką o tyle, o ile jest w związku z filozofią, która stoi u niego na pierwszym miejscu i przez którą
rozumie rozpatrywanie ideału życia. Zadaniem pedagogiki zaś jest
tworzenie i ocena ideału wychowawczego.
Twórczość jego można zrozumieć najlepiej patrząc na nią, jako na doktrynę pedagogiczną opartą na swoistej filozofii życia, w
której spotykamy nie tyłko krytykę różnych kierunków, ale i sformułowanie oraz apologię ideału katolickiego życia i wychowania.
Wnikając w psychikę amerykańską i jej specjalne nastawienie
Spalding nie podał w jednym jakimś dziele systematycznie swojej
filozofii; chodziło mu tylko o sformułowanie kilku zasadniczych
idei. Znajdujemy je rozsiane w różnych jego pracach. To samo dzieje
się z jego tezami psychologicznymi, które jakkolwiek nie są zebrane
w jakimś jednym podręczniku, niemniej wykazują wprost uderzającą
trafność i oryginalność. Jeśli chodzi o stosunek Spaldinga do psychologii, to z jednej strony skłania się do psychologji tradycyjnej, szczególnie w tym, co dotyczy prawd podstawowych, z drugiej strony
traktuje życie psychiczne z punktu widzenia modernistycznego, nowoczesnego. „Chęć życia” jest według niego siłą przeważającą u
człowieka; nie traktuje jednak jej tak, jak Bergson; przyjmuje poprostu to, co tendencje biologiczne i dynamiczne psychologii mają wartościowego i godnego pochwały.
Najważniejszym elementem jego pedagogiki jest podanie
prawdziwego ideału kształcenia (wychowania i nauczania), które ma
stworzyć człowieka o głębokiej kulturze duchowej. „Cechą bowiem
człowieka kulturalnego jest zdolność do patrzenia na wszystko bez-
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stronnie, obiektywnie, do zagubienia niejako samego siebie, a widzenia oczyma bliźnich i Boga”. Zasadniczym momentem i probierzem inteligencji nie jest to co wiemy, ale w jaki sposób to pojmujemy. Wiadomości nie są kształceniem, tak samo jak pokarm nie jest
pożywieniem”. Wszechstronności i bystrości umysłu, sprawiedliwego i głębokiego sądu nie zdobywa się więc przez nabywanie wiadomości, stykanie się z dziedzinami naukowymi, ale przede wszystkiem przez studiowanie filozofii, którą uważa Spaiding za naukę jak
najwybitniej kształcącą. Ale z drugiej strony człowiekowi zbyt zaabsorbowanemu intelektem, może grozić pewien uszczerbek, gdy chodzi o dziedzinę sumienia. Wyznacza więc i tu Spalding pewne granice, określając to w ten sposób: „Pozostanie zawsze wieczną prawdą,
że mądrość, dla której brak cnoty jest bez wartości i nauka, która nie
udoskonala człowieka jest synoninrem niewiedzy”.
Tak więc w ideale wychowawczym Spaldinga idą w parze serce i inteligencja, umysł i uczucie, nauka i poezja, idealizm i realizm,
filozofia i zdrowy rozsądek, wiara i rozum, uniwersytet i szkoła powszechna, kultura i natura, życie intelektualne i wiejskie, którego
apoteoza znalazła swój wyraz w polecaniu zdrowego moralnie i
etycznie środowiska wiejskiego, sprzyjającego bardzo wychowaniu;
swobodne i wesołe życie na wsi przyczynia się bardzo dodatnio do
rozwoju człowieka i wpływa nań bardzo silnie.
To zatrzymanie się nad pogladami filozofi i zycia znanego amerykańskiego prekursora pedagogiki katokickiej jest – tak mi się wydaje
– genialnym wprowadzeniem w dalsze rozważania dotyczące pedagogiki katolickiej. Niniejsza publikacja podejmuej istotną kwestię aczkolwiek jedynie w jakimś aspekcie i wymiarze. Rozdział pierwszy zatytułowany „Założenia teoretyczne i praktyczne” jest próbą nakreślenia
pewnych celów, założeń teoretycznych pedagogiki katolickiej. W
kilku artykułach ta kwestia jest dość skromnym naświetleniem tego
zagadnienia.
Natomiast rozdział drugi zatytułowany „Formy realizacyjne”
ukazuje próbę ukazania praktycznych, życiowych i codziennych
elementów pedagogiki katolickiej. różnych sytuacji życiowych czy
społecznych do wartości sportu. Warto w tym miejscu podkreślić, że
katolicki model wychowania człowieka nie pomija wielu form z
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różnych dziedzin życia. Łączy wszystkie aspekty w pewną całość,
tak jak to ma miejsce w ujęciu personalnym człowieka – człowiek
jest integralny w swej konstrukcji nie tylko fizycznej, ale i duchowej.
Trzeba na zakończenie tego wstępu przypomnieć, że pedagogika katolicka w dziejach nowożytnej Europy stworzyła, zarówno w
obrębie swoich podstaw teoretycznych, jak i praktyki wychowawczej, uniwersalne i zarazem najbardziej tradycyjne standardy procesów wychowania i kształcenia. Miało to miejsce, począwszy od budowania ideału wychowawczego i podstaw teologicznych, antropologicznych, ontologicznych, epistemologicznych kształcenia, na
modelach relacji uczeń – nauczyciel oraz metodach dydaktycznych
kończąc. Jeżeli obok tego przywołamy inicjatywy organizacyjne
dotyczące szkolnictwa wszelkich szczebli i ich związki z Kościołem
katolickim (choćby papieskie akty erekcyjne uniwersytetów europejskich) – bo przecież są to rezultaty poszukiwań twórczych pedagogiki katolickiej i ich praktyczne aplikacje – rzecz wydaje się na przestrzeni minionych wieków złożona, wielowątkowa, ewoluująca, mająca okresy zarówno intelektualnej aktywności, jak i zastoju. Towarzyszy przy tym pedagogice katolickiej pewien stały, niepodlegający
zasadniczym zmianom fundament filozoficzno-teologiczny, pozwalający na niezatracanie swojej tożsamości w wielowiekowym trwaniu tej myśli o wychowawczym rozwoju człowieka.
Ks. Jan Zimny
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CZĘŚĆ I
ZAŁOŻENIA
TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE
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Bolesław A. Dùllek

Katolickie wychowanie dzieci w świetle prawa kanonicznego
1. Wstęp
Jan Paweł II w Kodeksie Prawa Kanonicznego1, zgodnie z zasadą omnis definitio in iure periculosa est2, niezwykle rzadko podaje
definicje. Wśród tych nielicznych wyjątków znajduje się definicja
wiernych: „Wiernymi są ci, którzy przez chrzest wszczepieni w
Chrystusa, zostali ukonstytuowani Ludem Bożym i stawszy się z tej
racji na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego posłannictwa Chrystusa, zgodnie z własną każdego pozycją, są powołani do wypełniania misji, jaką Bóg powierzył pełnić
Kościołowi w świecie”3. Z definicji tej wynika obowiązek każdego
wiernego „do wypełniania misji, jaką Bóg powierzył pełnić Kościołowi w świecie”4. Kościół, do realizacji tego zadania, daje każdemu
wiernemu odpowiednie narzędzia, nie tylko te nadprzyrodzone, wynikające z przyjętego sakramentu chrztu, ale także te doczesne, między innymi w postaci wychowania katolickiego. Owo bowiem wychowanie ma przysposobić każdego wiernego do wypełniania w
świecie misji, jaką Bóg powierzył Kościołowi.
Niniejsza publikacja miała na celu zebranie i objęcie naukową
refleksją, rozproszonych po Kodeksie, przepisów prawa kanonicznego dotyczących katolickiego wychowania dzieci oraz stworzenie z
nich spójnego modelu tłumaczącego oczekiwania prawodawcy kościelnego w tej materii. Do tak postawionego celu posłużyła metoda
prawna egzegetyczno-dogmatyczna oraz, choć w niewielkim stopniu,
1

Zob. Codex Iuris Canonici Auctoritate Ioannis Pauli PP. II Promulgatus [w:] Acta Apostolicae Sedis 75 II (1983), s. 5-317, tłum. Codex Iuris
Canonici Auctoritate Ioannis Pauli PP. II Promulgatus. Kodeks Prawa
Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu,
red. K. Dynarski, Poznań 2008 [dalej: KPK].
2
Por. D. 50.17.202. Każda definicja w prawie jest niebezpieczna.
3
Kan. 204§1 KPK.
4
Zob. J. Krukowski, Definicja chrześcijanina. Komentarz do kan. 204
nowego KPK, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1986 z. 5, s. 33.
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komparatystyczna. Materiałem badawczym były źródła poznania
prawa, szczególnie zaś Kodeks Prawa Kanonicznego Jana Pawła II,
Dokumenty Soboru Watykańskiego II, Kodeks Prawa Kanonicznego
Piusa X i Benedykta XV oraz Kodeks Kanonów Kościołów
Wschodnich.
2. Wychowanie katolickie a prawa i obowiązki wynikające
ze chrztu
Obowiązek „wypełniania misji, jaką Bóg powierzył pełnić
Kościołowi w świecie”5, który prawodawca nakłada na katolika, a o
którym wspomniano już we wstępie, dotyczy nie tylko katolików
obrządku rzymskiego lecz także wiernych katolickich obrządków
wschodnich6. Obowiązek ten jest na tyle podstawowy, że znalazł się
w Schemacie Fundamentalnego Prawa Kościoła7. Odnośnego kanonu brak w Kodeksie Prawa Kanonicznego Piusa X i Benedykta XV8,
a jego źródeł należy szukać w Dekrecie o Apostolstwie Świeckich
Soboru Watykańskiego II9.
Wierny realizuje ów obowiązek uczestnicząc w potrójnej misji
Chrystusa (tria munera Christi) – kapłańskiej, prorockiej i królewskiej – każdy zgodnie ze swoją własną pozycją w Kościele. W Ko5

Kan. 204§1 KPK.
Zob. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium Auctoritate Ioannis
Pauli PP. II Promulgatus [w:] Acta Apostolicae Sedis 82 (1990), s. 10451362, tłum. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium Auctoritate Ioannis
Pauli PP. II Promulgatus. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II, red. L. Adamowicz, Lublin 2002
[dalej: CCEO], kan. 7§1.
7
Zob. Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis cum Relatione, Città del
Vaticano 1969, tłum. Schemat Fundamentalnego Prawa Kościoła [w:]
Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, t. III, z. 3, red. E. Sztafrowski,
[dalej: SLEF], s. 98-170, kan. 11-12.
8
Zob. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximiiussu Digestus Benedicti Papae XV Auctoritate Promulgatus [w:] Acta Apostolicae Sedis 9 II
(1917), s. 2-593, tłum. własne [dalej: CIC].
9
Zob. Decretum de Apostolatu Laicorum [w:] Acta Apostolicae Sedis 58
(1966), s. 837-864, tłum. Dekret o Apostolstwie Świeckich [w:]Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002,
s. 377-401, n. 3.
6

16

ściele są trzy pozycje (stany): święci szafarze, czyli duchowni,
świeccy oraz wierni powołani do życia konsekrowanego i apostolskiego10. Członek każdego z tych trzech stanów w inny, właściwy
sobie sposób „wypełniania misję, jaką Bóg powierzył pełnić Kościołowi w świecie”. Każdemu jednak przysługuje do wypełniania tej
misji narzędzie w postaci odpowiedniego wychowania.
O prawie do chrześcijańskiego wychowania prawodawca pisze
w kan. 217 KPK: „Wierni, którzy to przez chrzest są powoływani do
prowadzenia życia zgodnego z doktryną ewangeliczną, posiadają prawo do wychowania chrześcijańskiego, przez które mają być odpowiednio przygotowywani do osiągnięcia dojrzałości osoby ludzkiej i
jednocześnie do poznania i przeżywania tajemnicy zbawienia”11.
Przepis ten, podobnie jak poprzedni, znalazł się w Kodeksie
Kanonów Kościołów Wschodnich12 oraz w Schemacie Fundamentalnego Prawa Kościoła13. Brak go natomiast w Kodeksie piobenedyktyńskim, zaś jego źródeł należy upatrywać w Deklaracji o
Wychowaniu Chrześcijańskim Soboru Watykańskiego II14.
Proklamowane przez prawodawcę kościelnego prawo do
chrześcijańskiego wychowania ma silne umocowanie w prawie
świeckim i koresponduje z gwarancjami wolności religijnej, będącej
przedmiotem umów międzynarodowych i ustaw konstytucyjnych15.
Prawo do chrześcijańskiego wychowania, podobnie jak obowiązek wypełniania w świecie misji Kościoła wynika z sakramentu
10

Zob. kan. 207 KPK.
Kan. 217 KPK.
12
Zob. kan. 20 CCEO.
13
Zob. kan. 24§1 SLEF.
14
Zob. Declaratio de Educatione Christiana [w:] Acta Apostolicae
Sedis 58 (1966), s. 728-739, tłum. Deklaracja o Wychowaniu Chrześcijańskim [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, red. M.
Przybył, Poznań 2002, s. 314-324, [dalej: GE], n. 2.
15
Zob. art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167); art. 14, ust. 1 Konwencji o
Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526); art.. 9, ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z
1993 r. Nr 61, poz. 284); art. 53, ust. 1-2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
11
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chrztu. Ów prawo wiernego do chrześcijańskiego wychowania nakłada na Kościół obowiązek jego realizacji. Kościół realizuje ten
obowiązek przede wszystkim poprzez rodziców. Obowiązek chrześcijańskiego wychowania dzieci przez rodziców jest na tyle poważny, że jeśli nie ma nadziei na chrześcijańskiej wychowanie potomstwa, należy odmówić udzielenia chrztu. Obowiązek wychowania po
chrześcijańsku swego potomstwa nie wynika ze chrztu dziecka.
Chrzest obowiązek ten tylko utwierdza. Samo zrodzenie potomstwa
nakłada na rodziców obowiązek jego wychowania. Zrodzenie nie
daje jednak dziecku prawa do chrześcijańskiego wychowania. Prawo
to dziecko otrzymuje w momencie chrztu, choć obowiązek chrześcijańskiego wychowania po stronie jego rodziców już istnieje.
Kościół nie zezwala na chrzest dzieci, jeśli jego rodzice nie
zagwarantują im chrześcijańskiego wychowania. Prawodawca ujął to
w kan. 868§1.2°: „Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:
[…] aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku […]”16. Podobnie kwestię tę ujmuje stary Kodeks17
oraz kodyfikacja Kościołów Wschodnich18. Sobór Watykański II,
mający charakter bardziej duszpasterski niż prawny, nie wspomina
szczegółowo o omawianym przepisie, nakazując jedynie, by w obrzędzie chrztu dzieci, bardziej uwydatnić rolę i obowiązki rodziców
dziecka19.
Z punktu widzenia prawnego należy zwrócić uwagę, że gwarancja chrześcijańskiego wychowania dzieci jest potrzebna do godziwości a nie ważności chrztu. Jednocześnie,choć gwarancję chrześcijańskiego wychowania mają dać rodzice (względnie prawni opiekunowie), to realizacja tego zadania może być powierzona chrzestnym, bądź innym członkom rodziny20. Gdy jednak brak takiej gwa16

Kan. 868§1.2° KPK.
Zob. kan. 751§2 CIC.
18
Zob. kan. 681§1.1° CCEO.
19
Zob. Constitutio de Sacra Liturgia [w:] Acta Apostolicae Sedis 56
(1964), s. 97-138, tłum. Konstytucja o Liturgii Świętej [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002, s.
48-78, n. 67.
20
Zob. Instructio de Baptismo Parvulorum [w:] Acta Apostolicae Sedis72 (1980), s. 1137-1156, tłum. Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na
17
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rancji z jakiejkolwiek strony (szeroko rozumianej społeczności wiernych), chrzest należy odłożyć. Nie oznacza to, że dziecko nie będzie
mogło zostać ochrzczone w przyszłości, kiedy będzie możliwe
udzielenie gwarancji jego chrześcijańskiego wychowania. Niemniej
jednak brak takiej gwarancji może wstrzymać na jakiś czas udzielenie sakramentu chrztu, gdyż dziecko wraz z chrztem nabywa prawo
do chrześcijańskiego wychowania, którego nikt nie będzie mu w
stanie zagwarantować, a to zaś naruszy prawo dziecko.
3. Katolickie wychowanie dzieci jako obowiązek rodziców
Katolickie wychowanie dzieci, co już wybrzmiało, powinni w
pierwszym rzędzie zapewnić ich rodzice. Expressis verbis prawodawca wyraził to w kan. 226§2: „Rodzice, ponieważ dali dzieciom
życie, mają bardzo poważny obowiązek i prawo ich wychowania.
Stąd też na pierwszym miejscu do chrześcijańskich rodziców należy
troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci, zgodnie z nauką przekazywaną przez Kościół”. Przepis ten nie znalazł się w Kodeksie z
1917 r., ani w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich, a jego
źródeł należy upatrywać w Deklaracji o Wychowaniu Chrześcijańskim Soboru Watykańskiego II21. Obowiązek chrześcijańskiego wychowania dzieci przez ich rodziców, znalazł się także w Schemacie
Fundamentalnego Prawa Kościoła22.
Proklamowany przez prawodawcę kościelnego obowiązek wychowania dzieci przez ich rodziców ma silne umocowanie w prawie
świeckim i koresponduje z gwarancjami wolności religijnej, będącej
przedmiotem umów międzynarodowych i ustaw konstytucyjnych23.
Prawodawca kościelny wielokrotnie przypomina w Kodeksie o obowiązku jaki spoczywa na rodzicach odnośnie do wychowania swoich
dzieci. Pierwszy raz robi to przy okazji normowania Nauczycielskich
temat Chrztu Dzieci [w:] Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, t. XII, z.
2, red. E. Sztafrowski, s. 298-328, n. 28.2.
21
Zob. n. 3 GE.
22
Zob. kan. 24§2 SLEF.
23
Zob. art. 48, ust. 1 i art. 53, ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.); art. 12, ust. 1 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską (Dz. U. z 1998 r.
Nr 51, poz. 318).
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zadań Kościoła (kan. 793§1 KPK)24, a następnie dwukrotnie w przepisach dotyczących małżeństwa (kan. 1055§125, 113626 KPK). Kontekstualne czytanie przytoczonych powyżej czterech kanonów pozwala
na postawienie tezy, że prawodawca kościelnyotacza szczególną troską wychowywanie dzieci przez ich rodziców27. Nacisk prawodawcy
jest w tym wypadku na tyle duży, że trudno znaleźć inną normę, która
występowała w Kodeksie tak wiele razy.
Zgodnie z omawianymi przepisami rodzice lub ci którzy ich
prawnie zastępują mają najcięższy i najpierwszy obowiązek wychowania swojego potomstwa po chrześcijańsku, uwzględniając przy
tym rozwój zarówno fizyczny, społeczny i kulturalny, jak i moralny i
religijny28. Obowiązek ten wynika po pierwsze ze zrodzenia potomstwa, a po wtóre z zawarcia przez nich małżeńskiego przymierza.
Przywołując to co już powiedziano o prawie dziecka do chrześcijańskiego wychowania i zestawiając to z obowiązkiem rodziców
do udzielenia takiego wychowania swoim dzieciom należy zauważyć, że obowiązek rodziców jest uprzedni względem prawa dziecka.
Obowiązek ten wynika bowiem ze zrodzenia potomstwa oraz z sa24

Zob. tamże: „Rodzice oraz ci, którzy ich zastępują, mają obowiązek i
zarazem prawo wychowania potomstwa […]”. Zob. kan. 1372 §2 CIC; kan.
627§1 CCEO; n. 3 GE.
25
Zob. tamże: „Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta
tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra
małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między
ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.
Zob. kan.1012§1 CIC; kan. 776§1 CCEO; Constitutio Pastoralis de Ecclesia in Mundohuius Temporis [w:] Acta Apostolicae Sedis 58 (1966), s.
1025-1120, tłum. Konstytucja Duszpasterska o Kościele w Świecie Współczesnym [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, red.
M. Przybył, Poznań 2002, s. 526-606, [dalej: GS], n. 48; kan. 71§1 SLEF.
26
Zob. tamże: „Rodzice mają najcięższy obowiązek i najpierwsze prawo
troszczenia się zgodnie, według swoich możliwości, o wychowanie potomstwa zarówno fizyczne, społeczne i kulturalne, jak i moralne oraz religijne”.
Zob. kan. 1113 CIC; brak odnośnego kanonu w CCEO; n. 48 GS.
27
Zob. H. Stawniak, Udział małżonków – rodziców w kościelnej posłudze nauczania, Prawo Kanoniczne 1-2, 1994, s. 169.
28
Zob. R. Sztychmiler, Rodzicielski obowiązek wychowania dzieci do
życia eucharystycznego, Katecheta 1, 1988, s. 18.
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kramentu małżeństwa, zaś prawo dziecka wynika z sakramentu
chrztu.
Ponadto należy zauważyć, że wykluczenie wychowania potomstwa może stanowić, w myśl kan. 1101§2 KPK, podstawę
stwierdzenia nieważności małżeństwa. Dobro potomstwa (bonum
prolis) nie oznacza bowiem jedynie jego zrodzenia, ale i, jak to wynika z kan. 1055§1, jego wychowanie. Wykluczenie wychowania
potomstwa byłoby więc wykluczeniem jednego z istotnych elementów małżeństwa, a co za tym idzie powodowałoby jego nieważność.
Pozostając w tematyce małżeństwa, w przypadku kiedy jedna
ze stron kontraktu małżeńskiego nie jest wyznania katolickiego,
wówczas strona katolicka, do godziwości, lecz nie do ważności, potrzebuje zgody ordynariusza miejsca na zawarcie takiego związku.
Ta zaś zgoda może zostać wydana wtedy, kiedy strona katolicka
złoży „szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko co w jej mocy, aby
wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim” (kan. 1125.1° KPK).
Jak już zostało to powiedziane, brak takiego przyrzeczenia, a
co za tym idzie brak zgody ordynariusza miejsca nie powoduje nieważności małżeństwa a jedynie jego niegodziwość. Przy czym ważne jest samo złożenie przyrzeczenia a nie jego realizacja. Gdyby z
jakiegoś powodu stronie katolickiej nie udało się ochrzcić i wychować dzieci w Kościele katolickim, to małżeństwo to pozostanie godziwe. Strona bowiem przyrzeka, że zrobi wszystko co w jej mocy,
zaś sam Kościół w tym przypadku nie baczy na efekty takiego przyrzeczenia. Przyrzeczenie to musi być szczere, i strona katolicka powinna podjąć możliwe kroki, by uczynić zadość złożonemu przyrzeczeniu, jednak należy pamiętać o prawie do wychowania potomstwa
strony niekatolickiej. Ona, podobnie jak strona katolicka, może
chcieć wychować zrodzone z tego małżeństwa dzieci w swojej religii29. Nie można jej tego prawa odmówić. Stąd też od strony katolickiej nie wymaga się, by ochrzciła i wychowała dzieci w Kościele

29

Zob. K. Warchałowski, Stanowisko Kościoła w sprawie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi,
Studia Loviciensia 2, 2000, s. 399.
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katolickim, lecz by zrobiła wszystko co w jej mocy, aby w tym Kościele dzieci zostały ochrzczone i wychowane.
Według Kodeksu Prawa Kanonicznego zadanie chrześcijańskiego wychowania dzieci ma dla rodziców charakter uświęcający i
stanowi realizację kapłańskiej misji Chrystusa30 (munera Christi)31.
Podobnej normy brak zarówno w Kodeksie pio-benedyktyńskim, jak i
w kodyfikacji Kościołów Wschodnich, a jego źródeł należy upatrywać
w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego32.
Obowiązek chrześcijańskiego wychowania dzieci nie ustaje w
związku z rozpadem małżeństwa pojmowanym w kategoriach
stwierdzenia nieważności małżeństwa33 lub separacji34. Obowiązek
30

Zob. H. Stawniak, Udział małżonków – rodziców w kościelnej posłudze uświęcania, Prawo Kanoniczne 3-4, 1993, s. 126.
31
Zob. kan. 835§4 KPK: „W zadaniu uświęcania mają swój własny
udział również pozostali wierni, uczestnicząc czynnie na swój sposób w
nabożeństwach liturgicznych, zwłaszcza w Eucharystii. W szczególny sposób uczestniczą w tej posłudze rodzice, prowadząc w duchu chrześcijańskim życie małżeńskie i podejmując chrześcijańskie wychowanie dzieci”.
Por. kan. 52§3 SLEF, gdzie brak wzmianki o szczególnej formie uczestnictwa rodziców w potrójnej misji Chrystusa oraz kan. 64 SLEF, gdzie brak
wzmianki o uczestnictwie świeckich w misji uświęcania.
32
Zob. Constitutio Dogmatica de Ecclesia [w:] Acta Apostolicae Sedis
57 (1965), s. 5-71, tłum. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele [w:] Sobór
Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, red. M. Przybył, Poznań
2002, s. 104-166,n. 41.
33
Zob. kan. 1689 KPK, a po nowelizacji prawa procesowego przez
Franciszka: Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae Quibus Canones
Codicis Iuris Canonici de Causis ad Matrimonii Nullitatem Declarandam
Reformantur [w:] Acta Apostolicae Sedis, 107 (2015), s. 958-970, tłum. List
Apostolski Motu Proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” Reformujący Kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego Dotyczące Spraw o Orzeczenie Nieważności Małżeństwa [w:] List Apostolski Motu Proprio „Mitis Iudex Dominus
Iesus”. List Apostolski Motu Proprio „Mitis et misericors Iesus, Tarnów
2015, s.6-45, kan. 1691§1; Instructio Servanda a Tribunalibus Dioecanis et
Interdioecesanis in Pertractandis Causis Nullitatis Matrimonii [w:] Communicationes 37 (2005), s. 11–92, tłum. Komentarz do Instrukcji
Procesowej „Dignitas connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007, art.
252; brak odnośnego kanonu w CIC; kan. 1377 CCEO, a po nowelizacji
prawa procesowego przez Franciszka: Litterae Apostolicae Motu Proprio
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ten wynika bowiem w pierwszym rzędzie z faktu zrodzenia potomstwa, a po wtóre z małżeństwa. Stąd też na rodzicach, mimo rozpadu
ich związku małżeńskiego, to jest stwierdzenia jego nieważności lub
separacji, nadal spoczywa obowiązek chrześcijańskiego wychowania
dzieci. Choć kodeks o tym nie wspomina, to należy uznać, że obowiązek ten nie ustaje także w związku ze śmiercią jednego z małżonków. W takiej bowiem sytuacji cała odpowiedzialność za wychowanie potomstwa spoczywa na pozostałym rodzicu mimo rozwiązania małżeństwa przez śmierć drugiego.
Mimo tego, że jedną z zasad, które winny kierować reformą
Kodeksu Prawa Kanonicznego była redukcja liczby kar35, zachowała
się kara za sprzeniewierzenie się obowiązkowi chrześcijańskiego
wychowania dzieci. Prawodawca sformułował ją w kan. 1366 KPK:
„Rodzice lub ich zastępujący, którzy oddają dzieci do chrztu lub na
wychowanie w religii niekatolickiej, powinni być ukarani cenzurą
lub inną sprawiedliwą karą”36. Przepis ten znalazł się w Kodeksie
pio-benedyktyńskim37 oraz w kodyfikacji Kościołów Wschodnich38.
Karą za ten delikt jest cezura lub inna kara ekspijacyjna nieokreślona, ferendae sententiae, nakazana. Na mocy Motu Proprio Matrimo-

Datae Quibus Canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de
Causisad Matrimonii Nullitatem Declarandam Reformantur [w:] Acta
Apostolicae Sedis, 107 (2015), s. 946-957, tłum. List Apostolski Motu Proprio „Mitis et Misericors Iesus” Reformujący Kanony Kodeksu Kanonów
Kościołów Wschodnich Dotyczące Spraw o Orzeczenie Nieważności Małżeństwa [w:] List Apostolski Motu Proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus”.
List Apostolski Motu Proprio „Mitis et Misericors Iesus, Tarnów 2015,
s.46-87, kan. 1377§1; n. 3 GE.
34
Zob. kan. 1154 KPK; kan. 1132 CIC; kan. 865 CCEO, n. 3 GE.
35
Zob. Principia quae Codicis Iuris Canonici Recognitionem Dirigant
[w:] Communicationes 2 (1969), s. 77-85, tłum. Zasady które Winny Kierować Reformą Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, t. III, z. 3, red. E. Sztafrowski, s. 5-27, n. 9.
36
Kan. 1366 KPK.
37
Zob. kan. 2319§1.3-4° CIC.
38
Zob. kan. 1439 CCEO.
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nia Mixta Pawła VI, spod tego prawa są wyciągnięte katolickie strony w małżeństwach mieszanych39.
Przy dowodzeniu tego przestępstwa bez znaczenia pozostaje,
czy rodzice dziecka są małżeństwem, czy nie oraz czy są to rodzice
biologiczni, zastępczy, czy tylko osoby ich zastępujące (dziadkowie,
krewni, starsze rodzeństwo, przełożeni zakładu opiekuńczego). Przestępstwo to nie zachodzi wówczas, kiedy dziecko zdobywa wiedzę w
szkole akatolickiej bez żadnych odniesień do spraw religijnych, a
wychowanie katolickie otrzymuje gdzie indziej. Przestępstwem jest
bowiem wychowywanie w religii akatolickiej lub wykształcenie w
takiej religii przy jednoczesnym zaniedbaniu katolickiej formacji
intelektualnej40.
4. Katolickie wychowanie dzieci jako obowiązek Kościoła
„Rodzice katoliccy mają ponadto obowiązek i prawo dobrania
takich środków i instytucji, przy pomocy których, uwzględniając
miejscowe warunki, mogliby lepiej zadbać o katolickie wychowanie
swoich dzieci”41. Wynika stąd, że rodzice w trudzie wychowania nie
pozostają sami. Mają oni bowiem do dyspozycji środki i instytucje,
które ich w tym wspomagają. Wśród nich na czoło wysuwają się
szkoły będące „dla rodziców główną pomocą w wypełnianiu obowiązku wychowania”42. Szkoła nie zastępuje rodziców w trudzie
wychowania, a jedyni pełni funkcje pomocnicze, uzupełniające43.
Stąd też prawodawca wymaga współpracy między szkołą (nauczy-

39

Zob. Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae Normae de Matrimoniis Mixtis Statuuntur[w:] Acta Apostolicae Sedis 62 (1970), s. 257-265,
tłum. Motu Proprio „Matrimonia Mixta” Ustanawiające Przepisy Dotyczące Małżeństw Mieszanych [w:] Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, t.
III, z. 2, red. E. Sztafrowski, s. 5-25, n. 15.
40
Zob. J. Syryjczyk, Troska Kościoła o katolickie wychowanie dzieci w
kanonicznym prawie karnym, Prawo Kanoniczne 3-4, 1987, s. 217.
41
Kan. 793§1 in fine KPK; zob. kan. 1113 i 1372§2 CIC, kan. 627§1
CCEO.
42
Kan. 796§1 KPK; zob. kan. 631§1 CCEO, kan. 90 SLEF.
43
Zob. J. Dyduch, Szkoły katolickie w świetle nowego Kodeksu Prawa
Kanonicznego, Analecta Cracoviensia 1986, s. 352.
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cielami) a rodzicami44. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy mają
prawo wyboru szkoły, która jest jakby drugim wychowawcą. Prawodawca gwarantuje wolność tego wyboru45 jednocześnie nakazując,
by rodzice kierowali swe dzieci do szkół zapewniających katolickie
wychowanie, a jeśli jest to niemożliwe zapewnili im takie wychowanie poza szkołą46.
Prawodawca kościelny w przedmiocie szkół, a pośrednio także
katolickiego wychowania dzieci, nakłada pewne obowiązki także na
wiernych. Wierni, po pierwsze, mają zabiegać o to, by społeczność
świecka uszanowała wolność wyboru szkoły przez rodziców47 Po
drugie „wierni mają zadbać, ażeby ustawy regulujące kształcenie
młodzieży w społeczności świeckiej zapewniały w szkole wychowanie religijne i moralne, zgodnie z sumieniem rodziców”48. Ten drugi
przytoczony obowiązek nałożony na ogół wiernych związany jest z
prawem rodziców „do otrzymania od społeczności świeckiej pomocy
potrzebnych do katolickiego wychowania dzieci”49. Wymienione
dwa obowiązki wiernych względem szkół mają na celu wypracowanie odpowiedniej relacji na linii społeczność świecka – Kościół
(szkoła). Prawodawca zaleca też wiernym, co nie oznacza już obowiązku, „cenienie szkół, będących dla rodziców główną pomocą”50,
a z tego zaś wynika zalecenie popierania szkół katolickich oraz
świadczenia pomocy, gdy idzie o ich zakładanie i utrzymywanie51.
Kościół rości sobie prawo do „zakładania szkół jakiejkolwiek
specjalności, rodzaju i stopnia, a także kierowania nimi”52. Prawodawca precyzuje to prawo w kolejnych kanonach Kodeksu. Przede
wszystkim aplikację tego prawa pozostawia, przy szkołach niższego
44

Zob. kan. 796 §2 KPK, kan. 631§1 CCEO, J. Krukowski, Podmiotowość rodziców w zakresie religijnego i moralnego wychowania dzieci w
ramach edukacji szkolnej, Roczniki Nauk Prawnych 1994, s. 137.
45
Zob. kan. 797 KPK, kan. 627§3 CCEO.
46
Zob. kan. 798 KPK, kan. 633§2 i 637 CCEO, kan. 1374 CIC.
47
Zob. kan. 797 KPK, kan. 627§3 CCEO.
48
Kan. 799 KPK.
49
Kan. 793§2 KPK; zob. kan. 627§2 CCEO.
50
Kan. 796§1 KPK, zob. kan. 631§1 CCEO, kan. 90 SLEF.
51
Zob. kan. 800§2 KPK, kan. 631§1 CCEO, kan. 90 SLEF.
52
Kan. 800§1 KPK, zob. kan. 631§2 CCEO.
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stopnia, biskupowi53 – to on ma za zadanie zakładanie szkół katolickich, tam, gdzie ich brakuje54, przy czym nie chodzi tylko o szkoły
ogólnokształcące, ale także zawodowe, techniczne i inne, wymagane
specjalnymi potrzebami55. Za zgodą biskupa szkoły mogą zakładać
także instytuty zakonne, których charyzmatem jest wychowywanie
dzieci i młodzieży56.
Wychowanie chrześcijańskie nie kończy się na etapie zakończenia edukacji na poziomie szkolnictwa niższego. Prawo do chrześcijańskiego wychowania katolik otrzymuje na chrzcie i posiada je
do końca życia. Po dojściu do pełnoletniości57 przysługuje mu pełne
jego wykonywanie58, to jest przestaje podlegać władzy rodziców lub
opiekunów59. To jednak nie znosi prawa do wychowania chrześcijańskiego. Chrześcijanin może to prawo dalej realizować na przykład
poprzez studia w szkołach wyższych. Kościół, podobnie jak w przypadku szkół niższych, rości sobie prawo do ich zakładania60. Aplikację tego prawa, w przypadku katolickich szkół wyższych61, prawo-

53

Zob. S. Napierała, Zadania biskupów w dziedzinie szkolnictwa katolickiego w Polsce, AnalectaCracoviensia 1993, s. 309.
54
Zob. kan. 802§1 KPK, 635 CCEO, kan. 1375 i 1379§1 CIC.
55
Zob. kan. 802§2 KPK, 635 CCEO, kan. 1375 i 1379§1 CIC.
56
Zob. kan. 801 KPK.
57
Po ukończeniu osiemnastego roku życia, zob. kan. 97§1 KPK.
58
Zob. kan. 98§1 KPK.
59
Zob. kan. 98§2 KPK.
60
Zob. kan. 807 i 815 KPK, kan. 640§1 i 646 CCEO.
61
Uniwersytety katolickie, to te w których, obok szeroko rozumianych
nauk teologicznych, wykłada się nauki świeckie. Przykładem takich uniwersytetów w Polsce jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie (gdzie obok Wydziałów Teologii, Prawa Kanonicznego czy
Filozofii Chrześcijańskiej funkcjonują Wydziały MatematycznoPrzyrodniczy, Biologii i Nauk o Środowisku czy Prawa i Administracji) i
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie (gdzie nauki
świeckie wykłada się na Wydziałach na przykład Matematyki, Informatyki i
Architektury Krajobrazu, czy Biotechnologii i Nauk o Środowisku).
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dawca pozostawia konferencji biskupów62, zaś w przypadku kościelnych szkół wyższych63 rezerwuje Stolicy Apostolskiej64.
Obok szkół wszystkich szczebli, przede wszystkim zaś niższych, rodzicom w trudzie wychowania służą pomocą duszpasterze65.
Na pierwszym miejscu chodzi o proboszcza66, który „w sposób
szczególny troszczy się o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży”67. Kodeks wielokrotnie wspomina o okolicznościach, w których
proboszcz powinien czynić zadość omawianemu obowiązkowi. Są
nimi między innymi przygotowania do przyjęcia sakramentów:
chrztu dorosłych68, bierzmowania69, I Komunii70, małżeństwa71.
Wychowanie katolickie domaga się opieki duszpasterskiej nie
tylko wobec dzieci w wieku szkolnym, ale jak już zostało to wspomniane, także wobec młodzieży studiującej, stąd „biskup diecezjalny
powinien otoczyć studentów szczególną troską duszpasterską, nawet
erygując dla nich parafię albo przynajmniej wyznaczając do tego na
sposób stały niektórych kapłanów. Winien również zatroszczyć się o
to, żeby na uniwersytetach, także niekatolickich, powstały katolickie
ośrodki uniwersyteckie, świadczące młodzieży pomoc, zwłaszcza
duchową”72.

62

Zob. kan. 809 KPK.
Uniwersytety kościelne, to te, w których wykłada się szeroko rozumiane nauki teologiczne – teologię, prawo kanoniczne, historię Kościoła,
filozofię chrześcijańską. Przykładem takiego uniwersytetu w Polsce jest
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
64
Zob. kan. 816 KPK, kan. 649 i 650 CCEO, kan. 1376 CIC.
65
Zob. kan. 794§2 KPK, kan. 628§2 CCEO.
66
Zob. J. Gręźlikowski, Posługa proboszcza w parafii, Ateneum Kapłańskie 134, 2000, s. 252.
67
Kan. 528§1 KPK.
68
Zob. kan. 865 KPK.
69
Zob. kan. 889-890 KPK.
70
Zob. kan. 913-914 KPK.
71
Zob. kan. 1063 KPK.
72
Kan. 813 KPK, zob. kan. 645 CCEO.
63
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Zakończenie
W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że Kodeks
Prawa Kanonicznego Jana Pawła II zawiera liczne przepisy dotyczących katolickiego wychowania dzieci. Przepisy te nie są zawarte w
jakimś konkretnym tytule Kodeksu lecz mieszczą się w wielu różnych jego księgach (Lud Boży, Nauczycielskie zadanie Kościoła,
Uświęcające zadanie Kościoła, Sankcje w Kościele, Procesy). Przepisy te, mimo różnych kontekstów w których się znalazły w obrębie
Kodeksu, są ze sobą bardzo spójne – uzupełniają się, niejednokrotnie
powtarzając.
Wynika z nich, że w kwestii wychowania Kościół pokłada
ogromną nadzieję w rodzicach dzieci. Jest to myśl soborowa, której
brak we wcześniejszym Kodeksie Pio-Benedyktyńskim. Jednocześnie Kościół nie pozostawia całego trudu wychowania dzieci na karbie rodziców posyłając im do pomocy duszpasterzy, w szczególności
zaś proboszczów oraz inne bardziej lub mniej zinstytucjonalizowane
formy wsparcia, wśród których na pierwszym miejscu znajduje się
szkoła.
W perspektywie badawczej od strony prawno-kanoniczej
znajduje się studium komparatystyczne, które w niniejszym artykule
zostało przedstawione jedynie zalążkowo. Porównanie przepisów
Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Kodeku Prawa Kanonicznego Piusa X i Benedykta XV, Kodeksu Kanonów Kościołów
Wschodnich, Schematu Fundamentalnego Prawa Kościoła, czy w
końcu dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz ustaw państwowych o charakterze międzynarodowym i konstytucyjnym pozwoli na
ukazanie ewolucji i wzajemnego przenikania się norm dotyczących
chrześcijańskiego wychowania dzieci. W zakresie teologii pastoralnej jako postulat badawczy jawi się objęcie naukową refleksją działań Kościoła w Polsce na rzecz chrześcijańskiego wychowania dzieci
przez ich rodziców (w pierwszej kolejności) oraz przez szkołę (dopiero w drugiej kolejności) i sformułowanie wniosku, czy szkoła nie
jest w tym wypadku przewartościowana, a rodzice nie pozostają
zaniedbani.
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Streszczenie:
Chrześcijanie mają obowiązek realizacji w świecie misji jaką
Bóg powierzył Kościołowi. Narzędziem do realizacji tej misji jest
chrześcijańskie wychowanie. Prawo do tegożwychowania nabywa
się w momencie chrztu, zaś obowiązek jego realizacji spoczywa w
pierwszej kolejności na rodzicach. Obowiązek ten wynika z faktu
zrodzenia i jest uprzedni względem uprawnienia. Obowiązek ten nie
wygasa w momencie ustania, w jakikolwiek sposób, wspólnoty małżeńskiej rodziców, bowiem wynika z faktu zrodzenia a sakrament
małżeństwa jedynie go potwierdza. Obowiązek chrześcijańskiego
wychowania spoczywa w drugiej kolejności na szkołach. Pomocą w
wychowaniu dzieci służą rodzicom także duszpasterze na czele z
proboszczem, a pośrednio także biskupi i wszyscy wierni.
Słowa kluczowe: obowiązki i prawa wiernych; szkoły; obowiązki rodziców; skutki chrztu; prawa człowieka.
Summary:
Christians are obliged to fulfil in the world of mission which
God has entrusted to the Church. Christian education is a tool for this
mission. The right to this education is acquired at the moment of
baptism, and the obligation to do so rests first with parents. This
obligation is due to the fact of being born and is prior to permissions.
This obligation does not cease at any time, in any way, of the marriage of the parents, as it results from the fact of the birth and the
sacrament of marriage only confirms it. The obligation of Christian
education rests second in schools. Parents are also assisted in the
education of the children by pastors of souls by a pastor of parish,
and indirectly by the bishops and all faithful.
Key words: the obligations and rights Christian faithful;
schools; obligation of parents; effects of baptism; human rights.
Literatura:
Dyduch J., Szkoły katolickie w świetle nowego Kodeksu Prawa
Kanonicznego, AnalectaCracoviensia 1986, s. 349-365.
Gręźlikowski J., Posługa proboszcza w parafii, Ateneum Kapłańskie 134, 2000, s. 243-261.

29

Krukowski J., Definicja chrześcijanina. Komentarz do kan. 204
nowego KPK, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1986 z. 5, s. 29-40.
Krukowski J., Podmiotowość rodziców w zakresie religijnego i
moralnego wychowania dzieci w ramach edukacji szkolnej, Roczniki
Nauk Prawnych 1994, s. 129-148.
Napierała S., Zadania biskupów w dziedzinie szkolnictwa katolickiego w Polsce, Analecta Cracoviensia 1993, s. 307-312.
Stawniak H., Udział małżonków – rodziców w kościelnej posłudze nauczania, Prawo Kanoniczne 1-2, 1994, s. 163-180.
Stawniak H., Udział małżonków – rodziców w kościelnej posłudze uświęcania, Prawo Kanoniczne 3-4, 1993, s. 121-136.
Syryjczyk J., Troska Kościoła o katolickie wychowanie dzieci w
kanonicznym prawie karnym, Prawo Kanoniczne 3-4, 1987, s. 203-229.
Sztychmiler R., Rodzicielski obowiązek wychowania dzieci do
życia eucharystycznego, Katecheta 1, 1988, s. 17-23.
Warchałowski K., Stanowisko Kościoła w sprawie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi, Studia Loviciensia 2, 2000, s. 395-405.

30

Mateusz Szast

Istota i znaczenie pedagogiki katolickiej ‒ ujęcie socjologiczne
Wstęp
Artykuł niniejszy stawia sobie za cel uchwycenie istoty i znaczenia pedagogiki katolickiej z socjologicznego punktu widzenia.
Będzie on także omawiał szerszy kontekst funkcjonowania pedagogiki katolickiej poprzez uwzględnienie kilku istotnych, z punktu
widzenia współczesnego społeczeństwa polskiego, wskaźników. Po
pierwsze, należy zaznaczyć, iż społeczeństwo polskie, biorąc pod
uwagę całościowy kontekst, jest bardzo interesujące ze względu na
niektóre aspekty życia, np. aksjologiaPolaków jako narodu, ogniskuje wokół takich wskaźników jak znaczny odsetek osób określających
się jako osoby religijne i wierzące, rola religii w budowaniu kultury
narodowej czy stanowieniu tożsamości jednostkowej lub grupowej
jest bardzo ważna.Z drugiej zaś strony mamy obecnie do czynienia z
nasilającymi się tendencjami zestawiania owych wskaźników z prądami ponowoczesności, ogniskującymi wokół takich elementów jak:
zmienność, mniejsze przywiązanie do kultury i tradycji, wartości czy
norm, które narzucają pewne schematy i ramy postępowania. Postaram się ukazać także, jaką wartość w społecznym ujęciu może stanowić wychowanie katolickie z uwzględnieniem przypadku Polski.
Podstawy pedagogiki katolickiej
Zagadnienia pedagogiki katolickiej w społecznym ujęciuogniskują wokół problematyki socjologii religii, religijności oraz socjologii wartości. Niemniej jednak przydatne okazały się także analizy
literatury z zakresu socjologii zmian społecznych.Gwoli przypomnienia, we wstępie do rozważań na temat znaczenia pedagogiki
katolickiej, pozwolę sobie na przytoczenie istoty religii w życiu
człowieka biorąc pod uwagę jej socjologiczne ujęcie.W kręgu kultury europejskiej, jak podaje Barbara Szacka, dominuje chrześcijaństwo, które w znacznej mierze określiło jej oblicze. Polska, położona
w środkowo-wschodniej Europie charakteryzuje się dominacją rzym-
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skiego katolicyzmu obrządku łacińskiego1. Kościół odgrywał doniosłą rolę w procesie kształtowania kultur narodowych, np. klasztory,
poprzez prowadzenie szkół przyklasztornych w średniowieczui następnie szkół katedralnych zajmowały się nie tylko kształceniem
teologii i religii, ale były ośrodkami rozległych studiów innych dziedzin nauki, takich jak medycyna, prawo, historia. Zakony ojców
franciszkanów czy ojców dominikanówrealizowały w swoich wspólnotach liczne badania naukowe. Kościół z jednej strony zapewniał
warunki rozwoju kultury by z drugiej strony upowszechnić dzieła
kultury i wychowania2. Według Emila Durkheima, religia „jest ujednoliconym systemem wierzeń i praktyk odnoszącym się do rzeczy
świętych, to znaczy, rzeczy wydzielonych i zakazanych ‒ wierzeń i
praktyk, które jednoczą w jedną moralną wspólnotę zwaną Kościołem, tych wszystkich, którzy się do nich stosują”3. Karol Marks
sformułował słynne stwierdzenie, że „religia to opium dla ludu”.
Religia odsuwa szczęście i nagrodę do przyszłego życia, ucząc rezygnacji i akceptacji istniejących warunków życia. Obietnica przyszłego życia odwraca uwagę ludzi od nierówności i niesprawiedliwości
tego świata. Religia ma silny wydźwięk ideologiczny: wierzenia i
wartości religijne często usprawiedliwiają nierówności miedzy światem ludzi bogatych a biednych4. Stanowisko Maxa Webera opierało
się na badaniach jakie autor prowadził w obrębie religii przyciągających najwięcej wyznawców (hinduizmu, buddyzmu, taoizmu, starożytnego judaizmu oraz chrześcijaństwa) w pracy Etyka protestancka
a duch kapitalizmu, poruszał on między innymi znacznie i wpływ
religii na kształtowanie dziejów świata5.

1

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa
2008, s. 443.
2
J. Turowski, Socjologia.Wielkie struktury społeczne, Wydawnictwo
Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 157.
3
E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego, przeł. J. Swolkień,
[w:] F. Adamiski (red.), Socjologia religii, Wydawnictwo Petrus, Kraków
2011, s. 17.
4
A. Giddens, Socjologia, przeł. A. Szułżyńska, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2004, s. 560.
5
Tamże.
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Niemalże każdy naród, plemię czy grupa etniczna charakteryzuje się występowaniem w jej granicach kultu wierzeń, który określa
pewne mechanizmy i zasady działań zbiorowych. Podobnie jest w
przypadku religii katolickiej, gdzie „Kościół katolicki, zwany także
apostolskim, rzymskim, stanowi duchowe, w rzeczywistości widzialne społeczeństwo ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa‒swego
założyciela”6.Człowiek stanowi bowiem złożoność (composition)
duszy i ciała jako stworzenie najdoskonalsze ze wszystkich rzeczy na
ziemi, co święty Tomasz z Akwinu określił słowami persona significant id quo est perfectissimum in toto natura7. Pedagogika katolicka
sytuuje się w społecznym ujęciu religii w ramach kościoła katolickiego, stanowiąc katolicki zakres wychowania i kształcenia w ramach wspólnoty ogólnoludzkiej zorientowanej wokół Chrystusa i
jego nauki. Program pedagogiki katolickiejogniskuje wokół dwóch
poziomów. Pierwszy, popularyzacyjny, polega na odtwarzaniu i powtarzaniu wypróbowanych zasad i prawd. Drugi z kolei, wyższy,
stanowi poziom naukowy, dotyczący wypracowywania wniosków i
prac w zakresie pedagogiki katolickiej w celu jej rozbudowania w
ścisłej korelacji z filozofią i teologią. Wszystko po to, aby nie działała ona pod wpływem nowożytnej pedagogiki świeckiej, która ogniskuje wokół psychologii (zwłaszcza psychologii doświadczalnej).
Jak uważa Jan Woroniecki „zacieśnianie pola doświadczenia pedagogicznego do badań laboratoryjnych, z którym nieraz można się w
całym tym obozie spotkać, nadaje tego rodzaju pracom cechę szczególnej ciasnoty i bezpłodności. Cały szereg zjawisk, bardzo ważnych
w dziedzinie życia moralnego, a nie dających się badać laboratoryjnie, uchodzi ich uwadze i stąd ich wyniki badań, nawet, gdy są do
przyjęcia,noszą na sobie piętno czegoś jednostronnego,ułamkowego,

6

M. Szast, Stary problem czy nowa ambona?, [w:] J. Zimny (red,),
Otwarte usta. Wolność słowa i mediów, Katedra Pedagogiki Katolickiej,
Stalowa Wola 2013, s. 287.
7
S. Kunowski, System chrześcijańskiego wychowania, [w:] A. Rynio
(red.), Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza
Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola 1999, s. 51.
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nie czerpiącego swych danych z pełni życia ludzkiego, którego zamknąć w ramach laboratorium nie sposób”8.
Zakres prac pedagogiki katolickiej oscyluje zatem wokół
dwóch kluczowych kwestii. Po pierwsze, zasadą naczelną jest fakt
dialogowej relacji człowieka z Bogiem (relacja ta nie jest relacją
dodatkową, przypadkową lecz konstytuującą), by w drugim aspekcie
ukazać, iż człowiek jako obraz Boga realizuje ten obraz właśnie
przez relację dialogową ze Stwórcą9. Pedagogika katolicka pragnie
uzdolnić człowieka do realizacji siebie jako obrazu Boga poprzez
pozwolenie mu na odkrycie tego, czego sam Bóg się po nim spodziewa. W istocie stworzenia boskiego, uznał on, że człowiekowi
potrzebnisą pedagodzy i wychowawcy‒ poczynając od rodziców10.
Dlatego też pedagogika katolicka często nazywana jest pedagogiką
dialogu, czy pedagogiką chrześcijańską. Niemniej jednak określenie
pedagogiki chrześcijańskiej jest pojęciem nieco szerszym, w tym
miejscu nie będę snuł analizy i wnioskowania na temat zależności
pomiędzy obydwoma kategoriami pojęciowymi, jednak przyznać
należy, iż pedagogika katolicka wpisuje się w nurt ogólnej pedagogiki chrześcijańskiej.
Podejmowane są także zarzuty odmawiające pedagogice charakteru naukowości za sprawą braku wykształcenia i jednoznacznie
przyjętej definicji wychowania na skutek wielości systemów pedagogicznych, które trwają i znikają ustępując miejsca innym – niejednokrotnie sobie przecząc. Poza tym, nie można nauczyć się wychowania z samej definicji, gdyż musi ono podlegać otwarciu na nowe,
nieprzewidywalne sytuacje stwarzane przez ludzi. Oznaczałoby to, iż
wychowawca nie może iść naprzód bez precyzyjnie określonego
celu, określonych wartości itp. Wówczas mogłoby nastąpić wykolejenie się wraz z wychowankiem w znaczeniu słów „Czy może niewi-

8

J.Woroniecki,Program pedagogiki Katolickiej, [w:] A. Rynio (red.),
Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola 1999, s. 18.
9
J. Van Der Vloet,Obraz człowieka jako fundament pedagogii, [w:] A. Rynio (red.), Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza
Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola 1999, s. 39.
10
Tamże, s. 42.
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domy prowadzić niewidomego. Czy nie wpadną w dół obydwaj?”11.
Zatem w tym miejscu realizuje się wychowywanie, jako wzbudzanie
poznanie własnego istnienia12, by zrealizować wychowanie jako
wprowadzenie w pełnię rzeczywistości (w pierwszym rzędzie serca
człowieka – do czego Bóg je stworzył)13. Jak powiada Mieczysław
Rusiecki, obecnie zauważa się tendencję do zmian politycznoekonomicznych w naszym kraju – a co za tym idzie – także wprowadzania pionierskich, nowatorskich tendencji (głównie liberalistycznych) w niemal wszystkich dziedzinach życia. Z jednej strony stwarza to pole do zaangażowania Kościoła, jego religijnego oddziaływania w szkole, podczas katechezy czy poprzez media, by drugiej strony dostrzec tendencję do walki z kościołem, protestów przeciwko
wartościom, normom moralnym czy moralności chrześcijańskiej, np.
w wystąpieniach antyklerykalnych (ustawa antyaborcyjna) co implikuje duży rozdźwięk i chaos w poglądach ‒ także wychowawczych.
Mieczysław Rusiecki powiada, iż konfrontują się trzy systemy wychowawcze: chrześcijański, liberalny i socjalistyczny z czego ten
ostatni jeszcze na długo pozostanie w ludzkiej mentalności14.
Poprzez ponowoczesną walkę z dawnymi normami, zasadami
czy wartościami poszukiwane są obecnie wzory osobowe, jako przykład radzenia sobie z wielością ról15. Współczesny człowiek cechuje
11

J. Tarnowski, Pedagogika dialogu, [w:] A. Rynio (red.), Pedagogika
katolicka. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola 1999, s. 69.
12
I.Verhack, Wychowywać, czyli wzbudzać poznanie własnego istnienia,
[w:] A. Rynio (red.), Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, Oficyna
Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola
1999, s. 79.
13
L.Glussani, Wychowanie jako wprowadzeniew pełnię rzeczywistości,
[w:] A. Rynio (red.), Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, Oficyna
Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola
1999, s. 109.
14
M. Rusiecki, System chrześcijańskiego wychowania w relacji do innych systemów, [w:] A. Rynio (red.), Pedagogika katolicka. Zagadnienia
wybrane, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli,
Stalowa Wola 1999, s. 117.
15
K.Cikała, Ponowoczesne wzory osobowe jako przykład radzenia sobie
z wielością ról, [w:] H. Liberska,A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz
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się niestabilnością przekonań, struktur, norm – zagrożona więc wydaje
się tożsamość jednostki, która w ocenie Zygmunta Baumana „wyrasta
z odczucia chybotliwości istnienia, jego manipulowalności, niedookreślenia, niepewności i nieostateczności wszelkich form, jakie przybrało.
Wynika ono także z doznania, że w tych warunkach wybór jest koniecznością, a wolność jest losem człowieka”16. Osoba, która nie potrafi określić swojej tożsamości nie potrafi także sprecyzować swojej
roli w społeczeństwie. Jak powiada Katarzyna Cikała, „z pytaniem:
„Kim jestem?” związane są pozostałe pytania, które spychane są na
margines (…) Przez co tożsamość jednostki ma być określona przez
to, co kupuje, w zależności od tego, z jakim towarem się identyfikuje”17. Człowiek ów jest przez swoje życie wędrownikiem, gdyż nie
potrafi precyzyjnie określić celu swojej podróży, nie jest pielgrzymem,
który obiera konkretny cel ‒ uporządkowaną przyszłość18.
Zagadnienia aksjologii w życiu współczesnego człowieka
Podjęcie kwestii celu życia człowieka w społecznym kontekście obejmuje zagadnienia jego aksjologii. Zatem słuszna wydaje się
trwająca w naukach społecznych dyskusja nad kwestią wartości ze
względu na ich wymiar ekonomiczny, społeczny, moralny, religijny,
teologiczny czy psychologiczny, jako erozji wartości, przewartościowaniu wartości, kryzysie moralności chrześcijańskiej, itp. Wartość w ocenie Janusza Mariańskiego to „zarówno dobra jako cele
działania, jak i postawy (przekonania) wobec tych celów, a także
struktury przekazu wartości i postaw wobec wartości. Rodzina na
przykład jest rozumiana jako wartość sama w sobie, jako przekaźnik
wartości, ale także jako wartość, która może hamować albo przyspieszać realizację innych wartości. Wartości stanowiąnie tylko podstawy skoordynowanych działań, są one także podstawą usensownienia
życia i utrzymania porządku społecznego. Mają funkcje legitymizacyjne w stosunku do norm, przyczym określona norma może być

(red.), Dylematy współczesnych ludzi. Radzenie sobie z wielością ról i zadań, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 25.
16
Tamże, s. 26.
17
Tamże.
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Tamże, s. 28.

36

uprawomocniona przez kilka wartości. Normy z kolei wyznaczają
wzajemne relacje pomiędzy członkami społeczeństwa, pomiędzy
ludźmi a instytucjami”19. Wartości istnieją niezależnie od aprobaty
jednostkowej – tak uważa lubelski socjolog Mariański – natomiast
ludzkie wyobrażenia i doznania emocjonalne nie mają mocy konstytutywnej, co oznacza, iż nie można mówić o kryzysie wartości, ponieważ „światwartości to obiektywna, autonomiczna dziedzina rzeczywistości, rządząca się własnymi, dobrze ugruntowanymi i nienaruszalnymi prawami. Prawda jest prawdą, dobro dobrem, pięknopięknem i doskonałość doskonałością. W tej dziedzinie kryzys jest
niemożliwy”20. Oznacza to, iż kryzys istnieje, ale nie dotyczy on
wartości, lecz naszego przeżywania na skutek zatracenia wrażliwości
ludzkiej na odczytywanie ich hierarchii. Biorąc pod uwagę wartości
religijne, można je rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Pierwsza to
płaszczyzna obiektywna, druga z kolei jest płaszczyzną subiektywną.
Płaszczyzna pierwsza stanowi wartości związane z doktryną Kościoła (prawdy wiary, normy rytualno-kultowe). W sensie obiektywnym
wartości mają charakter ponadindywidualny i niekonieczne realizowane przez jednostkę, ale uznawane przez grupy społeczne za godne
akceptacji. Jak powiada Mariański „Dokonywane wybory wartości,
ich preferencje, mogą odpowiadać lub nie odpowiadać oczekiwaniom Kościoła, są bowiem one zredefiniowane i przystosowane do
potrzeb ludzi wierzących. W związku z tym wartości religijne w
katolicyzmie (w sensie obiektywnym) nie są tożsame z wartościami
religijnymi katolików (w sensie subiektywnym)”21. Wartości ludzkie
i wartości chrześcijańskie nie stoją w sprzeczności, wartości ludzkie
są naturalne, natomiast wartości chrześcijańskie mają swój charakter
religijny i mogą stanowić uzupełnienie, ubogacenie życia ludzkiego i
jego kultury, działalności człowieka, nadawania kulturze głębokich

19

J. Mariański, Wychowanie ku wartościom religijnym. Perspektywa socjologiczna, [w:] K. Chalas, A. Maj, J. Mariański (red.), Wychowanie ku
wartościom religijnym. Elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Jedność,
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treści, motywacji w dążeniu do osiągania wyższych celów (prawda,
miłość, piękno)22.
Wartości jak i religia kształtowane są w kontekście społecznokulturowym, natomiast „związek pomiędzy społeczeństwem i religijnością nie ma jednak charakteru deterministycznego. Homogeniczne i stabilne społeczeństwo tradycyjne było wysoce zintegrowane. Występowały w nim różnice między poszczególnymi sektorami
życia, ale były one złączone razem poprzez dotyczący ich wszystkich
zbiorowy sens. Ten integrujący sens czy porządek miał zwykle charakter religijny. Dla jednostki znaczyło to po prostu, że takie same
integrujące symbole przenikały różne sektory jej codziennego życia”23. Zatem wartości religijne ujmowane są jako uniwersalne wartości kultury, które w pewnym stopniu są niezależne od rozwoju
cywilizacyjno-kulturowego (dla chłopa wartości religijne były bardzo ważne ponieważ wyznaczały funkcje światopoglądowe, interpretacyjne, spajały grupy rodzinne czy społeczność narodową)24. W
chwili dyferencjacji, porządek religijny przybrał nieco inną formę,
ponieważ religia jak również moralność uległy prywatyzacji, co
oznacza, że „religia przestawiła się w osobistą wiarę, moralność z
kolei w subiektywne sumienie”25, z jednej strony występowały hasła
autokreacji i samostanowienia, by z drugiej strony narzucić niejako
człowiekowi kreowanie tożsamości poprzez konsumpcję, implikując
zmienność tożsamości ‒ tak jak zmienny jest wzrost konsumpcji,
trudnej do utrzymaniana dłuższy czas. Zauważa się współcześnie
slogany traktujące o człowieku jako „kowalu własnego losu”, w myśl
zasady, by on sam panował nad własnym życiem, był niejako jego
twórcą, by z drugiej strony dostarczyć dowodów utraty kontroli nad
życiem człowieka ze względu na zmienność porządku cywilizacyjno-technicznego uwarunkowanego trendami konsumpcyjnymi26.
Zatem religia może stanowić swego rodzaju pewność spokoju, powrotu do treści fundamentalnych poprzez powrót wypartych treści w
22
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najbardziej podstawowym sensie, na przykład poprzez moralny sens
życia, które jest rozmywane przez nowoczesne instytucje27. Wielu
socjologów jest zdania, iż religia nie traci na znaczeniu, zmienia
jedynie kształty, stając się bardziej zindywidualizowaną. Jak dowodzą badania, od połowy lat 70. XX wieku w niektórych krajach europejskich nastąpił wzrost zainteresowania religijnością pozakościelną (okultyzm, magia, reinkarnacja), jednakże wiara ta jest na niższym poziomie aniżeli wiara w Boga. Nie istnieją korelacje potwierdzające wypieranie religijności kościelnej religijnością pozakościelną. W przypadku zmniejszenia zainteresowań ludzi wiarą w Boga
spada także zainteresowanie praktykami poza religijnymi28. Religia
bowiem to„zespól przekonań wyznawanych przez członków danej
społeczności, w tym wzbudzające respekt i podziw symbole oraz
obrzędowość. Religie nie zawsze oznaczają wiarę w istoty nadprzyrodzone. Różnica miedzy religią a magią bywa mało uchwytna, ale
na ogół przyjmuje się, że magię praktykują jednostki, natomiast religia wiąże się z obrzędowością zbiorową”29.
Współczesny człowiek to jednostka zagubiona, poszukująca
udanego, szczęśliwego życia, odnosząc się sceptycznie do wszystkiego, co rości sobie prawo do bycia obowiązującym. Jak powiada
Mariański „Jeżeli nawet z socjologicznego punktu widzenia można
twierdzić, że wartości są konstruktem społecznym, to nie jest bynajmniej irracjonalnym oczekiwanie, że społeczeństwo nie będzie
„wyprane” z wartości, że będą w nim zasady wymagające lojalności
i poszanowania. Potrzebne jest jednak wychowanie ku wartościom
uniwersalnym w ramach pedagogiki moralności”30. Pedagogika katolicka, pierwiastek pedagogiki moralności właściwie zawiera, gdyż
skupia wychowanie człowieka w oparciu o holistyczne, całościowe
traktowanie jednostki w myśl zasady, iż to właśnie człowiek, ze swoim ciałem, duszą i sposobnościami winien być obiektem wychowa27
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nia. Podobnie jak religia w ocenie Durkheima jest czymś wybitnie
społecznym, natomiast wyobrażenia religijne są wyobrażeniami
zbiorowymi, obrzędy stanowią sposób działania zasad rodzących się
w grupach społecznych i mają za zadanie wzbudzanie, utrzymywanie
lub określanie pewnych stanów duchowych jednostek jako efekt
myśli zbiorowej31 ‒ tak samo wychowanie w ramach pedagogiki
katolickiej stawia sobie za cel przeprowadzenie człowieka przez
życie i doprowadzenie go do celu ostatecznegoa zatem do nieba.
W trakcie analizy socjologicznego ujęcia istoty pedagogiki katolickiej, należy wykazać zarys ogólnospołecznych uwarunkowań
aksjologii Polaków. Według Diagnozy Społecznej 2015 (redakcja
Janusz Czapiński i Tomasz Panek) system wartości Polaków jest
stabilny – o czym dokładnie mówią dane zamieszczone w tabeli poniżej. Jak uważają autorzy raportu, wzrost zamożności Polaków odbija się także na ich aksjologii, ale tempo spadków nie jest bardzo
duże biorąc pod uwagę znaczenie Boga. Jednakże jest ono tożsame
ze spadkiem praktyk religijnych oraz modlitwy32. Pedagogika katolicka ściśle łączy się zatem z kwestią znaczenia Boga, religijnością
oraz wychowaniem w nurcie katolickim.
Tabela 1. Wybrane, kardynalne wartości Polaków i ich ocena w
latach 1995-2015
Rok
N
Wartość
Pieniądze
Dzieci
Udane
małżeństwo
Praca
Przyjaciele
Opatrzność,
Bóg

31

1995
N302
0
336,1
551,0
555,9
229,6
55,6
116,4

339,2
443,4
558,0

2003
N939
7
333,3
443,3
553,7

2005
N856
0
332,9
445,1
555,6

330,8
44,6
116,0

335,5
55,9
115,4

334,7
88,0
115,6

1997
N2094

2000
N6632

339,3
550,3
558,8
228,9
55,0
115,6

330,3
448,8
556,6

2011
N262
21
228,2
447,6
553,4

2013
N262
48
229,0
446,1
550,3

2015
N219
50
228,3
448,7
550,3

331,9
110,4
115,4

330,7
110,4
113,3

332,1
110,6
112,9

330,0
111,6
113,1

2009
N23784
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Źródło: J. Czapiński, Indywidualna jakość i styl życia, w: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia
Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, s. 272.

Według badań amerykańskich i europejskich, osoby wierzące
oraz praktykujące przejawiają mniejsze skłonności do zachorowalności na depresję, deklarują również większe poczucie szczęścia jednocześnie charakteryzują się lepszym znoszeniem skutków traumatycznych przeżyć. Wszystko za sprawą tzw. Efektu buforowego. Biorąc
pod uwagę 2011 rok, wówczas praktyki religijne były 21 predyktorem dobrostanu psychicznego33. W roku 2013, około 41,6% osób
dorosłych deklarowało systematyczny udział w nabożeństwach i
innych uroczystościach religijnych (o 1,3% mniej niż w 2011 r. i o
jedną czwartą mniej niż w 1992 r.). Według autora raportu „średnia
częstość udziału w nabożeństwa nie spadła lecz nieznacznie wzrosła
w ostatnich dwóch latach za sprawą wzrostu odsetka osób uczestniczących w uroczystościach religijnych nieregularnie (1-3 razy w
miesiącu)”. Co ważne, Polacy przejawiali tendencję do zawierzania
swoich trosk czy kłopotów Bogu przy spadku częstotliwości praktykowania w uroczystościach religijnych – wskazuje to nade instytucjonalizację, czyli prywatyzację wiary poprzez obserwowany proces
indywidualizacji zachowań religijnych34.
Z kolei w roku 2015, 42,7% osób dorosłych zadeklarowało
systematyczny udział w nabożeństwach religijnych, tyle samo co w
2011 roku. Autorzy wskazuję, iż jest to pierwszy od lat 90. XX wieku wzrost znaczenia praktyk religijnych wśród Polaków, natomiast w
2015 roku zaobserwowano spadek jednostek uciekających się w
trudnych momentach swojego życia do modlitwy. Trudno zatem
przesądzać, czy następuje odrodzenia religijne Polaków czy hamowanie procesu sekularyzacji35.
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Pedagogika katolicka w zakresie kreowania tożsamości
Religia jak również osadzone na jej ramach kategorie wychowania katolickiego nie są obojętne dla kształtowania tożsamości
jednostek a także grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem
narodu, określonego jako „dynamiczna wspólnota typu idealnego
powstała w toku rozwoju historycznego, mająca cechy obiektywne i
subiektywne”36. Cechy te obejmują następujące aspekty życia: nazwę, która została przyjęta przez członków, wspólny język, określone terytorium (ojczyzna), przekonanie o wspólnym pochodzeniu,
świadomość dziedzictwa narodowego, tradycji, kultury, historii,
własne państwo lub starania o państwo oraz komponenty objawiające
się poprzez silne więzi emocjonalne w kontekście poczucia odrębności w stosunku do innych wspólnot37.
Jak podaje Małgorzata Budyta-Budzyńska, wymienione cechy
konstytutywne narodu można podzielić na dwie grupy. Pierwsza
obejmuje cechy fizyczne (obiektywne) narodu takie jak terytorium,
pochodzenie, a druga związana jest z działalnością ludzką (język, kultura, więź emocjonalna, solidarność, poczucie wartości czy religia)38.
Religia i język w kontekście narodu jako wspólnoty, której członkowie
uczestniczą w tej samej kulturze, to jedne z najważniejszych elementów konstytutywnych narodu polskiego. Na ten temat napisano wiele
dzieł, zarówno naukowych, teologicznych czy prozy. Należy zauważyć, iż burzliwa historia narodu polskiego (celowo używam pojęcia
narodu a nie państwa dla oddzielenia obydwu kategorii pojęciowych),
aby w sposób obrazowy naświetlić zasadność traktowania religii
rzymskokatolickiej i jej wpływu na kształtowanie kultury narodu polskiego, albowiem „naród to wspólnota wyrażająca się w kulturze i
przez kulturę. Kultura najlepiej i najpełniej odsłania doświadczenia i
przeżycia narodu, dlatego przywódcy narodowi zawsze dużą wagę
przywiązywali do rozwoju kultury narodowej”39, a ramach owej kultury występowały tzw. czynniki narodowotwórcze, którym niewątpliwie
36
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jest religia. Związek istnienia narodu, wspólnotetnicznych jest znany
od dawana, ponieważ to właściwie religia kształtowała system aksjologiczny wspólnoty mając istotny wpływ na jej historię i cele polityczne. Ważne są także treści przekazu religijnego,zwłaszcza język
religii, język rytu liturgicznego, a także instytucjonalne zorganizowanie Kościoła. W przypadku narodu polskiego o wadze religii w historii
Polski świadczą liczne wydarzenia, np. w 1000 roku ustanowienie
metropolii gnieźnieńskiej nie tylko przesunęło granice chrześcijaństwa
na wschód, ale było także uznaniem przez papiestwo nacji polskiej. W
1596 roku zawarto Unię Brzeską i jako oderwanie części wiernych od
Kościoła wschodniego, przyczyniło się do utworzenia odrębności
Małorusinów, późniejszych Ukraińców40. Ustanowienie miejsc kultu
(Jasna Góra, Leżajsk, Kalwaria Pacławska, Kalwaria Zebrzydowska i
wiele innych) – to żywe dowody na znaczenie religii w procesie narodowotwórczym, którego w przypadku narodu polskiego nie da się po
prostu wymazać, zapomnieć czy wykreślać z pamięci. Kanon kultury
narodowej obejmuje zespół dzieł artystycznych, wiedzy, norm, wartości, zasad, której znajomość uważa się za obowiązującą członków
zbiorowości i która jest przekazywana w procesie kulturacji, czyli
wprowadzenia w narodową kulturę poprzez tradycję rodzinną, środowisko i specjalne instytucje oświatowe41. Treści kultury to zatem wzory sposobów odczuwania, rozumienia, reagowania oraz myślenia o
wartościach i wyrastających z tych wartości norm oraz sankcji za ich
nieprzestrzeganie42.
Powstawanie religii i narodu ma swoje korzenie w kształtowaniu
tożsamości narodowej jednostek, oznacza ona „zdolność określenia, kim
się jest, do jakiej grupy się należy, z jaką grupą człowiek się identyfikuje
i do jakiej się przyznaje. Jest to rodzaj samowiedzy dotyczącej tego, co
dla jednostki jest najważniejsze, najbardziej charakterystyczne, co ją
tworzy i jest jej istotą. „Pojęcie tożsamości określa refleksyjny stosunek
podmiotu wobec samego siebie”43. Zarówno tożsamości jednostkowe i
tożsamości kolektywne (zbiorowe) kształtowane są w obrębie identyfi40
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kacji narodowej oraz walencji kulturowej (znajomość kanonu kulturowego i odróżnienie obcych, innych kultur), tradycji, pamięci w obrębie
kultury dominującej, która narzuca obywatelom pewien wspólny zbiór
wartości oraz symboli (kalendarz świąt oraz rocznic) – nie podlega wątpliwości, iż w przypadku Polski dominującym typem kultury jest kultura kształtowana w obrządku katolickim. Tożsamość to także „poznawanie świata i lokowanie siebie w nim. Większość definicji tożsamości
jednostki odnosi się do samoświadomości jednostki. Świadomość ta jest
wynikiem interakcji polegającej na ocenie swoich możliwości w zestawieniu z sytuacjami społecznymi, w które jednostka jest uwikłana. Tożsamość jest dynamiczna, samo modelująca, a jednostki są nieustannie
przeobrażającymi się aktorami społecznymi”44. Jednostka ludzka w
trakcie swojego życia może dokonywać zmian tożsamości, chociażby w
kontekście środowiska w którym żyje poprzez państwo czy język jakim
się posługuje ‒ człowiek może zatem modyfikować cechy tożsamościowe45.
Tożsamość polska osadzona jest w przeważającej większości
na kanonie katolicyzmu, ma silne odzwierciedlenie w kształtowaniu
rzeczywistości społecznej narodu polskiego za sprawą takich wskaźników jak: uroczyste ślubowania (zaprzysiężenia) polityków osadzone w powierzeniu swojej służby Bogu, Ojczyźnie i całemu narodowi.
Poza tym liczne upamiętnienia i ustanowienia świąt, jako dni wolnych od pracy w oparciu o kalendarz liturgiczny oznaczać może, iż
katolicyzm w Polsce ma znaczną wartość. Święta narodowe traktowane są na równi ze świętami religijnymi, gdzie objawia się także
kult miejsc świętych, spotkania polityków czy zabieranie głosu głowy państwa lub szefa rządu w miejscach kultu. Liczne sakramentalia, wzrost kultu świętych i błogosławionych poprzez nadawanie ich
imieninom nazw ulic, placów, skwerów lub ważnych elementów
architektury krajobrazu. Wobec powyższych przykładów, nasuwają
się dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego więc jest małe w stosunku do
44
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innych modeli, zainteresowanie wychowaniem (kształceniem) człowieka w ramach wartości katolickich? Po drugie, jakie ogniwo systemu społecznego zawiodło: instytucje kościele czy instytucje społeczne? Odpowiedź na pierwsze pytanie tkwi w braku wypracowanego mechanizmu wpływu oraz skutecznych narzędzi do pogłębiania
świadomości znaczenia wychowania katolickiego osób wierzących
odnośnie kształtowania jednostki ludzkiej w obrębie religii. Odpowiedź na drugie pytanie może zawierać się w wygodnictwie polegającym na powierzaniu roli wychowania państwu, które nomen omen,
oparte na ideologii świeckiej (w zależności od ekipy rządzącej nacechowane albo poglądami centro lewicowymi, albo poglądami skrajnie prawicowymi), które nie wywiązują się z roli wychowywania
pokoleń Polaków w oparciu o ich korzenie czy aspektystanowiące o
ich narodowości, tożsamości – co potwierdzają liczne dysputy na
temat wadliwości systemu edukacyjnego, liczne zmiany, przeobrażenia, które rykoszetem odbijają się na jednostkach bezbronnych jakimi są dzieci i ich rodzice. Skoro aksjologia narodu polskiego, wpisuje się w ryt pedagogiki katolickiej, może warto zwrócić większą
uwagę na podejmowanie kwestii wychowania właśnie w tym rycie –
wszystko po to, aby zharmonizować idę narodowe, tożsamościowe i
wychowawcze jedną spójną klamrą. Jednak podjęcie tego typu działań oznaczałoby odsunięcie na bok dywagacji lecz podjęcie pogłębionej refleksji nt. zasadności wychowania katolickiego przez hierarchów kościelnych, którzy nota bene nie wykazują starań (działań
praktycznych) w tym kierunku. Zachowania instytucji kościelnych
odzwierciedlają statystyki, gdzie poparcie dla Kościoła jako instytucji spada, ale zaufanie do ludzi ogółem, powoli, ale rośnie. Kościół
rzymskokatolicki cieszył się w 2015 roku 67% poparciem, podczas,
gdy wskaźnik zaufania do ludzi ogółem wśród Polaków wyniósł
78%46. Do Kościoła katolickiego przynależność deklaruje, w zależności od regionu, od 91,1% do 94,2% badanych powyżej 16 roku
życia47. Wskaźnikiem mierzącym poziom religijności jest tzw. „au46

A. Bieńkuńska, K. Sobestjański, P. Łysoń (red.), Terytorialne zróżnicowanie jakości życia w Polsce w 2015 r.,Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2017, s. 38.
47
Tamże.

45

todeklaracja wiary” będąca osobistym stosunkiem badanych do wiary religijnej. Według danych Polacy jako osoby wierzące zadeklarowali się zdecydowanej większość społeczeństwa (70%), natomiast
osoby głęboko wierzące stanowiły 10%, co łącznie daje 80% mieszkańców Polski. Osoby niezdecydowane, ale przywiązane do tradycji
religijnej lub poszukujące stanowiły odsetek 12% badanych, natomiast jednostki obojętne to odsetek 5% natomiast niewierzące 3%48.
Podsumowanie
Zagadnienia pedagogiki katolickiej są w szerokim ujęciu istotne z punktu widzenia jednostki. Jest to złożona koncepcja wychowania, obejmująca całokształt rozwoju człowieka z nacechowaniem na
zbawienie (najważniejszy cel ostateczny). Wszystko to ze względu
na traktowanie wychowania, jako naczelnej zasady kształtowania
człowieka, który ma istotny wpływ na życie rodziny, społeczeństwa i
całego świata49.
W obrębie świadomości społecznej, etnicznej i narodowej religia katolicka na stałe wpisała się w kanon kultury, dlatego też fakt
kreowania wychowania w obrębie właśnie tego obrządku nie budzi
wątpliwości i budzić nie powinien skoro jednostki ukształtowane są
w ramach norm oraz wartości właśnie katolickich. Pomimo zmieniającej się rzeczywistości społecznej zogniskowanej wokół konsumpcji, pedagogika katolicka obejmuje działania zmierzające do wychowywania człowieka biorąc pod uwagę wszystkie przejawy jego życia, do których zalicza się ciało, rozum oraz ducha. W przypadku
realizacji idei wychowania podsuwanego przez rozmaite koncepcje
współczesnej pedagogiki, charyzmat całościowego wychowania
stawia wiele pytań, które w ocenie jednostki ukształtowanej wokół
aksjologii katolickiej pozostają bez odpowiedzi. Stąd wzrasta zainteresowanie rodziców kształceniem ich dzieci w ramach szkół katolickich, czego przykładem są takie państwa jak Słowacja, Węgry a
obecnie trend ten jest także dostrzeganyw Polsce, kiedy to spotykane
są sytuacje w których rodzice muszą zapisywać swoje dzieci do
48
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przedszkoli, żłobków o profilu katolickim w aglomeracjach miejskich z dużym wyprzedzeniem. Wynikać to może z dwóch przesłanek. Pierwsza to wola kształtowania człowieka w oparciu o wartości
katolickie, druga z kolei obejmuje powierzenie kwestii wychowania
człowieka instytucjom kościelnym bez zaangażowania rodziców. W
ramach społeczeństwa wiedzy, taka postawa nie budzi żadnych wątpliwości, ponieważ każda jednostka ma prawo do decydowania o
wyborze metody kształcenia, jej profilu czy zasadach, niemniej jednak zastanawiający pozostaje fakt licznych kontrowersji, polemik
wokół kształcenia katolickiego, podczas, gdy w sytuacji wprowadzania metod liberalistycznych nacechowanych wpływem trendów kultury zachodniej takowych dyskusji brakowało lub były one niedostrzegane. Może i na gruncie polskim powstanie kiedyś opracowanie
(podobnie jak uczynił do James Coleman czy Pierre Bourdieu), które
w sposób empiryczny (obiektywny) podda weryfikacji efekty kształcenia przy wykorzystaniu metod katolickich oraz liberalnych.
Streszczenie:
Artykuł stawia sobie za cel uchwycenie istoty i znaczenia pedagogiki katolickiej z socjologicznego punktu widzenia. Autor stara
się ukazać społeczne ujęcie wartościkatolickich w kontekście narodu
polskiego, omawia równieższerszy kontekst funkcjonowania pedagogiki katolickiej poprzez uwzględnienie kilku istotnych z punktu
widzenia współczesnego społeczeństwa polskiego wskaźników, do
których zalicza się między innymi: znaczenie religii w kształtowaniu
narodu oraz tożsamości Polaków, wpływ wartości chrześcijańskich
w kształtowaniu kultury Polaków. Wszystko po to, aby ukazać zastawienie wspominanych aspektów z nasilającymi się tendencjami,
prądami ponowoczesności, ogniskującymi wokół takich elementów
jak: zmienność, mniejsze przywiązanie do kultury i tradycji, wartości
czy norm, które narzucają pewne schematy i ramy postępowania. W
końcowej części artykułu, autor stawia otwarte pytanie na temat braku wykształconego mechanizmu wykorzystania potencjału społeczno-narodowego w celu budowy zharmonizowanego systemu edukacyjno-wychowawczego obejmującego całokształt życia Polaków.
Słowa klucze: pedagogika katolicka, wychowanie chrześcijańskie, religia jako wartość
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Abstract:
The essence and importance of Catholic pedagogy – sociological approach
The aim of this article is to capture the essence and importance
of Catholic education from a sociological point of view. The author
attempts to show the social recognition of Catholic values in the
context of Polish nation. Furthermore, the wider context of the functioning of Catholic pedagogy is discussed by talking into account
several significant factors. The particular factors presented from the
point of view of contemporary Polish society are among others witch
impose the importance of religion in shaping the Polish nation and
the identity of the Poles along with the influence of Christian values
in shaping the culture of Poles. All that to illustrate above-mentioned
aspects with intensifying tendencies and currents of post-modernity
focussing around elements such as variability, less attachment to the
culture traditions, values and standards with impose certain schemes
and framework of demeanour. In the final part of the article, the author raises an open question about the lack of an educated mechanism for exploiting the socio-national potential in order to build a
harmonized education and education system covering the complete
life of Poles.
Keyword: catholic pedagogy, Christian education, religion as
a value
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(1/2015), ss. 11-30.
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Nikol Volková

Úloha ženy a jej poslanie v synoptickej tradícii
Úvod
Naším zámerom je nahliadnuť cez Nový zákon na evanjeliá,
ktoré nám majú priblížiť kresťanskú tradíciu, v ktorej je zachytený
sám Ježiš. Ježišovo evanjelium bolo najskôr tradované ústne a neskôr
aj písomne. Bolo hlásané a písané jeho učeníkmi. Štyria evanjelisti
Matúš, Marek, Lukáš a Ján nás cez svoje knihy uvádzajú do sledu
udalostí Ježišovho života, jeho služby, vyučovania a príbehy rôznych
ľudí, ktorí sa priamo stretli so Synom Božím a prežili oslobodenie,
uzdravenie, požehnanie a vzkriesenie z mŕtvych.
Poukazuje sa vždy na skupinu dvanástich apoštolov počas
Ježišovho účinkovania, no predsa v rozhodujúcich momentoch
Ježišovej činnosti sú zdôrazňované aj ženské postavy. Biblický
pohľad nám dáva do popredia pravdu, že ženy vo všetkých
evanjeliách zohrávajú dôležitú úlohu. Prítomnosť žien v evanjeliách
je veľmi výrazná a stále spojená v súvislosti s Ježišovým
účinkovaním. V čase, keď Ježiš účinkoval na tejto zemi, mnohé
národy si nevážili ženy tak, ako teraz, boli podradenejšou kastou. No
Ježiš porušil v tej dobe každý zákon kultúry a prejavoval ženám úctu,
pretože všetky ženy boli jeho milovanými dcérami (napr. rozhovor
so samaritánkou pri studni, zmáčanie a poutieranie jeho nôh vlasmi
Máriou, zachránenie ženy pred ukameňovaním „kto je bez viny, nech
prvý hodí kameňom“, pod krížom stali ženy a taktiež pri
zmrvychvstaní sa zjavuje ženám). Zdá sa, že jeho postoj k ženám je
vyjadrený v synoptickej, Jánovskej a Pavlovskej tradícii, ktoré
sprevádzali Ježiša Krista v jeho učení a pôsobení. Samozrejme, vždy
po jeho boku bola aj jeho matka „Mária“, pretože vedela, že je to jej
úloha a poslanie.
Ženy zobrazené v evanjeliách sú predstavené ako tie, ktoré sa
neboja vstúpiť z vlastnej iniciatívy do dialógu s Ježišom, chápu jeho
učenie a odpovedajú naň okamžite. Sú to ženy, ktoré s Ježišom viedli
dlhé konverzácie, po ktorých uverili v Ježiša a prijali od neho určité
poslanie ohlasovať jeho zjavenie. Následne sa stali svedkyňami
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pravdy jeho zmŕtvychvstania, modelom viery, kázania a ohlasovania
evanjelia. Stávali sa z nich apoštolky a kazateľky. Z tohto je zrejmé,
že ženy s konkrétnym poslaním patrili k Ježišovým „učeníkom“.
Ježiš nevymedzoval úlohy pre ženy a úlohy pre mužov, ale ženy boli
tie, ktoré preberali iniciatívu, aby uplatnili svoje dary a boli schopné
vziať na seba zodpovedné úlohy ženy misionárky, vyznávačky, apoštolky, kazateľky a ohlasovali zjavenú pravdu, Krista. Tak, ako v tele
cirkvi sú dôležití všetci jej členovia ale každý má odlišnú funkciu,
ako hlava nie je srdce a oči nie sú uší, čo v konečnom dôsledku neznamená, že sú menej dôležité, tak sú ženy a muži rovnako dôležitý,
ale každý z nich ma inú rolu.
Evanjelium
Nový zákon alebo Nová zmluva je zbierka svätých kníh, ktoré
vznikli v kruhoch kresťanstva a sú súčasťou kresťanskej Biblie. V
dnešných vydaniach v zmysle kánonu vytvoreného v 5. st. zahŕňa 27
spisov. Sú to 4 evanjeliá – Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium
podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša a Evanjelium podľa Jána.
Nasleduje kniha Skutky apoštolov, ktorou sa uzatvára členenie Novej
zmluvy podľa historických kníh, v západnom usporiadaní potom
nasleduje štrnásť Pavlových listov, ktoré usporiadal svätý Augustín
podľa istej obsahovej spätosti, a sedem tzv. katolíckych listov. Novú
zmluvu uzatvára Apokalypsa čiže Zjavenie svätého Jána. Podľa východného usporiadania, ktoré používa napr. gréckokatolícka a pravoslávna cirkev, nasleduje po Skutkoch svätých apoštolov sedem katolíckych (všeobecných) listov a až potom Pavlove listy a nakoniec
Zjavenie svätého Jána. Jazykom Novej zmluvy bola gréčtina1.
V 2. storočí po Kr. sa začali výrazom „Evanjelium“ označovať spisy. Význam slova „evanjelium“ pochádza z gréckeho výrazu euangélion, ktorý znamená „dobrú/radostnú správu/zvesť“, alebo
„posolstvo spásy“. Dobrá zvesť čiže posolstvo spásy. Najprv bolo
ohlasované ústne, až neskôr bolo zachytené vo forme evanjelií písomne. Bol tu vyjadrený osobitný pohľad na novú situáciu, mentalitu a
potreby poslucháčov, zvlášť tých, čo pochádzali z pohanských obci2.
1
2
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Porov.: http://www.krestan.info/index.php/novy-zakon-vznik (12.12.2016).
TICHÝ, L.: Úvod do Nového zákona. Svitavy : TRINITAS, 2003. s. 61.

Začiatky ústneho tradovania posolstva boli podmienené aj vnútorntornými potrebami prvokresťanských spoločenstiev, ako je bohoslužba, príprava na krst, formulácia základných vieroučných právd,
pravidla kresťanského života a cirkevné zriadenie. Už v Novom zákone slovo „evanjelium“ nadobudlo osobitný význam a označuje
viacero skutočnosti, ktoré rozprávajú o živote a účinkovaní Ježiša
Krista a obsahovalo posolstvo spásy. Uznané Cirkvou ako autentické
a kánonické boli iba štyri evanjeliá3.
Synoptické evanjeliá boli prvé tri evanjeliá podľa Matúša,
Marka, Lukáša. Nazývajú sa synoptickými (z gr. sýnopsis – celkový
pohľad, prehľad), lebo ak sa ich texty zostavia do paralelných stĺppcov, môžeme porovnať ich slovné a štylistické vzťahy, ktoré sú
dosť podobné, ale v niektorých častiach sa odlišujú. Tieto tri evanjeliá sú celkom príbuzné, ale Jánove evanjelium má celkom svojský
ráz a bolo označené ako najlepší plod všetkých evanjelií4.
Všetky podávajú v základe ten istý prehľad Ježišovho života a
učenia. Tieto evanjeliá sú prepojenosťou evanjelistov s niektorou židoskou alebo pohanokresťanskou obcou. Cieľom týchto evanjelií je vzudiť a posilniť vieru v Ježiša Krista. Musíme však pamätať, že uvedený
výraz na prvom mieste znamená živú osobu Ježiša Krista. Kresťanstvo
nie je náboženstvom knihy, ale náboženstvom vzťahu medzi Bohom a
človekom. Pri oboznámení sa s evanjeliom je potrebné na prvom mieste
pochopiť úzky vzťah medzi Ježišom a apoštolmi. Evanjelium skôr, ako
bolo napísané, bolo ohlasované. Evanjelium je živé a nedá sa spútať,
pretože nie je to kniha. Preto bolo potrebné spoznávať dobu a okolnosti,
ktoré sprevádzali jeho ohlasovanie a predchádzali napísaniu evanjelií.
Pri prístupe k jednotlivým evanjeliám je potrebné si uvedomiť a
ovať evanjeliá za zbierku nábožných zamyslení z historického pozadia,
ale taktiež považovať evanjeliá za Ježišov „životopis“ a pristupovať k
nemu podľa dnešných zásad historickosti5. Synoptici Matúš, Marek,
Lukáš a Ján, napriek tomu, že každý z nich má iný prístup k Ježišovmu
3

Porov.: Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2009. s. 1902.
4
TRUTWIN, W. – MAGA, J.: Otváral nám písma. Spišské Podhradie :
Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, 1993. s. 334.
5
TRSTENSKÝ, F. : Svet Nového zákona. Svit : Katolícke biblické dielo. 2008. s. 19.
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životu a jeho smrti, opísali svoje príbehy vlastným spôsobom, ktoré
nadobudli v jeho blízkosti, keď ho sprevádzali a svedčia aj o jeho ľudskej prirodzenosti6.
Celkovú definitívnu podobu evanjeliám dal až sv. Hieronym7,
ktorý ich nazval podľa začiatku každého evanjelia: Matúš – človek,
lebo začína rodokmeňom Ježiša Krista. Marek – lev, lebo začína
účinkovaním Jána Krstiteľa na púšti. Lukáš – býk, lebo začína obetou
Zachariáša v jeruzalemskom chráme. Ján – orol, lebo začína hymnom o Božom Slove8.
Ježišov postoj k ženám
Z dejinného kultúrneho kresťanského pozadia k nám prenikol
rozhodujúci prevrat, čiže zmena, ktorá vniesla nové svetlo v chápaní
a postavení ženy. Toto nové svetlo prišlo prostredníctvom svojho
zakladateľa, ktoré prinieslo v dejinách ľudstva nesmiernu premenu.
Ježišov všeobecný postoj voči ženám bol poznačený konštantnou,
systematickou reakciou proti jej inferiórnemu postaveniu a bojom za
uznanie rovnosti pohlaví v náboženskej aj sociálnej oblasti. Práve
jeho narodením a účinkovaním začal aj nový proces valorizácie ženy,
ktorý prebiehal zložitým obdobím od prvotnej, stredovekej až po
novovekú Cirkev. Pre ženu v kresťanstve Ježiš predstavoval veľký
vzor vlastnej mužskej identity, pretože integroval ženský prvok do
svojho človečenstva. Týmto zavrhol všetky doterajšie názory a
zvyky voči všetkým ženám9. Dobre vieme, že v Ježišovej blízkosti sa
pohybovali aj ženy, ktoré boli, ako muži adresátmi Ježišovho
posolstva o prichádzajúcom Božom kráľovstve. Ježiš im pripisoval
rovnakú zodpovednosť ako mužom. Ježiš neváhal vyjadriť svoju
úctu a obdiv voči žene a dať ju za vzor aj pre mužov. Jeho poslanie
6

Porov.: JONES, B. D.: Dejiny nášho vykúpenia. Vrútky : AdventOrion s. r. o., 2005. s. 29.
7
Hieronym sa v Cirkvi pokladá za najväčšieho učiteľa vo vykladaní
Svätého písma. Pápež Bonifác VIII. ho v roku 1295 vyhlásil za učiteľa
Cirkvi. http://www.zivotopisysvatych.sk/hieronym/ (10.10.2016).
8
TRSTENSKÝ, F. : Svet Nového zákona. Svit : Katolícke biblické dielo. 2008. s. 20.
9
Porov.: FULA, M.: Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II.. Bratislava : DON BOSCO, 2004. s. 35.
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sa obracia i k ženám na okraj spoločnosti. Aktívne roly žien v jeho
okruhu boli rôzne – ako učeníčky, poslucháčky, ohlasovateľky10.
Uzdravuje ženy nielen telesne, ale integruje ich naspäť do spolspoločnosti. Ženy sú aj v jeho sprievode a prijíma ich pohostinnosť
ako pohostinnosť mužov. Ženy sa vyskytujú aj v kruhu jeho
blízkych. Sú tiež svedkyňami jeho ukrižovania aj pohrebu. Stávajú sa
prvými svedkyňami a ohlasovateľkami zmŕtvychvstalého Ježiša11.
Najvýznamnejšie ženy boli tie, ktoré začali zastávať aktívnu
rolu v rámci Ježišovho účinkovania a poslania. Panna Mária bola
vždy na prvom miesto, lebo svojou vierou a svojím materským dielom spolupracovala na našom vykúpení. Jedinečným spôsobom tu
patrila aj Alžbeta. Ďalšie ženy, ktoré sa pohybovali okolo Ježiša mali
iné zodpovedajúce funkcie12. Za Ježišových čias v Palestíne žila žena
v osobitne diskriminujúcich podmienkach. Tu žil aj Ježiš a apoštoli,
ale práve Ježiš nezaujal voči žiadnej žene nepriateľský alebo odsudzujúci postoj. On bol ten, ktorý pristupoval k nim pozitívne, s úctou, dôstojnosťou, pokorou, rozvážnosťou a hlavne láskou. Hlavne pri
rôznych stretnutiach s nimi prejavoval otvorenosť a vnútornú slobodu, ktorú im chcel preukázať, ako bola preukázaná jemu Bohom.
Práve žene ako osobe sa dostáva veľká pozornosť a dôstojnosť, ktorú
vydvihoval, pripomínal a obnovoval a ktorá je aj obsahom evanjelií a
vykúpenia, pre ktoré bol poslaný na tento svet. Jeho slová odsudzovali všetko, čo bolo povedané urážajúco na ženu, pretože ponižovali jej ľudskú dôstojnosť a on objavoval v nej silu a svetlo pravdy. Boli predsa jeho milovanými dcérami13.
Už aj apoštol Pavol písal o Božom Synovi a poukazoval, že je
to ten, ktorý bol „narodený zo ženy“ (Ga 4,4), že nie je už rozdiel
medzi mužom a ženou (Ga 3,28). Naklonený postoj k žene mali aj
evanjelisti Lukáš a Ján. Poukazovali, že ani Ježišova matka (J 2,1)
10

RYŠKOVÁ, M.: Doba Ježíše Nazaretského. Praha : Univerzita Karlova – Karolinum, 2008. s.193.
11
Porov.: RYŠKOVÁ, M.: Doba Ježíše Nazaretského. Praha : Univerzita Karlova – Karolinum, 2008. s.193.
12
Porov.: BENEDIKT XVI.: Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.
Trnava : Dobrá kniha, 2008. s. 170.
13
Porov.: FULA, M.: Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II.. Bratislava : DON BOSCO, 2004. s. 35 – 36.
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nebola na svadobnej hostine v Káne oddelená od muža, preto už
vtedy bola poukázaná jej silná autorita voči Synovi aj ostatným (J
2,3.5). Ježiš Kristus vždy hovoril slobodne so ženami a vyzdvihoval
ich, ako bola napr. samarská žena (J 4,27), taktiež skupinu žien, ktoré
sa o neho starali a slúžili mu, boli to aj jeho apoštoli. Práve Ježiš
poslal a vybral si ženy, ako svedkyne, ktoré oznámili apoštolom, že
vstal z mŕtvych. Jednoducho mohol sa zjaviť najprv apoštolom, čo
neskôr aj urobil, ale on posiela práve ženy, ako svojich poslov14. Vo
svojich podobenstvách Ježiš hovorí o žene s úctou a sympatiami.
Rozdiely medzi mužmi a ženami nečinil a nepoukazoval, mal so
ženami súcit, preto im pomáhal zázrakmi a odpúšťal im hriechy.
Hlavne vyzdvihoval ľudskú dôstojnosť a zdôrazňoval, že žena je
plnohodnotná voči mužovi a týka sa to aj manželstva (Mk 10,2-12,
12,18-27)15. Zázraky, ktoré vykonal na príhovor alebo v prospech
žien, len odpovedajú na očakávania ľudského oslobodenia a reintegrácie ženy a sú znakom príchodu Božieho kráľovstva16.
Ježišove slová stále pozdvihovali jeho matku Máriu, záležalo
mu na tom, aby sme Máriu nasledovali, aby sme k nemu šli Máriinou
cestou. Ježiš veľmi miloval svoju matku a to výnimočným a nezvyčajným spôsobom, pretože mu dokázala dať všetko a nasledovala ho.
Veď práve ona bola tá, ktorá si zvolila panenstvo, uskutočnila ho
nielen v zmysle zachovania čistoty bez manželstva, ale aj v zmysle
celkového odovzdania sa Bohu z lásky. Odovzdala sa Bohu, a to bez
výhrad, dokonalým spôsobom, stala sa najskôr snúbenicou až neskôr
Matkou Slova. Pretože len žena, ktorá miluje, nechce mu vtedy v
ničom prekážať. Aj keď sama mu zháňa potrebné materiály, usiluje
sa mu pomôcť, ako len vie, pretože vie, že je to jej prirodzená povinnosť. To je ideálna láska, keď človek myslí na druhého a seba vylúči, keď ani nehľadá seba, vie sa obetovať. Je to neobyčajná láska.
Takúto lásku žiadal Ježiš od svojej matky. Stále ju o všetko oberal,
ale ona mu stále hovorila svoje „áno“, a tak sa stále viac pripodobňovala božskému vzoru svojho Syna. Ak človek dokáže nasledovať
14

Porov.: RIVEST, M.: ... a bola žena. Prešov : Michal Vaško, 2003. s. 36.
Porov.: CÍSAŘ, I.: Žena v písmu svatém. Brno : Cesta, 1995. s. 72 – 73.
16
Porov.: BENEDIKT XVI.: Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.
Trnava : Dobrá kniha, 2008. s. 170.
15
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Máriu, bude sa jej viac podobať, tak až vtedy Ježiš bude môcť podľa
veľkosti tvojho odovzdania sa, milovať nás takou láskou, akou miloval Máriu. Pretože to bola láska, ktorá bezhranične sa odovzdala
Bohu, preto je pre nás výzvou uskutočňovať ideál radikalizmu viery17.
Práve kresťanstvo žene umožnilo rovnoprávnosť s mužom.
Kresťanstvo viac, ako iné náboženstvá žene umožnilo už od začiatku
zvláštne postavenie (status) dôstojnosti. Poslanie kresťana, a zvlášť
poslanie ženy povolanej uviesť do života moc lásky18. Ženy boli
vždy túžiace po samostatnosti a rovnoprávnosti, čo nastalo až v kresťanskej spoločnosti a to v súlade s kresťanskými hodnotami19.
Úloha ženy a jej poslanie v Evanjeliu podľa Matúša
Pôvodná cirkevná tradícia svedčí, že pôvodcom prvého kanononického evanjelia bol svätý apoštol Matúš. Meno Matúš v preklade
znamená „Boží dar“ (gr. Matthaios, hebr. Mattanja). Pôvodom bol
Žid a pred svojím povolaním za apoštola bol mýtnikom (gr. telónis)
v Kafarnaume20. Jeho evanjelium bolo písané pre palestínskych židokresťanov, prejavujú sa tam momenty tohto prostredia, terminológia a palestínska tematika. Matúšove evanjelium dáva do popredia
Ježiša Krista. „Kristus“ je grécke slovo, bol to preklad hebrejského
slova „Mesiáš“, po slovensky „Pomazaný“. Matúš ho predstavuje
ako Abrahámovho potomka, z Dávidovho rodu, ktorý bol prisľúbený, ako Mesiáša, ktorého náboženskí vodcovia židovského národa
už hneď na začiatku zavrhli a prenasledovali, kým hriešnici a pohania ho prijali. Syn Dávidov bolo obľúbené pomenovanie Mesiáša u
prorokov; tento názov používali na označenie Mesiáša aj Židia. Tým
sa naznačuje, že Ježiš prišiel spasiť všetkých ľudí, Židov i pohanov21.
17

Porov.: DAJCZER, T.: Úvahy o viere. Bratislava : Serafín, 1998. s. 95.
Porov.: CROISSANT, J.: Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca. Bratislava : Serafín, 1994. s. 75.
19
Porov.: VODÁKOVÁ, A. – VODÁKOVÁ, O.: Rod ženský. Praha :
Sociologické nakladatelství (SLON), 2003. s. 314.
20
PRUŽINSKÝ, Š.: Evanjelium podľa Matúša. Prešov : Prešovská
univerzita, 2000. s. 10.
21
TRUTWIN, W. – MAGA, J.: Otváral nám písma. Spišské Podhradie :
Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, 1993. s. 320, 322.
18
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Úvodná časť je venovaná Ježišovmu pôvodu, ako evanjelium
detstva (rodokmeň, narodenie, mudrci od Východu, útek do Egypta,
pobitie betlehemských detí, návrat do Egypta)22. Mária a Jozef (jej
manžel), lebo podľa Božej vôle uzavrel s ňou manželský zväzok,
zachovávali obaja ustavičné panenstvo, žili ako brat a sestra. Medzi
Máriou a Jozefom bolo uzavreté riadne manželstvo. Ježiš patril manželským právom nielen Panne Márii, ale aj Jozefovi. A to je dôvod,
prečo rodokmeň, ktorý vlastne Jozefovým rodokmeňom, mohol byť
označený ako rodokmeň Ježiša Krista23.
Evanjelista Matúš opisuje aj ženy, ale najprv dáva do popredia
Máriu ako matku Ježiša Krista. Zdôrazňuje narodenie Ježiša Krista a
vyzdvihuje jeho matku Máriu. Počala z Ducha Svätého a uverila
tomu, čo jej bolo zvestované anjelom. Bola snúbenica Jozefa. Bol to
človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal
potajomky prepustiť, ale potom si ju vzal za manželku. Takéto zasnúbenie u Židov bolo už pravým manželstvom. Len ešte spolu nebývali a až asi po roku manžel, snúbenec prijal manželku do svojho
domu. Manžel u Židov mohol manželku prepustiť24. Ježiš Kristus o
rozluke hovoril, že ak manžel prepustil manželku, musel jej dať priepustný list, kde musela byť uvedená príčina25. Duch Svätý poučil
Jozefa, že Mária sa v panenstve stala matkou Božieho Syna, preto
neporušil jej panenstvo ani pred narodením ani po narodení Božieho
Syna. To je učenie viery, o ktorom nemožno pochybovať26. Ďalej
podrobne opisuje narodenie Ježiša Krista a jeho matku v Betleheme,
že prišiel na svet dlho očakávaný Mesiáš, chápe sa aj ako Bohočlovek. Hlavnou postavou v Matúšovom evanjeliu o správe a narodení
Ježiša bol Jozef a u Lukáša bola Panna Mária. Pretože Jozef preuk22
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ázal Dávidovské otcovstvo skrze Jozefa z hľadiska práva, že Ježiš je
Syn Boží27.
Evanjelista Matúš spomína aj iné ženy, ako Ráchel, ktorá mala
iba dvoch synov Jozefa a Benjamína. Je to vyobrazenie, akoby zastupovala matky vyvoleného národa, ktoré žalostne nariekajú, keď
ich synov odvádzali do krutého zajatia. Tomuto náreku boli podobné
výkriky betlehemských matiek, keď im vraždili ich synov. Táto žena
Ráchel bola pochovaná vedľa cesty vedúcej do Betlehema. Ďalej
popisuje uzdravenie ženy trpiacej dvanásť rokov na krvotok, ktorá k
nemu pristúpila a dotkla sa obruby jeho odevu, lebo vedela, že ak sa
dotkne, uzdraví sa. Ježiš ju hneď zazrel a povedal, „aby sa nebála,
pretože jej viera ju uzdravila“. A žena bola od tej hodiny zdravá.
Ďalej opisuje vzkriesenie Jairovej dcéry. Istý popredný muž prichádzal k Ježišovi s prosbou, že „jeho dcéra práve skonala a prosil ho,
aby sa išiel na ňu pozrieť“. Neváhal a hneď so svojimi učeníkmi a
zástupom ľudí sa vybral za dievčaťom. No všetci sa mu posmievali a
neverili mu. Nakoniec všetkých rozohnal a povedal, že „dievča len
spí, že neumrela“. Vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo.
Chýr o ďalšom zázraku sa rozniesol po celej krajine28. Taktiež opisuje Ježišovu rodinu. Kým Ježiš ešte hovoril zástupom už vonku stála
jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal,
„že vonku ho čaká matka a jeho bratia a chcú sa s ním rozprávať“.
On povedal učeníkom, „že kto sú to, pretože kto plní vôľu otca, je
brat, sestra aj matka“. Tu môžeme vidieť v duchovnom pokrvenstve
zaujíma opäť Mária, Ježišova matka, prvé miesto, lebo vždy vo všetkom plnila Božiu vôľu a nasledovala Ježiša29. Ďalej poukazuje na
silu ženy pri ukrižovaní Ježiša, ktoré ho sprevádzali a neopustili do
poslednej chvíle života. Boli to Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a
Jozefova matka, a matka Zebedejových synov. Matúš svoje evanjelium končí slovami, že „Ježiš bude s nami po všetky dni až do skon27
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čenia sveta“30. Keď trpíme, máme si spomenúť na Máriu, ako aj ona
trpela a prosiť ju, aby nás naučila, ako trpieť, aby sme neboli váhou
kríža zlomení, ale aby sme zakúsili, že ho netlačí a bremeno neťaží a
že Boh na nás zosiela skúšky úmerné našim silám31. Teologický výnam je Ježišove zmŕtvychvstanie všetkým ľuďom, aby sa otvorila
cesta spásy a všetci sa môžu stať Ježišovými učeníkmi a deťmi neeského Otca32.
Úloha ženy a jej poslanie v Evanjeliu podľa Marka
Evanjelium podľa Marka, je často označované ako druhé v poporadí, pretože je veľa vecí prevzatých od Matúša. Bolo v ňom málo
samostatných dejín Cirkvi, ale je to malý nepatrný význam a rozdiel
od Matúšovho33. Marek pochádzal z Jeruzalema. Markova matka
Mária mala v Jeruzaleme dom, v ktorom sa prví kresťania schádzali
na bohoslužby. Bol židovského pôvodu a bol tesne spojený s aplom Petrom. Evanjelium bolo písané v Ríme podávalo svedectvo a
kázanie apoštola Petra. Evanjelista Marek bol nazývaný aj ako
trov tlmočník34. Poukazoval, že Ježiš je Mesiáš, Syn Boží, Syn človeka a že svojimi zázrakmi dokázal svoju božskú moc35. Marek
taktiež opisuje Ježišovu skutočnú rodinu. Prišla za ním jeho matka a
jeho príbuzní. Prichádzajú za ním, kde sa schádzali všetci ľudia.
Ježišova matka sa len spomína v tejto časti, kde bol Ježiš nazývaný
„synom Máriiným“. Ženou v jeho evanjeliu je Sýrofeničanka, ktorá
vyhľadala Ježiša, hodila sa mu k nohám, pretože jej dcéra bola po30
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sadnutá nečistým duchom. Žena bola pohanka Grékyňa, rodom Sýrfeničanka. Prosila ho, „aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry“. Odpovedal jej, „aby nechala, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je
dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám“36. Ona mu tiež odpovedala, „že aj psy jedia pod stolom odrobinky po deťoch“. Žena
odpovedá na Ježišovu urážlivú metaforu protimetafórou, čím sama
seba (a implicitne všetkých Grékov/pohanov) prirovnáva k domácim
zvieratám, ktorá bola v gréckej kultúre často prítomná pri jedle. Tento rozhovor o psoch je symbolom hlbokej kultúrnej priepasti medzi
Židmi a Grékmi/pohanmi. Poslal ju domov, „že dcéra je zdravá“.
Keď prišla domov, dievča ležalo na posteli a zlý duch bol preč, bol to
ďalší vykonaný zázrak37. Ďalšou ženou bola vdova, ktorá prišla do
chrámu a do pokladnice vhodila dve drobné mince nazývané kvadrans. (Kvadrans bola malá bronzová rímska minca. Rímsky kvadrans sa rovnal štvrtine „asu“. „As“ bola starorímska drobná minca a
peňažná jednotka.) Viacerí boháči hádzali mnoho. Ježiš svojim učeníkov povedal a poukázal na chudobnú vdovu. „Lebo táto chudobná
vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Avšak všetci
dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo
mala, celé svoje živobytie“38.
Evanjelista Marek opisuje, keď Ježiš na kríži zomiera, pod krížom boli ženy, medzi ktorými nechýbala Mária Magdaléna, Mária,
matka Jakuba Mladšieho a Jozesa, i Salome, ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galilei a sprevádzali ho aj na ceste do Jeruzalema. Marek tu uvádza širšiu skupinu žien. Tak isto, keď ho zavinuli do
plátna a uložili do hrobu vytesaného do skaly, a ku vchodu do hrobu
privalili kameň, tak Mária Magdaléna a Mária Jozeova sa pozerali, kde
ho uložili a zároveň boli aj tými, čo našli prázdny hrob. Boli to ženy,
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ktoré ho neopustili a nasledovali ho39. Cieľom Markovho evanjelia bolo
posilniť a povzbudiť vo viere kresťanov z pohanstva, aby ostali aj v
prenasledovaní vždy verní Ježišovi Kristovi40.
Úloha ženy a jej poslanie v Evanjeliu Lukáša a Skutky
apoštolov
Autorom tretieho evanjelia je svätý Lukáš. Lukáš bol pôvom Grék, pochádzal z Antiochie, bol pohan, pochádzal z prostredia s
vysokou kultúrou, čo dokazuje štúdium medicíny, pretože povolaním
bol lekár. Mal dobrú znalosť gréckeho jazyka. A prehľad s ostatnou
svetskou, historickou literatúrou, čo sa v značnej miere prejavilo pri
jeho písaní. Tieto svoje schopnosti a vedomosti dal do služieb
dého kresťanstva, mladej Cirkvi. Na kresťanstvo bol obrátený asi v
roku 38 n. l.41 Evanjelista Lukáš začína svoje evanjelium opisom
Ježišovho detstva (zvestovanie narodenia Jana Krstiteľa, zvestovanie
narodenia Ježiša Krista, návšteva u Alžbety, narodenie Jana
teľa, narodenie Ježiša Krista, pastieri pri jasličkách, obetovanie Pána
v Jeruzaleme, dvanásťročný Ježiš v chráme)42.
Lukáš v evanjeliu osobitnú pozornosť venuje ženám a pozdvihuje ich osobu. Boli to naimská vdova, verejná hriešnica, Mária a
Marta, ženy v jeho sprievode, ženy plačúce nad Ježišom. Dôležitú
úlohu venuje ženám a zdôrazňuje, akú mali úlohu ženy v Ježišovom
detstve. Bola to Alžbeta, prorokyňa Anna a najdôležitejšia žena bola
Ježišova matka Mária43. Lukáš poukazuje na Pannu Máriu, ktorá bola
veľkou vyvolenkyňou a mala veľkú vieru, preto bola osobitným vzorom pre kresťanov. Za svedka prvokresťanskej Mariológie svojej
39
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doby bol Lukáš právom uznávaný. Opisoval Máriu ako, ženu, ktorá
mala veľkú vieru a bola pripravená zanechať svoj život a zobrať
novú úlohu na seba, ktorú jej zvestoval anjel. Svojou veľkou pokorou a úctou prijala anjelove slová, preto bola vyzdvihnutá a uznávaná. Ona je velebenou ženou zo zástupu, ale aj vzorom, ako sa otvárať Božiemu jednaniu a slovu. Všetky tie slova, ktoré jej boli zvestované si zachovala vo svojom srdci a uvažovala nad nimi v srdci44.
Mária mala silu a s odvahou hovorila pred celým národom. Svojim
súhlasom preukázala službu celému ľudstvu. Jej poslaním a nasadením sa zmenila situácia všetkých ľudí45. „Mária bola ženou, ktorá
bola pripravená načúvať svojmu vnútornému hlasu, ktorý ju viedol!“
Lukáš chcel poukázať, že aj mi si máme zobrať príklad z Márie, lebo
ak sa nachádzame v období prázdnoty, máme sa nasmerovať celkom
do nášho vnútra, aby nič z zvonku sa do nášho vnútra netlačilo. Máme hľadať a načúvať to, čo v nás chce dozrieť a uvedomiť si, že len
vo vlastnom vnútri nájdeme jadro našej osobnosti. Až na základe
toho sa začíname stavať sami sebou46.
V obraze Márie sa môžu nájsť ženy v rôznych fázach života, či
sú to mladé ženy, matky, alebo staršie ženy. Ženy v mladej žene
Márii nachádzajú vlastnú čistotu a ušľachtilosť. Mária sa stala matkou, ktorá porodila Ježiša, vychovávala ho s úprimnou a nekonečnou
láskou. Zároveň sa stala aj úplne jeho prvou učeníčkou, vzorom veriaceho človeka. Takto Mária pôsobí v scéne zvestovania, aj keď ju
Alžbeta pozdraví pri návšteve47. Obe ženy Mária a Alžbeta majú k
sebe veľmi blízko, pretože vedeli o svojich tajomstvách, ktoré museli
zachovať a navzájom sa podporovali a pomáhali si. Lebo len ony
vedeli, že v nich rastie nový život, preto obe boli silnejšie, keď sa
delili o svoje myšlienky. V ostatných častiach Lukáš sa venuje rozprávaniu o Ježišovom detstve. Ježiš už ako dvanásťročný kázal v
chráme. Neupovedomil o tom rodičov a oni ho so strachom hľadali,
44
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ale keď ho našli, on im len povedal, že bol u svojho Otca. Preto LukLukáš v evanjeliu poukazuje na Máriu, že vždy sprevádzala svojho
syna a bola mu oporou, bola vždy veriacou48. Nakoniec sa Mária
stala utrápenou matkou, ktorá svojho syna sprevádzala dlhou cestou
a musela prežiť veľkú bolesť, keď ho držala vo svojom lone mŕtveho. Pre každú ženu, matku je to ťažká a bolestivá chvíľa. Ale ona
vedela, že je to Božia vôľa a proti nej nič nezmôže, a musí sa jej
podať. Preto trpiace a ubolené ženy sa k nej obracajú s modlitbami,
pretože v nej vidia ženu, ktorá sama okúsila žiaľ a smútok, preto
práve ona bude mať pochopenie pre ich trápenie49.
Cieľom tohto evanjelia bolo ukázať ľuďom z pohanstva spateľské dielo Ježiša Krista a zdôrazniť, univerzálny charakter. Tieto
dôkazy univerzálnosti kresťanstva predstavujú silnú stránku tohto
evanjelia a jeho originálnosť. Lebo po stránke jazykovej sa vyzje eleganciou jazyka a štýlu50. Celým evanjeliom sa nesie línia vyslobodenia človeka a Ježiša ako Mesiáša. Evanjelista sa taktiež zaoberá deťmi, ženami, problematikou vzťahu medzi bohatými a chudobnými a pod51.
Skutky apoštolov boli písané ako druhá kniha svätého Luka, ktorá hovorí o počiatkoch prvotnej Cirkvi Ježišovej. Aj v prostredí
prvotnej Cirkvi boli ženy v popredí a obetovali sa pre všetkých.
Vďaka apoštolovi Pavlovi môžeme poďakovať za zdokumentovanie
dôstojnosti ženy a jej úlohy v Cirkvi. Poukazoval na rovnosť muža a
ženy. Dôvodom bolo, že sme všetci v Ježišovi Kristovi. Všetci sme v
tej istej dôstojnosti, aj keď každý s inými osobitnými funkciami.
Pripúšťa, že žena sa začína pohybovať voľne v kresťanskom spoločenstve52. Lukáš chcel poukázať, že to všetko je dielo Ježiša, ktoré sa
šírilo až do posledných končín zeme prostredníctvom verných
48
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kov pod vedením Ducha Svätého53. V knihe Skutky apoštolov zahrňzahrňuje sa medzi svedkov opisovaných udalostí zámenom „my“. Z
týchto priblížených prameňov môžeme konštatovať, že Lukáš bol
veľmi blízky apoštola Pavla. S apoštolom Pavlom sa stretol okolo
roku 50 n. l. v Troade a stal sa jeho verným spolupracovníkom. V
Skutkoch apoštolov je uvedené, že všetci sa svorne a vytrvalo modlili spolu so ženami: „Máriou, matkou Ježišovou, a s jeho bratmi (Sk
1,14)“. Lukáš v nich podáva nám správy o viacerých, o zázrakoch
voči nim, o ich spolupráci, obrátením žien, o tom, ako sa o cirkev
starali aj vdovy. Zdôrazňuje, že Cirkev zverovala ženám určité a
dôležité úlohy. Veď Ježiš bol ten, ktorý v mnohom prekonával
dovské zvyklosti, napríklad znesväcoval sobotu, ale dokonca nazýval
Boha vlastným Otcom, a tak sa mu staval na roveň, konal slobodne a
zvrchovane, keď zdôrazňoval dôstojnosť a povolanie ženy, aby sa
prispôsobil prevládajúcim zvykom a tradíciám potvrdených vtedajším zákonodarstvom54. V Skutkoch apoštolov a novozákonných
listov sú svedectvá správania jednotlivých skupín. Je tu poukázané aj
na službu žien, aby boli cudné, nie klebetné, triezve, verné vo všetkom a vdovy, aby boli bezúhonné, starostlivé, pohostinné voči pocestným, pomocné voči obciam trpiacim núdzou55. Všetky ženy, ktoré
boli svedkyne evanjelia, prispeli k tomu, aby rástla ich viera v Ježiša,
a aby Cirkev bola vždy živá. Práve tu môžeme rozlíšiť úlohu žien v
prvotnom kresťanstve v období počas Ježiša pozemského života a v
období počas udalostí prvej kresťanskej generácie56.
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Úloha ženy a jej poslanie v Jánovskej tradícii
Pôvodcom štvrtého Evanjelia je apoštol a evanjelista Ján, syn
galilejského rybára Zebedea a matky Salome (Mk 15, 40; M 27, 56;
Jn 19, 25), brat Jakuba Staršieho, tiež apoštola, ktorých Ježiš povolal
medzi prvými za učeníkov. Pochádzal z mestečka Betsaida57. Janovo
evanjelium sa nielen formou, ale i obsahom odlišuje od synoptikov.
Je to v štruktúre, štýle aj v teologickom chápaní a vo výklade Ježišoových činov a slov. Svoje evanjelium začína Ježišovým zjavením
pred svetom58. Predstavuje Ježiša ako ohlasovateľa a sprostredkovateľa Božieho kráľovstva. V jeho evanjeliu zjavuje Ježiš sám
seba vo výrokoch „Ja som...“, ja som cesta, pravda, život, svetlo,
Mesiáš, pastier, priateľ, vinič, chlieb života59. Štvrté evanjelium
pohlcuje myseľ, srdce i predstavivosť ľudí od začiatku kresťanstva.
Toto evanjelium bolo napísané na prelome prvého storočia, kde
dochádzalo k neľahkému stretnutiu judaizmu, raného kresťanstva,
komplexu náboženstva helenistického a gréckeho sveta a rodiaceho
sa gnosticizmu. Patria tu aj rozprávania o zázrakoch. Evanjelista Ján
poukazuje iný pohľad na obraz Márie. Opisuje ju a nazýva, ako
šovou Matkou. Vo svojom evanjeliu ju uvádza na dôležitých dvoch
miestach. Na svadbe v Kane a pod krížom na Golgote. Známy príbeh
v Kane na svadbe je obrazom tajomstva toho, ako Boh sa stal človekom. Tak isto sa aj náš život premieňa na víno a nadobudne novú,
božskú príchuť. V Kane na svadbe zohráva Mária dôležitú úlohu,
lebo cíti, že ľudia majú nedostatok vína. Prinúti Ježiša, aby ľuďom
pomohol. Tu dochádza k osloveniu, nie matka, ale Ježiš ju nazýva
„ženou“, a tu vzniká odstup medzi nimi. Ježiš vedel, že jeho hodina
ešte neprišla. Na jej prosbu sa neskôr uskutočnil proces premeny,
pretože ona je tou „matkou premeny“60. Jeho matka cítila potrebu
zmeny. Samozrejme, že nešlo len o premenu vody na víno, ale o
57
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niečo omnoho hlbšie. Tu je opísaná premena človeka. Veď človek,
ktorý vníma len vonkajšie zvyky, tým sa zatvrdzuje, preto potrebuje
Božiu lásku, aby v sebe zasa objavil nový život. Lebo kto nemiluje,
nemôže ísť na svadbu. Na svadbu môžeme ísť až vtedy, keď začnme piť z Božieho prameňa61. Ján opisuje aj ženu, ktorá bola obvinená
z cudzoložstva. Za Ježišom prišli ľudia a priviedli ženu prichytenú
pri cudzoložstve. Podľa Mojžišovho Zákona, takéto ženy ukameňňovali. Ľudia chceli, aby ju Ježiš odsúdil. No Ježiš im povedal, „aby
prvý hodil kameň ten, kto je bez hriechu“. Za krátky čas všetci odišli
a ostal Ježiš sám a žena pred ním. Ukázalo sa, že nikto ju neodsúdil a
taktiež Ježiš ju neodsúdil a poslal ju preč so slovami, „aby už viac
nehrešila“. Tu je poukázané, že žena sa stáva prvýkrát aktívnou postavou a je vtiahnutá do deja. „Ježiš neodsudzuje, ale dáva život“62.
Ďalšie dôležité miesto, kde opisuje Ježiša a jeho matku, je pod krížom. S Máriou tu boli ešte Mária Magdaléna, sestra jeho matky Mária
Kleopasová a Ján, ktorý bol jeho obľúbený učeník. Ježiš ešte matke
povedal, „aby za syna zobrala učeníka a zasa jemu, to je tvoja matka!“
A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe63. Je tu poukázané na premenu,
ktorú každá žena pozná po splnení svojej úlohy. Ježiš chcel povedať
Márii, aby nezostávala vo svojom zármutku sama, ale aby svoju lásku
naďalej dávala Jánovi, a tým ktorí ju budú potrebovať rovnako ako ona.
Veď ženy sa vždy môžu nanovo rozhodnúť, kam bude prúdiť život,
ktorý „Mária je matkou premeny pri narodení a smrti64. Pretože narodenie a smrť sú najväčšie zmeny človeka, lebo pri narodení sa jediná
Božia myšlienka stáva človekom. Človek v smrti prichádza k Bohu a
zjednotí sa s ním. Celková veľkoleposť tejto premeny žiari už pri narodení a bude žiariť v plnom čistom jase“65.
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Mária v kresťanstve je uctievaná ako veľmi veriaca žena, ktorá
stelesňuje túžbu ženy po sile premeny zeme a zdrojov. Ženy majú
byť hrdé na svoju schopnosť premeny, pretože dokážu spustiť rôzne
procesy premeny, ako sú premeny detí, manželstva, spoločnosti, ale
aj Cirkvi. Teologický význam Jánovho evanjelia a záver je, aby všetci verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, náš Spasiteľ, aby s vierou
mali svoj život v jeho mene (20,31)66.
Úloha ženy a jej poslanie v Pavlovskej tradícii
Aj v dnešnej dobe potrebujeme si zobrať príklad z dejín. Takýto významný bol Apoštol Pavol z Tarzu. Najprv bol krutý prenasledovateľ kresťanov. Neskôr to sám uznal vo svojich listoch, v ktorých
písal, že prenasledoval Božiu Cirkev. Svoje správanie označoval, ako
najťažší svoj zločin. Na ceste do Damasku spadol na zem zasiahnutý
Božím svetlom, ktoré v ňom spôsobilo veľkú premenu a bez váhania
prešiel na stranu Ukrižovaného a veľkodušne ho začal nasledovať.
Jeho prvý kontakt s osobou Ježiša sa stal prostredníctvom svedectva
kresťanského spoločenstva v meste Jeruzalem. Bolo to pre neho zaujímavé stretnutie, pretože spoznal novú skupinu ľudí a okamžite sa
stal jej horlivým prenasledovateľom67. Nakoniec bol jeden z tých,
ktorí boli uznávanými osobnosťami prvotnej Cirkvi. Po Ježišovi bol
najväčším zakladateľom počiatočnej prvotnej Cirkvi. Najviac správ a
pozadia z tohto obdobia sa nachádza v Skutkoch apoštolov od Lukáša. Pavol patril medzi zakladateľov viacerých prvotných obci, do ktorých prichádzal ako evanjelizátor. O všetky sa úpenlivo staral. Vo
svojich listoch nám Pavol vykresľuje a ponúka náuku o Cirkvi68. V
prvotnej Cirkvi sú viditeľné základné znaky našej viery, ktoré sa v
iných etapách prejavovali menej a ktoré vzbudzovali obdiv aj v očiach neveriacich. Medzi prvotné ohlasovateľky patrili aj ženy, ktoré si
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Pavol veľmi vážil a oceňoval ich oddanosť a obetavosť, ktorou šírili
novú vieru69.
Apoštolovi Pavlovi vďačíme za rozsiahlejšie zdokumentovanie dôstojnosti ženy a jej úlohy v Cirkvi. Vychádza zo základného
princípu, podľa ktorého pre pokrsteného nielenže „už niet Žida ani
Gréka, niet otroka ani slobodného“, ale ani „niet muža a ženy“.
Preto dôvodom bolo to, že my všetci sme jeden v Ježišovi Kristovi,
čiže všetci sú spojení v tej istej základnej dôstojnosti, i keď každý s
osobitnými funkciami. Taktiež pripúšťal, že žena „prorokovala“,
čiže otvorene sa vyjadruje pod vplyvom Ducha, len nech to je na
vnútorné povznesenie spoločenstva a nech sa to deje dôstojným spôsobom. Vyjadroval sa, „aby ženy na zhromaždeniach radšej mlčali,
nech hovoria muži. Radšej nech sa žena v tichosti učí so všetkou
svojou poddanosťou“. Ďalšou z jeho námietok bol pohľad na ženy v
službe kazateľky v 1.str., „aby nevyučovali, že nemajú na to vzdelanie“. Zakazoval učiť len efezkým ženám. Poukazoval, „že žena nemá
mať autoritu nad mužom“. Ale nakoniec uznal, že aj ženy sú povolané k službe, tak isto ako muži. Jeden zo svojich listov adresoval aj
jednej žene menom Apia, ktorá bola jediná žena medzi Pavlovými
adresátmi. Dal jej oslovenie „sorror carissima“ – najmilšia sestra,
pretože zastávala významnú úlohu. Taktiež v Cirkvi vo Filipínach
mu pomáhali a zastávali dôležitú funkciu vo vnútri vtedajšieho spoločenstva dve ženy, ktoré opisoval. Boli to Evodia a Syntycha (Flp
4,2)70. Poukazuje aj na Fébu, ktorá bola diakónka. Vo svojich listoch
opisuje aj Máriu, Tryfaiu, Tryfózu, Persidu, Júniu, ktoré mali silné
cirkevné nasadenie. Vyzýval ich, aby rovnako zmýšľali v Pánovi a
hlásali ďalej evanjelium71. Pavlove listy nám potvrdzujú, že ženy
hrali dôležitú rolu pri zakladaní a udržiavaní domácej cirkvi a patrili
medzi významné misionárky a vodkyne ranných kresťanských
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obcí72. Apoštol Pavol píše o kresťanskom manželstve, „aby muži
milovali svoje manželky, ako Kristus miloval Cirkev a seba samého
vydal za ňu. Veď nikto nemá mať v nenávisti svoje telo, ale má ho
živiť a opatrovať si ho, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme všetci údmi
jeho tela (Ef 5,25)“73. Pretože kto miluje svoju manželku, miluje
seba samého a manželka nech si ctí svojho muža. Nech ženy neošťajú svojich mužov. Pavol vyzdvihuje, aby v manželstve platilo
„nebyť pre seba, ale pre druhého“. Pavol uvádzal o manželstve,
„aby vždy plnilo svoju funkciu, je potrebná odvaha a chápanie Kristovho posolstva, ako ustanovizeň skutočnej lásky medzi mužom a
ženou (1 Kor 7,1-16)“74.
Apoštol Pavol žil a pracoval len pre Krista, pre neho aj trpel a
zomrel. Benedikt XVI. úradne vyhlásil apoštolovi Pavlovi osobitný
jubilejný rok od 28. júna 2008 do 29. júna 2009 pri príležitosti dvojtisíceho výročia jeho narodenia75.
Záver
Zámerom bolo priblížiť význam evanjelia a jeho posolstvo.
Aby sme si uvedomili, že evanjelium je základný paradox, aby
človek našiel život, musí ho stratiť; aby sa narodil, musí zomrieť;
aby bol spasený, musí vziať na seba kríž. Toto je podstatná pravda
evanjelia, ktorá vždy a všade bude narážať na protesty človeka.
Evanjelium bude vždy a všade výzvou pre ľudskú slabosť. Veď
človek vo svojom podvedomí má očakávať takúto výzvu a naozaj v
sebe má cítiť potrebu prekonávať seba samého. Ak prekoná seba
samého, tak sa naozaj stáva silným človekom na tejto zemi.
Zaujímalo nás hlavne postavenie a rola ženy v histórii, pretože
žena má veľmi vzácne poslanie na svete. Cieľom bolo predstaviť úlohu
a poslanie ženy v Novom zákone a jeho vplyv na vnímanie a formova72
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nie role ženy až do súčasnosti. Odhaliť škálu rolí žien, ktoré zohrávali
vtedajšom období v spoločnosti. Venovali sme pozornosť k odhaľovaniu rôznych životných stratégií, ktoré si ženy v každodennom živote
a dobe utvárali, menili a ktoré skryto pôsobili v procese rozmanitých
interakcií v kontexte rodinnom, sociálnom, historickom. Práve dôstojnosť ženy a jej poslanie sme priblížili v synoptickej, Jánovskej, Pavlovskej tradícii, pretože oni boli verné učeníčky Ježiša Krista, ktorého sprevádzali a podávali o ňom pravdivé svedectvá.
Taktiež Cirkev vyjadrila úctu a vďačnosť voči tým, ktorí sú
verní evanjeliu a v každej epoche sa zúčastňovali na apoštolskom
poslaní celého ľudstva. Sú to hlavne postavy svätých mučeníc, panien, matiek rodín, ktoré odvážne vydávali svedectvo o svojej viere a
výchovou vlastných detí v duchu evanjelia odovzdávali vieru a tradíciu Cirkvi z pokolenia na pokolenie.
Veríme, že tento článok bude prínosom a poskytne nové impulzy pre ženy, mužov a ostatných, aby si uvedomili, aká je podstata
a úloha človeka na zemi. No v prvom rade prináleží žene veľká úcta
a dôstojnosť, pretože ona je udržiavateľka ľudstva. Ale zároveň je
potrebné, aby sa zachovávali aj naďalej základné tradičné hodnoty
spoločnosti, ktoré sú také vzácne už celé stáročia. V závere môžeme
povedať, že kázanie ako ohlasovanie pravdy Krista je povinnosťou
nielen mužov, kňazov alebo žien, ale každého kresťana.
Summary:
Woman´s role and her function in synoptic tradition
Synoptic, John´s and Paul´s tradition shows the New Testament´s picture of a woman. The Old and New Testament also show a
view on women, who had significant function and influence on shaping the history related to a better and more dignified status of a
woman in society. The truth is that women play an important role in
every gospel. Jesus chose women to be sacrificed, to engage in helping others, pray and educate people in faith and lead others to him by
example. Such women left and will leave an important mark in the
Catholic Church. The New Testament is a “liberation” for a woman
and that by Jesus´ radical approach, which also brought a new view
on a woman and her dignity.
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Abstrakt:
Novozákonný obraz ženy nám poukazuje synoptická,
Jánovská a Pavlovská tradícia. Taktiež pohľad na ženy nájdeme v
Starom a Novom zákone, ktoré mali významné poslanie a vplyv na
premenu dejín k lepšiemu a dôstojnejšiemu postaveniu ženy v
spoločnosti. Pravdou je, že ženy vo všetkých evanjeliách zohrávajú
znamenitú úlohu. Ježiš si vyvolil ženy, aby sa obetovali, angažovali
v pomoci blížnym, modlili sa, vychovávali ľudí vo viere a svojim
príkladom privádzali iných k nemu. Takéto ženy zanechali a zanechajú výraznú stopu v Katolíckej cirkvi. Nový zákon je pre ženu „vyslobodením“, a to práve radikálnym Ježišovým postojom, ktorý prináša i nový pohľad na ženu a jej dôstojnosť.
Kľúčové slová: Žena. Evanjelium. Tradícia. Cirkev. Starý a
Nový zákon.
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Ewelina Ozga

Szczególne uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

1. Wprowadzenie
Jedną ze szczególnych właściwości prawa pracy jest dyferencjacja. Jak wskazuje T. Liszcz, polega ona na równoczesnym uregulowaniu tej samej sprawy normami prawnymio różnej treści1. Można
wskazać na kryteria przedmiotowe i podmiotowe dyferencjacji. Do
najbardziej typowych kryteriów podmiotowych zalicza się wiek, płeć,
niepełnosprawność, a także stan rodzinny pracownika. Kryteria
przedmiotowe odnoszą się m.in. do zróżnicowania wymiaru czasu
pracy ze względu na uciążliwość i szkodliwość pracy. Uznaje się zatem za dopuszczalne różnicowanie praw i obowiązków w prawie pracy ze względu na różne kryteria, które usprawiedliwiają odmienne
ustawowe traktowanie pracowników2. Szczególne uprawnienia pracowników, które dotyczą ich stanu rodzinnego są w istocie przejawem
nasilonej dyferencjacji. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem przysługują w równym stopniu kobietom i mężczyznom.
Należy wskazać, że ochrona rodzicielstwa jest zapewniona
przez normę ustawy zasadniczej. Artykuł 18 Konstytucji RP3 stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej. Zasada wyrażona w Konstytucji nakłada na ustawodawcę obowiązek dostosowania m.in. przepisów prawa pracy do
regulacji konstytucyjnej. Realizację powyższego obowiązku stanowią przepisy umieszczone w dziale ósmym kodeksu pracy4, który

1

T. Liszcz, Prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 30.
A. Rycak, Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Wolters
Kluwer, Warszawa 2013, s. 99.
3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.
U. 1997 nr 78 poz. 483).
4
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24
poz. 141), dalej jako k.p.
2
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expressis verbis reguluje uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
2. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy
Przepis art. 177 k.p. ustanawia ochronę trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży i urlopu macierzyńskiego oraz pracowników-ojców
w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego5. Ochrona obejmuje
stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, na
czas określony oraz na podstawie umowy o pracę na okres próbny
zawartej na okres dłuższy niż jeden miesiąc, stosunek pracy na podstawie mianowania, powołania, wyboru, a także na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Odpowiednie stosowanie przepisów § 1, 2 i
4 art. 177 k.p. do pracownika - ojca wychowującego dziecko oznacza,
że będzie on objęty ochroną w okresie trwającego urlopu macierzyńskiego, jeżeli jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony oraz umów terminowych z wyjątkiem umowy o pracę na
okres próbny trwającej krócej niż miesiąc oraz umowy zawartej w celu
zastępstwa nieobecnego pracownika6. Zgodnie z art. 177 § 3 k.p.,
umowa na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden
miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca
ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
W świetle art. 177 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć
ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego. Ergo, okres ochronny obejmuje okres ciąży i urlopu macierzyńskiego. Zdaniem Sądu Najwyższego, dla ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w okresie ciąży
nie jest istotny termin wykazania powyższej okoliczności, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy, istniejący w chwili wypowiedzenia
lub rozwiązania umowy o pracę7. Pracownica może korzystać z
przysługujących jej uprawnień dopiero po okazaniu świadectwa lekarskiego. Zgodnie z omawianym artykułem pracodawca nie tylko
5

M. Włodarczyk, Komentarz do art. 177 [w:] Kodeks pracy. Komentarz,
red. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 1105.
6
Ibidem, s. 1106.
7
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 1988 r., I PRN 74/87, legalis.
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nie może złożyć wypowiedzenia kobiecie ciężarnej lub w okresie
urlopu macierzyńskiego, ale nie może także rozwiązać z nią stosunku
pracy na skutek złożonego wcześniej wypowiedzenia, jeśli koniec
okresu wypowiedzenia przypada w okresie ciąży. Jak podkreśla Sąd
Najwyższy, jeżeli kobieta po zwolnieniu z pracy zorientuje się, że
jest w ciąży, może, co do zasady, żądać przywrócenia do pracy, przy
czym pozew w tej sprawie powinna złożyć w ciągu 7 dni od uzyskania potwierdzenia, że spodziewa się dziecka, a nie gdy lekarz określi
termin porodu8.
Jeśli pracodawca dokonał wypowiedzenia umowy o pracę –
jest ono skuteczne i ważne. W takiej sytuacji pracownica ma roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne albo o przywrócenie do pracy, albo o odszkodowanie. Pracodawca może jednak wypowiedzieć pracownicy umowę o pracę jeśli zachodzą przyczyny
uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy.
Przesłanką takiego wypowiedzenia jest uzyskanie zgody zakładowej
organizacji związkowej reprezentującej pracownicę. Ponadto, kodeks
pracy wskazuje, że rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Wówczas pracodawca ma obowiązek uzgodnić z zakładową organizacją związkową, która reprezentuje pracownicę, termin
rozwiązania umowy o pracę. Jeśli w tym okresie pracodawca nie ma
możliwości zapewnienia pracownicy innego zatrudnienia, przysługują jej świadczenia określone w odrębnych przepisach.
3. Urlop macierzyński
Jak wskazuje T. Liszcz, urlop macierzyński to obowiązkowe
zwolnienie pracownicy od pracy w związku z urodzeniem dziecka,
na określony w ustawie czas, przypadający bezpośrednio przed porodem i bezpośrednio po nim9. Przesłanką nabycia prawa do urlopu
macierzyńskiego jest poród. Obowiązujące przepisy stoją na stanowisku, że porodem jest zakończenie rozwiązaniem co najmniej 22-

8

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r., II PK 209/11,
MoPr 2012, nr 9, str. 450.
9
T. Liszcz, op. cit., s. 494.

77

tygodniowej ciąży10. Jak wskazuje M. Włodarczyk, z regulacji kodeksu pracy wynikają trzy powody udzielania urlopu macierzyńskiego: przygotowanie się do przewidywanego porodu, regeneracja sił po
odbytym porodzie przez kobietę oraz umożliwienie opieki nad
dzieckiem w pierwszym okresie jego życia11. Zgodnie z kodeksem
pracy, wymiar urlopu macierzyńskiego jest zależny od ilości urodzonych dzieci przy jednym porodzie. W przypadku gdy podczas jednego porodu urodzi się jedno dziecko, wówczas wymiar urlopu wynosi
20 tygodni, dwoje dzieci – 32 tygodni, troje dzieci – 33 tygodnie,
czworo dzieci – 35 tygodni, pięcioro dzieci i więcej – 37 tygodni.
Pracownica może wykorzystać przed przewidywaną datą porodu
część urlopu macierzyńskiego w wymiarze nie większym niż 6 tygodni. Jeśli kobieta zdecyduje się wykorzystać wskazaną część urlopu,
wówczas po porodzie przysługuje urlop macierzyński w pozostałej
części. Zgodnie z art. 1831 § 2 k.p., jeśli pracownica nie skorzystała z
urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, wówczas
za pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego uznaje się dzień porodu.
Poza matką dziecka, z urlopu macierzyńskiego może skorzystać
także pracownik-ojciec dziecka oraz pracownik inny członek najbliższej rodziny12. Ustawodawca wskazał sytuacje, w których wskazane
podmioty mają prawo do urlopu, m.in. prawo pracownika-ojca
dziecka dotyczy sytuacji, kiedy pracownica-matka dziecka z owego
urlopu rezygnuje. Oprócz rezygnacji, przesłanką skorzystania z urlopu przez pracownika-ojca jest wykorzystanie przez pracownicę po
porodzie 14 tygodniu urlopu. Ponadto pracownica i pracownik są
obowiązani złożyć odpowiednie pisemne wnioski do swoich pracodawców.

10

A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2016, s. 955.
11
M. Włodarczyk, op. cit., s. 1122.
12
Art. 1751 k.p. zawiera definicję legalną pracownika będącego innym
członkiem najbliższej rodziny, zgodnie z którą jest to będący pracownikiem,
inny niż pracownik - ojciec wychowujący dziecko, członek najbliższej rodziny,
o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372, 960, 1248 i 1265).
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4. Urlop rodzicielski
Urlop rodzicielski został wprowadzony do kodeksu pracy
ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw13. Wprowadzenie tej instytucji daje możliwość wydłużenia okresu sprawowania opieki nad małym dzieckiem14. Z urlopu rodzicielskiego może korzystać pracownica – matka
lub pracownik – ojciec wychowujący dziecko, mogą także korzystać
z urlopu rodzice jednocześnie. Zgodnie z art. 1821a § 1 k.p., przesłanką uzyskania prawa do urlopu rodzicielskiego jest uprzednie wykorzystanie urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za
okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego. Urlop ten
jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego, nie więcej niż w czterech częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego. Osoba nie będąca pracownikiem, ubezpieczona z innego tytułu i uprawniona do
zasiłku macierzyńskiego, może zamiast urlopu rodzicielskiego przerwać działalność zarobkową, z tytułu której jest ubezpieczona, w
celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar urlopu
wynosi 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy
jednym porodzie, lub 34 tygodnie w przypadku urodzenia więcej niż
jednego dziecka przy jednym porodzie. Długość urlopu rodzicielskiego może ulec zwiększeniu, jeśli pracownik zdecyduje się połączyć korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy u tego samego
pracodawcy. Kodeks pracy przewiduje, że w określonych sytuacjach
(art. 180 § 6-17 w zw. z art. 1821g k.p.), zwłaszcza w razie śmierci
matki (rodzica) lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, w
przypadku porzucenia dziecka, z urlopu rodzicielskiego może skorzystać inny członek najbliższej rodziny dziecka.

13

Dz. U. 2013, poz. 675.
W. Patulski, Komentarz do art. 1781 [w:] Kodeks pracy. Komentarz,
red. W. Muszalski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 586.
14
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5. Urlop ojcowski
Instytucja urlopu ojcowskiego została wprowadzona do kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy –
Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw15. Urlop ten stanowi
samodzielne uprawnienie pracownika-ojca i nie może zostać skutecznie przeniesiony na matkę dziecka. Jeśli urlop nie zostanie wykorzystany we wskazanym w ustawie terminie – przepada. Zgodnie z
art. 1823 k.p., pracownicy-ojcowie wychowujący dziecko mogą wykorzystać urlop jednorazowo lub maksymalnie w dwóch częściach, z
zastrzeżeniem, że żadna z części nie może być krótsza niż tydzień.
Wymiar urlopu wynosi 2 tygodnie. Kodeks pracy zawiera jednak
pewne ograniczenie – urlop ten może być wykorzystany tylko do
ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego
przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku
życia. W sytuacji odroczenia obowiązku szkolnego wobec dziecka –
okres ulega wydłużeniu do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.
Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek wychowującego dziecko pracownika-ojca. Wniosek powinien być złożony
w terminie nie krótszym niż siedem dni przez rozpoczęciem urlopu.
Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika. Urlop
ten ojciec może wykorzystać także w czasie, gdy matka dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego16. Należy zwrócić uwagę na art.
1823§ 3 k.p., który nakazuje stosować odpowiednio do urlopu ojcowskiego wymienione przepisy, tj. art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57
§ 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 181 i art.
1831 § 1.Przepisy te dotyczą wprost urlopu macierzyńskiego. Wynika z nich m.in., że jeżeli dziecko wymaga opieki szpitalnej, urlop ten
może być wykorzystany w późniejszym terminie, po wyjściu dziecka
ze szpitala. Zdaniem T. Liszcz, może być to termin przypadający po
upływie okresów wskazanych w art. 1823 § 1 k.p.17.

15

Dz. U. 2008 , nr 237, poz. 1654.
T. Liszcz, op. cit., s. 503.
17
Ibidem, s. 503.
16
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6. Urlop wychowawczy
Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi
zatrudnionemu co najmniej sześć miesięcy. Do sześciomiesięcznego
okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop
ten może otrzymać zarówno pracownica, jak i pracownik, którzy są
opiekunami lub rodzicami dziecka. Celem urlopu wychowawczego
jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.
Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy dla
obojga rodziców lub opiekunów dziecka. Urlopu udziela się na okres
nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko
kończy 6 rok życia. W przypadku, gdy dziecko wymaga osobistej
opieki pracownika z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, osobie uprawnionej można udzielić dodatkowego urlopu w wymiarze do
36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez
dziecko 18 roku życia.
Każdy z rodziców lub opiekunów dziecka ma wyłączne prawo
do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu – 36
miesięcy, tzn. że jedno z rodziców może wykorzystać maksymalnie
35 miesięcy urlopu. Prawo to nie może być przeniesione na drugiego
z rodziców lub opiekunów dziecka. Kodeks pracy wskazuje przypadki, kiedy rodzic dziecka może wykorzystać urlop w wymiarze 36
miesięcy, tj. jeśli drugi rodzic nie żyje, drugiemu rodzicowi dziecka
nie przysługuje władza rodzicielska albo władza rodzicielska uległa
ograniczeniu lub zawieszeniu.
Pracodawca udziela urlopu wychowawczego pracownikowi na
złożony przez niego pisemny wniosek. Zobowiązanie pracodawcy do
udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego powstaje, gdy ten
wraz z wnioskiem przedstawi oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające jego prawo istniejące w momencie rozpoczęcia korzystania z urlopu18.
Pracownik jest obowiązany złożyć wniosek w terminie nie
krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Jeśli
18

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2015 r., II PK 274/14,
MoPr 2016, nr 1, str. 33.
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wniosek został złożony w terminie i spełnia ustawowe wymagania,
pracodawca ma obowiązek go uwzględnić. Ustawodawca dopuścił
możliwość wycofania przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu
wychowawczego, nie później jednak niż na siedem dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Pracownik powinien wówczas złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie.
Z urlopu wychowawczego można korzystać wielokrotnie, tzn.
przysługuje on na każde dziecko. Urlop ten może być udzielony
jednorazowo lub w częściach, przy czym kodeks pracy zastrzega, że
części może być maksymalnie pięć. Liczbę części urlopu ustala się
na podstawie liczby złożonych wniosków o udzielenie urlopu.
Pracownik w czasie urlopu wychowawczego ma prawo podjąć
pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo
inną działalność. Pracownik może także podjąć naukę lub szkolenie.
Warunkiem podjęcia pracy, nauki lub szkolenia jest możliwość
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zgodnie z art. 1862 § 2
k.p. jeśli pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, wówczas wzywa pracownika
do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie
później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. Jak
wskazuje T. Liszcz, trwałe zaprzestanie osobistej opieki ma miejsce
wtedy, gdy z okoliczności wynika, że pracownik nie może albo nie
chce jej dłużej sprawować, lub podjął działalność zarobkową lub
inną w takim wymiarze, że nie można z nią pogodzić osobistej opieki
nad dzieckiem19.
Pracownik ma prawo do rezygnacji z urlopu wychowawczego
w każdym czasie, za zgodą pracodawcy lub po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy, najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy. W drugim przypadku zgoda pracodawcy nie
jest wymagana.
Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeśli nie
jest to możliwe, to na stanowisku równorzędnym z zajmowanym
przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadają19
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T. Liszcz, op. cit., s. 509.

cym jego kwalifikacjom zawodowym. Pracownikowi należy się wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie za pracę przysługujące w
dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, podstawą określenia
wysokości wynagrodzenia pracownika powracającego do pracy po
urlopie wychowawczym nie jest wynagrodzenie pobierane przez
niego przed urlopem, lecz wynagrodzenie przysługujące w dniu podjęcia pracy na stanowisku, które zajmował przed urlopem20. Zgodnie
z regulacją art. 1865k.p., okres urlopu wychowawczego, w dniu jego
zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą
uprawnienia pracownicze.
7. Urlop z tytułu przysposobienia dziecka
Zgodnie z art. 183 k.p., o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego może ubiegać się pracownik, który przyjął dziecko na
wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o
wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub
który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).Urlop przysługuje nie dłużej
niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Ergo, pracownicy, którzy przyjmą na wychowanie dzieci w wieku powyżej 7
lub 10 lat, nie mają prawa do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Jak podkreśla Sąd Najwyższy, prawo do omawianego
urlopu ma pracownik faktycznie wychowujący dziecko, o którego
przysposobienie wystąpił, niezależnie od tego, czy został formalnie
ustanowiony opiekunem tego dziecka na czas trwania postępowania
w sprawie o przysposobienie21.
Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest
analogiczny jak wymiar urlopu macierzyńskiego, adekwatnie do
liczby jednocześnie przyjętych dzieci na wychowanie. Należy pod20

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2008 r., II PK 143/07,
OSNP 2009, nr 5-6, poz. 67.
21
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2012 r., I PK 4/12, OSNP
2013, nr 17-18, poz. 196.
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kreślić, że ukończenie przez dziecko wieku wskazanego w omawianym artykule powoduje zakończenie urlopu. Biorąc pod uwagę art.
183 § 3, urlop taki może zakończyć się nie wcześniej niż z upływem
dziewięciu tygodni, jeśli pracownik przyjął dziecko na wychowanie,
którego wiek mieści się we wskazanych granicach. Zgodnie z art.
1801§ 2 w zw. z art. 183 § 2 k.p., w razie zgonu dziecka przyjętego
na wychowanie po upływie ośmiu tygodni życia, pracownik zachowuje prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przez
okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Jeśli pracownik jednocześnie
przyjął większą liczbę dzieci na wychowanie, wówczas urlop przysługuje w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy
życiu, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.
Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany po
złożeniu przez pracownika stosownego wniosku. Warto wskazać, że
kodeks pracy ani ustawy szczególne nie wskazują w jakim terminie
pracownik jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie mu urlopu.
W takiej sytuacji, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi
urlopu w terminie wskazanym we wniosku pracownika.
Kodeks pracy przyznaje pracownikowi, który przyjął dziecko
na wychowanie, prawo do urlopu rodzicielskiego. Urlop ten przysługuje po wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wymiar urlopu wynosi 32 tygodnie - jeśli pracownik przyjmuje
na wychowanie jedno dziecko, 34 tygodnie – w razie przyjęcia równocześnie więcej dzieci, 29 tygodni – jeśli pracownik przyjmuje
dziecko (lub dzieci) w wieku do 7 roku życia lub dziecka wobec
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego w wieku
do 10 roku życia.
Urlop w tym wymiarze przysługuje łącznie obojgu przysposabiającym dziecko, jeżeli korzystają z niego na zmianę albo jednocześnie22. By otrzymać urlop, pracownik jest obowiązany złożyć pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem
korzystania z urlopu. Jeśli wniosek został poprawnie wniesiony i
odpowiada wymaganiom ustawowym, wówczas pracodawca ma
obowiązek wniosek uwzględnić.

22
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T. Liszcz, op. cit., s. 504.

Art. 1824k.p. przewiduje szczególny tryb składania wniosku o
urlop w związku z przysposobieniem dziecka. Pracownik może złożyć pisemny wniosek nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na
wychowanie, o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Podczas urlopu przyznanego w trybie art. 1824 k.p. przysługuje bardziej korzystny zasiłek macierzyński.
8. Inne uprawnienia
8.1. Obniżenie wymiaru czasu pracy
Pracownik, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego,
może zamiast korzystania z owego urlopu złożyć pisemny wniosek
pracodawcy o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie
niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w
którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca ma obowiązek taki wniosek uwzględnić. Zastrzeżenie, iż z prawa tego może
skorzystać wyłącznie pracownik „uprawniony do urlopu wychowawczego” oznacza, że tego rodzaju obniżenie wymiaru czasu pracy
nie może przekroczyć 35 (lub 36) miesięcy w okresie do upływu
roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia23.
Wniosek pracownika powinien być złożony na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.
Jeżeli pracownik nie zachował wskazanego terminu, pracodawca
wówczas obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21
dni od dnia złożenia wniosku.
8.2. Przerwy w pracy na karmienie piersią
Przerwa w pracy na karmienie piersią przysługuje pracownicy
karmiącej dziecko piersią, jeśli jest zatrudniona przez czas nie krótszy niż cztery godziny dziennie. Pracownicy przysługuje jedna przerwa, jeśli jej czas pracy nie przekracza sześciu godzin dziennie, albo
dwie przerwy, jeśli czas pracy przekracza sześć godzin dziennie.
Przerwa wynosi pół godziny, a jeśli pracownica karmi więcej niż
jedno dziecko – 45 minut. Przerwy są wliczane do czasu pracy, zatem za czas przerwy pracownicy przysługuje wynagrodzenie. Prze23

M. Włodarczyk, op. cit., s. 1151.

85

rwy na karmienie mogą być udzielane łącznie, jeśli pracownica złoży
stosowny wniosek. Kodeks pracy nie rozstrzyga o porach, w jakich
pracownica może z przerwy skorzystać. Jak słusznie wskazuje M.
Włodarczyk, w takim przypadku pracodawca powinien uwzględnić
wniosek pracownicy, lecz może on skorygować wniosek z uwzględnieniem potrzeb podyktowanych dążeniem do możliwie najmniejszego zakłócenia procesu pracy w zakładzie24.
8.3. Zwolnienie od pracy
Można wskazać trzy rodzaje zwolnień od pracy związanych z
pełnieniem funkcji rodzicielskich: zwolnienie wynikające z art. 188
k.p., zwolnienie wynikające ze sprawowania opieki nad chorym
dzieckiem, a także z tytułu konieczności zapewnienia opieki nad
zdrowym dzieckiem25. W świetle art. 188 k.p. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Uprawnienie to przysługuje na równi kobiecie i mężczyźnie, przy
czym jeśli oboje są zatrudnieni – ze zwolnienia może korzystać wyłącznie jedno z nich.
Drugie ze zwolnień wynika z postanowień Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania
pracownikom zwolnień od pracy26. Zgodnie z § 3 rozporządzenia,
zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do
pracy uznaje się za dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy.
Na gruncie praw rodzicielskich należy wziąć pod uwagę przypadek
choroby dziecka w wieku do 14 lat, nad którym pracownik sprawuje
opiekę. W takiej sytuacji pracownik legitymuje się zaświadczeniem
lekarskim wystawionym przez lekarza medycyny, który określa

24

Ibidem, s. 1154.
Ł. Paroń, K. Sprutta, Uprawnienia rodzicielskie pracowników,
Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2013, s. 65-66.
26
Dz. U. nr 60, poz. 281 ze zm.
25
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okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem27.
Wspomniane rozporządzenie przewiduje zwolnienie spowodowane koniecznością zapewnienia opieki nad zdrowym dzieckiem.
Oświadczenie pracownika w przypadku zaistnienia okoliczności,
które uzasadniają konieczność sprawowania przez niego osobistej
opieki nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której
dziecko uczęszcza uznaje się za dowód usprawiedliwiający nieobecność pracownika w pracy.
8.4. Zakazy dotyczące zatrudniania
Kodeks pracy wprowadza bezwzględny zakaz zatrudniania
pracownic ciężarnych w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.
Zgoda kobiety na takie zatrudnienie jest bezskuteczna. Pracodawca
ma obowiązek na okres ciąży pracownicy zmienić rozkład czasu
pracy w sposób umożliwiający jej wykonywanie pracy poza porą
nocną. Jeśli jest to niemożliwe lub niecelowe, powinien przenieść
pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w
porze nocnej. Brak takich możliwości skutkuje obowiązkiem pracodawcy by zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku
świadczenia pracy. Komentowane normy z art. 1781 k.p. mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że ich naruszenie
może spowodować m.in. odpowiedzialność wykroczeniową pracodawcy, przewidzianą w art. 281 pkt 5 k.p.28. Zgodnie z art. 148 k.p.
obowiązuje zakaz zatrudniania przez czas dłuższy niż osiem godzin
pracownicy ciężarnej zatrudnionej w systemie czasu pracy, w którym
występują równoważne normy dobowe29.
W przypadku pracowników opiekujących się dzieckiem do
czterech lat obowiązuje kilka względnych zakazów dotyczących
zatrudniania, tj. takich, w przypadku których zgoda pracownika
uchyla dany zakaz. Zgoda pracownika powinna być wyrażona w
formie pisemnej ad eventum. Do zakazów tych należą: zakaz zatrud27

Ł. Paroń, K. Sprutta, op. cit, s. 70.
W. Patulski, op. cit., s. 572.
29
T. Liszcz, op. cit., s. 491.
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niania pracownika w systemie równoważnego czasu pracy dłużej niż
osiem godzin na dobę, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za
czas nieprzepracowany, zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych, zakaz zatrudniania w porze nocnej, a także zakaz delegowania
pracownika poza stałe miejsce pracy.
Streszczenie:
Artykuł podejmuje tematykę szczególnych uprawnień pracowników, które są związane z rodzicielstwem. Konstytucja RP stanowi, że macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i
opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Ergo, uprawnienia te mają szczególne znaczenie, ponieważ realizacja ich jest zagwarantowana przez
ustawę zasadniczą. Ustawodawca objął szczególną ochroną stosunek
pracy pracowników, którzy są rodzicami. Szereg urlopów, kwestii
związanych z organizacją pracy, ochroną stosunku pracy sprawiają,
że pracownik jest w stanie pogodzić pracę z pełnieniem najważniejszej roli życiowej – roli rodzica. Celem wskazanych usprawnień jest
m.in. możliwość sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad
dzieckiem. Artykuł wskazuje najważniejsze prawa i obowiązki stron
stosunku pracy w zakresie szczególnych uprawnień, a także obejmuje analizę aktów normatywnych, orzecznictwa Sądu Najwyższego i
stanowisk doktryny.
Słowa kluczowe: kodeks pracy, urlopy związane z rodzicielstwem
Summary:
Specific rights of employees related to parenting
This article is devoted to the topic of specific rights of employees that are related to parenting. The Constitution of the RP
states that motherhood and parenting are under the protection and
care of the Republic of Poland. Ergo, these rights are of special importance because the implementation of them is guaranteed by the
basic law. The law-giver has specifically protected the employment
relationship of employees who are parents. A number of holidays,
issues related to the organization of work, protection of employment
make it possible for an employee to reconcile work with the most
important role of life - the role of the parent. The aim of these im-
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provements is inter alia the ability of the employee to take personal
care of the child. The article points to the most important rights and
obligations of the parties to the employment relationship within the
scope of specific rights, and also covers the analysis of normative
acts, the case law of the Supreme Court and the positions of doctrine.
Key words: The labour Code, holidays related to parenting
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Wiesław Setlak

Autorytet świętego
Wprowadzenie
Kategoria „świętego” funkcjonuje w kulturze religijnej chrześcijaństwa od kilkunastu stuleci. Szczególnie doniosła rola przypada
jej na gruncie katolicyzmu i prawosławia. Niniejszy artykuł koncentruje się na zagadnieniu świętości i świętego ujmowanym z perspektywy myśli i praktyki kultowej katolicyzmu, z akcentem na rozumienietego zagadnienia w stosunkowo nowej, ale szybko emancypującej
się dyscyplinie nauk o wychowaniu, jaką jest pedagogika katolicka.
Przyjmuję, że święty to naturalny wzór osobowy wierzącego i praktykującego katolika, tym samym autorytet emanujący atrybutami
samego Boga – Stwórcy Wszechrzeczy. Jest to stwierdzenie aksjomatyczne, wszelako – przy odpowiedniej czujności – nie musi ono
wykluczać perspektywy zbudowanej na oglądzie badawczym, zobiektywizowanym i dopuszczającym pewną dozę epistemologicznej
niepewności. Zasadniczo jednak w wypowiedzi przeważać będzie
spojrzenie ortodoksyjne, przeciwne asekuracyjnej, mającej manifestować skromność poprzez negację swoich sądów już w chwili ich
formułowania („myślę, więc nie wiem”) manierze tych, dla których
„autosceptycyzm” ma być miarą intelektualnej sprawności1. Ortodoksyjne ujmowanie wzoru osobowego, którym dla faktycznego, nie
1

Trafnie charakteryzuje to zjawisko Gilbert Keith Chesterton: „Na każdym rogu ulicy można dziś spotkać człowieka wygłaszającego pospiesznie
bluźniercze twierdzenie o tym, że może się mylić. Codziennie można usłyszeć, jak ktoś usprawiedliwia się, że oczywiście jego pogląd nie musi być
tym właściwym. Oczywiście, jego pogląd musi być tym właściwym; inaczej
nie byłby jego poglądem. Jesteśmy na dobrej drodze do wyhodowania rasy
ludzi umysłowo zbyt skromnych, aby wierzyć w tabliczkę mnożenia. Grozi
nam, że doczekamy się filozofów wątpiących w prawo grawitacji, uznane
przez nich za wytwór fantazji. Dawni szydercy byli zbyt dumni, by być o
czymś przekonani, dzisiejsi natomiast są na to zbyt pokorni”. G. K. Chesterton, Ortodoksja. Romanca o wierze, przeł. M. Sobolewska, EXTER-Fronda,
Warszawa 1996, s. 37.
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tylko nominalnego katolika jest święty; to warunek sine qua non
metodologicznej spójności moich rozważań.
Podstawowym celem artykułu jest teoretyczna analiza problematyki wykorzystania autorytetu świętego w pedagogii katolickiej, czyli szerokim obszarze wpływów edukacyjnych współtworzonym przez homiletykę, wielonurtową katechetykę2, osobistą, zindywidualizowaną aktywność ewangelizacyjną osób duchowych w komunikacji interpersonalnej z wiernymi, dających przykład zdążania
do świętości w życiu konsekrowanym i tych wszystkich katolików,
którzy swoim modus vivendi poświadczają zainteresowanie Dobrą
Nowiną oraz wierność rudymentarnym treściom doktryny Kościoła
rzymskokatolickiego. Kategorie „świętego” i „świętości” będą rozważane z perspektywy myśli katolickiej, z odwołaniami – w sytuacjach uzasadnionych względami metodologicznymi – do interpretacji tych fenomenów przyjętych w innych kulturach religijnych kręgu
judeochrześcijańskiego, jak również w naukach o człowieku inspirowanych refleksją chrześcijańską. Zaznaczyć należy, że preferowanie terminu „pedagogika katolicka” nie jest tożsame z próbą dewaluacji pojęcia „pedagogika chrześcijańska”; należy je rozumieć jako
próbę uprecyzyjnienia działań edukacyjnych i wychowawczych po2

We współczesnej katechetyce katolickiej obserwuje się tendencje do
szczegółowych konceptualizacji procesów katechezy i wychowania religijnego. Różnorodność owych dążeńskłania do poszukiwania koncepcji katechetyki integralnej proponującej interdyscyplinarność w badaniach nad
katechezą i nauczaniem integralnym na trzy sposoby, a mianowicie: 1)
fenomenologiczny, 2) hermeneutyczny oraz 3) prakseologiczny. W metodologii badań naukowych nad katechezą zakłada się, iż powinny one „wychodzić od opisu zjawiska, następnie koncentrować się na ich możliwie szerokiej interpretacji oraz ocenie, a kończyć się projektowaniem i realizacją.
Taka integralna wizja katechetyki ukazuje ją jako dyscyplinę autonomiczną,
wolną od dominacji teologii czy antropologii”. J. Bagrowicz, Katechetyka,
[w:] Religia. Encyklopedia PWN, t. 5, red. T. Gadacz i B. Milerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 399. Współczesna pedagogika katolicka zakłada substancjalną równowagę pierwiastka antropologicznego i teologicznego, przy czym jedną z istotniejszych materializacji owego
stanu jest kategoria „świętego” pojmowanego jako wzór osobowy (aspekt
antropologiczny) i esencja świętości, czyli zbioru cech zbliżającego daną
osobę do Bożego Absolutu (aspekt teologiczny).
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dejmowanych na rzecz budowania wzorca sprzyjającego kształtowaniu w podmiocie wychowania formacji katolickiej. Można pytać,
dlaczego nie chrześcijańskiej?
Odpowiedź na tak postawione pytanie będzie możliwa, jeśli
weźmiemy pod uwagę tezy zawarte w następujących stwierdzeniach:
• samo pojęcie „chrześcijaństwo” funkcjonuje w szerokim polu semantycznym umożliwiającym traktowanie go jako zbioru desygnatów właściwych nie tylko religii monoteistycznej, ale i całej formacji kulturowej nazywanej najczęściej judeochrześcijańską; w rezultacie termin „katolicyzm” może być uważany za ekwiwalent nazwy „chrześcijaństwo”;
• pedagogia (pedagogika) katolicka zyskuje na wyrazistości
dopiero w warunkach pewnego rygoru doktrynalnego, natomiast
chrześcijaństwo jest już mniej pragmatyczne, dlatego też bardziej
służy stwarzaniu generalnych idei, np. idei ekumenicznej, natomiast
w mniejszym stopniu wykazuje przydatność w edukacji zakładającej
ściśle oznaczone (skonkretyzowane) cele;
• chrześcijaństwo sensu largo uczestniczy spontanicznie w
ogólnokulturowym dyskursie kulturowym, skłaniając się często ku
rozwiązaniom kompromisowym (z mniejszym bądź większym
szwankiem dla wypracowanych przez całe stulecia pryncypiów),
natomiast katolicyzm, nie odżegnując się od dialogu z innymi religiami, wyznaniami czy humanizmami dystansującymi się od deizmu,
czyni to jednak, rzec można, na „własnych warunkach”;
• święty w katolicyzmie to jednoznacznie osoba kanonizowana, a jego wizerunek odpowiada ściśle kompleksowi cech określonych expressis verbis w doktrynie; chrześcijaństwo sensu largo wydaje się często przyzwalać na rozszerzanie znaczenia tego pojęcia na
osoby wsławione uniwersalistycznymi i chrześcijańskimi cnotami,
niebędące jednakże świętymi w rozumieniu prawa kanonicznego,
cho0ciaż w wielu wypadkach jedynym powodem niekanonizowania
tych ludzi jest przeszkoda natury formalnej w postaci braku katolickiej afiliacji wyznaniowej.
Rozważania powyższych kwestii wyznacza główne nurty tej
wypowiedzi. Zacznijmy od ustaleń definicyjnych z uwagi na ich
walor porządkujący.
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Autorytet i święty: definicje
Autorytet to określenie często występujące w języku i nadużywane, zazwyczaj po to, aby podkreślić rangę niektórych sytuacji
społecznych. Jest to współcześnie pojęcie wieloznaczne, przy czym
najczęściej ma ono nikły związek z ustalonym w tradycji rozumieniem autorytetu. Autorytet, który pozwolę sobie nazwać „zdewaluowanym”, oznacza jego instrumentalny charakter wynikający z faktu, że niektóre jednostki ustanawiając siebie autorytetami albo
wpływając na taki odbiór swojej osoby pragną w ten sposób wzmocnić swój społeczny status czy „narzucić ogółowi pewne formy myślenia i zachowania lub podporządkować sobie liczne jednostki lub
ważne społecznie osoby, które zasłużyły sobie swoimi zachowaniami, wiedzą czy wartościowym społecznie dorobkiem życiowym na
opinię osoby cieszącej się autorytetem”3.
W zgeneralizowanym leksykalnym znaczeniu słowo „autorytet”, pochodzące od łacińskiego auctoritas (powaga moralna) odnosi
się do uznanej przez ogół czyjejś powagi, wpływu, prestiżu, oznacza
też mir. Osoba uważana za autorytet to „człowiek, instytucja, doktryna, pismo itp.,cieszące się w jakiejś dziedzinie lub w opinii pewnych ludzi szczególną powagą”4.
Słowo „autorytet” przeniknęło do języka polskiego za sprawą
niemieckiego Autorität (=powaga)5. W rozszerzonym znaczeniu
3

A. Weiss, Znaczenie i potrzeba wznawiania autorytetu, [w:] Autorytet. Czy
potrzebny w procesie edukacji?, red. A. Olubiński, Wydawnictwo Edukacyjne
aKapit, Toruń 2012, s. 35. Autorka konfrontuje autorytet z natury rzeczy pozytywny z negatywną wizją autorytetu, np. autorytetem dyktatorskim, który Erich
Fromm określa jako irracjonalny, gdyż opiera się on na nierówności, co stwarza
różnice w wartościach. Z kolei autorytet racjonalny ma za podstawę równość
obu stron relacji, różniących się wyłącznie poziomem wiedzy albo umiejętności
w określonej dziedzinie. Ibidem. Por. także E. Fromm, Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, przeł. R. Saciuk, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa-Wrocław 1994, s. 15.
4
J. Tokarski, Słownik wyrazów obcych PWN, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1980, s. 60.
5
W znaczeniu filozoficznym kategorię definiuje się jako klasę wyróżnioną w jakiejś klasyfikacji czy też rodzaj, autorytet to także typ czy grupa
osób albo podmiotów o identycznej naturze. Kategoria „autorytetu” wyraża
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pojęcie „autorytetu” stanowi kategorię, która opisuje psychospołeczne zjawisko doniosłego wpływu wywieranego przez osobę lub instytucję na rozwój umysłowości lub stosunki między ludźmi przyjmującymi ulegle twierdzenia podmiotu autorytetu albo normy przezeń
ustalone, odczuwającymi respekt i uznającymi jego powagę wynikającą ze zwierzchnictwa lub kompetencji. […] do tradycji chrześcijańskiej przeniesione zostało […] z greckiego antyku przekonanie, że
autorytet należy wiązać ze zdolnością świadczenia o treści rozumnej
rzeczywistości i sprawnością do prowadzenia ku celowi właściwemu
wszystkim ludziom oraz relacjonować autorytety do władzy nie tylko
przecież stosującej przeciw gwałcącym pewien ustalony ład wsparty
zarazem na religii, prawie i nieprzerwanej tradycji, ale i spełniającej
pozytywne funkcje wychowawcze6.
Z powyższego można wnioskować, że osobą wiodącą swoich
zwolenników czy raczej wyznawców „ku celowi właściwemu wszystkim ludziom” jest dla katolików święty w rozumieniu osoby kanonizowanej, zaś celem – Zbawienie, poprzedzone godnym życiem na Ziemi.
Wskazówek do tego, jak życie godnie, dostarczają żywoty świętych.
Literatura hagiograficzna jest nader obfita i dostępna, podobnie jak dzieła stworzone przez licznych świętych obdarzonych niezwyczajnymi
zdolnościami. Dla wielu współczesnych katolików wciąż aktualnym
autorytetem pozostaje święty późnej starożytności nazwany przez Daniela-Ropsa „świętym nowych czasów”, czyli św. Augustyn z Tagasty,
który w swych dziełach „przedstawił ludzkości Zachodu wspaniały
obraz społeczeństwa uporządkowanego przez chrześcijaństwo, rozumu
oświeconego przez Ewangelię. Z biegiem czasu najlepsze jednostki w
miarę swych skromnych sił będą się starały naśladować ten wzór”7. Dla
zależności ogólne dające się rozpoznać w relacjach pomiędzy bytami czy
ideami. M. Lewartowska-Zychowicz, Kategoria, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
Warszawa 2003, s. 566.
6
B. Szlachta, Autorytet, [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 27-28.
7
D.-Rops, Kościół wczesnego średniowiecza, przekł. zbior., Instytut
Wydawniczy PAX, Warszawa 2014, s. 53. Warto dodać, że według Klausa
Schatza, św. Augustyn – czołowa postać tzw. Kościoła afrykańskiego –
przypisuje Kościołowi rzymskiemu większy autorytet nauczycielski. Wobec
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milionów katolików autorytetem jest święty Franciszek z Asyżu, w
którym upodobanie znajdują zarówno artyści i humaniści różnej proweniencji, jak i prosty lud Boży, oraz szereg innych świętych nie pochodzących z woluntarystycznego „nadania”, lecz będących osobami kanonizowanymi.
W świecie chrześcijańskim za świętego uznaje się człowieka
doskonałego pod względem moralnym, ale przede wszystkim odpowiadającego kryteriom postawy religijnej. Święty to wyznawca
Chrystusa, który wykonał zadania konieczne dla osiągnięcia pełni
osobowej doskonałości8. Powołanie do świętości dokonuje się z
chwilą przyjęcia Sakramentu Chrztu. Ujęcie „świętego” i „świętości”
ma swoje antecedencje i ewolucję. Dzieje tych pojęć można badać
poczynając od Starego Testamentu, gdzie święty to każdy człowiek
wybrany przez Boga i dla Boga. Jako święte jest traktowane wszystko to, cokolwiek Jemu zostało poświęcone, zatem dary, ofiary, kapłani. Również Izrael, jako naród wybrany, oznaczany jest określnikiem „święty”9. Natomiast w Nowym Testamencie osobą świętą i
najwyższym autorytetem jest Jezus Chrystus10. To on jest źródłem
znaków, które najtrafniej odczytali twórcy doktryny katolickiej, jak
święty Paweł czy Orygenes, Jezus to najżywotniejszy przykład drogi
do świętości i źródło nadziei, że może na nią wkroczyć każdy jego

północno-afrykańskiego Kościoła posiada on auctioritas, ale nie potestas.
K. Schatz, Prymat papieski od początków do współczesności, przeł. K. Marszał, J. Zakrzewski SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 61.
8
Z punktu widzenia personalizmu nadzieja na osiągnięcie świętości
(osobowej doskonałości) jest tym większa, im bardziej człowiek dąży –
poprzez samopersonalizację – do zmiany swojego statusu ontycznego z
jednostki na osobę.
9
Sam fakt zaistnienia ludu Izraela jest, jak pisze CharlesTresmontant,
fenomenem o wyjątkowej doniosłości historycznej w porównaniu z innymi
zjawiskami. Uprawniało to starotestamentowe przypisywanie mu atrybutu
„świętości”, tym bardziej, że „od czasów Abrahama zgodny przekaz całego
pocztu ludzi, mienionych prorokami, obwieszczał, że ludowi Izraela objawił
się i dał się poznać Bóg, który stworzył niebo i ziemię”. C. Tresmontant,
Problem istnienia Boga, przeł. A. Krzyżaniak, Warszawa 2001, s. 423.
10
T. Gadacz, B. Milerski, Religia. Encyklopedia PWN, t. 9, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 215.

96

wyznawca, jeśli właściwie odczyta znaki dane mu w sakramentach
Chrztu i Bierzmowania (również Kapłaństwa czy Małżeństwa), ale
przede wszystkim w Eucharystii, czyli nieustającym udziale katolika
w dziele Odkupienia i Zbawienia.
Święty Paweł nazywał chrześcijan „świętymi”, albowiem
świętym jest Bóg, z którym łączy ich nierozerwalna więź. Od zarania
swych dziejów Kościół czcił Maryję, apostołów, założycieli pierwszych chrześcijańskich gmin, mnichów, anachoretów, ascetów.
Cześć oddawano też męczennikom za wiarę, ludziom znakomitej
pobożności, fundatorom religijnych bractw oraz zakonów11. Praktyka
przyznawania godności świętego konkretnym osobom w skali powszechnej ustaliła się w IV w. p.n.Ch., wcześniej miał on charakter
lokalny, najczęściej związany z grobami męczenników. W epoce
renesansu kultowi świętych sprzeciwili się przywódcy reformacji
(m.in. Luter, Melanchton, Kalwin, Zwingli). W reakcji Kościół katolicki podczas Soboru Trydenckiego (1545-1563) dokonał jego teologicznego pogłębienia. W przyjętej wówczas wykładni (bynajmniej
nie zdezaktualizowanej we współczesnej eklezjologii – WS) kult
świętych ufundowany jest na wierze w świętych obcowanie, według
której żyjący chrześcijanie są złączeni ze świętymi w niebie oraz
cierpiącymi w czyśćcu. Święty stanowi religijny model osobowy,
jest orędownikiem ludzi u Boga, patronem poszczególnych osób,
zawodów (św. Łukasz – lekarzy), miast (św. Tomasz Apostoł – Zamościa), krajów (św. Stanisław oraz św. Wojciech – Polski), kontynentów (św. Benedykt oraz święci Cyryl i Metody – Europy). Histo11

Tak intensywny kult świętych zachował swoją dynamikę aż po czas
„oświecenia”, kiedy to miał wymiar powszechny, podobnie jak rozumienie,
że człowiek jest istotą transcendentalną, co oznacza, że „będąc bytem natury i członkiem różnych społeczności, wykracza poza nie, żyje i rozwija się
w perspektywie transcendentalnej – w Bogu”. Z. J. Zdybicka Ursz. SJK,
Religia a kultura, [w:] Religia w świetle współczesnym. Zarys problematyki
religiologicznej, red. H. Zimoń SVD, Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2010, s. 169. W epoce
pooświeceniowej ofensywa wpierw modernizmu, później postmodernizmu,
ażpo tak zwaną. ponowoczesność osłabiła nieco kult świętych zmuszając do
walki z wzorami „nowego humanizmu” w poszerzonej zmianami kulturowymi przestrzeni civitas terrena.
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rią życia i dziejami kultu zajmuje się hagiografia. Żywoty świętych
katolickich krytycznie i źródłowo od początku XVII wieku opracowują jezuiccy hagiografowie belgijscy, zwani bollandystami (Societas Bollandiana). Pojęcie świętego jest znane także w niektórych
religiach niechrześcijańskich12. W kulturze religijnej katolicyzmu
kategoria ,,świętego” jest jednak zdefiniowana w sposób najbardziej
precyzyjny, niepozostawiający w zasadzie większego pola manewru
dla każdego, ktokolwiek dążyłby do interpretacyjnych nadużyć pragnąc przy tym zachować pozory merytorycznego uargumentowania
swojego stanowiska.
Święty jako wzór osobowy w edukacji
„Królestwo Boże nie polega na słowach, ale na dobrym działaniu” – powiada Tomasz á Kempis13, mądrość tego stwierdzenia
można odnosić do postawy osób świętych. Dobre działanie jako
zwiastun Królestwa Bożego charakteryzuje wielu katolickich świętych, którzy nie pozostawali bierni, obojętni wobec powierzonego im
przez Stwórcę zadania. Zaświadczając życiem podporządkowanym
jego wypełnianiu dawali świadectwo istnienia Boga i Królestwa
Bożego. Kierowali się imperatywem nieznającej kompromisu miłości do Boga, a przez to i do człowieka (bliźniego) będącego wszak
12

Obecność „świętego” w niektórych kultach spoza obszaru chrześcijaństwa to fakt skłaniający do namysłu nad teorią „anonimowych chrześcijan”
sformułowaną przez Karla Rahnera, który twierdzi, „że każdy człowiek w
sposób ontyczny, a więc wynikający z jego natury, otwarty jest na transcendencję i na nieskończoność, a zbawcza łaska Chrystusa dociera doń niezależnie od wyznawanej religii poprzez zachowywanie obowiązujących w niej
zasad. Dlatego wyznawcy religii pozachrześcijańskich pozostają w relacji do
Chrystusa, chociaż w sposób nieświadomy, anonimowy. W takim więc znaczeniu są >chrześcijanami<. I. S. Ledwoń OFM, Wyjątkowycharakter chrześcijaństwa, [w:] Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, red. H. Zimoń SVD, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2010, s. 516. Pomysł niemieckiego
myśliciela nie jest z pewnością szczytowym osiągnięciem jego skądinąd nader wyrafinowanej teologii.
13
T. á Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, przeł. A. Kamieńska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1984, s. 158.
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Jego dziełem. Wymagało to często rezygnacji z samego siebie jako
pierwszego warunku zbawienia, albowiem, jak pisze Włodzimierz
Sołowjow, „sens ludzkiej miłości tkwi w uzasadnieniu i zbawieniu
indywidualności przez ofiarę z egoizmu”14. Uświadomienie młodym
ludziom będącym podmiotami wychowania religijnego głębokiego,
transcendentalnego sensu ofiary jest tożsame z budowaniem autorytetu świętego jako tego pośród ludzi, który wybrał drogę świętości i
rozumie jej istotę.
Świętość, jak wspomniałem, to dynamizm, aktywność nacechowana nieustającym imperatywnym pragnieniem dawania świadectwa. Wyróżniają się nią nie tylko wspólni rytom wschodnim i
rzymskiemu katolicyzmowi święci-wojownicy w rodzaju świętego
Jerzego, walczący z grzechem usymbolizowanym w postaci smoka15,
ale też święci mistycy, licznie reprezentowani w katolickiej tradycji i
hagiografii. Byli to ludzie komunikujący się z Bogiem bodaj najdoskonalej dzięki dynamice duchowej pozwalającej na kontaktowanie
się ze stworzycielem w oderwaniu od świata, zdolni do optymalnej
koncentracji na sprawach najwyższych. Tego rodzaju święty może
być w szeroko rozumianej edukacji stawiany za przykład dystansowania się od pokus doczesności na tyle, by współczesny człowiek
nadmiernie uwikłany w świat, żyjąc w jego rozgwarze, mógł jednak
posłyszeć głos Boga.
Rudymentarnym atrybutem świętego jest świętość. Dążenie do
świętości może być stymulowanie w edukacji na różne sposoby.
Katecheci i nauczyciele, głównie przedmiotów humanistycznych,
kształtują autorytet świętego objaśnieniem, czym jest świętość, jak
się przejawia i po czym można rozpoznawać jej znaki, po czym
wskazują na konkretne przykłady, wzory osobowe, historyczne i
bliższe nam czasowo. W pedagogice katolickiej konkretyzacje per14

W. S. Sołowjow, Sens miłości i inne pisma, przeł. H. Paprocki, Wydawnictwo HACHETTE, Warszawa 2012, s. 48.
15
Wartą namysłu jest uwaga Mary Cunningham, która po analizie wielu
ikon stwierdza, że już samo usytuowanie postaci świętych-wojowników w
planie obrazu (zdają się oni wpatrywać w nas) dowodzi, że reprezentują oni
„najbardziej bezpośrednią styczność świata boskiego ze światem ludzkim”.
M. Cunningham, Wiara w świecie bizantyjskim, przeł. T. Szafrański, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2006, s. 164.
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sonalne są nieodzowne, jako że stanowią argument przeciwstawny
stereotypom upatrującym świętości w sferze, w której to można mówić co najwyżej o prawości, uczciwości, zaangażowania aksjologicznym czy antropologicznym, ale nie będzie to poziom najwyższy,
sakralny. Ten bowiem może być łączony jedynie z uznaniem świętości danej osoby w akcie w akcie kanonizacyjnym. Dlatego ortodoksyjny katolik nie będzie odnosił pojęć „święty” i „świętość” do osób
nawet tak znakomitych, wsławionych cnotami moralnymi, z bohaterstwem włącznie, jak na przykład Mahatma Gandhi, Janusz Korczak,
Albert Schweitzer, Otto Schimek (notabene katolik z Wiednia) czy
Dietrich Bonhoefer. Przymiot świętości z perspektywy katolickiej
tym osobom nie przysługuje, aczkolwiek trudno też znaleźć przeciwskazania dla ich przedstawienia uczniom jako godnych uwagi wzorów osobowych.
Jeżeli chodzi o świętość jako cel powszechny chrześcijan,
można wskazać co najmniej dwa okresy szczególne. Pierwszy miał
miejsce jeszcze przed ukonstytuowaniem się doktryny i organizacji
Kościoła rzymskokatolickiego, kiedy to wyznawcy Chrystusa dawali
zgodnie duchowy odpór niewymownie okrutnym represjom ze strony Imperium Romanum. Był to „czas męczenników”. Szczególnie
okrutne prześladowania chrześcijan miały miejsce w III w. p.n.Ch.
Trudno jest dzisiaj – przynajmniej w cywilizacji zachodu – pojąć to,
co przeżywali wierni III wieku, w czasach gdy swoje represje wisiały
nad ich głowami i gdy każdej chwili mogli być wezwani, by krwią
swoją dać świadectwo wiary […]”16. Przykładem na to, że i dzisiaj są
chrześcijanie niewahający się przed dawaniem takowego świadectwa
jest chociażby działalność katolickich misjonarzy w tych regionach
świata, w których są oni wciąż prześladowani. W procesie edukacji
młodzieży można na przykład przypominać męczeńską ofiarę franciszkańskich misjonarzy zamordowanych w Peru.
Bezprecedensowa eskalacja powszechnego „pędu ku świętości”
miała miejsce w średniowiecznej Europie. Zaczął się on w dniu 27
listopada 1095 r., kiedy to na zakończenie synodu w Clermont papież
Urban II zaapelował do całego świata katolickiego o udział w krucja16

D. Rops, Kościół pierwszych wieków, przeł. K. Ostrowska, Instytut
Wydawniczy PAX, Warszawa 2013, s. 314.
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cie mającej na celu obronę zagrożonego przez Saracenów Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Papieski apel spotkał się z wyjątkowo szerokim
odzewem. Wielu uczestników krucjaty, jak pisze Michel Balard, wyruszyło na tę niebezpieczną wyprawę z nikłą nadzieją powrotu, motywowanych pobożnością, potrzebą pokuty, estymą dla świętości Ziemi
Obiecanej17.Wiara tych ludzi była czystym i prostym zawierzeniem i
może być dzisiaj wskazywana jako przykład wiary wolnej od teologicznych, zależnych w dużym stopniu od dyktatu samego rozumu,
spekulacji i domniemań. To przeciwieństwo skutkującej często pychą i
roszczeniami albo epistemicznym kapitulanctem „wiary filozofa”
(przykładem tak zwany zakład Pascala).
W historii Kościoła odnotowano wiele postanowień na rzecz
tezy, ze świętymi są w istocie wyłącznie osoby kanonizowane. Znane jest zjawisko lumen sanctitatis, czyli „promieniowania świętości”,
o czym Jadwiga Sebesta pisze:
Niezliczone zastępy świętych pomimo podzielonego chrześcijaństwa, stają się zgodnymi świadkami Boskiego Światła. Fosforyczne fenomeny mogą mieć w większości przypadków podłoże
nadnaturalne, zwłaszcza że występują w czasie czynności świętych,
bądź w sytuacjach wymagających heroizmu serca. Kardynał Lambertini, przyszły papież Benedykt XVI18, spisując uwagi podczas procesów kanonizacyjnych, poświęcił wiele miejsca zjawisku luminescencji osób wyniesionych na ołtarze. Podczas celebracji mszalnej lub
wygłaszania homilii świetlistością emanowali: Filip Neri, Karol Boromeusz, Ignacy Loyola i Franciszek Salezy, stając się istotami całkowicie przejrzystymi i prostymi, istnym ucieleśnieniem miłości19.
17

M. Balard, Łaciński Wschód XI-XV wiek, przeł. W. Ceran, Wydawnictwo
WAM, Kraków 2010, s. 58. Warto dodać, że idea krucjaty wzmocniła ideę
prymatu papieskiego, odtąd bowiem już nie cesarz, ale papież był najwyższym
zwierzchnikiem świata chrześcijańskiego. R. Fischer-Wollpert, Leksykon Papieży, przeł. B. Białecki, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996, s. 79.
18
Kard. Prospero Lambertini (papież w latach 1740-1758), wsławiony
licznymi dziełami na temat procesów kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych,
orędownik rozwoju nauki, uchodzi za jednego z najlepiej wykształconych
papieży w czasach nowożytnych. Por. R. Fischer-Wollpert…, s. 151-152.
19
J. Sebesta, Świętość jako misterium światła –wokół zjawiska luminescencji oraz fizykalnej koncepcji uświęcenia ks. Włodzimierza Sedlaka, [w:]
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Konkluzja
Prawdziwy katolik nie będzie powątpiewał w faktyczność powyżej scharakteryzowanego „promieniowania” świętości i wielu
innych zjawisk organizujących wiarę w świętość kanonizowanych
przez Kościół osób świętych, jednakże utrwalanie naturalnego autorytetu świętego należy uważać za jedno z najistotniejszych zadań
współczesnej edukacji. W sytuacji gdy ów autorytet jest poddawany
nieustającej próbie trwałości w konfrontacji z idolami coraz bardziej
agresywnej kultury masowej, zasadne wydaje się stworzenie systemu
regularnych szkoleń dla katechetów, zwłaszcza świeckich, gdzie
mogliby oni poznawać – z perspektywy myśli i praktyki katolickiej –
wybrane problemy hagiografii i teologii pastoralnej etc.
Aby autorytet świętego był wpływowym „instrumentem” wychowania należy u wychowanków wykształcić świadomość, że „nauczanie polega na przekazywaniu innym prawdy uprzednio poddanej
rozważaniu i studiowaniu przez samego nauczyciela”20. Współczesne
nauczanie religii i wychowanie religijne nie jest wolne od błędów
będących pokłosiem Vaticanum Secundum. Sobór bowiem, jak
utrzymują jego krytycy, zanadto – chociaż w dobrej wierze – oddalił
się od pryncypiów doktrynalnych tradycyjnego Magisterium wdając
w spolegliwy dialog z modernizmem i liberalizmem. Zresztą „liberałowie i moderniści od dawna już postulowali, by klasyczna doktryna
została przemodelowania i przedstawiona w formach zapożyczonych
od >współczesnych prądów umysłowych<”21. Przenosząc tę uwagę
w obszar naszych rozważań trzeba powiedzieć, że zgoda na rozszerzenie pola semantycznego nazwy „święty” do granic hipersemiozy,
obniża rangę osoby świętej (kanonizowanej) przez zrównanie jej
autorytetu nie tylko z osobami obdarzonymi pewnymi przymiotami
Święci i świętość w literaturze i kulturze, red. M. Kopsztejn, B. Szargot,
Akademia Humanistyczno-ekonomiczna w Łodzi Wydział Zamiejscowy
Filologii Polskiej w Bytomiu, 2009 s. 14.
20
A. Maryniarczyk, O etosie nauczyciela w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, [w:] Pedagogika katolika. Zagadnienia wybrane, red. A. Rynio, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Filia w
Stalowej Woli, Stalowa Wola 1999, s. 398.
21
Canonicus, Błędy II Soboru Watykańskiego, Wydawnictwo Tradycji
Katolickiej TE DEUM, Warszawa 2006, s. 9.
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świętości, które Kościół szanuje, ale też z idolami wytworzonymi
przez ponowoczesną kulturę masową. Wobec takiej perspektywy
pedagogika katolicka jest jednoznaczna: non possumus!
Streszczenie:
Termin „święty” w rozumieniu nauki Kościoła rzymskokatolickiego oznacza osobę uświęconą w wyniku postępowania nazywanego procesem kanonizacyjnym. W ścisłym znaczeniu jest to osoba
spełniająca określone jednoznacznie kryteria uznania jej za świętą.
Święty to naturalny autorytet wierzącego i praktykującego katolika,
istotny wyznacznik świadomości religijnej, która często potrzebuje
materializacji w postaci konkretnego wzoru osobowego. Ortodoksyjny katolik nie powinien mylić pojęcia „święty” w znaczeniu nadanym mu przez doktrynę i tradycję Kościoła rzymskokatolickiego z
popularnymi dzisiaj kategoriami, jak np. „święty-nieświęty”, „święty
nieoficjalny”, etc. O osobach wsławionych cnotami i postawami
przypisywanymi osobom świętym i odpowiadających powszechnemu rozumieniu świętości, jak choćby Janusz Korczak (judaizm),
Martin Luther King (baptysta), Albert Schweitzer i Dietrich Bonhoeffer (ewangelicy) czy Maria Skobcowa (prawosławie) można co
najwyżej powiedzieć – z pełnym uznaniem – iż byli oni osobami
„zaopatrzonymi w przymioty świętości”, ale nie świętymi sensu
stricto. Autorytet kanonizowanego świętego można owocniej niż
dotąd wykorzystywać w edukacji katolickiej, w wychowaniu ku
wierze i wychowaniu ku wartościom. Aby ten cel mógł być osiągnięty, należałoby stworzyć system szkoleń dla nauczycieli religii, głównie osób świeckich, akcentujący istotność odwoływania się do autorytetu świętego w duchu i zgodnie z zasadami przyjętymi w pedagogice katolickiej.
Summary:
The authority of a saint
The term ″saint″ within the meaning of the Roman Catholic
church refers to a person sanctified by the canonization process. In the
strict meaning he or she is a person meeting specific unequivocal criteria to be recognised as a saint. A saint is a natural authority for Catholic believers and practitioners, a determinant of religious conscious-
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ness which very often needs to be materialized in the form of a specific personal role model. An orthodox Catholic should not confuse the
concept of ″saint″ in the meaning assigned to it by the doctrine and
tradition of the Roman Catholic church with certain categories popular
in the modern world, e.g. ″holy-not holy″ or ″saint unofficial″, etc.
People who are famous for their virtues and attitudes assigned to saints
and corresponding to the common understanding of sanctity, e.g. JanuszKorczak (Judaism), Martin Luther King (Baptist), Albert
Schweitzer and Dietrich Bonhoeffer (Evangelists) or Maria Skobcowa
(Orthodoxy) may be merely described as - with full recognition of
their merit - people ″endowed with attributes of holiness″ but not saint
sensustricte. The authority of a canonized saint may be used more
profitably than ever in Catholic education and religious upbringing. In
order to achieve this aim we would have to create a training system for
RE teachers, especially lay people, emphasizing the importance of
referring to the authority of saints in the spirit of and according to the
principles adopted by Catholic education.
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Beniamin Brzeski

Prawne aspekty władzy rodzicielskiej
Wstęp
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie istoty i znaczenia władzy rodzicielskiej w polskim prawie rodzinnym. Autor postara się przedstawić zakres i sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, jej cele, jak również scharakteryzować podstawowe obowiązki
i uprawnienia rodzica względem dziecka. Ponadto, przedstawione
zostaną przesłanki umożliwiające zastosowanie instytucji ograniczenia jak i pozbawienia władzy rodzicielskiej, jako najbardziej inwazyjnej metody ingerencji państwa w prywatne życie rodziny. W tym
celu Autor posłuży się ustawodawstwem , w postaci ustawy Kodeks
Rodzinny i Opiekuńczy, Kodeks Postępowania Cywilnego, Orzecznictwa Sądów powszechnych oraz literatury i poglądów doktryny
dotyczących tej tematyki.
Władza rodzicielska nie posiada swojej legalnej definicji. Nauka prawa wywodzi znaczenie tego terminu przede wszystkim z
uregulowań zawartych w art. 95,96 i 98 KRO, które to określają jej
ramy i zasady. Na podstawie Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego
można wywnioskować, że władza rodzicielska obejmuje prawa i
obowiązki, jakie rodzice mają wobec dzieci w celu należytego wykonywania pieczy nad jego osobą oraz majątkiem. Owa władza przysługuje obojgu z rodziców i powstaje z chwilą narodzin dziecka, aż
do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletniości. Rodzice w tym czasie zobowiązani są troszczyć się o duchowy i fizyczny rozwój dziecka oraz powinni przygotowywać dziecko do przyszłego życia.
Powstanie i wykonywanie władzy rodzicielskiej
Pojęcie władzy rodzicielskiej należy rozumieć jako wszelkie
prawa i obowiązki rodziców wobec ich dziecka, służące zapewnieniu
mu należytej pieczy i ochrony jego interesów. Mając na względzie
całokształt regulacji zawartych w KRO, należy uznać, iż władza
rodzicielska składa się z trzech płaszczyzn wyrażających jego zakres.
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Są to: piecza nad osobą dziecka, zarząd jego majątkiem oraz reprezentacja dziecka1.
Władza rodzicielska wobec dziecka powstaje ex lege z chwilą
narodzin dziecka. Wniosek taki można wysnuć z treści przepisu srt.
92 KRO, który mówi, że dziecko pozostaje pod władzą rodziców, aż
do uzyskania pełnoletniości. Ustawodawca w art. 94 przewiduje
wyjątki od powyżej przedstawionej zasady, mianowicie pomimo
urodzenia się dziecka, władza nad nim nie będzie przysługiwała rodzicowi, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.
Skoro więc zdolność posiada tylko jednego z rodziców, to tylko
jemu przysluguje wladza rodzicielska. W przypadku, gdy zadne z
rodzicow nie posiada zdolnosci do czynnosci prawnej, zgodnie z art.
94 i art. 145 KRO, ustanawia sie opieke dla dziecka.
„Naczelna zasadą, która wyznacza sposób wykonywania
władzy rodzicielskiej jest wyrażona w art. 95 § 3 KRO zasada dobra
dziecka. Jej istota przejawia sie w obowiazku podejmowania przez
rodzicow czynnosci - w ramach władzy rodzicielskiej - w sposob
zgodny z interesem dziecka. Wykonywanie pieczy nie moze byc
także sprzeczne z interesem społecznym, co wyraźnie stwierdza powołana wyżej norma art. 95§3 KRO. Oba kryteria prawidłowości
wykonywania władzy rodzicielskiej pozostaja ze sobą w ścisłym
zwiazku. To bowiem co jest zgodne z interesem dziecka, nie moze
byc zgodne z interesem ogólnospołecznym"2.
Obeniajac znaczenie interesu dziecka, nalezy przyjać obiektywne kryteria w postaci reguł zycia w społeczeństwie. Dodatkowo
nalezy uwzglednic , takie aspekty jak: cechy charakteru, wiek dziecka, stan jego zdrowia, srodowisko w jakim sie ono wychowuje.
Dobro dziecka posiada dodatkowo, zasadnicze znaczenie przy
zarzadzaniu jego majatkiem. Okresla sie to mianem jego interesu
majatkowego, ktory to zobowiazuje do przestrzegania zasad prawidlowej gospodarki. Art. 101 KRO nakłada naromiast obowiązek
należytej starannosci przy wykonywaniu zarzadu majątakiem dziecka. Odnosi się on do całokształtu władzy rodzicielskiej w szerokim
teho słowa znaczeniu.
1
2
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M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 147
A. K. Bieliński, M. Pannert, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, s.224

Najdalej idacym skutkiem nieprzestrzegania powyższej reguły,
jest możliwość podjęcia przez sąd opiekuńczy interwencji w tej sprawie,
nie wyłączając możliwości odebrania praw rodzicielskich rodzicom.
Brak staranności przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej moze być
przyczyną poniesienia szkody przez dziecko, a w efekcie tego, może
ono stanowić źródło roszcznia odszkodowawczego wzgledem rodziców
(art. 471KC). Natomiast wobec osob trzecich, ktorym dziecko pozostawione przez opiekunów bez nadzoru wyrządziło szkodę, rodzice ponoszą odpowiedzialność zgodnie z art. 427 KC3.
W momencie gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to każde z nich jest uprawnione do jej niezależnego wykonywania. Opiekunowie nie muszą ustalać między sobą każdej czynności związanej z wychowaniem dziecka, stanowi o tym bezpośrednio art. 98 § 1 KRO. Zatem każda czynność dokonana przez jednego
z rodziców jest w pełni skuteczna. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
przewiduje, iż każde z rodziców wykonując swoją władzę wobec
dziecka może działać samodzielnie jako niezależny przedstawiciel
ustawowy.
Wyjątkowymi sytuacjami są istotne sprawy dziecka, o których
rodzice powinni decydować wspólnie. Art. 97 § 2 KRO nie określa,
jakiego typu spraw dotyczy, jednak zarówno doktryna prawa rodzinnego, jak i orzecznictwo sądów powszechnych oznaczają te sprawy
jako związane z: miejscem zamieszkania i pobytu podopiecznego,
wyboru szkoły, przyszłego zawodu, sposobu spędzania wakacji,
podjęcia określonych zabiegów leczniczych.
W przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka, odnośnie spraw istotnych dziecka przebywającego pod ich władzą, ostateczną decyzję podejmuje sąd. Sytuacja ta wygląda analogicznie do sytuacji zawartej w art. 24 KRO, która nakłada na małżonków obowiązek wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach
rodziny4.
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J. Strzebińczyk, [w:] System prawa prywatnego, t. 12, s. 313-323
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18.12.2006 r., syg. akt IV SA/WA
1979/06; B. Dobrzański, [w:] B. Dobrzański, J. Ignatowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, s. 666-667
4
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Możliwość wykonywania władzy rodzicielskiej i jej skuteczność związana jest z podporządkowaniem się dziecka względem woli
rodziców. Obowiązek posłuszeństwa nakłada na dziecko art. 95 § 2
KRO. Jednocześnie Kodeks nie określa sposobów ewentualnego wyegzekwowania przysługującej rodzicom władzy. Z aksjologicznego
punktu widzenia powinien to być autorytet rodzica, który w wystarczający sposób winien wpływać na zachowanie dziecka. Rodzic swoją
postawą powinien w wystarczający sposób wpływać na psychikę i
osobowość młodego człowieka, powinien dążyć do świadomego i
niewymuszonego podporządkowania się dziecka woli rodzica. W
momencie gdy ten środek jest niewystarczający, można, w celu wyegzekwowania posłuszeństwa zastosować upomnienia a nawet kary fizyczne. Te środki mogą być wykonywane jednak tylko w odpowiedniej formie, tzn. bez szkody dla zdrowia psychicznego i fizycznego dla
dziecka. Nadużywanie kar fizycznych mogłoby być podstawą interwencji sądu w życie i wychowywanie dziecka, a nawet być przyczyną
pozbawienia władzy rodzicielskiej przez opiekunów5.
W KRO brak jest definicji legalnej pojęcia pieczy rodzicielskiej. Można jednak przyjąć, iż znaczenie terminu "piecza" należy
rozumieć jako zbiór obowiązków i uprawnień opiekunów, w szczególności stałą troskę o dobro i wychowanie dziecka w atmosferze
rodzinnego szczęścia, jak również jego bezpieczeństwo i zdrowie
fizyczne6.
Piecza nad dzieckiem obejmuje w szczególności obowiązek wychowania dziecka. Jej celem powinno być przygotowanie dziecka do
dorosłego życia, odkrycie jego zdolności i umiejętności, które może
wykorzystać w przyszłej pracy. Wychowanie dziecka przez rodzica
stanowi zatem jedną z podstawowych funkcji społecznych. Dzieli się
ono na wychowanie fizyczne i duchowe. W ramach wychowania fizycznego, rodzic powinien zapewnić dziecku prawidłowy rozwój organizmu, dbać o sprawność fizyczną i jego zdrowie. Natomiast wychowanie duchowe obejmuje przekazanie i utrwalenie zasad moralnych i
współżycia społecznego, wyrabianie charakteru, sumienności i poczucia

5
6
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obowiązku u dziecka, jak również zapewnienie odpowiedniego wykształcenia i przygotowania do pracy zawodowej7.
Art. 96§ 1KRO nakłada również na rodziców obowiązek kierowania dzieckiem. Rodzice mają prawo decydowania o trybie życia
swojego podopiecznego. Wpływają poprzez to na kreowanie jego
osobowości. Opiekunowie powinni interesować się i decydować o
tym w jakim towarzystwie dziecko przebywa, jaki tryb życia prowadzi, jak spędza wolny czas. Obowiązek kierowania zawiera również
oznaczenie miejsca pobytu dziecka, które to należy odróżnić od
miejsca zamieszkania zawartym w art. 26 KC. Co do zasady miejscem pobytu dziecka jest jego dom rodzinny, jednak rodzice mogą
zadecydować o tymczasowym pobycie dziecka np. u dziadków. Jest
to jedna z decyzji, którą opiekunowie podejmują wspólnie, a w przypadku braku zgody obydwojga, sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy
(art. 97 § 2 KC)8.
Zgodnie z art. 98§1 KRO rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka, które pozostaje pod ich władzą rodzicielską. Ich
przedstawicielstwo odnosi się w szczególności do dokonywania
czynności prawnych związanych ze sprawami dziecka, oraz dokonywania czynności przed sądami i innymi organami państwowymi.
Wszelkie czynności podjęte przez rodziców, skutkują bezpośrednio
na dziecko. Sam Kodeks Rodziny i Opiekuńczy nie określa granic
umocowania rodziców. W doktrynie prawa rodzinnego dominuje
pogląd, iż granice te wyznacza zakres władzy rodzicielskiej jaką
posiadają rodzice.
„Należy jeszcze wspomnieć, ze zakres reprezentacji dziecka
przez rodziców jest także częściowo uzależniony od wieku dziecka.
Jeśli bowiem dziecko ukończyło 13 lat, to posiadając ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, mogłoby działać samo za zgodą
przedstawiciela ustawowego, a niektórych czynności mogłoby dokonywać samodzielnie (art. 17-22 KC). Kodeks rodzinny i opiekuńczy
formułuje jednak pod adresem dziecka pozostającego pod władzą
rodzicielską postulat, by w sprawach, w których może ono samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, wysłu7
8
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chało opinii i zaleceń rodziców sformułowanych dla jego dobra (art.
95 § 2 KRO). Okoliczność, iż dziecko pozostające pod władzą rodzicielską może działać samo za zgodą przedstawiciela (rodzica) bądź
samodzielnie nie wyłącza bezpośrednio i w sposób generalny prawa
rodzica do dokonywania czynności w jego imieniu”9.
Następstwem zasady samodzielności wykonywania władzy
rodzicielskiej przez każdego z rodziców (art. 97§ 1 KRO) jest również zasada samodzielnej reprezentacji dziecka (art. 98 § 1 KRO).
Skuteczną jest zatem czynność dokonana przez choćby jednego z
rodziców10.
Rodzice jako przedstawiciele ustawowi dziecka pozostającego
pod ich władzą rodzicielską, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie są w żaden sposób ograniczani przez ustawodawcę. Jednak art. 98 § 2 stanowi pewien wyjątek od zasady, który mówi, że jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel
ustawowy dziecka, jednak żadne z nich nie może reprezentować
dziecka:
1. przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską;
2. przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z
rodziców lub jego małżonkiem, chyba, że chodzi o bezpłatne przysporzenie na rzecz dziecka albo o dochodzenie środków na utrzymanie i wychowanie od drugiego z rodziców
Jeżeli żadne z rodziców nie ma możliwości reprezentowania
dziecka, które pozostaje pod ich władzą rodzicielską, co do zasady z
art. 99 KRO, reprezentuje je kurator sądowy ustanowiony przez sąd
opiekuńczy. Kuratela ustaje z mocy samego prawa w momencie
załatwienia poszczególnej sprawy w rozumieniu art. 180 § 2 KRO.
Czynność prawna dokonana przez rodziców w imieniu dziecka, którzy nie posiadają umocowania, lub posiadają ograniczone
umocowanie do reprezentowania dziecka albo w rażący sposób przekraczają zakres przysługującego im umocowania jest z mocy prawa
nieważna. Wskazane wyżej sytuacje to np. dokonywanie czynności z
9
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art. 98 § 2 KRO, co do których umocowanie rodziców nie obowiązuje, bądź z art. 58 § 1 i art. 107 KRO, kiedy ich władza rodzicielska
jest ograniczona.
„Skuteczność dokonanego przez rodziców rozporządzenia
przedmiotem dziecka jak swoim własnym, przy rzeczach ruchomych
będzie oceniana przez pryzmat art. 169 KC, a w przypadku nieruchomości art. 5 KWiHU"11.
Do majątku dziecka zalicza sie zarówno aktywa, jaki i pasywa.
Zazwyczaj stanową go przedmioty majątkowe uzyskane w drodze
darowizn, dziedziczenia czy też z tytułu roszczeń odszkodowawczych. W celu zapewnienia właściwej ochrony majątkowi dziecka,
zarząd nad nim sprawują rodzice. Należy przy tym mieć na uwadze,
iż zarząd majątkiem dziecka jest jednym z podstawowych elementów
władzy rodzicielskiej i stanowi zarówno prawo jak i obowiązek rodziców wobec dziecka12.
Kodeks Rodziny i Opiekuńczy nie pozwala rodzicom dziecka
na pełną swobodę w zarządzie jego majątkiem. Zarząd ten podlega
ex lege kontroli sądu opiekuńczego. W tym znaczeniu można wyróżnić czynności zwykłego zarządu i przekraczające zakres zwykłego
zarządu. Do pierwszej czynności zalicza sie załatwianie bieżących
spraw związanych z codziennym korzystaniem z rzeczy wchodzących w skład majątku, oraz z utrzymaniem tych rzeczy w stanie niepogorszonym. Czynnościami przekraczającymi zarząd będą czynności nie mieszczące sie w zakresie czynności zwykłego zarządu.
Zarząd zwykły sprawują rodzice samodzielnie, za zachowaniem należytej staranności. Podejmowane w tym zakresie czynności
nie podlegają więc kontroli sądu, np. naprawy przedmiotu, remont
budynku13. W celu dokonania czynności przekraczających zakres
zwykłego zarządu, rodzice muszą uzyskać zgodę sądu opiekuńczego,
zgodnie z art. 101 § KRO. Takie zezwolenie nie może zostać wyra11
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żone ex post, a czynność dokonana przez rodziców bez tego zezwolenia jest nieważna i nie może zostać konwalidowana14.
Istnieją składniki majątku dziecka, które są wyłączone z zarządu rodziców. Jest to w szczególności zarobek dziecka, a także
przedmioty oddane mu do swobodnego użytkowania. Ponadto art.
102 KRO wskazuje, iż w zapisie testamentowym albo w umowie
darowizny można zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku z
tytułu darowizn lub testamentu nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. W takim wypadku, jeśli nie został wyznaczony
inny zarządca, obowiązek przejmuje kurator ustanowiony przez sąd
opiekuńczy.
Co do zasady, dochody osiągnięte z majątku dziecka stanowią
jego własność. Ze względu jednak na bardzo bliskie więzy łączące
członków rodziny, art. 103 KRO stanowi, że dochody z majątku
dziecka, powinny zostać przeznaczone na wychowanie i utrzymanie,
dziecka oraz jego rodzeństwa, które się razem z nim wychowuje.
Nadwyżkę natomiast musi zostać przeznaczona na inne uzasadnione
potrzeby rodziny. W momencie ustania zarządu rodziców nad majątkiem dziecka, są oni zobowiązani zwrócić ten majątek dziecku lub
jemu przedstawicielowi ustawowemu. Rodzice, na żądanie dziecka
lub jego przedstawiciela, muszą przedstawić w ciągu roku od momentu ustania zarządu rachunek z tego zarządu. Żądanie rachunku
nie jest jednak możliwe w sytuacji, gdy dochodu osiągane z majątku
zostały przeznaczone na wychowanie i utrzymanie dziecka i jego
rodzeństwa15.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej
Ustawodawca w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym wymienia dwie sytuacje w których, sąd rodzinny może orzec ograniczenie władzy rodzicielskiej, są to sytuacje:
• w związku z rozłączeniem rodziców,
• w związku z zagrożeniem dobra dziecka.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, zarówno będącym małżeństwem jak i nie, sąd
14
15
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opiekuńczy może, kierując się dobrem dziecka, określić sposób jej
wykonywania. Sąd może zarówno powierzyć wykonywanie władzy
rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do
dziecka, jak i pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Ta
ostatnia możliwość jest dopuszczalna wtedy, gdy przedstawili, zgodne z dobrem dziecka, porozumienie w sprawie jego wychowywania i
utrzymywania kontaktów i sytuacja wskazuje na to, że będą dla dobra dziecka współdziałać. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może
nastąpić jedynie w drodze orzeczenia sądu16.
Rodzic ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej
może mieć np. prawo do decydowania o sprawach dotyczących przyszłości dziecka: wyboru szkoły, miejsca zamieszkania, miejsca spędzenia wakacji, wydaniu paszportu dla dziecka. Może mieć też prawo decydowania o sprawach dotyczących życia codziennego dziecka
np. na jakie zajęcia pozaszkolne dziecko będzie uczęszczało, sposób
leczenia i wyboru lekarza zajmującego się dzieckiem wraz z prawem
wglądu w dokumentację medyczną.
„Zagrożenie dobra dziecka najczęściej związane jest z nienależytym wykonywaniem przez rodziców władzy rodzicielskiej. Z uwagi na
różnorodność zaniedbań rodziców, zakres możliwych środków zaradczych, z jakich może korzystać sąd, ograniczając władze rodzicielską
został na gruncie art. 109 § 1 KRO określony w sposób bardzo elastyczny. Należy więc uznać, że w przypadku gdy dobro dziecka jest zagrożone, sąd może wydać w zasadzie każde zarządzenie, które stosownie do
okoliczności będzie uzasadnione. Zastosowanie art. 109 § 1 KRO nie
jest uzależnione od tego, czy zaniedbania rodziców były zawinione czy
też nie. Przepis ten spełnia bowiem funkcje ochronną względem dziecka, a nie penalną wobec rodziców"17.
W sytuacji gdy, dobro dziecka jest zagrożone, wówczas sąd
może wydać zarządzenie ograniczające władzę rodziców w postaci:
• zobowiązania rodziców oraz małoletniego do określonego
postępowania lub skierować rodziców do specjalistów zajmujących
16
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się terapią rodzinną lub inną pomocą z jednoczesnym wskazaniem
sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń,
• określenia jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu,
• poddania wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego,
• skierowania małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,
• zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
• powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w
tym celu kuratorowi.
Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej musi zostać
złożony do wydziału rodzinnego sądu rejonowego w miejscu zamieszkania dziecka. Jeśli w danym sądzie rejonowym nie funkcjonuje wydział rodzinny i nieletnich, właściwy rzeczowo jest wydział
cywilny. Legitymacje czynną do złożenia wniosku posiada:
• jedno z rodziców dziecka,
• każdy, kto ma wiedzę o zdarzeniach, które uzasadniają potrzebę zbadania przez sąd, czy dziecko nie jest krzywdzone i czy
rodzice lub jeden z rodziców mogą nadal wykonywać władzę rodzicielską np. każdy, kto ma wiedzę, że dziecko jest bite, zaniedbane,
niedożywione.
Istnieje również możliwość, aby sąd wszczął postępowanie z
urzędu. W takiej sytuacji rodzice lub jedno z nich są zawiadamiani o
rozpoczęciu postępowania sądowego i mają prawo do zgłoszenia
dowodów w postaci: zeznań świadków, przedstawienia faktów, oraz
własnej opinii na temat zgłoszonych zarzutów. W momencie ograniczenia władzy jednego z rodziców, sąd zobowiązany jest dokładnie
określić zakres praw i obowiązków danego rodzica, względem
dziecka. Przedmiotowe rozstrzygnięcie sądu nie może dotyczyć zarządu majątkiem dziecka. Bowiem w tej kwestii, pełnia władzy rodzicielskiej zależy od tego, któremu z rodziców sąd powierzył pełnie
władzy. Najistotniejszym aspektem, którym kieruje sie sąd przy wyborze rodzica, który będzie posiadał pełnie praw rodzicielskich jest
dobro dziecka. Przez podjęciem decyzji, sąd zobowiązany jest usta-
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lić, które z rodziców daje lepszą gwarancje wychowania dziecka
zgodnie z zasadami współżycia społecznego18.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej
Pozbawienie władzy rodzicielskiej to środek sądu opiekuńczego, który najbardziej ingeruje w strefę relacji między rodzicami a
dziećmi. Jego skutkiem jest całkowita utrata wszelkich atrybutów
władztwa nad dzieckiem. Ze względu na tak daleko idące skutki, sąd
może orzec taki środek tylko w momencie, gdy środki łagodniejsze
są niewystarczające i nie osiągnęły swoich rezultatów, bądź gdy
zastosowanie łagodniejszych środków byłoby z góry bezcelowe i
bezzasadne19.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zawiera zbiór przesłanek, które
fakultatywnie lub obligatoryjnie nakazują zastosowanie przez sąd
zastosowania instytucji pozbawienia opiekunów władzy rodzicielskiej. Sąd opiekuńczy podejmuje decyzje tylko w określonych sytuacjach, są nimi:
2. brak możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej, z
powodu trwałej przeszkody, takiej jak choroba psychiczna, wieloletnia kara pozbawienia wolności;
3. nadużywanie władzy rodzicielskiej poprzez karanie dziecka
w sposób zagrażający jego psychicznemu i fizycznemu zdrowiu,
zmuszanie do pracy, nakłanianie dziecka do popełnienia przestępstwa, żebrania, prowadzenia niemoralnego trybu życia, wywieranie

negatywnego wpływ na dziecko;
4. rażące zaniedbywanie obowiązków i wynikające z tego
faktu naruszenie dobra dziecka np. głodzenie, tolerowanie złego
prowadzenia się dziecka, pijaństwa, prostytucji, działalności przestępczej; porzucenie dziecka; w sposób zawiniony niewywiązywanie
się z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka itp.
Sąd opiekuńczy może zastosować wobec rodziców wskazaną
instytucje, jeśli pomimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny
zastosowania art. 109 § 2 pkt 5 KRO, a w szczególności gdy rodzice
trwale nie interesują się dzieckiem. Po ustaniu władzy rodzicielskiej
18
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rodzice mogą pozostawać w osobistym kontakcie z dzieckiem, chyba
że sąd, ze względu na wysokie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka,
postanowi inaczej. Dziecko zachowuje prawo do alimentów i prawo
dziedziczenia po rodzicu pozbawionym władzy rodzicielskiej. Rodzice również zachowują prawo do alimentów od dziecka i dziedziczenia po nim, o ile nie zostali uznani za niegodnych dziedziczenia.
Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej musi zostać złożony do wydziału rodzinnego sądu rejonowego w miejscu zamieszkania dziecka. Jeśli w danym sądzie nie funkcjonuje taki wydział, to
ma zastosowanie ma sytuacja adekwatna do ograniczenia władzy
rodzicielskiej, mianowicie sprawa rozpatrywana jest w wydziale
cywilnym. Legitymacje czynną do złożenia wniosku posiada również
adekwatnie:
1. jedno z rodziców dziecka,
2. każdy, kto ma wiedzę o zdarzeniach, które uzasadniają potrzebę zbadania przez sąd, czy dziecko nie jest krzywdzone i czy
rodzice lub jeden z rodziców mogą nadal wykonywać władzę rodzicielską20. W tym wypadku również istnieje również możliwość, aby
sąd wszczął postępowanie z urzędu. W takiej sytuacji rodzice lub
jedno z nich są zawiadamiani o rozpoczęciu postępowania sądowego
i mają prawo do zgłoszenia dowodów w postaci: zeznań świadków,
przedstawienia faktów, oraz własnej opinii na temat zgłoszonych
zarzutów.
Wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej możemy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. We wniosku
podajemy imiona i nazwiska oraz adresy:
• osoby składającej wniosek (wnioskodawcy) oraz
• uczestników postępowania (np. drugiego rodzica) albo
• pełnomocnika (np. adwokat, rodzic, rodzeństwo), jeżeli
ustanowiliśmy do reprezentowania nas w sprawie inna osobę.
Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej zalicza sie do
czynności prawnych - uprzywilejowanych. Nie pobiera sie za niego
żadnych opłat.

20
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A. K. Bieliński, M. Pannert, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, s. 255

Streszczenie:
Pojęcie władzy rodzicielskiej należy rozumieć jako wszelkie
prawa i obowiązki rodziców wobec ich dziecka, służące zapewnieniu
mu należytej pieczy i ochrony jego interesów. Mając na względzie
całokształt regulacji zawartych w KRO, należy uznać, iż władza
rodzicielska składa się z trzech płaszczyzn wyrażających jego zakres.
Władza rodzicielska wobec dziecka powstaje ex lege z chwilą narodzin dziecka. Wniosek taki można wysnuć z treści przepisu art. 92
KRO, który mówi, że dziecko pozostaje pod władzą rodziców, aż do
uzyskania pełnoletniości. Ustawodawca w Kodeksie Rodzinnym i
Opiekuńczym wymienia dwie sytuacje w których, sąd rodzinny może orzec ograniczenie władzy rodzicielskiej, są to sytuacje: w związku z rozłączeniem rodziców oraz w związku z zagrożeniem dobra
dziecka. Natomiast pozbawienie władzy rodzicielskiej ma miejsce
gdy rodzice nie mają możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej, dochodzi do nadużyć władzy rodzicielskiej, poprzez karanie
dziecka w sposób zagrażający jego psychicznemu i fizycznemu
zdrowiu, oraz w sytuacjach gdy dochodzi do rażącego zaniedbywania obowiązków i wynikających z tego faktu naruszeń dobra dziecka.
Summary:
The concept of parental responsibility is to be understood as
all the rights and duties of parents towards their child, in order to
provide him with proper care and to protect his interests. Taking into
consideration the whole of the provisions contained in the KRO,
parental responsibility should be considered as having three dimensions that express its scope. Parental control over the child is ex lege
at birth. This conclusion can be deduced from the content of Article
92 of the KRO, which states that a child remains under parental authority until it reaches the age of majority. The legislator in the Family and Guardianship Code lists two situations in which a family court
may order a restriction of parental responsibility, which is a situation
where parents divorce and the threat to the good of the child. By
contrast, deprivation of parental responsibility occurs when parents
have no power to exercise parental responsibility, abuse of parental
authority by punishing a child in a way that threatens his or her mental
and physical health, and in situations of gross negligence and
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Kinga Solewicz

Katolicki ideał wychowania
1. Wprowadzenie
Artykuł, zatytułowany Katolicki ideał wychowania chciałabym poświęcić niezwykle ważnemu zagadnieniu, jakim jest wychowanie w duchu wiary katolickiej. Zaprezentuję ten temat omawiając,
czym jest wychowanie, i jak jest ono istotne od najmłodszych lat
dziecka. Wiara katolicka uczy samych dobrych i właściwych postaw,
dlatego też wychowanie powinno opierać się na jej założeniach i
zasadach. Prezentując problem nakreślę również, jak wyglądał katolicki ideał wychowania na przestrzeni dziejów, dochodząc, aż do
dnia dzisiejszego.
Ciężko oprzeć się wrażeniu, że żyjemy w czasach, w których
wydaje się, iż nie ma ideałów. Jednak w tym jakże „zabieganym”
świecie, wśród ciągłej i intensywnej rywalizacji są jeszcze ludzie,
którzy niestrudzenie ich poszukują. Ideały bowiem nadal istnieją,
tylko trzeba ich dobrze poszukać. Ideał jest niczym innym jak czymś
doskonałym, bez skazy i wad. Ideał to „coś, co wykracza poza zwyczajność, doskonałość, wzór godny naśladowania, cel wart poświęcenia nawet życia”1.
Według Słownika języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego termin ten oznacza:
Coś absolutnie doskonałego, doskonałość; najwyższy cel dążeń, pragnień; wzór doskonałości, okaz najdoskonalszy, który jest
normą, probierzem przy ocenie innych jednostek tegoż rodzaju (…),
oraz osoba uwielbiana, ukochana2.

1

Słownik
na
albo-albo.pl
(online)
www:
http://alboalbo.pl/filozofia/ideal.html (dostęp 02.07.2017).
2
Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, (online) www:
https://sjp.pwn.pl/doroszewski/-ideal;5434118.html (dostęp 01.07.2017).
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Bogusław Dunaj z kolei podaje, że ideał to: „wzorzec, wyobrażenie doskonałości, stanowiące podstawę porównywania i oceniania kogoś, czegoś”3.
Natomiast w Słowniku języka polskiego PWN ideał definiowany jest następująco:
1. coś absolutnie doskonałego
2. człowiek będący wzorem do naśladowania
3. najwyższy cel dążeń i pragnień ludzkich w jakiejś dziedzinie4.
Wyrazami bliskoznacznymi słowa ideał są takie wyrazy jak
np.: mistrzostwo, autorytet, przykład, nieskazitelność, marzenie,
geniusz, dobitność, znakomitość, kunszt, autentyzm, panowanie,
optimum, biegłość, pełnia, perfekcja, ekskluzywność, wzór, dostojność, świetność, wspaniałość, uosobienie dobroci, zasada, faworyt,
wzorzec, bezbłędność, mistrz, doskonałość, wspaniałomyślność,
wielkoduszność, drogowskaz5.
Powyższe synonimy słowa ideał mają jak najlepszy wydźwięk, kojarzący się z samymi pozytywnymi rzeczami.
II. Istota wychowania
Bogusław Dunaj pisze, że wychowanie to:
Świadome działania mające na celu ukształtowanie osoby wychowywanej pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym oraz
przygotowanie jej do życia w społeczeństwie6.
Natomiast Słownik języka polskiego PWN podaje, że wychowanie to:
1. ogół zabiegów mających na celu ukształtowanie człowieka
pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie
2. umiejętność zachowania się w towarzystwie7.
3

Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Wydawnictwo
Wilga, [b.m.] 2005, s.181.
4
Słownik
języka
polskiego
PWN,
(online)
www:
https://sjp.pwn.pl/sjp/ideal;2561106.html (dostęp 02.07.2017).
5
Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiegoSynonim.NET (online) www: http://synonim.net/wyrazy-bliskoznaczne-do-s%C5%82owaidea%C5%82 (dostęp 02.07.2017).
6
Nowy słownik języka polskiego, jw. s. 797.
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Warto odwołać się również do definicji słowa wychowywać,
które oznacza „kształcić kogoś w określonym kierunku, uczyć zawodu, wpajać związane z tym morale”8.
W literaturze pedagogicznej i psychologicznej istnieje bardzo
wiele definicji pojęcia „wychowanie”. Z niektórych wynika, że rozwojem dojrzewającego człowieka trzeba nieustannie kierować, oraz,
że należy dokonywać zmian w jego osobowości. Wszystko po to,
aby przygotować go do życia w społeczeństwie. Jest to podejście,
które może rodzić pewne niebezpieczeństwo manipulowania wychowankami. W tym wypadku nie ma też miejsca na samorozwój
jednostki. W nowszych opracowaniach, wychowanie opiera się na
wspomaganiu dorastających ludzi w ich naturalnym rozwoju.Agnieszka Pabian pisze, że zgodnie z tymi najnowszymi postulatami wychowywać to znaczy:
Wyzwalać, dodawać odwagi, przygotowywać do przyszłego
życia mobilizując do własnej aktywności, pobudzać do zachowań
zgodnych z oczekiwaniami społecznymi, z zasadami moralności.
Rozumiejąc w ten sposób wychowanie podkreśla się wielkie znaczenie współdziałania i współpracy między wychowawcą a wychowankiem, a przede wszystkim rolę ich porozumiewania się w warunkach
partnerstwa i demokratyzmu9.
Według Agnieszki Pabian10 najlepszą definicją odnoszącą się
do takiego stylu wychowania są słowa H. Rylke i G. Klimowicz:
wychowanie to „pomaganie wychowankowi w rozwoju i ułatwianie
mu realizowania swoich możliwości”. Definicja ta ponadto wyklucza
traktowanie wychowanka jako bezwolnego przedmiotu w ręku wychowawcy i sugeruje, żew wychowaniu istotną rolę spełnia aktywność młodego człowieka11.
Konsekwencją założenia, że wychowanie jest procesem z góry
przewidzianym i zaplanowanym jest uświadomienie sobie jego ce7

Słownik języka polskiego PWN, jw.
Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Wydawnictwo
Wilga, [b.m.] 2005, s. 797.
9
A. Pabian, Cele i zadania wychowania, (online) www:
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU7643 (dostęp 02.07.2017).
10
Tamże. A.
11
Tamże.
8
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lów i zadań, czyli tzw. standardów wychowawczych wskazujących
na pożądane cechy osobowości i zachowania. Cele wychowania
określają pewne ogólne zmiany czy przeobrażenia w tym zakresie.
Zadaniami wychowawczymi zaś zwykło się nazywać cele wychowania bardziej uszczegółowione. Dla teorii i praktyki pedagogicznej
najbardziej przydatne są koncepcje celów wychowania dotyczące
różnych cech osobowości. Wystarczy wymienić takie cechy, jak:
uczciwość, sumienność, pracowitość, odpowiedzialność, życzliwość,
poczucie sprawiedliwości, umiejętność współżycia i współdziałania,
radzenie sobie z własnymi problemami, aby przekonać się, że wychowanie uwzględniające je w swym repertuarze celów ma głębszy
sens i odpowiada potrzebom jednostki, jak i szeroko pojętego życia
społecznego. Niezależnie od ostatecznego celu wychowania, jakim
powinien być przede wszystkim człowiek jako istota ludzka, a także
oprócz celów naczelnych (jednym z nich jest altruizm), istnieje wiele
zadań będących konkretyzacją wspomnianych celów.Zadania te są
przełożeniem celu, nazwanego ideałem wychowawczym, i celów
naczelnych na język praktyki wychowawczej, czyli konkretnych
działań. W. Brezinka wyróżnia następujące:
a) wychowanie w aspekcie rozwojowym (biologicznym) –
wspomaganie dzieci od najmłodszych lat w ich rozwoju fizycznym, a
także psychicznym;
b) wychowanie w aspekcie społecznym – wspomaganie, które
ma być czymś więcej niż tylko próbą przystosowania dziecka do
warunków i sytuacji, w jakich wypadnie mu żyć. Chodzi tu też o to,
że wychowanek musi nauczyć się naśladować konstruktywne wzory
postępowania, oraz przyswajać sobie system norm i wartości obowiązujących w społeczeństwie;
c) wychowanie w aspekcie kulturowym: w wychowaniu tym –
„oprócz bezpośredniego przekazywania dorobku kulturowego pokoleń - dużą wagę przywiązuje się do wyzwalania u wychowanków
ciekawości i zainteresowania nim, a tym samym do samodzielnego
jego poznawania”12;
d) wychowanie w aspekcie religijnym – zakłada ono, że człowiek wymaga wsparcia również ze strony religii. Wiara umożliwia
12
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Tamże.

uzyskanie odpowiedzi na pytania natury egzystencjalnej, pomaga w
chwilach porażek, rozczarowań, samotności, a także uczy, jak dobrze
postępować, i jak należy żyć13.
Agnieszka Pabian pisze, że wychowanie jest tak ważne, ponieważ: Współczesny człowiek potrzebuje drugiego człowieka bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Jest to spowodowane w niemałym
stopniu znacznym postępem naukowo – technicznym, którego skutkiem jest z jednej strony odczuwane w cywilizowanych społeczeństwach zobojętnienie na los i potrzeby innych ludzi, a z drugiej –
chroniczny brak czasu dla ich. Ponadto w społeczeństwie coraz bardziej z atomizowanym i anonimowym jednostka bywa pozbawiona
głębszych więzi emocjonalnych z otoczeniem; żyje nie tyle wspólnie
z innymi, ile obok nich.Dlatego tak ważne jest dziś wychowanie
młodego człowieka w duchu humanizmu, ukazywanie mu prawdziwych wartości, dawanie dobrego przykładu, wskazywanie właściwych autorytetów14.
III. Wychowanie chrześcijańskie w kościele katolickim
Wychowanie chrześcijańskie ma długą historię i bogatą tradycję przez co jest rzeczywistością złożoną. Wychowanie chrześcijańskie nie stawia nigdy siebie wyżej od innych orientacji czy też koncepcji pedagogicznych. Jednak rzeczą, która wyróżnia wychowanie
chrześcijańskie od innych orientacji, czy propozycji wychowawczych jest fakt tradycji wychowania człowieka liczący już ponad
dwa tysiące lat i mający za punkt wyjścia Ojcostwo Boga. Chrześcijańscy wychowawcy podobnie jak twórcy pozostałychwspółczesnych koncepcji wychowania, są szczególnie zatroskani o integralny
rozwój człowieka, o postęp ludzkości, a także o wolność i demokratyzację życia15.
Giuseppe Groppo zauważa, że chrześcijańskie wychowanie
nie chcąc być ahistorycznym i abstrakcyjnym, budowane jest w
13

Tamże.
Tamże.
15
M. Sztaba, Społeczny wymiar wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu kościoła katolickiego, (online) www:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/katecheta201105_wychowa
nie.html (dostęp 04.07.2017).
14
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świetle wiary za pomocą nauk o wychowaniu. Definiuje on wychowanie chrześcijańskie jako:
a) wychowanie autentycznie ludzkie i aktualne, czyli odpowiadające rodzajowi kultury naszych czasów;
b) takie wychowanie, które swoje cele i swoje strategie formułuje poprzez nauki o wychowaniu w świetle wiary;
c) wychowanie podporządkowane ostatecznie osiągnięciu celów specyficznie chrześcijańskich poprzez procesy wzrastania, zróżnicowane w zależności od wieku i warunków podmiotów16.
Wychowanie chrześcijańskie jest wychowaniem integralnym i
realnym, bo uznającym obok wieloaspektowego powiązania ludzi z
przyrodą, także ich transcendentny wymiar.
G. Groppo uważa, że fundamentalnym i oczywiście pierwszym czynnikiem wychowania chrześcijańskiego jest jego autentycznie ludzki wymiar.Wyraża się on m.in. w: Rosnącej zdolności do
krytycznej, a zarazem twórczej oceny zjawisk w społeczeństwie pluralistycznym. Stanowi pomoc w tworzeniu własnego światopoglądu
pomagającego odnajdywać sens życia i określać hierarchię wartości.
Wspiera aspiracje młodych w tworzeniu świata bardziej ludzkiego,
opartego na szacunku wobec różnych osób i ich przekonań17.
Drugim czynnikiem chrześcijańskiego wychowania jest wymiar teologiczny i ontologiczny, określający jego chrześcijańską
specyfikę18.
Stefan Kunowski19 pisze, że wychowanie chrześcijańskie jest
jednym z wielkich systemów wychowawczych obok dawniej socjalistycznego i liberalnego. Ma ono swoją„ideologię wychowawczą” i
podstawowe założenia. Jeśli chodzi o założenia systemu chrześcijańskiego, to tworzą ją religia chrześcijańska oraz filozofia arystotelesowsko - tomistyczna. Natomiast „ideologię wychowawczą”, tworzą
cztery zasadnicze kierunki: moralizm - wynikający z przykazań
Chrystusa; chrystocentryzm - związany z liturgią i maryjnością; per16

G. Groppo, Wychowanie chrześcijańskie, [w:], Słownik katechetyczny,
pod red. J. Gevaert, Warszawa, Wyd. Salezjańskie, 2007, s. 981-984.
17
Tamże, s. 982-983.
18
Tamże.
19
S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa, Wyd.
Salezjańskie, 1997, s. 94- 104.
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sonalizm chrześcijański - wynikający z dogmatu o stworzeniu i odkupieniu człowieka, oraz humanizm chrześcijański - realizujący się
w miłości Boga i bliźniego.
Ideał wychowania stawiany przez Kościół w różnych okresach
chrześcijaństwa, ulegał ciągłej zmianie. W pierwszych wiekach,
idealny model wiary dotyczył szczególnie miłości Boga i ludzi, nakazując także dzielić się z innymi majątkiem doczesnym. W średniowieczu celem wychowania chrześcijańskiego było życie w pełnej ascezie. W epoce Odrodzenia ideałem wychowania był święty,
który nie gardził światem, ale szukał w nim sensu nadprzyrodzonego. Ostatnie dwa wieki XIX i XX z kolei, przyniosły obok wielkich
zmianpolitycznych, społecznych i kulturowych również spore zmiany w pedagogice20.
Od początku XIX wieku aż do Soboru Watykańskiego II w
wypowiedziach kolejnych papieży, naczelnym celem wychowania
było „urobienie: «dobrego chrześcijanina» i uczciwego obywatela”21.
Ks. Mariusz Sztaba pisze, że:
Ten ostatni w nauczaniu papieży, miał troszczyć się o dobrobyt
państwa (Leon XIII), być użytecznym dla życia gospodarczego (Pius
XI) oraz zabiegać nie tylko o dobro swojego kraju, lecz także o dobro
całej rodziny ludzkiej, w duchu solidarności z innymi (Pius XII).
Począwszy od Leona XIII, kolejni papieże dostrzegali i postulowali w swoim nauczaniu konieczność uwzględniania w chrześcijańskim
wychowaniu płaszczyzny społecznej. Bowiem wymiar społeczny osoby
ludzkiej domaga się społecznej płaszczyzny wychowania22.
Według nauczania Kościoła katolickiego dojrzałość chrześcijańska i dojrzałość ludzka są najwyższym celem wychowania chrześcijańskiego. Zarówno jedna, jak i druga, zdobywane są w procesie

20

M. Sztaba, Społeczny wymiar wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu kościoła katolickiego, (online) www:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/katecheta201105_wychowa
nie.html (dostęp 04.07.2017).
21
S. Dziekoński, Wychowanie w nauczaniu Kościoła. Od XIX w. do Soboru Watykańskiego II, Warszawa, UKSW, 2000, s. 56-72.
22
M. Sztaba, jw.
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integralnego i realnego wychowania, przebiegającego zarówno na
płaszczyźnie społecznej, jak i indywidualnej23.
Ubogaceniem, a zarazem kontynuacją tej pedagogicznej doktryny Kościoła jest oczywiście wychowawcza myśl Jana Pawła II, a
także Benedykta XVI. Obydwaj papieże wskazywali na pilną potrzebę wychowania, przestrzegając opiekunów, rodziców i nauczycieli
przed pokusą poddania się, oraz zaniechania działalności wychowawczej. Z pełnym przekonaniem i zaangażowaniemprezentowali
światu propozycję wychowania chrześcijańskiego, mając świadomość obecnego „kryzysu wychowawczego”. Dlatego Benedykt XVI
w kontekście różnych niepokojów wychowawczych pisze, że:
Kto wierzy w Jezusa Chrystusa– ma jeszcze dodatkowy silniejszy powód, by nie odczuwać lęku: wie bowiem, że Bóg nas nie
opuszcza, że Jego miłość dosięga nas tam, gdzie jesteśmy i takich,
jacy jesteśmy, z nasza nędzą i słabościami, by nam ofiarować nową
szanse dobra24.
W encyklice Divini illius Magistri, katoliccy rodzice i inni
wychowawcy wierni nauce Chrystusowejmogą odnaleźć,dwanaście
kluczowych zasad chrześcijańskiej edukacji.Owe zasady to:
1. Prawdziwym zadaniem katolickiej edukacji nie jest zdobycie dóbr materialnych i pozycji społecznej, ale osiągnięcie naszego
celu ostatecznego. (…)
2. Rodzice posiadają niezbywalny obowiązek i prawo do zaspokajania materialnych i duchowych potrzeb swych dzieci.(…)
3. Autorytet wychowawców powinien być wykorzystywany na
większą chwałę Boga i pożytek dzieci, rodziny i społeczeństwa, a nie
dla zaspokojenia własnych ambicji. (…)
4. Chrześcijańskie dziecko ma prawo do katolickiego wychowania. (…)
5. Program i metody nauczania muszą być zdrowe. (…)
6. Religia musi przenikać wszystko i kierować wszelkimi gałęziami wiedzy. (…)

23

M. Sztaba, jw.
Benedykt XVI, List O pilnej potrzebie wychowania (21.01.2008), [w:]
Katecheta, 52(2008) 7-8, s. 4.
24
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7. Z antykatolickich materiałów i tekstów źródłowych korzystać można jedynie w ściśle określonych przypadkach. (…)
8. W doborze systemów i metod edukacyjnych należy zachować krytycyzm, starając się, by były one w pełnej zgodzie z objawioną katolicką prawdą. (…)
9. Należy starać się ocenić potencjalne skutki, zarówno dobre
jak i złe, jakie na dzieci i młodzież może wywrzeć środowisko zewnętrzne. Dotyczy to nie tylko towarzystwa, w jakim się obracają i
tego co robią, ale też książek, kina, radia, telewizji i muzyki. (…)
10. Należy przygotowywać dzieci do życia w świecie, ale nie
do życia światowego. (…)
11. Prawdziwy chrześcijanin jest owocem chrześcijańskiej
edukacji. (…)
12. Kościół, uczyniony przez Boga „uczestnikiem Boskiego
nauczycielstwa”, ma obowiązek i prawo określać, co może być pomocne, a co szkodliwe dla formacji chrześcijan (…)25.
IV. Wychowanie w duchu katolicyzmu
Ksiądz Marek Kiliszek pisze, że w Kościele katolickim stosunkowo mało mówi się o wychowaniu w duchu katolickim. Sobór
watykański II w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis” nie mówi nic o wychowaniu katolickim, tylko
chrześcijańskim. Znajdziemy tam stwierdzenie: „Prawdziwe zaś
wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej
celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których
człowiek jest członkiem”. Zdaniem ks. Marka Kiliszka istotą wychowania katolickiego będzie zatem nawiązanie osobistej przyjaźni z
Bogiem.
Warto się zastanowić, jak to zrobić. Oczywiście, należy zacząć
od ochrzczenia niemowlęcia, możliwie jak najwcześniej. Łaska Boga
otrzymana na chrzcie świętym oddziałuje na dziecko nawet już wtedy, gdy nie ma ono jeszcze rozwiniętej świadomości. Wiąże się to ze
25

Oficjalna strona internetowa portalu dla wszystkich katolickich rodzin
„Rodzina katolicka”, (online) www:
http://www.rodzinakatolicka.pl/index.php/publicystyka/5komentarze/17854-12-zasad-katolickiej-edukacji (dostęp 05.07.2017).
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szczególnym podkreśleniem bliskości dzieci wobec królestwa Bożego, oraz ze stwierdzeniem: „Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa Bożego”26 (Mt 18, 3).
Wychowanie katolickie w dużej mierze zależy od tego w jakiej rodzinie dorasta młody człowiek. Dziecko, nie mogąc decydować o sobie i odpowiedzialnie wybierać, uczy się wszystkiego od
rodziców lub opiekunów. W szczególny bowiem sposób w małoletnim wieku chłonie i rozwija elementy wiary i miłości. Dokonuje się
to poprzez udział w życiu religijnym rodziny. Jednak jest to możliwe
tylko w normalnej, dającej dobry przykładi modlącej się rodzinie
katolickiej. Jak podkreśla Sobór, takie wychowanie jest nastawione
na osiągnięcie celu ostatecznego, ale dziecko wychowywane po katolicku cieszy się tu i teraz obecnością Boga. Obchodzenie świąt,
wspólna modlitwa, uczęszczanie na mszy świętej, z pewnością rozwinie w dziecku wiarę i wykształtuje miłość do Boga. Ks. Marek
Kiliszek twierdzi, że:
Wychowanie katolickie będzie, więc rozwijaniem i doskonaleniem tego, co dziecko otrzymało już podczas sakramentu chrztu świętego jako łaskę kochającego Boga, przy udziale rodziny, która naucza
spraw Bożych swoim przykładem, autorytetem i świadectwem27.
Miejscem, instytucją, w której dziecko może uzyskać odpowiednie katolickie wychowanie jest również szkoła. Istotnym osiągnięciem wychowania katolickiego powinno być wyrobienie u
dziecka tzw. Sensus fidei, czyli niemal spontanicznego odczytywania
obecności Boga w życiu, oraz realizowanie Jego wymagań. Tak rozumiane wychowanie, żeby było skuteczne, wymaga trzech rzeczy:
„przyjęcia nadprzyrodzonej wartości życia dziecka, bliskości rodzica, który jest pierwszym i podstawowym wychowawcą, oraz żywego
włączenia w życie parafii (Kościoła)”28.
Zasady wychowania katolickiego (Sobór Watykański II,
fragmenty Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum
educationis”):
26

M. Kiliszek, Zasady wychowania katolickiego, (online) WWW:
http://wrodzinie.pl/zasady-wychowania-katolickiego/ (dostęp 03.07.2017).
27
Tamże.
28
Tamże.
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1. (…) dzieci i młodzież mają prawo, aby pobudzano ich do
oceny wartości moralnych wedle prawidłowego sumienia i do
przyjmowania owych wartości przez osobisty wybór, a również do
doskonalszego poznawania i miłowania Boga.
2. Wszyscy chrześcijanie (…) mają prawo do wychowania
chrześcijańskiego. Wychowanie to zdąża nie tylko do pełnego rozwoju osoby ludzkiej, (…) lecz ma na względzie przede wszystkim to,
aby ochrzczeni (…) stawali się z każdym dniem coraz bardziej świadomi otrzymanego daru wiary.
3. Do rodziców (…) należy stworzyć taką atmosferę rodzinną,
przepojoną miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, aby sprzyjała
całemu osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci.
4. Święty Sobór zachęca wiernych, aby ochoczo pomagali
zarówno w wynajdywaniu odpowiednich metod wychowania i programu nauczania, jak i w kształtowaniu takich nauczycieli, którzy by
mogli prawidłowo wychowywać młodzież, oraz aby popierali szczególnie przez komitety rodzicielskie całe zadanie szkoły, a zwłaszcza
wychowanie moralne, które ma być w niej podawane.
5. Ponieważ los społeczeństwa i samego Kościoła wiąże się
ściśle z rozwojem młodzieży odbywającej wyższe studia, przeto
pasterze Kościoła winni (…) usilnie dbać o życie duchowe wychowanków, którzy uczęszczają na uniwersytety katolickie, ale w trosce
o formację duchową wszystkich swoich dzieci powinni starać się
(…) aby także uniwersytety niekatolickie posiadały konwikty i katolickie ośrodki uniwersyteckie, gdzie by kapłani, zakonnicy i świeccy
katolicy sumiennie dobrani i przygotowani udzielali stale młodzieży
akademickiej pomocy duchowej i intelektualnej29.
Prymas Wyszyński udzielając wywiadu, w odpowiedzi na pytanie Co jest podstawą wychowania człowieka ? mówi:
Wychowanie człowieka musi być jak najbardziej ludzkie, to
znaczy musi wiązać wszystkie wartości ludzkie: rozum, wolę i serce
w jednej harmonii30.

29

M. Kiliszek, Zasady wychowania katolickiego, (online) WWW:
http://wrodzinie.pl/zasady-wychowania-katolickiego/ (dostęp 03.07.2017).
30
S. Wyszyński, W światłach tysiąclecia, Kraków 1961, s. 114.
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Dziennikarz pytając Jak wielka, zdaniem Waszej Eminencji,
jest rola rodziny, jej odpowiedzialność za wychowanie dziecka?
uzyskuje następującą odpowiedź:
Rodzina ma olbrzymie możliwości uczynienia z dziecka, tego
egocentryka, osoby społecznej. Powstają uczucia rodzinne, które nas
skierowują do matki i ojca, do braci, sióstr i dalszej rodziny. Powoli
nabywa człowiek rodzinnego patriotyzmu (...). Tak związani i splątani w rodzinie domowej, uczymy się szerszego widzenia świata31.
Z kolei na pytanie: Jaką radę dałby ksiądz Prymas rodzicom,
wychowawcom, aby dzisiejsza zbuntowana młodzież chciała ich
słuchać? odpowiada:
(...) Ma mówić serce do serca, usta do ust, oczy do oczu, a nie
pięść do pięści i nie nakaz do zbuntowanej woli człowieka. Mocą
własnego ducha, nie władzą i siłą musimy (...) pozyskiwać innych
ludzi32.
Zapytany o ideał wychowania mówi następujące słowa:
Ideałem katolickiego wychowania jest jedność wychowawcza,
jedność wartości materialnych i duchowych ciała i duszy, Natury i
Łaski. Katolicki ideał wychowawczy jest ideałem przedziwnej jedności rozumu i wolnego dążenia do dobra — miłości33.
Streszczenie:
Artykuł, zatytułowany Katolicki ideał wychowania poświęciłam niezwykle ważnemu zagadnieniu, jakim jest wychowanie w
duchu wiary katolickiej. Zaprezentowałam ten temat omawiając,
czym jest wychowanie, i jak jest ono istotne od najmłodszych lat
dziecka. Wiara katolicka uczy samych dobrych i właściwych postaw,
dlatego też wychowanie powinno opierać się na jej założeniach i
zasadach. Prezentując problem nakreśliłam również, jak wyglądał
katolicki ideał wychowania na przestrzeni dziejów, dochodząc, aż do
dnia dzisiejszego.
Słowa kluczowe: wychowanie, ideał, katolicyzm, chrześcijaństwo
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S. Wyszyński, Ojcze nasz, Paryż 1975, s. 27.
Tamże.
33
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Summary:
The article, entitled The Catholic Ideology of Education,
I have devoted to the very important issue of education in the
spirit of the Catholic faith. I presented this topic by discussing, what
education is and how important it is, from an early age. Catholic faith
teaches good and proper attitudes, so education should be based on
its principles and rules. By presenting the problem, I also outlined
what the Catholic ideal of education in the past has looked like, up to
the present day.
Key words: education, ideology, Catholicism, Christianity
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Ks. Lesław Krzyżak

Szkoły katolickie w procesie kształcenia i wychowania
dzieci i młodzieży
Wprowadzenie
Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu katolickim we
współczesnych czasach jest trudnym zadaniem rodziców. Mimo to
rodzina katolicka ma obowiązek kształcić i wychowywać swoje
dzieci i młodzież w wierze oraz więzi z Bogiem, według wartości
ewangelicznych, a także w duchu odpowiedzialności za siebie i za
innych. Realizacja tego zadania niejednokrotnie przerasta możliwości rodziny, dlatego rodzice katoliccy korzystają z wspierającej ich
działanie szkoły i Kościoła. Rozwój intelektualny, duchowy i moralny oraz emocjonalny i fizyczny zapewnia każda dobra szkoła, a za
najlepsze szkoły należy uznać szkoły katolickie oraz szkoły prywatne i powszechne prowadzone w duchu katolickim.
Wychowanie katolickie
Początki wychowania w duchu katolickim mają miejsce w rodzinie. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci.
Uprzywilejowane prawa rodziców zagwarantowane są międzynarodowymi traktatami. Prawo do wolności nauczania i wychowania
dzieci jest częstym punktem traktatów międzynarodowych.
Międzynarodowy Pakt Spraw Gospodarczych, Społecznych i
Kulturalnych stwierdza: „Strony niniejszego Paktu zobowiązują się
do poszanowania wolności rodziców lub w odpowiednich przypadkach opiekunów prawnych, wyboru dla swoich dzieci szkół innych
niż szkoły założone przez władze publiczne, ale odpowiadających
minimalnym wymaganiom w zakresie nauczania, jakie mogą być
ustalone lub zatwierdzone przez Państwo, jak również zapewnienia
swoim dzieciom wychowania religijnego i moralnego, zgodnie z
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własnymi przekonaniami”1. Również Pakt Praw Obywatelskich i
Politycznych deklaruje wolność wychowania religijnego: „Strony
niniejszego Paktu zobowiązują się do poszanowania wolności rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych do
zapewnienia swym dzieciom wychowania religijnego i moralnego
zgodnie z własnymi przekonaniami”2. Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty3 oraz Powszechna Deklaracja Praw Człowieka również podkreślają wolność religijną w zakresie wychowania4.
Konsekwentnie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia: „rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi
przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego
przekonania”5. „Rodzice mają [też] wolność wyboru dla swoich
dzieci szkół innych niż publiczne”6.
Kościół w pełni przyznaje rodzicom prawo do wychowania
katolickiego swoich dzieci. W kan. 793 Kodeksu Pawa Kanonicznego czytamy: „Rodzice oraz ci, którzy ich zastępują, mają obowiązek
i zarazem prawo wychowania potomstwa. Rodzice katoliccy mają
ponadto obowiązek i prawo dobrania takich środków i instytucji, za
pomocą których, uwzględniając miejscowe warunki, mogliby lepiej
zadbać o katolickie wychowanie swoich dzieci. Rodzice mają rów-

1

ONZ, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych I Kulturalnych, przyjęty przez ONZ 16.04.1966, ratyfikowany przez Polskę
3.03.1977 (Dz. U. 1977 nr 38, poz. 170), art. 13 ust.3.
2
ONZ, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, przyjęty przez ONZ 16.04.1966, ratyfikowany przez Polskę 3.03.1977 (Dz. U.
1977 nr 38, poz. 167), art. 18 ust.4.
3
Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty,
przyjęta przez Konferencję Ogólną UNESCO 15.12.1960, ratyfikowana
przez Polskę 13.07.1961 (Dz. U. 1964 nr 40, poz. 268), art. 5.
4
ONZ, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10.12.1948, art. 26 § 3.
5
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
1997 nr 78 poz. 483), art. 48.
6
Tamże, art. 70.
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nież prawo otrzymania od społeczności świeckiej pomocy potrzebnych do katolickiego wychowania dzieci” (kan. 796-799 KPK)7.
Szkoła pełni funkcję pomocniczą dla rodziny8. Kościół korzystając z prawa zakładania i prowadzenia szkół wspiera rodziny w
procesie kształcenia i wychowywania młodego pokolenia. Szkoła
katolicka w pomysłach wychowawczych nie ogranicza ani uczniów
ani ich rodziców. Uczniowie przy pomocy wychowawcy rozwijają w
sobie poczucie własnej godności, odpowiedzialność, solidarność,
troskę o dobro wspólne, promują sprawiedliwość, uczciwość i prawość względem Boga i bliźnich9. W szkole katolickiej wartości
chrześcijańskie przenikają całe życie szkolne, dlatego nauczanie
prawd wiary i przekazywanie doktryny katolickiej nie może ograniczać się tylko do lekcji religii zaplanowanych w programie nauczania, ale powinno być poszerzone o dodatkowe katechezy i rekolekcje, uroczyście celebrowane religijne święta patronalne, prelekcje i
konferencje, egzorty i kazania, a także o zaangażowanie w katolickie
stowarzyszenia szkolne10. Do szkół katolickich mogą uczęszczać
również niekatolicy, ale tylko wówczas, gdy zaakceptują i podejmą
ofertę programową szkoły katolickiej.
Szkoły katolickie w Polsce
Wszystkie szkoły polskie mają swoje źródło w szkolnictwie
kościelnym początku XIII wieku. Te elitarne szkolne ośrodki historyczne uczyły podstaw życia społecznego z szczególnym wskazaniem zasad etycznych w duchu patriotycznym. Intensywny rozwój
7

Codex Iuris Canonici autoritate Joannis Pauli pp. II promulgatus *
Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Warszawa 1984, kan. 793. Dalej KPK.
8
R. Jusiak, Szkoły katolickie w Polsce jako instytucje pomocowe rodziny, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” 1(2011), s. 15-34.
9
Jan Paweł II, Przemówienie do nauczycieli i wychowawców „Chrześcijańscy wychowawcy kształtują ludzi wolnych, obywateli sprawiedliwych i
prawych, budujących pokój”, [w:] Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła,
A. Dymer (red.), Szczecin – Warszawa 2002, s. 194.
10
Jan Paweł II, Przemówienie w czasie spotkania z katolickimi nauczycielami i wychowawcami w Holandii „Dla dobra Kościoła i społeczeństwa”
(11.05.1985), [w:] Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, dz. cyt., s. 202.

139

szkolnictwa kościelnego miał miejsce po odzyskaniu niepodległości,
jednak po drugiej wojnie światowej masowo kasowano szkoły kościelne11. Po 1962 roku pozostało zaledwie 9 szkół katolickich w
Polsce12. Tak jak pierwotnie i dzisiaj katolickie szkoły prowadzone
są głównie przez zakony oraz zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie, a także przez stowarzyszenia i organizacje lub osoby fizyczne
oraz diecezje i parafie13. Obecność szkół katolickich doceniał Jan
Paweł II14. Również współcześnie ze względu na wysokie zainteresowanie ciągle pojawiają się nowe atrakcyjne szkoły katolickie
wszystkich etapów kształcenia i wychowania15. Większość z nich, bo
11

J. Zimny, O nową szkołę katolicką, http://pedkat.pl/index.php/248-kszimny-jan-o-nowa-szkole-katolicka (dostęp: 5.06.2017).
12
W tym okresie dwie szkoły zawodowe zachowały katolicki model i
zostały zwolnione z obowiązku wychowania świeckiego: Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu i Księży Salezjanów w Oświęcim, a także siedem
liceów: Sióstr Nazaretanek i Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie, Sióstr
Niepokalanek w Szymanowie i Wałbrzychu, Sióstr Urszulanek we Wrocławiu, Sióstr Prezentek i Księży Pijarów w Krakowie. Trzeba dodać, ze funkcjonowało także Liceum św. Augustyna prowadzone przez PAX w Warszawie. Dopiero w czasie stanu wojennego reaktywowano dwa licea Sióstr
Urszulanek w Poznaniu i w Rybniku. Zob.: R. Jusiak, Szkoły katolickie w
Polsce jako instytucje pomocowe rodziny, dz. cyt., s. 16.
13
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Europie działało ponad trzydzieści tysięcy szkół katolickich, w których uczyło się ponad osiem
milionów dzieci i młodzieży. Na terenie Polski działało wówczas 178 szkół
katolickich, z czego 109 stanowiły licea ogólnokształcące, 45 szkoły podstawowe oraz 27 szkoły zawodowe. Najwięcej szkół katolickich prowadzili
Księżą Salezjanie (31), kolejno w zestawie ilości szkół byli Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkół Katolickich (11) i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (9).
Zob.: A. Potocki, Jaka powinna być szkoła katolicka?, „Łódzkie Studia
Teologiczne” 7(1998), s. 211; A. Maj, Szkolnictwo katolickie w III RP
(1989-2001), Warszawa 2002, s. 193-195.
14
Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Łowiczu 14 czerwca 1999, [w:]
Wizyta
Ojca
świętego
w
Polsce
5-17
czerwca
1999r.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/lowicz_14
061999.html (dostęp: 5.07.2017).
15
Na początku 2012 roku ks. Jan Zimny doliczył się 200 000 szkół katolickich na świecie, z których korzystało 45 milionów dzieci i młodzieży. W Polsce
natomiast funkcjonowało 450 szkół katolickich, do których na przykład w wo-
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około 70% ma charakter niepubliczny. Zaledwie 30% szkół katolickich stanowią szkoły publiczne zapewniające bezpłatne nauczanie w
zakresie ramowych planów nauczania, rekrutację swoich uczniów
przeprowadzają na zasadzie powszechnej dostępności, podlegają i
respektują przepisy państwowe odnośnie kształcenia i oceniania, a
nauczycieli zatrudniają zgodnie z kwalifikacjami wskazanymi w
prawie oświatowym.
Za katolicką uważa się taką szkołę, która jest „kierowana przez
kompetentną władzę kościelną albo kościelną osobę prawną publiczną,
albo za katolicką została uznana przez władzę kościelną na piśmie. Żadna szkoła, chociażby w rzeczywistości była katolicka, nie może nosić
nazwy katolicka bez zgody kompetentnej władzy kościelnej” (kan. 803
KPK). Szkoła katolicka różni się od szkoły publicznej poziomem organizacyjnym i metodologicznym, a także oryginalnym ujęciem kształcenia i wychowania w oparciu o osobę i nauczanie Jezusa Chrystusa16. To
właśnie Chrystus i orędzie zbawienia leżą u podstaw wizji szkoły katolickiej17, która ma przygotować uczniów do dawania jasnego i odważnego świadectwa wiary katolickiej18.

jewództwie małopolskim na jedno miejsce w zakresie katolickiej szkoły podstawowej ubiegało się aż czworo dzieci. Zob. J. Zimny, O nową szkołę katolicką, http://pedkat.pl/index.php/248-ks-zimny-jan-o-nowa-szkole-katolicka (dostęp: 5.06.2017); M. Witkowska W Łodzi znów będzie szkoła podstawowa tylko
dla chłopców, http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/w-lodzi-znow-bedzieszkola-podstawowa-tylko-dla-chlop c ow,11698341/ (dostęp: 5.06.2017); M.
Suchodolska, Tam się uczą dzieci polityków, http://wia domosci.onet.pl/kraj/tam-sie-ucza-dzieci-politykow/r6wtr (dostęp: 5.06.2017); B.
Rogowska, Takiej szkoły w Łodzi jeszcze nie było! Ma patronat Opus Dei,
http://wyborcza.pl/7,75248,21512741,takiej-szkoly-w-lodzi-jeszcze-nie-bylomaja-patronat-opus-dei.html?disableRedirects=true (dostęp: 5.06.2017).
16
Jan Paweł II, Przemówienie do nauczycieli, uczniów i rodziców instytutów
prowadzonych przez zakonnice „Świadomość specyfiki szkoły katolickiej”
(27.11.1982), [w:] Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, dz. cyt., s. 183-185.
17
Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników XXXV zebrania Federacji
Instytutów Działalności Wychowawczej „Szkoła katolicka miejscem integralnej formacji młodego człowieka” (28.12.1981), [w:] Szkoła katolicka w
nauczaniu Kościoła, dz. cyt., s. 157-158; Jan Paweł II, Przemówienie do
wychowanków w Marsylii „Przez katolickie nauczanie dokonuje się pogłę-
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Fundamenty szkoły katolickiej
Podstawowym dokumentem o chrześcijańskim wychowaniu
dzieci i młodzieży w rodzinach wspieranych przez szkołę i duszpasterstwo Kościoła jest pochodząca z 1929 roku encyklika Piusa XI
Divini Illus Magistri. Pius XI napisał: „pierwszym, naturalnym i
koniecznym środowiskiem jest rodzina, właśnie do tego zadania
przeznaczona przez Stwórcę. Dlatego słusznie utrzymujemy, że najtrwalsze i najpewniejsze jest to wychowanie, które człowiek otrzymuje w dobrze urządzonej i cnotliwej rodzinie”19. Problematyka ta
została kontynuowana przez Sobór Watykański II czego mamy wyraz w deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis mówiącej, że „rodzice ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są zobowiązani do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców”20. Przesłanie to jest fundamentalne dla późniejszych dokumentów Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego: Szkoła katolicka (19.03.1977) i Katolik świecki świadkiem wiary w szkole
(15.10.1982), Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej
(7.04.1988), a także Szkoła katolicka u progu trzeciego tysiąclecia
(28.12.1997). Adhortacja o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae (nr 69) i o zadaniach rodziny chrześcijańskiej we
współczesnym świecie Familiaris consortio (nr 40), o laikacie Christifideles laici (nr 62), a także o życiu konsekrowanym Vita consecrata (nr 96) oraz Kodeks Jana Pawła II w kanonach 793-806 ukazują miejsce, zadania i rolę szkół katolickich w Kościele.

bienie treści wiary” (8.05.1981), [w:] Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, dz. cyt., s. 143-144.
18
Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Szkoła katolicka,
[w:] Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, dz. cyt., s. 280.
19
Pius XI, Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży Divini Illus Magistri, [w:] Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, A. Dymer (red.),
Szczecin – Warszawa 2002, s. 38.
20
Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim
„Gravisimum educationis”, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań
1967, s. 484-505, nr 3.
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Jan Paweł II uczy, że prawa i obowiązki wychowawcze rodziców wiążą się z samym przekazywaniem życia ludzkiego. Rodzice,
którym przyznaje się prawo wychowania dzieci i młodzieży – jako
ich pierwszy i nienaruszalny obowiązek – winni cieszyć się prawdziwą wolnością w wyborze szkoły dla swoich dzieci21. Państwo nie
może narzucić rodzicom konkretnej szkoły, ale zapewniając pluralizm kształcenia i wychowania, daje rodzicom możliwość wyboru
placówki oświatowej22. Państwo powinno finansować szkoły katolickie w takim samym stopniu jak szkoły publiczne23. Szkoła dobrowolnie wybrana przez rodziców stanowi skuteczną pomoc w procesie dydaktyczno-wychowawczym, gdyż system oświaty zapewnia
wspomaganie dla wychowawczej roli rodziny24. Rodzice korzystając
z instytucji szkolnych nie wyręczają się szkołą, ale traktują ją jako
wspierającego ich partnera w procesie kształcenia i wychowania
dzieci. „Zawiera się w tym prawidłowe odzwierciedlenia zasady
pomocniczości. Rodzice nie są w stanie zaspokoić wszystkich zapotrzebowań całościowego procesu wychowawczego, zwłaszcza gdy
chodzi o wykształcenie, ale również gdy chodzi o całą szeroką dziedzinę uspołecznienia. W tych dziedzinach, gdzie rodzina nie może
skutecznie działać sama, zasada pomocniczości wspiera miłość rodzicielską, odpowiada dobru rodziny. Pomocniczość dopełnia w ten
sposób miłość rodzicielską, a równocześnie potwierdza jej fundamentalny charakter. Wszyscy inni uczestnicy procesu wychowawczego działają poniekąd w imieniu rodziców, w oparciu o ich
zgodę, a w pewnej mierze nawet na ich zlecenie”25.
Powyższe dokumenty zostały poddane analizie w Kościołach
partykularnych. W wyniku tej analizy powstały wskazania lokalne.
Należy wymienić tu II Polski Synod Plenarny (1991-1999), a zwłaszcza
21

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravisimum educationis”, dz. cyt., nr 6.
22
Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Katolik świecki
świadkiem wiary w szkole, Watykan 1982, nr 14.
23
Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, P.
Majer (red.), Kraków 2011, s. 613.
24
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95,
poz. 425), art.1.
25
Jan Paweł II, List do Rodzin, Edycja Świętego Pawła 1994, nr 16.
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dokument synodalny Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu26,
Wytyczne Episkopatu Polski dotyczące szkół katolickich27, a także liczne
synody diecezjalne i dokumenty opracowane przez stowarzyszenia katolickie prowadzące szkoły w duchu katolickim28.
Jezus Chrystus jest fundamentem programu wychowawczego
rozpoczętego na chrzcie świętym, a następnie kontynuowanego w
domu rodzinnym i w szkole katolickiej, dlatego wszystkich związanych z procesem szkolnym cechuje: wierność ewangelii głoszonej
przez Kościół, dyscyplina w badaniach nad kulturą i ustalenie odpowiedniej bazy krytycznej w odniesieniu do słusznej autonomii praw i
metod badawczych poszczególnych dyscyplin służących całościowej
formacji osoby, stopniowanie i dostosowywanie propozycji wychowawczych do różnych sytuacji poszczególnych uczniów i ich całych
rodzin, a także współodpowiedzialność eklezjalna29. Integracja kształcenia i wychowania stanowi dobrą cechę programu szkół katolickich30.
W państwowym szkolnictwie powszechnym istnieje wiele
szkół, które w swojej nazwie posiadają imię osoby świętej, błogosławionej, albo Sługi Bożej czy instytucji kościelnej. Obranie takiego
patrona przez szkołę jest zobowiązujące, gdyż niesie pewne jasne
konsekwencje. Działalność takich placówek nie może być sprzeczna
z duchem katolickim i zasadami wiary katolickiej, której wyznawcą
był patron szkoły. Dlatego szkoły publiczne z katolickim patronem
26

Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu, [w:] II Polski Synod
Plenarny (1991-1999), Warszawa 2001, s. 49-63.
27
Wytyczne Episkopatu Polski dotyczące szkół katolickich, [w:] Rada
Szkół Katolickich. Informator adresowy o szkołach katolickich, Warszawa
1999, s. 101-106.
28
H. Szeloch, Program wychowawczy „Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich” jako próba odpowiedzi na nauczanie Magisterium Kościoła
dotyczące wychowania chrześcijańskiego w szkole katolickiej, „Warszawskie Studia Pastoralne UKSW” 15(2012), s. 207-223.
29
Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Religijny wymiar
wychowania w szkole, Kraków 1996, s. 50.
30
A. Maj, Integracja ewangelizacji i edukacji podstawą tożsamości
szkoły katolickiej, [w:] Ewangelizacja a edukacja w trzecim tysiącleciu,
Częstochowa 2002, s. 89-109; A. Maj, Szkoła katolicka w polskim systemie
szkolnictwa, „Pedagogia Christiana” 1(2007), s. 129.
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nie mogą być instytucjami wrogimi dla Kościoła czy promującymi
sprzeczne z wiarą i moralnością zasady życia i postępowania.
Zadaniem szkoły jest wykształcenie i wychowanie młodego
pokolenia. Chodzi o formację dojrzałych absolwentów, którzy mocni
intelektualnie i osobowo, kulturalnie i bez większych trudności znajdą właściwe miejsce i odpowiedzialnie będą zachowywać się oraz
trzeźwo postępować w trudnych sytuacjach życiowych. Coraz częściej zdarza się, że szkoły kończą specjaliści bez formacji humanistycznej i okazują się bezradni wobec problemów osobistych lub
społecznych, co wywołuje frustrację a niejednokrotnie agresję.
Sprawdzony system szkół katolickich oprócz wykształcenia zapewnia warunki do rozwoju moralnego i daje podstawę do rozumienia i
zaspokojenia potrzeb religijnych31.
Podsumowania i wnioski
Katoliccy rodzice powinni posyłać swoje dzieci nie do szkół
akatolickich czy neutralnych światopoglądowo czyli powszechnych,
ale do szkół katolickich. Sumienie nakazuje rodzicom, aby swoje
dzieci posłali do szkół z wychowaniem i kształceniem w duchu
chrześcijańskim. W przypadkach, gdy istnieje możliwość uczęszczania dzieci katolickich do szkoły związanej z Kościołem, a rodzice
posyłają dzieci do szkół powszechnych z neutralnym albo obcym
katolicyzmowi duchem, należy uznać to za niewłaściwość. Jeżeli
natomiast nie ma szkół, w których wychowanie jest przepojone
chrześcijańskim duchem, biskup diecezjalny powinien się zatroszczyć o powstanie takich szkół na terenie swojej diecezji (kan. 802
KPK). Szkoła katolicka nie może być tylko placówką z nazwy, prowadzoną przez i dla katolików, ale musi przekazywać wiedzę i wartości katolickie.
Przeprowadzona analiza programów nauczania, statutów i regulaminów szkół katolickich, programów wychowawczych, a także
innych dokumentów szkolnych pozwala na stwierdzenie, że model
31

R. Jusiak, Szkoły katolickie w Polsce jako instytucje pomocowe rodziny, dz. cyt., s. 27; A. Zakrzewska, Współczesna szkoła katolicka placówką
kształtowania społecznie dojrzałej osobowości dzieci i młodzieży, „Pedagogia Christiana” 1(2015), s. 257-271.
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szkoły katolickiej wymaga jeszcze wielu dopracowań i doprecyzowań niezbędnych w realizacji kształcenia i wychowania. Niestety nie
podkreśla się należycie katolickiego a nawet chrześcijańskiego charakteru szkoły i etycznych zasady wychowania, nie ma miejsca na
należyte kształtowanie wartości patriotycznych, pracownicy i wychowawczy szkolni często nie są na co dzień katolikami, a niekiedy
nawet rażąco przeczą katolickim wartościom. Dlatego koniecznym
jest ponowne perspektywiczne określenie celów i zadań szkoły katolickiej, stworzenie programu wychowawczego w duchu katolickim,
pochylenie się nad programem dydaktycznym, nakreślenie sylwetki
ucznia, zebranie odpowiedzialnej kadry naukowo-wychowawczej,
konsekwentne wdrażanie podjętych celów i zadań.
Streszczenie:
Opracowanie „Szkoły katolickie w procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży” stanowi przyczynek w badaniach na
temat szkolnictwa kościelnego. Artykuł przybliża fundamenty szkolnictwa związanego z Kościołem i historię szkół katolickich w naszej
Ojczyźnie. W analizie podkreślono pomocniczy charakter szkoły
świadczony rodzicom katolickim. Przypomniano obowiązek katolików do posyłania dzieci do szkół katolickich i obowiązek pasterzy
do troski o takie szkoły. Zaznaczono, że kształcenie i wychowanie w
szkołach katolickich zapewnia absolwentom dojrzałość konieczną do
odpowiedzialnego życia społecznego w duchu wiary i wartości
chrześcijańskich.
Summary:
The study of "Catholic schools in the education and training of
children and young people" contributes to the study of ecclesiastical
education. This article brings together the foundations of Churchrelated education and the history of Catholic schools in our homeland. The analysis highlights the auxiliary character of the school
provided to Catholic parents. The obligation of Catholics to send
their children to Catholic schools and the responsibility of the
shepherds to care for such schools were recalled. It has been emphasized that learn and education in Catholic schools provide graduates
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with the necessary maturity for responsible social life in the spirit of
Christian faith and values.
Bibliografia:
Źródła:
Codex Iuris Canonici autoritate Joannis Pauli pp. II promulgatus * Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony
przez Konferencję Episkopatu, Warszawa 1984.
Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Łowiczu 14 czerwca
1999, [w:] Wizyta Ojca świętego w Polsce 5-17 czerwca 1999r.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homil
ie/lowicz_14061999.html (dostęp: 5.07.2017).
Jan Paweł II, List do Rodzin, Edycja Świętego Pawła 1994.
Jan Paweł II, Przemówienie do nauczycieli, uczniów i rodziców instytutów prowadzonych przez zakonnice „Świadomość specyfiki szkoły katolickiej” (27.11.1982), [w:] Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, A. Dymer (red.), Szczecin – Warszawa 2002.
Jan Paweł II, Przemówienie do nauczycieli i wychowawców
„Chrześcijańscy wychowawcy kształtują ludzi wolnych, obywateli
sprawiedliwych i prawych, budujących pokój”, [w:] Szkoła katolicka
w nauczaniu Kościoła, A. Dymer (red.), Szczecin – Warszawa 2002.
Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników XXXV zebrania
Federacji Instytutów Działalności Wychowawczej „Szkoła katolicka
miejscem integralnej formacji młodego człowieka” (28.12.1981),
[w:] Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, A. Dymer (red.), Szczecin – Warszawa 2002.
Jan Paweł II, Przemówienie do wychowanków w Marsylii
„Przez katolickie nauczanie dokonuje się pogłębienie treści wiary”
(8.05.1981), [w:] Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, A. Dymer
(red.), Szczecin – Warszawa 2002.
Jan Paweł II, Przemówienie w czasie spotkania z katolickimi
nauczycielami i wychowawcami w Holandii „Dla dobra Kościoła i
społeczeństwa” (11.05.1985), [w:] Szkoła katolicka w nauczaniu
Kościoła, A. Dymer (red.), Szczecin – Warszawa 2002.
Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Katolik
świecki świadkiem wiary w szkole, Watykan 1982.

147

Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Religijny
wymiar wychowania w szkole, Kraków 1996.
Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Szkoła katolicka, [w:] Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, A. Dymer
(red.), Szczecin – Warszawa 2002.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie
oświaty, przyjęta przez Konferencję Ogólną UNESCO 15.12.1960,
ratyfikowana przez Polskę 13.07.1961 (Dz.U. 1964 nr 40, poz. 268).
ONZ, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, przyjęty przez ONZ 16.04.1966, ratyfikowany przez Polskę
3.03.1977 (Dz.U. 1977 nr 38, poz. 167).
ONZ, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych I Kulturalnych, przyjęty przez ONZ 16.04.1966, ratyfikowany
przez Polskę 3.03.1977 (Dz.U. 1977 nr 38, poz. 170).
ONZ, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10.12.1948 r.
Pius XI, Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży
Divini Illus Magistri, [w:] Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, A.
Dymer (red.), Szczecin – Warszawa 2002.
Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst
łacińsko-polski, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1967.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr
95, poz. 425).
Wytyczne Episkopatu Polski dotyczące szkół katolickich, [w:]
Rada Szkół Katolickich. Informator adresowy o szkołach katolickich,
Warszawa 1999.
II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Warszawa 2001.
Opracowania:
Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, P. Majer (red.), Kraków 2011.
Jusiak R., Szkoły katolickie w Polsce jako instytucje pomocowe rodziny, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” 1(2011).
Maj A., Integracja ewangelizacji i edukacji podstawą tożsamości szkoły katolickiej, [w:] Ewangelizacja a edukacja w trzecim
tysiącleciu, Częstochowa 2002.

148

Maj A., Szkolnictwo katolickie w III RP (1989-2001), Warszawa 2002.
Maj A., Szkoła katolicka w polskim systemie szkolnictwa, „Pedagogia Christiana” 1(2007).
Potocki A., Jaka powinna być szkoła katolicka?, „Łódzkie
Studia Teologiczne” 7(1998).
Rogowska B., Takiej szkoły w Łodzi jeszcze nie było! Ma patronat Opus Dei, http://wyborcza.pl/7,75248,21512741,takiej-szkolyw-lodzi-jeszcze-nie-bylo-maja-patronat-opusdei.html?disableRedirects=true (dostęp: 5.06.2017).
Suchodolska M., Tam się uczą dzieci polityków, http://wia
domosci.onet.pl/kraj/tam-sie-ucza-dzieci-politykow/r6wtr (dostęp:
5.06.2017).
Szeloch H., Program wychowawczy „Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich” jako próba odpowiedzi na nauczanie Magisterium Kościoła dotyczące wychowania chrześcijańskiego w szkole
katolickiej, „Warszawskie Studia Pastoralne UKSW” 15(2012).
Witkowska M., W Łodzi znów będzie szkoła podstawowa tylko
dla chłopców, http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/w-lodziznow-bedzie-szkola-podstawowa-tylko-dla-chlopcow,11698341/
(dostęp: 5.06.2017).
Zakrzewska A., Współczesna szkoła katolicka placówką
kształtowania społecznie dojrzałej osobowości dzieci i młodzieży,
„Pedagogia Christiana” 1(2015).
Zimny
J.,
O
nową
szkołę
katolicką,
http://pedkat.pl/index.php/248-ks-zimny-jan-o-nowa-szkolekatolicka (dostęp: 5.06.2017).

149

Anna Szemplińska

Duchowość wspólnot L’Arche.
Szkoły serca wspólnot L’ Arche - wszyscy jesteśmy ubogimi
Za początek historii L’Arche uważa się chwilę, kiedy Jean
Vanier1 trafił do ogromnego domu dla mężczyzn z upośledzeniem
intelektualnnym w Trolsy-Breuil małej miejscowości na północ od
Paryża. Poruszony tym, co tam zobaczył w sierpniu 1964 roku postanowił zabrać ze wspomnianego przytułku trzech niepełnosprawnych mężczyzn: Dany’ego, Raphaela i Phillipe’a, żeby zamieszkać z
nimi w małym domu w Trolsy2. W ten sposób Vanier zaproponował
właściwie zupełnie nową i na swoje czasy rewolucyjną formę życia
„sprawnych z niepełnosprawnymi”. Zainicjowana przez niego forma
życia wspólnotowego to miejsce, w którym dzielą swoją codzienność
osoby z niepełnosprawnością intelektualną i wolontariusze, zwani tu
asystentami. Sam Jean Vanier nie lubi, kiedy nazywa się go założycielem L’Arche3, zawsze podkreśla, że to dzieło i owoc pracy wielu
1

Jean Vanier (ur.1928 r.) doktor filozofii, teolog, pisarz znany jako założyciel dwóch organizacji międzynarodowych o charakterze wspólnotowym: „ L’Arche” (Arka) oraz „Wiary i Światło”. W centrum obu ruchów są
osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jean Vanier jest wielkim interpretatorem kultury solidarności i „cywilizacji miłości” zarówno w dziedzinie myśli, jak i w działaniu, zaangażowaniu na rzecz integralnego rozwoju
każdego człowieka – z przemówienia Jana Pawła II z okazji wręczenia nagrody Pawła VI 19.06.1997
2
W. Bonowicz, Przewrót kopernikański. "Tygodnik Powszechny" 2011,
nr 39 (3246)
http://tygodnik.onet.pl/32,0,68334,przewrot_kopernikanski,artykul.html.
3
Federacja L’Arche to zespół wspólnot na wzór pierwszego domu, w
którym Vanier zamieszkał ostatecznie z Raphaelem i Phillipe. Obaj mężczyźni w dzieciństwie chorowali na zapalenie opon mózgowych, co było
przyczyną ich upośledzenia intelektualnego i fizycznego. Raphael nie mógł
mówić, z trudem chodził, był osobą spastyczną. Filippe był częściowo sparaliżowany, żył w świecie wyobrażeń i dużo mówił. Obaj przebywali bez
własnej zgody w przytułku dla psychicznie chorych, gdzie znalazł ich Vanier (za Vanier, J., 1999, 2008). W ciągu pięćdziesięciu lat wspólnoty
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ludzi a szczególnie samych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warto też pamiętać, że intelektualne i duchowe podstawy, które
konstytuują wspólnoty L’Arche mają swój początek w nauczaniu
dominikanina Thomasa Philippe. To z jego inspiracji Jean podjął
decyzję szukania nowej formy bycia w społeczeństwie dla ludzi słabych i odtrąconych.
Podstawy duchowości L’Arche
Ojciec Thomas Philippe (1905-1993) przez wiele lat był kapelanem dużego zakładu dla mężczyzn z upośledzeniem umysłowym a
później wieloletnim przewodnikiem duchowym środowiska L’Arche.
Wcześniej jako wykładowca teologii na uczelniach we francuskim Le
Saulchoir i rzymskim Angelicum był intelektualnie mocno zakorzeniony w myśli Tomasza z Akwinu. Jednocześnie pozostawał otwarty i
wrażliwy na inne dyscypliny nauki zajmujące się człowiekiem. W celu
zrozumienia swych niepełnosprawnych podopiecznych, zgłębiał współczesną sobie psychologię, pedagogikę oraz medycynę. Podczas poszukiwań intelektualnych próbował łączyć myśl Akwinaty ze współczesną
sobie nauką, szczególnie skupił się na znaczeniu więzi w rozwoju uczuciowym człowieka i uznał tę relację za fundament życia nie tylko emocjonalnego, ale również, a może przede wszystkim, życia duchowego.
Tomasz z Akwinu uważał, że prawdziwe poznanie otwierające człowieka na komunikację z Bogiem to poznanie per connaturalitatem, dziś
można to tłumaczyć jako współobecność, chociaż Tomasz posługiwał
L’Arche powstawały i rozwijały się w różnych kontekstach kulturowych i
religijnych na całym świecie. Obecnie są na 5 kontynentach, zarówno w
krajach bogatych jak USA, Francja, Kanada, Australia oraz w najbiedniejszych jak Honduras, Haiti, Bangladesz, Zimbabwe. Domy wspólnot
L’Arche są akceptowane przez instytucje państwowe i częściowo przez nie
finansowane. W Polsce zwykło się je nazywać Arką, mają osobowość
prawną, jest zarejestrowana jako Fundacja L’Arche z siedzibą w Śledziejowicach koło Krakowa. Fundacja L’Arche w Polsce jest organizacją pozarządową służącą celom społecznym i jako taka uzyskała statut organizacji
pożytku publicznego, prowadzi siedem Domów Pomocy Społecznej, Zespół
Mieszkań Chronionych, trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy
Dom Samopomocy. Arkę w Polsce tworzą cztery wspólnoty w Śledziejowicach, Poznaniu, Wrocławiu i w Warszawie (inf. od autora).
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się językiem Arystotelesa a nie terminem zaczerpniętym z filozofii spotkania, chodzi o łączność pomiędzy poznawanym przedmiotem a poznającym podmiotem. Najistotniejsza w poznaniu wydaje się zatem być
więź miłości4.
Philippe OP w swoim nauczaniu podkreślał, że w człowieku
najważniejsze jest serce, głębsze niż ludzki rozum i wola, umysł i
duch. Podstawowa wartość osoby ludzkiej – pisał - nie wynika
przede wszystkim z umysłu czy woli, nie z ducha ani artystycznych
uzdolnień, lecz z serca. (…) W sercu kryje się ogromna tajemnica
słabości i maleńkości, ukazując, w jaki sposób człowiek stworzony
jest do tego, aby kochać, a nade wszystko, i o ileż głębiej, przeznaczony jest do tego, aby być kochanym; z tego wynika, że jest bardzo
uzależniony od relacji z innymi osobami (…) To, co Arkę najbardziej
charakteryzuje to skierowanie ku sercu – nie tylko w znaczeniu emocjonalnym ani nie wyłącznie w znaczeniu przyjacielskim, lecz chodzi
o postawę rodzącą się z przekonania, że każde ludzkie serce posiada
tajemnicę i jest tajemnicą. Ponieważ każdy powołany jest do bezpośrednich relacji z Bogiem, dlatego bez względu na to, jakakolwiek
byłaby jego nędza, człowiek posiada wartość, której z niczym nie da
się porówna5.
Personalistyczna koncepcja człowieka prezentowana przez
Thomasa Philippe OP zaowocowała ideą L’Arche. Po pierwszej
wspólnocie zrodzonej w tradycji katolickiej, powstały następne
wspólnoty życia „sprawnych z niepełnosprawnymi” w różnych kontekstach religijnych i kulturowych. Pomysł budowania wspólnot
opartych na więziach przyjaźni okazał się na tyle uniwersalny, że
przekroczył bariery narodowe, kulturowe oraz religijne. Powstanie
tego ruchu było nowym spojrzeniem na człowieka, zwłaszcza tego z
niepełnosprawnością intelektualną, które trafiło także poza ośrodki
zamknięte, do osób izolowanych w domach, jako próba innego patrzenia na ludzi z niepełnosprawnością intelektualną6. Obecnie na
4

J. A. Kłoczowski. Drogi człowieka mistycznego, Kraków 2001, s. 12-15
T. Philippe, Mądrość serca. (przeł. M. Czarnecka, A. Kuryś), Wydaw.”M”, Kraków 2000, s. 49-56
6
J. Tomczak, Jean’a Vanier koncepcja formacji opiekunów osób z upośledzeniem umysłowym, (niepublikowana rozprawa doktorska), Poznań
2015, s. 50-75
5
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całym świecie wspólnoty L’Arche mają wymiar ekumeniczny i jak
głosi „Karta L’Arche”- te powołane przez Boga wspólnoty łączy
jeden duch przyjmowania, dzielenia i prostoty. Każda wspólnota jest
wspólnotą wiary, zakorzenioną w modlitwie i pokładającą ufność w
Bogu7.
Pomimo ekumenicznego charakteru wspólnot L’Arche, dla
każdej nowopowstającej wspólnoty ważne jest określenie własnej
tożsamości eklezjalnej, co podkreśla się w dokumentach Rady Międzynarodowej Federacji L’Arche. Każda wspólnota pozostaje w
jedności ze swymi władzami religijnymi, a jej członkowie włączają
się w życie lokalnych Kościołów i innych miejsc kultu. Katrhyn
Spink, autorka biografii Jeana Vaniera i historii L’Arche, pisze w
swojej książce, że Vanier wyznał, iż zawsze pozostanie dla niego
tajemnicą dlaczego Arka w tak płynny sposób stała się wspólnotą o
charakterze nie tylko ekumenicznym ale i międzyreligijnym. Jednocześnie Spink tłumaczy dalej ten fakt cytując Jeana - ważne abyśmy
przyjmowali ludzi innej wiary nie po to, aby zrobić z nich katolików
czy chrześcijan, ale dlatego, że cierpią i potrzebują rozwijać się jako
ludzie8. I tu chyba tkwi cała logika L’Arche, w której centrum znajduje się zawsze człowiek najsłabszy i najuboższy9.
Duchowość ubogich
Vanier kontynuując nauczanie ojca Philippe stara się wydobyć
wartość osób wykluczonych i odsuniętych ze społeczeństwa z powodu niepełnosprawności intelektualnej. Budując wspólnotę „sprawnych z niepełnosprawnymi” proponuje właściwie nową antropologię,
wychodząc od człowieka niepełnosprawnego intelektualnie, uogólnia
obraz człowieczeństwa i dochodzi do prawa każdego do bycia ubo-

7

Karta L’Arche, 1993
K. Spink, Cud, przesłanie i historia: Jean Vanier i Arka. (przeł. D.
Waszkiewicz), Znak, Kraków 2008, s.318-319
9
por. A. Szemplińska, Fundacja L’Arche. Spotkanie z Innym w domach
L’Arche – od wykluczenia do wiezi. [w:] Drogi rozwoju psychologii wrocławskiej, red. M. Straś-Romanowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2013, s.331-349
8
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gim10. Pisze w jednej ze swoich licznych książek - przebywając, na
co dzień, z tymi mężczyznami i kobietami o twarzach mniej lub bardziej zniekształconych, zapragnąłem nadać im ludzki wyraz. Przystępując do wykonania tego zadania przekonałem się, że w rzeczywistości to oni nadają mi ludzki wyraz. Pozwolili mi na ponowne odkrycie
mego człowieczeństwa. Prawie wbrew mojej woli spowodowali, że
dotarłem do istoty życia wspólnotowego, istoty Ewangelii i Błogosławieństw. Pomogli mi zrozumieć, czym jest więź z drugim człowiekiem i w jaki sposób opiera się ona na przymierzu i więzi z Bogiem11.
Na naczelnym miejscu swojej antropologii Vanier stawia zasadę „powszechnej słabości” człowieka. Nie wzywa do budowania
społeczeństwa idealnego, nie pragnie budować utopii, lecz proponuje
podjęcie trudu akceptacji ludzkiej słabości. Antropologia Vaniera
wypływa bezpośrednio z Ewangelii (Mt.5,3; Łk.14,12-14,21; 1Kor
1,27) i jest chrystocentryczna. Chrystus umarł za wszystkich a gdybyśmy nie byli grzeszni, to Jego śmierć byłaby próżna, przez śmierć
i mękę obdarzył nas stałym źródłem miłości i ta tajemnica wydaje się
fundamentem duchowości Jeana Vanier’a12.
Fakt bycia ubogim, bycia istotą słabą i potrzebującą pomocy
innych, wyzwala człowieka z samotności i samowystarczalności.
Mówienie, dzielenie się, nawiązywanie relacji z drugim pozwala
budować człowieczeństwo. W domach Arki paradoksalnie sprawni
uczą się być ubogimi, odkrywają swoją słabość a przewodnikami w
rozwoju ku pełni człowieczeństwa stają się niepełnosprawni. Sprawni uczą się akceptować fakt bycia słabym i ograniczonym - odkrywają swoją bezbronność, własne ubóstwo i niezdolność do kochania,
dotykają bezmiaru ciemności, lęku, złości i przemocy ukrytych we
wnętrzu każdego13. Według Vanier’a w głębi człowieka zwanego
„normalnym” tkwi poważne upośledzenie, które polega na lęku
10

A. Wojciechowski, Cywilizacja miłości Jeana Vanier. [w:] Terapia
Spotkania. red. A. Wojciechowski, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s.131-163
11
J. Vanier, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich do życia w prawdziwej
miłości. (przeł. M. Żurowska), WAM , Kraków 1988, s. 9
12
A. Wojciechowski, Cywilizacja miłości ...op. cit., s.134
13
J. Vanier, List Jeana Vanier do Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji
wręczenia Nagrody Pawła VI. 1997
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przed innością. Spotkanie z kimś, kto różni się od nas pozwala dotrzeć do tego, co chcemy ukryć, czyli obnaża prawdę o nas samych,
o naszej moralnej niedoskonałości, nieumiejętności porozumiewania
się i naszej skłonności do zła. W relacji z innymi ludźmi, zwłaszcza
o ograniczonej sprawności, kruchymi i potrzebującymi pomocy,
człowiek objawia swoje ograniczenia, lęki, zahamowania, frustracje i
słabości. Dlatego Vanier mówi o nieocenionej wartości osoby upośledzonej, która wnosi w świat „sprawnych” wartości serca, otwartość, szczerość, zaufanie i wierność14.
Kształtowanie dojrzałości ludzkiej w codzienności
W domach Arki codzienność jest miejscem komunii, spotkania z drugim człowiekiem oraz spotkania z Bogiem. Arka jest domem ubogich, ale usługujących sobie wzajemnie w swym ubóstwie
sióstr i braci. We wszystkich wspólnotach szczególnie celebruje się
w Wielki Czwartek uroczystość umywania nóg, gest ten oznacza, że
wszyscy tworzący wspólnotę potrzebują siebie nawzajem i chcą sobie służyć naśladując Jezusa. Rozważania na ten temat Vanier zawarł
w książce „Kochać aż do końca: skandal umywania nóg”, która jest
zasadniczym opisem duchowości L’Arche. Możemy tam przeczytać:
– takie jest właśnie powołanie Arki: zasiąść przy jednym stole z osobami z upośledzeniem umysłowym. Nie wszystkie z tych osób są wierzące, nie wszystkie są chrześcijanami, nie wszystkie chodzą do kościoła, ale wszystkie jedzą przy jednym stole. Wzywając nas do dzielenia z nimi posiłku, Jezus prosi, abyśmy stali się ich przyjaciółmi,
byśmy tworzyli z nimi jedną rodzinę, a niekoniecznie zaczynali od
robienia czegoś dla nich15.
W relacjach wśród członków wspólnot L’Arche, to nie upośledzenie ma znaczenie zasadnicze, lecz całe bogactwo osobowości
człowieka wraz z przymiotami jego serca. Duchowość Arki polega
na miłości i przyjaźni z ubogimi, którzy uczą "sprawnych" szacunku
dla drugiego w jego inności oraz pomagają im otwierać się na własną
14

A. Migas, Rola wspólnot „Wiary i Światła” we wspomaganiu osób
niepełnosprawnych intelektualnie. "Znak" 2006, nr 617 (10), s.183-188
15
J. Vanier, Kochać aż do końca: skandal umywania nóg. (przeł. K., P.
Wierzchosławscy), Znak, Kraków 2002, s.12
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kruchość i ubóstwo. Vanier podkreśla, że w Arce nie chodzi przede
wszystkim o to, by robić coś dla ludzi – o hojność – ale o to, by być
obecnym. Chodzi o sposób słuchania drugiej osoby, o jej przyjęcie, o
spojrzenie, o wzajemną obecność16. Wspólnoty spełniają zatem wobec każdej osoby, która szuka akceptacji i swojego miejsca w świecie, pewną rolę terapeutyczną, dając jej poczucie oparcia, przynależności, i umożliwiając odkrywanie własnej tożsamości17. Wspólnoty
L’Arche uczą swoich mieszkańców jak naśladować Chrystusa w
toku codziennych obowiązków i zapraszają do wspólnoty życia,
która przemienia całe człowieczeństwo, bo przyjaźń z ubogimi jest
wymagająca. Vanier po dwudziestu latach spędzonych wśród dorosłych z niepełnosprawnością mówił - odkrywałem tutaj [w L’Arche]
samego siebie, swoje własne ograniczenia i swój własny lęk. Szybko
spostrzegłem, że aby żyć razem z człowiekiem ubogim, trzeba szybko
zejść ze swojego piedestału i samemu stać się ubogim. Trzeba uświadomić sobie swoją własną wrażliwość, swoje ograniczenia i słabości.
Są w L’Arche ludzie, którzy przychodzą służyć ubogim, ale nie sądzę
żeby można było pozostawać w L’Arche nie odkrywając, że samemu
jest się ubogim. Chodzi tutaj aby związać się braterstwem18. Odkrywanie samego siebie to niewątpliwie trud, który owocuje docieraniem do adekwatnego obrazu siebie. W L’Arche podkreśla się, że
osoby z niepełnosprawnością intelektualną są posłańcami Boga, bo
wsłuchując się w ludzi słabych kierujemy się na drogi pojednania.
Ubogi prowadzi do spotkania z Jezusem, w L’Arche nie chodzi o
pomaganie upośledzonym, ale to oni otwierają serca innych na Boga.
Biedni, podobnie jak Jezus, są bardzo kochającymi nauczycielami,
prowadzą po ścieżce ubóstwa i niepewności, drogą błogosławieństw

16

J.Vanier J., Komunia: serce przy sercu, "Światło i Cienie" 1995, 2(8)
s. 28-32.
17
E. Tomasik E., Rewalidacyjne znaczenie wspólnot integracyjnych [w:]
Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, red. E. Tomasik, Wydawnictwo WSPS, Warszawa, 1997, s.90-98
18
J. Vanier, Cierpienie osoby upośledzonej umysłowo. [w:] Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. red. D. Kornas-Biela, KUL,
Lublin, 1988, s.25-34
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i pokory, wzywają do „kenosis”, do ogołocenia z dumy i posiadania,
uczą dziecięcej miłości i zaufania Ojcu19.
Zwieńczeniem wspólnie spędzonego dnia w Arce jest modlitwa,
pojawiają się na niej te osoby, które tego pragną. Wieczorne rozmowy z
Bogiem toczą się w salonie lub innym miejscu do tego przeznaczonym,
często przy blasku świecy opromieniającym małą ikonę Maryji z Dzieciątkiem. Umilenije (Eleusa) to ikona, na której Dzieciątko przytula
policzek do policzka Matki. Bogurodzica na ikonie Umilenije jest symbolem każdej osoby ludzkiej żyjącej w zjednoczeniu i w komunii z Bogiem. Ikona adorowana wieczorem wprowadza w świat wzajemnej
relacji Boga i człowieka oraz odkrywa nieustającą tęsknotę za pełnią
życia. Tak jak nauczał ojciec Thomasa Philippe, pragnienie Boga i pragnienie zjednoczenia się z Nim, wpisane jest przez samego Stwórcę w
serce człowieka. Mieszkańcy wspólnot jednocząc się na modlitwie w
domach L’Arche czerpią siły do dźwigania swoich słabości w codziennej wędrówce i do godzenia się z własną kruchością oraz nieustającego
przebaczania sobie wzajemnie20.
Podsumowanie
Jak wskazano powyżej, założyciel wspólnot L’Arche ukazuje
jako fundament formacji chrześcijańskiej - dbałość o osiągnięcie
dojrzałości, wzrastanie w człowieczeństwie przez odkrywanie
własnego ubóstwa. Zadanie to dotyczy wszystkich mieszkańców
L’Arche, bez względu na stopień sprawności intelektualnej i
fizycznej. Wszyscy są powołani do wzrastania w swoim
człowieczeństwie. Vanier jako punkt wyjścia dla tej formacji widzi
dbałość o więzi przyjaźni we wspólnocie a z czasem też poszerzenie
wiedzy religijnej i oparcie jej na mocnych fundamentach. W swoich
wystąpieniach i publikacjach sam często odwołuje się do elementów
z zakresu filozofii, antropologii, teologii, a zwłaszcza nauk
biblijnych, historii Kościoła i Zbawienia oraz pokazuje ich znaczenie
19

J. Vanier, J., List Jeana Vanier ... op. cit.
A. Szemplińska, Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną
w domach wspólnot L’Arche: refleksje na podstawie osobistych doświadczeń. [w:] Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, red.
B. Cytowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 304-313
20
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dla rozwoju człowieka. Dzięki poszerzeniu horyzontów w zakresie
ducha, prostsze staje się pogłębienie znajomości relacji
międzyludzkich oraz prawd wiary21.
Jedność we wspólnocie i poza nią, pomimo wielu różnic,
wynika z poczucia posiadania przez wszystkich takiego samego
człowieczeństwa i umiłowania przez Boga, niezależnie od poglądów
i przekonań, w tym także religijnych. Doświadczenie życia we
wspólnotach L’Arche pokazuje, że obecność ludzi z
niepełnosprawnością
intelektualną
najczęściej
w
sposób
spontaniczny pobudza do modlitwy. Pomimo różnic religijnych,
mieszkańcy wspólnot L’Arche odkrywają modlitwę jako element
jednoczący, wynikający z miłości. Jean Vanier zachęcając do
szacunku wobec inności religijnej nigdy nie ukrywał swoich
chrześcijańskich korzeni i swojej sympatii do wyznania katolickiego.
W swoich wystąpieniach i książkach podkreśla wagę odwagi pójścia
za Chrystusem, pomimo rozbieżności, gdyż widzi, że duchowość
tych wszystkich, którzy idą za Jezusem jest w istocie swej taka sama,
a polega na przemienieniu w Jezusie poprzez słowo i sakramenty22.
Pozostaje wierny Ewangelii.
Codzienność w L’Arche stawia przed mieszkańcami wymagania, które dają szansę do permanentnego zmagania się z samym sobą,
oczyszczania wnętrza i pomagają przechodzić od świata marzeń,
iluzji, przesądów i lęków do prawdy, rzeczywistości, mądrości23.
Życie we wspólnocie jest okazją do wyjścia z egoizmu i dojścia do
miłości innych ludzi, równie ubogich. Dokonuje się to w wymiarze
fizycznym, psychicznym oraz duchowym i prowadzi do spojrzenia
na innych oczyma Jezusa, który pomaga dostrzegać potrzeby innych
ze względu na wartość Bożej Miłości. Zdaniem Jeana Vanier’a jest
to ważniejsze od nadmiernej troski o to, aby mieścić się w konwenansach, być miłym, dobrze wychowanym, uprzejmym i podporządkowanym regulaminom24. Wewnętrzna praca mieszkańców wspólnot
21

J. Tomczak, Jean’a Vanier...op. cit., s. 105-138
J. Vanier, Serce Arki: duchowość na każdy dzień. (przeł. E. Osiecki),
Verbinum, Warszawa 1996, s.37
23
Ibidem, s.38
24
J. Tomczak, Jean’a Vanier...op. cit., s. 124-125
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rozpoczyna się już w momencie zamieszkania w niej i trwa w codzienności każdego dnia, bez względu na sprawność intelektualną.
Misją L’Arche jest zatem bycie znakiem, przypominającym o
wartości życia każdej osoby ludzkiej. Najsłabsi zajmują ważne miejsce w społeczeństwie z racji ich umiejętności przemieniania serc,
gdy tylko zechce się z nimi nawiązać więź25. Jednak pomimo bogactwa, jakie niesie życie wspólnotowe i możliwość rozwoju z nim
związana, żadna wspólnota nie jest w stanie odnaleźć odpowiedzi na
wszystkie dręczące człowieka pytania. Nie zapewni także kompleksowego spełnienia pragnień w zakresie duchowego rozwoju, a życie
w komunii z innymi, nawet w najlepszej społeczności, nie rozwiąże
problemu osobistej samotności26.
Streszczenie:
Tekst opowiada o powstaniu wspólnot L'Arche i ich podstawach religijno-filozoficznych. Jego założeniem jest przedstawienie
wartości życia we wspólnocie w celu osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej. Autorka za Jeanem Vanier stara się pokazać znaczenie
więzi w życiu człowieka i ich wpływ na rozwój człowieka bez
względu na jego stopień sprawności intelektualnej.
Słowa kluczowe: wspólnoty L'Arche, niepełnosprawność intelektualna, ubóstwo, więź, dojrzałość chrześcijańska
Summary:
The Spirituality of L'Arche Communities.
L 'Arche' s Schools of the Heart - We Are All The Poor Ones
The text describes the founding of L'Arche communities and
their religious-philosophical foundations. Author presents the value
of the life in the community in order to achieve Christian maturity.
The author follows teachings of Jean Vanier and is trying to show the
importance of bonds in human life and their impact on human development despite of his or her intellectual level.
25

J. Kristeva, J. Vanier, (Bez)sens słabości. (przeł. K., P. Wierzchosławscy), W drodze, Poznań 2012
26
J. Vanier, Wspólnota miejscem radości i przebaczenia. (przeł. M. Żurowska), Editions Spotkania, Warszawa 1991
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Iwona Wolańska

Mass media i ich zastosowanie w profilaktyce przestępczości
Wprowadzenie
Chyba już nikt nie wyobraża sobie życia bez środków masowego przekazu. Trudno sobie wyobrazić sytuację w której to jesteśmy pozbawieni mediów i musimy żyć bez nich. I choć może czasami mamy taką ochotę, aby wyciszyć się i odpocząć od pędu życia,
jaki funduje nam technologia informacyjna, to po dłuższym zastanowieniu dochodzimy do wniosku, iż byłoby to niemożliwe. Wydaje
się, że gdyby nie mass media nie potrafilibyśmy normalnie funkcjonować. Środki masowego przekazu przynoszą nam wiele korzyści, a
już na pewno ułatwiają życie. Z drugiej jednak strony trzeba zwrócić
uwagę na związane z nimi zagrożenia. Stąd też podkreśla się, aby
umiejętnie korzystać z dóbr XXI wieku. Ważne bowiem jest w jaki
sposób odbieramy i interpretujemy przekaz medialny, jakie znaczenie mają media na nasz styl życia oraz czy jesteśmy świadomi niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem Internetu i tego, w jaki
sposób ich unikać. Wszak chodzi o krytyczną ocenę odbieranych
informacji oraz kreatywność w korzystaniu ze środków przekazu w
codziennym życiu.
Internauci. Raport z badań
W 2015 roku Centrum Badań Opinii Społecznej przeprowadziło badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków liczącej 1048 osób. Celem
badań było dostarczenie wiedzy na temat użytkowników Internetu
oraz zjawiska, jakim jest wykluczenie cyfrowe.
Wykres 1. Odsetek dorosłych Polaków korzystających z
Internetu na przełomie lat 2002-2015 (%)
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Źródło: Internauci 2015, Centrum Badań Opinii Społecznych,
Warszawa 2015, s. 2.

W 2015 roku na pytanie o treści: „Czy używa Pan/i Internetu
(sieci internetowych, poczty e-mail, komunikatora internetowego
itp.)?” 64% respondentów odpowiadało twierdząco. Mając na uwadze przedział od 2002 roku do 2015 roku warto podkreślić stale rosnący w tym czasie odsetek osób online. Okazuje się bowiem, że w
2002 roku z Internetu korzystało 17% mieszkańców Polski, w 2007
roku liczba ta wzrosła do 37%, zaś w 2011 roku wynosiła 56%
wszystkich Polaków. Ponadto należy dodać, iż w 2015 roku badani
spędzali średnio 13 godzin w Internecie1.
Podsumowując podjętą problematykę rozważań należy wyjść
z założenia, iż będzie ona rozpatrywana w kategoriach nabywania
wiedzy i umiejętności dotyczących sposobu korzystania z Internetu
oraz świadomości wynikających z tego niebezpieczeństw2.
Wykres 2. Internauci względem wieku (%)
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Źródło: Internauci 2015, Centrum Badań Opinii Społecznych, Warszawa 2015, s. 2.
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Internauci 2015, Warszawa 2015, Centrum Badań Opinii Społecznych, s. 5.
Tamże, s. 2.

W toku badań CBOS wskazano na zależności pomiędzy kategorią wiekową, a wykluczeniem cyfrowym. Ustalono bowiem, iż
największy odsetek Internautów stanowią osoby młode w wieku 1824 lata (97% wskazań). Podobnie jest w przypadku osób mieszczących się w przedziale wiekowym pomiędzy 25 a 34 rokiem życia
(95% wskazań). Ponadto 86% użytkowników Internetu ma od 35 do
44 lat3. Nie dziwi zatem fakt, iż najlepszą orientację w wirtualnej
przestrzeni mają zarówno osoby młode, jak i dorosłe. Młodzi ludzie
dorastają niejako w rzeczywistości ukierunkowanej na powszechność
korzystania z technologii informacyjnych. Wymaga się, aby było ono
niemalże wpisane w ich życie, dodatkowo motywowane potrzebami
edukacyjnymi, bądź po prostu najlepszym ze sposobów komunikowania się ze swoimi bliskimi i znajomymi. Niemniej jednak należy
podkreślić, iż w przypadku dorosłych osób posiadanie kompetencji
medialnych jest determinowane przezwymagania oraz oczekiwania
pracodawcy. W wielu przypadkach specyfika wykonywanego zawodu wiąże się z opanowaną przez pracownika umiejętnością obsługi
komputera oraz lawirowania w wirtualnym świecie. Specyfika wielu
zawodów wymaga fundamentalnych podstaw zarządzania stroną
internetową firmy, obsługi poczty e-mailowej, czy korzystania z
komunikatorów internetowych. Nadto warto nadmienić, iż wśród
czynności, jakie wykonują specjaliści oceniający rekrutantów na
konkretne stanowiskapracy,należy zapoznanie się z sylwetką kandydata kreowaną w Internecie.
Reasumując, najbardziej narażeni na wykluczenie cyfrowe są
starsi ludzie, którzy rzadko widzą potrzebę korzystania z komputera,
czy Internetu. Z dużą trudnością przychodzi im nauka obsługi telefonu komórkowego w celu nawiązania kontaktu z bliskimi, a co dopiero, gdy mieliby się zalogować na portalu społecznościowym. I mimo,
iż wiele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych wychodzi im naprzeciw i składa oferty kursów i szkoleń mających na
celu zminimalizowanie zjawiska, jakim jest wykluczenie cyfrowe, to
odsetek użytkowników Internetu w przedziale wiekowym 55-64 lata
i powyżej 65 roku życia od lat nieznacznie się zmienia.

3

Tamże.
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Badania dowodzą również związku pomiędzy odsetkiem osób,
którzy są online, a posiadanym przez nich wykształceniem. Zależność przedstawia poniższy wykres nr 3.
Wykres 3. Wykształcenie Internautów (%)
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Źródło: Internauci 2015, Centrum Badań Opinii Społecznych, Warszawa 2015, s. 2.

Biorąc pod uwagę dane statystyczne zawarte na wykresie nr 3
można uznać, iż wśród osób dorosłych korzystających z Internetu
największy odsetek stanowią ludzie z wykształceniem wyższym
(94% badanych osób). Przy czym zauważono, iż współwystępowanie
kompetencji cyfrowych wraz z wykształceniem ma znaczenie jedynie w przypadku osób dorosłych. Dzieje się tak dlatego, ponieważ
wśród dzieci i młodzieży fakt korzystania z sieci jest czymś naturalnym. Wszyscy bowiem są online, bez względu na to, czy mają w tym
konkretny cel, czy robią to odruchowo, czy z powodu braku jakiegokolwiek zajęcia.
Dokonując wartościującej refleksji warto zaryzykować postawieniem tezy, iż Internet staje się powoli czymś powszechnym i
wpisanym niemalże w ludzką egzystencję. Świadczą o tym między
innymi powyżej analizowane dane statystyczne. Poza tym należy
przypomnieć, iż jeszcze nie tak dawno uczyliśmy się podstaw informatyki w szkole i nierzadko również tam po raz pierwszy mieliśmy
okazję pracować na komputerze stacjonarnym, zaś posiadanie Internetu było przywilejem jedynie wybranych, a przede wszystkim majętnych osób. Nie do pomyślenia było, żeby dziecko korzystało z
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telefonu podczas lekcji i często przeszkadzało przez to nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, czy szukało rozwiązań prac domowych w
Internecie, bezmyślnie je przepisując. W dzisiejszej dobie, w której
niewątpliwie panują technologie informacyjne jako obowiązek uznaje się nabywanie i kształtowanie kompetencji medialnych. Trzeba
więc wnioskować, że priorytetem staje się nauka, jak umiejętnie
korzystać z dóbr, jakie dają nam środki masowego przekazu.
Cyberprzestępczość
Korzystanie z mass mediów ułatwia ludziom ich funkcjonowanie na co dzień. Dzięki dostępowi do Internetu mogą oni pozałatwiać swoje sprawy, nie wychodząc nawet z domu. Mówi się, że
telewizor jest oknem na świat, bez którego człowiek nie wiedziałby
co się dzieje w kraju i po za krajem. Ponadto telewizja, kino, radio,
czy książka często są źródłem przyjemności i odpoczynku po całym
dniu pracy, czy nauki. Są formą spędzania wolnego czasu. Ułatwiają
również kontakt z ludźmi. Wystarczy włączyć komputer, żeby porozmawiać z osobą z drugiego końca świata. Dla wielu ludzi Internet
stanowi również źródło utrzymania. Trudno więc negować znaczenie
mass mediów na życie człowieka, bowiem każdy ma swoje potrzeby,
które w dużym stopniu zaspokajają środki masowego przekazu.
W tym kontekście należy jednak zauważyć, iż w parze z korzyściami, jakie niosą ze sobą media, współwystępują również różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Każdy bowiem, mniej lub bardziej
świadomie może stać ofiarą cyberprzestępstwa. Biuro Wywiadu i
Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji dokonuje podziału cyberprzestępstw w obrębie przestępstw komputerowych,
telekomunikacyjnych oraz internetowych4. Istotnie bowiem musimy
zdawać sobie sprawę, ze ktoś może włamać się do naszego systemu
komputerowego pomimo ustawionych zabezpieczeń, przechwycać
informacje na nasz temat, kopiować bez naszej zgody dane zapisane
na dysku twardym, a następnie zmieniać ich treść i formę, dopuszczając się fałszerstw i oszustw komputerowych. Jako użytkownicy
4

http://www.policja.pl/pol/kgp/bwik/bsk/cyberprzestepczosc/2960,Cyberprze
stepczosc.html, [data dostępu: 01.02.2017]
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usług telekomunikacyjnych jesteśmy narażeni m. in. na kradzież
impulsów telefonicznych. Nie będzie dziwił wówczas fakt, gdy dostaniemy kosmicznej wysokości rachunek za telefon. Trzeba też
wiedzieć, że częstą praktyką złodziej telefonów komórkowych jest
klonowanie numerów IMEI, dzięki czemu mogą oni korzystać z
telefonów pomimo blokady, jaką nałożył operator telekomunikacyjny. Przestępcy dokonują też przełamania centrali telefonicznych
poprzez oferowanie usług technologii Voice over Internet Protokół, a
co za tym idzie dając możliwość prowadzenia rozmowy za pomocą
sieci komputerowej. Na szczególną uwagę zasługują również przestępstwa Internetowe, o których istocie nie zdajemy sobie nawet
sprawy. Wszyscy bowiem korzystamy z Internetu, jednak nie każdy
z nas ma świadomość wiążących się z tym zagrożeń i sposobu ich
zapobiegania. Jest to tak ważne, ponieważ dosłownie w jednej chwili, jednym kliknięciem możemy przysporzyć sobie wielu zmartwień i
problemów. Wirusy i robaki internetowe mogą zablokować nasz
komputer, spowodować utratę naszych danych, a w najgorszym
przypadku dostać się w niepowołane ręce. Przestępcy skutecznie
podmieniają zawartości stron internetowych, uzyskują dostęp do
skrzynek pocztowych, prowadzą nielegalny handel środkami psychoaktywnymi, czy utworami oraz dokonują oszustw aukcyjnych5.
Dokonując wartościującej refleksji należy podkreślić, jak ważne
jest, aby każdy użytkownik, niezależnie od wieku i poziomu wykształcenia powinien mieć świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z mass mediów. Stad też podkreśla się znaczenie edukacji medialnej. Nasuwa się wobec tego pytanie, w jaki sposób mają zachowywać się osoby korzystające z komputerów i sieci internetowej? Odpowiedzi na nie dadzą poniżej zamieszczone wskazówki:
1. Pamiętaj, aby zawsze korzystać z zaufanej sieci. Nie logujemy
się na swoich prywatnych kontach, gdy jesteśmy połączeni z darmową,
a zwłaszcza dostępną w publicznych miejscach siecią WI-FI,
2. Zawsze każdorazowo wyloguj się z kont, jakie masz uruchomione na smartfonie. Włącz również hasło dostępu na swoim
telefonie,
3. Nie odbieraj e-maili od nieznanych osób i firm,
5
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4. Jeżeli padłeś ofiarą cyberprzestępstwa – jak najszybciej
zawiadom o tym Policję6.
W zwalczaniu cyberprzestępczości ogromne zasługi należy przypisać Policji. W ramach jej działalności powołano Wydziały do Walki z
Cyberprzestępczością, których zadania skupiają się wokół monitoringu
sieci komputerowych, teleinformatycznych, telekomunikacyjnych,
ujawniania i zwalczania przestępstw popełnianych z ich użyciem oraz
współpracy z zarządcami tych sieci7. Można przyjąć, iż szereg oddziaływań prewencyjnych omawianego Wydziału będzie skupiał się wokół
wypracowania strategii mających na celu uświadamianie i uwrażliwianie społeczeństwa w zakresie niebezpieczeństw na jakie narażeni są
użytkownicy komputerów i urządzeń cyfrowych oraz Internetu. Organizowane są liczne pogadanki i dyskusje; prowadzone warsztaty, jak nie
stać się ofiarą przestępstwa; spotkania z osobami zajmującymi się na co
dzień cyberprzestępczością; projektowane spoty reklamowe; rozprowadzane ulotki informacyjne8.
Mass media a przestępczość
Niewątpliwie Polacy czerpią wiedzę, ale i niewiedzę o przestępczości, dzięki środkom masowego przekazu. Codzienne telewizyjne programy informacyjne „rzekomo” dostarczają wiedzy o przyczynach i konsekwencjach sytuacji przestępczych na konkretnych
przykładach z życia codziennego. Świadomość i nieświadomość
istniejących zagrożeń, „rzekomo” sprawia, że ludzie stają się bardziej ostrożni i przewidywalni w swoich działaniach. Tym bardziej,
jeżeli w wiadomościach podawane są informacje o dokonywanych
przestępstwach, ukazywane sylwetki osób biorących w nich udział,
oraz sukcesywnie podawany instruktaż mówiący o tym, co robić, aby
nie stać się ofiarą. Ale czy tak, aby na pewno jest? Czy wśród wielu
propozycji filmów fabularnych, dokumentalnych, a zwłaszcza oświatowych znajdziemy również takie, które przybliżają tematykę prze6

http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/o-policji/strukturakwp/wydzial-do-walki-z-cybe/270,Wydzial-do-walki-zCyberprzestepczoscia.html, [data dostępu: 02.02.2017]
7
http://www.policja.pl/pol/zwalczaj-cyberprzestep/83643,Zwalczajcyberprzestepczosc.html, [data dostępu: 02.02.2017]
8
Tamże.
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stępczości? Czy seriale takie jak: Sędzia Anna Maria Wesołowska,
Sąd Rodzinny, Gliniarze, Policjantki i Policjanci, W11 ukazują
prawdziwe oblicze przestępczości i działań wymiaru sprawiedliwości? Można posłużyć się mnóstwem przykładów filmów traktujących
o przestępczości. Przy czym równie dobrze można dokonać ich podziału na te, które przedstawiają przestępczy świat w negatywnym
świetle oraz te, których fabuła sprawia, że widz pragnie utożsamiać
się z bohaterami, a ich losy wydają się mu atrakcyjne.
Obraz przestępczości w mediach niemalże zawsze jest zniekształcony i daleki od rzeczywistości. Jak słusznie zauważa D. Woźniakowska-Fajst „Media informują o pewnych zdarzeniach w sposób
wybiórczy lub je nadmiernie nagłaśniają. Sygnalizują fakt popełnienia czynu karalnego, ale znacznie rzadziej (…) informują o dalszym
postępowaniu, czy wyroku sądu”9. Trzeba uznać, iż hasłem przewodnim działań dziennikarzy jest „przede wszystkim sensacja”. Wydaje się, że chodzi tylko o to, aby zadziałać na emocjach odbiorcy,
intrygować i szokować informacją, adzięki temu wywołać zainteresowanie daną sprawą. Zdarza się, że media przyciągają uwagę osób,
często bazując na ich niewiedzy i niedostatku kompetencji krytycznego odbioru docierających do nich komunikatów. Warto bowiem
zaryzykować postawieniem tezy, iż media manipulują ludźmi na
różne sposoby, o czym nie do końca zdajemy sobie sprawę. Do
czynników decydujących o tym, czy dana wiadomość medialna dobrze się sprzeda należą:
1. Natychmiastowość – postępowanie względem zasady „tu i
teraz”. Pomijanie informacji zawiłych i obszernych, które mogłyby
nudzić przeciętnego odbiorcę. Skupianie uwagi nie tyle na czynie, co
na osobie,
2. Dramatyzacja – zastosowanie dramatycznego, a więc
chwytliwego tytułu, niekoniecznie odzwierciedlającego charakter
tekstu do którego miałby nawiązywać,

9

D. Woźniakowska-Fajst, Media a przestępczość [w:] Społecznopolityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, K. Buczkowski i
in. (red.), Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2013, s. 372.
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3. Personalizacja – opisy nie tyle czynów przestępczych, co
osób biorących w nich udział. Szczególną uwagę przykuwają informacje z prywatnego życia „niewinnych ofiar”,
4. Uproszczenia – spłycenia zaistniałych wydarzeń, pominięcie relacji przyczynowo-skutkowych sytuacji przestępczej. Schematyczne wyjaśnienia, często wręcz niewspółmierne z prawdą,
5. Uwiarygodnienie przez autorytety – eksperci zajmujący się
przestępczością wypowiadają się nie tyle w celu wyjaśnienia konkretnego zjawiska, lecz po to, aby dziennikarze mieli dowód na poparcie założonej przez nich tezy,
6. Seksualność – motyw seksualny tylko wtedy wzbudza największe emocje u odbiorcy, gdy współwystępuje z zabójstwem, bądź
brutalną przemocą. Niechętnie mówi się o przestępstwach na tle
seksualnym dokonywanych w zaciszu domowym, a do tego niekończących się zabójstwem. Pomija się również te zdarzenia, których
ofiarami były prostytutki, a nie przykładowo poukładane i pochodzące z dobrego domu dziewczyny,
7. Przemoc –nieodłączny element przepływu informacji. Na
tyle powszechny, że musi współwystępować z inną dramatyczną
informacją, aby wzbudzać sensację,
8. Bliskość – media ogólnokrajowe nie będą zajmowały się
informacjami, które wywołują zainteresowanie jedynie na poziomie
lokalnym. Ponadto podawanie wiadomości z podobnego kręgu kulturowego10.
Biorąc pod uwagę powyższe sformułowania wydaje się, że
nigdy nie możemy być pewni informacji, jakie docierają do nas z
zewnątrz. Warto więc zrozumieć naturę mediów, aby nie paść ich
ofiarą.Z drugiej jednak strony musimy poznać i zrozumieć samych
siebie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ często docierają do nas informacje, które chcemy usłyszeć i interpretujemy przekaz medialny

10

Podaje za: D. Woźniakowska-Fajst, Media a przestępczość, [w:] Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, K. Buczkowski i in. (red.), Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2013,
ss. 372-375.
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dokładnie w taki sposób, aby był zgodny z naszym systemem norm i
wartości11.
Podsumowanie
Reasumując podjętą problematykę rozważań wskazuje się na
potrzebę kształtowania właściwych kompetencji medialnych u dzieci, młodzieży i dorosłych, pozwalających na umiejętne i krytyczne
odróżnianie korzyści oraz niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą
specyfika korzystania ze środków masowego przekazu. W tym
aspekcie szczególnego znaczenia nabierają działania edukacyjne
podejmowane na płaszczyźnie instytucjonalnej oraz indywidualnej.
Idealnym przykładem skutecznej profilaktyki w tym zakresie jest
program „Dziecko w Sieci” opracowany we współpracy Akademii
Bezpiecznego Internetu Fundacji Dzieci Niczyje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, który jest elementarzem oddziaływań profilaktycznych zwalczających problem przemocy online12. Wskazuje on między innymi na rolę lidera, koordynatora edukacji informatycznej oraz
administratora szkolnej sieci komputerowej w zapobieganiu cyberprzestępczości13.
Mając na uwadze powyższe ustalenia, należy podkreślić zasadność zastosowania oddziaływań profilaktycznych skierowanych
zwłaszcza do ludzi młodych, którzy są bezpośrednio narażeni na
niebezpieczeństwa związane z mass mediami. Mowa tu o kontakcie z
niebezpiecznymi treściami, czy osobami, ryzyku cyberprzemocy, a w
najgorszym przypadku uzależnienia się od Internetu.Można zatem
wnioskować, iż naczelną zasadą Internautów, widzów telewizyjnych,
czy słuchaczy radiowych jest zachowanie szczególnej ostrożności
oraz świadomość zagrożeń, jakie niosą ze sobą mass media.

11

R. M. Akert, E. Aronson, T. D. Wilson, Psychologia społeczna. Serce
i umysł, Poznań 1997,Wyd. Zysk i S-ka, s. 157.
12
Ł. Wojtasik (red.), Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla
szkół, Warszawa 2009, Fundacja Dzieci Niczyje,s. 3.
13
D. Stachecki, Postulaty w zakresie bezpiecznej szkolnej infrastruktury
informatycznej [w:] Jak reagować…, s. 3.
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Streszczenie:
W dobie narastających przemian technologii informacyjnych
coraz częściej dostrzega się znaczenie środków masowego przekazu
w codziennym życiu jednostki. Fakt ten nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza, jeżeli wyjdziemy z założenia, iż współcześni
przedstawiciele młodego pokolenia nie wyobrażają sobie życia bez
Internetu, komputera, czy telewizji. Stąd też podkreśla się znaczenie
edukacji medialnej w aspekcie kształtowania kompetencji świadomego i krytycznego korzystania ze środków przekazu, które są elementem konstytuującym kulturę masową. Niniejszy artykuł ukazuje
zagrożenia oraz korzyści, jakie niesie z sobą funkcjonowanie jednostki w świecie mediów. W tym kontekście postawiono pytanie
problemowe: Jakie jest znaczenie mass mediów w zapobieganiu
przestępczości? Odpowiedzi na nie uzyskano drogą teoretycznych
rozważań podpartych wynikami badań przeprowadzonych przez
Centrum Badań Opinii Społecznej.
Słowa kluczowe: cyberprzestępczość, edukacja medialna,
mass media
Summary:
Mass media and their use in crime prevention
At the time of the information technology changes, the importance of mass media in everyday life of a unit is increasingly seen.
This is significant especially when we take into account the fact that
currently the representatives of a young generation cannot imagine
the world without the Internet, computer or television. Hence, the
importance of media literacy is emphasized in the aspect of development of competences in conscious and critical use of media, which
are the element that constitutes mass culture. This article shows risks
and benefits of units’ functioning in the world of media. In this context, there was put the following problem question: What is the importance of mass media in crime prevention? The answers were obtained by theoretical considerations supported with the results of
research conducted by the Polish Public Opinion Centre.
Key words: cybercrime, media literacy, mass media
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Maja Mroczek

Ochrona małoletnich na podstawie art. 39 pkt 2a k.k.
Wstęp
Dnia 27 lipca 2005 roku do kodeksu karnego został wprowadzony nowy środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności
związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub
opieką nad nimi. Nowa regulacja miała na celu zwalczanie przestępstw o charakterze seksualnym, które zostały popełnione na szkodę osób małoletnich. Intencja ustawodawcy była jak najszersza
ochrona osób małoletnich przez sprawcami, którzy dopuścili się już
przestępstw na ich szkodę, aby w przyszłości nie mogli oni prowadzić działalności związanej z kontaktami z osobami poniżej 18 lat.
Ograniczenie możliwości współpracy skazanych z małoletnimi chroni przed ponownym popełnieniem przestępstw na ich szkodę. Pierwotna wersja ustawy nie przewidywała wprowadzenia odrębnego
środka karnego dla sprawców przestępstw o charakterze pedofilskim,
a jedynie zakładała zastosowanie dotychczasowego środka karnego
w postaci zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem i edukacją małoletnich bezterminowo. W związku z
powyższym pierwotnym założeniem ustawodawcy była jedynie modyfikacja wspomnianego wyżej środka, nie zaś wprowadzenie nowego rozwiązania. Jednakże w trakcie prac parlamentarnych pojawił się
pomysł poszerzenia katalogu środków karnych o zakaz prowadzenia
działalności związanej z leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką
nad nimi, zgodnie z art. 39 pkt 2a k.k1.
Charakter prawny
Powyższy środek pełni funkcję represyjną, gdyż ogranicza
działalność społeczną sprawcy w ramach kontaktów z małoletnimi.
Odnosi się to do przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz umyślnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
1

Uzasadnienie projektu ustawy, Sejm IV kadencji, druk sejmowy nr
2693.

175

popełnionych na szkodę małoletnich2. Dla sprawców powyższych
przestępstw orzeczenie środka z art. 39 pkt 2a k.k.3 będzie miało
charakter szczególnie dolegliwy, gdyż zdobyte przez nich wykształcenie często może wiązać się z kontaktami z małoletnimi. W takiej
sytuacji będą oni musieli zdobyć nowe kwalifikacje i znaleźć źródło
zarobkowania. Ponadto omawiany zakaz pełni także funkcję prewencyjną. Możliwość dożywotniego orzeczenia przedmiotowego zakazu
utwierdza pogląd w społeczeństwie, iż dopuszczenie się przestępstwem związanych z możliwością zastosowania powyższego środka
wiąże się z jego wieloletnim charakterem i prowadzi do trudności w
ponownym odnalezieniu się na rynku zawodowym. Świadomość
społeczna wiąże się także z nieuchronnością zastosowania powyższego środka w pewnych sytuacjach. Dodatkowo omawiany zakaz
pełni funkcję zabezpieczającą4. Ma on na celu ochronę małoletnich
przed popełnieniem na ich szkodę przestępstw o charakterze seksualnym, których mógłby się dopuścić ponownie jego sprawca. Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem,
leczeniem, edukacją lub opieką nad małoletnimi w dużym stopniu
izoluje sprawców przed częstymi kontaktami z ich potencjalnymi
ofiarami. Ponadto powyższy środek zabezpiecza także całe społeczeństwo, a w szczególności rodziny przed możliwością ponownego
pokrzywdzenia osób poniżej 18 roku życia. Powyższy zakaz pełni
także funkcję zabezpieczającą, gdyż może być zastosowany w drodze art. 99 paragraf 1 jako środek zabezpieczający5. Następuje to w
sytuacji, w której sprawca dopuścił się w stanie niepoczytalności
przestępstwa przeciwko obyczajności lub wolności seksualnej na
2

A. Sakowicz, [w:] M. Melezini, System prawa karnego, Warszawa
2016, t.6, s.531.
3
Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997 nr 88,
poz. 553.
4
S. Szyrmer, Nowelizacja prawa karnego w świetle ustawy z dnia 27 lipca
2005 roku o zmianie ustawy- Kodeks krany, ustawy-Kodeks postępowania
karnego i ustawy- Kodeks karny wykonawczy, Cz.PKiNP 2006, z.1, s.54.
5
J. Mierzwińska-Lorencka, Zakaz prowadzenia działalności związanej z
wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, [w:]
P.Daniluk, Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym, Warszawa 2017,s . 78.
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szkodę małoletniego lub popełnił czyn zabroniony przeciwko życiu i
zdrowiu na jego szkodę. W takim przypadku sąd orzeka go bezterminowo, a zostaje on uchylony, jeżeli przesłanki stanowiące podstawę do jego orzeczenia już ustały.
Przesłanki orzekania
Na podstawie art. 41 paragraf 1a k.k. można wyróżnić kilka
przesłanek orzekania powyższego zakazu. Pierwszą z nich jest popełnienie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo umyślnego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.
Przedmiotowe czyny muszą być popełnione na szkodę małoletniego,
a sprawca powinien być skazany na karę pozbawienia wolności.
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej to „zachowania, które
atakują wolność życia seksualnego albo poprzez przełamanie oporu
ofiary, albo wówczas, gdy ofiara nie ma w ogóle możliwości samostanowienia seksualnego bądź możliwość ta jest ograniczona”6. Z
kolei przestępstwa przeciwko obyczajności to „zachowania , które
godzą w ukształtowane historycznie i kulturowo podstawowe moralne zasady współżycia społecznego w zakresie przeżyć, kontaktów i
związków kulturalnych”7. Przestępstwa z tej rodzaju materii zostały
określone w rozdziale XXV kodeksu karnego. Należą do nich m.in.
przestępstwo zgwałcenia, obcowania płciowego z małoletnim czy
zakazane nawiązanie kontaktu z małoletnim. Ustawodawca jednak
nie odniósł się w treści przepisu do możliwości zastosowania powyższego środka w przypadku popełnienia przestępstwa należącego do
katalogu określonych w kodeksie karnym. Istnieje zatem możliwość
jego zastosowania w przypadku popełnienia przestępstw wskazanych
w innych ustawach karnych. W efekcie popełnienie jakiegokolwiek
przestępstwa, które narusza wolność seksualną lub obyczajność będzie stanowiło podstawę dla orzeczenia powyższego środka karnego.
Z kolei przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu zostały opisane w
6

J. Kośla, Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem,
leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, [w:] R. A. Stefański,
Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, Warszawa 2016, s.126.
7
Uchwała SN z dnia 13 kwietnia 1977, VII KZP 30/76, OSNKW 1977,
nr 6, poz.58.
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XIX rozdziale kodeksu karnego. Jednakże muszą być one dokonane
w sposób umyślny przez sprawcę przestępstwa. Można wśród nich
wymienić np. zabójstwo, ciężki uszczerbek na zdrowiu czy też inne
uszkodzenie ciała.
Ważne jest, aby popełnienie przestępstwa przeciwko wolności
seksualnej i obyczajności oraz przeciwko życiu lub zdrowiu były
popełnione na szkodę małoletniego. Małoletnim według kodeksu
cywilnego jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Jednakże
taka osoba może uzyskać przed przepisanym wiekiem pełnoletniość
poprzez zawarcie małżeństwa. W takiej sytuacji w przypadku jego
unieważnienia osoba nie traci statusu osoby pełnoletniej. W konsekwencji popełnienie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub
obyczajności na szkodę osoby, która jeszcze nie ukończyła 18 roku
życia, ale uzyskała pełnoletniość w wyniku zawarcia małżeństwa, nie
będzie umożliwiało orzeczenia omawianego środka karnego. Powyższe kategorie przestępstw muszą być także popełnione na szkodę
małoletniego. Jednakże kodeks cywilny oraz kodeks karny nie zawierają ustawowego pojęcia szkody. Powszechnie przyjmuje się, iż
na gruncie prawa cywilnego szkodą jest uszczerbek, jakiego doznaje
poszkodowany wbrew własnej woli w dobrach chronionych przez
prawo m.in. w postaci życia, zdrowia czy mienia. Odnośnie przedmiotowego środka karnego jako zakazu prowadzenia działalności
związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub
opieką nad nimi pojecie szkody powinno zostać zawężone do sytuacji, gdy małoletni jest jednocześnie osobą pokrzywdzoną8. Dodatkowo powyższy środek karny może być orzeczony w przypadku
skazania sprawcy przestępstwa na karę pozbawienia wolności9. Powyższe rozumowanie jest oparte o wykładnię językową omawianego
przepisu. Ponadto ustawodawca posłużył się zwrotem skazania
sprawcy na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. W związku
z powyższym przedmiotowy zakaz może być zawsze zastosowany
8

M. Melezini, A. Sakowicz, Zakaz prowadzenia działalności związanej
z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi jako
nowy środek karny, Archiwum Kryminologii 2007-2008,, s.575-577.
9
R. A. Stefański, Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad
nimi, Prok. i Pr. 2007, nr7-8, s.49.
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niezależnie od tego czy sąd warunkowo zawiesi wykonanie kary czy
też nie. Wynika to z faktu, iż decyzja sądu o warunkowym zawieszeniu wykonania kary dotyczy jedynie części wykonawczej wyroku,
zaś sama kara pozbawienia wolności nie traci swojego bytu.
Zakres zakazu
Można wyróżnić kilka koncepcji zastosowania środka karnego
opisanego w art. 39 pkt 2a k.k. w stosunku do zakazu unormowanego
w art. 39 pkt.2 k.k., a dotyczącego zakazu zajmowania określonego
stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia
określonej działalności gospodarczej. Według pierwszej z nich orzeczenie zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem,
leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi w przypadku
popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego nie może być połączone z zastosowaniem środka z art. 39 pkt 2 k.k. Według powyższej koncepcji
przedmiotowy zakaz zawarty w art. 39 pkt 2a k.k. swoim zakresem
obejmuje także zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, zakaz wykonywania wszelkich lub określonych zawodów oraz
zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi. Ponadto jego zastosowanie jest możliwe tylko po spełnieniu przesłanek określonych w
art. 41 paragraf 1a k.k.
Natomiast druga z koncepcji zakłada możliwość kumulatywnego zastosowania obu środków karnych w przypadku popełnienia
przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na
szkodę małoletniego oraz czynu zabronionego przeciwko życiu lub
zdrowiu na szkodę małoletniego10. Jeżeli sprawca przy popełnieniu
wskazanych powyżej przestępstw nadużył stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska zagraża istotnym dobrom chronionym prawem to sąd może wymierzyć
karę zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania
określonego zawodu na okres od roku do lat 15. Podobnie sąd może
orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, jeżeli
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności lub
10

S. Szymer, Nowelizacja… op.cit., s.55.
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umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego zostało popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, a jej dalsze prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Taki zakaz może dotyczyć określonych stanowisk,
zawodów czy konkretnej działalności gospodarczej, związanej z
wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi. Ponadto sąd w stosunku do sprawcy przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego czy
umyślnego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu na szkodę
małoletniego orzeknie nie tylko zakaz określony w art. 39 pkt. 2a
k.k., ale jeśli uzna to za konieczne może także wobec sprawcy powyższych czynów orzec środek karny z art. 39 pkt.2 k.k.
Dodatkowo zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi
został ujęty w sposób bardzo szeroki. Obejmuje on bowiem swoim
zakresem zarówno działalność zarobkową jak i charytatywną skazanego11. Może dotyczyć wszelkiego rodzaju działalności związanych
z kontaktami z małoletnimi a także działalności związanych np. z
indywidualną opieką nad małoletnimi w ramach pracy nieodpłatnej.
W efekcie użyte pojęcie działalności obejmuje wszelkie aktywności
sprawcy, które wiążą się z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi. W związku z powyższym omawiany
zakaz może dotyczyć zakazu zajmowania wszelkich lub określonych: stanowisk, zawodów lub prowadzenia działalności związanych
z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad
nimi. W doktrynie obecnie powszechnie przyjmuje się, iż sąd może
orzec zakaz prowadzenia nie tylko wszelkiej działalności, ale także
określonego rodzaju działalności. Powyższe wynika z rozumowania
argumentem a maiori ad minus, gdyż skoro ustawodawca dopuszcza
możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkiej rodzaju działalności to tym bardziej sąd może orzec zakaz jednego rodzaju takiej
działalności12. W konsekwencji można orzec zakaz jednej określonej
działalności, kilku lub wszelkiej działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi. Sąd
11
12
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może określić zakaz prowadzenia ściśle określonego rodzaju działalności np. prowadzenia przedszkoli, ośrodków sportowych czy organizowania kolonii. Przedstawione rozwiązanie opiera się na zasadzie
indywidualizacji środków karnych. Ponadto określenie zakazu wykonywania określonej działalności niesie ważne konsekwencje dla
etapu wykonawczego wykonywania wyroku. Skazany powinien
wiedzieć jaki rodzaj działalności może on prowadzić, bez narażenia
się na naruszenie zakazu. Musi mieć ona pewność co do zakresu jego
obowiązywania. Doktryna skłania się ku przekonaniu o oznaczoności
kar i środków karnych, tak aby dokładnie był określony jego rodzaj
oraz zakres zastosowania. Powyższa zasada wiąże się także ściśle z
funkcjonowaniem państwa prawnego13. W przypadku naruszenia
orzeczonego zakazu sprawcy grozi kara do trzech lat pozbawienia
wolności, stosownie do art. 244 k.k. Jednakże skazany w takiej sytuacji musi działać umyślnie, dlatego należy mu przypisać co najmniej
zamiar ewentualny. Natomiast nie powinien on być narażony na
przypadkowe niezastosowanie się do wymierzonej kary, ze względu
na brak jej dokładnej określoności. Skazany powinien być przekonany o tym czy dane zachowanie będzie w świetle wymierzonego
środka karnego jego naruszeniem, czy też nie.
Przedmiotem zakazu jest zajmowanie stanowiska, wykonywanie zawodu oraz działalności związanej z wychowaniem, edukacją
leczeniem małoletnich oraz opieką nad nimi. Stanowiskiem jest „pozycja w hierarchii zawodowej, służbowej albo pełniona funkcja w
organach rządowych i samorządowych, w instytucjach państwowych
i społecznych, jak również w korporacjach zawodowych.”14 Zawód
to „fachowe (wymagające określonych umiejętności, stałe wykonywanie jakieś pracy w celach zarobkowych”15. Z kolei działalność to
zespół czynności podejmowanych w jakimś zakresie lub celu. Może
ono obejmować zarówno działalność zarobkowa jak i charytatywną.
Z kolei wychowanie to „całokształt zabiegów mających na celu
ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i
13

K. Buchała, [w:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna.
Komentarz, Kraków 1998, t.1, s.402.
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M. Szymczak, Słownik języka polskiego, t.3, Warszawa 1984, s.976.
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umysłowym oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie”16.
Natomiast edukacja to proces kształcenia osób w celu ich rozwoju
osobistego i społecznego. Leczenie to przywracanie do zdrowia osoby chorej poprzez odpowiednie leczenie, zabiegi oraz rehabilitację17.
Powszechnie przyjmuje się, iż opieka to zajmowanie się jakąś konkretną osobą. W ujęciu cywilistycznym można wyróżnić sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem małoletniego oraz ubezwłasnowolnionego całkowicie. Rodzice mogą w określonym zakresie sprawować zarząd nad majątkiem dziecka. Powinien on być wykonywany z
należytą starannością w stosunkach pomiędzy rodzicami a dziećmi.
Jednakże opieka określona w kodeksie karnym powinna być ujmowana wąsko i w konsekwencji odnosić się do osoby małoletniego.
Można odwołać się tu do zapisu ustawy, które wyraźne określa treść
zakazu- prowadzenie działalności związanej z opieką nad małoletnim, czyli nad jego osobą, nie zaś nad posiadanym przez niego majątkiem. Ponadto jego zastosowanie następuje w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności
albo na przeciwko życiu lub zdrowiu małoletnich, co bezpośrednio
odnosi się do ochrony jego osoby.
Tryb orzekania
Przedmiotowy środek karny w postaci zakazu prowadzenia
działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi może być orzeczony fakultatywnie lub
obligatoryjnie. Podstawa dla jego fakultatywnego orzeczenia jest art.
41 paragraf 1a k.k., zgodnie z którym powyższy zakaz może być
orzeczony „na czas określony albo dożywotnio w razie skazania na
karę pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko wolności
seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego oraz w razie
skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo
przeciwko życiu lub zdrowiu na szkodę małoletniego”18. Z kolei dla
obligatoryjnego orzeczenia omawianego środka karnego podstawą
jest art. 41 paragraf 1b kodeksu karnego, dla którego niezbędne jest
16
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ponowne skazanie sprawcy w warunkach określonych w tym przepisie. Wtedy sąd orzeka obowiązywanie powyższego środka dożywotnio. W efekcie sąd musi orzec powyższy zakaz wobec sprawcy, który dopuścił się przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub umyślnego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu na szkodę małoletniego. W każdym przypadku sąd orzeka karę pozbawienia wolności. Ponadto sprawca nie
musi być skazany za dwa takie same przestępstwa, ale może być to
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub przeciwko życiu i
zdrowiu19. Ponadto tożsamość pokrzywdzonego także nie ma znaczenia dla obligatoryjnego wymierzenia kary. Podstawowym jego
zastosowaniem jest skazanie sprawcy na karę pozbawienia wolności
w obu przypadkach. Nie ma także znaczenia fakt, czy orzeczona kara
ma charakter bezwzględny czy też zawieszono jej wykonywanie.
Ponadto kara pozbawienia wolności, która została orzeczona za
pierwsze przestępstwo nie musi zostać w całości wykonana. Jeżeli
sąd za pierwsze przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub
obyczajności albo przeciwko życiu lub zdrowiu na szkodę małoletniego w pierwszym przypadku orzeknie karę łagodniejszą niż kara
pozbawienia wolności to przy jego ponownym popełnieniu sąd może
orzec fakultatywnie przedmiotowy środek. Sąd może także obligatoryjnie zastosować zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi
bez względu na to czy przy pierwszym przestępstwie środek ten był
zastosowany. Obecnie przyjmuje się także, iż sąd może zastosować
omawiany środek karny, także w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo przeciwko życiu lub zdrowiu zanim weszły w życie nowe przepisy ustawy
wprowadzające do kodeksu karnego art. 41 paragraf 1a oraz 1b.
Upływ czasu pomiędzy popełnieniem jednego a drugiego przestępstwa także nie ma wpływu dla zastosowania omawianego zakazu.
Dotyczy to każdej sytuacji, w której skazanie nie uległo zatarciu. W
takim przypadku należy mieć na względzie przepis art. 106a k.k.,
zgodnie z którym ”nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za prze19

R. A. Stefański, Środek karny prowadzenia…, s.48.
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stępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzonym był małoletni poniżej 15 roku życia”20.
Zakończenie
Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem,
leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi został określony w art. 41 paragraf 1a i 1b kodeksu karnego oraz w art. 43 paragraf
1 kodeksu karnego. Jeżeli sąd stosuje go fakultatywnie to może on
być orzeczony na czas określony albo dożywotnio. Jeśli jednak następuje jego obligatoryjne zastosowanie to sąd zawsze orzeka
przedmiotowy zakaz dożywotnio. Sąd zawsze dożywotnio stosuje
omawiany zakaz w przypadku ponownego popełnienia przestępstwa
przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo przeciwko
życiu lub zdrowiu na szkodę małoletniego. Ustawodawca na podstawie art. 84 paragraf 2 kodeksu karnego wykluczył możliwość skrócenia czasu stosowania przedmiotowego środka karnego. Natomiast
orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia powyższych działalności nie oznacza, iż skazany będzie musiał go stosować do końca
życia. Stosownie do art. 84 paragraf 2a kodeksu karnego „środek
karny orzeczony dożywotnio można uznać za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które środek
karny orzeczono, a zakaz był w stosunku do skazanego wykonywany
przynajmniej przez 15 lat21”. W sytuacji nie zastosowania się do
orzeczonego zakazu grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech,
zgodnie z art. 244 k.k.22 Sąd przesyła odpis wyroku do organów administracji rządowej i samorządowej oraz pracodawcy skazanego,
aby środek mógł być jak najefektywniej wykonywany. W sytuacji,
gdy sprawca zajmował stanowiska kierownicze lub podobnego rodzaju odpis wyroku wysyłany jest także do jednostki nadrzędnej.
Jeżeli skazany należy do odpowiedniej grupy zawodowej lub stowarzyszenia, które obejmuje osoby zajmujące się określoną działalno20

Ustawa kodeks karny… op. cit.
Ibidem.
22
B. Kunicka-Michalska, [w:] A. Wąsek, Kodeks karny. Część szczególna, t.2, Komentarz do artykułów 222-316, Warszawa 2006, s.305.
21
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ścią to odpis wyroku jest przesyłany także siedzib tych jednostek. De
lege lata postuluje się, że z dniem 1 października 2017 roku mają
wejść zmiany trybu orzekania omawianego zakazu. Ich treścią jest
wprowadzenie obligatoryjnego orzekania środka karnego w postaci
zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich i opieką nad nimi na czas określony lub
dożywotnio w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo przeciwko życiu lub zdrowiu
na szkodę małoletnich. Celem ustawodawcy jest wprowadzenie
szczególnej kontroli dla sprawców przestępstw seksualnych, w których osobą pokrzywdzoną są małoletni. Zgodnie z uzasadnieniem do
projektu ustawy zwalczanie przestępczości seksualnej wymaga
wprowadzenia nowych rozwiązań, które umożliwią lepszą ochronę
społeczeństwa.
Streszczenie:
Wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności związanej w
wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi
został wprowadzony w celu zapobiegania przestępczości pedofilskiej.
Wzrost liczby przestępstw o tym charakterze spowodował podjęcie
nowych rozwiązań, które mają chronić osoby poniżej 18 roku życia.
Sprawcy, którzy popełnili przestępstwo przeciwko wolności seksualnej
lub obyczajności na szkodę małoletniego lub przestępstwo przeciwko
życiu lub zdrowiu na szkodę małoletniego muszą liczyć się z określonymi prawno-karnymi konsekwencjami swoich czynów. Zastosowanie
powołanego powyżej środka w znacznym stopniu ogranicza kontakt
skazanego z małoletnimi, a ponadto uniemożliwia prowadzenie im działalności, które wiąże się ściśle z kontaktami z takimi osobami. W uzasadnieniu do projektu ustawy określono, iż jej celem jest ochrona osób
małoletnich przed kontynuowaniem działalności przestępczej przez
osoby, które z pobudek seksualnych dopuszczają się popełnienia określonych czynów zabronionych.
Summary:
The introduction of a ban on activities related to the upbringing, treatment, education or care of minors has been introduced to
prevent pedophiles. The increase in the number of crimes of this
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nature has led to new solutions to protect people under the age of 18.
Perpetrators who have committed an offense against sexual freedom
or morality to the detriment of a minor or a crime against life or
health to the detriment of a minor must take into account the specific
legal and punitive consequences of their actions. The use of the
measure referred to above significantly limits the contact of a juvenile offender and, in addition, precludes them from pursuing activities closely related to such persons. In the explanatory memorandum
to the draft law it was stated that its purpose is to protect minors from
continuing criminal activity by persons who commit sexual offenses
to committing certain prohibited acts.
Bibliografia:
Literatura
Buchała K., [w:] K.Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część
ogólna. Komentarz, Kraków 1998.
Kośla J., Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, [w:] R. A.
Stefański, Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, Warszawa 2016.
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
Melezini M., Sakowicz A., Zakaz prowadzenia działalności
związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub
opieką nad nimi jako nowy środek karny, Archiwum Kryminologii
2007-2008.
Mierzwińska-Lorencka J., Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad
nimi, [w:] P. Daniluk, Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne
w znowelizowanym kodeksie karnym, Warszawa 2017.
Sakowicz A., [w:] M. Melezini, System prawa karnego, Warszawa 2016.
Stefański R. A., Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub
opieką nad nimi, Prok. i Pr. 2007.
Szymczak M., Słownik języka polskiego, t.3, Warszawa 1984.
Szyrmer S., Nowelizacja prawa karnego w świetle ustawy z
dnia 27 lipca 2005 roku o zmianie ustawy- Kodeks krany, ustawy-

186

Kodeks postępowania karnego i ustawy- Kodeks karny wykonawczy,
Cz.PKiNP 2006.
Akty prawne i orzecznictwo
Uzasadnienie projektu ustawy, Sejm IV kadencji, druk sejmowy nr 2693.
Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997
nr 88, poz. 553.
Uchwała SN z dnia 13 kwietnia 1977, VII KZP 30/76,
OSNKW 1977, nr 6, poz.58.

187

Joanna Dulewicz

Kierunki rozwoju pedagogiki katolickiej a ponowoczesne
badania nad dzieckiem i dzieciństwem children studies

Wstęp
Nie ulega wątpliwościom, iż żyjemy w świecie dynamicznych
zmian społecznych, ekonomicznych, obyczajowych, technologicznych… Mają one wpływ na każdego z nas. W sposób szczególny
dotykają jednak najmłodszych: mogą przyczyniać się zarówno do
pogorszenia, jak i do poprawy ontologicznej pozycji dziecka. Mimo,
iż zgodnie z postulatem Ellen Key wiek XX miał być nazwany stuleciem dziecka1, doświadczenia dwóch wojen światowych, kryzysów
gospodarczych, przełomów politycznych i ustrojowych sprawiły, że
problemy dzieciństwa były niejednokrotnie marginalizowane w społecznym dyskursie, a samo dziecko traktowane przedmiotowo2. Z
drugiej strony, wzrost wiedzy na temat dziecka i świadomości jego
potrzeb sprawia, iż nie tylko rodzice, ale także instytucje i prawodawcy podejmują działania zmierzające ku ochronie praw i interesów tej szczególnej grupy społecznej. By dążenia te odnosiły pozytywne rezultaty, niezbędne jest całościowe spojrzenie na istotę dzieciństwa. Ponowoczesne badania nad dzieckiem i dzieciństwem,
określane mianem children studies3, zapoczątkowane w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, postulują interdyscyplinarne podejście,
1

Zob. Key Ellen, Stulecie dziecka, przeł. I. Moszczyńska, Warszawa 1904.
Zwróćmy uwagę chociażby na wykorzystywanie wiedzy o rozwoju
dziecka, jego psychologii i możliwościach percepcyjnych przez tych producentów, usługodawców, reklamodawców, którzy często starają się uczynić
dziecko przedmiotem oddziaływań marketingowych.
3
Takie określenie funkcjonuje w polskiej literaturze przedmiotu. W
źródłach angielskojęzycznych interdyscyplinarne, wielowymiarowe studia
poświęcone kategorii dziecka oraz dziecku jako jednostce określa się jako
Children’s Studies. Jest to określenie ukute przez inicjatorkę nurtu, socjolog
Gertrud Lenzer – ma ono nawiązywać do ruchu Child Study, który rozwijał
się na przełomie XIX i XX w. w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce znany
był jako pedologia.
2
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które uwzględnia wyniki prac badaczy różnych dyscyplin naukowych. Analiza literatury przedmiotu wykazuje dominację podejścia
socjologicznego, psychologicznego i pedagogicznego. Dziwić może
jednak fakt, iż w obrębie tego ostatniego, zaskakująco rzadko wspomina się o wychowaniu zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego. Co
więcej, w obecnych czasach bardzo często oddziela się wychowanie
katolickie (czy nawet szerzej chrześcijańskie) od wychowania jako
takiego. Plakaty, internetowe memy, czy wręcz całe kampanie zachęcające rodziców do laickiego wychowywania swych dzieci coraz
częściej wdzierają się w polską – i nie tylko – codzienną rzeczywistość. Wydawać by się mogło, iż programowa laicyzacja społeczeństwa doby PRL zastępowana jest współcześnie przez ruchy, często
oddolne, które mają na celu – w imię opatrznie rozumianej wolności
i politycznej poprawności – kształtowanie człowieka areligijnego,
odsuwającego kwestie związane z wyznawaniem wiary jedynie do
mniej lub bardziej zachęcającej formy uroczystości i obrzędów –
formy, której nie wypełnia treść4.
Celem niniejszego artykułu jest próba wykazania, iż pedagogika katolicka winna zajmować poczesne miejsce pośród dyscyplin
naukowych wpisujących się w nurt children studies. Postaram się
także ukazać to, w jaki sposób wyniki ponowoczesnych, interdyscyplinarnych badań nad dzieckiem i dzieciństwem przyczynić się mogą
do rozwoju pedagogiki katolickiej. Zacznę jednak od kilku uwag
wprowadzających i wyjaśnień terminologicznych.
Istota pedagogiki katolickiej
Analiza literatury przedmiotu uprawnia do stwierdzenia, iż
pedagogika katolicka rozumiana jest wielorako: jako jeden z działów
pedagogiki ogólnej, jako kierunek bądź system wychowania, jako
praktyczna działalność zmierzająca w stronę osiągnięcia założonych
celów wychowawczych. Niektórzy badacze utożsamiają pedagogikę
katolicką, czy szerzej chrześcijańską z pedagogiką religii (przesuwa4

Mam na myśli sytuację, która niewiele ma wspólnego z wolnym wyborem ateistycznej postawy, do której każdy człowiek ma prawo, ale o zniekształcanie, wyśmiewanie, bądź wybiórcze traktowanie zasad wiary katolickiej, a także o promowanie zachowań moralnie nagannych.
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jąc niekiedy punkt ciężkości w stronę katechetyki czy nawet teologii
pastoralnej).
Dla potrzeb niniejszego wywodu, pedagogikę katolicką postrzegam jako naukę zajmującą się – z perspektywy katolickiej –
całością zjawisk wychowawczych, warunkami, w których zjawiska
te przebiegają, celami, procesami i treścią działalności wychowawczej, a także metodami, które mają zapewnić jej skuteczność. Innymi
słowy, jest to kierunek pedagogiki powstały na gruncie światopoglądu katolickiego. Perspektywę katolicką rozumiem jako zgodną z
nauczaniem Kościoła Katolickiego5. Dotyka ona całości zjawisk
wychowawczych, a więc nie tylko tych, związanych z wychowaniem
do bycia katolikiem w pełnym tego słowa znaczeniu, ale również
wychowaniem w ogóle – i to zarówno zjawisk pozytywnych, jak i
negatywnych. W tej perspektywie celem wychowania jest szeroko
pojmowana dojrzałość wychowanka – obejmująca wszystkie sfery
życia, łącznie z zaszczepieniem nieustannej potrzeby doskonalenia
się w oparciu o wyznaczniki zawarte w Dekalogu, a nade wszystko
w Chrystusowym Przykazaniu Miłości. Cel ten realizowany jest za
pomocą metod uwzględniających złożoność i piękno natury ludzkiej,
a jednocześnie mających swe źródło w mądrości Boga.
W oparciu o naukę, jaką jest pedagogika katolicka, tworzony
jest określony system wychowania. Nawiązując do definicji stworzonej przez Stefana Kunowskiego6, można stwierdzić, iż w obszarze
pedagogiki katolickiej, określenie system pojmować należy w pierwszej kolejności jako:
- układ idei oraz uniwersalnych zasad religii katolickiej, który
to stanowi fundament dla:
- systemu praktycznego, tj. instytucji, organizacji czy wspólnot, które to z kolei nieustannie kształtują:

5

Za Włodzimierzem Dłubaczem rozróżniam tu terminy: „katolicki” i
„chrześcijański”, przy czym pierwszy z wymienionych rozumiany jest konfesyjnie i stanowi uszczegółowienie drugiego (Por. W. Dłubacz, Pedagogika katolicka?: uwagi filozofa, „Pedagogika Katolicka: czasopismo Katedry
Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie
KUL w Stalowej Woli”, 2007 nr 1, s. 53).
6
Zob. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2007.
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- system teoretyczny (tj. badania naukowe, gromadzenie danych, opracowywanie metod i form pracy, sposobów ich wdrażania
oraz ewaluacji, upowszechnianie wiedzy, dbałość o funkcjonowanie
poszczególnych elementów, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju pedagogiki katolickiej jako nauki).
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, należy stwierdzić, iż
istotą pedagogiki katolickiej jest przede wszystkim wychowywanie
człowieka ku dojrzałości, zgodnie z nauczaniem Magisterium ecclesiae oraz w poszanowaniu dla zasad religii katolickiej, co powinno
(choć nie w zawsze musi) równać się z wychowywaniem do bycia
katolikiem. Wychowanie, będące ze swej natury procesem, odnosi
się nie tylko do dzieci, uczniów, wychowanków, ale także do osób
dorosłych, rodziców i wychowawców. Interakcje pomiędzy tymi
podmiotami, mają wpływ na ich rozwój.
Z wychowaniem nieodłącznie związane jest kształcenie, pojmowane jako ogół czynności i procesów, które służą możliwie
wszechstronnemu rozwojowi człowieka oraz mają na celu nie tylko
umożliwienie mu poznawania otaczającej go rzeczywistości, ale
także współuczestniczenie w jej tworzeniu i/lub przekształcaniu. W
przypadku pedagogiki katolickiej, zarówno kształcenie ogólne, jak i
specjalistyczne winno uwzględniać również czynnik nadprzyrodzony. Z kolei nauczanie, rozumiane jako organizowanie procesu uczenia się, wiąże się w przypadku pedagogiki katolickiej z dawaniem
przykładu oraz świadectwem własnego życia7.
Usytuowanie pedagogiki katolickiej w nurcie children studies
Jak zostało to zasygnalizowane powyżej, children studies, nie
są jednorodną nauką, ale nurtem ponowoczesnych, interdyscyplinarnych badań poświęconych kategorii dziecka oraz dziecku jako jednostce. Za polską badaczką kierunku, Karoliną Szymborską, możemy
wyróżnić kilka znaczeń, do których termin ten się odnosi:
1. Krytyczna analiza dziecka i dzieciństwa tworzona przez dorosłych (w ramach tego obszaru, badane są sposoby przedstawiania

7

Por. J. Zimny, Założenia pedagogiki katolickiej jako nowa forma propozycji edukacyjnej, „Pedagogika Katolicka…” dz. cyt., 2009, nr 1, s. 98-113.
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postaci dziecięcych oraz próby odtwarzania dziecięcej perspektywy
percepcyjnej na podstawie tekstów kultury różnych epok).
2. Studia mające na celu opisywanie, analizowanie i propagowanie kultury dziecięcej (w tym obszarze punkt ciężkości wydaje się
przesuwać w stronę socjologicznego ujęcia fenomenu dziecka. Kultura dziecięca jest tu rozumiana szeroko – zarówno jako aktywność
samych dzieci, jak i działalność osób dorosłych której adresatem są
dzieci).
3. Sposób myślenia o dziecku oparty na ontologicznym i epistemologicznym rozróżnieniu między „dziecięcością” a „dorosłością” (istotą badań w tym zakresie jest odpowiedź na pytanie: „Kim
jest dziecko?”).
4. Postawa metodologiczna i interpretacyjna (przy czym należy zaznaczyć, iż nie wypracowano w obrębie children studies jednolitej metodologii) 8.
Wykorzystywanie w children studies wyników badań pedagogicznych jest częste i powszechnie uznawane. Pojawia się pytanie
czy i jak można wykorzystać wyniki badań obszaru pedagogiki katolickiej. Biorąc pod uwagę odsetek dzieci wychowujących się w rodzinach katolickich, czy – w przypadku dzieci starszych, deklarujących poglądy katolickie – odpowiedź na pierwszą część pytania wydaje się być bezsprzecznie twierdząca. Otwartą pozostaje kwestia
tego, jak należy to zrobić. Zastanówmy się teraz nad tym, jak pedagogika katolicka wpisuje się w każdy z wymienionych wyżej obszarów children studies.
Mówiąc o sposobach przedstawiania postaci dziecięcych w
tekstach kultury, należałoby przyjrzeć się tym, które tworzone są
przez autorów katolickich i odnoszą się do katolickich wartości. Badania porównawcze uwzględniające teksty oraz narracje o dzieciństwie powstałe w środowiskach zdecydowanie niekatolickich oraz
tych, gdzie poglądy twórców nie zostały zdeklarowane przyczyniłyby się do uchwycenia względnie pełnego obrazu.

8

K. Szymborska, W metodologicznym tyglu Children Studies, w: Children studies jako perspektywa interdyscyplinarna: studia i szkice, red. J.
Sztachelska, K. Szymborska, Białystok 2014, s. 21-33.
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Omawiając teksty kultury nie sposób nie odwołać się do Biblii. Wszakże wcielenie Syna Bożego, Jego przyjście na świat jako
dziecka właśnie, poza wieloma innymi aspektami, stanowi podkreślenie faktu, iż dzieciństwo jest niezmiernie ważnym etapem w życiu
człowieka. Co więcej, Chrystus wydaje się być pierwszym rzecznikiem praw dziecka9. Słowa: „Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak
dziecko, ten nie wejdzie do niego”10 gęste od symboliki, odwołują
się jednocześnie do sfery dziecięcego doświadczania rzeczywistości,
która charakteryzuje się zarówno prostotą, ja i bogactwem. Jeśli
mówimy o dziecięcej perspektywie percepcyjnej, to Chrystusowe
podejście oddaje ją chyba najprościej i jednocześnie najpełniej.
Odnośnie analizowania i propagowania kultury dziecięcej, nie
można nie dostrzegać licznych grup i wspólnot dziecięcych powstających w obszarze działań Kościoła Katolickiego. Wspólnoty te –
schole, zespoły muzyczne, grupy teatralne, grupy modlitewne, stowarzyszenia, duszpasterstwo dzieci i młodzieży oraz wiele innych –
jakkolwiek różniące się od siebie, realizują cel jakim jest wdrażanie
młodego człowieka do życia w społeczeństwie, ze szczególnym
uwzględnieniem jego rozwoju religijnego. Są to miejsca pedagogizacji i katechizacji niejednokrotnie bardziej skuteczne niż tradycyjna
lekcja religii odbywająca się w szkole, bowiem do tego rodzaju
wspólnot najczęściej przynależą osoby posiadające podobne zainteresowanie. Niektóre z tych ruchów zmierzają w stronę peer culture,
tj. kultury rówieśniczej, którą William Corsaro określa jako zbiór
aktywności, działań i zachowań dzieci, do których zachęcają one
swoich rówieśników11. Kultura taka – jak stwierdza badacz – nie jest
ani kopiowaniem wprost zachowań dorosłych, ani też nie stanowi ich
całkowitego odrzucenia. Jest to raczej przetworzenie kultury dorosłych, dostosowanie jej do własnych potrzeb12. Umiejętne, a zarazem
dyskretne kierowanie przez opiekuna ów procesem przetwarzania
może prowadzić do zaskakujących sukcesów pedagogicznych.
9

Por. Mk 10, 13-16.
Tamże, cyt. za Biblią Tysiąclecia.
11
W.A. Corsaro, Peer Culture, [w:] The Palgrave Handbook of Childhood Studies, red. J. Qvortrup, W.A. Corsaro, M.S. Honig, Londyn 2009, s.
301-315.
12
Tamże.
10
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Obecność dzieci i młodzieży w Kościele Katolickim wydaje
się być coraz bardziej widoczna. Ich udział w liturgii Mszy św. (ministranci, lektorzy), nabożeństwach, procesjach wydaje się obecnie
czymś naturalnym. Co więcej, powstają programy telewizyjne, słuchowiska radiowe, wydawnictwa, portale internetowe przeznaczone
dla najmłodszych odbiorców, których celem jest propagowanie zasad
wiary i religii katolickiej oraz które zgodnie z przyjętą definicją stanowią istotny element w katolickim systemie wychowania. Zjawiska
te są także nieodłącznym elementem kultury dziecięcej, a pomijanie
ich w badaniach prowadzi niewątpliwie do zubożenia obrazu dzieciństwa. Niemożliwe wydaje się też pełne zrozumienie istoty dzieciństwa, bez analizy zagadnień związanych religijną aktywnością
dziecka. Bez względu na poglądy wyznawane przez badacza, aspekt
religijności (bądź jej braku), zaangażowania w działalność wspólnotową, czy recepcja twórczości wyrosłej na gruncie katolickim, winny
być przedmiotem analizy. Również dziecięca narracja społeczna –
którą Szymborska określa mianem „child-story”13 – niejednokrotnie
zawiera elementy nawiązujące, mniej lub bardziej bezpośrednio, do
wiary wyznawanej przez dziecko lub jego najbliższych, co dodatkowo uzasadnia wzięcie pod uwagę tychże kwestii w badaniach nad
dzieckiem i dzieciństwem.
Jak wynika z powyższych ustaleń, odpowiedź na pytanie „Kim
jest dziecko?” nie może być pełna bez uwzględniania kwestii związanych z wyznawanym (czy też wpajanym systemem wartości), a
także wyznawaną oraz praktykowaną religią. Pominięcie tego obszaru sprawia, iż obraz dziecka przestaje być pełny. Dzieci i młodzież
niejako ze swej natury poszukują celu i sensu w życiu. Doskonale
rozumiał to Jan Paweł II, który pisząc o młodości, stwierdzał, że „W
tym czasie szuka on [młody człowiek – J. D.] odpowiedzi na podstawowe pytania, jak młodzieniec z Ewangelii; szuka nie tylko sensu
życia, ale szuka konkretnego projektu, wedle którego to swoje życie

13

K. Szymborska, Children studies jako perspektywa metodologiczna:
współczesne badania nad dzieckiem, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, nr 1, 2016, s. 200.
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ma zacząć budować. I to właśnie jest najistotniejszy rys młodości”14.
Niedostrzeganie aksjologicznych potrzeb młodego, dojrzewającego
człowieka jest jeśli nie okaleczaniem go, to na pewno pozbawianiem
pewnej życiodajnej substancji, bez której jego rozwój nie będzie
prawidłowy. W tym względzie wyniki prac pedagogów katolickich
wydają się być nieocenione15.
Przejdźmy teraz do kwestii metod badawczych. Jak zostało to
odnotowane powyżej, w obrębie children studies nie wypracowano
jednolitej metodologii. W związku z tym, iż dziecko postrzegane jest
całościowo, a wiedza o nim czerpana z wielu dyscyplin, również
sposoby prowadzenia badań opierają się na różnorodnych postawach
metodologicznych i interpretacyjnych. Niektóre z nich ścierają się ze
sobą, inne wzajemnie przenikają. Jak twierdzi Karolina Szymborska
„Jest to rodzaj Levi-Straussowskiej bricolage’owej strategii badawczej, służącej wypracowaniu prowizorycznej metody (hybrydycznej i
eklektycznej z natury, modyfikowanej pod wpływem wyników innych studiów), która ma zapewnić bardziej wiarygodny opis oraz
dostęp poznawczy w rekonstruowaniu dzieciństwa”16. Badacze tacy
jak na przykład Alison i Adrian James postulują wykorzystywanie
metod, które pozwolą dzieciom być pełnoprawnymi uczestnikami
badań. Wiąże się to z przyjęciem postawy socjologicznej, zgodnie z
którą dziecko jest postrzegane jako aktywny podmiot społeczny, a w
dalszej perspektywie staje się współtwórcą dyskursu o samym sobie17. W przypadku badań partycypacyjnych (ale nie tylko) mówi się
o kwestiach etycznych, tzn. na ile można wnikać w świat dziecka, do
jakiego stopnia można weń ingerować, na ile dziecięca perspektywa
winna być filtrowana przez dorosłą by służyło to dobru dziecka. W
14

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na
pytania Vittoria Messoriego, Lublin 2005, s. 100.
15
Nie chcę w tym miejscu umniejszać znaczenia innych wyznań, jednakże, jak zostanie to omówione w kolejnym podrozdziale, założenia pedagogiki katolickiej są na tyle uniwersalne, że łatwo dają się przykładać do
różnych sposobów wychowania, jak również do wychowywania młodych
ludzi różnych kultur.
16
K. Szymborska, W metodologicznym tyglu… dz. cyt., s. 26.
17
Zob. A. James , A. L. James, Constructing Childhood. Theory, Policy
and Social Practice, Basingstoke 2004.
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tym względzie metody wychowania oraz formy pracy z dziećmi
wyrosłe z zasad zakorzenionych w na pytania dotyczące etyki.
Powyższe rozważania zmierzające w stronę usytuowania pedagogiki katolickiej w obszarze children studies wykazują, iż nauka
ta, podobnie jak wiele innych wchodzących w obręb nurtu, stanowi
nieodłączny składnik badań nad dzieckiem i dzieciństwem. Wyniki
prac pedagogów katolickich przyczyniają się do odpowiedzi na pytania o istotę dzieciństwa oraz do definiowania – czy też redefiniowania – kategorii dziecka. Bez ich uwzględnienia, obraz dziecka i dzieciństwa nie będzie pełny, stanowić będzie jedynie wyobrażenie o
tym, kim jest dziecko – wyobrażenie, które w przypadku dzieci katolickich, bądź dzieci katolickich rodziców, nie do końca będzie zgodne z prawdą.
Rozwój pedagogiki katolickiej w ponowoczesnym świecie
Spróbujmy teraz zastanowić się nad sytuacją odwrotną niż ta,
która omawiana była poprzednio, mianowicie nad tym, co ustalenia
children studies wnieść mogą do rozwoju pedagogiki katolickiej. Jak
zostało to zarysowane we wstępie, ponowoczesność niesie ze sobą
wiele zagrożeń, z których to szczególnie szkodliwym wydaje się być
rugowanie Boga z przestrzeni społecznej oraz formalizacja zachowań religijnych. W związku z tym, dbałość o należyte wychowanie
dzieci i młodzieży winna być priorytetem środowisk katolickich. By
było to możliwie, wychowawcy winni posiadać pełną i całościową
wiedzę o swych wychowankach. Dlatego też w rozważaniach nad
współczesnymi kierunkami rozwoju pedagogiki katolickiej w kontekście children studies, ważna wydaje się być refleksja nie tylko nad
pozycją dziecka, ale także wychowawcy. Przyjęcie powiem przez
rodzica, wychowawcę czy badacza postawy pajdocentrycznej (postulowanej w ramach nurtu children studies) wiąże się nie tylko z jego
wiedzą merytoryczną, ale także wyjątkową dojrzałością18.

18

W ujęciu children studies należy wyraźnie odróżnić postawę pajdocentryczną od liberalnej. Pierwsza z wymienionych umieszczając dziecko
na pozycji centralnej kieruje się w stronę jego mądrze pojmowanego dobra,
druga – jedynie w stronę jego aktualnego dobrostanu.
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Zacznijmy od refleksji dotyczącej celów wychowania. Te wyznaczane są przez instytucje do tego powołane, ale także przez rodziców troszczących się o rozwój swoich dzieci. Biorąc pod uwagę
to, iż rodzina jest pierwszym, naturalnym i podstawowym środowiskiem wychowawczym, pedagogizacja rodziców w duchu katolickim
wydaje się być niezmiernie istotna. Trudnością może być tutaj fakt,
iż we współczesnym świecie dynamicznych zmian powstają problemy, które wcale, lub w marginalnym stopniu dotyczyły poprzednich
pokoleń, a które mają wpływ na funkcjonowanie rodziny. Świat, w
którym wzrastają dzieci, różni się nieraz diametralnie od świata w
którym wychowali się rodzice. Jak stwierdza pedagog Anna Błasiak,
sytuacja taka „pociąga za sobą potrzebę zmiany w zakresie myślenia
o rodzinie i o procesie wychowania oraz socjalizacji w środowisku
rodzinnym”19. Konkubinat, rodzina rozbita czy rodzina patchworkowa to zjawiska wyrastające najczęściej z postaw moralnie wątpliwych, jednakże i w takich rodzinach wychowują się dzieci. Potrzeba
więc ze strony wychowawcy ogromnej delikatności i wyczucia by
zniechęcić młodego człowieka do określonej postawy nie zniechęcając jednocześnie do miłości i szacunku wobec rodziców. Inna kwestia to dialog międzypokoleniowy: różne kody komunikacyjne dzieci
i rodziców, brak wzajemnego zrozumienia, czy niechęć do podejmowania tak zwanych „trudnych tematów” to tylko niektóre problemy współczesnych rodzin. Mając na względzie dobro dziecka pedagogika katolicka winna więc obejmować swą refleksją także rodzinę.
Jako że celem oddziaływań pedagogicznych jest doprowadzenie wychowanka do szeroko pojętej dojrzałości, wychowawca winien wykazywać się wiedzą o funkcjonowaniu człowieka w zmieniającym się świecie. W przypadku wychowania katolickiego, poza
rozwojem fizycznym, intelektualnym, czy emocjonalnym, kładziony
jest także nacisk na rozwój duchowy. Wspomaganie tego ostatniego
jest o tyle trudne, iż z jednej strony wiąże się usytuowaniem człowieka w zmiennej rzeczywistości, z drugiej jednak odwołuje się do
wartości, które ze swej natury są stałe. Przekazywanie wartości, czy
19

A. Błasiak, Wyzwania pedagogiki rodziny [w:] Wybrane zagadnienia
pedagogiki rodziny: praca zbiorowa, red. A. Błasiak, E. Dybowska, Kraków 2010, s. 73.
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wręcz edukacja do wartości stanowi ważny obszar w obrębie pedagogiki katolickiej20 i bywa traktowana jako jeden z celów wychowania osobowego21. Co więcej, dojrzałość wiąże się z samodzielnością
– również w obszarze podejmowania autonomicznych decyzji i wyborów. Tu znów napotykamy na trudność, jaką jest postępująca –
wydawałoby się – infantylizacja kultury i zachowań22. Dorośli niejednokrotnie – niczym postacie z obrazu Petera Bruegla – spędzają
czas na dziecięcych zabawach, dziecinnych rozrywkach, bezrefleksyjnej konsumpcji. Z drugiej strony jest świat przemocy, pornografii
czy wymuszonej, przedwczesnej dorosłości, który zdecydowanie
zbyt często wdziera się w sferę naturalnej dziecięcej niewinności.
Granica między dziecięcością, a dorosłością bywa niekiedy bardzo
niewyraźna.
Ontologiczna refleksja nad kategorią dziecka usankcjonowana
przez nurt children studies winna być transponowana również na
grunt pedagogiki katolickiej. Mnogość i złożoność procesów w które
współcześnie uwikłane jest dzieciństwo i adolescencja wymaga od
pedagogów podejścia zdecydowanie interdyscyplinarnego. Jest to
wyzwanie, ale i szansa dla pedagogiki katolickiej. Wyzwanie – ponieważ wiąże się z ciągłym dostosowywaniem programów nauczania
studentów, ustawicznym doszkalaniem nauczycieli i wychowawców,
aktualizacją oraz stałym poszukiwaniem możliwie optymalnego łączenia tradycyjnych i innowacyjnych form pracy z dziećmi i młodzieżą, czy prowadzenia badań wykraczających poza obszar pedago-

20

Należy odróżnić tu wychowanie do wartości (zawsze określonych) od
edukacji aksjologicznej. Ta ostatnia polega na przekazywaniu wiedzy o
wartościach oraz kształceniu kompetencji ich analizowania ze względu na
różne kryteria. Jej efekt jest więc aksjologicznie neutralny (Zob. K. Olbrycht, Prawda, dobro, piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Katowice 2000).
21
K. Olbrycht, Wychowanie do wartości – wyzwaniem dla współczesnych wychowawców, „Katecheta: dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom nauczania religii”, 2007, nr7/8.
22
Zob. M. Bogunia-Borowska, Dziecko w kulturze konsumpcyjnej – infantylizacja kultury, [w:] Konsumpcja: istotny wymiar globalizacji, red. A.
Jaworska, M. Kempy, Warszawa 2005.
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giki. Szansa – gdyż założenia pedagogiki katolickiej23 są na tyle
uniwersalne, iż winny być transponowane nie tylko na społeczny
dyskurs dotyczący dzieciństwa, ale także włączone do ogółu nauk
stawiających sobie za cel poznawanie tego szczególnego okresu w
życiu człowieka. Dialog24, spotkanie25, personalizm26 czy wychowanie osobowe27 – przyczyniają się do kształtowania dojrzałego człowieka, kształtowania w miłości i do miłości bliźniego.
Personalistyczna koncepcja wychowania wiąże się ściśle z dostrzeganiem i docenianiem podmiotowości wychowanka. Postawa ta
koreluje z postulatem troski o upodmiotowienie dziecka tak charakterystycznym dla children studies. Aktywiści nurtu podejmują liczne
prace służące możliwie pełnemu zrozumieniu istoty dziecka i dzieciństwa, rozpowszechnianiu zdobytej wiedzy i wykorzystywaniu jej
by poprawiać sytuację ontologiczną i legislacyjną dziecka. Wyniki
ich prac, przeniesione na grunt pedagogiki katolickiej, gdzie – w
myśl zasad personalizmu – kategoria osoby, definiowana jako połączenie bytu materialnego i duchowego, stanowi punkt wyjścia do
rozważań na temat istoty wychowania28, wydają się być nieocenione.
Jak pisze Katarzyna Olbrycht, w perspektywie osobowej,
człowiek nie jest jedynie sumą różnych sprawności, czy funkcji. Jego
rozwój musi być holistyczny29. Podobne poglądy prezentuje Gertrud
Lenzer. Badaczka ubolewa nad tym, iż „dużo z naszej najbardziej
intymnej wiedzy o dzieciach i dzieciństwie tradycyjnie pochodzi od
pisarzy, poetów i artystów, a nie od naukowców, pedagogów i decy-

23

Zob. J. Zimny, Założenia pedagogiki katolickiej jako nowa forma
propozycji edukacyjnej, dz. cyt.
24
Zob. M. Buber, Ja i Ty: wybór pism filozoficznych, wybór i tłum. J.
Doktór, Warszawa 1992.
25
Zob. J. A. Kłoczkowski, Filozofia dialogu, Poznań 2005.
26
Zob. F. Adamski, Personalizm – filozoficzny nurt myślenia o człowieku i wychowaniu, [w:] Wychowanie Personalistyczne, red. F. Adamski,
Kraków 2005.
27
Zob. K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Toruń 2014.
28
F. Adamski, Personalizm…, dz. cyt.
29
K. Olbrycht, O roli przykładu…, dz. cyt.
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dentów”30. By odpowiednio wspomagać integralny rozwój wychowanka, wychowawca musi posiadać pełną, rzetelną i całościową
wiedzę na temat tego, kim jest dziecko. Dlatego też w ramach children studies postuluje się oddanie głosu samym dzieciom. Wspomniane już badania partycypacyjne, wykorzystanie metody mozaikowej, umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego udziału w
życiu społecznym, zachęcanie do różnych form aktywności przyczyniających się do kształtowania dyskursu o nich samych – to tylko
niektóre działania wypracowane w myśl children studies dające się
wykorzystać w obrębie pedagogiki katolickiej. Jeśli przyjrzymy się
specyfice działalności różnorodnych grup formacyjnych, jeśli dostrzeżemy aktywność młodych wolontariuszy podczas przygotowywania katolickich imprez masowych i kulturalnych, jeśli wsłuchamy
się w głos katechetów, którzy wręcz zachęcają swych uczniów do
ingerencji w formę prowadzonych katechez i dobór poruszanych
treści oraz do zadawania również tych trudnych pytań – dostrzeżemy, iż wielu pedagogów z sukcesem wykorzystuje metody proponowane przez children studies. Wszakże, jak podkreśla Katarzyna
Olbrycht, dzięki aktywizacji wychowanków oraz indywidualizacji
działań pedagogicznych, wydobywa się niepowtarzalność oraz wyjątkowość osoby ludzkiej31.
Ostatnią, ale niezwykle istotną kwestią, którą chcę poruszyć w
niniejszym opracowaniu jest wychowanie do bycia katolikiem (ze
wszech miar pożądane, aczkolwiek nieobligatoryjne w katolickim systemie wychowania). Wbrew pozorom jest to zadanie niezwykle trudne i
złożone, gdyż obejmuje nie tylko przekazanie wychowankowi zasad
wiary, nie tylko kształcenie nawyków związanych z katolicką obrzędowością, ale także – a może przede wszystkim – pomoc w budowaniu
relacji młodego człowieka z Chrystusem. Ów relacja jest bowiem dla
katolika punktem wyjścia do godnej postawy wobec otaczającej rzeczywistości i samego siebie, do miłości bliźniego, do wypełniania słów
30

G. Lenzer, Children‘s Studies and the Human Rights of Children: Toward an Unified Approach, [w:] Children as Equals. Exploring the Rights
of the Child, ed. K. Alaimo, B. Klug, Langham-York-Oxford 2002, s. 213
[tłum. cytatu J.D.].
31
K. Olbrycht, O roli przykładu…, dz. cyt.
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modlitwy treścią własnego życia32. Jest to jednak zawsze relacja bardzo
osobista. Otwartym pozostawiam pytanie o to, na ile wychowawca ma
prawo w tę sferę ingerować. Warto jednak zaznaczyć, iż niezmiernie
ważna w tym względzie wydaje się być troska o prawidłową recepcję
przekazywanych przez wychowawcę treści, stałe monitorowanie postaw
wychowanka, rozpoznawanie oraz wychodzenie naprzeciw jego wątpliwościom i rozterkom, modelowanie zachowań (nieoceniony jest tutaj
przykład własny) oraz stosowanie pozytywnych wzmocnień. W tym
względzie, children studies podsuwają metodę, jaką jest poznawanie
dziecka na tyle dobrze, by móc spojrzeć na rzeczywistość niejako jego
oczyma, tj. przez pryzmat jego indywidualnych możliwości i ograniczeń
percepcyjnych.
Zakończenie
W artykule tym zaproponowano jedynie kilka możliwych kierunków rozwoju nauki jaką jest pedagogika katolicka. Jest to temat
ważki i potrzebny biorąc pod uwagę złożoność i dynamikę procesów
zachodzących w ponowoczesnej rzeczywistości. Podejmując go,
niepodobna nie odwoływać się do kwestii niezwiązanych stricte z
pedagogiką. Jednocześnie, zagadnienie to jest na tyle szerokie, iż
wymaga opracowania znacznie bardziej obszernego niż niniejsze,
dlatego też intencjonalnie nierozwijane lub pomijane były problemy
wykraczające poza obrany temat. Te przedstawione powyżej, nawiązują do założeń nurtu children studies. Ów pozornie tylko niezwiązane ze sobą obszary, wykazują – przy bliższej analizie – wiele
stycznych. Zarówno bowiem badaczom i aktywistom children studies, jak i katolickim pedagogom leży na względzie szeroko pojęte
dobro dziecka.
Podsumowując, stwierdzić można, iż ponowoczesna pedagogika katolicka, to taka, która korzysta z osiągnięć różnych dziedzin i
dyscyplin naukowych, prowadzi szeroko zakrojone, multi- oraz interdyscyplinarne prace badawcze, rozsądnie dobiera i wykorzystuje
innowacyjne metody pracy z dzieckiem, by możliwie najlepiej przygotować je do godnego życia w zmieniającym się stale świecie.
Przede wszystkim jednak zakorzeniona jest w nauczaniu Kościoła
32

Por. J. 14, 6.
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katolickiego, z którego tradycji czerpie i które to stanowi podstawę
wszelkich prowadzonych w jej obszarze działań.
Streszczenie:
W niniejszym artykule autor podejmuje próbę zdefiniowania
pedagogiki katolickiej oraz pojęć z nią związanych. Rozważa także
możliwości i kierunki jej rozwoju. Dokonuje tego w kontekście children studies, to jest nurtu ponowoczesnych, interdyscyplinarnych
badań nad dzieckiem i dzieciństwem. Ukazane są styczne obydwu
obszarów oraz zasygnalizowane potencjalne trudności i zagrożenia
wynikające z charakteru prowadzonych prac badawczych. Wskazane
zostały także sposoby zintegrowania pedagogiki katolickiej z nurtem
children studies, przy jednoczesnym zachowaniu jej dorobku oraz
specyfiki, które to nie tylko rozszerzają, ale i wzbogacają refleksję
nad kategorią dziecka i dzieciństwa.
Słowa kluczowe: pedagogika katolicka, children studies,
dziecko, dzieciństwo, rozwój
Summary:
The directions of development of Catholic pedagogy in the
perspective of postmodern research on children and childhood –
Children’s Studies.
In this article the author attempts to define the term of Catholic
pedagogy and some other related concepts. There are also considered
the opportunities and directions of its development in the context of
Children’s Studies – an interdisciplinary, postmodern field of research on children and childhood. The common points of Catholic
pedagogy and Children’s Studies, as well as the potential difficulties
and risks that may arise in view of the nature of conducted research
are also shown in the article. There are also suggested the possible
ways of integrating Catholic pedagogy with Children’s Studies, what
– taking into account the achievements and specificity of Catholic
perspective – can not only broaden but also enrich the reflection on
the categories of child and childhood.
Key words: Catholic pedagogy, Children’s Studies, child,
childhood, development
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Dawid Lis

Pedagogiczne ujęcie reformy papieża Franciszka w zakresie
stwierdzenia nieważności małżeństwa
Wstęp
Zakończenie III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Synodu Biskupów, który odbył się w Rzymie w 2014 roku
uwieńczone zostało upublicznieniem przez papieża Franciszka tzw.
Relationi Synodi, które nie tylko stanowiło dokument końcowy
odbytego Synodu, ale było także Lineamentia dla XIV Zwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów mającego miejsce w
dniach od 4 do 25 października 2015 roku pochylającego się nad
tematem „Powołania i misji rodziny w Kościele i świecie
współczesnym”. Tenże dokument w częsci trzeciej, zatytułowanej
Konfrontacja: perspektywy duszpasterskie, w rozdziale Troska o
rodziny zranione, pod numerem 48 zauważa, że znaczna liczba
Ojców synodalnych podkreśliła konieczność zreformowania
niektórych procedur prawa kanonicznego, zwłaszcza dotyczących
stwierdzenia nieważności małżeństwa, tak by były bardziej dostępne
i szybsze oraz o ile to możliwe całkowicie bezpłatne1. Przedstawiono
także pewne propozycje zmian proceduralnych takich jak: 1)
zniesienie konieczności uzyskania podwójnego wyroku zgodnego, 2)
możliwość orzeczenia nieważności małżeństwa na drodze
administracyjnej za odpowiedzialnością biskupa diecezjalnego, 3)
przyzwolenie na proces sumaryczny, który mógłby być wszczęty w
przypadku nieważności powszechnie znanej. Aczkolwiek niektórzy
Ojcowie, jak można wyczytać to w Relatione, byli przeciwni
sugerowanym zmianom, gdyż według nich nie gwarantowałyby one
wyroku godnego zaufania. W tego typu procesach przede wszystkim
bowiem chodzi o ustalenie prawdy dotyczącej ważności węzła
małżeńskiego. Z kolei inne propozycja wskazywała na konieczność
1

«Relatio synodi» — Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji, źródło:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/synod/3nadzwyczajnerelatio_18102014.html, dostęp: 4.07.2017 r.
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uwzględnienia wpływu wiary małżonków na ważność zawartego
przez nich sakramentu, nie podważając równocześnie faktu, że
między ochrzczonymi wszystkie ważne małżeństwa są sakramentem.
Natomiast w numerze 49 Relationis Ojcowie synodalni, posiłkując
się nadmienioną wcześniej koniecznością usprawnienia procesów
małżeńskich, potwierdzili i uwypuklili niektóre wymagania
proceduralne, które cały czas są aktualne, tzn. takie z których nie
można zrezygnować. Chodzi np. o odpowiedzialność biskupa
diecezjalnego czy o odpowiednie przygotowanie i zaangażowanie
pracowników sądowych, których liczba i wykształcenie winny być
zawsze adekwatne do stawianych zadań2.
Dlatego też dzień 15 sierpnia 2015 roku stał się bez wątpienia
ważnym dniem dla Kościoła katolickiego, a przede wszystkim dla
specjalistów z zakresu prawa kanonicznego oraz osób zainteresowanych stwierdzeniem nieważności związku małżeńskiego. W tym
bowiem dniu papież Franciszek ogłosił normy reformujące proces
małżeński. Poszczgólne normy zamieszczone zostały w dwóch dokumentach. Pierwszy – motu proprio Mitis et Misericos Iesus, z
przepisami reformującymi prawo Kościołów katolickich obrządku
wschodniego, uzupełnione o zasady proceduralne rozpatrywania
spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa (Ratio procedendi in
causis ad matrimonii nullitatem declarandam)3. Drugi – motu pro-

2

. P. Malecha, Gwarancja sprawiedliwości oraz reforma procesu małżeńskiego widziana przez pryzmat konieczności jego przyspieszenia i ułatwienia wiernym kontaktu z trybunałem; przygotowanie pracowników i
odpowiedzialność biskupa, Roczniki Nauk Prawnych, Tom XXV, nr 42015, s. 151-152.
3
Franciscus, Motu proprio „Mitis et Misericos Iesus” quibus canones
Codicis canonum Ecclesiarum orientalium de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur, 15.08.2015, dostęp 4 lipca 2017 r
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papafrancesco-motu-proprio_20150815_mitis-et-misericors-iesus.html; tłumaczenie polskie: Franciszek, List apostolski motu proprio „Mitis et misericos
Iesus” reformujący kanony Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa, 15.08.2015 (Tarnów: Biblos, 2015), 46-87.

206

prio Mitis Iudex Dominus Iesus4, w którym zreformowano Kodeks
prawa kanonicznego (Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego).
Do dokumentu tego zostały dołączone również zasady proceduralne
(Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam)5,
konieczne zdaniem ustawodawcy, do właściwego aplikowania w
życie odnowionego prawa, choć nie rozstrzygające wszystkich wątpliwości pojawiających się po jego promulgacji (por. art. 6 Ratio6).
Ogłoszenie wspomnianych dokumentów wbudziło, a jakże dosyć
duże zainteresowanie mediów. W pewnym momencie pojawiły się
spekulacje, że dokonane zmiany nie były reformą prawa, a wręcz
rewolucją7. O tym czy faktycznie doszło do rewolucji należy przyjrzeć się opublikowanemu dokumentowi bliżej, a w zasadzie zmianom prawa dzięki niemu wprowadzonym w Kościele katolickim
obrządku łacińskiego.
1. Kwestia nierozerwalności małżeństwa
Zanim jednak przeprowadzona zostanie analiza ważniejszych
zmian w prawie kanonicznym warto byłoby przypomnieć podstawowe kwestie dotyczące nierozerwalność węzła małżeńskiego. Otóż
w Katechizmie Kościoła Katolickiego w nr 1614 można wyczytać:
„Związek małżeński mężczyzny i kobiety jest nierozerwalny; łączy ich
sam Bóg: Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela (Mt 19,

4

Dalej: MIDI.
Tenże, Motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” quibus canones codicis iuris canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur, 15.08.2015, dostęp 22 czerwca 2017 r.,
http://w2.vatican.va/content/francesco/
la/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html; Tłumaczenie polskie: Franciszek, List apostolski motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa, 15.08.2015 r. (Tarnów: Biblos, 2015), 4-45 (dalej: MIDI).
6
Ratio = Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam.
7
„Rewolucja w Kościele. Tak dostaniesz rozwód kościelny. Krok po
kroku”, dostęp 3 lipca 2017 r.,
http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/szybciej-uniewaznia-slub/98n57rp.
5
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6)”8. Wszakże prawda o nierozerwalności związku małżeńskiego
wielokrotnie była podkreślana przez zarówno sobory jak i papieży.
Wystarczy chociażby przywołać przemówienia następców św. Piotra, jakie kierowali do Roty Rzymskiej. Jan Paweł II w 2001 r. do
pracowników tejże dykasterii stwierdził: „Sama nierozerwalna moc
węzła wynika z naturalnego charakteru związku dobrowolnie zawartego między mężczyzną i kobietą”9. Wcześniej, w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio pisał: „Podstawowym obowiązkiem Kościoła jest potwierdzanie z mocą – jak to uczynili Ojcowie Synodu –
nauki o nierozerwalności małżeństwa”10. Prawda o nierozerwalności
węzła małżeńskiego znalazła swój wydźwięk w obecnie obowiązującym Kodeksie prawa kanonicznego. W kan. 1141 KPK ustawodawca
zamieścił normę: „Małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być
rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci”11. Powyższe oznacza, że papież wykonując osobiście władzę
zastępczą, tzn. w imieniu Boga, może pod pewnymi warunkami rozerwać małżeństwo ważnie zawarte, które nie zostało dopełnione12.
Aczkolwiek władza papieża, jako namiestnika Chrystusowego sięga
dalej. Na mocy pełni władzy, papież ze względu na dobro wiary (in
8

Katechizm Kościoła Katolickiego, tłumaczenie polskie wydane za zezwoleniem Komisji Kurii Rzymskiej dla KKK (Poznań: Pallottinum, 1994),
nr 1614.
9
Jan Paweł II, Małżeństwo i rodzina są nierozerwalne. Do pracowników
i adwokatów Roty Rzymskiej, 1.02.2001, dostęp 22 czerwca 2017 r.,
http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/rota_
rz_01022001.html.
10
Tenże, Adhortacja Apostolska „Familiaris Consortio”, 25.03.1992, nr
20, w: Adhortacje Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II. 1979-1995, t.
I, red. M. Romanek (Kraków: Znak, 2006), s. 117.
11
Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus fontium adnotatione et indice analytico-alphabetico auctus (Vatican: Liberia
Editrice Vaticana, 1989); Tłumaczenie polskie: Kodeks prawa kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu (Poznań:
Pallottinum, 1984) (dalej: KPK).
12
Zob. W. Góralski, „Małżeństwo”, [w:] Komentarz do Kodeksu prawa
kanonicznego z 1983 r., red. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła, J. Bakalarz, t. 3 (Lublin: Redakcja Wydawnicza KUL, 1986), 344-345.
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faworem fidei), może również rozerwać małżeństwa dopełnione nieskaramentalne (czyli zawarte przez stronę ochrzczoną i nieochrzczoną lub dwie strony nieochrzczone)13. Mając na uwadze takie uprawnienia biskupów Rzymu, można dojść do wniosku, że absolutnie
nierozerwalne są jedynie małżeństwa ważnie zawarte przez strony
ochrzczone, które zostało dopełnione. Tych małżeństw nie może
rozerwać nawet papież – gdyż nie są one „w jego władzy”. Skoro
więc w Kościele nie ma rozwodów to po co w takim razie działają
sądy kościelne oraz co faktycznie jest przedmiotem spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa? Odpowiadając na te pytania, należy
stwierdzić, że w trakcie wspomnianych spraw rozeznawane jest
przed właściwym sądem kościelnym, czy w chwili wyrażania przez
mężczyznę i kobietę zgody małżeńskiej małżeństwo nie zostało ważnie zawarte i pozostaje takim (nieważnym) z punktu widzenia prawa
kościelnego14. Generalnie chodzi o ustalenie czy faktycznie powstał
między stronami węzeł małżeński. Co do zasady sędziowie kościelni
mają kompetencje do rozpoznawania spraw o nieważność małżeństw
katolików, jak też akatolików ochrzczonych oraz nieochrzczonych,
zawartych w każdej formie – cywilnej i religijnej, nie tylko przepisanej przez prawo Kościoła katolickiego15.
2. Przyczyny nieważności małżeństwa
W Kościele katolickim wyróżnia się trzy przyczyny, które
mogą spowodować nieważność związku małżeńskiego. Pierwsza –
istnienie w chwili zawierania związku małżeńskiego przeszkody
13

Zob. B. Nowakowski, Rozwiązanie małżeństwa in faworem fidei. Źródła, ewolucja, aktualne normy (Poznań: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, 2013); Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w dniu 24 kwietnia 2013 roku, red. W.
Kiwior, U. Nowicka, H. Stawniak (Warszawa: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, 2013).
14
T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. IV
(Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjane, 1990), 312.
15
A. Stankiewicz, „Instrukcja”, [w:] Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas Connubii”, red. T. Rozkrut (Wydawnictwo Diecezjalne i
Drukarnia w Sandomierzu, 2007), 26-27.
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małżeńskiej, od której nie została udzielona dyspensa (zob. kan.
1073-1094 KPK). Druga – brak zgody małżeńskiej lub jej wada
(zob. kan. 1095-1107 KPK). Trzecia – niezachowanie prawem przepisanej formy zawarcia małżeństwa (zob. kan. 1108-1123KPK)16.
Jednakże zakres przeszkód powodujących nieważność związku małżeńskiego w przypadku badania ważności małżeństwa akatolików
może ulec zmianie. Zgodnie z art. 2 § 2 instrukcji Dignitas Connubii,
małżeństwo między stroną katolicką i stroną ochrzczoną niekatolicką
jest regulowane także: 1° prawem własnym Kościoła lub wspólnoty
kościelnej, do której należy strona akatolicka, jeśli ta wspólnota posiada własne prawo małżeńskie; 2° prawem, jakiego używa wspólnota kościelna, do której należy strona akatolicka, jeśli ta wspólnota nie
ma własnego prawa małżeńskiego. W tym, co dotyczy formy zawarcia małżeństwa, Kościół uznaje każdą formę przepisaną lub dopuszczoną przez prawo w Kościele lub wspólnocie kościelnej, do której
należały strony w czasie zawierania małżeństwa, byleby tylko małżeństwo było zawarte z zachowaniem świętego obrzędu, jeśli przynajmniej jedna strona należała do jakiegoś Kościoła wschodniego
akatolickiego (por. art. 4 § 1 nr 2 DC17).
Według przepisu zamieszczonego w art. 4 § 2 nr 2° przywołanej instrukcji, nieważność małżeństwa zawartego przez dwie osoby
nieochrzczone rozstrzygana jest z zachowaniem prawa Bożego naturalnego i pozytywnego, według prawa, którym były związane strony
w czasie zawierania małżeństwa18.

16

Zob. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006), 115-301; P.
Bianchi, Kiedy małżeństwo jest nieważne? Poradnik dla duszpasterzy, konsultantów i wiernych (Kraków: Wydawnictwo m, 2006).
17
Pontificium Consilium de Legum Textibus, „Dignitas Connubii” Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanisin pertractandis causis nullitatis matrimonii, 25.01.2015, dostęp 22 czerwca 2017 r.,
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/
rc_pc_intrptxt_doc_20050125_dignitas-connubii_lt.html, (dalej: DC).
18
Zob. T. Jakubiak, Procedury kanoniczne zmierzające do stwierdzenia
stanu wolnego, Ius Matrimoniale, nr 24 (2013): 34-36.
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3. Wcześniejsze zmiany prawa procesowego
Przed przystąpieniem do omówienia zmian dokonanych przez
papieża Franciszka w prawie regulującym proces małżeński warto
choćby pokrótce przyjrzeć się ważniejszym zmianom prawa normującego wspomnianą materię przed XXI w. Albowiem zmiana prawa
regulującego sposób stwierdzania nieważności związków małżeńskich dokonana przez papieża Franciszka nie była pierwszą tego typu
zmianą w całej historii Kościoła. W zasadzie do XII w. nieważność
małżeństwa była rozpatrywana według ogólnych zasad procesowych.
Dopiero w 1306 r. papież Klemens V Konstytucją Saepe contingit
usankcjonował powstały w XII w. zwyczaj kościelny i zezwolił na
prowadzenie procesu małżeńskiego w trybie skróconym, sankcjonując tym samym odrębność proceduralną tego typu spraw. Z kolei
Sobór Trydencki nakazał rozpatrywanie spraw małżeńskich w pierwszej instancji przez trybunały biskupów diecezjalnych, a nie jak to
było do tej pory, przez niższych sędziów. Następnie papież Benedykt
XIV konstytucją apostolską Dei miseratione z 1741 r. ustanowił
instytucję obrońcy węzła małżeńskiego, zobowiązując go do wnoszenia apelacji od każdego wyroku po raz pierwszy orzekającego
nieważność związku małżeńskiego. Tym samym od połowy XVIII
w. konieczne się stało uzyskanie przez strony procesowej dwóch
wyroków orzekających nieważność małżeństwa. W dalszej kolejności już w XX w., bo w 1908 r. Pius X konstytucją apostolską Sapienti
Consilio odrodził trybunały Stolicy Apostolskiej, tj. Rotę Rzymską i
Sygnaturę Apostolską19. Kolejna korekta prawa procesowego dokonała się wraz z promulgacją Kodeksu prawa kanonicznego w 1917 r.
Choć kodeks ten zawierał osobny tytuł De causis matrimonialibus
(kan. 1960-1992), to proces o stwierdzenie nieważności kierował się
również innymi normami ogłoszonymi w kodeksie PioBenedyktyńskim20. Natomiast w kodeksie promulgowanym przez
papieża Jana Pawła II został zamieszczony także osobny tytuł De
19

Zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, 313-315.
Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus. Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus. Praefatione, fontium annotatione et
indice analytico-alphabetico ab emo Petro Card. Gasparri auctus (Romae:
Typis Polyglottis Vaticanis, 1936).
20
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processibus matrimonialibus, w którym pierwszy rozdział został
poświęcony sprawom o orzeczenie nieważności małżeństwa (kan.
1671-1691 KPK). W ostatnim kanonie tego rozdziału– prawodawca
rozszerzył zakres norm, którymi należy kierować się w procesach o
stwierdzenie nieważności związku małżeńskiego. Prawodawca
stwierdził bowiem: „W pozostałych kwestiach dotyczących sposobu
postępowania należy stosować, jeśli nie sprzeciwia się temu natura
rzeczy, kanony o procesie w ogólności (kan. 1400-1500 KPK) i o
zwyczajnym procesie spornym (kan. 1501-1655 KPK), z zachowaniem norm specjalnych co do spraw o stanie osób i spraw odnoszących się do dobra publicznego”. Jak widać z przywołanego przepisu,
w trakcie prowadzenia procesu o stwierdzenie nieważności związku
małżeńskiego zakres norm, które należy przestrzegać, znacznie wykracza poza te zamieszczone w rozdziale I – Sprawy o orzeczenie
nieważności małżeństwa (De causis ad matrimonii nullitatem declarandam) tytułu I – Procesy małżeńskie (De processibus matrimonialibus) części III – Niektóre procesy specjalne (De quibusdam processibus specialibus) księgi VII – Procesy (De processibus) KPK.
Papież Franciszek, ogłaszając reformę prawa procesowego 15 sierpnia 2015 r., uchylił jedynie część przepisów prawa procesowego
zawartych w kanonach 1671-1691 (rozdział I – Sprawy o orzeczenie
nieważności małżeństwa) Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. i
zastąpił je nowymi normami.
Wśród norm zmieszczonych w motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus znalazła się również i taka, która jest wiernym powtórzeniem normy zapisanej w instrukcji procesowej Dignitas Connubii
z 25 stycznia 2003 r., wydanej przez Papieską Radę ds. Tekstów
Prawnych po uprzednim zaaprobowaniu jej przez papieża Jana Pawła
II 8 listopada 2004 r. Zatem, od 8 grudnia 2015 r. norma instrukcji
procesowej powtórzona i ogłoszona w MIDI uzyskała moc ustawy21.
W ten sposób art. 22 § 1 DC został poddany recepcji do kan. 1673 §
1 MIDI. Część norm z KPK i DC została w mniejszym lub większym zakresie przeredagowana. Na przykład: – art. 30§4 DC to po
przeredagowaniu kan. 1673§5 MIDI (sens po przeredagowaniu został zachowany), – art. 180§1 DC to po przeredagowaniu kan.
21
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Zob. A. Stankiewicz, „Instrukcja”…, s. 23-24.

1678§1 MIDI (sens zachowany), – art. 202 DC to po przeredagowaniu kan. 1678§2 MIDI (sens zachowany), – art. 203 DC to po przeredagowaniu kan. 1678§3 MIDI (ustawodawca w MIDI uznał, że
sędzia powinien skorzystać z pomocy jednego lub kilku biegłych, nie
tylko w sprawach dotyczących braku zgody spowodowanej chorobą
umysłową lub niezdolnością, o których w kan. 1095 KPK, lecz we
wszystkich sprawach dotyczących braku zgody wywołanej chorobą
umysłową lub anomalią natury psychicznej. Warto odnotować, że w
kan. 1680 KPK prawodawca pomijał wymóg korzystania przez sędziego z opinii biegłego w przypadku rozpatrywania spraw, gdzie
brak zgody wywołany był przez inne przyczyny niż choroba psychiczna strony. Niniejsza zmiana wydaje się być wynikiem rozwoju
nauk psychologicznych), – kan. 1681 KPK to po przeredagowaniu
kan. 1678 § 4 MIDI (ustawodawca w MIDI– opisując procedurę
zawieszenia sprawy w przypadku pojawienia się wątpliwości o niedopełnieniu małżeństwa – uznał, że wystarczające jest jedynie wysłuchanie stron przed podjęciem decyzji o zawieszeniu sprawy o
nieważność małżeństwa, bez konieczności uzyskania ich zgody – jak
to było wymagane przez ustawodawcę w KPK. Niniejsza zmiana
prawa pozwala zawiesić sprawę o nieważność związku małżeńskiego
i wystąpić z prośbą do papieża o dyspensę super rato ze zgodą tylko
jednej strony. Zmiana ta nie wydaje się znacząca, jednakże kiedy
weźmie się pod uwagę normę zapisaną w kan. 127 § 2 KPK22 okazuje się, że zabezpiecza ona interes strony zainteresowanej uzyskaniem
dyspensy od małżeństwa niedopełnionego. Negatywna opinia drugiej
strony na temat zawieszenia procesu nie może przyczynić się do
„obstrukcji” procedury o uzyskanie wspomnianej dyspensy. Z kolei
22

Kan. 127§2 KPK: „Gdy ustawa postanawia, że przełożony do podjęcia pewnych aktów potrzebuje zgody lub rady niektórych pojedynczych
osób, wtedy: 1°jeśli jest wymagana zgoda, akt przełożonego jest nieważny
bez zwrócenia się o wyrażenie zgody przez te osoby albo podjęty wbrew ich
zdaniu lub któregoś z nich; 2°jeżeli jest wymagana rada, nieważny jest akt
przełożonego bez wysłuchania zdania tych osób. Wprawdzie przełożony nie
ma żadnego obowiązku pójść za ich zdaniem, chociażby było zgodne, jednakże bez przeważającego powodu – przez siebie ocenianego – nie powinien odstępować od wyrażonego przez nich zdania, zwłaszcza gdy jest
zgodne”.
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norma zapisana w kan. 1678 § 4 MIDI, została przeniesiona z art. 5 –
Wyrok i apelacja - tytułu I, do art. 4 – Dowody), – kan. 1684 § 1
KPK to po przeredagowaniu kan. 1682§2 MIDI (Norma zapisana w
kan. 1684 § 1 KPK została dostosowana do zmienionego prawa), –
kan. 1686 KPK to po przeredagowaniu kan. 1688 MIDI (ustawodawca rozszerzył listę kompetentnych osób do orzeczenia nieważności małżeństwa w procesie opartym na dokumentach o biskupa diecezjalnego. Ponadto została przeprowadzona korekta stylistyczna w
sformułowaniu dotyczącym sędziego kompetentnego do wydania
wyroku w procesie skróconym. Zamieniono „sędzia przez niego
wyznaczony” na „sędzia wyznaczony”). Niektóre normy nowo ogłoszonego prawa zawierają bezpośrednie odwołanie do norm promulgowanych przez Jana Pawła w 1983 r. i znajdujących się w VII księdze Kodeksu – po reformie prawa procesowego nadal obowiązujących. I tak: – kan. 1673 MIDI odwołuje się do kan. 1438-1439 oraz
1444 KPK, – kan. 1674 § 3 MIDI odwołuje się do kan. 1518 KPK, –
kan. 1677 § 1 MIDI odwołuje się do kan. 1559 n. 2 KPK, – kan.
1678 § 1 MIDI odwołuje się do kan. 1574 KPK, – kan. 1679 MIDI
odwołuje się do kan. 1630-1633 KPK, – kan. 1680 MIDI odwołuje
się do kan. 1619-1640 KPK, – kan. 1681§ 1 MIDI odwołuje się do
kan. 1644 KPK, – kan. 1684 MIDI odwołuje się do kan. 1504 KPK23.
Sama zmiana prawa procesowego obowiązuje od 8 grudnia
2015 r.24 Zgodnie z dyspozycją zamieszczoną w nowo ogłoszonym
w MIDI kan. 1691 § 3: „kanony o procesie w ogólności i o zwyczajnym procesie spornym, z zachowaniem norm specjalnych co do
spraw o stanie osób i spraw odnoszących się do dobra publicznego”
– należy nadal stosować, jeśli nie sprzeciwia się temu natura rzeczy.
Wprowadzone zmiany prawa nie dotyczą jednakże prawa materialnego małżeńskiego. Stąd też przyczyny nieważności małżeństwa nie
uległy jakimkolwiek zmianom.
23

Tak: T. Jakubiak, Mitis Iudex Dominus Iesus – zmiana prawa regulującego sposób stwierdzania nieważności związku małżeńskiego, Studia
Bobolanum 27, nr 1 (2016), s. 121-123.
24
Quibus omnibus mature consideratis, decernimus ac statuimus Libri
VII Codicis Iuris Canonici, Partis III, Tituli I, Caput I De causis ad matrimonii nullitatem declarandam (cann. 1671-1691), inde a die VIII mensis
Decembris anni MMXV, integre substitui prout sequitur – MIDI.
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4. Główne cele wprowadzonych zmian
W słowie wprowadzającym do nowo ogłoszonego dokumentu
papież Franciszek podkreślił, że celem reformy prawa jest przede
wszystkim ochrona nierozerwalności małżeństwa oraz realizacja
najwyższego prawa, jakim jest zbawienie człowieka (por. kan. 1752
KPK). Poprzez reformę prawa procesowego następca stolicy Piotrowej chce, by Kościół był bliżej osób, które mają potrzebę rozeznania
swojego stanu w Kościele – tzn. tych, którzy z różnych przyczyn nie
mogą uregulować swojej pozycji sakramentalnej, gdyż na przeszkodzie stoi np. wcześniej zawarty związek. Jak wspomniano na wstępie
opracowania sama reforma prawa ma być także odpowiedzią na postulaty uczestników III Nadzwyczajnego Synodu o Rodzinie. Wysunięto wówczas postulaty by procesy o stwierdzenie nieważności
związku małżeńskiego były szybsze – nie ciągnęły się latami oraz by
były bardziej dostępne. Przez dostępność procesu można rozumieć
bliskość fizyczną trybunału rozpatrującego sprawę o nieważność
małżeństwa; otwartość instytucji kościelnych na niesienie pomocy
wiernym zainteresowanym stwierdzeniem nieważności ich małżeństwa. W tym celu Franciszek postuluje w normach wykonawczych,
dołączonych do MIDI, stworzenie instytucji, która wspomagałaby w
przygotowaniu pozwu o zaskarżenie nieważności małżeństwa (por.
art. 1-5 Ratio); dostępność finansową procesu. Aby z kolei urzeczywistnić ten cel Konferencja Episkopatu powinna wydać normy regulujące kwestie materialne związane z prowadzeniem procesu, tak by
było w nich zagwarantowane dla pracowników sądu słuszne i godne
wynagrodzenie, zaś z drugiej strony „objawiała się darmowość miłości Chrystusa”. Aczkolwiek wprowadzona reforma prawa nie zniosła
starożytnej zasady, zgodnie z którą wierny ma prawo odwołania się
w każdej sprawie i na każdym etapie bezpośrednio do Rzymu25.
Dwie zasady stanowią niejako fundament reformy oraz najwyższe prawo, a mianowicie: ochrona nierozerwalności małżeńśtwa
i zbawienie wiernych (dobro dusz). Papież, wskazując na te dwie
naczelne zasady reformy procesu małżeńskiego, pragnie zwrócić
uwagę, iż zasada nierozerwalności małżeństwa bywa we współczesnym świecie niezrozumiana, podważana i błędnie interpretowana.
25

Zob.: T. Jakubiak, Mitis Iudex Dominus Iesus…, s. 123.
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To powoduje, że stawiane są pytania o sensowność i praktyczny
wymiar małżeństwa nierozerwalnego, a także błędne pojmowanie
natury procesu o nieważność małżeństwa, o jaki się zwracają do
sądów kościelnych. Ponieważ jednak jednym z podstawowych praw
wiernych jest prawo do legalnego dochodzenia przysługujących im
uprawnień na właściwym forum sądowym26, mogą oni i powinni
dochodzić swoich uprawnień w tym względzie, szczególnie kiedy
kierują się sumieniem, niepozwalającym pozostawać na rozdrożu
życia sakramentalnego, jak też mają na względzie chęć zawarcia
nowego małżeństwa kościelnego. Kościół winien im w tym pomóc,
wskazując, że związek nierozerwalny tworzy zgoda stron, która jest
przyczyną sprawczą każdego małżeństwa, o ile wyrażona jest pomiędzy osobami prawnie do tego zdolnymi. Wyrażona zgoda małżeńska nie powoduje zaistnienia małżeństwa, jeżeli któryś z kontrahentów lub obydwoje są niezdolni prawnie według prawa naturalnego, pozytywnego czy kościelnego do jej wyrażenia27.
5. Omówienie zmian w procesie małżeńskim
5.1. Uproszczenie wyboru trybunału
W celu ułatwienia dostępności stronie powodowej do trybunału
kompetentnego do rozstrzygnięcia jej sprawy, papież Franciszek doszedł do wniosku, że od 8 grudnia 2015 roku Powód może wnosić
sprawę do trybunału miejsca, w którym ma stałe lub tymczasowe zamieszkanie, a nie tak jak dotychczas jedynie stałe zamieszkanie. Dodatkowo strona powodowa, aby wnieść sprawę w trybunale miejsca stałego
lub tymczasowego zamieszkania nie potrzebuje już zgody wikariusza
sądowego stałego zamieszkania strony pozwanej, wydawanej po jej
wysłuchaniu. Po dokonanej reformie nie ma również wzmianki, że obydwie strony muszą przebywać na terenie tej samej Konferencji Episkopatu (por. kan. 1673 nr 3 KPK, kan. 1672 nr 2 MIDI). W tym samym
26

Zob. kan. 221 § 1 KPK.
Por. G. Leszczyński, Założenia ogólne motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, [w:] Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominius Iesus, red. J. Krajczyński, Płock 2015, s. 25-27, por. także: J. Gręźlikowski, Reforma procesu w sprawie orzekania nieważności małżeństwa
elementem nowej ewangelizacji,Teologia i Moroalność, Volumen 11
(2016), nr 2 (20), s. 107-109.
27
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kanonie papież Franciszek zezwolił stronie powodowej wnieść sprawę
do trybunału miejsca, w którym faktycznie następować będzie zbieranie
większości dowodów, bez konieczności spełnienia wymogu – jak to
było przepisane w kan. 1673 nr 4 KPK – zwrócenia się z prośbą o zgodę
do wikariusza sądowego stałego zamieszkania strony pozwanej, który
wcześniej przed podjęciem decyzji powinien wysłuchać stronę pozwaną
(por. kan. 1673 nr 4 KPK, kan. 1672 nr 3 MIDI). W art. 7 § 1 Ratio
ustawodawca zaznaczył, że wszystkie trybunały wyszczególnione w
kan. 1672 MIDI są tak samo kompetentne do rozpatrywania sprawy o
nieważność małżeństwa. Dokonując jednakże wyboru trybunału należy
w miarę możliwości zachować zasadę bliskości między trybunałem, a
stronami28.
5.2. Przesłuchanie stron i świadków
Na mocy kan. 1558 § 3 KPK to sędzia zarządza, gdzie mają być
przesłuchani ci, do których np. z powodu odległości, choroby czy nnej
przeszkody jest niemożliwe lub trudne przybyć do siedziby trybunału z
zachowaniem przepisów kan. 1418 i 1469 § 2 KPK. Wówczas sędzia
ma możliwość w celu przesłuchania tych wiernych oddelegowania ad
actum innej odpowiedniej osoby (por. art. 51 DC)29.
5.3. Skład trybunału
Wedle kan. 1425 § 1 KPK sprawy o nieważność węzła małżeńskiego, co do zasady zarezerwowane są do rozstrzygnięcia trybunałowi kolegialnemu. Jednakże od 8 grudnia 2015 r. trybunał ten
będzie mógł składać się z dwóch sędziów świeckich i jednego duchownego, a nie jak dotychczas z dwóch sędziów duchownych i
jednego świeckiego (por. kan. 1425 § 1 nr 1 KPK, kan. 1673 § 3
MIDI). Dokonując analizy przepisu zamieszczonego w kan. 1673 § 3
MIDI, można dostrzec w nim brak wzmianki o konieczności uzyskania zgody Konferencji Episkopatu na mianowanie sędziami osób
świeckich. Wymóg taki jest zapisany w kan. 1421 § 2 KPK. Od wejścia w życie norm ogłoszonych w MIDI kanon ten wydaje się nie
28

Tamże…, s. 124.
Por.: P. Malecha, Gwarancja sprawiedliwości oraz reforma procesu
małżeńskiego…, s.164.
29
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mieć jednak zastosowania do procesów o stwierdzenie nieważności
małżeństwa, ponieważ kan. 1673 § 3 MIDI w całości (jeśli idzie o
proces małżeński) porządkuje przedmiot ustawy zapisanej w kan.
1421 § 2 KPK (który jako prawo ogólne miał zastosowanie przed
nowelizacją z 15 sierpnia 2015 r. do procesu małżeńskiego). Ustawodawca w kan. 1421 § 2 KPK zezwala na ustanowienie w trybunale kolegialnym jednego sędziego świeckiego, zaś w MIDI daje możliwość ustanowienia w trybunale kolegialnym dwóch świeckich sędziów. Podczas, gdy w KPK z 1983 r. prawodawca zastrzegł natychmiast w tej samej normie, że na mianowanie świeckiego wymagana jest zgoda Konferencji Episkopatu, to w normie zapisanej w
MIDI wzmianki takiej nie przewidziano. Wydaje się, że przemilczenie to jest celowe. W tym samym bowiem kanonie 1673 § 4 MIDI
ustawodawca, dokonując częściowej zmiany art. 30 § 3 DC – mającego podstawę prawną w kan. 1425 § 4 KPK – pominął również
konieczność uzyskania przez biskupa moderatora zezwolenia Konferencji Biskupów na to, by mógł on zlecić rozpatrywanie spraw małżeńskich jednemu sędziemu duchownemu wspartemu przez dwóch
asesorów – niekoniecznie biegłych w prawie kanonicznym (dotychczas obowiązujące prawo wymagało, by sędzia był wspierany przez
audytora i asesora). O tym, że nie jest przypadkowe pominięcie w
nowo ogłoszonych normach konieczności uzyskania zgody lub opinii
Konferencji Episkopatu do podjęcia działań przez biskupa diecezjalnego, świadczy również przesłanka VI zamieszczona we wprowadzeniu papieża Franciszka do MIDI, gdzie zauważa: „Konferencje
Biskupów (…) winny (…) bezwarunkowo uszanować prawo biskupów do zorganizowania władzy sądowniczej we własnych Kościołach
partykularnych”. Powracając zaś do głównego wątku, w świetle powyższych wyjaśnień należy stwierdzić, że w normie szczegółowej
dotyczącej procesów małżeńskich ustawodawca dopuścił możliwość
mianowania dwóch świeckich sędziów w trybunale kolegialnym bez
konieczności uzyskania zgody Konferencji Biskupów. Gdyby
wszakże wolą ustawodawcy było uzyskanie wspomnianej zgody,
wtedy w kan. 1673 § 3 MIDI zastrzeżenie takie by się znalazło. Tak
też się przykładowo stało w 2005 roku, kiedy to Papieska Komisja
ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, wydając Instrukcję procesową w
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normie zezwalającej na mianowanie sędziego świeckiego, uczyniła
takie zastrzeżenie (por. art. 43 § 2 DC).
5.4. Obowiązki sędziego
Zgodnie z wolą i dyspozycją ustawodawcy, sędzia przyjmując
sprawę do jej rozpatrzenia, winien być przekonany, że małżeństwo rozpadło się nieodwracalnie i nie ma już możliwości wznowienia wspólnego życia małżeńskiego (por. kan. 1675 MIDI). Jest to wyraz dużego
przywiązania Kościoła do trwałości węzła małżeńskiego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że do funkcji powierzonych sędziemu kościelnemu należy funkcja pasterska30. W analogicznej derogowanej normie –
zamieszczonej w kan. 1676 KPK – prawodawca nakazywał sędziemu
na każdym etapie sprawy brać pod uwagę możliwość uratowania małżeństwa, a nie tylko przed przyjęciem skargi powodowej, tak jak stanowi to zmienione prawo w MIDI. Według KPK sędzia, gdy nadarzy się
ku temu okazja i możliwość, powinien zastosować wszelkie dostępne
środki pastoralne, łącznie z uzdrowieniem nieważnie zawartego małżeństwa. Porównując oba przepisy z KPK i MIDI zastanowić się warto, czy
obecnie sędzia kościelny z chwilą rozpoczęcia sprawy przestaje spełniać
funkcję pasterską, a jedynym jego zadaniem staje się doprowadzenie
sprawy do końca, czyli wydania wyroku o ważności lub nieważności
małżeństwa? Odpowiedź wydaje się prosta i jest ona oczywiście negatywna. Zgodnie przecież z dyspozycją kanonu 1446 § 2 KPK: „Sędzia,
na początku sprawy, a także w każdym innym czasie, dostrzegając jakąkolwiek nadzieję dobrego wyniku, powinien zachęcić strony i dopomóc
im, by szukały słusznego rozwiązania sporu przez wspólne porozumienie
i wskazać odpowiednie do tego drogi, korzystając także z pośrednictwa
poważnych osób”. Dlatego też również po 8 grudnia 2015 r. do obowiązku sędziego kościelnego należeć będzie troska o uratowanie węzła,
który w sposób ostateczny się jeszcze nie rozpadł i jest nadzieja jego
uleczenia, względnie uratowania. Zastanowić się należy nad jeszcze
jedną kwestią. Mianowicie czy zmiana kan. 1676 KPK wprowadzona w
kan. 1676 MIDI miała na celu ukazanie, że inny obowiązek spoczywa
30

Zob. G. Erlebach, „Niektóre procesy specjalne”, [w:] Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, t. V, Księga VII Procesy, red. G. Erlebach, A.
Dzięga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Pallottinum, Poznań 2007), s.340-341.
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na sędzim przed przyjęciem sprawy, a inny w trakcie jej prowadzenia?
Czy też może ustawodawca uznał, że trudne do spełnienia prawo należy
zastąpić innym i jeśli chodzi o proces małżeński – ze względu na jego
specyfikę – norma zapisana w kan. 1446 § 2 KPK nie jest możliwa do
zrealizowania w całości? Jak zauważa Kiwior: „praktyka sądowa pokazuje jednak, że w większości przypadków postanowienie ustawodawcy
kościelnego odnośnie do nakłaniania stron do pogodzenia się skazane
jest na niepowodzenie, ponieważ zazwyczaj obie strony albo jedna z
nich (zwykle powód) są zainteresowane wyłącznie procesem o nieważność małżeństwa”31.
5.5. Składanie podpisów na skardze
W obowiązujący do 8 grudnia 2015 roku prawie kanonicznym
skarga powodowa podpisywana była przez stronę powodową lub jej
pełnomocnika (por. kan. 1504 nr 3 KPK, art. 116 § 1 nr 4 DC). Po tej
dacie skarga może być podpisana także przez obydwie strony. Konsekwencją podpisania skargi przez dwie strony z założenia miało być
skrócenie procesu, pozwalając oficjałowi szybciej sformułować formułę wątpliwości. Gwoli wyjaśnienia zauważyć warto, że jednym z
obligatoryjnych warunków wymaganych do rozpatrywania sprawy o
nieważność małżeństwa w tzw. procesie skróconym przed biskupem
jest podpisanie skargi przez dwie strony bądź przez jedną, ale ze
zgodą drugiej (por. kan. 1683 nr 1 MIDI).
5.6. Punkty konsultacyjne w diecezji
Relatio Synodi we wspomnianym nr 49, odwołując się do art.
113 § 1 DC, wskazuje, że biskup diecezjalny powinien ustanowić w
swojej diecezji punkty konsultacyjne, gdzie wierni mieliby szansę
uzyskać od odpowiednio przygotowanych osób bezpłatne porady i
wskazówki w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa. Terytorialnie duże diecezje mogłyby tworzyć takie placówki nie tylko przy sądzie diecezjalnym, ale także w innych miejscach.
Z całą stanowczością stwierdzić trzeba, że utworzenie takich punktów i ich prawidłowe funkcjonowanie mogłoby przyczynić się do
31

W. Kiwior, „Zasady działania sądów”, [w:] Komentarz do Instrukcji
procesowej „Dignitas Connubii”, red. T. Rozkrut, s.124-125.
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uniknięcia wielu nieporozumień i pomogłoby zrozumieć wiernym na
czym polega istota procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa32.
Póki co wskazówki te pozostały bez większego oddźwięku, aczkolwiek w niedalekiej przyszłości należy liczyć, że podejście do tego
typu rozwiązania ulegnie zmianie.
5.7. Traktowanie wiernych przez pracowników trybunału
W art. 308 DC można odnaleźć także informację, że należy
zatroszczyć się o to, by wierni nie zniechęcali się do uczestniczenia
w procesie poprzez niewłaściwe zachowanie się w stosunku do nich
pracowników sądowych. Wszakże biskup, który jest moderatorem
trybunału winien czuwać nad tym, aby w sądzie wierni byli traktowani przez pracowników grzecznie, z należytą im godnością, a także
z pominięciem wszelkich znamion obrazy33.
5.8. Zniesienie obowiązku podwójnego wyroku zgodnego
Jedną z największych i kluczowych zmian prawa procesowego
małżeńskiego dokonanych za sprawą ogłoszonego motu proprio
Mitis et Misericos Iesus jest odejście od wymogu przesyłania z urzędu do sądu apelacyjnego wyroków, w których po raz pierwszy orzeczono nieważność małżeństwa (por. kan. 1682 KPK). Prawodawca w
kan. 1679 MIDI uznał, że od 8 grudnia 2015 r. wyrok orzekający za
pierwszym razem nieważność małżeństwa po wygaśnięciu terminów
związanych z możliwością wniesienia apelacji jest wykonalny – tzw.
executiva (por. kan. 1630-1633 KPK). Tym sposobem nastąpiło
odejście od obowiązującej od niemalże 300 lat praktyki Kościoła
katolickiego, wedle której strony by móc zawrzeć związek małżeński, musiały uzyskać potwierdzenie w trybunale apelacyjnym wyroku po raz pierwszy stwierdzającego nieważność związku małżeńskiego (por. kan. 1684 KPK). Wprowadzona zmiana pozwala stronom, które uzyskały wykonalny wyrok stwierdzający nieważność
związku małżeńskiego, zawrzeć związek małżeński, „chyba że zostało to zabronione zakazem zamieszczonym w wyroku lub przez ordy32

Por. P. Malecha, Gwarancja sprawiedliwości oraz reforma procesu
małżeńskiego…, s. 162.
33
Tamże…, s. 165.
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nariusza miejsca (por. kan. 1684 § 1 MIDI)34. Decyzją papieża, norma zapisana w kan. 1679 MIDI ma zastosowanie również do
wszystkich wyroków orzekających nieważność małżeństwa opublikowanych od dnia wejścia w życie przepisów ogłoszonych w motu
proprio Mitis et Misericos Iesus35. Oznacza to, że jeśli sprawa została
wniesiona do sądu przed 8 grudnia 2015 r., a wyrok po raz pierwszy
stwierdzający nieważność związku małżeńskiego zostanie opublikowany w dniu 8 grudnia 2015 r. albo później (w trybunale pierwszej
lub drugiej instancji), apelacja od takiego wyroku nie musi być wnoszona z urzędu. Nowo ogłoszone prawo nie wprowadza jednak zakazu apelowania od wyroku negatywnego czy też pozytywnego. W
kan. 1680 § 1 MIDI podtrzymana została zasada zapisana w kan.
1628 KPK, zgodnie z którą w zawitym terminie piętnastu dni użytecznych od wiadomości o ogłoszeniu wyroku, strona która uważa
się za pokrzywdzoną lub też promotor sprawiedliwości albo obrońca
węzła małżeńskiego- jeśli widzą ku temu podstawę, mogą zgłosić
apelację sędziemu, który wydał wyrok – z zachowaniem przepisów,
o których mowa w kan. 1628-1640 KPK. Ponadto prawodawca dopuszcza także możliwość zaskarżenia wyroku z zachowaniem kan.
1619-1627 KPK. Kolejna istotna norma pozwalająca skrócić postępowania sądowe zapisana została w kan. 1680 § 2 MIDI. Wedle
tegoż kanonu trybunał apelacyjny po ukonstytuowaniu się i otrzymaniu akt, wyznaczeniu obrońcy węzła oraz pouczeniu stron o przedstawieniu uwag w określonym czasie, jeśli upłynie tenże określony
czas, a apelacja okazuje się jedynie „działaniem na zwłokę”, powinien dekretem zatwierdzić wyrok wydany przez trybunał niższej
instancji. Dobitnie trzeba zaznaczyć, że sprawy o stwierdzenie nieważności związku małżeńskiego nigdy nie przechodzą w stan rzeczy
osądzonej – res iudicata (por. kan. 1643 KPK), lecz mogą przejść w
34

Zob. M. Greszata-Telusiewicz, „Klauzula – akt mądrości czy asekuracja?”, [w:] Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie Kodeksu Jana Pawła II. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników
są- downictwa kościelnego nad Dunajcem w dniach 10-11 czerwca 2013
roku. VI ogólnopolskie Forum Sądowe, red. T. Rozkrut (Tarnów: Biblos,
2014), s.71-87.
35
Dispositio can. 1679 applicabitur sententiis matrimonii nullitatem declarantibus publicatis inde a die quo hae Litterae vim obligandi sortientur.
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stan rzeczy quasi osądzonej – res quasi iudicata. Wyjaśnić trzeba
natomiast, że stan rzeczy quasi osądzonej ma miejsce, gdy:
1° zapadły dwa zgodne wyroki dotyczące tego samego małżeństwa i z tego samego tytułu nieważności,
2° jeśli apelacja przeciwko wyrokowi nie została wniesiona w
użytecznym czasie,
3° jeśli na stopniu apelacyjnym nastąpiło umorzenie instancji
lub zrzeczenie się,
4° jeśli został wydany wyrok ostateczny, od którego nie przysługuje apelacja, według przepisu kan. 1629 KPK (por. kan. 1641 KPK).
W takiej sytuacji, choć nie ma już miejsca na apelację od res
quasi iudicata, w każdym czasie można się odwołać do sądu wyższej
instancji o ponowne przyjęcie sprawy do procesu – nova causae
propositio. Warto dodać, że od wyroku wykonalnego wydanego
przez sąd pierwszej instancji, który stał się res quasi iudicata, można
odwołać się do sądu drugiej instancji, zaś od dwóch zgodnych wyroków do sądu trzeciej lub kolejnej instancji. Na takie zachowanie
zezwala kan. 1681 MIDI, który niejako jest przeniesieniem na grunt
procesu małżeńskiego odpowiednio zmodyfikowanych norm zapisanych w kan. 1644 § 1 KPK oraz w art. 290 § 1 DC. Urzeczywistniając to prawo osoba, która chce się odwołać, musi w zawitym terminie trzydziestu dni od wniesienia zaskarżenia przedstawić nowe i
poważne dowody lub argumenty. Mogą to być dokumenty jeszcze
niewykorzystane w sprawie lub nowi świadkowie mogący wnieść do
sprawy naprawdę wiele i rzucić na nią nowe światło. Jak zauważa
Sztychmiler, spełnienie tego warunku nie jest wcale takie proste36.
Trybunał apelacyjny, dopuszczając do ponownego rozpatrzenia
sprawy, może zawiesić wykonanie wyroku (por. kan. 1644 § 2
KPK). Wspominając o możliwość apelowania należy podnieść, że po
8 grudnia 2015 r. nadal będzie można apelować do sądu trzeciej instancji od drugiego wyroku, niezgodnego z wyrokiem wydanym

36

R. Sztychmiler, „Proces Sporny”, w Komentarz do Kodeksu prawa
kanonicznego, t. V, Księga VII, Procesy, red. G. Erlebach, A. Dzięga, J.
Krukowski, R. Sztychmiler, s. 302-303.
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przez trybunał pierwszej instancji, gdyż w tej sytuacji nie mamy do
czynienia z res quasi iudicata37.
5.9. Szczególne obowiązki biskupa- proces skrócony
Kolejną znaczną zmianą prawa procesowego wprowadzoną
poprzez dokonaną reformę – po odejściu od obowiązku przesyłania z
urzędu wyroku po raz pierwszy stwierdzającego nieważność małżeństwa – jest upoważnienie biskupów diecezjalnych do osądzania jednoosobowo spraw o nieważność małżeństwa. Służy temu wprowadzenie przez ustawodawcę tzw. „procesu małżeńskiego skróconego
przed biskupem”. Zagadnieniu temu poświęcony został art. 5 motu
proprio Mitis et Misericos Iesus, czyli kanony1683-1687 MIDI. Należy jednak poczynić wzmiankę o konieczności rozróżnienia między
„procesem małżeńskim skróconym przed biskupem”, który jest określany niejednokrotnie zwrotem „proces skrócony”, a skróconym
postępowaniem apelacyjnym w kanonicznym procesie o nieważność
małżeństwa38. Kompetencje do wydawania wyroku w procesie skróconym mają jedynie biskupi diecezjalni oraz wszyscy ci, którzy w
prawie są z nim zrównani (por. kan. 381 § 2 KPK), czyli: prałat terytorialny, opat terytorialny, wikariusz apostolski, prefekt apostolski,
administrator apostolski administratury apostolskiej erygowanej na
stałe (por. kan. 368 KPK), administrator diecezji (por. kan. 427
KPK) oraz ordynariusz wojskowy39. Warunkuje to fakt, że inni biskupi – w tym biskupi pomocniczy oraz seniorzy – nie mogą wyro37

Tak też: T. Jakubiak, Mitis Iudex Dominus Iesus…, s. 127-129.
Zob. S. Ciesielski, „Skrócone postępowanie apelacyjne w kanonicznym
procesie o nieważność małżeństwa”,Prawo Kanoniczne, nr 1-2(1988): 127-137;
P. Malecha, „Pocessus brevior: Istotne jego elementy i niektóre spostrzeżenia
praktyczne”, w Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie
Kodeksu Jana Pawła II. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników
sądownictwa kościelnego nad Dunajcem w dniach 10-11 czerwca 2013 roku.
VI ogólnopolskie Forum Sądowe, red. T. Rozkrut, s. 11-26.
39
Ioanes Paulus II, Constitutio Apostolica »Spirituali Militum Curae«
21.04.1986, nr I, IV, Acta Apostolicae Sedis, nr 78(1986): 481-486. Więcejna temat „biskupa diecezjalnego” – T. Jakubiak, „Upoważnienie do słuchania spowiedzi wg Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku”, Warszawski Studia Teologiczne 25, nr 2 (2012): s.38-41.
38
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kować w procesie skróconym. Co istotne powołani wyżej biskupi
diecezjalni swojej prerogatywy w zakresie władzy sądowniczej nie
mogą nikomu delegować (por. kan. 135 § 3 KPK). Taki akt delegacji
byłby nieważny. Żeby więc dana sprawa mogła być rozpatrywana w
procesie skróconym przed biskupem, skarga musi być podpisana
przez dwie strony lub przez jedną stronę, ale za zgodą drugiej. Jak
zauważył przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w dwóch pismach z 1 października 2015 r., zgoda
drugiej strony na prowadzenie procesu skróconego przed biskupem
może być wyrażona w jakikolwiek sposób, jednakże publicznie i
jednoznacznie. Zgoda dwóch stron jest warunkiem sine qua non do
prowadzenia procesu wedle uproszczonych regół, ponieważ skrócony proces jest odstępstwem od ogólnych zasad. Presumpcja zapisana
w art. 11 § 2 Ratio, zgodnie z którą „uważa się, że strona pozwana
nie sprzeciwia się żądaniu, jeśli zdaje się na sprawiedliwość sądu lub
prawidłowo wezwana po raz drugi, nie udziela żadnej odpowiedzi” –
nie ma zastosowania do procesu skróconego40. Pozew musi zawierać
odwołanie do okoliczności osób i rzeczy, a także być poparty świadectwami lub dokumentami, nie wymagającymi dokładniejszego
badania albo dochodzenia, które to dowody w sposób oczywisty
ukazują nieważność małżeństwa, czyli takimi, które nie wymagają
opinii biegłego z urzędu41, gdyż pozwalają sędziemu nieposiadają40

Francesco Cocopalmerio, Response, Prot. N. 15138/2015, 01.10.2015 r.,
http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/risposteparticolari/Procedure%20per%20la%20Dichiarazione%20della%20Nullit%C3%A0%20
matrimoniale/Change%20from%20formal%20process%20
to%20processus%20brevior.pdf; Cocopalmerio Francesco, Response, Prot. N.
15139/2015, 01.10.2015 r.;
http://www.delegumtextibus.va/content/dam/ testilegislativi/risposteparticolari/Procedure%20per%20la%20Dichiarazione%20della%20Nullit%C3%A0%20
matrimoniale/Consent%20of%20
both%20parties%20required%20for%20processus%20brevior%20(c.%20
1683%20new).pdf.
41
Obligatoryjnie sędzia powinien korzystać z pomocy biegłego w sprawach z tytułu impotencji lub wady konsensusu z powodu choroby umysło-
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cemu wykształcenia specjalistycznego – np. ginekologii, urologii,
psychologii, psychiatrii, seksuologii itp. – osiągnąć pewność moralną
bez powołania biegłego (por. kan. 1683 MIDI, art. 14 § 2 Ratio, art.
203 § 1 DC)42. Dla przykładu tego typu świadectwami lub dokumentami mogą być np. karty kliniczne lub inne opinie biegłych43. Innymi
słowy, by sprawa mogła znaleźć się przed trybunałem biskupa diecezjalnego, „fakt nieważności małżeństwa winien być oczywisty i nie
wymagać dokładniejszego dochodzenia”. Aby ułatwić podejmowanie decyzji o przekazaniu sprawy do rozstrzygnięcia w procesie
skróconym, ustawodawca w art. 14 zasad proceduralnych, dołączonych do ogłoszonego 15 sierpnia 2015 r. motu proprio, zamieścił
katalog otwarty okoliczności – jakie mogłyby mieć miejsce w życiu
stron występujących o stwierdzenie nieważności związku – które z
kolei pozwalają rozpatrywać sprawę w procesie skróconym przed
biskupem. Ważne jest to, że powołanych okoliczności nie można
mylić z przyczynami nieważności związku małżeńskiego. Nie można
mówić w tym sensie o jakiejkolwiek analogii czy podobieństwie.
Wskazane okoliczności pozwalają oficjałowi przyjmującemu skargę
powodową wyrobić sobie przekonanie, że fakt nieważności małżeństwa może być oczywisty i nie będzie wymagać dokładniejszego
dochodzenia. Wśród tych okoliczności wymienić można:
1. brak wiary, który może generować symulację zgody małżeńskiej, albo błąd determinujący wolę (to nie brak wiary powoduje
wej lub niezdolności, o których w kan. 1095 KPK – art. 203§1 DC; T Rozkrut, „Procesowy dialog sędziego z biegłym w procesie małżeńskim (z
przykładami z orzecznictwa rotalnego)”, w Zalety oraz wady kanonicznego
procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad
Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2011 roku. V Ogólnopolskie Forum
Sądowe, red. tenże (Tarnów: Biblos, 2012), s. 59-98; W Srebro, „Aktywność i procesowy dialog biegłego z zakresu psychologii z sędzią w procesie
małżeńskimi”, [w:] tamże, s. 131-142.
42
Supremum Signaturae Apostoliccae Tribunal, Quaesitum de usu periti
in causis nullitatis matrimonii, Prot. N. 28252/97 VT, Periodica de re canonica 87, nr 4 (1998): s.619.
43
T. Rozkrut, „Dowody”, [w:] Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas Connubii”, red. tenże, s. 279.
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nieważ- ność małżeństwa, ale może on prowadzić do wady zgody
małżeńskiej, o której w kan. 1101 § 2, 1099 KPK)44.
2. krótkość pożycia małżeńskiego (może wskazywać na wykluczenie w chwili zawarcia małżeństwa pozytywnym aktem nierozerwalności małżeństwa – por. w kan. 1101 § 2 KPK)45.
3. aborcja zmierzająca do wykluczenia potomstwa (sama w
sobie aborcja nie powoduje jeszcze nieważności małżeństwa; może
jednak wskazywać na to, że strona w chwili zawierania małżeństwa
wykluczyła pozytywnym aktem posiadanie potomstwa – por. kan.
1101§ 2 KPK)46.
4. uparte trwanie w związku pozamałżeńskim w czasie ślubu
lub blisko po ślubie (może wskazywać na to, że strona w chwili zawierania małżeństwa pozytywnym aktem wykluczała jedność lub
wierności małżeństwa – por. w kan. 1101 § 2 KPK)47.
5. podstępne ukrycie bezpłodności bądź poważnej choroby zakaźnej, dziecka urodzonego z poprzedniego związku lub faktu uwięzienia (okoliczności te mogą wskazywać, na to że łatwo będzie udowodnić wadę zgody, o której w kan. 1098 KPK, czyli, że strona została zwiedziona podstępem w kwestii jakiegoś przymiotu drugiej
strony – który ze swej natury może poważnie zakłócić wspólnotę
życia małżeńskiego – po to, aby zawrzeć małżeństwo)48.
44

Zob. P. J. Viladrich, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji wkanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002, s. 255-366; G. Leszczyński, Istotny element małżeństwa jako
przedmiot symulacji częściowej (kan. 1101§1 KPK)”, Ius Matrimoniale 12,
nr 18 (2007): 81-95; J. Krajczyński, Błąd co do nierozerwalności małżeństwa, a jego nieważność (kan. 1099 i 1101 § 2 KPK). Aspekt prawno- dowodowy”, [w:] Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXXlecie Kodeksu Jana Pawła II. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego nad Dunajcem w dniach 10-11 czerwca 2013 roku. VI ogólnopolskie Forum Sądowe, red. T. Rozkrut, s. 27-45.
45
Zob. W. Góralski, Matrimonium facit consensus, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2000, s. 297-335.
46
Zob. Bianchi, Kiedy małżeństwo jest nieważne?, s. 91-106.
47
Zob. Viladrich, Konsens małżeński, s. 326-352.
48
Zob. W. Góralski, Dowodzenie podstępnego wprowadzenia w błąd
(kan. 1098 Kodeksu Prawa Kanonicznego) w orzecznictwie Roty Rzym-
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6. zawarcie małżeństwa z przyczyny całkowicie obcej życiu
małżeńskiemu (niniejsza okoliczność może być związana z więcej
niż jedną przyczyną nieważności małżeństwa; najbardziej oczywistą
w tym przypadku może być wada zgody wynikająca z całkowitej
symulacji zgody małżeńskiej – por. kan. 1101 § 2 KPK).
7. nieprzewidziana ciąża kobiety (ciąża sama w sobie nie powoduje nieważności małżeństwa, lecz może wskazywać na to, że u
którejś ze stron wystąpiła bojaźń z zewnątrz, choćby nieumyślnie
wywołana, od której, ażeby się uwolnić, strona zmuszona jest wybrać małżeństwo – por. kan. 1103 KPK)49.
8. przemoc fizyczna w celu wyłudzenia zgody (wystąpienie
przemocy w okresie przedślubnym, która wpływa na decyzję strony
o zawarciu małżeństwa skutkuje wadą zgody; bowiem czynność
prawna dokonana pod wpływem przymusu jest nieważna – por. kan.
125 § 1, 1103 KPK)50.
9. brak używania rozumu potwierdzony dokumentami medycznymi, itp. (okoliczności te mogą wskazywać na to, że łatwo
będzie udowodnić wadę zgody, o której w kan.1095 KPK)51.
Uprawnienie biskupów diecezjalnych, o którym mowa w art. 5
omawianego motu proprio, zestawić można z uprawnieniem Sygnatury Apostolskiej, o którym była mowa w art. 5 § 2 DC. Zgodnie z tą
normą: „Sygnatura Apostolska posiada uprawnienie do rozstrzygania dekretem przypadków nieważności małżeństwa, w których nieważność ukazuje się oczywista…” Różnica między obiema normami
polega na tym, że w przypadku biskupa diecezjalnego rozstrzygnię-

skiej”, [w:] Dowodzenie w procesach kościelnych, red. J. Krzywkowska, R.
Sztychmiler (Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, 2014), s. 69-86.
49
Zob. Viladrich, Konsens małżeński, s. 411-450.
50
Zob. tamże.
51
Zob. W. Góralski, G. Dzierżon, Niezdolność Konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, kan. 1095, nn. 1-3 KPK, Wydawnictwo
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001.
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cie sprawy nie zachodzi na drodze administracyjnej i dekretem, ale
na drodze postepowania sądowego i wyrokiem52.
Powracając do samej skargi, oprócz elementów typowych opisanych w kan. 1504 KPK53 musi:
1. skrótowo i jasno przedstawiać fakty, na których opiera się
roszczenie,
2. wskazywać na dowody, które mogą być natychmiast zebrane przez sąd,
3. być uzupełniona o dowody, na których opiera się roszczenie
(por. kan. 1684 MIDI).
Mimo, iż ustawodawca wprost nic nie wspomina o autentycznym
świadectwie zawartego małżeństwa (którego nieważność ma być
przedmiotem procesu) oraz dokumentach określających stan cywilny
stron procesowych (np. wyrok rozwodowy, odpis aktu zawarcia nowego
małżeństwa), to wydaje się konieczne dołączenie ich do skargi powodowej (por. art. 116 § 2 DC). Skarga w skróconym procesie, analogicznie do pozostałych procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa,
składana jest do właściwego sądu (por. art. 11 § 1 Ratio). Jeśli strona
powodowa ma przeszkodę w przedstawieniu skargi pisemnej po spełnieniu warunków, o których mowa w kan. 1503 KPK (por. art. 115 § 2

52

Benedictus XVI, Litterae Apostolicae motu proprio datae „Antiqua Ordinatione” quibus supremi tribunalis signaturae apostolicae lex propria promulgatur, 21.06.2008, art. 118, Acta Apostolicae Sedis, nr 100(2008): s.537.
53
Kan. 1504 KPK: „Skarga, przez którą zaczyna się spór, winna: 1° wyrażać wobec jakiego sędziego sprawa jest wnoszona, czego się żąda i od
kogo („czyli wykazać małżeństwo, o które chodzi, sformułować prośbę o
nieważność małżeństwa, niekoniecznie w słowach precyzyjnie technicznych, wskazać podstawy skargi, czyli tytuł lub tytuły prawne nieważności,
przez które małżeństwo jest zaskarżane” – art. 116 §1 n. 2 DC)
2°wskazywać, na jakim uprawnieniu opiera się powód i przynajmniej ogólnie fakty i dowody na poparcie roszczeń; 3° być podpisana przez powoda
lub jego pełnomocnika, ze wskazaniem dnia, miesiąca i roku jak również
miejsca zamieszkania powoda lub jego pełnomocnika albo miejsca pobytu
oznaczonego przez nich dla odbierania akt ; 4° wskazywać stałe lub tymczasowe zamieszkanie strony pozwanej”.
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DC, art. 10 Ratio), może zostać przyjęta ustna prośba strony o stwierdzenie nieważności związku małżeńskiego54.
Wsparciem dla biskupa diecezjalnego w rozpatrywaniu sprawy w procesie skróconym jest instruktor (czyli audytor, który przeprowadza instrukcję sprawy – por. kan. 1428, 1558 § 3, 1561 KPK,
art. 50-51 DC) i asesor (czyli konsultant, doradca – por. kan. 1424
KPK, art. 52 DC). Mianowani są oni przez oficjała sądu tym samym
dekretem, w którym zostaje określona formuła wątpliwości i następuje wezwanie na sesję wszystkich, którzy winni uczestniczyć w
procesie (por. kan. 1685 MIDI). Zebranie dowodów jeśli to możliwe,
powinno odbyć się w czasie jednej sesji. Aczkolwiek wskazany
przez ustawodawcę zwrot „jeżeli to możliwe”, zdaje się sugerować,
że sesji tych może być więcej. Wedle zasad procesowych, w czasie
przesłuchania strony i świadków oprócz adwokatów, co do zasady
mogą być również obecne strony. Jednakże od tego prawa można
odejść na podstawie decyzji instruktora (por. art. 18 § 1 Ratio). Zezwolenie na obecność stron lub strony w czasie przesłuchania strony
i świadków jest odstępstwem od dotychczas obowiązującego prawa
zapisanego w kan. 1560 § 1 KPK (por. art. 165 § 1 DC), uczynionym
przez ustawodawcę wyłącznie dla procesu skróconego. W czasie
procesu małżeńskiego zwykłego dopuszczone jest zgromadzenie
świadków – czy też świadka i strony lub stron – jedynie w celu konfrontacji, gdy ich zdania co poszczególnych istotnych kwestii są
rozbieżne (por. kan. 1560 § 1 KPK, art. 165 § 1 DC). Następnym
odejściem od ugruntowanej zasady obowiązującej w procesie zwyczajnym, która wprowadzona została do procesu skróconego przed
biskupem, jest redagowanie odpowiedzi stron i świadków w sposób
sumaryczny i w tym tylko zakresie, co należy do istoty małżeństwa
będącego przedmiotem sporu (por. art. 18 § 2 Ratio). W procesie
zwyczajnym obligatoryjnie należy zapisywać dosłowne wypowiedzi
dotyczące meritum sprawy. W żadnym wypadku nie może być to
jakakolwiek interpretacja zeznań (por. kan. 1567 § 1 KPK, art. 173 §
1 DC)55.
54

Podobnie można postąpić w procesie normalnym oraz opartym na dokumentach; tak też: T. Jakubiak, Mitis Iudex Dominus Iesus…, s. 129-134.
55
Por. T. Rozkrut, „Dowody”, s. 251.
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W dalszej kolejności po zebraniu materiału dowodowego zostaje wyznaczony czas 15 dni na zaprezentowanie uwag przez
obrońcę węzła oraz na obronę stron (por. kan. 1686 MIDI). Zanim
jednak biskup diecezjalny podejmie stosowną decyzję musi skonsultować się z instruktorem oraz asesorem, a także zapoznać się z uwagami obrońcy. W sposób analogiczny można postąpić w procesie
normalnym oraz opartym na dokumentach. Ponadto warunkiem koniecznym do wydania orzeczenia przez biskupa diecezjalnego winno
być uzyskanie pewności moralnej. Jeśli jej nie ma, wówczas zobligowany jest do przekazania sprawy do trybunału pierwszej instancji,
aby została rozstrzygnięta w trybie zwykłym (por. kan. 1687 § 1
MIDI). Wymóg uzyskania pewności moralnej wskazuje także instrukcja Dignitas Connubii w art. 247 § 2-4. Wedle regół tami powołanych do wydania wyroku za nieważnością małżeństwa nie jest
wystarczająca „pewność wynikająca z dowodów i domniemań”.
Generalnie powinna być wykluczona wszelka pozytywna możliwość
błędu, co do stanu faktycznego i prawnego (por. art. 12 Ratio).
Wszakże pewność tę należy czerpać z faktów i dowodów, które oceniane są zgodnie z sumieniem oraz z zachowaniem przepisów o skuteczności niektórych dowodów. Ustawodawca, zobowiązując biskupa do wydawania wyroku za nieważnością małżeństwa jedynie po
osiągnięciu pewności moralnej, zaznacza tym samym, że choć proces
prowadzony jest w sposób skrócony, to jednak zasady wyrokowania
pozostają te same co w zwykłym procesie56.
W przypadku orzeczenia nieważność małżeństwa w procesie
skróconym, strony powinny jak najszybciej zostać zawiadomione o
pełnym tekście wyroku, uwzględniającym motywy jakimi kierował
się sędzia (por. kan. 1687 § 2 MIDI). Co do zasady sam wyrok wydany przez biskupa diecezjalnego w procesie skróconym musi zawierać te same elementy, co wyrok wydany w zwykłym procesie (por.
kan. 1622 KPK). Z kolei od tak wydanego wyroku przysługuje możliwość apelacji do metropolity lub do Roty Rzymskiej, stąd też nie
od razu wyrok biskupa jest wykonalny. Aby natomiast stał się wykonalny, muszą upłynąć terminy przepisane prawem na złożenie apelacji. Od wyroku wydanego przez biskupa diecezjalnego, bezpośrednio
56

Zob.: T. Jakubiak, Mitis Iudex Dominus Iesus…, s. 135.
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podlegającego pod biskupa Rzymu, apelacja wnoszona jest do biskupa na stałe wyznaczonego przez Stolicę Apostolską (por. kan.
1687 § 3 MIDI). W przypadku, gdy wyrok został wydany przez metropolitę, można apelować do najstarszego biskupa sufragana oraz
Roty Rzymskiej. Zagadnieniu najstarszego biskupa sufragana, na
który wskazuje kan. 1687 § 3 MIDI, poświęcony został list przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Interpretacji Tekstów Prawnych z
dnia 13 października 2015 r. W odpowiedzi udzielonej nieznanemu
adresatowi kard. Coccopalmerio stwierdził, że w motu proprio Mitis
et Misericos Iesus brakuje obecnego w kan. 421 § 2, 425 § 3, 501 § 3
KPK stwierdzenia, że chodzi o najstarszego biskupa sufragana. Dalej, odwołując się do normy ogólnej procesowej zapisanej w kan.
1438 § 2 KPK, przewodniczący komisji stwierdził, że nie jest wskazane, by biskup sufragan, do którego należy złożyć apelację od wyroku metropolity, był na stałe określony, a zatem apelacja powinna
być kierowana do biskupa najstarszej diecezji w metropolii57. Sposób
zaś apelowania został uregulowany w kan. 1628-1640 KPK. Te osoby, którym przysługuje prawo rozpatrzenia apelacji, jeśli wydaje się
ona mieć na celu wyłącznie zwykłą opieszałość winni od razu ją
odrzucić. Jeśli natomiast apelacja zostanie przyjęta, sprawa zostaje
przekazana do rozpatrzenia w zwykłym procesie przez trybunał drugiej instancji (por. kan. 1687 § 3 MIDI).
Tak po krótce opisane zostały ważniejsze zmiany prawa procesowego wprowadzone za sprawą papieża Franciszka. O tym czy
zmiany te w sposób istotny wpłyną na sposób rozaptrywania spraw o
stwierdzenie nieważności małżeństwa, a przede wszystkim przyczynią się do szybszego ich rozaptrywania pokaże zwłaszcza praktyka.
Na chwilę obecną nie sposób ocenić skali i wpływu dokonanych
zmian, aczkolwiek jak zostało to wyjaśnione nie były to pierwsze
reformy mające na celu zbliżenie się Kościoła do wiernych. Być
może także proponowane utworzenie punktów konsultacyjnych
57

Francesco Cocopalmerio, Response, Prot. N. 15155/2015, 13.10.2015
r.,
http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/risposteparticolari/Procedure%20per%20la%20Dichiarazione%20della%20Nullit%C3%A0
%20matrimoniale/Suffraganeus%20antiquior%20nel%20
nuovo%20canone%201687%20%C2%A73%20Mitis%20Iudex.pdf.
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znacznie przyczyni się do powiększenia świadomości Ludu Bożego
w zakresie samego prawa oraz pozwoli uniknąć niepotrzebnego zamętu i nieporozumień. Analizując jednak poszczególne zmiany dostrzec można znaczną ingerencję ustawodawcy w dotychczasowy
sposób orzekania nieważności związków małżeńskich w Kościele
katolickim obrządku łacińskiego. Nowo ogłoszone normy wskazują,
że większe znaczenie będą także mieli obrońcy węzła, insturktor i
audytor oraz oficjałowie sądu. Nie bez znaczenia dla zabezpieczenia
jedności Kościoła i jednolitej dyscypliny w orzekaniu nieważności
małżeństw pozostaje także kwestia sprawowania właściwego nadzoru nad sposobem realizacji nowo ogłoszonego prawa przez powołane
do tego instytucje Kurii Rzymskiej.
Streszczenie:
W trakcie pontyfikatu papieża Franciszka doszło w Kościele
katolickim do wprowadzenia znaczących zmian prawa kościelnego,
zwłaszcza odnośnie kwestii stwierdzenia nieważności małżeństwa.
Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie wprowadzonych
zmian oraz zestawienia ich z dotychczasowym porządkiem. Wszakże
sam papież Franciszek głosi postulat, aby Kościół był dynamiczny,
otwarty, wychodzący ku ludziom zagubionym i potrzebującym. Aby
zrozumieć zaś przyświecający wprowadzeniu istotnych zmian w
prawie kościelnym cel warto pochylić się nad lekturą tegoż
opracowania, ponieważ zawiera on także syntezę stanowisk
wybitnych specjalistów prawa kanonicznego. Sam artykuł
podzielony został na kilka części tematycznych, które pozwolą
poszerzyć wiedzę z zakresu przede wszystkim małżeńskiego prawa
kościelnego. Wreszcie spoglądając całościowo na wprowadzone
zmiany warto dodać, że wejście w życie zreformowanego prawa
zbiegło się także z Jubileuszem Roku Miłosierdzia, co uznać należy
za symptomatyczne, ponieważ uświadamia i przybliża ważność oraz
znaczenie wykonywania posługi sprawiedliwości w Kościele, a tym
samym wpisuje się w dzieło nowej ewangelizacji, stąd tak ważna jest
świadomość wiernych odnośnie podejmowanych decyzji życiowych
oraz pomoc osobom, które w świetle nauczania Kościoła pragną
usankcjonować swoją sytuację wskutek różnych zdarzeń.
Konkludując, niniejsze opracowanie ukazuje jak wyglądają nowe

233

przepisy kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności
małżeństwa, ponadto wskazuje jakie nowe rozwiązania prawne i
proceduralne zostały wprowadzone, a także na czym polega nowy
sposób
zagwarantowania
właściwego
funkcjonowania
sprawiedliwości w Kościele katolickim przy poszanowaniu zasady
nierozerwalności małżeństwa, a także zachowaniu jedności w wierze
i w dyscyplinie dotyczącej małżeństwa.
Słowa kluczowe: proces o stwierdzenie nieważności
małżeństwa, papież Franciszek, motu proprio Mitis Iudex Dominus
Iesus, reforma prawa kościelnego prawa procesowego, stwierdzenie
nieważności małżeństwa
Summary:
While the papacy of Pope Francis there was the introduction
of the significant changes in the Canon Law, especially in terms of
declaration of nullity. The following study aims to present the introduced changes and comparing them to the current order. However,
Pope Francis preaches on the demand of the Church to be dynamic
and open to people who are lost and in need. In order to understand
the aim of the introduction of significant changes in church law, it is
important to get familiar with the paper, since it consists of the formal positions of the prominent canonists. The article itself is divided
into a few thematic parts, which may broaden the knowledge of the
marriage in the Canon Law. Finally, looking globally at the introduced changes, it is crucial to add that the entry into force of the
reinvented law coincided with the Extraordinary Jubilee of Mercy.
That should be considered as symptomatic because it points at the
importance and meaning of performing a service of justice in
Church, as well as including the new evangel. That is why, the
awareness of congregation is so clucial as far as taking normal life's
decisions and helping others, which in view of Church's teaching
wants to legitimize their situation as a cosequence of various events.
Concluding, the following study shows how new canonical laws, in
terms of delaration of nullity, acts. Moreover, it also points at new
legal and procedural solutions which were launched. And finally, the
article presents a new way of a proper functioning of justice in the
Catholic Church's assurance, with respect to regulations of marriage
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indissolubility, and the preservation of unity in faith and in the discipline of marriage.
Key words: the process of nullity of marriage, Pope Francis,
motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, reform of the process of
marriage, nullity of marriage
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Joanna Dworakowska

Kościół katolicki wobec zjawisk patologii społecznej
Wprowadzenie
Ponowoczesność to okres nieustannej zmiany, szybkich przemian społecznych, zachodzących nie tylko w sferze gospodarczej,
ekonomicznej czy też politycznej, ale także w obszarze norm, postaw, systemów wartości i standardów ocen. Przeobrażeniom ulegają
także przekonania moralne i związane z nimi oceny i wyobrażenia o
tym, co dobre i złe, normalne i zaburzone, typowe i dewiacyjne. K.
Szafraniec zaznacza, iż „zachowania i zjawiska jeszcze do niedawna
napiętnowane staja się powoli powszechnie akceptowaną i stosowaną normą społeczną, zaś preferowanie w swoim zachowaniu standardów odwołujących się do porządku aksjologicznego podtrzymującego tożsamość kulturową społeczeństwa traktowane jest często, jako
dewiacja i patologia”1. Procesy globalizacyjne powodują przenikanie
się wzorów życia społecznego charakterystycznych dla wielu kultur,
w związku z tym szczególnie cenioną wartością staje się otwartość
na wszystko to, co odmienne, nieznane, odbiegające od tradycyjnie
uznawanych schematów. Mamy do czynienia z wszechobecnym
pluralizmem kulturowym i mnogością opcji.
W obowiązującym kontekście społeczno kulturowym trudno o
jasne i sprecyzowane wytyczne oraz drogowskazy. Szczególnie,
więc istotnym głosem, występującym w opozycji wobec patologii
społecznej i zachowaniom, które coraz częściej normalizują się i są
akceptowane, staje się stanowisko Kościoła katolickiego i jego stanowcze Non possumus wobec wszystkiego, co jest wypaczeniem
godności osoby ludzkiej. Podstawowym kanałem działalności Kościoła w tym obszarze jest szeroko ujęta profilaktyka: aktywność
księży w zakresie duszpasterstwa ogólnego i katechezy, w każdej
diecezji kilku księży oddelegowanych jest do pracy z młodzieżą
uzależnioną oraz dorosłymi dotkniętymi różnymi problemami, powoływane są specjalne komisje, które opracowują programy
1
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K. Szafraniec, Społeczeństwo wobec dewiacji, Toruń 1990, s. 30.

uwzględniające problem patologii społecznej. Ważną rolę odgrywają
wspólnoty oazowe i charyzmatyczne, prowadzone są ośrodki terapeutyczne oraz duszpasterstwo więzienne.
Charakterystyka różnorodnych inicjatyw i rodzajów posługi
wykracza poza planowane ramy teoretyczne prezentowanego artykułu, niemniej istotne wydaje się zasygnalizowanie, że istnieją i prężnie
działają w zakresie redukcji szkód spowodowanych przez zjawiska
patologiczne w myśl zasady „zło dobrem zwyciężaj” i lansowaniu
prospołecznych wzorców życia i postępowania.
W pierwszej części prezentowanych rozważań skoncentrowano się na przedstawieniu różnych ujęć definicyjnych patologii społecznych. Scharakteryzowano też wybrane teorie mówiące o ich etiologii oraz zakresie. W części drugiej przedstawiono wybrane stanowiska Kościoła wobec zjawisk patologicznych. Szczególny nacisk
położono na oparte na ewangelii miłości nauczanie Jana Pawła II.
Cały artykuł uznaje się za wstęp do uszczegółowionych rozważań
dotyczących roli Kościoła w przeciwdziałaniu relatywizmowi moralnemu i normalizacji zjawisk patologicznych.
1. Pojęcie patologii społecznej
Pojęcie „patologia” wywodzi się z dwóch greckich słów: pathos- cierpienie i logos- nauka, używane było w medycynie na oznaczenie czynników wywołujących chorobę.
W końcowej fazie drugiej połowy XIX wieku zaczęto używać
terminu „patologia społeczna” dla określenia zachowań ludzkich
występujących przeciwko powszechnie uznawanym wartościom i
normom społecznym. Zjawiska te określa się również takimi terminami jak: „dewiacja społeczna”, „dezorganizacja”, „anomia”, „zachowania dysfunkcjonalne"2.
W literaturze polskiej najczęściej przywoływana jest definicja
patologii społecznej autorstwa A. Podgóreckiego. Zdaniem autora
jest to: „ten rodzaj zachowania, ten typ instytucji, ten typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego czy ten rodzaj struktury, który
pozostaje w zasadniczej, niedającej się pogodzić sprzeczności ze
2

Zob. A. Dobieszewski, Przyczyny i przejawy patologii społecznej, „Polityka i Społeczeństwo” 1(2004), s. 153.
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światopoglądowymi wartościami, które w danej społeczności są akceptowane”3. A. Podgórecki podkreśla także, że patologie społeczne
to: „destruktywne i autodestruktywne zachowania ludzi, grup lub
całych społeczeństw”4. Punktem odniesienia dla patologii społecznych jest, zatem według autora, system wartości i norm obowiązujących w danej zbiorowości.
Zdaniem J. Kwaśniewskiego5 pojęcie patologii zawiera w sobie różnorodne formy społecznego zła oraz społecznych dolegliwości. Za zło społeczne uznaje autor „te cechy życia zbiorowego, które
w żaden sposób nie dadzą się pogodzić z uznawanymi i akceptowanymi powszechnie wartościami społecznymi. Negatywne skutki
mogą przynosić różne postawy i działania jednostek, grup i zbiorowości, stosunki między ludźmi i grupami społecznymi, sposoby zarządzania, sposoby rozwiązywania napięć i konfliktów, działania
sformalizowanych instytucji, urzędów, organizacji czy systemów
politycznych, społecznych itp.”6.
J. Szczepański7 natomiast używa pojęcia „dezorganizacja”,
zdaniem autora jest ona zespołem procesów społecznych, które
sprawiają, że w pewnych zbiorowościach zachowania odległe od
normy i oceniane negatywnie przekraczają dopuszczalne optimum i
zagrażają ustalonemu przebiegowi procesów życia zbiorowego.
Przejawia się ona w dezorganizacji instytucji, osłabieniu mechanizmów kontroli formalnej i nieformalnej, chwiejności kryterium ocen,
pojawieniu się wzorów zachowań odległych od wzorów uznawanych
za dopuszczalne.
Według A. Geberle8 pojęcie „zjawiska patologiczne” winno
oznaczać jednolitą klasę zjawisk, wskazywać kryteria, które pozwalają odróżnić zjawiska określane, jako patologiczne od zgodnych z
normami, obejmować zakres zjawisk niepokrywających się ze zjawi3

A. Podgórecki, Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976, s. 24.
Tamże.
5
Zob. J. Kwaśniewski, Patologia społeczna. Wybrane problemy, Warszawa 1991, s. 23.
6
Tamże.
7
Zob. J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa
1965, s. 114.
8
Zob. A. Geberle, Patologia społeczna, Warszawa 1993, s. 17-18.
4
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skami obejmowanymi przez pojęcia zbliżone. Patologię społeczną
autor definiuje, więc jako „zachowanie działające destrukcyjnie na
społeczeństwo (lub jego elementy), a przy tym niezgodne z wartościami powszechnie uznanymi w danym kręgu kulturowym”9.
I. Pospiszyl10 stwierdza, że patologie społeczne definiuje się
najczęściej, jako negatywne zjawiska społeczne, które muszą
uwzględniać następujące warunki: naruszanie norm i wartości, destruktywność zachowań mierzoną skalą potępienia społecznego,
występowanie w większej zbiorowości lub w skali masowej, konieczność wykorzystania zbiorowej siły w celu przeciwstawienia się
tego rodzaju problemom.
E. Bielecki wysuwa z kolei tezę, iż „Pewne zachowania odbiegające od konformistycznie wyznaczonej normy ogólnej traktowane, zatem jako patologiczne- mogą być zachowaniami twórczymi,
innowacyjnymi, nierozpoznanymi jeszcze, jako takie, z uwagi na
tradycyjnie panujące stereotypy, które nauka będzie musiała poddać
krytycznej analizie”11.
W związku z tym, że pod pojęciem patologii rozumie się najczęściej takie formy zachowania się jednostek lub grup społecznych,
które odbiegają od norm powszechnie przyjętych i akceptowanych w
danej społeczności, zaliczenie konkretnego zjawiska do kategorii
patologicznych musi opierać się na analizie obowiązującego w danej
społeczności systemu wartości. To samo zjawisko może być w różnych środowiskach odmiennie wartościowane. W skrajnych przypadkach ta sama forma zachowania w jednej zbiorowości traktowana
może być, jako zjawisko akceptowane lub przynajmniej tolerowane,
w innej zaś, jako szkodliwe, niemoralne, patologiczne. Przedmiot
patologii społecznej uzależniony jest, więc od ludzkich ocen.

9

Tamże.
Zob. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2010, s. 12.
11
E. Bielecki, Nauka wobec aktualnych problemów patologii społecznej
[w:] E. Bielecki, T. Sołtysiak (red.), Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski, Bydgoszcz 1994, s. 13.
10
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2. Etiologia i rodzaje zjawisk patologicznych
W literaturze przedmiotu można spotkać wiele teorii, które
starają się bardziej lub mniej skutecznie wyjaśnić etiologię patologii
społecznych. Największą popularność zyskały: teoria napięć strukturalnych, teoria konfliktu, teoria stygmatyzacji, teoria kontroli oraz
teoria zróżnicowanych powiązań.
Według teorii napięć strukturalnych źródłem patologii są
struktury społeczne i kultura, nie jest zaś nim jednostka. W każdym
społeczeństwie istnieją kulturowo zdefiniowane pojęcia sukcesu oraz
prawomocne środki służące do jego osiągnięcia. Poziom patologii
społecznej wzrasta wtedy, gdy legalne możliwości osiągnięcia sukcesu są ograniczone, co prowadzi do napięcia strukturalnego między
środkami a celami u tych, którzy nie są beneficjentami prawomocnych środków. W społeczeństwie nacisk położony jest na sukces
finansowy i zawodowy, równocześnie ograniczane są dostępne środki umożliwiające jego osiągnięcie, co powiększa strukturalne napięcie. W sytuacji tej wielu ludzi odrzuca legalne środki służące do
osiągnięcia sukcesu i zastępuje je nielegalnymi i nieakceptowanymi
w danym społeczeństwie (tak powstaje między innymi przestępstwo). Teoria napięć strukturalnych jest szczególnie istotna w analizie źródeł patologii społecznej w społeczeństwach o wysokim poziomie nierówności społecznych12. Duży nacisk położony jest na
Durkheimowskie pojęcie anomii. Zakłada ono sytuację, w której
typowe normy kierujące zachowaniem nie są już dłużej odpowiednie
ani skuteczne. Skutkiem anomii jest obniżenie zdolności społeczeństwa do kształtowania odpowiednich zachowań13.
Teoria konfliktu wywodzi się z tezy, iż kapitalizm jest źródłem przestępstw. Ponieważ kontrola nad dobrami nie jest rozdzielona równomiernie, kapitalizm skłania ludzi do zachowań przestępczych, zarówno w celu utrzymania tego, co jest im dane, jak i otrzymaniu tego, co się im ich zdaniem należy. Konflikt wynika bezpośrednio z głównej cechy kapitalizmu, jaką jest konkurencja14. Teoria
12

Zob. J. H. Tuner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań
1998, s. 182-183.
13
Zob. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997, s. 113.
14
Tamże, s. 114.
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ta uwypukla, iż „osoby należące do klas niższych, kobiety i wiele
mniejszości etnicznych nie mają takiego samego dostępu do środków
zapewniających osiągnięcie sukcesu jak na przykład bogaci, biali
mężczyźni. Dostęp do legalnych środków jest, zatem warstwowym
dobrem, które staje się przyczyną konfliktów. Teoria konfliktów
podkreśla również, że ci, którzy sprawują władzę, określają także - w
najkorzystniejszy dla siebie sposób- co jest sukcesem, a zatem cele,
do których należy dążyć, oraz jakie środki są legalne, a jakie nielegalne”15. Inaczej mówiąc, decydują, co jest patologiczne a co takie
nie jest.
Teoria stygmatyzacji zakłada, że zachowanie jednostek kształtowane jest poprzez reakcje innych ludzi. Żadne zachowanie nie jest
automatyczne i wewnętrznie dewiacyjne, „Kiedy komuś przyczepi
się etykietę dewianta-zbrodniarza, przestępcy, wariata, narkomana
czy alkoholika- wówczas często zaczyna się on zachowywać tak, by
spełnić oczekiwania z nią związane”16. Takie etykiety umacniają
jednostkę w roli dewianta, presja ta powiązana jest z niemożnością
nawiązania niedewiacyjnych relacji interpersonalnych. Po pewnym
czasie, gdy etykieta wciąż jest narzucana, jednostka nabiera o sobie
wyobrażenia odpowiadającego etykiecie i zaczyna postępować
zgodnie z nią, utwierdzając tym samym innych w przekonaniu, że
ich ocena była słuszna. Zdaniem Goffmana „(…) wszyscy ludzie
dopuszczają się niekiedy działań określanych przez ich społeczeństwo (lub grupę), jako dewiacyjne, ale nie wszystkie te działania są
zauważane, a jeśli, to traktuje się je, jako przypadkowe odchylenie
czy przekroczenie normy. Nazywa się to dewiacją pierwotna.
W teorii naznaczenia nie jest najważniejszy sam akt, lecz to,
co określa się, jako dewiację wtórną, czyli publiczne naznaczenie
kogoś, jako dewianta i w konsekwencji, zaakceptowanie przez popełniającą wykroczenie osobę tożsamości dewianta. Tę akceptację
uważa się za stygmat- silnie negatywny pogląd istotnie zmieniający
widzenie siebie przez daną osobę i zmuszający ją niejako do kontynuowania swej dewiacyjnej kariery”17.
15

N. Goodman, Wstęp do socjologii, dz. cyt., s. 183.
Tamże, s. 184.
17
Cyt. za: N. Goodman, Wstęp do socjologii, dz. cyt., s. 115.
16
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Teoria kontroli (inaczej-decydującego wpływu) zakłada, iż zachowania przestępcze wynikają z braku wewnętrznej kontroli jednostki a także braku optymalnej kontroli społecznej18. Jednostki,
które zachowują się w sposób patologiczny mają „słabe więzi z innymi ludźmi, niewiele zainwestowali w sferę niedewiacyjną, mniej
czasu i energii poświęcali na dostosowanie się do obowiązujących
norm, nie mają też wyrobionych przekonań, co do słuszności takiego
postępowania”19. W konsekwencji koszty dewiacyjnego postępowania są dla nich mniejsze, dewiacja może być źródłem wielu nagród,
które przewyższają znacznie koszty.
Teoria zróżnicowanych powiązań zakłada, że jednostki uczą
się przestępczości w trakcie socjalizacji, poprzez kontakt z osobnikami dewiacyjnymi „jednostki rozwijają taki rodzaj przekonań, postaw i wartości, jaki sprawia, że są one mniej lub bardziej chętne do
stosowania się do norm przestępczych. Popełnianie przestępstwa w
znacznej mierze zależy od natury wpływu i ilości czasu, jaki ludzie
spędzają z innymi, którzy popierają i kształtują zachowania dewiacyjne”20. I Pospiszyl21 zauważa, iż wadą tej teorii jest niedocenianie
znaczenia mechanizmów kontroli jednostki w kreowaniu zachowań
przestępczych, a także pewnych predyspozycji wewnętrznych np.
temperamentu.
Jest to jedynie kilka teorii, które starają się wyjaśnić źródła patologii społecznych, przedstawienie wszystkich wykracza poza ramy
teoretyczne prezentowanego artykułu. Należy zwrócić jeszcze uwagę
na zasięg patologii społecznej. Ma ona wymiar jednostkowy i grupowy. Patologia dotycząca zjawisk związanych z egzystencją jednostki określana jest, jako patologia indywidualna. Jej główne przejawy to np. alkoholizm, narkomania, prostytucja, przestępczość.
Patologia indywidualna dotyka przede wszystkim osoby w nią uwikłane, jednakże jej skutki stanowią zagrożenie dla całego społeczeń-

18

Tamże, s. 112.
J. H. Tuner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, dz. cyt., s. 185.
20
N. Goodman, Wstęp do socjologii, dz. cyt., s. 113.
21
Zob. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, dz. cyt., s. 44.
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stwa22. Można, więc mówić o wzajemnym przenikaniu się wymiarów patologii indywidualnej i grupowej.
3. Stanowisko Kościoła katolickiego wobec zjawisk patologii społecznej
Kościół katolicki w sposób jednoznaczny przeciwstawia się
wszelkim symptomom patologii społecznej. Podstawą takiego stanowiska jest przyjęcie prawdy o wyjątkowej godności osoby ludzkiej, niezbywalnej i niepodlegającej zawieszeniu w żadnym czasie i
okolicznościach. Wynika również z faktu szczególnego powołania
człowieka do świętości i współuczestnictwa z Bogiem w kreacji
świata23.
Stanowisko Kościoła ma swoje doniosłe znaczenie społeczne.
Jest swoistego rodzaju impulsem, zachętą dla środowisk katolickich
do włączenia się w dzieło walki z niekorzystnymi tendencjami społecznymi. Stanowi bodziec do podjęcia trudu w służbie na rzecz
bliźnich, którzy w swej słabości nie są w stanie samodzielnie przeciwstawiać się zagrożeniom obecnym w rzeczywistości społecznej.
Sobór Watykański II naucza, że człowiek został stworzony na
obraz i podobieństwo Boże i to nadaje mu status najwyższego dobra
w świecie stworzonym. Jemu zostało podporządkowane wszelkie
stworzenie, które winno służyć jego dobru. Niezbywalna godność
osoby ludzkiej stoi w jawnej opozycji do wszystkiego, co powoduje
jego degradacje i desperacje. W związku z tym Kościół zdecydowanie występuje przeciwko różnorakim patologiom społecznym, takim
jak: nieposzanowanie własności prywatnej i społecznej, pasożytniczy
tryb życia, nieodpowiedzialne życie rodzinne, beztroska wychowawcza rodziców, wszelka nietolerancja, nierzetelny stosunek do pracy,
nienawiść, nieżyczliwy stosunek do innych, niechlujstwo, brud, łamanie zasad higieny, nieposzanowanie zdrowia, brutalizacja i wulga-

22

Zob. U. Świętochowska, Patologie cywilizacji współczesnej, Toruń
1998, s. 28.
23
Zob. W. Piwowarski, ABC katolickiej nauki społecznej. Cz. I (Wprowadzenie, podstawy, kierunki), Pelplin 1993, s. 68-72.
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ryzacja życia, przestępczość pospolita (zwłaszcza zorganizowana),
nikotynizm, alkoholizm, narkomania i wielu innym24.
J. Śledzianowski25 zauważa, iż od dziesięcioleci pedagogika i
działalność duszpasterska zmagają się z problemem alkoholizmu,
który przynosi ogromne straty społeczne, moralne i zdrowotne. Kwestia ta jest obecna w działalności i nauce Kościoła, w Polsce od lat
pięćdziesiątych ubiegłego wieku Popielcem rozpoczynał się Tydzień
Modłów o Trzeźwość Narodu. Problematyka ta jest poruszana nieustannie, była również stale obecna w nauczaniu Jana Pawła II.
Jan Paweł II wyjaśniał, dlaczego nie może być zgody na nietrzeźwość społeczeństwa: „Zagrożenie to ma zawsze swe źródło w
naszej ludzkiej słabości, w słabej woli, w powierzchownym stosunku
do życia. I dlatego, moi drodzy rodacy, w tej godzinie szczególnej
szczerości, w tej godzinie otwarcia serc przed naszą Matką, przed
naszą Jasnogórską Panią, mówię wam o tym i zawierzam wam to.
Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie! (…) Nie można pozwolić, aby marnowało się to,
co ludzkie, to, co polskie, co chrześcijańskie na tej ziemi”26. W innym miejscu w czasie Apelu Jasnogórskiego Papież wzywał każdego
rodaka „Nie niszcz siebie! Wszyscy znamy ten nałóg, który tak wiele
nam zaszkodził w przeszłości, a który dzisiaj zdaje się znowu potęgować. Mówię wiec do każdego i do każdej: nie niszcz siebie. Kiedy
więc degradujesz siebie przez nałóg, to równocześnie niszczysz drugich. Szkodzisz twojej rodzinie, twoim dzieciom. Osłabiasz społeczeństwo, które liczy na twoją trzeźwość, zwłaszcza w pracy”27. Jan
Paweł II przedmiotem swojego nauczania uczynił również problem
24

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie
współczesnym, http://www.nonpossumus.pl/encykliki/sobor_II/gaudium_et_spes/
(Dostęp. 02.07.17).
25
Zob. J. Śledzianowski, Przesłanie trzeżwościowe- wolności od uzależnień w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] K. Linowski, M. Jędrzejko (red.),
Trzeźwość i uzależnienia jako wyzwanie duszpasterskie i pedagogiczne,
Radom 2012, s. 57.
26
Jan Paweł II, Być chrześcijaninem- to znaczy czuwać: Pielgrzymka do
Ojczyzny, Warszawa 1979, s. 170.
27
Jan Paweł II, Natchnienie polskich sumień, [w:] Do końca ich umiłował, Watykan 1987, s. 185.
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narkomanii: „Zażywanie narkotyków jest zawsze zakazane, gdyż
powoduje nieuzasadnioną rezygnację z posługiwania się rozumem, z
posiadania wolnej woli, a wreszcie z wolności osobistej (…) Nie
można głosić <wolności zażywania narkotyków> lub <prawa do
narkotyków>, ponieważ istota ludzka nie ma prawa ani do samo
destrukcji ani też do rezygnacji z godności osobistej, która przecież
pochodzi od Boga”28.
Innym palącym problemem społecznym obecnym w głosie
Kościoła jest aborcja i związana z nią, źle rozumiana wartość wolności. Prawo do życia jest prawem fundamentalnym „A jednak pewien
typ kultury współczesnej chce go zanegować, zamieniając go w prawo niewygodne, którego trzeba bronić. Nie ma innego, które by bardziej dotykało samego istnienia osoby! Prawo do życia, tzn. prawo
do narodzenia, a potem prawo do istnienia Az do naturalnej śmierci:
dopóki żyję, mam prawo żyć. Jednakże sprawa dziecka poczętego i
nienarodzonego jest sprawą szczególnie delikatną i wyrazistą. Legalizacja przerywania ciąży jest to nic innego, jak uprawnienie dane
człowiekowi dorosłemu, dane w autorytecie prawa stanowionego,
ażeby mógł pozbawić życia człowieka nie narodzonego, czyli tego,
który nie może się bronić. Trudno wyobrazić sobie sytuację bardziej
niesprawiedliwą i trudno tu naprawdę mówić o obsesji, gdy wchodzi
w grę podstawowy nakaz prawego sumienia: tzn. obrona prawa do
życia ludzkiej istoty: niewinnej i bezbronnej”29. Jan Paweł II dobitnie
podkreślał, iż „jesteśmy dziś świadkami deptania fundamentalnego
prawa do życia wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych istot ludzkich,
jakimi są zwłaszcza jeszcze dzieci nienarodzone”30.
Szczególnym rodzajem patologii jest niski poziom kultury fizycznej społeczeństwa. Szczególnym wyrazem troski Kościoła wobec tego problemu było wydanie przez Episkopat Polski podczas 244
Konferencji Plenarnej Listu o zagrożeniach zdrowia i sportu. Biskupi
stwierdzili, iż naród polski stoi wobec poważnego zagrożenia biologicznych podstaw egzystencji i suwerenności naszego państwa.
28

Cyt. Za: J. Śledzianowski, Alkoholizm. Narkomania. Nikotynizm,
Kielce 2003, s. 40.
29
Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 152.
30
Jan Paweł II, Evangelium vitae, Rzym 1995, nr 15.
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Kondycja biologiczna polskiego społeczeństwa jest zła a świadomość zagrożeń znikoma. Nie docenia się zdrowia, nie wie jak z nim
postępować by go chronić i pomnażać, wzrasta liczba osób chorych i
niepełnosprawnych nie z racji wieku a z powodu chorób cywilizacyjnych31.
Troska i zdecydowane przeciwstawienie się Kościoła zjawiskom patologii społecznej odwołuje się do podstawowych dogmatów
chrześcijaństwa. Cele aktywności również powiązane są z najwyższymi wartościami absolutnymi, takimi jak: miłość, wolność, piękno,
dobro, prawda, sprawiedliwość, braterstwo, odpowiedzialność, solidarność. W zbawczej misji Kościoła jest zawarta kwestia patologii
społecznych, a zwłaszcza konieczność pomocy tym, którzy stali się
ich ofiarami.
Podsumowanie
Wydaje się, że rozważania dotyczące faktu czy Kościół aktywnie przeciwdziała patologiom społecznym umiejscowione są w
sferze retoryki. Od najdawniejszych czasów misja Kościoła oparta
jest na najwyższych wartościach absolutnych, osobowych i społecznych. Podstawową drogą Kościoła jest człowiek stworzony na obraz
i podobieństwo Boże, odkupiony i przeznaczony do życia wiecznego. Człowiek, którego Kościół otacza opieką i pragnie jego dobra32.
Z. Dziubiński33 podkreśla, iż terapeutyczne oddziaływanie Kościoła „polega na przywracaniu godności człowiekowi upadłemu,
zniewolonemu nałogami, zarówno temu w stopniu lekkim, jak i
zbrodniarzowi, bandycie i gwałcicielowi”34. W tym celu prowadzone
są właśnie liczne ośrodki charytatywne, domy opieki, schroniska
wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie, izby dziec-

31

List Pasterski Episkopatu Polski o zagrożeniach zdrowia i sportu
przygotowany przez 244 Konferencję Plenarną
32
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes", [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje,
Poznań 1967, s. 521.
33
Zob. Z. Dziubiński, Patologia społeczna- diagnoza i propozycje przeciwdziałania, „Seminare” 2001(17), s. 359.
34
Tamże.
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ka, noclegownie, domy opieki dla narkomanów, dzieci bezdomnych i
tym podobne.
Kościół głosi antropologiczną prawdę o tym, że osoba ludzka,
jako najdoskonalsza z bytów może być tylko celem a nie środkiem
działalności ludzkiej. Człowiek jest przedmiotowo kimś i to go wyodrębnia wśród reszty bytów realnie istniejącego świata, które
przedmiotowo są zawsze tylko czymś. Człowiek nie jest rzeczą, nie
może, więc być traktowany jak rzecz35. W sferze etycznej kościół
odwołuje się, więc do prawa naturalnego oraz normy personalistycznej. Stoi na stanowisku niezmienności norm moralnych, których
obowiązywalność jest bezwzględna, w każdych okolicznościach, w
każdej sytuacji i w każdym czasie. Za jedyny właściwy sposób odniesienia do drugiego człowieka uważa miłość.
Najpełniej wyraża się to w słowach Ojca Świętego Jana Pawła
II „tam gdzie nie ma miłości powstaje pustka egzystencjalna, metafizyczny głód, ogarnięty nimi człowiek oddaje się w niewolę rozmaitym uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, seksu, zdobywaniu
pieniądza, władzy, fałszywych ideologii, sekt religijnych; stacza się
na manowce życia, skąd trudno jest o własnych siłach powrócić do
wartości, odnaleźć na nowo sens życia”36.
Zasady chrześcijańskie o charakterze profilaktycznym realizuje Kościół w prowadzonych przez siebie instytucjach edukacyjnych,
wspólnotach i stowarzyszeniach.
Streszczenie:
W pierwszej części prezentowanych rozważań skoncentrowano się na przedstawieniu różnych ujęć definicyjnych patologii społecznych. Scharakteryzowano też wybrane teorie mówiące o ich etiologii oraz zakresie. W części drugiej przedstawiono wybrane stanowiska Kościoła wobec zjawisk patologicznych. Szczególny nacisk
położono na oparte na ewangelii miłości nauczanie Jana Pawła II.
Cały artykuł uznaje się za wstęp do uszczegółowionych rozważań
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Zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 24.
Jan Paweł II, Nadzieja i drogowskaz. XX lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawia II. „Problemy Alkoholizmu” 1998, nr 3, s. 15.
36
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dotyczących roli Kościoła w przeciwdziałaniu relatywizmowi moralnemu i normalizacji zjawisk patologicznych.
Słowa klucze: Kościół, patologie, społeczeństwo
Summary:
In the first part of presented considerations fokus on the presentation of different shots definition of social pathology. Characterize also select theories about their etiology and extent. In the secondo part shows the selected position of the Church to the pathological
phenomena. Emphasis on the Gospel-based love the teaching of John
Paul II. The entire article is considered for admission to the reflection on the role of the Church in combating moral and standardization of the pathological phenomena.
Key words: The Church, culture, society
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Ewelina Żuchowska

Pedagogika personalno-egzystencjalna w ujęciu
ks. Janusza Tarnowskiego
I. Wstęp
Ks. prof. dr hab. Janusz Tarnowski to znakomity polski pedagog, który promował teorię i praktykę dialogu pedagogicznego ukazując drogę ku najgłębiej pojętej osobie wychowanka, aby wspólnie
z nim dążyć do pełni Syna Człowieczego1. Ksiądz Tarnowski w swojej długoletniej pracy z dziećmi i młodzieżą wypracował własną
teorię pedagogiczną, której fundament stanowi personalizm chrześcijański. Był polskim przedstawicielem i propagatorem pedagogiki
personalno-egzystencjalnej. Jej koncepcję i założenia przedstawił w
swojej rozprawie habilitacyjnej – „Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej”. Punktem wyjściowym rozważań i teorii
księdza profesora było dostrzeżenie, iż dzisiejsze wychowanie religijne nie dotyka wrażliwości i osobowości dziecka i młodego człowieka, gdyż bardziej przypomina tresurę. Powoduje to, że wychowanie ma charakter zewnętrzny, mglisty i krótkotrwały i przede
wszystkim brak w nim spotkania z Jezusem Chrystusem, które dokonuje wewnętrznej przemiany osobowości dziecka. Tarnowski stwierdzał, że spotkanie ze Zbawicielem jest łaską i nie da się go ukierunkować, ale można młodego człowieka do niego przygotować2.
Ks. prof. dr hab. Janusz Tarnowski był nazywany charyzmatycznym Rzecznikiem Praw Dziecka/Człowieka, ponieważ zafascynowany miłością Janusz Korczaka do dzieci, sam poświęcił swoje
życie pracy wychowawczej. Według niego wychowanie musi być
całokształtem sposobów i działań pomagających dziecku formować
własne człowieczeństwo. Niestety często wychowanie nabiera synonimicznego znaczenia z procesem hodowania, w którym najistotniejsze jest zapewnienie dziecku dóbr przyziemnych, materialnych tj.
1

B. Śliwierski, Zmarł wybitny pedagog dialogu _ ks. prof. dr hab. Janusz
Tarnowski, http://sliwerski-pedagog.blogspot.com, (dostęp 5.07.2017).
2
Hasło: Janusz Tarnowski, https://pl.wikipedia.org (dostęp 20.06.2017).
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jedzenie, schronienie, ubiór. Widząc błędy wychowawcze współczesnych pedagogów, rodziców i opiekunów ksiądz Tarnowski zdefiniował zasady pedagogiki personalno-egzystencjalnej.
II. Życiorys pedagoga
Ks. Prof. dr hab. Janusz Tarnowski urodził się w Warszawie
11-go lipca 1919 roku. Gdy miał 2 lata, umarł jego ojciec, Tadeusz.
Trud wychowania przejęły matka – Stefania, wraz z ciotką, matką
chrzestną – Zofią. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w Państwowym Gimazjum im. St. Staszica w Warszawie wstąpił do miejscowego Metropolitarnego Seminarium Duchownego. Święcenia
kapłańskie otrzymał w 1943 roku. W 1950 r. uzyskał stopień magistra filozofii w zakresie psychologii na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. W 1962 - został dopuszczony do promocji doktorskiej na
KUL. Promotorem przewodu był ks. prof. dr Józef Pastuszka, a tytuł
dysertacji to: "Typologia Heymansa-Le Senne' a - studium psychologiczne". Od 1956 r. był wykładowcą pedagogiki w Metropolitarnym
Seminarium Duchownym w Warszawie. W latach 1966 r - 2001wykładał pedagogikę na ATK- W 1972r. uchwałą Rady Wydziału
Teologicznego ATK został mu nadany stopień doktora habilitowanego za rozprawę pt.: "Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej”. W 1980 roku stopień ten został potwierdzony przez
Centralne Komisje Kwalifikacyjne. W 1982 roku Senat Akademicki
ATK podjął uchwałę aby wystąpić z wnioskiem o nadanie ks. Tarnowskiemu tytułu profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych.
Po pięciu latach nastąpiło zatwierdzenie wspomnianego wniosku
przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Ksiądz Janusz Tarnowski od 1985 r. był członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych przy
PAN. Należał też do Zarządu Polskiego Komitetu Korczakowskiego,
do Międzynarodowego Stowarzyszenia Studium Charakteru i Osobowości z siedzibą w Paryżu, a także członkiem Międzynarodowego
Biura Katolickiego do spraw dziecka z siedzibą w Genewie. Od 1958
roku pełnił obowiązki duszpasterskie jako rektor kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej przy ulicy Żelaznej w Warszawie. Zorganizował tam ośrodek duszpasterski skupiający grupy młodzieżowe i
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dziecięce, z którymi prowadził dialog pedagogiczny opisany w publikacjach książkowych3.
Był autorem ok. 400 pozycji naukowych, popularno - naukowych i publicystycznych. Ważniejsze wydawnictwa książkowe:
"Wychowanie do pokoju z Bogiem i ludźmi", "Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej", "Próby dialogu z młodymi", "Siedem lat dialogu", "Rozmowy o wierze i życiu", "Janusz Korczak dzisiaj", "Dzieci i ryby głosu nie mają?" (z dziecięcym zespołem redakcyjnym), "Jak wychowywać", "Kto pyta, nie błądzi (do zastosowania
w kościele, w szkole i domu)", "Tele - Salomon radzi szukającym
prawdy".
Pisarstwo odgrywało w życiu księdza profesora bardzo duże
znaczenie, ale prawdziwym sensem jego życia i drugą pasją była
praca wychowawcza. Profesor wspomina: „Ulubionym moim zajęciem w latach dziecięcych była zabawa w szkołę. Grałem wtedy rolę
nauczyciela, miałem dziennik lekcyjny, (wyrywałem) do odpowiedzi
uczennice i uczniów, którymi byli moi rówieśnicy, stawiałem oceny,
udzielałem nagan i pochwał. Podczas wakacji, które spędzałem prawie co roku na jednej z wsi podwarszawskich, w Woli Rafałowskiej,
w pobliżu Mrozów, nie było bynajmniej przerwy w (mojej pracy
wychowawczej). Zbierał się wokół mnie chórek dziecięcy, urządzaliśmy wspólnie (komedyjki), których widzami byli zarówno stali
mieszkańcy wsi, jak też letnicy. Raz zorganizowałem loterię fantową
na rzecz budującego się właśnie kościoła w Mrozach. Nie brakowało
emocji przy zbieraniu fantów i ciągnięciu losów. Ale przeżyliśmy
jeszcze większą radość, gdy proboszcz publicznie ogłosił, że dzieci z
Woli Rafałowskiej przyniosły 2 zł (poważna wtedy suma) na budowę kościoła jako dochód z loterii fantowej. Systematyczną praktyką
wychowawczą było (prezesowanie) w ciągu wielu lat w kole ministrantów przy warszawskim kościółku Imienia Jezus przy ul. Moniuszki 3a, zniszczonym podczas wojny i dotąd nie odbudowanym”4.
Ksiądz Tarnowski pragnął poświęcić się pracy wychowawczej,
za swojego duchowego przywódcę w tej dziedzinie uznawał Janusza
Korczaka. O swojej koncepcji pedagogicznej sam mówił: „Wyszedłem
3
4
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ze spostrzeżenia, że nasze wychowanie religijne niejednokrotnie nie
dotyka głębi osoby dziecka i młodego człowieka, jego (rdzenia egzystencji); jest zbyt powierzchowne, zewnętrzne. Brakuje tam bowiem
często ważnego momentu: osobistego, dogłębnego spotkania z Chrystusem, które dokonałoby w wychowanku wewnętrznej przemiany. Spotkania tego nie da się wyreżyserować, jest ono Bożym darem. Można
jednak i trzeba do niego przygotować, usposobić. Służy do tego dialog,
nie naruszający wolności wychowanka. Warunkiem zaś dialogu jest
autentyczność, czyli zgodność z własnym „ja” zarówno wychowawcy,
jak wychowywanego. Tak więc autentyczny dialog przygotowuje do
spotkania z Chrystusem, które powinno pociągnąć za sobą całkowite
zaangażowanie życiowe”5.
Ksiądz Tarnowski nazywany charyzmatycznym Rzecznikiem
Praw Dziecka/Człowieka ponieważ swoim życiem i działalnością
uświadamiał, na czym na prawdę polegają te prawa i w czym wyraża
się ich cywilizacyjne znaczenie6. Zmarł 23 października 2012 roku.
III. Istota pedagogiki personalno-egzystencjalnej
Wychowanie chrześcijańskie kształtuje się od ponad 2000 lat i
jest podstawą tradycji wychowania europejskiego. Celem wychowania chrześcijańskiego jest chrystocentryzm, a jego tezy oparte są na
dogmatach wiary. Fundament wychowania jest stały i niezmienny,
ale ciągłemu rozwojowi podlega jego forma, zakres i postrzeganie, a
wraz z tym i doktryna wychowawcza. Transformacja tej pedagogiki
przedstawiała myśli i dążenia pedagogów i filozofów. Całkowicie
oryginalna, a jednocześnie związana z filozoficznym myśleniem
pedagogika chrześcijańska (personalno-egzystencjalna) ks. Janusza
Tarnowskiego.
Swoją koncepcję ksiądz profesor określa „chrześcijańską pedagogiką personalno-egzystencjalną”. Wyjaśnia, że "wprowadzenie
przymiotnika personalna obok egzystencjalna jest pożyteczne dla
koncepcji pedagogicznej. Ukazuje to bowiem powiązanie refleksji
nad wychowaniem chrześcijańskim z obydwoma nurtami filozofii. Z
personalizmu przejmujemy bowiem podkreślenie szczególnego zna5
6

http://www.pedagogika-dialogu.pl, (dostęp 3.07.2017).
B. Śliwierski, jw.
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czenia każdej osoby ludzkiej, filozofia zaś egzystencjalna ukazuje
nam pojedynczego człowieka w jego konkretnych uwarunkowaniach, dążeniach, niepokojach, sukcesach i klęskach, w całym osobistym kontekście życia. Oczywiście nie może zabraknąć w pedagogice personalno-egzystencjalnej także aspektu społecznego, wspólnotowego”7.
Ks. Tarnowski uważa, że bezwzględnym warunkiem prawdziwego procesu wychowania jest podejście "człowieka do człowieka". Określa on wychowanie jako "całokształt sposobów i procesów
pomagających istocie ludzkiej zwłaszcza przez interakcję urzeczywistnić i rozwijać swoje człowieczeństwo". Celem wychowania jest
rozbudzenie duchowości dziecka za pomocą dialogu i autentyzmu
wychowawcy. Ksiądz Janusz Tarnowski podstaw wychowania dopatruje się w wartościach chrześcijańskich, ponieważ zakłada, że w
każdym człowieku jest dobro, piękno i sacrum.
Fundamentem pedagogiki personalno-egzystencjalnej w ujęciu
ks. prof. Janusza Tarnowskiego jest personalizm, egzystencjalizm i
dialog. Personalizm to jeden z ważniejszych kierunków we współczesnej filozofii propagujący naukę o wychowaniu. Nazwa personalizm
(grec. prosopon - osoba; łac. persona - osoba; personalis osobowy)
obejmuje wszystkie prądy i nurty w teoriach pedagogicznych, które
ukazują osobę jako istotę autonomiczną, jej godność i rozumność. Po
raz pierwszy terminu "personalizm" użył Fryderyk Schleiermacher,
który w ten sposób określił teistyczny pogląd o podmiotowym działaniu osoby Boga . Czołowy propagator personalizmu Emmanuel Mounier, twierdził, że ruch personalistyczny zrodził się z kryzysu na Wall
Street w 1929 roku i wyraził się powstaniem w 1932 roku miesięcznika "Esprit". Mounier uważał, że personalizm ma być perspektywą
problemów ludzkich w odpowiedzi na powstające totalitaryzmy. Nie
powinien stać się ani systemem, ani narzędziem politycznym. W odróżnieniu od egzystencjalizmu, który podkreśla rozpacz egzystencji,
personalizm oznacza jej afirmację. Na gruncie pedagogicznym w pełni
rozwinął personalizm i humanizm Jacques Maritain. Odkrył on idee
7

J. Tarnowski, Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej,
Collectanea Theologica 44/1, 5-23, 1974,http://bazhum.muzhp.pl, (dostęp
3.07.2017).
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personalistyczne u św. Tomasza z Akwinu. Uważał, że "z godnością
osoby wiążą się jej prawa zarówno ludzkie, jak obywatelskie i społeczno - gospodarcze" . Sformułowania Maritain`a zostały wprowadzone przez ONZ do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948
r.) i do Deklaracji Praw Dziecka (1959 r.)8.
Personalizm afirmuje każdy zaangażowany w proces socjalizacji, kształcenia i wychowania podmiot - jako osobę. Według Bogusława Śliwerskiego elementem konstytutywnym dla personalizmu
jest akceptowanie zdolności osoby do miłości oraz samoświadomości. Człowiek posiada w sobie walor niepowtarzalny i najwyższy
wobec wszystkich wartości materialnych, systemów ekonomicznych
czy społeczno-politycznych . Wincenty Granat określa personalizm
jako naukę przypisującą jednostką ważne miejsce w rzeczywistości.
Personalizm to filozofia stworzona na definicji „osoby” według Boecjusza: "osoba jest samodzielną w istnieniu substancją natury rozumnej"9.
Ks. profesor Janusz Tarnowski w swojej długoletniej pracy
wypracował własną pedagogikę, w której stał wyraźnie propagował
personalizm chrześcijański z elementami egzystencjalizmu. Podkreślał znaczenie dialogu i wychowania w pedagogice. Zaznaczał, że w
wychowaniu najistotniejsze są trzy kategorie egzystencjalne: spotkanie, dialog oraz zaangażowanie autentyczne. „Przedmiotem badań
pedagogiki nie jest tylko osoba wychowanka, ale także a nawet
przede wszystkim, sam proces wychowania. Otóż w pedagogice
egzystencjalnej elementy sytuacyjne powinny wejść do procesu wychowawczego. Jeżeli więc grają w nim zasadniczą rolę następujące
cztery czynniki: bios (psychosomatyczna strona osoby ludzkiej), etos
(panujące normy społeczne), agos planowa działalność wychowawców), los (ogół faktów i zdarzeń wpływających na bieg życia), to ten
ostatni najbardziej łączy się z egzystencjalizmem, ponieważ obejmuje różnego rodzaju sytuacje życiowe, w jakie człowiek zostaje wkorzeniony. Oczywiście w pedagogice chrześcijańskiej rozumiemy los
jako Opatrzność opiekującą się człowiekiem, a także wzywającą go
8
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9
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do współpracy w Bożym kształtowaniu rzeczywistości. W związku z
losem ludzkim powstała ostatnio nowa kategoria pedagogiczna, mianowicie „spotkanie” jako zdarzenie, które może wywrzeć dogłębny,
nieodwracalny wpływ na życie człowieka”10.
Wg ks. prof. Janusza Tarnowskiego wychowanie powinno być
zlepkiem zasad i procesów pomagających młodemu człowiekowi
rozwijać własne człowieczeństwo. W prawidłowym procesie wychowania ogromne znaczenie odgrywa dialog. Profesor stwierdza, że
„wychowanie do dialogu polega chyba na tym, żeby dzieci były od
razu partnerami. Jak podkreślał Korczak – nie ma dzieci, są ludzie.
(…) Dziecko traktowane z szacunkiem, które doświadczyło uznania,
zobaczyło, że jego zdanie się liczy, będzie szanowało też innych.
Ważne jest po prostu, żeby być w dialogu od początku z dzieckiem.
W dialogu, w którym zarówno rodzice, jak i dziecko wyrażają swoje
zdanie. A jednocześnie – nie wolno zapominać – rodzice są odpowiedzialni za dziecko i powinni nim kierować. Cała sztuka w tym,
żeby potrafić taką dialektykę wychowania wcielić w życie”11. W
swojej rozprawie na temat pedagogiki personalno-egzystencjalnej
ksiądz profesor wielokrotnie podkreśla istotę dialogu. Powołuje się
na teorię M. Navratila, który określa dialog jako "proces, przez który
dwa podmioty używają słowa w zamiarze osiągnięcia zrozumienia
tego, co każdy z nich myśli i czym żyje , oraz dzięki któremu dochodzą w pewnej mierze do zbliżenia wzajemnego swoich punktów
widzenia i właściwego sobie sposobu bycia". Dialog jest bardzo
trudny, bo wymaga obustronnej cierpliwości, przezwyciężenia własnej pychy, zaufania drugiemu człowiekowi, a także systematycznego kontrolowania siebie w świetle jego myśli12.
Proces dydaktyczno-pedagogiczny powinien być oparty na
wzajemnym szacunku i zaufaniu. Jego zasadniczymi składowymi są:
mówienie, słuchanie, przysłuchiwanie się i milczenie. Zatem istotne

10

J. Tarnowski, jw.
W. Buczek, Dialog wychowawczy propozycją dla nauczyciela i ucznia
na wzajemne porozumienie i współpracę, Rozprawy Społeczne 2014, Tom
VIII, Nr 3 , http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl, (dostęp 4.07.2017).
12
J. Tarnowski, jw.
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jest aby wychowanie czerpało swoja głębię z prawdziwej, szczerej i
intymnej interakcji między promotorem, a uczniem.
Ksiądz Tarnowski ubolewa nad obserwowanym współcześnie
procesem upadku i przewartościowywania się istoty wychowania.
Omawia i analizuje aktualne teorie pedagogiczne i nazywa je pseudowychowaniem. Wymienia tu:
1. tresurę - (nakłanianie osób pod groźbą kary lub obietnicą
nagrody do pożądanych sposobów zachowania się),
2. administrowanie - (złagodzona forma tresury, odwołująca
się do kontroli, ocenianie, weryfikacja osoby w klimacie chłodu i
oficjalności),
3. trening - (stałe ćwiczenie określonych sprawności w wymiarze technicznym, nie obejmujące całej osobowości),
4. moralizowanie - (słowna perswazja lub poza słowna sugestia zobowiązująca osobę do pożądanych zachowań),
5. kształtowanie osobowości - (zewnętrzne, przedmiotowe
traktowanie całego człowieka, jako biernego obiektu, materiału czy
tworzywa)13.
Profesor co prawda nie wymienia kary cielesnej, ale zwraca na
nią uwagę, ponieważ jest ona niestety stosowana przez wielu rodziców. Powołuje się w tej materii na poglądy św. Jana Bosko i stwierdza, że to "nie kara cielesna oparta na wyrwanych z kontekstu tekstach biblijnych, lecz dialog miłości - wyrażający się nawet spojrzeniem - to zasadniczy rys modelu wychowania chrześcijańskiego".
Najistotniejsze jest, aby zależności jakie zachodzą między wychowawcą a wychowankiem miały charakter równomiernej interakcji o
"ludzkim obliczu"14.
Celem wychowania jest rozbudzenie w dziecku emocjonalności przy pomocy dialogu i autentyzmu nauczyciela. „ Aby dialog
mógł zaistnieć w relacjach nauczyciel-uczeń, ważna jest autentyczność relacji osobowych i postawa dialogowa nauczyciela, która charakteryzuje się otwartością na egzystencję wychowanka, szacunkiem
13
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dla jego osoby, uznaniem godności i jego wolności w wyrażaniu
własnych poglądów. Nauczyciel dialogu wspólnie z wychowankiem
dąży do odkrywania Prawdy i udziela mu pomocy w odkrywaniu
własnego człowieczeństwa. Nauczyciele dialogu powinni być dla
swoich wychowanków autorytetami, przewodnikami na trudnej drodze wzrastania i dojrzewania życiowych decyzji. Zastosowanie dialogu wydaje się wręcz niezbędne, by korzyści dodatkowe w procesie
wychowania były z pożytkiem dla teorii i praktyki pedagogicznej.
Dialog przyjęty do kształcenia i wychowania nabiera idei wiodącej w
edukacji i wychowaniu, a zasady dialogowego wychowania mają
swe uzasadnienie w aspekcie ontologicznym, aby współczesny nauczyciel potrafił w dialogu budować i współdziałać w grupie wychowanków w wolności i odpowiedzialność”15.
Wychowanie powinno dziecku pomóc odnaleźć własne ,,ja”.
Nie powinno trwać przez jeden okres życia człowieka, ale przez całe
życie. W wychowaniu istotne jest wzajemne oddziaływanie na siebie
wychowawcy i wychowanka. Zdaniem księdza Janusza Tarnowskiego współcześnie doszło do pewnego kryzysu wychowania i upadku
rewerencji instytucji edukacyjnych i wychowawczych. Brak właściwych autorytetów i wzorców potęguje dezintegracje procesu wychowania. Dlatego ksiądz Tarnowski stworzył 5 zasad pomagających
właściwie ukierunkować proces wychowawczy i odpowiednio
ukształtować relacje między wychowawcą, a dzieckiem:
1. Punkt wyjścia w pierwszym zetknięciu się z wychowankiem
jest wejście w jego świat z pełnym nie udawanym lecz autentycznym
zainteresowaniem i życzliwością.
2. Wychowanek nie jest kimś gorszym od wychowawcy, może
nad nim pod wieloma względami górować.
3. Relacja wychowawca-wychowanek zmierza wytrwale do
przyjaźni nie oczekując wdzięczności ani przywiązania. Dąć wychowankowi odczuć miłość ale bez zasłaniania tego, który kocha
bardziej Chrystusa. Łącznikiem spajającym jest modlitwa.
4. Sam proces wychowania to wsłuchiwanie się w wychowanie. Uczenie się i wychowywanie wzajemne. Nie narzucanie własnej
woli, ale pomoc do budzenia zainteresowania wartościami i poszu15
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kiwanie ich aż do spotkania z Bogiem. Stała cierpliwość i atmosfera
radości w oczekiwaniu na wyniki rezultatu.
5. Pomóc wychowankowi odnaleźć jego miejsce w życiu. Proces wychowania ma prowadzić do samowychowania siebie.
IV. Podsumowanie
Według pedagogii księdza Tarnowskiego celem wychowania
jest pobudzanie duchowości dziecka za pomocą dialogu, szczerości i
autorytetu wychowawcy. Profesor zauważa współcześnie dużą potrzebę dialogu. Mistrzem porozumienia jest papież Jan Paweł II,
który otworzył się na ludzkość. Tarnowski w swoich rozprawach
zaznacza, że wychowanie (w tym religijne) często nie porusza wewnętrznej głębi młodego człowieka, dlatego jest ulotne, nietrwałe.
Brakuje w nim indywidualnego spotkania z Chrystusem, które może
zmienić wychowanka. Takiego spotkania nie da się jednak zaplanować, bo jest to dar Boży. Trzeba się jednak do niego odpowiednio
przygotować. Wychowanie, w aspekcie spotkania ma dwa wymiary:
1.wertykalny (pionowy)- odnoszący się do Boga, Chrystusa
2. horyzontalny (poziomy) - ujawniający relacje międzyludzkie16.
Prawidłowo definiowane wychowanie (według J. Tarnowskiego) ma następujące cechy:
1. człowieczeństwo- wychowanie jest bowiem spotkaniem co
najmniej dwóch osób obdarzonych wielką godnością, ma pomóc
każdemu w odnalezieniu "najgłębszego ja",
2. permanencja - wychowanie trwa przez całe życie, a nie tylko na jego początku
3. inter - i intraakcyjność - w sytuacji wychowawczej - wychowawca oddziałuje na wychowanka, a wychowanek na wychowawcę, a
także zachodzą relacje z samym sobą czyli samowychowanie
4. nieokreśloność - oddziaływania wychowawcze zachodzą w
trudno określonych sytuacjach, zdarzeniach, muszą otwierać się na
nowości (uczą pokory) przy równoczesnym zachowaniu równowagi,
ugruntowaniu swojej wiedzy i systemu wartości
5. transgresyjność - w relacjach z innymi i z samym sobą
przekraczanie swoich trudności, ograniczeń - samego siebie, "Czło16

J. Tarnowski, Problem., jw.
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wiek bowiem stale powinien przekraczać samego siebie, miarą zaś
jego rozwoju jest nieskończoność".
Bogusław Śliwierski tak pisze na swoim blogu o ks. J. Tarnowskim: „Nazywaliśmy go –„Korczak w sutannie", gdyż jak nikt
inny, potrafił czytać, analizować i upowszechniać pedagogię Starego
Doktora, odkrywając w niej wyjątkowość ludzkich relacji i sztukę
wychowania. To jednak nie wszystko, bowiem w odróżnieniu od
wielu tzw. korczakowskich pedagogów, On tę pedagogię stosował w
swoim życiu religijnym, osobistym, oświatowym i naukowym. Nie
znam księdza, który potrafiłby tak, jak Janusz Tarnowski prowadzić
dialogiczne msze, rozmawiać i porozumiewać się z dziećmi bez
względu na ich wiek, sytuację społeczną czy wykształcenie. To był
Mistrz nad Mistrzami, Primus inter Pares!”17.
Streszczenie:
W artykule pt. „Pedagogika personalno-egzystencjalna w ujęciu ks. Janusza Tarnowskiego” omówiono podstawowe zasady i
przymioty pedagogiki personalno-egzystencjalnej. Za propagatora tej
koncepcji pedagogicznej uznaje się księdza profesora Janusz Tarnowskiego. Był to wybitny pedagog, który poświęcił swoje życie
służbie Bogu i dzieciom. Starał się w dobie upadku wartości rodziny
promować model chrześcijańskiego wychowania opartego na wzajemnym szacunku wychowawcy i wychowanka oraz dialogu. Ksiądz
Tarnowski rozwinął teorię i praktykę dialogu pedagogicznego odsłaniając drogę do najgłębiej pojętej osoby wychowanka, aby wspólnie
z nim zmierzać do Chrystusa.
Słowa kluczowe: pedagogika, wychowanie, dialog, prawa
dziecka, personalizm
Summary:
The personal-existential pedagogy in the conceptualization of
Rev. Janusz Tarnowski
In the article entitled "Personal-existential pedagogy in the
view of Fr. Janusz Tarnowski" are discussed the basic principles and
attributes of personal-existential pedagogy. The propagator of this
17
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pedagogical concept was a priest and a professor - Janusz Tarnowski.
He was an outstanding educator who devoted his life to serve God
and children. At the age of the decline of family values he tried to
promote a model of Christian education based on mutual respect –
teacher to student, and a dialogue. Fr Tarnowski developed the
theory and the practice of pedagogical dialogue, revealing the path to
the deepest-minded student and lead him to Christ.
Keywords: pedagogy, education, dialogue, children's rights,
personalist
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Małgorzata Penińska

Józef Ignacy Kraszewski jako ojciec czworga dzieci
Wstęp
Ojciec pełnił – w zależności od stulecia – różne funkcje w rodzinie. W średniowieczu jako „[...] głowa rodziny posiadał całkowitą
władzę”1. Później zaczął być postrzegany „[...] głównie jako wychowawca i edukator, odpowiedzialny za edukację moralną, religijną i
społeczną”2. Natomiast wiek dziewiętnasty „[...] wraz z wkroczeniem rewolucji przemysłowej przyniósł zupełnie nowy porządek, w
którym ojciec stał się postacią nieobecną w wychowaniu dziecka.
[...] Konsekwencją nowego modelu pracy, był utrzymujący się aż do
połowy XX wieku schemat utrzymującego rodzinę ojca i wychowującej dzieci matki”3.
W klasycznym rozumieniu słowo: „ojciec” oznacza „mężczyznę mającego własne dziecko lub dzieci”4. Niemniej jednak przy
niektórych osobach ojcostwo5 można rozumieć znacznie szerzej.
Eliza Orzeszkowa na temat J.I. Kraszewskiego powiedziała słowa,
które pozwalają uznać Bolesławitę za ojca przyszłej generacji pisarzy: „Co do nas, w późniejszej już dobie przybyłych pracowników
pióra, którzy wprzód, nim zaczęliśmy pisać, uczyliśmy się czytać i
myśleć na książkach przez Kraszewskiego pisanych, my wszyscy
powieściopisarze i beletryści w ogóle powiedzieć możemy, według
starego, pięknego przysłowia, że »jak gałęzie z drzewa swego, z

1

Z. Kargol, Świadome ojcostwo, [w:] Ojcostwo. Powołanie czy zadanie?, pod red. J. Zimnego, Eikon Plus, Stalowa Wola 2013, s. 149.
2
Tamże.
3
Tamże, s. 149-150.
4
Ojciec, hasło [w:] Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, red. E. Sobol, s. 591.
5
Ojcostwo oznacza „fakt, że ktoś jest ojcem”. Ojcostwo, hasło [w:]
tamże.
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niego swój początek bierzem«”6. Na jego twórczości wzorował się
chociażby Bolesław Prus7 i Adolf Dygasiński8.
J. I. Kraszewskiego można także nazwać ojcem narodu9. Powieści Bolesławity były rozchwytywane: „[...] wyrywano mu je spod pióra,
kupując »na pniu«, bez czytania, błagając o pośpiech w dostarczeniu.
Czytali je wszyscy”10. Autor Kunigasa miał wpływ na dziewiętnastowieczne społeczeństwo. Pisali do niego nieustannie „[...] literaci, nauczyciele, chłopi i rzemieślnicy, mężczyźni ko kobiety, nawet dzieci,
pisali kulawą polszczyzna Żydzi, przychodziły listy ze wszystkich zaborów i spoza kraju, z zaścianków szlacheckich, ze wsi i miasteczek, i
Kraszewski starał się wszystkim odpowiedzieć”)11.
Ojcostwo J. I. Kraszewskiego nie odnosi się jedynie do sfery
prywatnej (relacja między nim a dziećmi), ale również publicznej
(rola pisarza w kontekście społeczeństwa). Przedmiotem jednak moich badań − przeprowadzonych na podstawie Listów do rodziny i
Pamiętnika – staje się ojcostwo pisarza (J.I. Kraszewskiego) w kontekście rodziny, a dokładniej: bycia ojcem dla swoich dzieci12.

6

E. Orzeszkowa, Drugie dziesięciolecie (1840-1850), [w:] Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej J.I.
Kraszewskiego, Drukiem Józefa Ungra, Warszawa 1880, s. 43.
7
Szerzej na ten temat: S. Burkot, Kraszewski i Prus, w tegoż: Kraszewski. Studia historycznoliterackie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1988, s. 202-224.
8
Związki między Adolfem Dygasińskim a J. I. Kraszewskim nie są dotąd zbadane. Niemniej jednak naturalista niewątpliwie czytał utwory Bolesławity, o czym świadczą podobne sposoby prezentacji wydarzeń powieściowych (paralelizm), postacie zwierzęce (zając) i niektóre sceny znajdujące się w utworach Dygasińskiego (ostatnia umieszczona w Zającu).
9
Tadeusz Budrewicz pisze na temat rodzenia się legendy J. I. Kraszewskiego. Tenże, Biografie Kraszewskiego i ich potencjał legendotwórczy, w
tegoż: O Kraszewskim. Studia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 5-47.
10
A. Trepiński, Józef Ignacy Kraszewski, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1975, s. 28.
11
Tamże, s. 21.
12
Kraszewski miał czwórkę dzieci: Konstancję, Jana Albina, Franciszka
i Marię Augustę.
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Kraszewski ojcem czworga dzieci
Korespondencja (Listy do rodziny) i pamiętniki (Dziennik z lat
szkolnych, Pamiętnik z lat młodzieńczych, Ze wspomnień J.I. Kraszewskiego, Dziennik z lat 1850-1853, Noce bezsenne, Zapiski z
Magdeburga i z San Remo) stanowią niezwykle interesujące kompendium wiedzy na temat pozytywistycznego twórcy − Józefa Ignacego Kraszewskiego. Zawierają bowiem fakty biograficzne nie tylko
powszechnie znane badaczom jego twórczości („[...] uwięzienie w
1830 roku za przynależność do tajnej organizacji młodzieżowej na
uniwersytecie wileńskim, studia, małżeństwo z Zofią Woroniczówną
[...], emigrację polityczną po 1863 roku, uwięzienie i proces o szpiegostwo, wyjście z więzienia pruskiego po wpłaceniu wysokiej kaucji”)13, ale także szczegółowe informacje z życia − prywatnego −
pisarza. Obok rozkładu dnia podanego bliskim14 można odnaleźć w
13

S. Burkot, Wstęp, do: J. I. Kraszewski, Listy do rodziny 1820-1863,
oprac. W. Danek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, s. 7.
14
Rozkład dnia w Żytomierzu był podporządkowany – można powiedzieć – powrotowi syna (Jana) ze szkoły. Obiad bowiem rodzina J.I. Kraszewskiego spożywała dopiero po przyjściu chłopca z nauki: „Jeszcze o
trybie życia, który sam przez się zrobił się miejski, bo nasz student powraca
o pół do trzeciej z klasy, więc wstajemy nierano, o 8-9 herbata, o 12 – 1
śniadanie dla dzieci, około 3 obiad, czasem później, około 8 herbata i już
potem do 10-11 siedzimy razem, a potem czytanie, pacierze i tak do północy lub później”. Natomiast drezdeński rozkład dnia, podany w jednym z
listów przez pisarza, jest zdecydowanie krótszy, a tym samym mniej szczegółowy od tego znajdującego się w książce (Ze wspomnień o Kraszewskim)
napisanej przez Aleksandra Brzostowskiego: „Moje życie jest tak regularne,
jak zegarek, jeśli mam robotę. Wyjątki w dniach stanowi choroba lub przymusowy spoczynek, gdyż nie mając pilnej roboty zamówionej, próżnuję.
Teraz, do Septembra, nie było zamówień, ale byłem chory, ale od tego miesiąca już jest nawał i siedzę jak przykuty. Wstaję o siódmej, piję kiepską, z
pozwoleniem, herbatę i siadam do czytania i przepisywania do godziny 2. O
drugiej obiad, [...] potem spacer z musu i ból żołądka zawsze. Wracam,
czytam do 7, herbata i jaj trzy twardo. Siadam do stolika i nie wstaję aż po
północy. W tym czasie robię najwięcej. Rzadko gdzie bywam lub raczej
nigdzie, na teatr nie uczęszczam nigdy, na obiady tylko do Ciotki [Józefy
Szwykowskiej – MP] czasem. Czasem też z rana maluję, ale teraz, gdy
robota pilna, ani myśleć”. Słowa znajdujące się w cudzysłowach pochodzą
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listach wyjaśnienie chociażby zmian zachodzących w wyglądzie
zewnętrznym J. I. Kraszewskiego (przyczyny ogolenia wąsów i zapuszczenia brody)15 czy też odnaleźć osobiste upodobania (szczególną sympatię do psów) bądź dziecinne sentymenty Bolesławity (noszony zawsze ze sobą – w latach młodzieńczych – kij) przenoszone
kolejno przez niego do utworów literackich. Takie informacje biograficzne pojawiają się „[...] niejako mimochodem, rozpływają w
prawdziwym morzu różnego typu informacji [...]”16, przez co lektura
− zwłaszcza listów − sprawia czytelnikowi nieco trudności, których
pokonanie przynosi ogromną satysfakcję z poznania detalów życia J.
I. Kraszewskiego.
„Całe życie chorował – pisze Antoni Trepiński − na reumatyzm, astmę, przeziębienia i dolegliwości żołądkowe”17. Narzekania
J. I. Kraszewskiego na stan zdrowia znajdują się w wielu rodzinnych
listach („O moim zdrowiu nie piszę. Zapomnieć o nim potrzeba,
choć nie jest wcale dobre”18; „O zdrowiu nic Ci nie donoszę. Ja po
kolejno z listów Bolesławity do: List do Zofii Kraszewskiej, w tegoż: Listy
do rodziny 1820-1863..., s. 293; List do Lucjana Kraszewskiego, w tegoż:
Listy do rodziny 1863-1886, wstęp S. Burkot, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993, s. 102.
15
J. I. Kraszewski ogolił wąsy po objęciu urzędu kuratora gimnazjum w
Żytomierzu. Nie była to jednak decyzja łatwa z powodu braku zębów. Pozbycie się zarostu odsłoniło ubytki w buzi pisarza, przez co doszło mu – jak
narzekał – dziesięć lat. Pełniony przez niego urząd niejako wymuszał na
nim większą dbałość o wygląd zewnętrzny (stąd też zakup nowych ubrań).
Bolesławita niewątpliwie czuł się młodziej z zarostem (wąsami, brodą).
Ponadto broda, którą miał on w późniejszym czasie zdaje się być naturalną
konsekwencją ukrywania znamion wieku przez pisarza (zmarszczek i braku
zębów) i skutkiem przyzwyczajenia (Bolesławita prawie zawsze miał zarost), a nie – jak w przypadku ojca J. I. Kraszewskiego – drżenia rąk uniemożliwiającego bądź utrudniającego codzienne golenie zarostu. Na temat
brody i wąsów Bolesławity pisze również T. Budrewicz w książce: Kraszewski – przy biurku i wśród ludzi, Wydawnictwo Naukowe Akademii
Pedagogicznej, s. 38-39.
16
S. Burkot, Wstęp..., s. 7.
17
A. Trepiński, dz. cyt., s. 60.
18
J. I. Kraszewski, List do Jana i Zofii Kraszewskich, w tegoż: Listy do
rodziny 1820-1863..., s. 349.
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febrze czy z febrą, jeszcze tego spełna nie wiem”19; „[...] ja na moje
gardło, a w dodatku i na piersi chory jestem”)20. Bolesławita nie
koncentrował się wyłącznie na własnym samopoczuciu, gdyż opisywał krewnym (rodzicom – Janowi i Zofii, braciom – Kajetanowi i
Lucjanowi, babce – Annie Malskiej) także zdrowie żony („[...] Zosia
słaba [...]”21; „Zosia mi nie bardzo zdrowa [...]”)22 oraz dzieci („[...]
dzieci wszystkie chore na febrę i grypę ciężką [...]”23; „Dzieci zdrowe [...]”24; „Dzieci, chwała Bogu, zdrowe wszystkie [...]”)25. Można
nawet zaryzykować stwierdzenie, że podanie informacji na temat
zdrowia stanowiło punkt podstawowy korespondencji J.I. Kraszewskiego26. Donosił krewnym o chorobach, z którymi zmagały się jego
pociechy (kaszel, gorączka, chrypa, wysypka, grypa, febra, ospa,
kur)27, ale także domagał się od rodziny wiadomości o stanie ich
zdrowia („Mój Drogi Kaju, donieś obszernie o Matce, o Sobie, o
zdrowiu Waszym [...]”28; „Ale jak się ma Papa po tej chorobie? Jaka
to była słabość? Jak się ma Droga Mama, jak Jej romatyzmy?”)29.
Milczenie z ich strony – oczywiście na temat zdrowia − wywoływało

19

Tamże, s. 294.
Tamże, s. 261.
21
Tamże, s. 377.
22
Tamże, List do Zofii Kraszewskiej, w tegoż: tamże, s. 265.
23
Tamże, List do Jana Kraszewskiego, w tegoż: tamże, s. 264.
24
Tamże, s. 271.
25
Tamże, List do Zofii Kraszewskiej, jw. s. 207.
26
„Pytanie o zdrowie najbliższych i informowanie o samopoczuciu własnym, żony i dzieci, geografia epidemii w najbliższych okolicach, udzielanie pożytecznych porad itp. stanowią wręcz – jak słusznie zauważa Tadeusz
Budrewicz – rytuał familijny”. T. Budrewicz, Kraszewski – przy biurku i
wśród ludzi..., Kraków 2004, s. 71.
27
Niekiedy na temat zdrowia dzieci wypowiadała się − w listach − szerzej od Kraszewskiego jego żona – Zofia. Tak dzieje się chociażby w liście
do Zofii Kraszewskiej z 11 III 1851 roku.
28
J. I. Kraszewski, List do Kajetana Kraszewskiego, w tegoż: Listy ro
rodziny 1820-1863..., s. 245.
29
Tenże, List do Jana Kraszewskiego, jw. s. 271.
20
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niepokój J.I. Kraszewskiego („Ani o zdrowiu Ojca, ani od Mamy nic
nie mamy i to nas niepokoi”)30.
Pisarz uzyskiwał informacje o zdrowiu − na przykład rodziców − w sposób bezpośredni (zadając im pytanie w liście) bądź pośredni (domagając się wiadomości o samopoczuciu rodziców od
brata – Kajetana Kraszewskiego). Obopólne przekazywanie sobie
informacji zdrowotnych było czymś zupełnie naturalnym w rodzinie
J.I. Kraszewskiego, bo „jak wiadomo, spora jej część była dotknięta
przewlekłymi schorzeniami lub kalectwem, wskutek czego pisarz
miał silne przekonanie o dziedziczności niektórych chorób, a w autodiagnozach kładł szczególny nacisk na artretyzm”31.
Bolesławita opisywał rodzinie samopoczucie żony po odbytych połogach i okoliczności, w których przychodziły na świat jego
dzieci. Nie był on obecny przy pierwszej słabości Zofii, gdyż spodziewano się rozwiązania dwa tygodnie później. Opuścił Horodziec
– jak wspomina w liście do matki – tuż przed samym porodem, lecz
na wiadomość o narodzinach córki wrócił natychmiast do żony. Ta
urodziła pierwsze dziecko bez pomocy akuszerki, która pojawiła się
dopiero następnego dnia, czyli po odbytej słabości żony J. I. Kraszewskiego. Na szczęście poród przebiegł pomyślnie a Zofia „[...]
nie czuła nawet osłabienia i nie zmizerniała”32. Sama doniosła mężowi o narodzinach dziecka („Zofia tak zdrowa, że do mnie pisała”)33, które na cześć »babki białej«34 otrzymało imię: Konstancja.
Pomysł nadania imienia babki dziecku pochodził od żony J.I. Kraszewskiego („Zofia tak sama chciała”)35, lecz można się domyślać,
że pisarzowi bardzo się podobał. Uważał w końcu Konstancję z Mo30

Tamże, s. 268.
Tamże.
32
Tenże, List do Anny Malskiej, w tegoż: tamże, s. 90.
33
Tenże, List do Zofii Kraszewskiej, w tegoż: tamże, s. 89. Choć nie jest
wykluczone, że Bolesławita otrzymał jeszcze od kogoś wiadomość o narodzinach Konstancji.
34
Tenże, Ze wspomnień J. I. Kraszewskiego, w tegoż: Pamiętniki, oprac.
W. Danek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-WarszawaKraków-Gdańsk 1972, s. 215.
35
Tenże, List do Zofii Kraszewskiej, w tegoż: tamże, s. 89.
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rochowskich Nowomiejską za swoją „[...] pierwszą nauczycielkę i
drugą matkę”36.
J. I. Kraszewski był – co prawda – w domu przy narodzinach
drugiego dziecka (Jana Albina), lecz nie wiedział o porodzie żony:
„[...] kryzys przebyła tak, iż w jednym domu będąc, o tym nie wiedziałem nawet, a wszedłszy do niej w kilka godzin po obiedzie, gdy
na obiedzie była jeszcze zdrową, zastałem już dziecię”37. Można
mniemać, na podstawie tego, co pisze Bolesławita, że Zofia nie miała ciężkiego połogu bądź starała się nie okazywać (krzyczeć) bólu
porodowego. Należy jednak zauważyć pewną nieścisłość w listach J.
I. Kraszewskiego, listach opisujących cztery słabości Zofii. Otóż
Bolesławita przy trzecim porodzie żony miał przechodzić przez jej
pokój (w którym małżonka rodziła) i niczego nie zauważyć. Natomiast po narodzinach czwartego dziecka doniósł rodzinie, że po raz
pierwszy „[...] był przytomny Jej [żony – MP] słabości [...]”38. Można zatem zastanawiać się, z czego wynika taka niespójność relacji.
Czy naprawdę przechodził przez pokój żony podczas trzeciej jej
słabości? Czwarty poród – najprawdopodobniej − zrobił na nim
ogromne wrażenie, bo pierwszy raz żona okazywała cierpienie i chorowała po odbytej słabości. Ów poród był cięższy od pozostałych
(„Zosia wiele cierpiała bardzo, a teraz pokarmowa gorączka jeszcze
się nie przełamała i ciągle bardzo osłabiona”)39 i pisarz bardzo przejął się cierpieniem żony. Zatem właśnie druga hipoteza (cięższy poród) wpłynęła na treść listu pisanego do matki – Zofii Kraszewskiej.
Pisarz nie okłamał rodziców, że był w pokoju żony podczas trzeciego porodu, lecz dopiero przy czwartej słabości naocznie przekonał
się jak bolesne jest rodzenie dziecka.
W opisach dzieci uderza czytelnika szczerość J. I. Kraszewskiego. Nie ukrywa on przed bliskimi, że najstarsza córka jest brzydka („nie piękna”)40 a młodszemu synowi nie chce się uczyć („Franio
36

Tenże, Ze wspomnień J. I. Kraszewskiego, w tegoż: Pamiętniki..., s. 215.
Tenże, List do Jana i Zofii Kraszewskich, w tegoż: Listy do rodziny
1820-1863..., s. 99.
38
Tenże, List do Zofii Kraszewskiej, jw.s. 176.
39
Tamże.
40
Tenże, List do Anny Malskiej, w tegoż: tamże, s. 101.
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tylko, który także począł nauki, dla wielkiego swawolnictwa i strasznej trzpiotowatości niedaleko na abecadlniku zajechał”)41. Powiadamia ich także o zmianie wyglądu zewnętrznego dzieci. Nie używa on
jednak słownictwa szczegółowego (nie podaje detali wyglądu za
wyjątkiem początkowego okresu ich życia), lecz ogólnego („ogromne chłopy”42, „ogromna panna”43, „malutka, mizerna”)44. Pisarz nie
musi – co należy zauważyć – podawać dokładnego opisu pociech, bo
krewnym ich wygląd był znany. Zatem wystarczyła im informacja,
że dane dziecko jest już „ogromne”45. Ów wyraz nie oznaczał bowiem dorosłości (za wyjątkiem córki − Konstancji), lecz zmianę
fizyczną (wyjście z etapu dzieciństwa bądź zwykłe urośnięcie, ale
znaczne, dziecka) oraz oddawał – można powiedzieć − szok ojca
spowodowany szybkim rośnięciem potomstwa („Jaś prawie taki, jak
ja”)46. Ich wysoki wzrost zwiastował niejako pisarzowi własną starość (często pisał w listach, że ma tyle a tyle lat) i dziecinność – przy
pozostałych pociechach – jego najmłodszej córki („Kostusia już panienka aż strach. Tunia tylko co jeszcze dziecko”)47.
Ponadto Bolesławita donosi bliskim o sukcesach (otrzymanych nagrodach i promocjach do następnych klas), ale również trudnościach, z którymi borykały się pociechy (niedostateczna siła w
rękach do gry na fortepianie). Niekiedy widać dumę ojca z osiągnięć
szkolnych potomstwa: „Jaś uczy się dobrze i jest jednym z pierwszych uczniów w klasie swojej”48. Pisarz patrzy jednak zawsze krytycznie na dzieci i dostrzega, że nie wszystkie w równym stopniu
mają łatwość do nauki. Słabiej od Jana wypada – pod tym względem
– Franciszek. J. I. Kraszewski tłumaczy takową dysproporcję (w
przyswajaniu szkolnego materiału) odziedziczeniem przez starszego
syna imienia po dziadku, czyli ojcu pisarza. Informacja o tym poja41

Tenże, List do Jana Kraszewskiego, w tegoż: tamże, s. 153.
Tamże, s. 322.
43
Tamże, s. 279.
44
Tenże, List do Zofii Kraszewskiej, w tegoż: tamże, s. 278.
45
Tamże.
46
Tenże, List do Kajetana Kraszewskiego, w tegoż: tamże, s. 338.
47
Tenże, List do Zofii Kraszewskiej, w tegoż: tamże, s. 287.
48
Tenże, List do Jana Kraszewskiego, w tegoż: tamże, s. 279.
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wia się w liście do Jana Kraszewskiego49, co można tłumaczyć pewną uniżonością syna wobec ojca bądź próbą schlebienia rodzicowi.
Nie ma bowiem znaczenia dla człowieka krewny, po którym dziedziczy się imię. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji
danej osoby, a nie przodka o tym imieniu. Jan (syn J. I. Kraszewskiego) był – po prostu – zdolniejszy od swojego młodszego brata,
przez co osiągał lepsze od niego wyniki w nauce („Nauki idą dość
dobrze. Chłopcy zostali z tym samym nauczycielem i korepetytorem,
uczą się dobrze wszyscy, ale Jasiowi to idzie najłatwiej”50; „Franio
daleko mniej ma dotąd łatwości do nauki i ciężej mu to idzie [...]”)51.
J. I. Kraszewski mieszkając w Dreźnie, zdaje się być bardziej
przywiązany do starszego syna (Jana) niż młodszego (Franciszka).
Nie wypowiada się bowiem w ten sam sposób o obu młodzieńcach.
W listach do Kajetana Kraszewskiego można wyczuć większą sympatię do Jana (mimo jego podróży do Ameryki)52, którego wizyty
pisarz z utęsknieniem oczekuje u siebie („Tak bym też pragnął Jasia
zobaczyć”53; „Mój Drogi Jaś ma około 10 lutego przybyć do
mnie”)54. Mówiąc o nim, stosuje słowa („drogi”)55 i zdania („Ja jesz49

Taka informacja pojawia się w liście J. I. Kraszewskiego z 8 IX
1856 roku.
50
Tenże, List do Jana Kraszewskiego, w tegoż: tamże, s. 310.
51
Tenże, List do Zofii Kraszewskiej, w tegoż: tamże, s. 340.
52
Najstarszy syn J.I. Kraszewskiego po niezaliczeniu jednego przedmiotu
na studiach, narobieniu długów, które tylko częściowo uregulował, „[...] ruszył
fantazją szaloną i najął się za inżyniera do Ameryki Południowej, do Chili, i
ruszył na okręcie z Hawru, »Wiktoryna«, do Valparaiso, napisawszy do nas
[rodziców – MP] dopiero z pokładu okrętowego”. Pisarz uregulował – jak podaje Burkot – długi syna i „[...] rozpoczął starania o jego powrót. Jan powrócił
w roku następnym i osiadł przy matce w Warszawie”. Wyprawę Jana Kraszewskiego do Ameryki Południowej opisuje dość szeroko brat pisarza – Kajetan
Kraszewski. Tenże, Silva rerum. Wspomnienia i zapiski rodzinne z lat 18301881, oprac. i wstęp Z. Sudolski, Wydawnictwo Ancher, Warszawa 2000, s.
167-168. Słowa znajdujące się w cudzysłowach znajdują się kolejno w: J.I.
Kraszewski, List do Lucjana Kraszewskiego, w tegoż: Listy do rodziny 18631886..., s. 22; S. Burkot, Przypis do: tamże, s. 23.
53
J. I. Kraszewski, List do Kajetana Kraszewskiego, w tegoż: Listy do
rodziny 1863-1886..., s. 59.
54
Tenże, List do Kajetana Kraszewskiego, w tegoż: tamże, s. 77.
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cze w tęsknocie chodzę po Jasiu [...]”)56 o zabarwieniu emocjonalnym wyrażającym – dokładnie – miłość ku niemu.
Na podejście Bolesławity do synów mogło mieć znaczenie życie prywatne obu chłopców. Starszy ożenił się – po powrocie z Ameryki Południowej – z kobietą, przeciwko której nie miał ojciec żadnych obiekcji57. Natomiast młodszy „[...] wypalił mu list, żądając się
żenić z p. Nartów”58. Nie była ona katolickiego wyznania, co bardzo
przeszkadzało J. I. Kraszewskiemu: „Wystawże Ty sobie – pisze do
brata – to! Moje wnuki syzmatyki! Tego brakowało dla dopełnienia
nędzy dzisiejszych czasów”59. Nie wyraził on zgody na ten ślub, lecz
syn i tak ożenił się z tą niewiastą60.
Ponadto Bolesławita nie był zadowolony z młodszego syna z
powodu braku należytego przywiązania do rodziny. Franciszek – po
śmierci męża Konstancji – powinien był pomóc jej finansowo, gdyż
zarządzał majątkiem ojca pozostawionym w kraju. Pisarz wyrzucał
synowi nieczułość względem bliskich: „Gdyby Franio był dla rodziny czulszym, gdyby chciał się potroszczyć! Napisz Ty [Kajetanie –
MP] choć do niego, może Twój głos będzie od mojego, spowszedniałego, skuteczniejszy”61. Po tonie wypowiedzi J. I. Kraszewskiego wynika, iż nie miał on znacznego wpływu na postępowanie syna.
Uciekał się do interwencji Kajetana Kraszewskiego, gdyż stryj pomagał niekiedy dzieciom J.I. Kraszewskiego w sprawach majątkowych. Można niejako powiedzieć, że zastępował im czasem ojca:
„[...] chcę podziękować – pisze Bolesławita do Kajetana Kraszewskiego – za Twoje dobre serce i jeszcze raz prosić, ażebyś z Jasiem i
Franiem na serio się rozmówił, a im rozkazywał. Co do mnie, piąty
rok oddalony od interesów, nie znając ani położenia kraju, ani dziś
obowiązujących praw i prawek, i poprawek, mógłbym tylko Was
55

Tamże.
Tenże, List do Kajetana Kraszewskiego, w tegoż: tamże, s. 81.
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Brak uwag na ten temat w listach.
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Tenże, List do Kajetana Kraszewskiego, w tegoż: tamże, s. 77.
59
Tamże.
60
Informacje na ten temat podaje S. Burkot w przypisie do listu mieszczącego się na stronie: 77.
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Tenże, List do Kajetana Kraszewskiego, w tegoż: tamże, s. 120.
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bałamucić. Dlatego mieszać się nie mogę i nie chcę”62. J. I. Kraszewski był wdzięczny Kajetanowi Kraszewskiemu za opiekę sprawowaną nad wszystkimi jego dziećmi. Starał się być równie mu
pomocnym. Zakupił bowiem alfabet francuski głuchoniemych (co
prawda później zgubił go) dla Bogusława Kraszewskiego (syna Kajetana) czy też notował dla brata informacje meteorologiczne.
Bolesławita w przeciwieństwie do brata (Kajetana Kraszewskiego) mógł spokojnie pracować podczas hałasu robionego przez
dzieci63. Był przyzwyczajony do niego i czuł się bez niego obco:
„Ale te długie wieczory przy szumiącym za ścianą wietrze jesiennym
i głuchej ciszy w całym domu samemu jednemu nie bardzo są wesołe, zwłaszcza mnie, com już przywykł do gwaru dzieci i ruchu ludzi
ciągłego, tak że najczęściej pisze i czytam w tym gwarze”64. Do jego
pracowni – jak wspomina Tadeusz Padalica – „w każdej porze wbiegało [...] śliczne dziecko, pięcio- czy sześcioletnia córeczka, i stanąwszy we drzwiach, jakby obrazek z ramek, pogląda na swego ojca”65. Zatem Bolesławita, co widać na podstawie notorycznych odwiedzin jego córeczki u siebie w gabinecie, nie wyganiał jej nigdy z
pracowni. J. I. Kraszewski drugą córkę (Konstancję) – gdy była prawie w wieku siostry – oddał na wychowanie babce – Zofii Kraszewskiej. Nie spędziła jednak dziewczynka u niej całego dzieciństwa,
lecz prawie dwa lata66. Rodzicom niezmiernie trudno było oddać
62

Tenże, List do Kajetana Kraszewskiego, w tegoż: tamże, s. 49.
Kajetan Kraszewski do czytania potrzebował ciszy. Zatem najlepiej
pracowało mu się wieczorem, gdy było spokojniej w domu. Zob. K. Kraszewski, dz. cyt., s. 162.
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Tenże, List do Jana Kraszewskiego, w tegoż: Listy do rodziny 18201863..., s. 123.
65
T. Padalica [Zenon Fisch], List, „Szkółka dla młodzieży” 1854, t. 5.
Cyt. za: W. Danek, Józef Ignacy Kraszewski. Zarys biograficzny, Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976, s.77. List T. Padalicy cytuje w
„Szkółce dla młodzieży” anonimowy autor w tekście: J.I. Kraszewski w
życiu domowym.
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Tak wynika z analizy listów pisanych przez Kraszewskiego do rodziny (Kajetana Kraszewskiego i rodziców pisarza). Konstancja wyjechała z
dziadkami 1 IX 1843 roku. Natomiast wróciła do rodziców w wakacje roku
1845. Pobyt dziewczynki w Dołhem wspomina także brat pisarza – Kajetan
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córeczkę na dłuższy czas babce. Tęsknili za małą i wypytywali
dziadków (Jana i Zofię Kraszewskich) o sprawowanie się dziewczynki w ich domu: „Czy doprawdy Kostka grzeczna? Czy nie naprzykrza się Dziadziuniowi i Babuni? Czy uczy się czytać? Czy w
zgodzie z braćmi, siostrami i krewnymi?”67 Pisarz oddał Konstancję
na wychowanie matce, bo pamiętał – jak sam twierdził – ogromne
korzyści z czasu spędzonego w domu babki (Anny Malskiej) i prababki (Konstancji Nowomiejskiej). Niemniej jednak wypowiedzi na
temat pozytywów zostawienia dziecka w domu krewnych (a tym
samym dzieciństwa spędzonego przez siebie w Romanowie) nie jest
do końca wiarygodna. Podniesienie wartości wychowania przez
dziadków pada w liście pisarza skierowanym do babki – Anny Malskiej („drugiej nauczycielki”)68 i nie wypadało mu napisać inaczej.
Nieoddanie Konstancji matce (Zofii Kraszewskiej) na wychowanie
(nawet na krótki czas) dowodziłby pretensji pisarza o czas spędzony
przez niego − w dzieciństwie − w romanowskim dworze69. Taki głos
pojawia się w listach pisarza, lecz dopiero po śmierci Anny Malskiej70. Za życia tejże kobiety nie wypadało mu odmówić „pożyczenia”71 Konstancji.
Kraszewski: „[...] pierwsze lata dzieciństwa chowała się ona w Dołhem,
razem ze mną, bo ja lubo starszy, byłem też dzieckiem wtenczas, serdeczne
to, poczciwe i kochające było serce. Gdy po zamążpójściu byli tu oboje w
Romanowie, mówiła nam o Dołhem: »To były moje najszczęśliwsze lat« − i
prawda”. K. Kraszewski, dz. cyt., s. 186.
67
J. I. Kraszewski, List do Jana Kraszewskiego, w tegoż: Listy do rodziny 1820-1863..., s. 116.
68
Tenże, Noce bezsenne, w tegoż: Pamiętniki..., s. 319.
69
Por. B. Kosmanowa, Intelektualista z Romanowa, w tejże: Kraszewski
mniej znany. Studia i szkice, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, s. 169.
70
Są to słowa: „Ja całe życie byłem wygnańcem i pod cudzą strzechą
musiałem szukać schronienia, bom swojej nie miał, i na przywiązanie Swoich zasłużyć nie potrafiłem. Wyście szczęśliwsi. Mnie wyprawiono z domu
między obcych tak, jakbyś Ty dziś o 10 mil nie pojechał, a Bóg mnie musiał
ochronić, gdy ludzie zapomnieli. Dobrze jest, że dziś dużo mam zajęcia i
kłopotu, bo to o tym wszystkim, co boli, myśleć nie daje”; „Od dzieciństwa
prawie opuszczony byłem i zapomniany, a później, gdy Bóg i praca trochę
mnie dźwignęły, nigdy mi Ojciec nie dawał dowodu swojego przywiązania
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Konstancja po poślubieniu Bolesława Łozińskiego „[...] niewiele skosztowała szczęścia, a dużo biedy”72. Udając się na zesłanie,
dobrowolnie podzieliła los męża. Listy córki z tego okresu pisarz
nazywa: „listami wnętrzności rozdzielającymi”73. Nie otrzymywał on
jednak ich zbyt często: „Od Kostusi – pisze do Lucjana Kraszewskiego – po pół roku wieści nie ma [...]”74. Możliwe, że Konstancja
pisała częściej listy do matki niż ojca. To jej donosiła bowiem o narodzinach bliźniąt na Syberii. Choć bardziej prawdopodobne wydaje
się, że Bolesławita pisząc o niezbyt bogatej korespondencji z córką,
ma na myśli także listy pisane do jego żony. Ta bowiem informowała
męża – jak choćby w przypadku powicia bliźniąt na Syberii – o tym,
co donosiła jej Konstancja w listach. Po zgonie męża (Bolesława
Łozińskiego) zdecydowała się ona na powrót do kraju, lecz po drodze zdarzył się wypadek, w wyniku którego Konstancja mocno się
potłukła i wpadła do rzeki. Zimna woda wywołała – śmiertelną w
skutkach – chorobę kobiety. Na zapalenie płuc chorowała ona także
wcześniej (w czasach swej młodości): „[...] Kostusia niebezpiecznie
zapadła na zapalenie płuc, które 14 dni w gorączce ją trzymało, tak
że doktór żadnej nie robił nadziei. Dzięki Bogu wyszła teraz z tego
zupełnie i jest zdrowa, ale ucierpieliśmy wiele przez ciąg jej słabości.
Najmniejszego już teraz nie ma niebezpieczeństwa, ale jakim się to
cudem stało, sam doktór wytłumaczyć nie umie”75. Zatem w młodości córka J. I. Kraszewskiego była w stanie bliskim śmierci. Pokonała jednak chorobę, by umrzeć na nią w wieku trzydziestu lat.
i nie chciał w niczym dopomóc, sądząc, że już mam dosyć. [...] Każdy z
Was, począwszy od szkół, więcej miał dowodów przywiązania od Rodziców niż ja; mnie odepchnięto jak obcego, posługując się tylko, gdy byłem
potrzebny”. Oba fragmenty wypowiedzi J. I. Kraszewskiego pochodzą z
Listów do Kajetana Kraszewskiego znajdujących się na stronach: 411 i 431.
71
J. I. Kraszewski, List do Anny Malskiej, w tegoż: Listy do rodziny
1820-1863..., s. 112.
72
Tenże, List do Jana Kraszewskiego, w tegoż: tamże, s. 491.
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Tenże, List do Kajetana Kraszewskiego, w tegoż: Listy do rodziny
1863-1886..., s. 38.
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Tenże, List do Lucjana Kraszewskiego, w tegoż: tamże, s. 33.
75
Tenże, List do Jana Kraszewskiego, w tegoż: Listy do rodziny 18201863..., s. 178.
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Rzeka w rodzinie J. I. Kraszewskiego nie tylko Konstancji
Łozińskiej przyniosła śmierć, bo także synowi Kajetana Kraszewskiego – Stanisławowi. Chłopiec, jak powszechnie mówiono, „[...]
życie zakończył – w kąpieli tknięty apopleksją [...]”76, lecz brat Bolesławity uważał, że Stanisław utonął w rzece i nie miał żadnej apopleksji. Naoczny świadek zdarzenia (Klemens Kantecki) wspomina,
iż po kąpieli razem „[...] siedzieli nad brzegiem, kiedy Staś raptem
spadł do wody i gdy go wydobyto – już nie żył – tak mówią i ci, co
tam byli i doktorowie, że to była apopleksja, ale u tak młodego
chłopca w 17 roku życia, lubo silnego – uwierzyć trudno, Bóg jeden
wie, co to było”77. Śmierć dziecka dla obu pisarzy była ogromnym
wstrząsem. Młodszy brat Bolesławity stracił syna, w którego pokładał „bardzo wielkie nadzieje”78. Chłopiec nie tylko pomagał mu − do
czternastego roku życia − w doświadczeniach meteorologicznych,
lecz sam dokonywał również badań astronomicznych (po uprzednim
poznaniu narzędzi ku temu służących)79. Można przypuszczać, iż
ojciec obrał sobie właśnie Stanisława na następcę, czyli osobę, która
przejmie po nim obserwatorium mieszczące się w Romanowie. Kajetan Kraszewski nie był w stanie − psychicznym − zanotować informacji w swoich zapiskach dziennych o śmierci chłopca. Taka notatka
pojawia się dopiero dwa tygodnie (11 VII 1875 roku) po jego zgonie,
co należy tłumaczyć, iż utrwalenie tego wydarzenia na piśmie stanowiło potwierdzenie tej wiadomości (coś całkowicie nieodwracal-

76

K. Kraszewski, dz. cyt., s. 410.
Tamże.
78
Tamże. W artykule jedynie sygnalizuję stosunek Kajetana Kraszewskiego do syna – Stanisława. Na temat najbliższej rodziny brata J.I. Kraszewskiego (żonie i dzieciach) pisze choćby: B. Kraszewski, Życiorys Kajetana Kraszewskiego, [w:] K. Kraszewski, dz. cyt., s. 516-517; T. Mencel, Z
dziejów Romanowa, w: Romanów i bracia Kraszewscy, pod red. A. Czobodzińskiej-Przybysławskiej, Donatech, Romanów 1995, s.36-37; 54-55.
79
Zob. S. Adamowicz, Stanisław Kraszewski (wspomnienie), [w:] E.A.
Iwanowski, Listki wichrem do Krakowa z Ukrainy przeniesione, wyd. 2
poprawione i powiększone znacznie, t. 3, Druk W. L. Anczyc i Spółka.
Nakład autora, Kraków 1902, s. 247.
77
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nego). O śmierci Stanisława powiadomiła J. I. Kraszewskiego córka
– Maria Augusta80.
Bolesławita każe bratu, szukać ukojenia w Bogu, bo wie, że
słowa pociechy nie zagłuszą bólu rodzica po stracie dziecka („Jaką ja
Ci mogę przynieść pociechę oprócz przypomnienia niezbadanych
wyroków Bożych i woli Jego. Niech Cię ten pocieszy, w którego
ręku smutek nasz i pociecha nasza”)81. Zachęca go do zmiany otoczenia – wyjazdu do Trenczyna, gdyż pobyt w miejscu, w którym
mieszkał Stanisław, nie pozwoli się mu pogodzić z jego odejściem
do domu Ojca. J. I. Kraszewski nie pisze dużo na temat starty, którą
poniósł brat. Włącza bowiem do listu zdania a nawet całe akapity
relacjonujące próbę sprzedaży obrazów we Frankfurcie i Paryżu czy
też wspomina o skutkach picia przez siebie wód Vichy. Nie koncentrując się na śmieci Stanisława, próbuje pomóc bratu pogodzić się z
zaistniałym zdarzeniem. Pragnie zająć czymś innym jego umysł, by
przestał on ciągle myśleć o tym, co się stało. Dla niego lekarstwem –
po śmierci Konstancji – była praca, która nie pozwoliła mu rozpamiętywać zgonu córki. Cierpiał tak samo jak Kajetan Kraszewski,
ale pracował, bo musiał i nie poddawał się rozpaczy po starcie Konstancji („Nie mam siły, a tu obowiązkowa praca nie pyta o to. Ledwo
się włóczę”)82.
80

Interesujący jest fakt, że Stanisław Kraszewski napisał powiastkę − na
kilka miesięcy przed śmiercią − noszącą tytuł: Sprawa kryminalna. Tak
samo bowiem nazywa się utwór J. I. Kraszewskiego napisany przez niego
trzy lata wcześniej (1872). Być może Stanisław czytał utwór stryja i pragnął
(bo miał ku temu zdolności) wypróbować swoich sił na polu pisarskich
(rozwijać się w tymże kierunku). Utwór syna Kajetana Kraszewskiego był
dobrze przyjęty przez publikę: „Gdy towarzysze wydali tajemnicę autorstwa
jego jednemu z naszych literatów (śp. Klemensowi Kanteckiemu), czasowo
przebywającemu w Rydze, po długich namowach musiał nasz młody pisarz
przeczytać mu swój pierwszy oryginalny utwór. Uścisk serdeczny był nagrodą i rzeczywiście podziwiać potrzeba było: umiejętne zestawienie faktów, skreślenie charakterów, humor wszędzie rozlany, a nade wszystko
czysty i poprawny język”. Tamże, s. 248.
81
J. I. Kraszewski, List do Kajetana Kraszewskiego, w tegoż: Listy do
rodziny 1863-1886..., s. 182.
82
Tamże, s. 124.
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Zakończenie
Życie rodzinne Bolesławity nie składało się z samych przyjemnych i szczęśliwych momentów (przyjście na świat dzieci, sukcesy odnoszone przez nich w szkołach, czas wspólnie spędzany z nimi), bo także trosk i smutków (choroby potomstwa, długi zaciągane
przez syna i jego wyjazd do Ameryki Południowej, śmierć córki).
Pomimo popełnianych przez dzieci licznych błędów pisarz zawsze
stał przy nich i starał się im pomóc choćby finansowo (spłacając
długi). Chronił je, gdy była tak potrzeba. Gdy sam nie był w stanie
udzielać im rad (podczas pobytu w Dreźnie), naznaczył opiekuna –
Kajetana Kraszewskiego. Nie zostawił ich zatem nigdy samych.
Czuwał nad nimi zarówno w dzieciństwie, jak i życiu dorosłym.
Nigdy nie przestał być ich ojcem, choć mógł od nich odseparować
się w Dreźnie, zrzucając wszelkie obowiązki na brata. Instruował −
listownie − Kajetana Kraszewskiego jak ma postępować z jego
dziećmi. Prosił brata o konkretne interwencje jak choćby w spawie
uregulowania spaw majątkowych pozostawionych przez niego w
kraju, za które później odpowiadał Franciszek Kraszewski.
Streszczenie:
Niniejszy artykuł naukowy przedstawia portret Józefa Ignacego Kraszewskiego jako ojca czworga dzieci (Konstancji, Jana Albina, Franciszka, Marii Augusty). Skonstruowany jest na podstawie
Listów do rodziny i Pamiętnika Bolesławity. Pisarz w listach rodzinnych jawi się jako troskliwy ojciec pomagający na każdym etapie
życia swoim dzieciom. Informuje skrupulatnie rodzinę (Jana i Zofię
Kraszewskich, Lucjana Kraszewskiego, Kajetana Kraszewskiego,
Annę Malską) na temat zdrowia, sukcesów, trudności, z którymi
borykają się jego pociechy.
Summary:
Józef Ignacy Kraszewski as a father of four children
The bellow scientific article shows the portrait of Józef Ignacy
Kraszewski as a father of four children (Konstancja, Jan Albin, Franciszek, Maria Augusta). The article based on Listy do rodziny and
Pamiętniki Bolesławita’s. In family letters writer appears as a
thoughtful father who supports all children their whose life. He in-

282

forms all members of family (Jan and Zofia Kraszewscy, Lucjan
Kraszewski, Kajetan Kraszewski, Anna Malską) about health, successes, difficulties his children.
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Piotr Chmiel

Zabezpieczenia prawne podstawą działalności menedżerów jako
ojców sukcesów przedsiębiorstwa
Wprowadzenie
Każde przedsiębiorstwo wchodzące na rynek ma swoje cele do
spełnienia. Gwarancją ich realizacji są między innymi podstawy
zasad demokratycznego państwa prawa, jakim jest Polska1. W zależności od formy czy sfery, w której określone przedsiębiorstwo ma
funkcjonować, różnią się one od siebie. Różni się również ich realizacja. Tak jak w życiu każdego człowieka – również w „życiu” każdej działalności gospodarczej istotne jest, aby wyznaczyć cele, do
których chce dążyć; należy ustalić cele pośrednie do realizacji tych
głównych oraz nieustannie pracować nad ich realizacją. Cele można
określić jako priorytety „firmy”, którym podporządkowuje swoje
działanie. Realizacja celu przypomina łańcuch połączonych ze sobą
elementów – wówczas, gdy choćby jeden z nich zawodzi – reszta,
choćby spełniała swoje zadania, nie wypełni go w całości. Ku realizacji takowego ważne jest stworzenie odpowiedniego programu,
projektu. Prawo chroni także przedsiębiorców przed nieuczciwą
konkurencją, co pozwala na dość swobodne poruszanie się na rynku i
brak obawy związanej z bezprawnymi zachowaniami konkurentów2.
Projekt składa się z czynności wykonywanych po to, aby zrealizować
nadrzędne cele; zajmuje on pewien okres czasu3. Natomiast zarządzanie projektami to dziedzina obejmująca zbiór czynności, które
pomagają w zdobywaniu wyznaczonych wcześniej celów. W celu
sprawnego zarządzania projektem zwykle “przechodzi” się przez
wszystkie etapy procesu jakimi są: inicjacja projektu, planowanie,
realizacja planu, nadzór nad wykonywaniem powierzonych obo1

Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.,
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
2
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211.
3
http://goprojekt.pl/baza_wiedzy/strona/podstawowe_pojecia/
(01.07.2017r.)
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wiązków, zakończenie prac nad projektem. Umiejętne zarządzanie
projektami to także dysponowanie odpowiednim poziomem wiedzy z
tego zakresu oraz stosowanie odpowiednich technik, metodyk (zależnie od rodzaju projektu)4. Wyróżnia się wiele metodyk zarządzania projektami5. Konsekwencja, motywowanie czy chociażby kwalifikacje to tylko niektóre elementy, bez których realizacja projektu
będzie niemożliwa. Sam twórca wybitnych dzieł dotyczących osiągania sukcesu – Napoleon Hill - mówił, że wygrywa tylko ten, kto
ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć
1. Demokratyczne państwo prawa
Art. 2 Konstytucji stanowi: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”6. Oznacza to, iż zasada demokratycznego państwa
prawa jest usytuowana we współczesnym konstytucjonalizmie7.
Przepis ten potwierdza zasadę demokratycznego państwa
prawnego, czyli takiego, w którym społeczeństwo ma wpływ na
władzę publiczną i ich udział w decyzjach państwowych8. Wynika z
niego też zasada poszanowania wolności i praw jednostki9. Konstytucja to najwyższy w hierarchii źródeł prawa akt normatywny10,11.
Wszystkie inne akty, znajdujące się w systemie źródeł prawa poniżej
Konstytucji - muszą być z nią zgodne.
4

Tamże.
http://goprojekt.pl/baza_wiedzy/strona/metodyki_w_zarzadzaniu/
(01.07.2017r.).
6
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz.U.
1997 nr 78 poz. 483.
7
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa
2009, s. 57.
8
A. Szpila, Konstytucyjne gwarancje praworządności w Polsce XXI
wieku, [w:] Praworządność w dobie XXI wieku, red. J. Zimny, Stalowa
Wola 2016, s. 131.
9
W. Szydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, komentarz do art. 2
Konstytucji RP, wyd. VII, Lex 2013.
10
W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, wyd. XXI, Poznań
2009, s. 35.
11
J. Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, wyd. II, Lublin, s. 118.
5
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Znaczną rolę w rozumowaniu pojęcia „demokratycznego państwa prawnego” odgrywa orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego12. Z tak lakonicznego przepisu Trybunał Konstytucyjny wydedukował znaczną liczbę innych zasad i definicji, które są fundamentalne dla obywateli i porządku prawnego oraz są podstawą istoty demokratycznego państwa prawnego.
2. Problematyka nieuczciwej konkurencji
Pojęcie konkurencji jest szeroko definiowanym pojęciem w
różnorakich publikacjach. Ustawodawca nie określił jednak bezpośrednio definicji legalnej tego pojęcia. Sąd Najwyższy w jednym z
wyroków stwierdził: „Złożone i wielopłaszczyznowe zagadnienie
konkurencji można określić jako rywalizację co najmniej dwóch
podmiotów w dążeniu do osiągnięcia tego samego celu, lecz z jednoczesnym działaniem zmierzającym do uzyskania przewagi. Konkurencja gospodarcza, rozumiana jako zespół środków i czynników
mających ukazać atrakcyjność i siłę przedsiębiorstwa, jest nieodłącznym elementem wolności handlowej i przemysłowej w warunkach
gospodarki rynkowej. Jednakże nie wszystkie środki użyte w celu
poparcia własnych dążeń w walce o rozszerzenie kręgu odbiorców
dla sprzedawanych (produkowanych) towarów okazują się – w świetle obowiązujących przepisów – dozwolonymi”13.
Artykuł 3 ustęp 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji stanowi: „Czynami nieuczciwej konkurencji są w
szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego
towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub
usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do
rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów,
pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do
rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także
12

A. Szpila, Konstytucyjne gwarancje praworządności w Polsce XXI
wieku, [w:] Praworządność w dobie XXI wieku, red. J. Zimny, Stalowa
Wola 2016, s.132.
13
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.05.1991r., sygn. akt: II CR
445/90.
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nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży
lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w
systemie konsorcyjnym”14.
3. Główne role i umiejętności menedżerów
Można odnaleźć wiele definicji menedżera – jedna z nich
brzmi: „menedżerem jest każda osoba, która odpowiada za ludzi i za
inne zasoby będące w dyspozycji organizacji”15.
Każde przedsiębiorstwo, chcące osiągnąć sukces, musi posiadać wykwalifikowaną kadrę. Nie inaczej jest z menedżerami. To oni
często sprawują pieczę nad wieloma czynnościami i również dzięki
nim realizacja projektu może zakończyć się sukcesem.
Na podstawie intensywnych badań, Henry Mitzberg dokonał
podziału ról menedżerów; wylicza on 10 rodzajów różnych ról, które
można zaliczyć do trzech podstawowych kategorii: interpersonalnej,
informacyjnej i decyzyjnej16. Całość znajduje się w tabeli poniżej.
Tabela 1. Podstawowe role menedżerskie
Kategoria

Rola
Reprezentant

Interpersonalna
Przywódca
Łącznik
Informacyjna

Obserwator

Propagator
Rzecznik

14

Przykładowe zadania
Udział w uroczystym otwarciu
nowego zakładu.
Zachęcanie pracowników do
zwiększenia wydajności.
Koordynacja działań dwóch grup
projektowych.
Śledzenie sprawozdań branżowych w celu nadążania za rozwojem wydarzeń.
Wysyłanie notatek prezentujących
nowe inicjatywy organizacji.
Wygłaszanie przemówienia omawiającego plany wzrostu.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211.
15
B. Kożuch, Nauka o organizacji, wyd. I, Warszawa 2009, s. 141.
16
R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa
1998, s. 52.
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Decyzyjna

Przedsiębiorca
Przeciwdziałający
zakłóceniom
Dysponent zasobów
Negocjator

Opracowywanie nowych pomysłów innowacyjnych.
Rozwiązywanie konfliktu między
podwładnymi.
Dokonywanie przeglądów i rewizji wniosków budżetowych.
Negocjowanie porozumienia z
kluczowym dostawcą albo związkiem zawodowym.

Źródło: Griffin, 1998, s. 53.

Mamy do czynienia z trzema rolami interpersonalnymi. Pierwsza z nich to reprezentacyjna – to on bierze udział w oficjalnych
spotkaniach, uroczystych otwarciach zakładu czy prezentowaniu
firmy na zewnątrz. Menedżer pełni również rolę przywódcy – angażuje się w pracę zespołu, motywuje go do efektywniejszej pracy i w
miarę możliwości szkoli go. Pokazuje, jak należy pracować, aby
osiągnąć odpowiedni rezultat, daje przykład podwładnym. Ostatnia
rola w tej kategorii to rola łącznika. W ramach tego obowiązku, menedżer ma zawiązywać odpowiednie stosunki interpersonalne pomiędzy grupami czy całymi przedsiębiorstwami. Znanym przykładem może być współpraca IBM i Apple, którzy współpracowali w
celu rozwoju nowej techniki17.
Drugą podstawową kategorią, w ramach której menedżerowie
funkcjonują to role informacyjne. Pierwsza rola polega na obserwacji, który wyszukuje interesujących i wartościowych informacji.
Menedżer stara się zebrać możliwie najwięcej wiadomości. Jest on
też propagatorem, bowiem przesyła właściwe informacje innym.
Trzecią rolą jest funkcja rzecznika, który w sformalizowany sposób
przekazuje podmiotom zainteresowanym informacje dotyczące firmy
na zewnątrz. Na przykład kierownik zakładu w Union Carbide może
przekazywać informacje na najwyższy szczebel kierowniczy, tak aby
najwyższe kierownictwo było lepiej poinformowane o działaniach
zakładu. Często rola rzecznika jest mylona z rolą reprezentanta, jednak główną różnicą jest to, iż menedżer pełniący funkcję rzecznika
jest formalnym „nośnikiem informacji”, podczas gdy rola reprezen17
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tanta polega niejako na samym jestestwie, byciu symbolem organizacji na zewnątrz18. Świetnym przykładem jest postać K. I. Wayans’a. „Współcześni menedżerowie muszą odgrywać najrozmaitsze
role. Nie jest tu wyjątkiem również Keenan Ivory Wayans, twórca
serialu Fox Television „Na żywo i w kolorze”. Jako twórca serialu
musiał on „sprzedać” swój pomysł sieci (przedsiębiorca). Jako producent serialu musiał utrzymać motywację członków swojej ekipy
(przywódca), koordynował działalność produkcyjną (łącznik) i zapewniał odpowiednie informowanie ludzi o przyszłych działaniach
(propagator). Wayans pisał również scenariusze i sam występował
przed kamerą”19. Jest to doskonały przykład wielozadaniowości menedżera, który musi angażować się w szerokie ramy obowiązków,
pozornie niepowiązanych ze sobą, jednak tworzących jedną, spójną
całość.
Ostatnim podziałem są role decyzyjne. Pierwsza z nich to rola
przedsiębiorcy, pomysłodawcy innowacyjnych, nowatorskich rozwiązań. Druga to rola przeciwdziałającego zakłóceniom, której zadaniem jest prewencyjna działalność w firmie, aby nie wystąpiły
różnej natury zakłócenia, spory. Następną rolą jaką pełni menedżer
to dysponent zasobów – jak sama nazwa wskazuje, menedżer rozdysponowuje środki budżetowe oraz dokonuje selekcji różnego rodzaju
wniosków budżetowych i wybiera najbliższego sobie współpracownika. Czwartą rolą decyzyjną jest rola negocjatora. W tym przypadku
menedżer jest reprezentantem przedsiębiorstwa i prowadzi negocjacje z innymi organizacjami, podmiotami. Istnieje również możliwość, że menedżer występuje w roli mediatora pomiędzy dwoma
stronami, pracownikami20.
Oprócz pełnienia różnego rodzaju ról, menedżerowie muszą
również wykazywać się odpowiednimi umiejętnościami, które umożliwią realizację odpowiednich zadań w swojej pracy.
Generalnie wyróżnia się trzy najważniejsze typy umiejętności
menedżerskich – techniczne, interpersonalne i koncepcyjne, jednak
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wymienia się także umiejętności diagnostyczne i analityczne jako
podstawę powodzenia w pracy menedżerskiej21.
Umiejętności techniczne to zdolności podstawowe, chcąc zrozumieć sposoby wykonywania pracy czy realizacji celów – niezbędne jest, by takową wiedzę posiąść. Za przykład może służyć zobrazowanie konkretnego zawodu, np. lekarz, mechanik, krawiec –
wszyscy z nich osiągają pewien poziom umiejętności technicznych
poprzez studiowanie danej dziedziny. Kolejnym etapem jest nabieranie doświadczenia w realnych warunkach pracy.
Umiejętności interpersonalne, inaczej społeczne, opierają się
na kontaktach z innymi ludźmi. Menedżer jest osobą, która nieustannie musi nawiązywać kontakt z nowo poznanymi osobami, stąd
istotnym jest, aby menedżer posiadał umiejętności nawiązywania
dobrych relacji, kontaktów z pojedynczymi osobami, ale również
całymi grupami. Z całą pewnością, umiejętności te znacznie zwiększają szansę na osiągnięcie sukcesu w pracy w zawodzie menedżera.
Umiejętności koncepcyjne opierają się głównie na abstrakcyjnym myśleniu, to znaczy na łączeniu pewnych elementów w całość,
trzeźwe spojrzenie na poszczególne części przedsiębiorstwa i jego
otoczenia, tak aby móc sformułować odpowiednie wnioski na konkretnym etapie – co zrobić w sytuacji, gdy organizacja zaczyna ponosić straty, a co, kiedy należy utrzymać odpowiednie zainteresowanie na rynku swoim, szeroko pojętym, produktem. Przykładem może
być sytuacja firmy Boeing Company. „Kilkadziesiąt lat temu była
bliska zaprzestania produkcji modelu 737 ze względu na spadek
sprzedaży krajowej. Wtedy właśnie jeden z menedżerów, Bob Norton, zrozumiał, że „firma” musi się zdobyć na bardziej globalne spojrzenie na rynek samolotów. Koncentrując się na tych samych elementach, które kiedyś były źródłem sukcesu modelu 737 w Stanach
Zjednoczonych, Boeing zdołał wprowadzić go na rynki krajów rozwijających się. Realizowana tam wyższa sprzedaż skompensowała
spadek sprzedaży na rynku krajowym i w rezultacie „firma” zdołała
utrzymać wysoce zyskowny asortyment dłużej, niż można się było
tego spodziewać. Drogę do tego sukcesu utorowały koncepcyjne
umiejętności indywidualnego menedżera”.
21
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Umiejętności diagnostyczne i analityczne - umożliwiające
menedżerowi zaprojektowanie najwłaściwszej reakcji w danej sytuacji. Kierownik diagnozuje i analizuje problemy w organizacji, badając ich symptomy, przyczyny i przygotowuje stosowne rozwiązania,
które mogą być wykorzystane w najbliższej przyszłości22.
Reasumując, można stwierdzić, iż menedżer może pełnić wiele ról i powinien posiadać odpowiednie umiejętności, umożliwiające
realizację danego celu na wysokim, zadowalającym organizację poziomie. Również przytoczone przykłady udowadniają, iż rola menedżera może być znacząca dla bytu firmy i to on niejednokrotnie może uratować przedsiębiorstwo przed stratami bądź nawet upadkiem.
4. Korzyści wynikające z umiejętnego zarządzania projektami
Zarządzanie projektem to praca, którą wykonuje się na różnych etapach prosperowania firmy. Polega na ciągłym stosowaniu
się do założonego wcześniej planu w określonym czasie, zakresie i
przy założonym budżecie. Zarządzanie projektem może być definiowane również jako zespół działań kierowniczych związanych z realizacją projektów oraz zbiór wykorzystywanych w tych działaniach
zasad, metod i środków. Polega ono na zastosowaniu wiedzy, doświadczeń, narzędzi, metod oraz technik w działaniach projektowych
w celu osiągnięcia potrzeb i oczekiwań interesariuszy. Zarządzanie
projektem może być po prostu przenoszeniem biura w inne miejsce,
połączeniem dwóch dotychczas osobno działających firm czy chociażby organizowanie wydarzenia. Jednak często zarządzanie projektem to po prostu praca nad tworzeniem, zmienianiem czy udoskonalaniem nowego produktu lub praca nad konstruowaniem i planowaniem wyglądu nowej strony www, projektowaniu logo oraz innych
materiałów identyfikujących daną firmę23. Zarządzanie projektem
możemy także zdefiniować jako system decyzyjny przedsiębiorstwa,
mający za zadanie opracowanie projektów gospodarczych, badawczych i innych24.
22
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Dobre zarządzanie projektem nie dopuści do sytuacji, kiedy
projekt nie zostanie zrealizowany w odpowiednim terminie, co spowoduje kurczenie się budżetu przeznaczonego na ten cel i w konsekwencji brak realizacji projektu. Pewnych rzeczy nie da się odwrócić, dlatego też lepiej nie ryzykować poprzez brak doświadczenia i
umiejętności możliwość niezrealizowania istotnego, mogącego przyczynić się do rozwoju naszej firmy projektu25.
„Niektórzy są przekonani, że profesjonalne zarządzanie projektami to wyższe koszty. Jest wręcz przeciwnie. Dobre zarządzanie
zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu oraz pozwala osiągnąć zdecydowanie lepsze wyniki, przy jednocześnie dużo niższych kosztach,
mniejszym wysiłku i to w krótszym czasie. Dzięki dobremu zarządzaniu nie ryzykujemy, że pojawią się opóźnienia, konieczność
wprowadzenia kosztownych poprawek, czy też stracimy dobre relacje z klientem oraz potencjalną pracę przy kolejnych projektach”26.
Podany przykład stanowi bardzo częsty problem, z którym zmaga się
wiele firm, bowiem chcąc za wszelką cenę zaoszczędzić, sami dokładają sobie dodatkowych kosztów, ponieważ zazwyczaj różnego
rodzaju inwestycje tzw. „po kosztach” wiążą się z przewlekłymi
komplikacjami i powodują opóźnienia oraz, paradoksalnie, wyższe
koszty.
Tabela 2. Charakterystyka zarządzania projektami27
Cechy charakterystyczne projektów
wyjątkowość
długotrwałość
złożoność
znaczny udział wykonawców
zewnętrznych

Cechy
charakterystyczne zarządzania
projektami
niepewność
nieprzewidywalność
trudności realizacyjne
uzależnienie się od
partnerów zewnętrznych

Symptomy niewłaściwego zarządzania projektami
przekroczenie kosztów
odstępstwo od planu
niespełnienie wymagań
technicznych
problemy z egzekucją
umów

25
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intensywne współdziałanie
wielostronne zależności
wysokie ryzyko

trudności w zakresie
planowania
konieczność wizualizacji

zakłócenia
komunikacyjne
trudności koordynacyjne

szczególna kontrola ze krytyka ze strony opinii
strony
naczelnego publicznej, niechęć do
kierownictwa
odważnych decyzji
duże
potencjalne szczególne zaintereso- ataki ze strony konkurenkorzyści
wanie naczelnego kie- tów
rownictwa
Źródło: E. Turban, J.R. Meredith, Fundamentals of Management
Science, Business Publications, Plano 1985, s. 320; M. Trocki B. Grucza,
K. Ogonek, Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2003, s. 27.

Powyższa tabela zestawia najważniejsze cechy zarówno projektów, zarządzania nimi oraz przesłanek złego zarządzania projektami. Jak da się zauważyć, przygotowanie rzetelnego projektu nie
jest takie proste. Jest on złożony, istnieje dużo współzależności, może być ryzykowny. Projekt sam w sobie jest podstawą efektywnego
dokonania zmiany, osiągnięcia celu i musi być wykonany starannie,
z dbałością o detale. Jeżeli będzie przygotowany odpowiednio, to też
zarządzanie nim będzie znacznie łatwiejsze. Gwarantem zrealizowania projektu są wykwalifikowani menedżerowie. W tabeli są również
wyszczególnione okoliczności, które sygnalizują niewłaściwe zarządzaniem projektem. Przekroczenie budżetu, odstępstwo od planu czy
zaburzenia komunikacji interpersonalnej będą przykładami niewłaściwego zarządzaniem projektem i należy dążyć do tego, aby ich
unikać.
5. Menadżerowie w procesie zarządzania projektami
Projekt, czyli zbiór działań, który przy wcześniej wymienionych założeniach, ma dążyć do realizacji celu jest fundamentem
powodzenia danej organizacji. Instytut Zarządzania Projektem (PMI)
definiuje projekt jako „jednorazowy wysiłek podjęty po to, by wytworzyć unikalny projekt lub usługę” oraz „zastosowanie wiedzy,
umiejętności, narzędzi i technik działania projektu w celu zaspokojenia lub nawet przekroczenia potrzeb i oczekiwań udziałowców zwią-
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zanych z tym projektem”. Niebywale istotny jest również zespół
ludzi, który będzie współpracował, współdziałał. Kolejny raz ważną
rolę odgrywa tutaj menedżer, którzy może stworzyć miłą, przyjazną
atmosferę, a jednocześnie odpowiednio zmotywować do ciężkiej
pracy. Menedżer projektu powinien być ustanowiony już na samym
jego początku. Już na tym etapie należy określić cele i ostateczny
produkt projektu. Powinno się też ustalić stan dostępnych zasobów
oraz terminy wykonania. Następnie menedżer musi rozpocząć procesy planowania, koordynacji i monitorowania projektu28. Menedżer,
zarządzając projektem, odpowiada za wiele obszarów, które tworzą
jedną całość i muszą być ze sobą ściśle powiązane, uzupełniać się,
aby projekt zakończył się sukcesem. W skład jego obowiązków
wchodzi ciągła kontrola realizacji zadań, integracja zespołu, podwładnych – tak aby atmosfera sprzyjała twórczej postawie każdej
jednostki. Ważnym aspektem jest zarządzanie czasem; to menedżer
ma nadzorować realizacje wszystkich zadań cząstkowych pod
względem czasu. Jednak istotne jest również aby wszelkie działania
niosły ze sobą określoną jakość. Innym ważną kwestią jest sprawowanie pieczy nad budżetem danego projektu, stąd ważne jest przestrzeganie terminów, wykonywanie wszystkich zadań w czasie. Inną
ważną działalnością menedżera jest zarządzanie ryzykiem – to on ma
przewidywać możliwość wystąpienia takowego czy też zlokalizować
jego źródło i zaproponować racjonalne rozwiązania, tak aby organizacja na tym nie ucierpiała29.
Sprawowanie ciągłej kontroli nad wieloma kwestiami dotyczącymi zarządzania projektem wymaga od menedżera odpowiedzialności za zespół i za realizację projektu, za wykonywanie różnego typu zadań, które pozwolą osiągnięcie celu – wdrożenie projektu.

28
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6. Cechy wybitnego menedżera
Każdy menedżer powinien posiadać wiele różnorakich umiejętności, jednak realia weryfikują je i weryfikują też wiedzę teoretyczną z praktyką.
Pierwszą cechą wyróżniającą menedżera wybitnego są wysokie klasyfikacje zawodowe, wiedza psychologiczna, zdolności przywódcze. Wszystkie te umiejętności zostały omówione wyżej, natomiast jest to kolejny dowód, iż są one niebywale ważne w zawodzie
menedżera. Istotne jest, żeby menedżer ciągle przyswajał nowe informację, bowiem świat nieustannie rozwija się i mamy do czynienia
z nowymi rozwiązaniami w różnych zakresach wiedzy.
Kolejną cechą są umiejętności interpersonalne – komunikowania się z ludźmi i rozumienie ich; uznanie dla ich poczucia wartości. Każdy z nas jest inny, jednak ważne dla zawodu menedżera jest,
aby respektował inne poglądy czy światopoglądy swoich podwładnych i skupił się głównie na wartościach, którą ze sobą niosą.
Następną istotną cechą jest odpowiedzialność społeczna i
zmysł pracy zespołowej. Przekonanie ze strony menedżera pełni
istotną rolę, bowiem wiara w to, iż jego praca przyniesie wymierne
korzyści znacznej ilości ludzi stanowi dla niego samego motywację,
ale i odpowiedzialność związaną z użytecznością czy wystarczającą
jakością wdrażanego produktu. Menedżer musi czuć, że to, co wykonuje ma prawdziwą wartość. Powinien on też odnajdywać się w pracy zespołowej, scalać zespół, pomagać mu w trudnych momentach.
Stwarzanie pozytywnej motywacji do pracy. Dbanie o pozytywną atmosferę w pracy również należy do cech wybitnego menedżera. To on po zapoznaniu swoich podwładnych, powinien każdego
umiejętnie zmotywować, a całościowo - budować dobrą atmosferę w
organizacji.
Inną cechą jest bezpośrednie, odważne angażowanie się w
problemy. Gotowość do ponoszenia ryzyka i odpowiedzialności.
Menedżer powinien potrafić rozwiązywać powstałe problemy, ale też
próbować zapobiec takowym. Ogół pracy menedżera niesie ze sobą
dużą odpowiedzialność, której powinien być świadomy.
Kolejna cecha to dbałość o wspólne interesy i uznane wartości. Poczucie wspólnoty przy rozwiązywaniu problemów. Menedżer
musi mieć na względzie przede wszystkim wspólne interesy organi-
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zacji; przy rozwiązywaniu problemów nie powinien urazić niczyich
wartości.
Następną cechą jest umiejętność kalkulacji i analizowania poziomu ryzyka, poszukiwania szans i szybkiego reagowania na pojawiające się okazje. Menedżer powinien doskonale znać rynek, na
którym funkcjonuje; powinien umieć płynnie reagować na impulsy
napływające z otoczenia organizacji.
Menedżer powinien koncentrować działania na podstawie
ustalonych priorytetów oraz wykazywać się cierpliwością, wytrwałością i uporem w dążeniu do osiągania określonych celów. Realizacja
celu bardzo często wymaga wielu wyrzeczeń, jednak wybitny menedżer powinien uporać się z każdym z nich, poprzez wytrwałe, cierpliwe dążenie do celu.
Ostatnią cechą jest zdolność do działania pod naciskami zewnętrznymi, utrzymanie sprawności w sytuacjach pełnych napięć i
odporność na frustrację. Występowanie interesariuszy, którzy tworzą
naciski powoduje dodatkowy dyskomfort pracy w stresie, jednak
menedżer powinien sobie radzić z tego rodzaju niedogodnościami.
Niewątpliwie wielu menedżerów posiada niektóre z wymienionych wyżej umiejętności, jednak wybitnych menedżerów wyróżnia to, iż posiadają wszystkie z nich. Mają oni opanowaną teorię
działania, ale także potrafią ją odnieść w praktyce30.
Podsumowanie
Zawód menedżera wymaga dużego zakresu wiedzy, która pozornie nie jest ze sobą powiązana. Dopiero realizacja projektu przez
menedżera udowadnia, że informacje z różnych dziedzin nauki łączą
się ze sobą i pozwalają odpowiednio wykonać zadania.
Menedżer pełni wiele ról. Jest niezwykle istotnym ogniwem w
procesie realizacji projektu, bowiem to on nadzoruje, kontroluje poczynania zespołu. Pełni role zarówno motywatora, zarządcy budżetem czy chociażby reprezentanta. Role, które można rozdzielić na
trzy różne stanowiska skupiają się w samym menedżerze – to udowadnia, jak rozległą wiedzę i umiejętności powinien posiadać.

30

Notatki własne z przedmiotu Nauka o Organizacji, P. Chmiel.
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Pełnienie tego zawodu przy wielu naciskach z zewnątrz, panującym stresie i w wielu wypadkach częstych spięciach, nie należy do
łatwych. Zarządzanie projektem wymaga od menedżera poświęcenia,
zaangażowania, odpowiedzialności, bowiem to właśnie menedżer
jest koordynującym te działania. Nie każdy menedżer podoła zadaniu, jednak ci mający szeroki zakres wiedzy mogą się okazać kluczowi dla przedsiębiorstwa – mogą okazać się ojcami sukcesu.
Prawo natomiast stoi na straży legalnej konkurencji przedsiębiorstw, której owoce będą stanowiły korzyść dla konsumentów.
Znajdzie tu zastosowanie szereg przepisów prawnych, które już
wcześniej zostały wspomniane, ale także inne, a są to m.in. przepisy
dotyczące znakowania produktów31, przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów32 czy chociażby szereg przepisów dotyczących reklamy – na przykład związana z reklamą napojów alkoholowych33.
Streszczenie:
Szereg przepisów stanowiący polski porządek prawny gwarantuje menedżerom, a w konsekwencji przedsiębiorstwom, skuteczną
działalność na rynku. Prawo chroni przed bezprawną działalnością
konkurencji, a Polska – jako demokratyczne państwo prawa zapewnia swobodę działalności. Menedżer musi wykazywać się różnego
rodzaju umiejętnościami, dzięki którym będzie w stanie wypełnić
powierzone mu zadania. Wybitni menedżerowie wyróżniają się zespołem określonych cech, które pozwalają im na wypełnienie swoich
obowiązków na bardzo wysokim poziomie – często są nazywani
„ojcami sukcesu”.
Summary:
A number of regulations which constitute the Polish law guarantee the managers, and consequently the companies, effective busi31

Ustawa z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych, Dz. U. 1985
nr 5 poz. 17.
32
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz. U. 2003 nr 229 poz. 2275.
33
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230.
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ness on the market. The law protects against unlawful competition,
and the Republic of Poland as a democratic state ruled by law, provides freedom of activity. The manager has to demonstrate a variety
of skills which will allow him to fulfill the tasks assigned to him.
Outstanding managers are distinguished by a set of specific qualities
which allow them to fulfill their duties at a very high level – they are
often called “fathers of a success”.
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Naprotechnologia – kompromis między nauką a Kościołem
w leczeniu niepłodności – aspekt pedagogiczny
Wstęp
Z biegiem lat wzrosła liczba par, które zmagają się z problemem niepłodności. Na płodność każdego człowieka wpływa duża
liczba czynników, właściwie każdy aspekt życia człowieka ma znaczenie. Istotne są czynniki genetyczne, środowisko, warunki społeczne, socjalne, wykonywana praca, czy też poziom i dostępność
opieki medycznej, choroby i przyjmowane leki. Nie mniejszą rolę
odgrywa styl życia, aktywność fizyczna oraz odpowiednio zbilansowana dieta, czy stosowanie używek. Prawidłowy tryb życia przyczyni się do sprawniejszego funkcjonowania narządów rozrodczych oraz
polepszenia stanu zdrowia, natomiast brak dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne skutkować może zaburzeniami pracy organizmu,
w tym także problemami z płodnością. Pod pojęciem niepłodności
rozumieć powinniśmy niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnego współżycia płciowego, tj. współżycia 3 - 4 razy w tygodniu,
utrzymującego się powyżej 12 miesięcy, bez stosowania środków
antykoncepcyjnych, czy też innych metod zapobiegających1. Niepłodność została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za
chorobę społeczną, która dotyka obecnie około 10 - 15% par w wieku reprodukcyjnym. Przyczyny niepłodności w małżeństwach leżą u
35% par po stronie kobiet, u 35% jest to czynnik męski. W 10%
przypadków trudności leżą po obu stronach, natomiast aż u 20%
przyczyna nie została ustalona2. Wartości liczbowe odnośnie odsetka
niepłodnych par oraz etiologii problemów różnią się w opracowaniach autorów, jednak są one w większości zbliżone. Celem tej pracy
jest przegląd przyczyn niepłodności oraz metod leczenia. Problemy z
1

C. Łepecka-Klusek, A. B. Pilewska-Kozak, G. Jakiel, Niepłodność w
świetle definicji choroby podanej przez WHO, Med. Ogólna, 2012, Tom 18,
Nr 2, 163-166
2
Położnictwo i ginekologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2007, s. 737-741
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zajściem w ciążę odbijają się echem na psychice obu małżonków, a
decyzja odnośnie wyboru terapii nie jest łatwa. Wątpliwości moralne
i dyskusje wokół metod leczenia niepłodności utrudniają małżonkom
już i tak skomplikowaną decyzje.
Przyczyny żeńskiej niepłodności
U kobiet przyczyny niepłodności wynikać mogą zarówno z
problemów na etapie wytworzenia komórki jajowej, jak i zagnieżdżenia zarodka oraz zapewnienia mu odpowiednich warunków do
rozwoju przez kolejne 9 miesięcy. Każde z tych zadań jest niezwykle
obciążające dla organizmu i wymaga spełnienia wielu warunków.
Najważniejszą grupą zaburzeń powodujących niepłodność, zaraz oczywiście po czynnikach genetycznych, są kłopoty dotyczące
budowy i/lub funkcjonowania narządów rozrodczych. Szczególnie
trudne do wyeliminowania są czynniki powodujące zaburzenia jajeczkowania. Począwszy od nieprawidłowej budowy jajnika, wiążącej się z wystąpieniem zespołu Turnera, poprzez raka jajnika, zaburzenia ciałka żółtego, aż do przedwczesnej menopauzy oraz zespołu
policystycznych jajników. Każde z tych zaburzeń skutkuje brakiem
produkcji komórek jajowych. Kiedy jednak uda się organizmowi
wyprodukować komórkę jajową, napotkać on może problemy w
obrębie jajowodu, czy też macicy. Endometrioza, stany zapalne czy
zrosty w obrębie miednicy małej wpływają niekorzystnie na drożność jajowodów, co stanowi przeszkodę między innymi w zapłodnieniu. Zaburzenia rozwojowe w obrębie macicy, mięśniaki macicy
czy też zrosty wewnątrzmaciczne, występujące w zespole Ashermana, stanowią utrudnienie w dalszej drodze zapłodnionej komórki
jajowej, implantacji zarodka i jego rozwoju. Ciężkimi do zniwelowania i stanowiącymi nie mniejszą barierę są wszelkie choroby i
czynniki powodujące zwężenie pochwy oraz szyjki macicy. W transporcie nasienia do światła macicy może przeszkodzić także nieprawidłowy śluz szyjkowy, a jeszcze większym problemem mogą się
okazać przeciwciała przeciwspermowe34.
3

T. Dmochowski, Zmniejszona płodność i niepłodność, [w:] M.
Troszyński M. (red.), Naturalne planowanie rodziny. Podręcznik dla
nauczycieli naturalnego planowania rodziny, BONAMI, Warszawa 2006
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W całym procesie prowadzącym do narodzin małego człowieka niezwykle istotną rolę odgrywają hormony, zarówno w organizmie kobiety, jak i mężczyzny. W obu przypadkach niepłodność
może się wiązać z zaburzeniami hormonów płciowych, chorobami
przysadki mózgowej, ze szczególnym uwzględnieniem hiperprolaktynemii, a także problemami z tarczycą oraz nadnerczami5. Wszystkie te zaburzenia powodują zachwianie gospodarki hormonalnej, co
niekorzystnie wpływa na stan całego organizmu. Forma fizyczna
organizmu również ma ogromny wpływ na zdolności prokreacyjne
danej osoby, a waga ciała koreluje ze stanem hormonalnym, metabolicznym organizmu, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego6. Wnioskować można, że zdrowy tryb życia
oraz odpowiednia i zróżnicowana dieta, powinny być dla osób planujących ciążę szczególnie istotne. Dlatego też powinno się zadbać o
zawartość talerza oraz odpowiednią aktywność fizyczną, a także
wyeliminować wszelkie używki. Udowodniono, bowiem, że alkohol
i papierosy, a nawet spożywana w dużych ilościach kawa, negatywnie wpływają na stan zdrowotny organizmu. Nie wspominając o
narkotykach, które używane nawet w niewielkich ilościach, odbić się
mogą na zdrowiu. Istotna jest również kwestia psychicznego zdrowia, wszelkie zaburzenia psychogenne powodują trudności i mogą
się przyczyniać do stanu zmniejszonej płodności7. Lista przyczyn
niepłodności jest niezwykle długa, genezy niemożności zajścia w
ciążę szukać można niemal w każdym zakamarku organizmu, również w sferze psychologicznej. Dlatego też ważna jest obserwacja
organizmu, szczera rozmowa z lekarzem oraz szereg badań. Zatajanie wstydliwych szczegółów może prowadzić do błędnej diagnozy, a
4

J. Piechowska, E. Roczon, A. Bazylewicz, Zastosowanie techniki
ultrasonograficznej w diagnostyce i leczeniu niepłodności., European
Journal of Medical Technologies, 2015, 1(6), s.1-6
5
V. Skrzypulec, K. Nowosielski, A. Drosdzol, R. Kowalaczyk,
Zaburzenia seksualne w wybranych endokrynopatiach, Endokrynol Pol
2005, 6(56), s.964-969
6
M. Hajduk, Wpływ masy ciała na płodności u kobiet, Endokrynol
Otyłość, 2012, 8(3), s.93-97
7
D. Wickiewicz, M. Zimmer, Otyłość a problem niepłodności u kobiet,
Perinatol Neonatol Ginekol, 2008, 1(2), s.138 – 140
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niestety bez znalezienia przyczyny, lekarz nie będzie w stanie zlecić
odpowiedniego leczenia.
Przyczyny męskiej niepłodności
W przypadku mężczyzn lista przyczyn niepłodności nie jest
wcale krótsza, otwierają ją oczywiście czynniki genetyczne, podobnie jak u kobiet. Czasami skazując na bezpłodność, a czasami stanowiąc przeszkodę, możliwą do ominięcia. Kolejnym elementem
wspólnym u kobiet oraz mężczyzn są zaburzenia gospodarki hormonalnej. U mężczyzn także problemy z przysadką, czy też tarczycą,
mogą wpłynąć na wytwarzanie nasienia oraz jego jakość8.
Problemy z wytwarzaniem nasienia i jego wartością mogą
wynikać przede wszystkim z zaburzeń w obrębie jąder. Wszelkie
uszkodzenia męskich gonad podczas chorób wirusowych (jak na
przykład świnka), urazy, nowotwory jąder, wnętrostwo, niedoczynność, idiopatyczna, zapalenia w obrębie narządów rozrodczych, a
także wiele innych zaburzeń w tym narządzie prowadzić może do
zatrzymania produkcji plemników lub złej jakości nasienia. Kolejne
zaburzenia pojawić się mogą na drodze transportu nasienia na zewnątrz organizmu, jako przykłady podać można spodziectwo oraz
wytrysk wsteczny9.
Lista przyczyn zawiera także tryb życia mężczyzny, z analizy
literatury wynika, że przyczynami męskiej niepłodności mogą być
zła dieta i nałogi, siedzący tryb życia oraz złe używanie sprzętu elektronicznego, które może prowadzić do zaburzeń termoregulacji jąder.
Jądra są bardzo wrażliwymi na temperaturę narządami, które do
prawidłowego funkcjonowania potrzebują temperatury o 3-4 stopni
niższej, niż temperatura ciała. Wyniki wielu badań prowadzonych w
tej kwestii wykazało, że wysoka temperatura powodować może
zmiany morfologiczne w jądrze i spermatocytach, a także pogorszenie jakości produkowanych plemników oraz spadek ich liczby. Wykazano, że na temperaturę jąder niekorzystnie wpływać może obcisła
bielizna, siedzący tryb życia oraz środowisko pracy. Równie niekorzystne dla procesu spermatogenezy, co stała ekspozycja na wysokie
8
9
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temperatury w miejscu pracy, są długie kąpiele w gorącej wodzie
oraz częste przebywanie w saunie. Wraz z postępem techniki zaczęliśmy na co dzień stosować komputery przenośne oraz telefony, nowoczesny sprzęt elektroniczny również może prowadzić do przegrzewania jąder czy też pogorszenia jakości plemników. Wpływ
telefonów komórkowych na nasze zdrowie, nie tylko w aspekcie
układu rozrodczego, dalej jest badany10.
Wpływ diety oraz masy ciała na niepłodność
Styl odżywiania wpływa na płodność żeńską oraz męską, co
wiadomo od dawna. Dieta i aktywność fizyczna mają bezpośredni
oraz pośredni wpływa na zdolność organizmu do poczęcia potomka.
Nieprawidłowy styl żywienia oraz niska aktywność prowadzić mogą
do otyłości, a ta negatywnie odbija się na zdrowiu całego organizmu,
więc także układu rozrodczego. U osób otyłych występują problemy
hormonalne, będące przyczyną i/lub skutkiem wysokiej masy ciała, u
kobiet otyłość prowadzić może do zaburzenia miesiączkowania,
większego ryzyka poronień oraz większego zagrożenia powikłaniami
podczas zabiegów chirurgicznych. U osób z nadwagą odnotowuje się
również mniejszą skuteczność leczenia niepłodności11. Niestety zbyt
mała masa ciała, niedowaga, stanowi nie mniejszą barykadę na drodze do upragnionego dziecka.
Wskazane jest zastąpienie przez kobiety wysoko przetworzonych produktów, bogatych w węglowodany produkty niepoddane
obróbce, bogate w błonnik. Stężenie węglowodanów ściśle koreluje z
poziomem glukozy i insuliny, te natomiast wpływają na gospodarkę
hormonalną. Należy również zadbać o równowagę między reaktywnymi formami tlenu, a aktywnością antyoksydacyjną w organizmie,
jej zaburzenie wpływa negatywnie na wytwarzanie komórek rozrodczych. U kobiet, o wzajemnym stosunku hormonów żeńskich i męskich w organizmie, decydują również białka, ich zbyt niski poziom
10

E. Synak, M. Jendraszczak, I. Skibińska, K. Kątniak, R. Czarnecka–
Kłos, A. Sadowska, Styl życia współczesnego mężczyzny a problem niepłodności, Now Lek 2008, 77, 5, s.357–361
11
D. Wickiewicz, M. Zimmer, Otyłość a problem niepłodności u kobiet,
Perinatol Neonatol Ginekol, 2008, 1(2), s.138-140
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wpłynąć może na podwyższenie poziomu męskich hormonów. Skutkować to będzie zaburzeniem owulacji, a co za tym idzie płodności.
Żeńska płeć powinna także unikać odtłuszczonych produktów
mlecznych, końcowy efekt obróbki produktów z tej grupy także negatywnie wpływa na gospodarkę hormonalną i zwiększa poziom
testosteronu12. W diecie powinno się zadbać o odpowiednią ilość
oraz jakość spożywanych tłuszczy, które mają znaczenie u obu płci.
W tej kwestii szczególną uwagę zwracają nawyki żywieniowe mężczyzn, ich dieta często jest wysokotłuszczowa i wysokocholesterolowa, co skutkuje obniżeniem liczby oraz jakości plemników13. Nie
ma wielu doniesień na temat wpływu witamin oraz makroelementów
i mikroelementów na płodność, jednak jak już wspomniano zbilansowana dieta i ogólne zdrowie organizmu są korzystne dla funkcjonowania układu rozrodczego nie tylko kobiet, ale także mężczyzn.
Tak więc w profilaktyce oraz leczeniu niepłodności szczególną uwagę powinniśmy poświęcić diecie, przyszli rodzice powinni zadbać o
odpowiedni tryb życia.
Leczenie niepłodności w warunkach ambulatoryjnych
Leczenie niepłodności u par, które nieskutecznie usiłują uzyskać ciążę, rozpoczyna się w warunkach ambulatoryjnych. W pierwszej kolejności jest wykonywany u obojga partnerów szereg badań,
które mają na celu zdiagnozowanie przyczyn niepłodność. Jeśli ustalenie etiologii jest możliwe to podejmowane są odpowiednie kroki w
kierunku ich usunięcia. U mężczyzn w początkowym okresie leczenia stara się głównie wyeliminować czynniki zewnętrzne wpływające na męską płodność. Zaleca się zmniejszenie ekspozycji na czynniki chemiczne, fizyczne, wysoką temperaturę, ograniczenie używek,
redukcję zbędnych kilogramów poprzez odpowiednią dietę oraz aktywność fizyczną. Zalecenia odnośnie trybu życia są podobne u płci
żeńskiej, jak już wspomniano tryb życia koreluje z potencjałem roz12

J. Przysłąwski, I. Gorna, E. Florek, K. Szymanowski, Rola wybranych
składników pożywienia w profilaktyce niepłodności u kobiet, Bromat Chem
Toksykol, 2010, 18(2), s.138-144
13
A. Jeznach-Steinhagen, A. Czerwonogrodzka-Senczyna, Dieta w leczeniu zaburzeń płodności u mężczyzn z obniżoną jakością nasienia, Endokrynol Otyłość, 2013, 9 (1), s.4-19
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rodczym. U kobiet, w początkowym etapie leczenia, stosuje się również terapię farmakologiczną, głównie hormonalną oraz zabiegi chirurgiczne, zależnie od przyczyny niepłodności oraz chorób towarzyszących, które mogą mieć wpływ na równowagę hormonalną, czy
bezpośrednio na układ rozrodczy. Niestety, leczenie przyczynowe
nie zawsze okazuje się skuteczne, udrożnienie jajowodu, wywołanie
owulacji lub wyeliminowanie szkodliwych czynników nie zawsze
skutkuje zajściem w ciążę. Kiedy takie leczenie nie przynosi rezultatów, para kierowana jest do wyspecjalizowanego ośrodka zajmującego się zaburzeniami rozrodu oraz leczeniem niepłodności14.
Techniki wspomaganego rozrodu
Techniki wspomaganego rozrodu (ART) opierają się na
sztucznej ingerencji w jeden z etapów, bądź kilka etapów, procesu
zapłodnienia. Do ART Zaliczyć możemy takie metody jak unasienienie, poliowulację, dojajowodowe przeniesienie gamet lub zygoty,
klasyczne in vitro lub jego odmianę z mikro inseminacją. Gamety
pochodzące do zapłodnienia w metodach ART pochodzić mogą od
rodziców, którzy będą wychowywać poczęte w wyniku tych zabiegów dziecko lub od obcych dawców.
Najczęściej stosowanymi metodami są inseminacja oraz in vitro. Pierwsza z tych metod polega na wprowadzeniu nasienia do dróg
rodnych kobiety, skracając tym samym drogę plemników i zmniejszając ryzyko nieudanego zapłodnienia. Zabieg ten wykonuje się w
czasie, gdy występuje owulacja, która często jest wywoływana farmakologicznie. Kolejną metodą jest metoda in vitro, w tej metodzie
zapłodnienie zachodzi poza organizmem kobiety. Pobiera się komórkę jajową oraz nasienie i w warunkach pozaustrojowych łączy się je,
następnie inkubuje i poddaje ocenie. Wykorzystuje się tylko prawidłowo zapłodnione komórki, które podczas inkubacji ulegają prawidłowym podziałom15. Zarodki umieszcza się w macicy drogą przez
14

T. Bączkowski, R. Kurzawa, Leczenie niepłodności w warunkach
ambulatoryjnych, Fam Med. Primary Care Rev, 2013, 15(3), s.435-437
15
A. Dowbór-Dzwonka, B. Cegła, M. Filanowicz, E. Szymkiewicz,
Techniki wspomaganego rozrodu a naprotechnologia, Zdr Publ, 2012,
122(3), s.322-328
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pochwową. Używa się w tym celu specjalnych sond, kateterów, a
zabieg wykonywany jest pod kontrolą ultrasonograficzną. Wykorzystuje się 2-3 embriony, w zależności od wieku i potencjału rozrodczego kobiety. Reszta zarodków prawidłowych ulega zamrożeniu i
stanowi pulę rezerwową16.
Nad metodami in vitro dyskusje prowadzone są od lat, nie tylko przez ginekologów uwzględniających liczne zagrożenia oraz
skutki uboczne na tle niskiej skuteczności. Temat podejmują również
osoby wierzące, duchowni Kościoła katolickiego oraz osoby, w których budzi to wątpliwości etyczne i moralne. W swoich naukach
Kościół głosi pogląd o prawie do naturalnej śmierci dla każdego
człowieka od chwili jego poczęcia. Sens tych nauk zawarł w swojej
encyklice Jan Paweł II, pisząc: „Kościół zawsze nauczał i nadal naucza, że owoc ludzkiej prokreacji od pierwszego momentu swego
istnienia ma prawo do bezwarunkowego szacunku, jaki moralnie
należy się ludzkiej istocie w jej integralności oraz jedności cielesnej i
duchowej”17. Dlatego też Kościół stanowczo przeciwstawia się stosowaniu metody in vitro, w wyniku której niszczonych jest wiele
żyć. Zdanie Kościoła na temat in vitro jest wyrażane w sposób jednoznaczny, są to metody ostro krytykowane18. Wiele osób odrzuca
metodę in vitro, nie tylko ze względów wiary, budzi ona kontrowersje etyczne, moralne, a przeciwnicy mówią o poczęciach jako wynikach bezdusznej technologii. Fakt, iż zapłodnienie następuje sztucznie jest równie nieakceptowany, co fakt stworzenia wielu zarodków i
ich późniejszej selekcji oraz niszczeniu. Kontrowersje dookoła metod opartych na pozaustrojowym zapłodnieniu spowodowały zapoczątkowanie alternatywnych metod leczenia niepłodności, które byłby bliższe naturalnemu procesowi rozrodu, a także nie sprzeczały się
z naukami Kościoła oraz poglądami moralnymi wielu osób. W wyniku poszukiwania takich metod w 2009 roku powstała pierwsza klinika, która zajmuje się naprotechnologią.
16

Piechowska., jw. s.1-6
Jan Paweł II, Evangelium vitae, TUM, Wrocław 1995, s.60
18
M. Radkowska-Walkowicz, Śluz, modlitwa i laparoskopia,
popularyzacja naprotechnologii w kontekście Polskiej Debaty na temat
zapłodnienia in vitro, Etnografia Polska, 2014, 58(1-2), s.117-133
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Naprotechnologia
Termin naprotechnologia określamy metodę walki z niepłodnością, opartą na obserwacji organizmu oraz utrzymaniu zdrowia
układu rozrodczego partnerów starających się o potomstwo. Są to
metody zakładające naturalne planowanie rodziny, w pełni akceptowane przez Kościół katolicki. Podczas procesu leczenia zwraca się
większą uwagę na potencjalnych rodziców, niż podczas leczenia
opartego na in vitro. Dba się tutaj o zdrowie obojga partnerów, uczy
się ich jak obserwować własny organizm i jego płodność, a cała terapia sprawia, iż partnerzy stawiani są na równi w ocenie oraz leczeniu
swoich cykli. Dlatego też w metodzie tej zawarty został swego rodzaju kompromis między nauką, a Kościołem katolickim. Spotkania
z instruktorami naprotechnologii oraz lekarzami mają na celu nie
tylko zebranie wywiadu medycznego, partnerzy mogą również porozmawiać na temat swojego małżeństwa, problemów na jakie natrafili czy też ich uczuć związanych chociażby z niemożnością zajścia
w ciążę. Naprotechnologia zakłada, że małżeństwa poddające się tej
metodzie, będą w konsekwencji silniejsze i trwalsze, dzięki kompleksowej opiece sprawowanej nad małżeństwem19.
Od momentu powstania, czyli od roku 1991, naprotechnologia
opiera się na modelu płodności Creighton. Wszelkie działania podjęte podczas leczenia mają na celu obserwację procesów płodności, a
ich szczegółowa analiza pozwala na diagnostykę oraz leczenie zaburzeń, które przyczyniają się do zmniejszenia płodności małżeństwa.
W początkowym etapie 24 miesięcznej terapii para uczy się jak obserwować cykl miesiączkowy kobiety, na co zwrócić szczególną
uwagę i jakie obserwacje będą istotne do diagnostyki. Parametrami,
które są brane pod uwagę w naprotechnologii są długość cyklu miesiączkowego, występowanie owulacji, ilość i jakość śluzu szyjkowego, długość fazy folikularnej i lutealnej, pojawienie się menstruacji i
wszelkie zmienności w tym obrębie, obecność plamień między miesiączkami, a także obecność brązowych lub czarnych plamień na
końcu menstruacji. Obserwacja jest dość szczegółowa, nauka odpowiedniej interpretacji sygnałów organizmu nie jest prosta i wymaga
19
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dokładnego zapisu wszystkich parametrów. Następnie praktycy naprotechnologii starają się powiązać wyniki tych obserwacji, z wynikami badań i na tej podstawie ocenić sprawność układu rozrodczego
oraz płodność kobiety. Do badań, które przeprowadza się podczas
diagnostyki należą szczegółowe badania podmiotowe i przedmiotowe, dokładne badanie narządów rozrodczych obojga partnerów oraz
badanie nasienia. Czasami sama obserwacja cyklu menstruacyjnego
kobiety przynosi pozytywne rezultaty i skutkuje ciążą, gdy jednak to
okazuje się nieskuteczne, wdrażana jest dalsza diagnostyka oraz
terapia. Stosowane są metody hormonalne, połączone z dalszą obserwacją cyklu oraz metody chirurgiczne, jeśli zachodzi taka konieczność20.
Pierwszy etap leczenia w klinice naprotechnologii oparty jest
na obserwacji, który trwa około roku. W tym czasie partnerzy są w
stałym kontakcie z instruktorem, który uczy ich jak obserwować
przebieg cyklu. Partnerzy w karcie obserwacji odnotowują nie tylko
parametry odnoszące się do śluzu jak jego konsystencję, rozciągliwość oraz kolor, uczą się także oznaczać takie parametry jak jakość
krwawienia (H – obfite, M – średnie, L – słabe, VL – bardzo skąpe,
czyli plamienie, B – plamienie brązowe lub czarne) oraz stan śluzu w
dniach poza krwawieniem (0 – brak wydzieliny, 2 – wilgotny bez
odczucia lubrykacji64, 2W – mokry bez odczucia lubrykacji, 4 –
błyszczący bez odczucia lubrykacji, 6 – mało rozciągliwy: 0,5 cm, 8
– średnio rozciągliwy: 1-2 cm, 10 – bardzo rozciągliwy: 2,5 cm i
więcej, 10DL – wilgotny z odczuciem lubrykacji, 10SL – błyszczący
z odczuciem lubrykacji, 10WL – mokry z odczuciem lubrykacji),
stan śluzu w okresach płodności (C – nieprzezroczysty, biały, C/K –
nieprzezroczysty/przezroczysty, K – przezroczysty, G – gumowy,
kleisty, L – dający odczucie lubrykacji, P – o konsystencji papki lub
kremu, Y – żółty), częstotliwość występującego śluzu (X1 – zaobserwowany raz, X2 – dwa razy, X3 – trzy razy, AD – obserwowany
cały dzień)21.
20
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A. Ostrowska, Model Creightona – żyj w zgodzie ze swoim rytmem
[w:] E. Wiater (red.), NaPro. Naprotechnology®. Ekologia płodności, eSPe,
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Etap pierwszy często skutkuje ciążą, małżonkowie na podstawie obserwacji są w stanie zestroić współżycie z cyklem menstruacyjnym, co jest wystarczające do pozytywnego wyniku leczenia.
Jeśli jednak nie przynosi to pożądanego skutku, konieczna jest konsultacja z lekarzem. Na podstawie obserwacji instruktor przygotowuje dokładną dokumentację, która trafia do lekarza prowadzącego. W
oparciu o dane przekazane przez instruktora oraz rozmowy przeprowadzone z małżonkami lekarz zleca badania, mające na celu zdiagnozowanie przyczyny niepłodności. Działania te należą do drugiego
etapu, który płynnie przechodzi w trzeci. W ostatnim etapie leczenia,
często najdłuższym stosowane jest leczenie ukierunkowane na zniwelowanie konkretnych zaburzeń. Ich celem jest przywrócenie pełnej sprawności narządów rozrodczych, przywrócenie cyklu miesiączkowego i jego regulacja, ustabilizowanie gospodarki hormonalnej, czasami obejmuje także zabiegi chirurgiczne22 23.
Kliniki naprotechnologii obejmują opieką medyczną kobiety
również w czasie ciąży, która jest wynikiem terapii w tejże klinice.
Skuteczność tej metody niestety dalej jest podważana w środowisku
ginekologów. Konflikt budzi tutaj fakt braku wykształcenia medycznego u instruktorów, którzy swą opieką otaczają pary w początkowym okresie leczenia. Kontrowersję budzi również cena takiego
leczenia. Jednak spór ten ginie w szumie wywołanym dookoła metody in vitro, budzącej dużo większe wątpliwości.
Wnioski końcowe
Niepłodność dotyka wielu par na całym świecie, a jej leczenie
jest tematem dyskusji w środowisku nie tylko medycznym. Podjęcie
decyzji o leczeniu niepłodnej pary jest niezwykle ciężkie ze względu
na ilość czynników, które mogą ją powodować. Do postawienia trafnej diagnozy potrzebny jest często bardzo dokładny wywiad z pacjentką, która musi być świadoma procesów zachodzących w jej
organizmie, jej partnerem oraz szereg badań. Niezwykle istotne jest
uzyskanie obrazu narządów rozrodczych i gospodarki hormonalnej
22
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organizmu. Co do tych kwestii nie ma żadnych sporów, rzetelna
diagnostyka partnerów jest niezbędna do leczenia, niezależnie od
jego formy. Podobnie jak popieranie prób naturalnego poczęcia
przed rozpoczęciem jakiejkolwiek dalszej diagnostyki. Jednakże
dalsze etapy leczenia są tematem spornym, tutaj mamy spór między
nauką, a wartościami moralnymi i etycznymi. Dobrym kompromisem wydaje się tutaj właśnie naprotechnologia, która łączy w sobie
medyczną diagnostykę niepłodnej pary z pomocą w sferze emocjonalnej i duchowej. Para wspierana jest nie tylko przez lekarza, który
zajmuje się aspektami diagnostyki i ewentualnego leczenia, ale także
przez instruktora, który pomaga im w pracy nad małżeństwem. Proces ten przebiega więc bez żadnych zastrzeżeń moralnych, czy też
etycznych, które wzbudzają metody zapłodnienia pozaustrojowego.
Streszczenie:
Małżeństwa na całym świecie zmagają się z problemem niepłodności od lat. Lista czynników wywołujących zaburzenia w obrębie układu rozrodczego jest długa i różnorodna, a skutki zaburzeń
płodności to nie tylko brak potomstwa. Niepłodność prowadzi także
do problemów w relacjach partnerskich oraz społecznych. W dalszym ciągu niepłodność jest tematem trudnym, dlatego pierwszy
kontakt z lekarzem jest często ciężką decyzją. Sama diagnostyka
często trwa długo, wymaga wielu badań przeprowadzonych u obojga
partnerów. Często zaburzenia płodności powodują, iż człowiek czuje
się niepełnowartościowym partnerem. Kiedy zostanie postawiona
diagnoza stajemy przed równie ciężkim problemem. Metody leczenia
niepłodności budzą wiele kontrowersji, pojawiają się problemy
etyczne i moralne. W artykule przedstawiono problem niepłodności
oraz scharakteryzowano metody leczenia. Skupiono się na aspektach
medycznych oraz duchowych przedstawionych metod. Uwzględniono również postawę Kościoła katolickiego wobec opisanych sposobów leczenia niepłodności.
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Summary:
Naprotechnology - a compromise between science and the
Catholic Church
Marriages all over the world have been struggling with the
problem of infertility for years. The list of factors causing disorders
within the reproductive system is long and varied, and the effects of
fertility disorders are not only the absence of offspring. Infertility
also leads to problems in partner and social relationships. Infertility
continues to be a difficult topic, so first contact with a doctor is often
a difficult decision. Diagnosis itself often takes a long time, requiring
much research from both partners. Frequently, fertility disorders
cause a person to feel incompetent. When a diagnosis is made we
face the same serious problem. Infertility treatment methods are a
source of controversy, ethical and moral problems arise.
The article presents the problem of infertility and treatment
methods have been characterized. The focus was on the aspects of
medical and spiritual methods presented. The attitude of the Catholic
Church towards the described methods of infertility treatment is also
taken into account.
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Wojciech Wodniak

Przyczyny, orzeczenie oraz skutki rozwodu wraz z orzeczeniem
o winie rozkładu pożycia małżeńskiego
Wstęp
Pochylając się nad problemami dzisiejszej rodziny, można zaobserwować niepokojące, wręcz niebezpieczne zjawisko, polegające
na zmianie w postrzeganiu wartości, zadań oraz potrzeby istnienia
„tradycyjnej” rodziny. Teoretycznie każdy powinien sobie zdawać
sprawę, że ta podstawowa komórka społeczna jest strukturą, bez
której prawidłowe wychowanie potomstwa staje się niemożliwe,
bądź w znacznym stopniu utrudnione. Temat ten jest poruszany już
od wczesnej edukacji dzieci w placówkach szkolnych, choćby na
lekcjach religii oraz wychowania do życia w rodzinie. Mimo to, z
jednej strony brak jest właściwych wzorców ze strony rodziców i
wychowawców, którzy przez swoją obojętność oraz zaniedbanie lub
przyczyny nie do końca zależne od nich, nie dokładają wszelkich
możliwych starań, aby dziecko miało możliwość rozwoju w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Skutkuje to tym, że w przyszłości,
dzieci, o rodzinie będą miały pojęcie tylko w teorii. Dodatkowo panujące oraz silnie przenikające, mające niekwestionowane oddziaływanie na społeczeństwa, trendy tak zwane „zachodnie” bynajmniej
nie promują tradycyjnych wartości. Można rzec, iż wręcz odwrotnie.
1. Problem rozpadu rodziny
Warto zaznaczyć, że rodzina, która jest swoistym środowiskiem życia, rozwoju i wychowania tworzyć może „układ czynników
i uwarunkowań gwarantujących prawidłowy rozwój członków,
kształtowania oczekiwanych społecznie i pożądanych osobiście cech
osobowościowych oraz wyzwalanie zachowań (postępowania) akceptowanych społecznie i przynoszących członkowi korzyść”1. U
podstaw jej funkcjonowania, czynnikiem wiążącym i łączącym oso1

J. Brągiel, Rodzinne i osobowościowe uwarunkowanie sukcesu szkolnego dziecka z rodziny rozwiedzionej, Opole 1994, s. 16
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by będące potem rodzicami jest więź uczuciowa, której zerwanie
skutkuje rozpadem rodziny. Jest to często powodem aspołecznych i
amoralnych zachowań dziecka. Kontakt rodzica z dzieckiem ma
zasadniczy wpływ na jego rozwój psychiczny, ponieważ rodzice są
pierwszymi osobami, z którymi dziecko ma styczność. Oddziaływają
na nie zarówno świadomie- wychowując zgodnie ze swoimi zamierzeniami i oczekiwaniami, jak również nieświadomie poprzez swoje
zachowanie2. Funkcje rodziny przyjęte przez profesora socjologii,
specjalistę z zakresu socjologii rodziny Zbigniewa Tyszkę są następujące: prokreacyjna, seksualna, materialno- ekonomiczna, opiekuńczo- zabezpieczająca, klasowa, legalizacyjno- kontrolna, socjalizacyjna, kulturalna, rekreacyjno- towarzyska, emocjonalno- ekspresyjna. M. Ziemska wymienia następujące funkcje: prokreacyjna, produkcyjna, socjalizująca, psychohigieniczna i ekspresyjno- emocjonalna. W skrócie można przyjąć cztery podstawowe funkcje rodziny:
biologiczno- opiekuńczą, kulturalno- towarzyską, ekonomiczną i
wychowawczą3. Mając tą wiedzę, nietrudno sobie wyobrazić, iż zaburzone funkcjonowanie rodziny, wychowanie w rodzinie niepełnej,
bądź patologicznej spowoduje, że funkcje te nie zostaną spełnione.
Należy jednak również zwrócić uwagę, że wbrew powszechnemu przekonaniu, nie tylko rodziny z tak zwanego marginesu społecznego nie są w stanie należycie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Problemy te dotykają również rodziny na pozór „normalne”, prawidłowo funkcjonujące, z nich właśnie pochodzi wiele młodzieży, która ulega chorobom psychicznym4.
Nie ulega wątpliwości, ze rozpad rodziny jest sytuacją coraz
częstszą oraz bardziej powszechną, która w XXI w. nie wywołuje
zdziwienia, stając się przykrym standardem dotyczącym licznej części społeczeństwa.
Warto dodać, że w Deklaracji praw dziecka zostało podkreślona rola rodziny oraz prawa dziecka do wychowania w rodzinie. „Do
2

E. Jackowska, Środowisko rodzinne, a przystosowanie dziecka w młodszym wieku szkolnym, Warszawa 1980, s. 38
3
M. Ziemska, Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka,
Warszawa 1979, s. 43.
4
M. Ochmański, Alkoholizm ojców, a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 126.
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harmonijnego rozwoju swej osobowości dziecko potrzebuje miłości i
zrozumienia. W miarę możliwości powinno ono rosnąć pod ochroną
i odpowiedzialnością rodziców, a w każdym razie w atmosferze
życzliwości oraz bezpieczeństwa moralnego i materialnego; w
pierwszych latach życia nie wolno dziecka oddzielać od matki, chyba
że chodzi o wypadki wyjątkowe. Społeczeństwo i władze państwowe
powinny otaczać szczególną opieką dzieci nie mające rodziny albo
nie mające dostatecznych środków na utrzymanie. Zaleca się udzielenie pomocy finansowej, państwowej lub innej wielodzietnym rodzinom na utrzymanie dzieci”5. Istotną zmianą w polskim prawie
rodzinnym, było wprowadzone, za sprawą działalności Rzecznika
Praw Dziecka prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców„W przypadku braku porozumienia(…), sąd, uwzględniając prawo
dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobnie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu
kontaktów z dzieckiem”6
2. Kilka słów o instytucji małżeństwa, jego rozwiązaniu oraz
sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli
Instytucja małżeństwa oraz jego rozwiązania znana jest nam
już ze starożytnych czasów. Sztandarowym przykładem, było jej
unormowanie w prawie rzymskim, prywatnym, które stanowi fundament europejskiego systemu prawnego. „Rozwodu można było
dokonać przez jednostronne oświadczenie męża lub żony (repudium)
i zniesienie wspólnoty małżeńskiej. Oświadczenie mogło nastąpić
ustnie, listownie lub przez posłańca7. Instytucja ta występowała oraz
była faktycznie stosowana w Cesarstwie Rzymskim, aż do jego
upadku. Funkcjonowała również w prawie germańskim, jednak za
sprawą religii chrześcijańskiej, która uznaje małżeństwo za sakrament, rozwód był już niedopuszczalny. Przełom nastąpił w XXI w.,
za sprawą reformacji. „W dobie oświecenia uznano kontraktowy
5

Deklaracja praw dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ dnia 20 listopada 1959 r.
6
Kodeks rodzinny i opiekuńczy- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., art. 107§2
7
A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium., Lexis Nexis,
Warszawa 2009, s. 185
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charakter małżeństwa, wskutek czego instytucja rozwodu stała się
elementem państwowego porządku prawnego”8.
Obecnie w Polsce wszelkie sprawy z zakresu prawa rodzinnego, dotyczące małżeństwa, jego ustania, orzeczenia separacji, pokrewieństwa i powinowactwa, przysposobienia, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli uregulowane są przepisami Ustawy z dnia
25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy9. Odnośnie kwestii procesowych, z racji na zawiłość, wagę oraz doniosłość niektórych spraw z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli,
zasady ogólne postępowania zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego oraz środki przez niego przewidziane nie są niewystarczające dla rzetelnego, wnikliwego rozpoznania sprawy oraz wydania
stosownego orzeczenia. Sąd też sprawy te rozpoznawane są w ramach postępowań odrębnych, którym poświęcone zostały osobne
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego10. Cennym elementem,
pomagającym w wykładni norm zawartych w niniejszych przepisach
jest orzecznictwo sądów, mające silne oddziaływanie w sprawachszczególnie orzecznictwo oraz uchwały Sądu Najwyższego. Istotnym
elementem pomocniczym jest stanowisko doktryny oraz komentarze.
Jak wiemy, urodzenie, jak również przysposobienie, tworzą
więź zwaną pokrewieństwem. „Krewnymi w linii prostej są osoby, z
których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są
osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w
linii prostej. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo”11. Zawarcie małżeństwa wywołuje również doniosłe oraz znaczące skutki na gruncie
prawa cywilnego. Powstaje wtedy więź powinowactwa. „Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem, a krewnymi drugiego małżonka. Trwa mimo ustania małżeństwa. Linię i stopień
powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa”12.
Kolejnym skutkiem jest zaistnienie między małżonkami, któregoś z
8

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, C. H. Beck, Warszawa 2016
Kodeks rodzinny i opiekuńczy- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., art. 1-184.
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Kodeks Postępowania Cywilnego- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.,
art. 561-605.
11
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wymienionych w ustawie ustrojów majątkowych, jak również powstanie praw i obowiązków małżeńskich. Prawa i obowiązki małżonków w małżeństwie są równe. Do obowiązków tych należą w
szczególności: wspólne pożycie, wzajemna pomoc, wierność oraz
„współdziałanie dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli”. Na wyróżnienie zasługuje również „obowiązek przyczyniania się
do zaspokajania potrzeb rodziny”- w miarę swoich sił, zdolności
zarobkowych i majątkowych. Na poczet zadośćuczynieniu temu
obowiązkowi zalicza się również „osobiste starania o wychowanie
dzieci oraz pracę we wspólnym gospodarstwie”13.
3. Rozkład pożycia małżeńskiego, orzeczenie rozwodu
oraz wina rozkładu pożycia małżeńskiego
Z wielu różnych przyczyn osobistych przyczyn, małżonkowie,
zgodnie lub bez porozumienia, dochodzą do wniosku, że pozostawanie w związku małżeńskim nie ma już sensu. Składają w takim wypadku do sądu pozew o rozwód. Łagodniejszą odmianą rozstania,
która jednak definitywnie nie rozwiązuje małżeństwa jest separacja.
Między rozwodem, a separacją występuje jedna zasadnicza różnica.
Sąd orzeka rozwód jeśli nastąpił trwały oraz zupełny rozkład pożycia
małżeńskiego. W przypadku separacji musi nastąpić zupełny rozkład
pożycia małżeńskiego, lecz nie trwały. Małżeństwo trwa nadal, małżonkowie są od siebie odseparowani, żadne z nich nie może zawrzeć
nowego małżeństwa czy też wrócić do poprzedniego nazwiska.
Orzekana jest jedynie na zgodny wniosek małżonków, sąd nie dochodzi czy i który z małżonków jest winny rozkładu pożycia14.
Przechodząc już bezpośrednio do kwestii rozwodu, należy
wspomnieć, że jest to instytucja, skutkująca ustaniem małżeństwa.
Rozwiązuje małżeństwo za życia małżonków. Podstawą do orzeczenia rozwodu nie może być jednak jedynie wola małżonka bądź małżonków. Wymagane jest spełnienie ściśle określonych w Kodeksie
rodzinnym i opiekuńczym przesłanek. Przesłanką pozytywną jest tak
zwany rozkład pożycia małżeńskiego. Musi mieć on charakter trwały
i zupełny. Powód/powódka musi więc wykazać, że rozkład ten ma
13
14
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Tamże, art. 23, 24, 27, 31-515
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trwały i zupełny charakter. We właściwej interpretacji terminów
zupełny i trwały pomoże orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach: „Rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że
wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do
wspólnego pożycia nie nastąpi”15. Należy przy tym również
uwzględnić stanowisko obojga małżonków. „Trwałość małżeństwa i
równouprawnienie małżonków, jest jedną z podstawowych zasad
polskiego prawa rodzinnego. Możliwość rozwiązania małżeństwa na
skutek jednostronnego oświadczenia męża, bez uwzględnienia stanowiska drugiego z małżonków sprzeciwia się zasadzie trwałości
małżeństwa i równouprawnienia małżonków”16.
Pomimo spełnienia przesłanki pozytywnej- trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, rozwód nie jest dopuszczalny jeśli zachodzi
chociaż jedna kolejnych przesłanek negatywnych- gdyby orzeczenie
rozwodu skutkowało tym, że naruszone zostanie dobro małoletniego;
jeśli z jakichkolwiek względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami
współżycia społecznego. Również „rozwód nie jest dopuszczalny,
jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba,
że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo odmowa jego zgody
na rozwód w danych okolicznościach sprzeczna jest z zasadami
współżycia społecznego”17. Dokonując wykładni niniejszych przesłanek warto przytoczyć niektóre interesujące tezy pochodzące z linii
orzeczniczej sądów. „Nie godzi w zasady współżycia społecznego
orzeczenie rozwodu dlatego, że strony są osobami w podeszłym wieku. Żądając rozwodu, powód nie krzywdzi pozwanej, a czyni jedynie
uprawnienie z prawa wniesienia sprawy rozwodowej”18. „Dla ustalenia w myśl art. 57 § 1 k.r.o., który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, istotne są zachowania małżonków, które
15

Wyrok SA w Katowicach z dnia 12 marca 2010 r., I ACa 51/10, LEX
nr 1120376
16
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2009 r., I ACa
410/09, LEX nr 551997
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56 § 1-3
18
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miały miejsce przed jego zastosowaniem, tylko one bowiem, stosownie do art. 361 § 1 k.c., mogą być uznane za przyczynę rozkładu
i ocenione jako zawinione spowodowanie rozkładu pożycia”19. „W
razie istnienia przesłanek do orzeczenia rozwodu, bez znaczenia są
motywy, którymi ostatecznie kieruje się powód występując z powództwem o rozwód”20. „Na gruncie przepisów rozwodowych, należy za zawinione uznać działanie lub zaniechanie będące wyrazem
woli małżonka, które naruszając obowiązki określone przepisami,
prowadzi do rozkładu pożycia małżeńskiego. Do przypisania małżonkowi winy nie jest konieczne, by zamiarem małżonka było objęte
określone działanie lub zaniechanie, zmierzające do rozkładu pożycia, lecz wystarczy możliwość przewidywania znaczenia skutków
danego działania lub zaniechania naruszającego przepisy prawa”21.
Dokonując wykładni pojęcia „pożycie małżeńskie”, należy
wiedzieć, iż mimo że nie wynika to expressis verbis z brzmienia
przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na termin ten składają się trzy płaszczyzny. Pożycie małżeńskie w sferze fizycznej,
duchowej oraz gospodarczej. Dopiero faktyczny rozkład pożycia na
tych trzech płaszczyznach łącznie jest podstawą do rozwiązania małżeństwa. Mimo to, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wystarczy zerwanie więzi fizycznej oraz duchowej, z pominięciem więzi gospodarczej. Istotne znaczenie ma Uchwała Sądu Najwyższego z
dnia 28 maja 1955- Sąd Najwyższy wskazał, ze: „rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani
gospodarcza. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i
fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład
pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane
jest szczególnymi okolicznościami. Natomiast nawet sporadyczne
tylko stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny. Do uznania , że
rozkład jest trwały, nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót mał19

Wyrok SN z dnia 21 marca 2003 r., II CKN 1270/00, LEX nr 78843
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żonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączny. Wystarczy oparta
na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy
powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy
rym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków”22.
Sąd Najwyższy wskazuje również, iż przy ocenie trwałości pożycia
należy wyjaśnić wszystkie powody i okoliczności mające wpływ na
ten stan rzeczy. Przyjmuje się, że mógł on nastąpić jedynie z ważnych powodów, które ocenia się przez pryzmat doświadczenia życiowego- zachowania, stan zdrowia, które mogą być uznane za faktycznie ważne powody rozkładu pożycia. „Przy wyjaśnianiu powodów rozkładu pożycia małżeńskiego oraz jego zupełności i trwałości,
należy mieć na względzie, że wprawdzie czasem jedno zdarzenie
bywa powodem rozkładu, zazwyczaj jednak takim powodem są fakty
powtarzające się albo fakty różnego rodzaju. Poszczególne fakty (jak
np. trwałą odmowa współżycia małżeńskiego) mogą być skutkiem
innych faktów, niezależnie jednak od tego, same mogą także stanowić ważny powód rozkładu”. W przypadku gdy strona bądź strony
jako przyczyny rozkładu podadzą „błahe” powody, sąd po ich analizie oddali powództwo o rozwód23.
Wybrane przyczyny zupełnego i trwałego rozkładu pożycia
małżeńskiego możemy podzielić na trzy grupy: zawinione, niezawinione oraz zawinione lub niezawinione w zależności od okoliczności. Do I grupy należą np.: „zdrada, groźba, opuszczenie współmałżonka, prostytucja, skazanie za zbrodnię małżonka prawomocnym
wyrokiem, brak szczerości, alkoholizm, narkomania, hazard, zatajenie choroby, złe traktowanie członków rodziny, nieetyczne postępowanie, bezczynny tryb życia, alkoholizm, narkomania, agresja, odmowa wzajemnej pomocy, zmiana wyznania, poniżanie małżonka”.
Przykładami przyczyn niezawinionych mogą być: „choroba fizyczna
lub psychiczna, różnica charakterów, niedobór seksualny, impotencja”. Natomiast do przyczyn zawinionych lub niezawinionych w
zależności od okoliczności należą na przykład:” bezpłodność, niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka, różnica światopo22
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glądów, różnica wieku między małżonkami, wady oświadczenia
woli, choroba psychiczna24.
W myśl art. 57. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę
rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak
gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”. „Orzekając w przedmiocie winy sąd winien ustalić czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka. Nadto
między takim zachowaniem się lub postępowaniem małżonka, a
powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego musi istnieć związek
przyczynowy. Nie każde naruszenie obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka lecz tylko te, które miało
wpływ na spowodowanie (bądź utrwalenie) rozkładu pożycia małżeńskiego”25. Kolejne orzeczenie Sądu Najwyższego podkreśla wagę
oraz doniosłość orzeczenia o winie jako podsumowania dotychczasowego pożycia małżeńskiego” Orzeczenie o winie, niezależnie od
poważnych następstw prawnych, zwłaszcza w zakresie obowiązku
alimentacji byłego małżonka, stanowi swoiste podsumowanie i ocenę
wspólnego pożycia. Dlatego jego uzasadnienie powinno być szczególnie wyważone i wszechstronnie uargumentowane”26.
4. Wpływ orzeczenia o winie rozkładu pożycia małżeńskiego na prawo do żądania alimentów
Istotny element wyroku rozwodowego, jakim jest obligatoryjne orzeczenie sądu o winie rozkładu pożycia małżeńskiego ma zasadnicze znaczenie przy uprzywilejowaniu roszczeń alimentacyjnych, z art. 60. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obowiązek
alimentacyjny w stosunku do rozwiedzionego małżonka jest został
24
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szczegółowo unormowany w KRO, podobnie jak obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby środków wychowawczych w stosunku do dziecka, które nie jest w stanie utrzymać
się samodzielnie, czy też obowiązek zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb rodziny. W myśl art. 60. KRO wyróżniamy dwie sytuacje, których punktem wyjścia jest orzeczenie o winie rozkładu pożycia małżeńskiego27.
Pierwsza sytuacja ma miejsce gdy żaden z małżonków nie został całkowicie uznany za winnego rozkładu pożycia- jeden z nich
może żądać od drugiego środków na zaspokojenie swoich usprawiedliwionych potrzeb, podczas gdy sam znajduje się w niedostatku.
Sąd uwzględnia jednocześnie możliwości zarobkowe zobowiązanego. Zaznaczyć należy, że niedostatek definiowany jest jako stan, w
którym osoba, pomimo dołożenia wszelkich możliwych starań nie
jest zdolna do zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb28.
W drugim przypadku mamy do czynienia z sytuacją gdzie jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu
pożycia małżeńskiego. Wtedy zaś drugi może żądać dostarczenia
środków, jeśli na skutek rozwodu nastąpiło „istotne pogorszenie
sytuacji życiowej”. Możemy zauważyć, że z punktu widzenia małżonka zobowiązanego, orzeczenie wyłącznej winy rozkłady pożycia
jest dla niego wyjątkowo niekorzystne. Sąd zasądzając alimenty nie
bierze pod uwagę możliwości zarobkowych zobowiązanego, nie ma
również żadnego znaczenia czy uprawniony znajduje się w stanie
niedostatku. Bynajmniej nie musi żyć na granicy ubóstwa, środki,
które posiada w postaci stałego dochodu lub majątku mogą wystarczać na spokojne utrzymanie. Jednak jedynym kryterium, jest przesłanka istotnego pogorszenia sytuacji życiowej. „Przesłanką rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego małżonka ponoszącego wyłączną winę rozkładu pożycia jest ustalenie, że rozwód pociąga za
sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego,
nie mające jednak cech niedostatku. Ocena, czy nastąpiło takie po27

J. M. Łukasiewicz (red.), S. Grobel, R. Łukasiewicz , J. Wiktor., Instytucje prawa rodzinnego, Wolters Kluwer Polska SA/el., Warszawa 2014
28
A. Partyk, Pojęcie „niedostatku” jako podstawy obowiązku alimentacyjnego, LEX/el. 2014
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gorszenie, zależy od porównania sytuacji, w jakiej niewinny małżonek znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej
znajdowałby się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie
małżonków funkcjonowało prawidłowo”29.
Należy dodać, ze małżonek uznany za całkowicie winnego
rozkładu pożycia nie ma prawa żądania alimentów od drugiego małżonka. Obowiązek dostarczania środków uprawnionemu małżonkowi
wygasa z chwilą zawarcia nowego małżeństwa przez uprawnionego.
„Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie
został uznany za winnego rozkłady pożycia, obowiązek ten wygasa
także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze
względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego,
przedłuży wymieniony termin pięcioletni”30.
Zakończenie
Rozpad rodziny, zakończony rozwiązaniem małżeństwa, z
pewnością jest trudnym, pełnym emocji przeżyciem dla obu bądź
jednej ze stron postępowania rozwodowego. Można również śmiało
postawić tezę, iż najbardziej pokrzywdzonymi w takiej sytuacji są
małoletnie dzieci. Choć ilość rozwodów w XXI wieku jest przerażająca, wynikająca zapewne, między innymi z deprecjacji wartości
instytucji rodziny, orzeczenie rozwodu nie może nastąpić na skutek
jedynie zachcianki jednego bądź obu małżonków. Przepisy prawa
stanowią o konkretnych przesłankach, które muszą zostać spełnione
aby możliwe było uwzględnienie takiego powództwa. Przesłanki te,
takie jak zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, z uwzględnieniem wszystkich trzech płaszczyzn pożycia- duchowej, fizycznej i
gospodarczej, zabezpieczają pośrednio przed nadużywaniem prawa
do rozwiązania małżeństwa. Przesłanki negatywne natomiast zabezpieczają potomstwo- małoletnie dzieci, gdyż orzeczenie rozwodu jest
niedopuszczalny jeśli skutkowałoby naruszeniem dobra małoletniego
dziecka. Przepisy niedopuszczaną również orzeczenia rozwodu, jeśli
byłoby one sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Można z
29

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1998 r. III CKN 186/98
Kodeks rodzinny i opiekuńczy- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.,
art.60 § 3
30
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pewnością stwierdzić, iż gdyby nie przesłanki, wymienione w normach art. 56. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, liczba rozwodów
byłaby znacznie wyższa.
Sąd orzekając rozwód, obligatoryjnie orzeka również o tym
czy i który małżonek ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.
Kwestia ta ma decydujący wpływ na możliwość żądania świadczenia
alimentacyjnego od byłego małżonka. Kolejnymi szczególnie ważnymi elementami orzeczenia rozwodowego jest zakres w jakim byli
małżonkowie będą obowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania i
wychowania małoletniego, powierzenie władzy rodzicielskiej oraz
ustalenie kontaktów z dzieckiem.
Choć w razie trudności i problemów w rodzinie, powinno się
dokładać wszelkich starań aby ratować małżeństwo, to jeśli dojdzie
do sytuacji gdy jego rozwiązanie jest konieczne, bądź nie mamy na
nie wpływu, dobrze byś świadomym treści norm regulujących sprawy małżeńskie, rozwiązania małżeństwa oraz skutków, jakie niesie
ze sobą rozwód.
Streszczenie:
Niniejszy artykuł porusza kwestię jednego z największych
problemów dzisiejszej rodziny. Problemem tym jest rozwiązania
małżeństwa poprzez rozwód. Ilość rozwodów w XXI wieku jest zatrważająca. Normy zawarte w przepisach Kodeksy Rodzinnego i
Opiekuńczego, szczegółowo regulują kwestie poruszone w niniejszym opracowaniu. Warto te normy znać. Wiedza na temat podstawowych informacji dotyczących przesłanek rozwodowych, postępowania rozwodowego, rozstrzygnięć sądu rozwodowego oraz skutków
wyroku rozwodowego, może okazać się przydatna. Te właśnie kwestie poruszone są w niniejszym artykule.
Summary:
This article addresses one of the biggest problems of today's
family. This problem is the solution of marriage through divorce.
The number of divorces in the 21st century is appalling. The standards set forth in the Family and Guardianship Codes regulate in
detail the issues raised in this study. These norms are worth knowing.
It is important to know the basic information about divorce, divorce,
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divorce, and the consequences of a divorce decree. These are the
issues that are addressed in this article.
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Anita Edyta Wizner

Kobieta a Miłosierdzie w ujęciu Jacka Wronieckiego
Wprowadzenie
Miłosierdzie jakże doniosłe, a zarazem szlachetne słowo. Słowo, które dla każdego człowieka mieć bardziej lub mniej intensywne
wyobrażenie, w sensie jego przeżywania jakże doświadczania oraz
dzielenia się nim. Pewne jest, to ,że jest ono czymś wyjątkowym.
Miłosierdzie związane jest z tajemnicą Bożą. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, który będzie miał dane od Boga poznać
tajemnicę Miłosierdzia Bożego? Jakże szlachetną wartością jest
uwalnianie człowieka od wszelkiego rodzaju nie domagań, zła? Czy
kiedy doświadczamy obecności drugiego człowieka kierujemy się
Miłosierdziem wobec tej osoby, gdy zachodzi taka potrzeba? Czy
człowiek w dzisiejszej pogoni jest w stanie zauważyć drugiego
człowieka, który być może potrzebuje owego Miłosierdzia? Czy
pozostaje czas na refleksję, co to jest Miłosierdzie Boże? Jaki sens
ma Miłosierdzie w życiu człowieka? Jak ono odnosi się do życia, do
aktualnej sytuacji, którą przeżywamy, do współżycia z innymi ludźmi? Pojawia się również pytanie jak Miłosierdzie pulsuje w odniesieniu do nas samych?
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na wyżej wymienione pytania oraz zagłębienie się w tematykę związaną z Bożym
Miłosierdziem oraz ukazanie jak niezwykłą rolę w tej unikatowej
tajemnicy odgrywa Kobieta, a mianowicie Maryja. Jeżeli człowiek
umocni w sobie wszystko to w człowieku cnotliwe, co dobre oraz
szlachetne włączy się aktywnie w tajemnicę miłosierdzia, odkrywając ją nie tylko dla siebie, umożliwi innym poznanie jej poprzez urealnienie miłosierdzia.
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1. Jacek (Adam) Woroniecki – jego życie i twórczość
Adam Woroniecki, imię zakonne to Jacek1 filozof, etyk, pedagog, teolog. urodził się 21 grudnia w 1878 roku w Lublinie, a zmarł
18 maja 1949 roku w Krakowie. Jacek Woroniecki był tomistą i dominikaninem. Od 1919 roku był profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie pełnił również funkcję rektora tej uczelni w
latach 1922-1924. Następnie był również rektorem seminarium duchownego dominikanów w Krakowie w latach 1939-1949. Uchodzi
za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego XX wiecznego katolicyzmu. Jacek Woroniecki uważał, że moralność oraz
religia powinny ze sobą być w ścisłym i stałym intelektualnie kontrolowanym, związku. Wyrażał krytykę wobec emocjonalnego fideizmu
oraz sentymentalizmu w myśleniu religijnym. Przeciwstawiał się
skrajnym formom indywidualizmu, który był przeciwstawny do nauki katolickiej. Uważał, że katolicki personalizm to świadomość
konieczności subordynacji wyższej całości. Do jego głównych dział
należą: Katolickość tomizmu (1924r.), U podstaw kultury katolickiej
(1935r.), Tajemnica Miłosierdzia Bożego (1948r.), Katolicka etyka
wychowawcza 1i 2 tom (1948r.), Wychowanie człowieka. Pisma wybrane (1961r.)2.
2. Rola Maryi w akcie Miłosierdzia
Rola Maryi w akcie miłosierdzia staje się światłem dając życie
Jezusowi. Dzięki wierze w Boga i w Maryję można odczytać istotną
treść moralności. Dzięki Maryi jako Matce Jezusa - każdy człowiek
może odkryć poprzez wiarę jej miłość jaką obdarza zarówno Syna
swego jak i nas ludzi. Miłosierdzie Maryi to tajemnica boża, a zarazem czynienie najwyższego dobra. W Miłosierdziu ujawnia się Miłość3 to co dobre, szlachetne, piękne, a co najważniejsze coś co Bóg

1

Por. Wydawnictwo Naukowe PWN, Leksykon Filozofia, [w:] J. Woroniecki, Warszawa 2000, s. 354n.
2
Por. Słownik filozofii, pod red. A. Aduszkiewicz [w:] J. Woroniecki,
Warszawa, 2004, s. 142n.
3
Por. J. Woroniecki, U podstaw kultury katolickiej, Poznań 1935, s. 14n.
Miłość chrześcijańska to królowa wszystkich cnót, nie jest nigdy sama
jest otoczona cały świat innych mniejszych lub większych cnót, które w
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uważa za dar, który od niego płynie. Albowiem w sercu każdego
człowieka jest miejsce na miłość do drugiego człowieka, bo tylko
dzięki miłości możemy okazać miłosierdzie. Nie sposób przeto rozpocząć dyskursu o miłosierdziu bez sprecyzowania czym miłosierdzie jest. Cnota miłosierdzia jest to opanowana wrażliwość na widok
cierpienia ludzkiego, wszelkie niedomagania człowieka, zło jakie mu
towarzyszy. Ale ważne jest to, że aby uczestniczyć w akcie miłosierdzia nie wolno się go bać, brzydzić, czy szydzić z niego, bo kiedy
człowiekowi wydaje się, że ma czułe serce na ludzkie cierpienie,
biedę, bo patrzeć na nie może odwracając się na widok cierpienia
starając się z nim nie stykać nie może mówić, że uczestniczy w akcie
miłosierdzia. Może się mu wydawać, że zbyt mocno go porusza albo
czasami brzydzi. Taki stan duszy nie ma nic wspólnego z miłosierdziem jest jego zaprzeczeniem. Miłosierdzie to uwalnianie od zła,
nie domagań4.
Maryja posiada cnotę miłosierdzia, która należy do świty cnoty
miłości. Miłość jest postrzegana jako współpracowniczka miłosierdzia.
Podczas gdy miłosierdzie jest królową wszystkich cnót albowiem miłosierdzie obejmuje cały zakres dobra. Maryja jako Matka Jezusa i Matka
Kościoła posiada cnotę najwyższą miłosierdzie albowiem za jej wstawiennictwem możemy prosić o łaski. Maryja jest pośrednikiem z Bogiem jako Nasza Matka pomaga nam w cierpieniu, uwalniając nas od
wszelkiego rodzaju nie domagań, zła. To za pośrednictwem Maryi możemy dostąpić cnoty miłosierdzia i miłości. Miłość jest tą cnotą, która za
cel dobro najwyższe stawia jakim jest Bóg, a Maryja jest Matką Jezusa
jak i Matką Nas wszystkich, to właśnie za jej pośrednictwem możemy
modlić się o wszystko co miłujemy i ofiarować jej dla Boga oraz w
Bogu, aby on nas posiadł na zawsze, abyśmy mogli żyć jego słowem
oraz wypełniać go. Dzięki cnocie miłości winniśmy kochać bliźnich,
krewnych, rodziców, dobroczyńców, przyjaciół, winniśmy kochać bliźniego swego jak siebie samego, to szlachetne wyzwanie, a zarazem
ofiarowanie się Bogu. Tak jak Maryja umiłowała swojego syna miłością, która górowała nade wszystkie wartości, albowiem była miłością
obecności jej natchnienia wypełniają każda w swoim zakresie wielki program udoskonalenia oraz odrodzenia się duszy ludzkiej.
4
Por. J. Woroniecki, Tajemnica Miłosierdzia Bożego, Kraków 1948, s. 75n.
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nadprzyrodzoną, która ją oczyszczała, pogłębiała jej wiarę oraz podnosiła do wyższego poziomu duchowości. I tylko dzięki takiej miłości jesteśmy w stanie kochać bliźniego jako coś bożego, całym sercem, jako
przyjaciela bożego nawet jeśli jeszcze nim nie jest, ale w nastawieniu,
że będzie, jako kogoś kogo Maryja zaprasza do swej miłości w imię
Boga. Kochać bliźniego jako coś bożego. Tak pojęta miłość bliźniego
może obejmować wszystkie istoty ludzkie, które człowiek spotka na
swojej drodze i które z pragnieniem wyczekuje, co ważniejsze tak pojęta
miłość może również rozciągać się na nieprzyjaciół, nawet jeżeli są do
nas wrogo nastawieni są dla nas celem najważniejszym i nie przestają
być przedmiotem miłości. Miłosierdzie Maryi jest samym duchem miłości bożej przeniknione właśnie miłosierdzie winno być również duchem miłości bożej, powinno ono się znajdować głęboko w tej duchowej władzy duszy, którą zwiemy wolą5.
Z całą pewnością bardzo cennym komponentem może być dla
miłosierdzia współudział litości uczuciowej. Te jednostki, które z
osobistego usposobienia posiadają niewielkie skłonności do tego
winni w sobie krzewić te czynniki pogłębiać i rozwijać, bo w praktyce miłosierdzia będą im niezwykle pomocne. A co ważniejsze, że kto
o nie dba oraz ich nie pielęgnuje na chłodno, nieczule miłosierdzie
okazuje, ten nie jest w stanie uzyskać pełnego efektu swych zabiegów, a czasami i zranić może tam gdzie by chciał cierpienie ukoić.
Ten czynnik uczuciowy winien być starannie wychowany, aczkolwiek nie może zajmować pierwszego miejsca. Naczelnym miejscem
będzie przeniknięcie miłosierdziem samej woli człowieka, w taki
sposób, aby stanowiła narzędzie świętej woli. Maryja również dzięki
świętej woli stała się Matką Miłosierdzia i Matką Kościoła umiłowała nas wszystkich to do niej zwracamy się Zdrowaś Maryjo łask pełna, Błogosławiona między niewiastami i Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo łask pełna módl się za nami, którzy
się do Ciebie uciekamy. Jakże szlachetne słowa pełne doniosłych
znaczeń, czyli każdy potrzebujący człowiek może zwrócić się do
Maryi Matki Jezusa, a zarazem Naszej Matki, ona umiłowała nas
wszystkich to za jej pośrednictwem możemy zwracać się i prosić o
łaski Boże. Miłosierdzie staje się błogosławieństwem dla wszystkich
5

Por. Tamże, s. 70n.
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istot ludzkich, a dla osób, które je posiadają jest zadatkiem obfitego
miłosierdzia bożego zarówno w tym życiu jak i w następnym. Istotne
jest, aby pielęgnować miłosierdzie w duszy i już od najmłodszych lat
krzewić je tak, aby w przyszłości zebrać obfity plon w szlachetnie
ukształtowanych istotach ludzkich, które będą umiały sprostać wyzwaniu jakim jest miłosierdzie. Należy też mieć szczególną ostrożność na wszystko to, co może zmrozić w duszach ciepłe i szlachetne
tchnienie. Wady, które stoją w sprzeczności do miłosierdzia rujnują
je są nimi: zawiść, pycha, egoizm, gniew, brak cierpliwości, brak
miłości, brak przebaczenia, brak wyrozumiałości, zawziętość, chciwość, sknerstwo6.
Jeżeli człowiek będzie pozbawiony miłości, życzliwości, wyrozumiałości, empatii, cierpliwości, przebaczenia oraz otwartości na
drugiego człowieka nie będzie potrafił w pełni uczestniczyć w doniosłym akcie Miłosierdzia.
Służba ta, jak każda będzie wymagała całego szeregu wyrzeczeń
oraz podporządkowania się sprawie7. Jak słusznie zauważa ojciec Jacek
Woroniecki, że Kościół Katolicki jest przede wszystkim instytucją wychowawczą albowiem jemu nie chodzi tylko o to, aby doprowadzić
dusze do zbawienia, ale pragnieniem Kościoła Katolickiego jest, aby
dusze na ziemi doszły na świecie do pewnego stopnia doskonałości.
Cała opieka duchowa jaką Kościół Katolicki od kolebki nas otacza, a
mianowicie nauka wiary, nabożeństwa, sakramenty mają na celu doniosłe zadanie – wychować istoty ludzkie na dobre dzieci Boże, które będą
godnie uczestniczyć w naturze samego Boga jak i zarówno będą potrafiły czerpać z owego uczestnictwa całkowitą pełnię zawartych w niej łask.
Kościół Katolicki uczy słowem, pragnie, aby wszyscy wierni pamiętali,
że Zbawiciel przyszedł na ziemię po to, abyśmy mieli życie oraz obficie
mieli (Jan 10.10). Należy zwrócić uwagę iż w tej ogromnej pracy wychowawczej liturgia posiada wyznaczone pierwszorzędne miejsce, idąc
dalej można śmiało podkreślić, że nie tylko posiada pierwszorzędne, ale
pierwsze miejsce. Punkt ciężkości całego wychowania religijnego to
nauczanie prawd wiary oraz moralności, istotne są nabożeństwa w których człowiek uczestniczy jako wypełnianie obowiązku uczestnictwa
6
7
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Por. J. Woroniecki, Tajemnica Miłosierdzia Bożego, Kraków 1948, s. 120n.
Por. J. Woroniecki, U podstaw kultury katolickiej, Poznań 1935, s. 225n.

we Mszy świętej w niedziele i święta tak, aby celowo stanowiły cel
wychowawczy. Pedagogika Katolicka winna kroczyć tymi drogami
punkt ciężkości wychowania religijnego opierać się winien na służbie
Bożej, a nauczanie ma na celu poznawanie prawd wiary, które dusze
istot ludzkich zostały już należycie w Kościele zapoczątkowane8.
Cykl świąt roku kościelnego stara się obudzić niemalże
wszystkie uczucia, które są obecne w duszach wiernych, stara się
również tą drogą wychowywać. Nutą, która dominuje w okresie adwentowym jest pożądanie, nadzieja oraz tęsknota do Zbawiciela,
który ma przyjść; okres Bożego Narodzenia i Trzech króli, a bardziej
intensywnie okres Wielkiej Nocy powiązane są z radością oraz miłością. Natomiast okres Męki Pańskiej powiązany jest ze smutkiem,
bólem, trwogą. W ten sposób cała gama uczuć przewija się w trakcie
roku kościelnego i tak istotny, aczkolwiek drugorzędny czynnik,
który dotyczy życia moralnego człowieka jakim jest uczucie, otrzymuje w nabożeństwie mszy świętej nieustanne oraz systematyczne
impulsy. Poprzez władze zmysłowe, które są obecne w naszej psychice liturgia dociera też do naszych władz umysłowych czyli do
rozumu oraz woli nadając im też nieustannie impulsów oraz zaprzęgając je tą drogą do systematycznej służby Bogu. Rozum znajduje w
słowie bożym ciągłą pożywkę dla wiary oraz w miarę tego jak je w
sobie przeżywa w tej doniosłej atmosferze nabożeństwa coraz intensywniej przenika ich treścią jak również silniej utrwala w sobie te
prawdy, one są zarówno ich uzasadnieniem lub ilustracją9. Również
miłosierdzie Boże do takich należy.
Dzięki niemu można zostać uczniem umiłowanym Poślę Wam
Ducha Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy. (J16.7, 7.13)10
Każdy katolik powinien pilnie dbać o to, by odkryć tajemnicę
miłosierdzia bożego, dbać o grunt jego duszy tak, aby sprzyjał hodowli tego cudownego kwiatu bożego jakim jest miłosierdzie. Człowiek winien plewić wszystkie te chwasty, które mogłyby zakłócić
lub zniszczyć jego pełny rozwój duchowy i moralny oraz intelektu8

Por. J. Woroniecki, U podstaw kultury katolickiej, Poznań 1935, s. 80n.
Por. Tamże, s. 78n.
10
Por. T. Matras, A. Tronina, Biblia na co dzień, t. II, Warszawa 1998,
s. 172n.
9
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alny. Istota ludzka powinna użyźniać swe władze cnotami, bo to
dzięki nim człowiek osiąga pełny blask i rozkwita, a co ważniejsze
będzie potrafił umiłować drugiego człowieka bliźniego swego taką
miłością, która prowadzi do miłosierdzia. Z kolei błogosławieni miłosierni ponieważ oni miłosierdzia dostąpią 11.
3. Miłosierdzie aktem szlachetnym - kluczem do jego wypełnienia jest miłość człowieka
Miłosierdzie, które może warunkować realizację sensu w ogóle oraz realizację sensu życia. Miłosierdzie może mieć odniesienie do
wszelakich poczynań człowieka. Wrażliwość moralna ukierunkowana na drugiego człowieka na kulturę kształtuje istotę ludzką, sprawia
iż potrafi ona zatroszczyć się o relacje międzyludzkie, co ważniejsze
o drugiego człowieka co stanowi doniosłość życia codziennego.
Człowiek żyje w społeczeństwie warto zauważyć, że jego relacje
międzyludzkie wpływają również na jakość jego życia. Jeżeli w życiu człowieka obecny jest akt miłosierdzia doznaje on również odkrycia tajemnicy miłosierdzia. Tym bardziej koniecznym staje się,
aby podłożem moralności chrześcijańskiej były zasady postępowania
oparte na miłości do drugiej osoby, a to cały punkt ciężkości w postępowaniu moralnym.
Postępowanie człowieka nie może odbywać się bez jego zastanowienia, kiedy to zastanowienie posiada cechy systematycznego
oraz metodycznego myślenia włączając w nie badania naukowe,
staje się ono filozofowaniem. Warto podkreślić iż dział filozofii,
który zajmuje się postępowaniem człowieka można nazwać filozofią
czynu albo filozofią praktyczną lub moralną: z języka greckiego
nazywamy ją etyką od greckiego wyrazu ethos- co oznacza obyczaj.
Etyka jako nauka filozoficzna zaczyna istnieć wtedy, kiedy umysł
człowieka zaczyna analitycznie badać powszechnie przyjęte zasady
życia moralnego, gdy inicjuje poszukiwanie głębszego uzasadnienia

11

Por. Por. J. Woroniecki, Tajemnica Miłosierdzia Bożego, Kraków
1948, s. 127n.
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oraz łączy owe zasady życia moralnego z podstawowymi zagadnieniami bytu i myśli12.
Warto podkreślić, że przedmiotem etyki13 są nie tylko czynniki wewnętrzne, które dotyczą życia moralnego, to również normy
postępowania jak i całe życie moralne człowieka. Mowa tu także o
pełni rozwoju człowieka wraz ze wszystkimi jego przejawami czy to
społecznymi, czy personalnymi14. Ta ogromna dziedzina moralnej
12

Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, tom I: Etyka ogólna, Kraków 1948, s. 29n.
13
Tamże.
Przedmiot etyki to moralna działalność człowieka do której zaliczyć
można wszelkie jego czynności, które wykonuje świadomie oraz dobrowolnie oraz za które bierze odpowiedzialność. Działalność tę nazywamy również postępowaniem. Pierwszą cechą postępowania moralnego jest dobrowolność oznacza to, że wypływa ona z wewnątrz oraz świadomie podąża do
zamierzonego celu. Cel ten łączy się w jakimś stopniu z rozwojem personalnym samego działającego człowieka jak i również z jego udoskonaleniem. Z cechy moralnego działania, która nosi nazwę dobrowolności wypływa druga cecha, która nazywa się odpowiedzialnością. Przedmiotem
filozofii moralnej jest bowiem cała działalność człowieka, za którą on obierze odpowiedzialność, która kręci się wokół jego podstawowych obowiązków oraz uprawnień, które prowadzą go do pełni rozwoju duchowego jak i
do urzeczywistnienia właściwego mu celu. W syntezie, która obejmuje
całość, działalność moralną człowieka uwzględnione są zarówno czynniki
dostępne siłom rozumu – przyrodzone i to one będą przedmiotem filozoficznych dociekań oraz czynniki nadprzyrodzone, które są zawarte w objawieniu chrześcijańskim. Czynniki nadprzyrodzone nie mogą być odkryte
same przez się przyrodzonymi siłami naszego umysłu ponieważ już zostały
objawione mogą być przez nasz rozum badane razem z czynnikami życia
przyrodzonego oraz zawarte w jedną harmonijną całość. Należy to jednak
już do zadań teologii, a nie filozofii. Rozdzielać je oraz badać w całkowitym oderwaniu jedne od drugich byłoby to rozdzieraniem harmonijnej ich
jedności. Warto zaznaczyć, że w etyce chrześcijańskiej cel podmiotowy ma
ogromne znaczenie albowiem stanowi on główną okoliczność moralną,
która wywiera najsilniejszy wpływ na nasze postępowanie, ale nie jest podstawowym kryterium rozróżniającym czyny dobre od złych. Takim kryterium jest dla każdego czynu jego przedmiot w odniesieniu do natury ludzkiej oraz jej celu.
14
Por. Tamże, s. 9n.
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działalności człowieka obejmuje również akt miłosierdzia jako czyn
istoty ludzkiej wobec innej osoby.
Głównym jak i również charakterystycznym rysem postępowania ludzkiego, które rzuca się w oczy, każdemu, kto zajmuje się
badaniami życia człowieka, jest jego świadoma celowość. Warto
podkreślić iż rys ten jest prymarnym punktem wyjścia filozofii moralnej, jakie dał nam Arystoteles w swej etyce Nikomachejskiej15, i
to właśnie jego treści pierwszego zagadnienia, które otwiera cześć
moralnej sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu, zarówno jest
pierwszą kwestią jaką sobie stawia Kant w swej Tugendlehre oraz
Spencer w swych Data of Ethics. Podobnie jest również w psychologii indywidualnej Adlera kwestia celowości w życiu zajmuje naczelne miejsce oraz wyjątkowe miejsce gdy idzie o wychowanie człowieka. Wychodząc z zasadniczego punktu jest fakt, którego nie sposób zakwestionować, iż istoty ludzkie w swoim postępowaniu kierują się ciągle świadomie powziętym celem. Niestety moraliści nie
zawsze potrafili wysnuć z niego wszystkie zawierające w nim konsekwencje, a od tych właśnie konsekwencji zależy zdecydowanie
orientacja nie tylko etyki jako nauki filozoficznej, ale także całego
życia moralnego człowieka. Rozpocznijmy od pierwszego oraz
przyjrzyjmy się roli, jaką celowość odgrywa w nas samych i wokół
nas. Zarówno w życiu człowieka jak i w działalności oraz otaczającej
nas przyrodzie często obserwujemy zdarzenia, które określamy przypadkowymi: występują one wtedy, gdy końcowy rezultat nie jest
efektem zwyczajnego przebiegu danego procesu, albowiem zostaje
zniekształcony oraz zatrzymany przez nieznane czynniki, których
oddziaływania nie dało się przewidzieć. Na przykład gdy zamiast
normalnego, zdrowego dziecka na świat przychodzi dziecko chore,
które nie jest zdolne do życia. Takie zdarzenia jednak nie dzieją się
często. Celowość w świecie jest wszechobecna możemy ją spotkać
na każdym kroku. Ona jest także naczelnym przedmiotem naszych
15

Por. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, przeł. D. Gromska, [w:] idem,
Dzieła Wszystkie, t. V, Warszawa 1996, s. 77; Wszelka sztuka oraz wszystkie badania, a podobnie też jak i każde zarówno działanie oraz postanowienie, zdaje się dążyć do jakiegoś dobra więc wobec tego trafnie określono
dobro jako cel wszelkiego dążenia.

338

badań albowiem nie sądzimy, abyśmy jakiś wycinek rzeczywistości
poznali, póki nie poznamy jej działalności oraz celów jakim służą.
Każdą bowiem aktywnością, każdym postępem, ale oraz każdą istotą, która podlega rozwojowi rządzi cel, któremu ów rozwój ma służyć. Warto podkreślić, że nie jesteśmy w stanie poznać natury żadnego przedmiotu nie poznawszy jego celu16.
Tym celem człowieka może być odkrycie tajemnicy Miłosierdzia, a kluczem do niej z całą pewnością jest cnota17 miłości demonstrowana wobec drugiego człowieka, chęć uwolnienia go od wszelkiego rodzaju nie domagań, zła. Jeżeli w życiu człowieka obecny jest
akt miłosierdzia doznaje on również miłości ze strony drugiej osoby.
Tym bardziej koniecznym staje się, aby podłożem moralności katolickiej były zasady postępowania oparte na miłości do drugiej osoby.
Jakże niezwykle aktualne stają się słowa Katolik jako nowoczesny człowiek w Jezusie albowiem bierze udział w miłości typu
agape, która jest uczestnictwem w łaskawej miłości Boga. Miłość ta
jest rzeczą wyjątkową, jest darem, który nie deprecjonuje ludzkiej
wolności ale wzywa do współpracy. Człowiek jest powołany do tej
miłości Bożej jak i również do pełnego uczestnictwa w niej. Miłość,
która obejmuje całkowicie człowieka oraz dynamizuje jego wewnętrzną przemianę zezwala na odkrycie wzniosłego powołania w
miłości. Spełnienie w sensie wypełnienia owego powołania wyraża
się w przykazaniu miłości oraz służy nakazie miłości. Miłość w życiu każdego człowieka jest niezwykle ważna, miłość bliźniego ma
bowiem charakter nadprzyrodzony albowiem bazuje na miłości Boga
i miłości do Boga. Warto podkreślić, iż wszelkie próby redukowania
16

Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, tom I: Etyka ogólna, Kraków 1948, s. 31n.
17
Por. J. Woroniecki, Wychowanie człowieka, Pisma wybrane, wyboru
dokonała W. K. Szymański OP, oprac. J. Kołątaj, Kraków 1961, s. 33n.
Cnotliwe jest również przyzwyczajanie się do czynienia dobra (wyrobić
w sobie nawyk czynienia dobra). Cnota jest sprawnością człowieka, a zarazem naczelnym celem wychowania zalicza się do niej wewnętrzną sprawność, za pomocą której postępowanie człowieka odpowiada wymogom
moralności, a co ważne jest w jakimś stopniu by najmniej w pewnych warunkach życia jest wolne od zmagań zewnętrznych oraz wahań. Podyktowane wolnym, a zarazem świadomym działaniem człowieka.
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miłości skazane są na wypaczenie oraz pozbawione są prawdziwego
owocu. Ten uniwersalny charakter miłości bliźniego albowiem bliźnim jest każdy człowiek. Jezus nauczał, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga Ojca, tak miłość człowieka powinna obejmować wszystkich
ludzi18.
Warto podkreślić iż program cywilizacji opartej na miłości
zwany również cywilizacją miłości, szczególnie stawia za zadanie
rozwój osobowy człowieka, który ma być opatrzony zmysłem moralnym w sensie równowagi być – mieć. Prawdą jest, że istota ludzka
dla swojego rozwoju i życia potrzebuje szeregu środków, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, ale ważne jest to aby były one
środkami, a nie stawały się celem samym w sobie. Tendencja, ażeby
żyć na lepszym poziomie nie jest niczym złym, ale warto pamiętać o
tym, iż dobra materialne wszelakiego rodzaju zarówno użytkowe jak
i kulturowe powinny podlegać ocenie moralnej biorąc pod uwagę
ostateczne dobro człowieka19.
Prymat człowieka nad środkami kształtuje zarówno jednostkę
samą w sobie jakże życie we wspólnocie. Jakże niezwykle ważnym
stworzeniem jest człowiek albowiem ma możliwość nieustannego
rozwoju nie jest strukturą zamkniętą, spełnia siebie poprzez transcendencję ku otaczającej go rzeczywistości. Dzięki swojej otwartości
albo buduje się i spełnia lub degraduje się ukazując swoją miernotę20. Człowiek powinien mieć miłosierdzie do innych ale również w
pewnym sensie także do siebie samego uwalniając się od wszelkiego
rodzaju zła jakie go otacza, złem tym może być zarówno ignorancja,
uzależnienia, wartości przyjemnościowe, zaniedbania wszelkiego
rodzaju et cetera. Należy bronić rodziny oraz włączać się w akt mądrego wychowania młodego człowieka opartego na wartościach moralnych, które sprawiłyby, że człowiek umiałby odróżnić dobro od
zła i potrafiłby nadać sens miłości do drugiego człowieka, a za razem
umiałby być jednocześnie mając możliwość dokonywania wszelkich
wyborów oraz środków.
18

Por. K. Jeżyna, Ku cywilizacji miłości, [w:] Wczoraj- dziś -jutro Akcji
Katolickiej, praca zbiorowa pod red. T. Borutki, Kraków 2004, s. 242n.
19
Por. Tamże, s. 254n.
20
Por. Tamże, s. 252n.
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Podsumowanie
Miłosierdzie, które może warunkować realizację celu w jakiejś
mierze może mieć odniesienie do wszelakich poczynań człowieka.
W życiu człowieka bardzo ważna, jest miłość do drugiego człowieka, jeżeli mowa o miłości samego siebie jeżeli człowiek będzie kochał siebie jako człowieka, to również będzie rozumiał istotę tej miłości i jak ogromny walor w życiu każdej istoty ona ma. Dzięki czemu świadomiej umiłuje otaczający go świat jak i ludzi w nim żyjących. Każdy człowiek indywidualnie nadaje sens miłosierdziu, po
części jest to zależne od poszczególnych sytuacji, oraz ludzi, których
napotyka na swojej drodze. Dlatego miłość człowieka do wszystkiego, co go otacza przekłada się na odczuwanie oraz potrzebę dawania
miłosierdzia. Człowiek poprzez bycie człowiekiem, ma możliwość
doświadczyć tajemnicy miłosierdzia, a zarazem poczuć, że to odwieczny sakrament. Akceptacja wiary w akt miłości, ma stanowić
fundament aktywnego zaangażowania się w Miłosierdzie. Człowiek
nie może być tak obojętnym, aby nie dostrzegać iż rzeczywistość nie
raz stwarza nam możliwość w pełnym jego uczestnictwie. Nawet w
przypadku, kiedy na nie czekamy możemy odczuć oraz odwzajemnić
ten dar. Tylko w ten sposób można poznać tajemnicę miłosierdzia, a
zarazem życia, co prowadzi pełnej wdzięcznej egzystencji. Istotne
jest to, że klucz do bram serca człowieka nosi sam człowiek i to on
potrafi otwierać się na innych ludzi na dobro pokonując zło, uwalniając od zła tę napotkaną Osobę to właśnie oddaje się aktu miłości
wobec potrzebującego, a tym samym poznaje tajemnicę Miłosierdzia
Bożego. Ta cudowna moc miłosierdzia jest nieodzowna szczególnie
w dzisiejszych czasach, kiedy zło jest wszech obecne. Ta chęć
uczestnictwa w tajemnicy miłosierdzia jest potrzebna, by on niej
pamiętać i nie ulegać pokusie rezygnacji lub obojętności. Robić
wszystko, aby nie wątpić w jej sens. Bo bywa często, iż to właśnie
akt miłosierdzia staje się sensem istnienia dla innego człowieka,
który w danym momencie go potrzebuje. Mieć oczy otwarte na
wszystko co nas otacza, to nie zwykła umiejętność, ale umieć samemu docierać do źródeł tajemnicy miłosierdzia to dar od Boga. Kto
docenić to potrafi dzieląc się z potrzebującym miłosierdzia uczestniczy w otwieraniu tajemnicy miłosierdzia pokonując tym samo zło.
To nadzwyczaj piękne, bo wtedy uwypukla się dobro samo w sobie

341

człowiek i miłość, która z niego płynie. Na tle tej miłości, która jest
kooperantem w drodze do miłosierdzia tworzy się wyższy sens życia
człowieka albowiem życie z miłością oraz dla drugiego człowieka.
Głębszego sensu nabiera sama tajemnica miłosierdzia ponieważ
sprawia, że to co było tajemnicą może zostać odkryte i zarówno oddane innym ludziom.

Streszczenie:
Miłosierdzie jakże doniosłe, a zarazem szlachetne słowo. Słowo, które dla każdego człowieka mieć bardziej lub mniej intensywne
wyobrażenie, w sensie jego przeżywania jakże doświadczania oraz
dzielenia się nim. Pewne jest, to ,że jest ono czymś wyjątkowym.
Miłosierdzie związane jest z tajemnicą Bożą. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, który będzie miał dane od Boga poznać
tajemnicę Miłosierdzia Bożego? Jakże szlachetną wartością jest
uwalnianie człowieka od wszelkiego rodzaju niedomagań, zła? Czy
kiedy doświadczamy obecności drugiego człowieka kierujemy się
Miłosierdziem wobec tej osoby, gdy zachodzi taka potrzeba? Czy
człowiek w dzisiejszej pogoni jest w stanie zauważyć drugiego
człowieka, który być może potrzebuje owego Miłosierdzia? Czy
pozostaje czas na refleksję, co to jest Miłosierdzie Boże? Jaki sens
ma Miłosierdzie w życiu człowieka? Jak ono odnosi się do życia, do
aktualnej sytuacji, którą przeżywamy, do współżycia z innymi ludźmi? Pojawia się również pytanie jak Miłosierdzie pulsuje w odniesieniu do nas samych?
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na wyżej wymienione pytania oraz zagłębienie się w tematykę związaną z Bożym
Miłosierdziem, a także ukazanie jak niezwykłą rolę w tej unikatowej
tajemnicy odgrywa Kobieta, a mianowicie Maryja. Jeżeli człowiek
umocni w sobie wszystko to, co w człowieku cnotliwe, co dobre oraz
szlachetne włączy się aktywnie w tajemnicę miłosierdzia, odkrywając ją nie tylko dla siebie, umożliwi innym poznanie jej poprzez urealnienie miłosierdzia.
Słowa klucze: Jack Voroniecki, Miłosierdzie, etyka.
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Summary:
Mercy what solemn, yet noble word. A word that has more or
less intense image for each person in the sense of experiencing and
sharing it. Definitely, it is something unique. Mercy is associated
with the mystery of God. What will be the benefit for a man who is
enlightened to enter the knowledge of the Divine Mercy? What noble
value is to be released from all kinds of sickness, evil? When we
experience the presence of another person, what attitude do we show
towards that particular human being, are we meciful ? Is a man in
today's chase able to see another man who may be in need of this
Mercy? Do we have time to reflect on what the Divine Mercy is?
What is the meaning of Mercy in a given human's life? How is it
related to our everyday struggle, to the particular situation we are
embodied in, to our coexistence with others? There is also the question of how the Divine Mercy is referred to us ourselves? The purpose of this article is either to answer the questions above and to go
deeper into the Divine Mercy issue or to show the woman's unique
role played in this divine mystery - the Woman whose name is Mary.
If a man strengthens all his internal virtuous powers, everything what
is good and noble in him; if he actively participates in the mystery of
mercy, and discovers it not only for himself; he eventually will enable others to get to know, experiencethe Divine Mercy by doing
deeds of mercy.
Keywords: Jacek Woroniecki, Mercy , ethics.
Bibliografia:
1. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, przeł. D. Gromska, [w:]
idem, Dzieła Wszystkie, t. V, Warszawa 1996.
2. Słownik filozofii, pod red. A. Aduszkiewicz [w:] J. Woroniecki, Warszawa, 2004
3. Woroniecki J., Tajemnica Miłosierdzia Bożego, Kraków 1948.
4. Woroniecki J., U podstaw kultury katolickiej, Poznań 1935.
5. Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, tom I: Etyka
ogólna, Kraków 1948.
6. Woroniecki J., Wychowanie człowieka, Pisma wybrane, wyboru dokonała W. K. Szymański OP, oprac. J. Kołątaj, Kraków 1961.

343

7. Wydawnictwo Naukowe PWN, Leksykon Filozofia, [w:] J.
Woroniecki, Warszawa 2000.
8. Wczoraj- dziś -jutro Akcji Katolickiej, praca zbiorowa pod
red. T. Borutki, Kraków 2004.
9. Matras T., Tronina A, Biblia na co dzień, Warszawa 1998.

344

Nota o autorach
Brzeski Beniamin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Chmiel Piotr – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,
Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie
Dulewicz Joanna – mgr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dùllek A. Bolesław – mgr, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dworakowska Joanna – mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II w Lublinie
Krzyżak Ks. Lesław – dr, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
Lis Dawid – mgr, Uniwersytet Łódzki w Uniwersytet Łodzi
Mroczek Maja - mgr, Uniwersytet Łódzki w Uniwersytet Łodzi
Ozga Ewelina - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Penińska Małgorzata – mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II w Lublinie
Setlak Wiesław – mgr, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
Skorupka Klaudia - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Solewicz Kinga - mgr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Szast Mateusz – dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w
Lublinie
Szemplińska Anna – mgr, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
Volková Nikol - PhDr., Prešovská univerzita v Prešove
Wizner Anita Edyta – mgr, Akademia Ignatianum w Krakowie
Wodniak Wojciech - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
w Lublinie
Wolańska Iwona – mgr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zimny Jan – ks. prof. dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II w Lublinie
Żuchowska Ewelina – mgr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

345

SPIS TREŚCI
Wstęp
Ks. Jan Zimny ............................................................................. 5
Część I
Założenia teoretyczne i praktyczne
Katolickie wychowanie dzieci w świetle prawa kanonicznego Dùllek A. Bolesław .................................................................... 15
Istota i znaczenie pedagogiki katolickiej ‒ ujęcie socjologiczne Mateusz Szast............................................................................. 31
Úloha ženy a jej poslanie v synoptickej tradícii Volková Nikol ........................................................................... 51
Szczególne uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Ewelina Ozga ............................................................................ 75
Autorytet świętego Wiesław Setlak .......................................................................... 91
Prawne aspekty władzy rodzicielskiej Beniamin Brzeski .................................................................... 107
Katolicki ideał wychowania Kinga Solewicz ....................................................................... 121
Część II
Formy realizacyjne
Szkoły katolickie w procesie kształcenia i wychowania
dzieci i młodzieży Ks. Lesław Krzyżak ................................................................ 137
Duchowość wspólnot L’Arche. Szkoły serca wspólnot L’ Arche wszyscy jesteśmy ubogimi Anna Szemplińska .................................................................. 150
Mass media i ich zastosowanie w profilaktyce przestępczości Iwona Wolańska ...................................................................... 163
Ochrona małoletnich na podstawie art. 39 pkt 2a k.k. Maja Mroczek ......................................................................... 175

346

Kierunki rozwoju pedagogiki katolickiej a ponowoczesne badania
nad dzieckiem i dzieciństwem children studies Joanna Dulewicz ..................................................................... 188
Pedagogiczne ujęcie reformy papieża Franciszka w zakresie
stwierdzenia nieważności małżeństwa Dawid Lis ................................................................................ 205
Kościół katolicki wobec zjawisk patologii społecznej. Joanna Dworakowska ............................................................. 240
Pedagogika personalno-egzystencjalna w ujęciu ks. Janusza Tarnowskiego Ewelina Żuchowska ................................................................ 254
Józef Ignacy Kraszewski jako ojciec czworga dzieci Małgorzata Penińska ............................................................... 267
Zabezpieczenia prawne podstawą działalności menedżerów jako
ojców sukcesów przedsiębiorstwa. Piotr Chmiel ............................................................................ 285
Naprotechnologia – kompromis między nauką a Kościołem
w leczeniu niepłodności – aspekt pedagogiczny Klaudia Skorupka .................................................................... 301
Przyczyny, orzeczenie oraz skutki rozwodu wraz z orzeczeniem o
winie rozkładu pożycia małżeńskiego Wojciech Wodniak .................................................................. 316
Kobieta a Miłosierdzie w ujęciu Jacka Wronieckiego Anita Edyta Wizner ................................................................. 330
Nota o autorach .............................................................................. 345

347

