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Od redakcji / From The Editorial Office 

 

Jesteśmy po wielu wydarzeniach, które w ostatnich miesiącach zostały przywo-
łane, zauważone, przez wielu także w sposób bardziej lub mniej przeżyte. Jedne z 
nich miały charakter czysto religijny, inny bardziej kościelny czy duchowy, inne zaś 
miały charakter czysto świecki. Trudno wszystkie w tym miejscu przywołać. Wielu z 
nas jeszcze dobrze pamięta emocje, napięcia, radości, związane z tymi przeżyciami. 
Życie nie próżni – każdego dnia coś się ważnego dzieje. Niektóre fakty przechodzą 
szybciej inne wolniej do historii. Jedne z nich dłużej inne nieco krócej tkwią w naszej 
pamięci. Jest to zjawisko naturalne i często owe wydarzenia powodowane są one 
naturalnymi prawami, niezależnymi od nas. Niekiedy marzy nam się inność, zmiana, 
która by spowodowała coś bardziej lepszego, dobrego.

Przeżywany rok 2019 nadzwyczaj obfituje w wiele wydarzeń społecznych, reli-
gijnych, kulturowych, historycznych. Warto przywołać choćby 75 rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego, 80 lat temu wybuchła II światowa, 170 lat temu, 17 wrze-
śnia – Dzień Golgoty Wschodu – 80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę, 8 paździer-
nika przypada 100-lecie ustanowienia Biskupstwa Polowego, 17 października 1849 
r., w Paryżu zmarł kompozytor Fryderyk Chopin, 30 lat temu 29 grudnia 1989 r., Sejm 
PRL przywrócił nazwę państwa „Rzeczpospolita Polska” oraz godło: orła w koronie 
według wzoru z 1927 roku. Przywołane wydarzenia czy rocznice nie stanowią w peł-
ni przeżywanych i zaplanowanych uroczystości w drugiej połowie roku 2019. 

W dobie nieustannych przemian dokonujących się niemal we wszystkich obsza-
rach życia zauważa się występujący w coraz większym stopniu „kryzys człowieka”. 
Kryzys ten objawia się w trudnościach odnajdywania się człowieka w owych prze-
mianach. Często traci on poczucie bezpieczeństwa, tożsamości, własnej wartości, 
dotyka go bezradność, beznadziejność. Nowe formy cywilizacyjne nie zawsze niosą 
pozytywne skutki służące dobru człowieka. Jednym z ważnych elementów mających 
istotny wpływ na uzdrowienie człowieka, wyprowadzenie go z kryzysu, to powrót 
do właściwych fundamentów, korzeni, które gwarantują „budowę nowego człowie-
ka”. Fundamenty te tworzą wartości katolickie. 

W rzeczywistości ostatnich tygodni mogliśmy niejednokrotnie ujrzeć człowie-
ka, któremu cierpienie i wielkie nieszczęścia odebrały wewnętrzny spokój, ze-
pchnęły ku sytuacjom granicznym, pokazały, co znaczy być człowiekiem żyjącym w 
przerastającej go rzeczywistości, być kruchym i nic nieznaczącym wobec przytłacza-
jącego ogromu otaczającego doświadczenia. Można na kanwie owych wydarzeń po-
wiedzieć, że żałobnego Hioba dziś widzimy na rozległych polach, obszarach polskiej 
ziemi zalanej wodą, dotkniętym żywiołem powodzi. I z tego powodu wielu przeżywa 
samotność. Bywa, że jest to człowiek zamknięty i nieufny, nie potrafi też otworzyć się 
na drugiego człowieka. Zdarza się, że ktoś nie chce go wysłuchać, albo ogarnia go lęk, 
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że nie jest przez nikogo kochany. To wszystko potęguje poczucie izolacji. 
Jednak czy dziś w tej sytuacji wystarczy człowiekowi jedynie ludzka – choćby naj-

bardziej profesjonalna i serdeczna – odpowiedź na jego życiowe cierpienia i drama-
ty? Hiob, choć zrazu ucieszony przybyciem przyjaciół, w toku dyskusji przekonuje 
się, że ludzkie wsparcie jest niedoskonałe i często zawodne, że drugi człowiek nie 
może w pełni zaspokoić najgłębszych pragnień. Wiedział on, że potrzeba mu Bożej 
odpowiedzi, poczucia obecności Tego, który nieskończenie przewyższa ludzką zdol-
ność pojmowania i miłowania.

Proponowany kolejny numer półrocznika jako lektura dla zainteresowanych te-
matyką katolicką zawiera kolejną ciekawą i bogatą propozycję tekstów związanych 
z tytułem czasopisma „Pedagogika Katolicka”. Warto wciąż przypominać, że na-
uczanie, wychowanie, kształtowanie katolickie nie tylko przyczynia się do formacji 
człowieka, ale całego Narodu i tego wszystkiego co go stanowi. Dzisiejszy rzekomy 
postęp jaki ma miejsce we współczesnym świecie wymaga już renowacji od strony 
duchowej, pedagogicznej, społecznej. Zamiast starać się gonić tych, którzy pędzą po 
bezdrożach, zacznijmy lepiej na nowo odkrywać to, co już od dawna jest sprawdzo-
ne i co jedynie i prawdziwie ma istotną wartość. 

Kolejny numer czasopisma podejmuje wiele istotnych tematów, które dotykają 
szeroko rozumianego kształcenia i wychowania katolickiego. Treść całego numeru 
jest głównie ukierunkowana na wychowanie i formację człowieka wiary, które nie 
jest narzuceniem ściśle określonej, konkretnej ideologii, ale przekazaniem wartości 
ogólnych, stanowiących wspólne dobro ludzkości. Gdy dotrze do Ciebie - Drogi Czy-
telniku - ten egzemplarz, umiej spojrzeć inaczej na życie i poddać się refleksji wobec 
tego ogromu cierpienia, jakie dotknęło i dotyka wielu spośród nas. Może znajdzie się 
sposobność, by oprócz współczucia przekazać z serca dar jedności i przyjaźni.

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

Ks. Jan Zimny
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`
Jesteśmy wezwani, by przyjąć miłość

Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos Aires (Argentyna). Jego ojciec, Mario - imigrant 
włoski z okolic Turynu, był pracownikiem kolei. Jorge miał jeszcze czworo rodzeństwa. Początkowo Jorge 
miał zamiar zostać chemikiem i ukończył studia na tym kierunku, jednak wkrótce, w 1958 roku wstąpił do 
Towarzystwa Jezusowego (jezuici), podejmując normalną formację zakonną i studia seminaryjne, po no-
wicjacie w Colegio Maximo San José w San Miguel koło Buenos Aires (licencjat z filozofii), w Colegio de la 
Immaculada w Santa Fe (studia humanistyczne i psychologia), w Colegio del Salvador w Buenos Aires (teolo-
gia). Święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 r., profesję wieczystą złożył 22 kwietnia 1973 r. W ramach 
funkcji zakonnych był mistrzem nowicjatu (w Villa Barilari), wykładowcą na Wydziale Teologii, członkiem 
konsulty prowincji zakonnej w tym samym mieście, a także prowincjałem Argentyny (1973-1979). Przez 
pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. W 1992 roku został mianowany biskupem 
pomocniczym Buenos Aires (tyt. Auca). Sakrę biskupią przyjął 27 czerwca 1992. Do godności kardynalskiej 
został wyniesiony w 2001 roku. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argen-
tyny. 13 marca 2013 r., po trwającym dwa dni konklawe, został wybrany na Papieża. Przyjął imię Franciszek.

Drodzy bracia i siostry, bună seara!                   
 

Ojciec Święty Franciszek

Będąc tu, razem z wami, można poczuć ciepło życia rodzinnego, w otoczeniu ma-
łych i dużych. Widząc was i słysząc was łatwo poczuć się jak w domu. Papież czuje 
się między wami jak w domu. Dziękuję za wasze serdeczne przyjęcie i świadectwa, 
którymi nas obdarzyliście. Ksiądz biskup Petru [Gherghel] jako dobry i dumny ojciec 
rodziny, ogarnął was wszystkich swoimi słowami, przedstawiając was, a ty Eduar-
dzie to potwierdziłeś, kiedy nam powiedziałeś, że to spotkanie nie ma być przezna-
czone tylko dla ludzi młodych, ani dorosłych, ani też innych, ale chcieliście „żeby 
dziś wieczorem byli wraz z nami nasi rodzice i dziadkowie”. Dzisiaj na tych ziemiach 
obchodzony jest Dzień Dziecka. Brawa dla dzieci! Chciałbym, aby pierwszą rzeczą, 
jaką uczynimy, była modlitwa za nie: prośmy Dziewicę Maryję, aby je chroniła pod 
swym płaszczem. Jezus postawił je pośród swoich apostołów. Również my chcemy je 
umieścić pośrodku i potwierdzić nasze przyrzeczenie, że chcemy je kochać tą samą 
miłością, z jaką miłuje je Pan, angażując się w danie im prawa do przyszłości. To 
piękna spuścizna: dać dzieciom przyszłość!

Z radością dowiaduję się, że na tym placu znajdujemy oblicze rodziny Bożej, któ-
ra obejmuje dzieci, młodzież, małżonków, osoby konsekrowane, rumuńskie osoby 
starsze z różnych regionów i tradycji (łacińskiej, greckiej, wschodniej, braci prawo-
sławnych), a także z Mołdawii oraz tych, którzy przybyli z drugiej strony rzeki Prut, 
wiernych posługujących się językiem Czangów, polskim i rosyjskim. Duch Święty 
zwołuje nas wszystkich i pomaga nam odkryć piękno bycia razem, piękno możli-
wości spotkania się, aby podążać razem. Każdy ze swoim językiem i tradycją, ale 
szczęśliwy ze spotkania pośród braci. Z tą radością, którą dzielili się Elisabetta i Ioan 
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- są dzielni oboje! -, z ich jedenaściorgiem dzieci, a każde z nich inne, które przybyły 
z różnych miejsc, ale „dziś wszyscy się zgromadzili razem, tak jak jakiś czas temu w 
każdy niedzielny poranek wszyscy szli razem drogą do Kościoła”. Rodzice są szczę-
śliwi widząc dzieci zgromadzone razem. Z pewnością dzisiaj w niebie jest święto, 
gdy widać tak wiele dzieci, które postanowiły być razem. Jest to doświadczenie no-
wej Pięćdziesiątnicy, jak usłyszeliśmy w czytaniu, gdzie Duch ogarnia nasze różnice 
i daje nam siłę do otwierania dróg nadziei poprzez wydobywanie z każdego tego, co 
najlepsze. Jest to ta sama droga, którą rozpoczęli apostołowie dwa tysiące lat temu i 
na której dziś na nas przypada kolej, by podjąć pałeczkę i postanowić siać. Nie mo-
żemy czekać, aż inni to uczynią, to do nas należy. My jesteśmy odpowiedzialni! To na-
sze zadanie! Czy to prawda, że trudno iść razem? Jest to dar, o który musimy prosić, 
dzieło wykonane własnoręcznie, do którego tworzenia jesteśmy wezwani, i piękny 
dar do przekazania. Ale od czego zacząć, by iść razem?

Chciałbym ponownie „ukraść” słowa tym dziadkom, Elisabecie i Ioanowi. Miło 
patrzeć, kiedy miłość zakorzenia się poprzez dar z siebie i zaangażowanie, pracę i 
modlitwę. Miłość zakorzeniła się w was i przyniosła wiele owoców. Jak mówi Joel, 
kiedy spotykają się młodzi i starzy, dziadkowie nie boją się marzyć (por. Jl 3,1). I 
to było waszym marzeniem: „Marzymy, aby mogli zbudować sobie przyszłość, nie 
zapominając, skąd wyszli. Marzymy, aby cały nasz naród nie zapomniał o swoich 
korzeniach”. Patrzycie w przyszłość i otwieracie jutro dla swoich dzieci, wnuków, 
dla waszego narodu, dając to, co najlepsze, czego nauczyliście się podczas waszego 
pielgrzymowania: by nie zapomnieli, skąd się wzięli. Gdziekolwiek pójdą, cokolwiek 
uczynią, niech nie zapomną o swoich korzeniach. Jest to to samo marzenie, to samo 
zalecenie, jakie św. Paweł dał Tymoteuszowi: podtrzymywanie żywej wiary swojej 
matki i babki (por. 2 Tm 1, 5-7).

Na ile się rozwijasz - pod każdym względem: silny, wielki, a także, gdy stajesz 
się znany - nie zapominaj, o tym, jak wiele z tego, co najpiękniejsze i najcenniejsze, 
nauczyłeś się w rodzinie. Jest to mądrość, którą otrzymujemy wraz z latami: kiedy 
się rozwijasz, nie zapominaj o swojej matce i swojej babci i o tej prostej, lecz mocnej 
wierze, która je cechowała i która dawała im siłę i wytrwałość, by iść dalej i nie po-
zwolić, by opadły nam ręce. Jest to zachęta, aby dziękować i zrehabilitować wielko-
duszność, odwagę, bezinteresowność wiary „domowej”, która pozostaje niezauwa-
żona, ale krok po kroku buduje królestwo Boże. Oczywiście wiara „nie jest notowana 
na giełdzie”, nie sprzedaje się i, jak przypomniał nam Eduard, może się zdawać, że 
„niczemu nie służy”. Ale wiara jest darem, który podtrzymuje przy życiu pewność 
głęboką i piękną: naszą przynależność jako dzieci i to dzieci miłowanych przez Boga. 
Bóg kocha miłością ojcowską. Każde istnienie, każdy z nas do Niego należy. Jest to 
przynależność dzieci, ale także wnuków, małżonków, dziadków, przyjaciół, sąsia-
dów; przynależność braci. Zły duch dzieli, rozprasza, oddziela i tworzy niezgodę, 
sieje nieufność. Chce, abyśmy żyli „oderwani” od innych i od nas samych. Duch Świę-
ty przeciwnie, przypomina nam, że nie jesteśmy istotami anonimowymi, istotami 
abstrakcyjnymi, bez oblicza, bez historii, bez tożsamości. Nie jesteśmy istotami pu-
stymi ani powierzchownymi. Istnieje bardzo silna sieć duchowa, która nas jednoczy, 
łączy nas między sobą i wspiera nas. Jest ona silniejsza niż jakikolwiek inny rodzaj 
połączenia. Tą siecią są korzenie: świadomość, że należymy do siebie nawzajem, że 
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życie każdego z nas jest zakotwiczone w życiu innych. „Młodzi ludzie rozkwitają, 
kiedy są naprawdę kochani” - powiedział Eduard. Wszyscy rozkwitamy, kiedy czuje-
my się kochani. Miłość bowiem zapuszcza korzenie i zaprasza nas do umieszczenia 
ich w życiu innych. Podobnie jak te piękne słowa waszego narodowego poety, który 
życzył swojej słodkiej Rumunii: „niech twoje dzieci żyją jedynie w braterstwie, jak 
nocne gwiazdy” (M. EMINESCU, „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”). Eminescu był 
wielki, wzrastał, czuł się dojrzały, ale nie tylko: czuł się braterski, i dlatego chce, aby 
Rumunia, aby wszyscy Rumuni byli braćmi „jak nocne gwiazdy”. Należymy jedyni 
do drugich, a osobiste szczęście domaga się także uczynienia innych szczęśliwymi. 
Cała reszta to bajki. Aby iść razem, tam gdzie jesteś, nie zapomnij, ile nauczyłeś się w 
rodzinie. Nie zapominaj swoich korzeni.

Przypomniało mi to proroctwo pewnego świętego pustelnika z tych ziem. Pew-
nego dnia mnich Galaction Ilie z klasztoru Sihăstria, idąc z owcami na górze, spotkał 
świętego pustelnika, którego znał i zapytał: „Powiedz mi, ojcze, kiedy będzie koniec 
świata?”. Czcigodny pustelnik, wzdychając z głębi serca, powiedział: „Ojcze Galaction, 
czy wiesz, kiedy będzie koniec świata? Kiedy nie będzie ścieżek od sąsiada do są-
siada! To znaczy, kiedy nie będzie już chrześcijańskiej miłości i zrozumienia między 
braćmi, krewnymi, chrześcijanami i między narodami! Kiedy ludzie nie będą już ko-
chać, to będzie to naprawdę koniec świata. Ponieważ bez miłości i bez Boga żaden 
człowiek nie może na ziemi żyć!”. Życie zaczyna gasnąć i gnić, nasze serca przestają 
bić i stają się nieczułe, starsi nie będą marzyli, a młodzi nie będą prorokować, kiedy 
nie będzie ścieżek od sąsiada do sąsiada... Bo bez miłości i bez Boga żaden człowiek 
nie może na ziemi żyć. Eduard powiedział nam, że podobnie jak wielu innych w jego 
regionie, stara się żyć wiarą pośród licznych prowokacji. Istnieje doprawdy wiele pro-
wokacji, które mogą nas zniechęcić i zmusić do zamknięcia się w sobie. Nie możemy 
temu zaprzeczyć, nie możemy czynić tak, jakby nic się nie stało. Trudności istnieją i są 
oczywiste. Ale nie może to sprawić, abyśmy stracili z oczu fakt, że wiara daje nam naj-
większą prowokację: tę, która nie zamykając ciebie ani nie izolując, sprawia, że rodzi 
się wszystko, co najlepsze w każdym z nas. Pan prowokuje nas jako pierwszy i mówi 
nam, że najgorsze przychodzi wówczas, gdy „nie będzie ścieżek od sąsiada do sąsia-
da”, kiedy będziemy widzieli więcej okopów niż dróg. Pan jest tym, który daje nam 
śpiew silniejszy, niż wszystkie syreny, które chcą sparaliżować nasze pielgrzymowa-
nie. I czyni to w ten sam sposób: wznosząc śpiew piękniejszy i bardziej atrakcyjny.

Pan daje nam wszystkim powołanie, które jest prowokacją, aby pomóc nam od-
kryć talenty i zdolności, jakie posiadamy i abyśmy je oddali na służbę innym. Prosi 
nas, abyśmy używali naszej wolności, jako wolności wyboru, by powiedzieć „tak” 
projektowi miłości, obliczu, spojrzeniu. Jest to znacznie większa wolność, niż możli-
wość konsumpcji i kupowania rzeczy. Jest to powołanie, które wprawia nas w ruch, 
powoduje, że obalamy okopy i otwieramy drogi, powołanie, które przypomina nam 
o przynależeniu do siebie jako dzieci i bracia. W tej historycznej i kulturalnej stolicy 
kraju w średniowieczu wychodzono razem - jako pielgrzymi - na Via Transilvana, w 
kierunku Santiago de Compostela. Dziś mieszka tu wielu studentów z różnych części 
świata. Pamiętam pewne spotkanie wirtualne, które mieliśmy w marcu ze Scholas 
Occurentes, podczas którego mówiono mi również, że to miasto jest w tym roku kra-
jową stolicą młodzieży. Czy to prawda? To prawda, że to miasto, w tym roku jest kra-
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jową stolicą młodzieży? [Młodzi odpowidają: „Tak!”]. Niech żyją młodzi! Dwa bardzo 
dobre elementy: miasto, które w dziejach potrafiło otwierać i rozpoczynać procesy 
- jak Camino di Santiago - ; miasto, które potrafi gościć ludzi młodych pochodzących 
z różnych części świata, jak to jest obecnie. Dwie cechy, które przypominają o poten-
cjalności i wspaniałej misji, którą możecie rozwinąć: otwieranie dróg, by iść razem i 
rozwijać to marzenie dziadków, które jest proroctwem: bez miłości i bez Boga żaden 
człowiek nie może żyć na ziemi. Stąd mogą nadal wyruszać nowe drogi przyszłości 
ku Europie i do wielu innych miejsc na świecie. Młodzieży, wy jesteście pielgrzyma-
mi XXI-wieku, zdolni do nowej wyobraźni więzi, które nas łączą.

Ale nie chodzi o tworzenie wspaniałych programów lub projektów, ale o to, by 
wiara mogła wzrastać, by pozwolić korzeniom, aby przekazywały nam limfę. Jak po-
wiedziałem na początku: wiary nie przekazuje się tylko słowami, ale także gestami, 
spojrzeniami, czułością, jak to czyniły nasze matki, nasze babcie; ze smakiem rze-
czy, których nauczyliśmy się w domu, w sposób prosty i prawdziwy. Tam, gdzie jest 
dużo zgiełku, abyśmy umieli słuchać; tam gdzie jest zamieszanie, abyśmy wzbudzali 
zgodę; tam, gdzie wszystko przyobleka się dwuznacznością, abyśmy mogli wnieść 
jasność; tam gdzie jest wykluczenie, abyśmy wnosili dzielenie się; pośród gonitwy 
za sensacją, szybkich przesłań i wiadomości, abyśmy troszczyli się o nieskazitel-
ność innych; pośród agresywności, byśmy dawali pierwszeństwo pokojowi; pośród 
kłamstwa wnosili prawdę; abyśmy we wszystkim dawali pierwszeństwo otwieraniu 
dróg, żeby poczuć tę przynależność dzieci i braci (por. Orędzie na Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu, 2018). Te ostatnie słowa, które powiedziałem, mają 
w sobie „muzykę” Franciszka z Asyżu. Wiecie, co radził św. Franciszek z Asyżu swo-
im braciom, aby przekazywali wiarę? Mówił tak: „Idźcie, głoście Ewangelię a, jeśli to 
będzie konieczne, również słowami”. [Brawa] Te brawa, to dla św. Franciszka z Asy-
żu. Kończę, został jeszcze jeden paragraf, ale nie chcę pominąć podzielenia się pew-
nym doświadczeniem, które miałem, gdy wjeżdżałem na plac. Była pewna staruszka, 
dość wiekowa, babcia. W ramionach trzymała wnuka około dwumiesięcznego, nie 
więcej. Kiedy przejeżdżałem, pokazała mi go. Uśmiechała się, a uśmiechała się zna-
cząco, jakby mi mówiła: „Popatrz, teraz mogę śnić!” Wówczas wzruszyłem się i nie 
miałem odwagi, żeby podejść i przyprowadzić ją t do przodu. Dlatego to opowiadam. 
Dziadkowie śnią, kiedy ich wnukowie wzrastają, a wnukowie mają odwagę, gdy mają 
korzenie w dziadkach.

Rumunia jest „ogrodem poświęconym Matce Bożej”, a podczas tego spotkania mo-
głem sobie zdać z tego sprawę, bo Ona jest Matką, która pielęgnuje marzenia swoich 
dzieci, która strzeże ich nadziei, która wnosi w dom radość. Jest czułą i konkretną 
Matką, która się nami opiekuje. Jesteście żywą i kwitnącą wspólnotą, pełną nadziei, 
którą możemy darować Matce. Jej, Matce, powierzam przyszłość młodzieży, przy-
szłość rodzin i Kościoła. Mulţumesc! 
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Europa w świetle adhortacji Świętego 
Jana Pawła II Ecclesia in Europa

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

 

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

/Wstęp/. 1. Europa w ocenie Papieża: Tytułem wprowadzenia; /1/ Europa konty-
nuatorką „chrześcijańskich korzeni”; /2/Fundamentalne wartości społeczno-ewange-
liczne Europy. 2. Europa w pryzmacie papieskiej „cywilizacji życia i miłości”: osoba 
przed rzeczą; duch nad materią; etyka przed techniką; „być” przed „mieć”; miłosierdzie 
przed sprawiedliwością; ubóstwo przed bogactwem; dialog przeciw walce; prawda 
ponad koniunkturą i sensacją; człowiek przed ideologią; prawa człowieka i narodu 
przed państwem. 3. Wizja pastoralna Papieża wobec Europy: A. Założenia wstępne; 
żywotność oferty chrześcijaństwa; Europa w obliczu nowej ewangelizacji; priorytet 
nauczania; rozwój myśli teologicznej; B. Duszpasterstwo parafialne w zarysie głów-
nych funkcji /prorocka, kapłańska, królewska/; bardziej palące postacie nowej ewan-
gelizacji. Streszczenie /pol-ang/. Przypisy.

Wstęp
Patrząc z perspektywy adhortacji Świętego Jana Pawła II Ecclesia in Europa odno-

simy wrażenie dotyczące jej wielkiej aktualności odnośnie trafności analiz i diagnoz 
w wielu istotnych bolączkach społeczno-moralnych oraz związanych z nimi przed-
sięwzięciach kościelno-ewangelizacyjnych, które należałoby w Europie niezwłocznie 
podjąć. Nie tylko na ich podstawie, lecz także dzięki baczniejszej obserwacji należy 
stwierdzić, iż Europę czeka konieczność gruntownej odnowy w wielu dziedzinach 
doczesności, zwłaszcza w sferze moralno-religijnej, która staje się fundamentalnym 
warunkiem przetrwania i dalszego rozwoju europejskich narodów. Europa jako kon-
tynent wielu Ojczyzn może wyzbyć się własnej tożsamości, a tym bardziej swego 
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chrześcijańskiego dziedzictwa. Zastanawia i zarazem imponuje ilość postawionych w 
Adhortacji tez, do których można się wciąż odwoływać oraz znajdywać kapitalne spo-
strzeżenia i rozwiązania praktyczne. Zdumieć się można zawartymi tam, a to w ramach 
sylogistycznej przesłanki większej, argumentacjami z zakresu nauk Objawionych oraz 
wyjątkowo celnymi - w ramach przesłanki mniejszej - wywodami analityczno-diagno-
stycznymi na temat europejskiej współczesności, w świetle których nie ma żadnych 
wątpliwości, iż Kontynent przeżywa ewidentny kryzys społeczno-moralny i religijny. 
Znacząco pogłębiło się to zagrożenie w szeregu śmiertelnych niebezpieczeństw kultu-
rowo-moralnych, pozbawiających ludzi chrześcijańskiego wymiaru w wyniku maso-
wej laicyzacji i konsumpcjonizmu, słowem - zagubienia przez całe społeczności „du-
chowego kręgosłupa”. Szczycą się one bowiem wielkim postępem technologicznym i 
dobrobytem materialnym, osiągnięciami demokracji i z reguły relatywistycznym plu-
ralizmem wartości, głównie wolności, a ostatnimi laty - w obliczu postępującej isla-
mizacji i związanej z nią fali terroryzmu - wzrosło w Unii zagrożenie bezpieczeństwa 
zbiorowego oraz niezdolność obrony własnej godności czy kulturowej tożsamości.

Główną przesłanką Adhortacji, odczytywanej coraz lepiej na podstawie faktów 
dwóch dekad XXI wieku, zdaje się być zawarta tam wizja odnośnie znaczenia i spo-
sobu odpowiedzi na stawiane często przez wielu pytanie o istotę europejskości. Jest 
to dzisiaj kwestia szczególnie ważna i doniosła, bowiem po kilkudziesięciu latach 
politycznego jednoczenia się Kontynentu, w toku rozwoju wspólnych instytucji go-
spodarczo-społecznych, stajemy przed dylematem jej kulturowej integracji. Tylko 
sprawdzona kultura jako najgłębszy nurt życia zbiorowego, gdyż sięgająca podstaw 
chrześcijaństwa, może stawać się podstawową zasadą jedności i siły Europy. Papie-
skie przesłanie każe wszystkim europejskim nacjom i opcjom ideowo-światopoglą-
dowym patrzeć na ten fundament „wspólnego europejskiego domu” jako na jedynie 
koronny i sensowny. Tylko w tej kulturowej wizji Europy, której głównym filarem i 
nośnikiem pozostanie zweryfikowana w swej wielowiekowej istocie - ale dostoso-
wana do nowego kontekstu Kontynentu - oferta chrześcijaństwa, należałoby upa-
trywać najpełniej odczytany na dziś sens Adhortacji. W Jej przesłaniu podał Święty 
konstruktywną propozycję dla Europy w formie nowo ewangelizującej „cywilizacji 
miłości”. Można już dziś praktycznie zobaczyć lub przekonać się o tym wyjątkowym 
w swoim rodzaju oraz sensownym dla Europejczyków rozwiązaniu, które w podtek-
ście uczy, iż na końcu serce Niepokalanej zatriumfuje. Przyjrzyjmy się bliżej na nowo 
odczytywanej i zarazem bezcennej dla Europy wizji Adhortacji . 

Europa w ocenie Papieża 
Tytułem wprowadzenia. Podejmując temat papieskiej wizji Europy nie sposób pomi-

nąć szczególnego status quo, który określił jej tożsamość w wielowiekowym procesie 
tworzenia w sposób trudny do wytłumaczenia i zarazem nieodwołalny. Nie da się tego 
dziejowego faktu wyjaśnić tylko filozoficznie oraz w wykładni antropologiczno-kultu-
rowej, bowiem napotyka się już u zarania tzw. europeizacji fenomen wyjątkowy, jakim 
jest chrześcijaństwo. Obok kształtowania się kultury Europy w określonych kształtach 
życia społeczno-politycznego, chodzi tu o chrześcijaństwo i Kościół, jako filary organi-
zujące uniwersalne struktury i porządki społeczności narodowo-państwowych, które 
bywały niejednokrotnie w opozycji do systemów świeckich, irracjonalnych autoryte-
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tów i nie zawsze obiektywnych w prawie i moralności państwowych praworządności. 
Często kontrastowały one z przesłankami wiary oraz prowadziły do irracjonalizmu 
i chaosu. Dlatego podkreślał Święty przy każdej okazji, iż obecna Europa staje przed 
kolejną szansą odzyskiwania chrześcijańskich korzeni, gdyż w przeciwnym wypadku 
dokona się rozkład jej bytowej tożsamości w kulturowym relatywizmie, którego ostat-
nim etapem może być nawet w niedalekiej przyszłości tylko nihilizm (1).

W przekonaniu Świętego, inspirowane przez chrześcijaństwo byt, rozwój oraz 
jedność Europy, stanowiły zawsze najistotniejsze czynniki kształtujące. Także obec-
ne postaci demokracji, jak i powstanie samej Unii Europejskiej, zawdzięczają wprost 
swe istnienie chrześcijaństwu, i od tych korzeni nie można i nie wolno się odcinać. 
Stąd zrozumiałą pozostawała postawa Papieża wszędzie tam, kiedy należało dawać 
wyraz aprobaty dla jednoczącej się Europy, m. in. w postaci: otwierania się Unii dla 
nowych państw, także dla Polski; integrowania w jedno „starych” państw członkow-
skich z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, a to w celu przełamywania nie-
zdrowego porządku jałtańskiego i tworzenia dla całej unijnej struktury „drugiego 
płuca”, ponieważ kraje te wnoszą swój bezcenny wkład w proces postępu demokra-
cji w ogóle; wzbogacania świata w ozdrowieńcze wartości ogólnoludzkie; wyposa-
żania społeczności w skuteczne dla ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej nośniki, 
tj. niezbędny „kapitał” duchowy oraz kulturowy, którego Zachód obecnie tak bardzo 
potrzebuje. Dla pełnego rozwoju Europy i świata oraz jawiących się wciąż zagrożeń 
„cywilizacji śmierci”, do których dołączyć należy islamizację poprzez niekontrolo-
waną migrację z krajów III świata, nie ma alternatywy, bowiem obecne demokracje 
oraz - przesiąknięta neoliberalno-lewicowymi ideami Unia - pomijają istotną praw-
dę, że wprost zawdzięczają swe istnienie Kościołowi i chrześcijaństwu (2).

W związku z historyczno-chrześcijańskim aksjomatem Papieża jako pewnym dla 
przyszłości Europy gruncie, należałoby przyjąć następującą strukturę rozważań: /1/
zjednoczona Europa zawiera w swej genezie i jądrze rozwoju niezbywalny „kapitał 
chrześcijaństwa”- i dlatego należy widzieć ją jako „wspólnotę ducha”, a nie jako sumę 
bliżej nieokreślonych, sztucznie scalonych układów gospodarczo-ekonomicznych i 
polityczno-ideologicznych; /2/ rekonstruowanie obrazu Europy Jutra ma odbywać 
się na fundamentalnych wartościach społeczno-ewangelicznych; /3/ celowe poda-
nie propozycji „cywilizacji życia i miłości”, która jest w stanie wyrwać Kontynent ze 
zgubnej, wrogiej człowiekowi i chrześcijaństwu drogi „kultury śmierci”.

/1/ Europa kontynuatorką „chrześcijańskich korzeni”. W przekonaniu Papieża, Eu-
ropa nie ma przyszłości, jeśli pozbawi się moralno-religijnych wartości, tj. wielkiego 
bogactwa duchowego, które otwiera ludzi na transcendencję, a nie na rzeczywistość, 
jaką rządzą jedynie prawa konsumpcji i rynku. Przy tym zagrożeniu występuje jeszcze 
większe, a mianowicie, zacieranie granicy pomiędzy dobrem a złem, wszechogarnia-
jący codzienność relatywizm moralny, znieczulica ludzkich sumień oraz zanikająca 
w człowieku wrażliwość na szerzący się w różnej postaci grzech. Przede wszystkim 
wskazywał Papież na uwidaczniające się w ustawach i praktyce niektórych krajów 
zło: dopuszczające aborcję i eutanazję; podważające strukturę i rolę małżeństwa jako 
trwałego związku mężczyzny i kobiety oraz rodziny jako wspólnoty życia i miłości; 
kwestionujące w codziennym życiu wszelkich społeczności ludzkich tradycyjne war-
tości chrześcijańskie; inne liczne zagrożenia zawierające się w tzw. ponowoczesności. 
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Jednocześnie podkreślał przy różnych okazjach na wartości „wyzwolonych spod jarz-
ma totalitaryzmu” krajów Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie zaś Polski, któ-
re mogą wnosić świeży oddech „drugiego płuca” w życie zsekularyzowanego i post-
modernistycznego Zachodu. Mówił wówczas o nowej „wspólnocie ducha”, która w ta-
kiej wymianie „dwojga płuc” miałaby szansę powstać. Byłaby to Europa kształtująca 
się na nowych zasadach jako wspólnota narodów, inspirowana chrześcijańską wiarą 
jej kultura, bogata tradycją ludów greckich i łacińskich, germańskich i słowiańskich, 
znaczona dziejowymi i często dramatycznymi losami jej jedność kształtująca się po-
nad systemami społecznymi i ideologiami, które stanowiłoby dlań nowy impuls do 
rozwoju. W tejże perspektywie przypadłaby nowa rola chrześcijaństwu, a konkretnie 
- Kościołom lokalnym, z ich nową ewangelizacją. Misja ta sięgałaby daleko poza do-
tychczasowe racje ekonomiczno-polityczne, co sprowadzałoby tę posługę do podsta-
wowych wartości etyczno-duchowych i ostatecznego dobra człowieka. Wtenczas wy-
rastając z „chrześcijańskich korzeni” stanowiłyby te kraje życiodajną „duszę Europy”.

Swoją wizję odnośnie pozycji i roli w tym procesie Polski nakreślał Święty wie-
lokrotnie kiedy mówił o pielęgnowaniu dziedzictwa i przywiązaniu do wartości 
chrześcijańskich, a tym samym nawiązywał do zachowywania tożsamości oraz wła-
ściwego, ubogacającego innych w bezcenne wartości, miejsca w Europie. W związku 
z tym, wzywał do podejmowania przez wierzących nowych zadań w całej Europie. 
Polakom wyznaczał rolę aktywnego ewangelizatora i rozsiewcy etosu chrześcijań-
skiego w wielu dziedzinach działalności doczesnej, które cierpią obecnie niemoc 
kryzysu moralno-duchowego /polityka, gospodarka, edukacja…/. Przede wszyst-
kim pragnął, aby Polska będąc w Europie „silna Bogiem”, trwała wiernie przy swoim 
wspaniałym dziedzictwie narodowo-kościelnym, kierowała się w Unii otwartością 
na prawdziwy Jej rozwój, bowiem domaga się tego racja stanu i wspólne dobro (3).

/2/ Fundamentalne wartości społeczno-ewangeliczne Europy. Zwłaszcza Europa 
jako „wspólnota Ojczyzn” nie może być jedynie wytworem różnych interesów go-
spodarczych i ideologii, lecz wspólnotą, o chrześcijańskim rodowodzie wartości, 
tradycji i ideałów. Wedle Papieża, należałoby wyróżnić ogólnie trzy poziomy inte-
grujące Europę: fundament aksjologiczny kulturowego dziedzictwa Kontynentu; 
przenikające i dopełniająco kształtujące tożsamość Europy wielorakie tradycje hi-
storyczne narodów-państw; wzorce społeczno-kulturowe europejskiego stylu życia 
i działania, które w próbie współczesnych przemian i migracji winny nadal inspiro-
wać postawy i zachowania jej obywateli oraz społeczności. Zdaniem Papieża, ową 
istotowość tworzyły przez wieki przenikające się wzajemnie: przejęty z judaizmu 
oraz rozpowszechniony na Kontynencie personalizm, który akcentował wartość 
oraz godność ludzkiej osoby; rzymski konsensus prawa i porządku; akcentowanie 
greckiej racjonalnej refleksji wraz z dowartościowaniem dialogu; głównie - wykra-
czające poza ramy doczesności - chrześcijańskie idee miłości i braterstwa. Wszystkie 
te składowe stworzyły nieznaną gdzieindziej na świecie europejską spójnię aksjolo-
giczną i „wspólnotę ducha”, której nie można dziś zastąpić innym tworem etyczno-
-ekologicznym lub zredukować do pragmatyzmu, materializmu, itp.

Płonne i zgubne okazały się w historii próby zastąpienia tej europejskiej aksjo-
logii: totalitarnymi i zarazem przeciwstawnymi personalizmowi systemami i meto-
dami praworządności, demokracji; zaprzeczającymi idei miłości i braterstwa argu-
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mentami siły; rozzutymi z powyższej aksjologii oraz drążonymi materialistycznym 
i ateistycznym pragmatyzmem, postmodernistycznym relatywizmem oraz rozmięk-
czonymi islamizacją rzeczywistościami, o czym można się naocznie przekonać na 
przykładzie krajów Unii. Zdawałoby się obiecujące wobec opcji chrześcijańskiej mi-
raże ideowe i praktyczne zastosowania w wielu sferach życia i dziedzinach ludzkiej 
aktywności, okazały się w sumie nieobliczalnymi błędami i pułapkami. Boleśnie i 
jednoznacznie potwierdziły rację-drogę opcji papieskiej na temat wierności i ko-
nieczności budowania porządku europejskiego na fundamencie sprawdzonej, opar-
tej na nieomylnej Ewangelii, chrześcijańskiej aksjologii. Raz jeszcze okazują się w 
dziejach ludzkości wielkim fiaskiem budowle „wieży Babel”, które - tworzone przez 
człowieka - były pozbawione Bożej mądrości. Są to najczęściej iluzje połączone z 
postmoderną i jej wizją „człowieka ponowoczesności”. 

Znamiennym podsumowaniem powyższej idei było kapitalne wystąpienie Świę-
tego w siedzibie EWG w 1985, gdzie syntetycznie nakreślił aksjologiczny fundament 
Europy w postaci następujących składników: 1 - antropologii chrześcijańskiej z jej 
niezbywalną i centralną wartością ludzkiej osoby; 2 - czerpanej z Bożej Łaski wiary 
podstawy dziejów świata i siły napędowej do prawdziwego rozwoju człowieka; 3 
- akceptacji ludzkiego rozumu oraz jego zdolności i możliwości poznawczo-nauko-
wych w dziele kształtowania rzeczywistości doczesnych w duchu sprawiedliwości i 
miłości; 4 - nieprzerwanego wkładu w postaci nadprzyrodzonej nadziei i optymizmu 
jako przesłań dobra wspólnego, pokoju i solidarności oraz sposobów przeciwsta-
wiania się destrukcji grzechu poprzez propagowanie wartości Ewangelii; 5 - stałego 
otwierania się ludzi w codzienności na wymiar transcendentny, tj. na Bożą Łaskę, 
której będzie towarzyszyć autentyczny dialog i współodpowiedzialność we wspól-
nej trosce o duchowy rozwój wszystkich wierzących i ludzi „dobrej woli”. W sumie 
- owe konstytuanty są „być” lub „nie być” dla współczesnego „europejskiego domu”, 
w jakim przychodzi ludziom żyć i kształtować rozwój na przyszłe dziesięciolecia (4).

Jest jedna istotna, zyskująca dziś na aktualności, wysuwana przez Papieża pod 
adresem Europy „obojga płuc”, refleksja i zarazem przestroga. Wiadomo, iż do Unii 
przystąpiło szereg państw Europy Środkowo-Wschodniej, których powojenna hi-
storia w Bloku Sowieckim ukształtowała zupełnie odmienny system wartości oraz 
kulturę, gospodarkę, edukację, itp. Wiedziony własnym doświadczeniem dostrzegał 
trafnie Papież, iż przyszły proces integracji tych krajów z bogatymi krajami Europy 
Zachodniej, będzie stanowił niebagatelny problem i zarazem wyzwanie dla posze-
rzonej Unii Europejskiej. Wiadomo, iż pojawią się wtedy problemy indoktrynacji 
ideologicznej w pluralistycznej europejskiej rzeczywistości na kanwie różnorodnych 
systemów wartości, wyrosłych w odmiennych tradycjach kulturowych, często wyno-
szonych z różnych części Europy dramatycznych doświadczeń historycznych, war-
tościowań, filozofii życia, postaw obywateli i zachowań społeczności, itd. Zdaniem 
Papieża, nie będzie prawdziwej integracji Europy, dopóki nie znajdzie się dla tych 
dwóch odmiennych „płuc”, wspólnych fundamentów aksjologicznych. Nie zastąpi 
tej platformy nawet najwymyślniejszy system ustaw i ich regulacji oraz pragmatyk 
funkcjonowania instytucji, gospodarek, mediów, itp. Zatem postać przyszłej Europy 
stanowić będzie złożony projekt i proces integracji oparty na: określonej aksjologii, 
którą stanowiłoby wielowiekowo sprawdzone dziedzictwo chrześcijańskie; moż-
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liwie szerokim gronie przedstawicielstw społecznych państw traktowanych jako 
„Europa Ojczyzn”, a nie jako sztucznie indoktrynowanej, lansowanej ideologicznie 
przez pewną tylko grupę polityków czy orientację interesów, frakcji ideowej; sile 
świadectwa życia wierzących oraz inspirowanych ewangelicznym radykalizmem 
wspólnot. Te dane stanowiłyby istotną rolę w kształtowaniu duchowego oblicza 
przyszłej Europy jako „wspólnoty ducha”. W przekonaniu Świętego, Europa posia-
da już odpowiednio wymagany chrześcijański „kapitał” w postaci wielu świętych i 
całych rzesz świadków Ewangelii. Nie sposób ich nie dostrzec i nie docenić - choćby 
przez samych oponentów ideowych - jako „filarów-nośników” w dziele formowania 
„wspólnoty ducha”. Zawarty jest w chrześcijaństwie bezcenny depozyt idei i wskazań 
dla kształtowania Jej oblicza w zestawie określonych zasad i norm społeczno-mo-
ralnej doktryny, m. in. w: zakresie praw człowieka, Przykazań i Błogosławieństw; 
urzeczywistniających wspólnotę religijną elementów eklezjo-genetycznych w nowej 
ewangelizacji; bogactwie pewnych dróg i metod odnowy moralnej człowieka jako 
podwalin odrodzenia całych społeczności. Są to czerpane z Przekaźników Objawie-
nia Łaski, które rzeczywiście przeobrażają i wprowadzają w porządek doczesności 
Boski uświęcająco-zbawczy ład. Tylko dzięki Bożej mocy i transfuzji jej wartości na 
drodze humanizacyjno-ewangelizacyjnego wysiłku Kościoła może ludzkość Europy 
i świata czynić realnym to, co niemożliwe. Dzisiejsza rzeczywistość Zachodu domaga 
się wartości, które wnosiłyby żywe miłosierdzie a nie martwe prawo, usuwały prze-
moc przez szerzenie zasad miłości i sprawiedliwości społecznej, podkreślały rangę 
dóbr ducha, oparte na zasadach społecznej nauki Kościoła jedność i pokój ludzkiej 
rodziny, ograniczały nędze i zamachy na człowieka i jego rodzinę oraz propagowa-
ły prawdziwy rozwój narodów. Nawet wyznawcy innych religii i wrogich chrześci-
jaństwu światopoglądów dostrzegają tę bezprecedensową wyjątkowość oraz siłę 
Kościoła współczesnego. Stąd płyną liczne wobec Jego wyznawców w świecie ataki 
i prześladowania, także w post chrześcijańskiej Europie. Z tych racji wywodzi się 
apel Papieża, aby: głosić osobę i naukę Chrystusa jako nadzieję dla naszej cywili-
zacji; szerzyć Jego ofertę w postaci „kultury życia miłości” oraz „opcji preferencyj-
nej”; przedstawiać wszystkim do zrozumienia jednoznaczne przekonanie, iż tylko 
chrześcijaństwo może stawać się poprzez świadectwo swoich wyznawców rzeczy-
wiście ekspansywnym, atrakcyjnym i asymilacyjnym, bowiem zawsze wchłaniało 
wartości i elementy innych religii, a nawet systemy świeckich kultur (5). 

 Europa w pryzmacie papieskiej „cywilizacji życia i miłości”
Alternatywę wobec kondycji społeczno-kulturowej i duchowej Europy stanowi 

całościowo ujmująca problem - i co najważniejsze - inspirowana duchem Ewange-
lii idea „cywilizacji życia i miłości”. Aczkolwiek pomysł takiej inicjatywy odrodzenia 
dojrzewał zwolna przez wiele wieków w ideach wielkich patronów Europy Świę-
tych: Benedykta, Cyryla i Metodego, Brygidy Szwedzkiej, Katarzyny, Edyty Stein - to 
dopiero najwyraźniej zakreślił jej kształt i przesłanie Sobór Watykański II wraz z 
inicjatorem odnowy Kościoła Świętym Janem XXIII. Godnym uwagi byłoby zakreśle-
nie ważniejszych bolączek i zagrożeń współczesnej Europy, widziane w pryzmacie 
składających się na „cywilizację miłości” prymatów: osoby przed rzeczą, ducha nad 
materią, etyki przed techniką, „bardziej być” przed „więcej mieć”, miłosierdzia przed 
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sprawiedliwością, ducha ubóstwa przed bogactwem, pracy przed kapitałem, prawdy 
ponad koniunkturą i sensacją, dialogu przeciwnego walce i przemocy, człowieka a nie 
ideologii, pierwszeństwa praw człowieka i narodu przed państwem. Dokładniej ana-
lizując każdy prymat z osobna, można uzyskać nań niezwykle trafną ocenę europej-
skiej współczesności oraz papieską diagnozę i zarazem zaradczą odpowiedź, co po-
zwoli sformułować cenne podsumowania, na których podstawie podejmować można 
jednoznacznie brzmiącą strategię Kościoła w ramach nowej ewangelizacji. Należy pa-
miętać, iż pastoralnej idei Kościoła wobec Europy winny nierozłącznie przyświecać 
dwie fundamentalne zasady, tj. sprawiedliwości i miłości społecznej, które stanowią 
grunt dla wszelkiej postaci ewangelizacji w posługach duszpastersko-apostolskich 
oraz w ich dopełnieniu - humanizacyjno-społecznej misji Kościoła (6).

Osoba przed rzeczą. Prymat ten uplasował Papież jako pierwszy. Jest szczegól-
nie istotny dla epoki potęgującego się sekularyzmu z właściwą mu konsumpcyjną 
postawą, która sprowadza podmiotowość i godność ludzkiej osoby do rzeczy. Przy 
takim stanie rzeczy nie może być mowy o jakiejkolwiek zdolności uduchowienia i 
ewangelizacji Kościoła. Zaznaczający się w kulturze życia i działania scjentystycz-
no-techniczny model wcale nie sprzyja zasadzie wiary, której centralnym wydarze-
niem jest Bóg-Miłość w Osobie Chrystusa, będący podstawą chrześcijańskiego per-
sonalizmu i zarazem humanizmu. To człowiek jako osoba stanowi o sobie i zmierza 
do szczytnego celu uświęcająco-zbawczego. Posiadając sam siebie i opanowując 
siebie staje się wolny, autoderminuje. Zdominowany przez liczne dzieła stworzone 
ubezwłasnowolnia się, staje się niezdolnym do podejmowania wielu decyzji osobo-
wych, które winien czynić w planie stworzenia „na Boży obraz i podobieństwo”. W 
zniewoleniach, jakich doświadcza, nawet nieświadomie, uprzedmiotawia się na mo-
dłę reklam, które narzucają mu style życia i pragnienia posiadania coraz to nowych 
rzeczy i doznań. Wtedy jego kondycja oraz możliwości kreowania swej duchowości, 
zwłaszcza niezależnej od otoczenia wolności, gwałtownie maleją, niemal zanikają. 
Czyniąc się „produktem” własnych pragnień, staje się niezdolnym do samodzielnego 
kwalifikowania własnych postępowań moralnych, wkracza w sposób instrumental-
ny w różne dziedziny gospodarki, kultury, polityki, edukacji…, stając się ich nieświa-
domym uczestnikiem lub biernym konsumentem. Trudno wówczas mówić o osobo-
wym odczuwaniu powołania na miarę „dziecka Bożego”, pojmowania własnej misji 
życiowej jako współpracy z Bogiem, którą osiąga na drodze duchowo-religijnej for-
macji. Jako jednostka-produkt nie jest on wrażliwy, a tym bardziej zainteresowany, 
propozycją kształtowania swej tożsamości i godności, bowiem otrzymuje i spożywa 
wszystko to, co go zadowala i czyni ważnym w ocenie innych, a często bezimien-
nych i zniewalających machin, np. gospodarczych, medialnych. Istotnym problemem 
ewangelizacji byłoby budzić od podstaw jego godność osobową, uczulać na solidar-
ność w procesie osiągania dobra wspólnego, uwrażliwiać na ludzką biedę i nieszczę-
ście. Bycie człowiekiem-osobą przed rzeczą otwiera listę priorytetów i stanowi dlań, 
jak i dla całej ewangelizacji, wyjściowy fundament i warunek jej powodzenia. W erze 
„ponowoczesności” jest to zadanie niezwykle trudne, możliwe tylko dzięki zbioro-
wej modlitwie i kierowanemu przez Ducha Świętego wysiłkowi całego Kościoła (7).

Duch nad materią. Nierozdzielnym z poprzednim jest priorytet nakazujący nie ab-
solutyzować w człowieku i jego życiu materii, lecz traktować jako harmonijną całość 
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w jego integralnej duchowo-cielesnej strukturze. Ma on być kreowanym obrazem Bo-
żym, co nakazuje respektować jego wartość i godność jako niezbywalne atrybuty. To 
respektowanie przezeń prawa Bożego, zarówno naturalnego i moralnego, przy okre-
ślaniu przeznaczenia i umiejętności używania dóbr materii jako podstawy i warunku 
prawdziwego rozwoju. W świetle tegoż prymatu określa Papież wizję autentycznego 
postępu Europy. W pryzmacie poszanowania tych praw w harmonii ducha i materii 
ocenia sytuację Europy jako zagrażającą Jej jestestwu i rozwojowi na przyszłość. Są to 
antywartości stanowiące „cywilizację śmierci”, które uderzają bezpośrednio w człowie-
ka i jego rozwój. Podstawą tej orientacji jest kult materii i dobrobytu, zwłaszcza ludzki 
egoizm wymierzony w miłość i solidarność. Owa ekspansywna wrogość wymierzona 
w samego człowieka i jego rodzinę, pozbawia społeczności fundamentalnych warto-
ści społeczno-moralnych, wydaje je na biedną i nieznośną, wręcz tragiczną w skutkach 
dominację materii oraz konsumpcji, wlecze w dżunglę bezprawia z dyktatem silnych 
i bogatych, sprowadza postęp naukowy na tory ideologii i zniewalania człowieka. Su-
mującą propozycją Świętego jest, aby ustawić ponownie na piedestale „odnowionego 
człowieka”, szanującego ducha oraz dostosowując wszelkie prawa stanowione Bożym 
przykazaniom w tym celu, aby postęp odzyskiwał harmonię duchowo-cielesną we 
wszelkich płaszczyznach ludzkiego życia i aktywności. Europejczykom zaleca ozdro-
wieńczą opcję miłosierdzia na rzecz ubóstwa, tj. zdolności ofiary dla bliźnich, której 
towarzyszyć będzie - pozwalająca odzyskiwać prawdziwą podmiotowość - osobista 
asceza i wolność wobec materii i własnych zachcianek. W przeciwnym wypadku, grozi 
takim społecznościom samozatrata, zalanie nihilizmem i wrogą wierze cywilizacją (8). 

Etyka przed techniką. To następny priorytet i zarazem element papieskiej oceny 
europejskiej współczesności, który jednoznacznie i dosadnie określa status quo jej 
mieszkańców. Jako podstawowy wymóg chrześcijańskiego personalizmu, stano-
wi palące wyzwanie w obliczu rozrostu nieograniczonych możliwości technologii, 
rodzących się nieznanych w historii cyber przestrzennych zagrożeń, ingerowania 
i manipulowania wolnością oraz ludzkim rozwojem. Czymże są eksperymenty bio-
genetyczne, antyhumanistyczne destrukcje przeciw ludzkiemu życiu i jego kolebce-
-rodzinie. Ów zabójczy rozbrat wiary od nauki i rozumu niszczy możliwości zgłębia-
nia przez człowieka jako imago Dei prawdy oraz praw rządzących światem. Papież 
donośnie apeluje, aby w tym postępie przestrzegać harmonii nauki i techniki z wiarą 
i moralnością, rozumu z teologią, czynienia prawdy w miłości oraz „przekładania” 
ich na jednoczenie wspólnoty Ludu Bożego. Wiadomo, iż niekontrolowany postęp 
techniki zdolny jest uczynić dużo złego /wojny, wielkie manipulacje medialne, de-
moralizacja moralna szerzona szczególnie przez materializm, konsumpcjonizm i 
ateistyczną sekularyzację…/, ale może być probierzem prawdziwego rozwoju czło-
wieka i postępu pod warunkiem, iż całą machinę wynalazczości i gospodarki podda 
się kryteriom etyczno-moralnym, podporządkuje regułom personalizmu zgodnymi 
z zamysłem Bożym. Zdaniem Świętego, ścisłe przestrzeganie tegoż porządku i ca-
łego postępu, poddanie się człowieka wymogom koniecznej tutaj ascezie, formacji 
wewnętrznej i kryteriom wzrostu duchowego, które podaje i egzemplifikuje chrze-
ścijaństwo jako zaczyn w zastępach ludzi wiary, nauki i wynalazczości, wspólnot 
żyjących autentycznie etyczno-duchową logią oraz inspirujących Ewangelią różne 
dziedziny gospodarki, edukacji, kultury i mass mediów… - mogą stawać się realną 
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nadzieją dla Europy i świata. Tylko ludzie przeniknięci ewangeliczną mądrością i 
dobrocią mogą czynić świat rzeczywiście nowym, człowiekowi przyjaznym, zaś 
dzieło techniki włączać w wielki uświęcająco-zbawczy proces. W tym celu proponu-
je Papież potrzebę budowy nowego ładu „cywilizacji miłości”. Przy okazji wymienia 
trzy zagrożenia: nie można postępu techniki uważać jako celu samego w sobie, sa-
monapędzającego się oraz oderwanego od etyki i głównego decydenta-podmiotu, tj. 
człowieka; nawet najbardziej spektakularny i obiecujący postęp będzie nie do przy-
jęcia, gdyż jako jednostronny, np. tylko ekonomiczny, zagrozi samemu człowiekowi; 
może to przekładać się na chęć dominowania jednych państw nad innymi, m. in. 
w polityce, gospodarce, obronności, tworzenie dyskryminacyjnych zróżnicowań o 
„różnych prędkościach” pośród członków Unii. Zdaniem Świętego, w ten sposób nie 
zbuduje się harmonijnego postępu i europejskiej jedności (9).

„Być” przed „mieć”. W ocenie Świętego, dzisiejsze zafascynowanie ludzi dobrami 
materii i konsumpcjonizmem najmocniej przeczy personalistycznie kreowanej kultu-
rze, jest najbardziej rażącym naruszeniem ładu społeczno-moralnego, który zagraża 
europejskiej tożsamości i przyszłości. Jak wynika z codziennego doświadczenia, jed-
nostronność cywilizacji wedle opcji „mieć” nie tylko nie sprzyja rozwojowi człowieka, 
lecz unicestwia od podstaw jego jestestwo. Widać to na przykładzie dylematów ludzi 
kultywujących tylko wymiar posiadania. Powoduje wśród narodów Zachodu odwróce-
nie prawdziwej i ozdrowieńczej dla jego rozwoju pełni człowieczeństwa. Bolejąc nad 
sytuacją religijną oraz kondycją Kościoła w krajach Zachodu, zwykł Papież zapytywać: 
co zrobiła Europa ze swoim Chrztem, i w ogóle ze spuścizną chrześcijaństwa, której tak 
wiele zawdzięcza; gdzie podziały się bezcenne wartości u obywateli i rządzących duch 
i postawy społeczno-moralne; skąd wywodzi się brutalna agresja wobec własnej ostoi 
bytności kierowana wobec: ludzkiego życia /aborcja, eutanazja, inżynieria genetycz-
na…/, wolności sumienia i wyznania, rodziny jako podstawy rozwoju dobra wspólnego 
/genteryzm, tzw. rewolucja tęczowa, związki homoseksualne, itp.…/. W adhortacji Ec-
clesia in Europa 7 wskazuje wyraźnie na ogólne „zagubienie” oraz „zeświecczenie” Eu-
ropejczyków powodowane ideologią posiadania i konsumpcji, tj. pozbawionej Boga an-
tropologii. Dlatego nie należy się dziwić, jeśli w tym kontekście otworzyła się rozległa 
przestrzeń dla swobodnego rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu 
teorii poznania i moralności, pragmatyzmu i nawet cynicznego hedonizmu w strukturze 
życia codziennego (10). Dalej pyta Papież - co się stało z ideą imago Dei i jakie posiada 
Europa szanse na przyszłość, jeśli nie uchroni się przed zalewem innych kultur i religii, 
jeśli nie ma świadomości i zdecydowanej reakcji na przeciwstawienie się „ponowocze-
snej” cywilizacji wraz z postępują inwazją wrogiej chrześcijaństwu kultury. Po czasie 
zostaną po takich społecznościach tylko zgliszcza, nad którymi zapanuje wszechwładny 
egoizm i przemoc pozbawionych ludzkiej miłości i ofiarności. W szybkim rozroście tej-
że „ponowoczesności” widzi Papież nadciągającą katastrofę: dumny z wiary Chrystusa 
oraz chlubiący się od wieków kulturą i sztuką chrześcijaństwa oraz bezprecedensową 
społeczno-moralną nauką Kościoła Kontynent stanie się jałową w wartości „pustynią”, 
terenem dla różnych najeźdźców i ideologii, gdzie nie będzie szans na bezpieczeństwo 
dobra wspólnego i prawdziwy rozwój. Przy takiej diagnozie Adhortacja ordynuje jed-
noznacznie kategoryczną strategię w postaci ewangelizacyjnego „lekarstwa”, jakim jest 
odradzenie się „kultury życia i miłości” (11).
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Miłosierdzie przed sprawiedliwością. Następnie łączy Święty w sposób nieroze-
rwalny trzy pojęcia: miłość, miłosierdzie i sprawiedliwość. Związek ów wynikający 
z natury samego Boga, został objawiony w Chrystusie jako prawda-mądrość dla po-
żytku ludzkości. Dlatego winny te trzy wartości rozlewać się na społeczności chrze-
ścijan z całą Bożą mocą i czynić ich społeczności „zaczynem”. W tej Boskiej strate-
gii akcentuje Papież miłość miłosierną, co w kontekście współczesnej emancypacji 
społecznej i powszechnej dążności do wyzwolenia budzi wielkie zastrzeżenia. Dum-
na z szermowania demokratycznych idei sprawiedliwości, wolności i praw obywa-
telskich Europa stanowi na terenie państw Unii rzeczywistość rażąco wypaczoną. 
Stawia się piękne idee, które na gruncie różnych interpretacji oraz sposobów reali-
zacji nadużywa się i zniekształca. Szczególnie niepokoi Papieża brak ich ugruntowa-
nia, gdyż tylko na wątpliwym gruncie praw stanowionych i obcych duchowi wiary 
i miłości miłosiernej, ideologii. Brak zakotwiczenia idei i porządków praktycznych 
w Bogu może przekreślać „duszę nowej kultury”, która winna opierać się na odro-
dzonych, czerpanych z mocy Łaski władzach, wartościach, postawach oraz zacho-
waniach człowieka i jego społeczności. Historia uczy, iż sama sprawiedliwość nie 
wystarcza, może nawet sobie zaprzeczać, gdyż zabraknie dlań głębszych podstaw 
w postaci cnót moralno-religijnych. Ileż to euforii i nadziei w koniukturalnej taktyce 
i porywającej w relacjach społecznych grze wzbudza wszystko to, co przy różnych 
historyczno-kulturowych okolicznościach może przepoczwarzać się w nieludzką, 
wymierzoną w byt oraz prawdziwy rozwój człowieka i narodów rzeczywistość. Jak 
hydra sobie zaprzeczy i zniszczy się. Znane są historie europejskich rewolucji i ich 
efektów, a dziś degradujących ludzi praw i wolności wymierzonych w ludzki byt i 
postęp. Reasumując - chodzi Papieżowi o to, aby sama sprawiedliwość zyskiwała 
„duszę”, a nie bywała - jak ukazują ostatnie wieki - narzędziem masowej demoraliza-
cji czy nawet ludobójstwa. Dlatego w tej złowrogiej konfrontacji potrzebuje Europa 
harmonii sił i zaufania wobec sprawiedliwości, którą wznosi logia ewangelicznego 
miłosierdzia. Na tej podstawie możliwe jest zbudowanie moralnie zdrowego i so-
lidarnego w ideałach oraz dążeniach do jednego celu organizmu Europy Ojczyzn. 
Zatem jedno nie może zaistnieć bez drugiego, bowiem w izolacji straci własną moc 
i realizm, natomiast w harmonijnej symbiozie ukształtuje człowieka i cywilizację na 
miarę imago Dei. W priorytecie tym ukryta jest główna z tajemnic kształtowania - 
ukierunkowanego po chrześcijańsku - porządku kultury, prawodawstwa, polityki, 
gospodarki, ekologii, edukacji, mediów. Słowem - w ruchu społecznym ku „cywiliza-
cji miłości” stanowi miłosierdzie najdoskonalsze wcielenie sprawiedliwej równości. 
W tym duchu może nastąpić ozdrowieńcze wyeksponowanie wartości osobowych i 
praw narodów, które w dzisiejszej rzeczywistości nie są przestrzegane i zagrażają 
Europie. Tę papieską, kapitalną syntezę miłości ze sprawiedliwością śmiało rozwi-
nęli: Benedykt XVI w Deus caritas est i Franciszek w Misericordiae vultus (12).

Ubóstwo przed bogactwem. Jako konsekwencję poprzednich, wskazuje Papież na 
konieczność równości pomiędzy ludźmi i państwami z racji posiadanych zasobów 
natury i zgromadzonych w czasie dóbr. Co nie jest obce Europie, zachwianie tej rów-
nowagi zradza różne ubóstwa materialno-socjalne, zniewolenia, bezrobocie, dys-
kryminacje i wyzysk słabszych, patologie, nawet przemoc i wojny. Doskonale zilu-
strował Święty te problemy w encyklikach Sollicitudo rei socialis i Centesimus annus. 
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Muszą w akcji likwidacji tych dysproporcji w posiadaniu dóbr brać udział państwa, a 
raczej całe struktury, np. w postaci Unii, wraz z bezcennym duchowo-ewangelizacyj-
nym wkładem Kościoła. „Wspólny ogród Boga” posiada wiele nierówności na różnych 
poziomach oraz płaszczyznach ludzkiego życia i działalności. Aby przywrócić światu 
utraconą harmonię potrzeba ponownej ewangelizacji, przyjęcia orędzia chrześcijań-
skiego w papieskiej formule „opcji preferencyjnej”: poczynając od poziomu budze-
nia wrażliwości na potrzeby drugich; następnie - dzielenia się bogatych z biednymi 
na różnych płaszczyznach i etapach; tworzenia w tym celu strukturalnie zorganizo-
wanej, nawet na skalę międzynarodową, różnorodnej wymiany i pomocy. Akcentuje 
więc Papież pomoc w postaci podziału dóbr kultury materialnej i duchowej, szcze-
gólnie takiego formowania całych rzesz ludzkich, aby budzić w nich godność i cnotę 
gospodarności, ale po uprzednim formacyjno-edukacyjnym ukształtowaniu w nich 
potrzeby samostanowienia i umiejętności dzielenia się z innymi. Za mało stanowi 
dawać biednym tylko doraźnie czyli zaspokajać na dziś ich elementarne potrzeby. 
Ubodzy potrzebują głównie miłości, wzmocnienia ich ducha w formie tworzenia ra-
zem różnych postaci „ekonomii dóbr” na gruncie nowej „kultury życia i miłości”, tj. 
w duchu chrześcijańskiej służby i miłości. Zasady społecznej solidarności i pomoc-
niczości winny przenikać w państwach Unii chrześcijańskie wartości i postawy, któ-
re - przy poszanowaniu etosu i odrębności kulturowych swoich członków oraz przy 
określeniu stosownych form wsparcia - ukierunkują się nań z duchu partnerskiego 
poszanowania. Ogromną rolę w zakresie wspierania tej akcji na różnych polach ak-
tywności ludzkiej przypadnie tym krajom Europy, które posiadają bogatą tradycję 
chrześcijańską i dynamiczne Kościoły lokalne w formacyjno-ewangelizacyjnej sferze 
oraz w sukcesywnym realizowaniu humanizacyjno-społecznej misji w różnych dzie-
dzinach ludzkiego życia i działalności (13).

Dialog przeciw walce. Także kontynuacją poprzednich jest dialog, który powinien 
być stałą składową i zarazem metodą funkcjonowania Unii. Papież nie wyobraża sobie 
budowania wspólnoty Europy bez poszanowania zasad równości i partnerstwa, któ-
rych rodowód wywodzi się z chrześcijańskiego dziedzictwa nauki i praktyki. To w do-
skonałej tajemnicy Bożej Trójcy tkwi podstawa i siła wszelkiego rodzaju dialogu. Z tej 
trynitarnej prawdy winien płynąć dialog Kościoła ze światem, rozlewać się na wszel-
kie formy ludzkich relacji i dziedziny aktywności. Z zaprzepaszczania jego niezwykłej 
mocy i pedagogii wywodzi się ogrom nieszczęść, przemocy oraz wojen. Jako fundamen-
talny komponent „cywilizacji miłości”, winien stawać się głównym tworzywem i spo-
sobem kształtowania europejskich Ojczyzn, które są oparte na społecznych zasadach 
Kościoła. Apel Papieża jest w tym względzie jednoznacznie zdecydowany: nie będzie 
szans na kształtowanie wspólnoty Unii bez wzajemnego poszanowania i porozumienia 
poprzez dialog. Jest on antidotum na wszelką niesprawiedliwość i przemoc, stanowi 
szansę na prawdziwy pokój, w którym można krzewić dobro wspólne, ludzką pomyśl-
ność i wszelki rozwój. Łączy więc Święty nierozdzielnie dialog i pokój jako wartości 
konieczne i komplementarne. Znaleźć można w Jego dokumentach, przemówieniach, 
mediacjach i spotkaniach… wiele miejsc, które podkreślają wartość i rolę dialogu, jego 
Boski rodowód w historii Przymierza z człowiekiem. Dzisiaj szczególne nie powinno 
jego zabraknąć w obliczu wielu konfliktów społecznych i wojen. Dlatego wskazywał 
stale na dialog jako drogę, metodę oraz środek „kultury życia i miłości”, na stosowne 
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do problemów wykorzystanie zasad i reguł mediacji: międzyosobowych, w społeczno-
ściach, kończąc na porozumieniach ponadpaństwowych i międzynarodowych. Apelu-
jąc o nieustanny dialog, nawoływał do humanizacji życia i aktywności człowieka, zaś 
w Kościele - do urzeczywistniania nowej ewangelizacji w duchu wzajemnego zaufania 
i rozwoju. W krzewieniu „cywilizacji miłości” przyjmował jedynie sensowną zasadę: 
Chrystusa-Nowego Człowieka, którym żyć będą chrześcijanie i ich wspólnoty (14). 

Prawda ponad koniunkturą i sensacją. Następną wartością strukturotwórczą dla 
człowieka oraz ładu na arenie społeczności państwowych i międzynarodowych sta-
nowi prawda. Naukę o prawdzie Papież potwierdził w wielu dokumentach, poczy-
nając od swej programowej encykliki Redemptor hominis, w której nakreślił jej rangę 
przy wyeksponowaniu ludzkiej godności i wolności, a następnie - jako społecznej 
zasady zawierającej treści o: człowieku i jego sensie powołania w świecie i transcen-
dentnym celu; społecznym wymiarze człowieka jako pozytywnej składowej między-
ludzkich rzeczywistości, rzeczowej wiedzy o sobie i innych. Zdaniem Papieża, należy 
w codziennej kulturze, zwłaszcza medialnej, zdecydowanie odrzucać rozplenioną 
w życiu społeczno-politycznym taktykę rozprzestrzeniania nieprawdy, oszczerczą 
strategię dyskredytacji i zwalczania oponentów, metodę szerzenia dezinformacyj-
nej propagandy, destrukcyjne formy upowszechniania jakiejkolwiek koniunktury i 
sensacji. Niszcząc wskazanymi kanałami prawdę oraz siejąc celową dezinformację 
zastawia się zgubną pułapkę na człowieka i jego dobro. W ten sposób szerzy się 
„cywilizację śmierci”, która nasącza ludzką i społeczną „substancję” ziarnami zła, 
tym samym rodzi obłudę, nienawiść i prowadzi do przemocy. Ileż nieszczęść mogą 
wnosić w życie spokojnych społeczności, państw, stosunków międzynarodowych, 
itp. manipulacje medialne, ataki zmasowanej, brutalnej i podstępnej propagandy, 
zatrute fałszem cyberprzestrzenie i Internet. Przecież zostały stworzone po to, aby 
wnosić w sfery ludzkiej egzystencji wartości uniwersalne, zasady sprawiedliwości i 
miłości, krzewić ideały humanistyczne i ewangeliczne. Odwrócenie w mass mediach 
tego destrukcyjnego trendu ku prawdzie, dobru i miłości, to niebywałe wyzwanie 
Kościoła wobec zniekształconej postmodernizmem oraz jego relatywistyczną wi-
zją człowieka i świata współczesności. Zawarty w Adhortacji apel Papieża o napra-
wę ludzkich sumień uległych złudnym ideologiom, filozofiom i stylom życia, które 
sprowadzają człowieka „sytej” Europy do bezbożnej idolatrii materii i konsumpcji 
oraz subiektywnej immanencji. W efekcie rodzą pośród ludzi znieczulicę, osamot-
nienie i zagubienie moralne. Co uczyniłaś Europo ze swych Chrztem i Tradycją, jak 
mogłaś roztrwonić ów bezcenny depozyt, dlaczego uległaś czasowym ułudom i bez-
nadziei, poddałaś się wierze w potęgę rozumu i technicznego postępu, uczyniłaś 
świat „strukturą grzechu”, którą mogą zagospodarować wrogowie Ewangelii. Nisz-
czenie prawdy w imię potęgi idolatrii nieprawdy jest rozłożonym w czasie aktem sa-
mobójstwa, zważywszy na fakt, iż ponętność różnych koniunktur i sensacji posiada 
krótki żywot oraz zgubny w skutkach rezultat. Na pewno papieskiej „cywilizacji mi-
łości” nie przybliżą w sferach społeczno-politycznych, kulturowo-medialnych, eko-
nomicznych, edukacyjnych, ekologicznych, żadne przedsięwzięcia, jeśli ich decyden-
ci wraz z rzeszami obywateli, nie posłużą się konstruktywnym dialogiem. W imię 
propagowania wartości uniwersalnych oraz czynionych - w imię dobra wspólnego 
i przy wsparciu Bożą Łaską - dzieł, należy rozpocząć walkę z bezsensem patologii 
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kłamstwa, eliminując z obiegu ludzi i zbiorowości podejrzenia, obłudę, relatywi-
styczny sceptycyzm, beznadzieję konsumpcjonizmu (15). 

Człowiek przed ideologią. Należy tutaj podkreślić pierwszeństwo człowieka przez 
jakimikolwiek ideologiami. Papież podkreślał zawsze i konsekwentnie prymat czło-
wieka przed jakąkolwiek najponętniejszą ideologią, która pozbawiona jest Bożej mocy 
i opieki. Miarą każdej cywilizacji i jej porządku jest miejsce na wartości życia dla god-
ności osobowej i szacunku wobec człowieczeństwa. Nawet najlepszy system społecz-
no-gospodarczy i polityczny, kulturowy, edukacyjny, nie mogą zaprzeczać najważniej-
szemu podmiotowi-człowiekowi. W przeciwnym wypadku przekreślą „zakodowany” 
w niego zamysł Boga. Personalizm Papieża jest bezsprzecznym fundamentem każdego 
porządku doczesnego. Wszędzie tam, gdzie naruszany jest ów aksjomat spodziewać się 
można łamania praw, różnorakiej dyskryminacji i przemocy, bowiem tylko człowiek w 
swojej jedynej i niepowtarzalnej rzeczywistości człowieczej, trwa niczym nienaruszony 
„obraz na podobieństwo” samego Boga (16). Jest to przestroga przed machinami ide-
ologii i ich propagacją, które naruszają stworzony przez Boga porządek świata, sprze-
niewierzają się Jego zamysłowi w jakiejkolwiek ludzkiej płaszczyźnie życia i dziedzinie 
działalności. Naruszającymi ów ład są m. in. systemy liberalnego kapitalizmu Zachodu 
lub materialistycznego kolektywizmu. Każdy nieład społeczny, gospodarczy, polityczny, 
każda nierówność, dyskryminacja, nienawiść i przemoc, ideologie propagujące walkę 
klas, wyższość elit i kast oraz nacji w imię dominacji nad innymi, które odrzucają wol-
ność, są sprzeczne z ideą „cywilizacji miłości”. Nie brakowało w papieskich naukach 
dylematów „ponowoczesności” na rozważanych płaszczyznach: filozoficzno-światopo-
glądowej, gospodarczo-politycznej, kulturowo-edukacyjnej, które dotykają człowieka 
w wymiarach indywidualnych i zbiorowych. To w imię dobra wspólnego, opartego na 
fundamencie chrześcijaństwa, winna Europa: zwalczać ateistyczny depotyzm ciała, 
władzy i posiadania; likwidować - oparte na fałszywych tezach neoliberalizmu oraz 
związanych z nimi społeczno-gospodarczych oraz politycznych porządków - każdą 
nierówność, dyskryminację, nienawiść i przemoc. Każe odrzucać taką wolność, która 
kłóci się z chrześcijańską opcją imago Dei; wykluczać ideologie propagujące walkę klas, 
wyższość elit i kas oraz nacji w imię dominacji nad innymi. Szczególnie przestrzegał 
przed chorobliwymi ideologiami szerzonymi przez zorganizowane struktury społecz-
ne lub kartele ekonomiczno-finansowe. Kościół posiada w swoim depozycie obowiązek 
przeciwstawiania się ich strategiom i metodom poprzez prowadzenie swojej ewange-
lizacyjnej misji oraz każe traktować własne działania jako możliwe do realizacji. Tylko 
ludzka utopia liczy na własne, z reguły kruche i wątpliwe dzieła, które - w odróżnieniu 
od nauki Kościoła - wnoszą zamęt i zło; jej przykłady dostrzec można na gruncie lanso-
wanych obecnie przez Unię niektórych wizji integracji i rozwoju (17).

Prawa człowieka i narodu przed państwem. Łańcuch wzajemnie powiązanych ze 
sobą priorytetów zamyka pierwszeństwo praw człowieka i narodu przed państwem. 
Aktualność i zarazem ważność stawiania ich przed tworem państwowym widać wy-
raźnie na przykładzie dzisiejszej Unii, kiedy lansuje się - wysuwane przez neoliberal-
no-lewackie środowiska eurokratów - tendencje utworzenia obcej Europie Ojczyzn, 
ponadnarodowej federacji. Jest to tendencja sprzeczna z papieskim priorytetem. 
Mówiąc o Europie „obojga płuc” nie sposób ignorować praw ludzkich i prawa do 
samostanowienia narodów w części Europy uprzednio zdominowanej przez system 
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totalitarny. Szczególnie widać niepokój w kwestii zjednoczenia państw z poza tzw. 
żelaznej kurtyny jako element sztuczny i zagrażający ich niezawisłości narodowej. 
Zgodnie z rozumieniem Papieża - jeśli wszyscy członkowie Unii chcą żyć w harmonii 
„myślących serc” i „kochających umysłów”, to idea zjednoczonej Europy musi szano-
wać odrębność historyczną i społeczno-kulturową wszystkich państw, gdyż wtedy 
wyzwolą się siły ewokujące prawdziwą „wspólnotę ducha”. 

Aby proces integracji Europy jako duchowej społeczności miał szansę wzrastać 
musi być poszanowany najistotniejszy jej element - człowiek. W czerpiącej z Prze-
kaźników Objawienia doktrynie chrześcijaństwa zawiera się pewność, zresztą po-
twierdzana całym i nieraz bolesnym doświadczeniem dziejowym, iż omijanie praw 
ludzkich, nawet najszlachetniej brzmiących idei, kończyło się koszmarami wojen i 
zniewoleń. W swojej wielowiekowej historii był Kościół świadkiem wielu tragedii 
ludzkości, upadków butnych ideologii, systemów i imperiów. Papieska propozycja 
„cywilizacji życia i miłości” stanowi niezwykłą syntezę doświadczenia ludzkich dzie-
jów skonfrontowanych z Objawieniem, które stanowią najpewniejszą drogę rozwo-
ju, gdyż popartą Bożą mądrością. Dlatego to z naturalnych uprawnień człowieka i 
narodów wymieniał prawo do: życia, rodziny, pracy, wolności sumienia i wyznania, 
pokoju, sprawiedliwości, wolności i suwerenności. Stąd ludzkie uprawnienia były 
przewodnim i częstym tematem papieskiej nauki i ewangelizacji. Szczególnie za-
przeczającym cywilizacji chrześcijańskiej był wiek XX w postaci: obozów koncentra-
cyjnych, dyskryminacji rasowej, posuniętej nawet do ich eksterminacji, ideologicz-
nej infiltracji jednostek i społeczności, niezrównanych w formach i zakresie prze-
śladowań psychicznych, fizycznych i duchowych oponentów oraz całych narodów, 
przemocą powodowaną chęcią żądz, zysku i władzy. Co wyraził dobitnie w sztanda-
rowej Redemptor hominis 17, każde dzieło ludzkie, które nie jest oparte na prawie 
Bożym, prowadzi do nieszczęść i zła. Dlatego był od początku swego pontyfikatu 
niezrównanym orędownikiem ich ochrony w czasie pielgrzymek, konferencji, akcji 
humanitarnych, zabiegów dyplomatycznych w ONZ, na Bliskim Wschodzie, w Afryce 
i Amerykach oraz na Bałkanach. Wszędzie tam nawoływał do negocjacji i pokoju w 
duchu poszanowania praw człowieka i samostanowienia narodów (18). 

Pozostaje temat dotyczący podkreślania przez Świętego praw narodów zaraz po 
prawach człowieka, a to szczególnie z tej racji, iż naród jako naturalną zbiorowość 
stanowią ludzie. Czego nie posiada państwo, a co może być elementem wyjątkowej 
trwałości i siły, posiada naród: relacje społeczne i więzy krwi, wspólność zamiesz-
kania, historię i całą kulturę oraz religie. Przykładowo fakty te potwierdziły siłę na-
rodu w rozbiorowej historii Polski. Należy pamiętać, że naród stanowi bardziej niż 
państwo własną tożsamość i moc rozwoju, gdyż posiada cechy państwowej organi-
zacji, systemu ogólnego bezpieczeństwa, reprezentatywnego przedstawicielstwa, 
odpowiedniej struktury gospodarczo-politycznej, kulturowo-medialnej i religijnej, 
jasnych priorytetów i celów własnej polityki, itd. Na naturalną podmiotowość naro-
du zwracał uwagę Papież w swoim nauczaniu i wystąpieniach, także przy tematach i 
okazjach dotyczących integracji, wspólnej gospodarki i waluty, kultury oraz miejsca 
i roli Kościoła w zjednoczonej Europie. Życzył społecznościom, aby podstawy toż-
samości oraz prawa człowieka i narodów były szanowane. Wyrażał też nadzieję na 
pomyślny rozwój Kontynentu, co uchroniłoby Go przed nieszczęściami i patologiami, 
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które miały miejsce w przeszłości. Miał na myśli nie tylko wojny światowe, lecz liczne 
patologie i zagrożenia dotykające szczególnie życia i sumień ludzkich, rodzin i wspól-
not, organizacji i stowarzyszeń. Państwa winny zatem rządzić się zdrowymi zasada-
mi gospodarki, polityki, kultury, edukacji, ekologii i życia religijno-kościelnego (19).

 
Wizja pastoralna Papieża wobec Europy
Fundamentalnym założeniem pastoralnej strategii i zarazem źródłem nowo ewan-

gelizacyjnej nadziei dla Europy i całego świata jest Chrystus. Jest On nadzieją na jej 
przyszłość, lecz wymaga to potwierdzenia przez styl życia chrześcijan i świadectwo ich 
ewangelicznych dzieł. Europa wiele z chrześcijańskiego dziedzictwa zagubiła pomimo, 
iż ostatnimi laty ożywiły Unię nowi członkowie, także Polska, swoją bogatą kulturą, 
duchowością i religijnością. Zatem kwestią otwartą dla trwania i rozwoju Kontynen-
tu jest zachowanie chrześcijańskich korzeni i perspektywy przyszłości, co - zdaniem 
Świętego - miałyby potwierdzać tworzone traktaty ustawodawcze, których kształty 
pozostają niepewne. Z perspektywy kilkunastu lat wiadomo, iż mniej lub bardziej od-
rzucają one chrześcijańskie zasady oraz podstawowe prawa człowieka i społeczności je 
tworzących. Jest to niebezpieczny wyłom w konstytutywnych i zarazem realizacyjnych 
podstawach Wspólnoty, gdyż w tym samym czasie umacniane są oraz poszerzane jej 
więzi gospodarczo-finansowe i polityczne, pogłębia się natomiast kryzys podstaw ak-
sjologicznych, który blokuje jej integrację i nadzieję na prawdziwy rozwój (20).

Żywotność oferty chrześcijaństwa 
Refleksję na temat współczesnej chrześcijańskiej oferty dla Europy stanowi wy-

mowna i stale aktualna wypowiedź Papieża dotycząca roli Polski w Unii: jej wielowie-
kowej spuścizny chrześcijańskiej oraz dzieła ewangelicznego, które oczekuje się od 
Polaków. Co to sformułowanie znaczy? Zagubionej dziś w wartościach Europie potrze-
ba „kapitału” wiary, a tym samym - nowej ewangelizacji. To pod adresem Europy trze-
ba wymagać duchowego świadectwa dotyczącego współpracy człowieka z Bogiem 
dlatego, iż zaciągnęła Ona bezcenny dług w postaci wartości chrześcijaństwa i wkładu 
Kościoła, jaki „zainwestował” m. in. w: kulturze, gospodarce, polityce, oświacie (21). 

Z aktualnej oferty chrześcijaństwa wobec Europy „zagubionej”, zsekularyzowanej 
oraz pozbawionej Bożej antropologii, jaką mają zastąpić mizerie ideologii: egalitary-
zmu, dualizmu, liberalizmu, marksizmu i socjalizmu, eko-feminizmu, masonerii, pro-
tekcjonizmu, spirytyzmu i postmodernizmu… wraz z fałszywymi i przebrzmiałymi 
mitami: przeludnienia, wyzwolenia kobiet, „wolnej miłości”, postępu autonomii wol-
ności i absolutyzacji nauki... itp. należałoby wymienić jako -sprawdzoną w Przekaźni-
kach Objawienia - przeciwwagę w postaci papieskich wartości przewodnich. Są nimi 
następujące: antropologia łączona z autorefleksją nad ludzkim „ja”; teza o kluczowej 
wartości ludzkiej osoby, nieporównywalnej z żadną inną koncepcją o człowieku, jego 
tożsamości i godności jako imago Dei; przekonanie o sensie historii i wiary w postęp 
w każdej dziedzinie ludzkiej aktywności w świecie; nadzieja w budowaniu świata 
na fundamencie sprawiedliwości i solidarności w duchu „cywilizacji miłości”; opty-
mizm, gdzie grzech i zło nie stanowią bariery do pokonania w rozwoju ludzkości; re-
alizm, w którym realizowanie ideałów - pomimo trudności i zagrożeń - możliwe jest 
dzięki wsparciu Łaski. Rozwijając dokładniej - niekwestionowany depozyt wartości 
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jako wkład chrześcijaństwa w dziejową substancję Europy można zakreślić w kilku 
podsumowaniach. 1/ Jest to często niepojęta rola, która podkreśla wartość ludzkie-
go rozumu, inteligencji i sensu istnienia człowieka w sensie poznawczym, nauko-
wo-badawczym, racjonalizacyjno-porządkującym oraz kreatywnym, oczywiście pod 
warunkiem podporządkowania tych władz Łasce Bożej, regułom wiary i moralności. 
2/ Wpojenie w mentalność europejską, konstruktywnego i zarazem nieodwracal-
nego procesu historyczno-liniowego, tj. zwróconego na przyszłość, który stanowi 
wartość i sens w każdym dziele hic et nunc jako niepowtarzalny i nieodtwarzany akt 
przekształcania rzeczywistości wedle zamysłu Bożego (22); dla filozofii i wierzeń 
typu ahistorycznego, np. hinduskich czy egipskich, świat jest nieruchomy, nierozwo-
jowy, dlatego w tym ujęciu nie poczyniłaby Europa żadnego postępu w wielu sferach 
życia i działania, zaprogramowany chrześcijańskim rozwojem rozumu i ducha świat 
„utknąłby w martwym punkcie”. 3/ Posyłani do przekształcania świata, a przy tym 
doskonalący siebie i uświęcający się w tej misji wyznawcy Chrystusa, nauczyli się w 
tworzeniu tego wspólnego dobra nie marnować ani na chwilę, nawet kontemplujący 
pustelnicy uczyli otoczenie czym jest ludzi czyn; ich wartość, sens życia i misja uczy-
niły Europę kolebką samorealizacji człowieka, przetwarzania i dokańczania świata 
na ”Boży obraz i podobieństwo”. Jeśli ów rozwój będzie po myśli Bożej, to Europa 
winna z wdzięcznością pamiętać o swych „korzeniach ducha” oraz czuwać, aby po-
zostawać temu posłannictwu wiernym. 4/ Nierozerwalny z trzema poprzednimi, 
chrześcijański wkład w depozyt europejskiego dziedzictwa, to efekt wartości inte-
lektu, historii i działania. Jego „produkt” stanowi cały dorobek naukowo-technolo-
giczny. To dzięki fenomenowi stworzenia, bazującym na hebrajsko-grecko-rzymskiej 
filozofii i podlegającym specjalnej symbiozie myśli i działania oraz rodzajowi meto-
dologii, stała się Europa wiodącą potęgą, narzucającą reszcie świata postęp myśli 
naukowej i wynalazczości. To wraz z uniwersytetami wprowadziło chrześcijaństwo 
bezkonkurencyjny rozmach w kulturze życia i w różnych dziedzinach działania /
gospodarka, polityka, rolnictwo, komunikacja, medycyna i opieka zdrowotna, obron-
ność, itp./. 5/ Posiadł Kontynent najcenniejszy wkład w sferę religii oraz kodeksów 
etyczno-moralnych, które stały się obiektywnie nienaruszalnym fundamentem hu-
manizmów oraz podstawą rozwoju ducha oraz świętości całych zastępów wyznaw-
ców i świętych, systemów społeczno-politycznych, łącznie z demokracją. Spustosze-
nia duchowe i masowe odstępstwa od Boga i moralności Dekalogu, zwłaszcza na 
przestrzeni ostatnich wieków, były głównie powodowane relatywizmem moralnym 
i wojującym ateizmem. 6/ Nieznaną innym religiom i kulturom, zaś związaną tylko 
z chrześcijaństwem, jest wprowadzona w obieg historyczno-społeczny idea miło-
ści i miłosierdzia jako rzeczywiście boska siła, która może przeobrażać na Jego ob-
raz ludzkiego ducha oraz wszelką jego aktywność. Tworzone na bazie wiary idee, 
programy i strategie działania, były nie tylko składową kultury, lecz nieograniczoną 
historiotwórczą siłą w wymiarze realizacyjnym, który rozlewa się na różne sfery ży-
cia i dziedzin ludzkiej działalności, rozwiązywał obezwładniające wszędzie indziej 
węzły motyzmu, bezradności czy bezsensu. Zresztą skomasowały te idee Encykliki 
Świętego w priorytetach „cywilizacji miłości”, które rozpowszechniać można ludz-
kimi siłami, lecz przy wsparciu Łaski, na całą doczesną rzeczywistość doskonalenia. 
Idee te jeszcze dalej rozwinęli następcy Jana Pawła II: Benedykt XVI i Franciszek. 7/ 



ARTYKUŁY

27

Co zatem tak pozwala człowiekowi samorealizować się i podporządkowywać świat 
wedle imago Dei jak tylko rozumiana i spełniana po chrześcijańsku wolność oraz 
związana z nią prawda, którą sprawia Chrystusowe Odkupienie i Zbawienie. Chrze-
ścijaństwo podaje Europie taką ideę wolności i prawdy, która stała się bezkonkuren-
cyjną alternatywą na szermowanie podstawowych ludzkich praw dla: sumienia, ży-
cia, rodziny, pokoju, rozwoju człowieka i społeczności… oraz - dla wielu innych sfer 
doczesności, które zgłębione Ewangelią są chlubą Europy, źródłem wszelkiej kultu-
ry i postępu, a jednocześnie przyczyną zawiści różnych oponentów, kultur i religii. 
8/ Stajemy w tym momencie przed najważniejszą i najwspanialszą wartością daną 
przez chrześcijaństwo Europie: jest nią idea osoby, tj. ukształtowany w antropologii 
personalizm, który krzewił w całym nauczaniu i praktyce Święty. To, że Trójjedyny 
Bóg jest w Trzech Osobach, człowiek i społeczność ludzka posiada charakter perso-
nalistyczny, a nie jest poddawaną manipulacji rzeczą lub anonimową masą czy siłą; 
w Trójcy tkwi główna tajemnica potęgi chrześcijaństwa, zaś odrzucać taką prawdę 
to szaleństwo, które przyrównać można do „zdeptania perły” (23).

Podsumowanie
Reasumując - rolę chrześcijaństwa w cywilizacji Europy można podsumować w 

następujących sformułowaniach: 1 - przede wszystkim należy upatrywać tę misję or-
ganizacyjną życia społeczno-religijnego, z podkreśleniem w dziele personalistyczne-
go wymiaru człowieka i dziedzin jego aktywności: oświatowo-naukowej, kulturowo-
medialnej i moralnej, politycznej, gospodarczo-finansowej, ekologicznej, ustawodaw-
czej, artystycznej….; 2- ugruntowania i rozpowszechnienia filozoficzno-teologicznej 
koncepcji człowieka jako bytu osobowego, rozumnego i wolnego, realizującego osta-
teczny cel wedle imago Dei; 3 - stale bezkompromisowej ochrony prawa do życia i 
wolności sumienia oraz obrony rodziny jako związku sakramentalnego mężczyzny i 
kobiety, które należy chronić ustawodawstwem i polityką państwa; 4 - wypływają-
cych z prawa natury - obrony własności prywatnej i obiektywności nadrzędnego do-
bra wspólnego, które odczytuje człowiek rozumem i realizuje wspólnie z innymi; 5 
- prymatu wartości ducha, etyki i dobra osoby ludzkiej oraz jej celu nadprzyrodzone-
go, stawiania tych wartości przed materią i wszelką doczesną idolatrią; najlepiej jest 
odczytywać sens i powołanie ludzkie w pryzmacie tajemnicy Trójcy Świętej, co zresztą 
podał Święty w propozycji „cywilizacji miłości”; 6 - wynikającej z osobowej godności i 
wolności nienaruszalności praw ludzkich bez względu na pochodzenie, płeć, narodo-
wość, religię, rasę oraz możliwości tworzenia i organizowania na ich podstawach życia 
społecznego, jako gwaranta harmonijnego rozwoju człowieka i jego wspólnot (24).

Istotny dylemat stanowi dla Papieża zapytanie: dlaczego tak wspaniały wkład, 
jaki Europa otrzymywała nieprzerwanie od chrześcijaństwa przez dwadzieścia wie-
ków, odrzuca w głęboko destrukcyjnym, ewidentnie zagrażającym Jej bytności, roz-
wojowi i przyszłości, nurcie atawizmu w postaci przejmowania przeciwstawnych 
chrześcijaństwu antywartości. Co się stało, że od kilku dziesięcioleci podąża Europa 
w samobójczym tempie ku samozagładzie odrzucając zwolna przebogaty i zarazem 
sprawdzony depozyt chrześcijaństwa. Jest to temat dość złożony, mniej lub bardziej 
niezrozumiały, któremu należałoby poświęcić osobne, wielowątkowe w warstwie 
teorii i praktyki, rozważania. Najogólniej można się doszukiwać winy po obu stro-
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nach, a nie tylko obwiniać stronę chrześcijańską za obecnie kryzysowy stan Konty-
nentu. Jak twierdzą niektórzy - może dotychczasowe postaci wychodzenia ludziom 
z Ewangelią stały się nieadekwatne, zaś wartości życia i ludzkie aktywności rozmi-
jały się z etosem wiary tak dalece, iż nie widzą potrzeby akceptacji i wzajemnego 
służenia sobie. Może należałoby postawić odpowiedzialne zadanie, tj. konieczności 
reinterpretacji lub odkrywania na nowo wartości albo tworzenia substancji Europy 
jako wartości najwyższej, która kontynuuje najlepsze ideały oraz wzory ludzkiego 
życia i rozwoju. Musi nastąpić rozsądny i konsekwentny powrót do takiej reinter-
pretacji kodeksu chrześcijańskiej moralności Ośmiu Błogosławieństw, który ożywi i 
odnowi wszystkie struktury społeczne, zwłaszcza przekształci cywilizację materii i 
erosu w ufną Bogu „kulturę życia i miłości”, co w zsekularyzowanej, ponowoczesnej 
rzeczywistości Zachodu zadziała personalistycznie, tj. dojrzale i odpowiedzialnie. 
Tylko tak pojmowany temat może pochodzić od Boga, taki będzie miał sens wtedy, 
gdy może pokierować swoje orędzie do Europy „pełnej głodu” Bożej Miłości (25).

Europa w obliczu nowej ewangelizacji
Wedle adhortacji Ecclesia in Europa może Kościół wnosić - w wielości postaci lo-

kalnych - jedyny w swoim rodzaju wkład w kształtowanie Europy otwartej na świat, 
bowiem posiada: wzorzec jedności wyrażanej w różnorodności kulturowo-społecz-
nych form wyrazu; świadomość przynależności do wspólnoty powszechnej, która 
zakorzeniona w Kościele, nie wyczerpuje się we wspólnotach lokalnych; poczucie 
tego, co jednoczy ponad tym, co różni (26).

1) Wobec konieczności reewangelizacji Europy, zadaniem wyjściowym pozostaje 
uczestnictwo Kościoła w jej procesie integracyjno-zjednoczeniowym. Aby podjąć za-
dania ewangelizacyjne w sensie ścisłym, należałoby - w obliczu wzrastającej tendencji 
otwierania się narodów i państw Kontynentu - aktywnie uczestniczyć w procesach od 
dawna zwaśnionych społeczności, włączyć się w nurt zjednoczeniowy „obydwu płuc” 
Europy, które z wielu względów za wiele dzieli w ich historycznych doświadczeniach 
i wnoszonych zróżnicowaniach ideowych, społeczno-kulturowych, gospodarczych. 
Wiadomo, iż potrzeba olbrzymiego wysiłku, aby te jakże różne człony kontynentu 
można było do siebie zbliżyć, nauczyć współpracy i ducha partnerstwa oraz woli so-
lidarności. Tworząc wspólnotę narodów, należy wzbudzać poczucie braterstwa, hi-
storycznej wspólnoty ducha, wyrównywania dysproporcji w stylu życia codziennego 
oraz chęci uczestnictwa w procesach demokratycznych w sposób pokojowy, w atmos-
ferze wolności i partnerstwa. Są kraje zapóźnione w przeżywaniu swojej tożsamości, 
kondycji materialno-duchowej i kulturze demokracji, bowiem co niedawno wyszły 
one z mroków totalitarnych; dlatego należy szanować i doceniać uprawnione kontra-
sty oraz stale wzbudzać i podtrzymywać dążenie do jedności. Chociaż na drodze do 
tego celu poczyniono duże postępy, jednakże należy nadal precyzować - na zasadzie 
wzajemnego partnerstwa - poszanowanie praw i autonomii państw słabszych eko-
nomicznie i socjalnie pośród nowych członków Unii, aczkolwiek powstaje życzenie, 
aby w duchu twórczej wierności humanistycznej i chrześcijańskiej tradycji Europy 
zagwarantowany został prymat wartości etyczno-duchowych. Rolą Kościoła jest w 
tym trudnym procesie integracji podkreślać prawa i obowiązek poszanowania przez 
wszystkie strony godności oraz pierwszeństwo wartości etyczno-religijnych każdego 



ARTYKUŁY

29

z członków w duchu zasad społeczno-moralnej nauki Kościoła, słowem - propago-
wania wszelkimi możliwymi kanałami - wobec obecnych patologii i zagrożeń „sytej i 
zeświecczonej Europy” - priorytety „cywilizacji miłości” (27). 

2) W związku z potrzebą ewangelizacji Europy jawi się konieczność nowej re-
fleksji teologicznej, wypracowania wizji duchowej i duszpasterskiej Europy. Nie dys-
kutując nad aktualnym, instytucjonalnym czy konstytucyjnym porządkiem Europy, 
a to z racji na respektowanie słusznej autonomii ładu doczesnego, winien Kościół 
rozważyć leżącą u podstaw wszelkiego pastoralnego dzieła refleksję teologiczną, 
jaka zakłada wiarę będącą źródłem autentycznej dla Kontynentu nadziei. Wiara taka 
zawiera w sobie niespożyty potencjał kulturowy, etyczno-duchowy, który pozwoli 
zrozumieć ważne i zdawałoby nierozwiązalne ludzkimi siłami, a drążące dziś Eu-
ropę, dylematy społeczno-moralnego i duchowego „zagubienia” człowieka, ateizacji 
i zatraty wymiaru transcendentnego. Bez tej opcji życie ludzkie nie ma sensu, zaś 
brak pamięci o własnym dziedzictwie zatraca wizję przyszłości. Probierzem odzy-
skiwania przez Europejczyków bezcennych skarbów wiary byłaby konieczność no-
wej medytacji teologicznej, duchowej i pastoralnej, podjęta w pryzmacie tajemnicy 
Trójcy Świętej. U podstaw pastoralnej refleksji Kościoła w Europie zawiera się wgląd 
w głębię i siłę wiary wnoszonej w poranioną rzeczywistość, która stanie się naj-
trafniejszą oceną kondycji i strategii odrodzenia Kontynentu. Sama zawartość tegoż 
pierwiastka w unijnej Preambule jeszcze nic nie rozwiąże, bo to jest zaledwie począ-
tek pod ustawy konstytuujące Jego chrześcijańskie status quo (28). 

3) Następnym ogniwem-etapem pastoralnej postawy Kościoła wobec Europy po-
winno być propagowanie Ewangelii jako źródła wartości, której depozytu autentycz-
ności strzeże Kościół i propaguje w swych lokalnych strukturach. To na Kościołach 
lokalnych, a nie na jakichś nieokreślonych tworach społeczno-politycznych, winna 
spocząć cała odpowiedzialność niesienia Dobrej Nowiny w szeroko zakrojonych ak-
cjach kulturowych i misyjnych oraz zadanie stawiania gruntu pod wszelkiego typu 
ewangelizację kształtowaną wedle idei „cywilizacji miłości” (29). 

Najważniejszą kwestię papieskiej wizji pastoralnej wobec Europy można sformuło-
wać następująco. Główne zadanie Święty wyznacza Kościołom lokalnym, które „zanu-
rzą się” w konkretnych społecznościach i podejmą ciężar specyficznych dylematów, tj. 
stawać się mają stawać się miejscami i narzędziami komunii w wierze i miłości całego 
Ludu Bożego. To na tych Kościołach spoczną zadania: zadbania o klimat braterskiej 
miłości; krzewienia wiary radykalnej; rozwijania przyjaźni w relacjach; szerzenia 
odpowiedzialnego współuczestnictwa w duchu misji i służby; budzenia szacunku i 
braterskiego otwarcia w klimacie napominania i pomocy, przebaczania i budowania 
jedności pomimo różnic; reaktywacji wspólnot i stowarzyszeń wiary; przygotowania 
zastępów autentycznych i uformowanych ewangelizatorów; tych wszystkich dzieł, 
które będą odbiciem samej Trójcy i znakiem uświęcająco-zbawczej wiary. Zwraca się 
tutaj Święty do wszystkich, którzy uczestnicząc w trojakiej funkcji samego Chrystusa, 
poniosą Jego Orędzie wszędzie tam, gdzie potrzeba ewangelicznego „zaczynu” (30). 

Priorytet nauczania
W związku z powyższym, koniecznym będzie wstępne głoszenie - we wszelkich 

katechetyczno-homilijnych przekazach - całej i bezkompromisowej prawdy o Jezusie 



ARTICLES

30

Chrystusie. Obowiązywać ma w głoszeniu Słowa śmiała, niczym niezamącona po-
śród mroków codzienności całościowa prawda i wyraźnie świadcząca, że Syn Boży 
jako jedyny i niezastąpiony Zbawca wszystkich, żyje oraz działa w swoim Kościele. 
To priorytet pastoralnej strategii Europy najbliższych lat określany dziś mianem no-
wej ewangelizacji, a to z powodu wielu zagrożeń powodowanych wielką falą sekula-
ryzacji, napływu migrantów z krajów muzułmańskich, wciskania się do samej Unii 
pod postacią tzw. postmodernizmu, neoliberalnych i postkomunistycznych ideologii 
oraz praktyk. Dzisiejsza Europa jest terenem ścierania się tradycji chrześcijańskiej 
z obcymi jej duchowi narracjami ideologicznymi i politycznymi; stąd potrzebuje od-
nowy, a w pewnych przypadkach, pierwszej ewangelizacji. Fakt ten pogarsza słabość 
wspólnot kościelnych i ich apostolskiej kondycji, które potrzebują oczyszczającego i 
umacniającego w wierze nawrócenia. Sam Kościół potrzebuje wzmocnienia poprzez 
eklezjo-twórcze oddziaływanie Słowa, Kultu i Miłości, aby dzięki ich Łaskom stawać 
się zdolnym do misji ewangelizatorem (31).

Rozwój myśli teologicznej
Wraz z posługą pastoralną przez Słowo, akcentuje Adhortacja potrzebę - ponow-

nego i stosownego do nowych europejskich warunków - przemyślenia swej misji w 
refleksji i rozwoju nauk teologicznych. Głównie dotyczy to głęboko nierozerwalnej 
więzi tej myśli, jej statusu i metodologii - z samą ewangelizacją. Posiadając wielo-
wiekowo sprawdzoną teorię poznania i wypływające zeń inicjatywy oraz wysuwane 
propozycje praktyczne, zwłaszcza metodę sylogistyczno-praktyczną, wskazuje Ko-
ściół na cząstkowość i nietrafność koncepcji inspirowanych wyłącznie scjentyzmem 
wiedząc, iż człowiek jest kimś więcej ponad tylko materią; jest on odbiciem obrazu 
Boga. Należy wreszcie docenić i propagować społeczno-moralną naukę Kościoła, któ-
ra bazując na Przekaźnikach Objawienia i sprawdzonych wynikach antropologicz-
no-społecznych nauk, może wnieść w refleksję i praktykę pastoralną wiele cennego 
światła w postaci: zasad „wspólnej gramatyki etycznej”, zwłaszcza poszanowania i 
godności człowieka jako osoby, norm praktycznych znaczonych duchem wolności, 
prawdy, dialogu i pokoju na terenach wspólnot i społeczności, polityki, gospodarki, 
kultury, również w obszarach sprawiedliwości i społecznej miłości. Nakazuje Ad-
hortacja doceniać wkład chrześcijan, zwłaszcza młodych w misję „posługi myśli” w 
zakresie wartości dziedzictwa kultury, wzbogaconego bezcennym doświadczeniem 
prawdziwego humanizmu i autentycznego chrześcijaństwa. Należy taką katechezę 
o Europie wypracowywać w różnych ośrodkach akademickich, szkołach formacyj-
no-wychowawczych i przekazywać Kościołom lokalnym, które posługują w wielu 
kontekstach społeczno-kulturowych. Tam powinni sami młodzi przejmować - jako 
najbardziej stosowny i skuteczny - ster ewangelizacji wobec swoich rówieśników. 
Czego pilnie wymaga obecna społeczno-duchowa sytuacja Europy, nie ma lepszej 
ewangelizacji, jak tylko poprzez młode pokolenie świadków Chrystusa (32).

Duszpasterstwo parafialne w zarysie głównych funkcji
Święty stawia w Adhortacji głównie na ewangelizację w parafii jako sprawdzoną 

strukturę, gdzie sprawował Kościół od wieków misję poprzez różnorakie: wspólno-
ty, stowarzyszenia świeckich i duchownych, akcje i dzieła duszpastersko-apostol-
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skie, kooperacje humanizacyjno-społeczne. Aczkolwiek parafie wraz z całą religij-
nością żyjących tam wiernych, potrzebują odnowy, jednak pozostają niezastąpioną, 
organizacyjno-ewangelizacyjną strukturą, stają się rzeczywistym miejscem i okazją 
urzeczywistniania się Kościoła poprzez wypełniające je konkretne wspólnoty, akcje, 
misje, zadania. Są wciąż terenem autentycznej humanizacji i socjalizacji, a dziś - no-
wej ewangelizacji, zarówno na terenie bezimiennych kompleksów wielkich miast, 
małych osiedli oraz słabo zaludnionych terenów wiejskich (33). Istnieje wiele da-
nych ku temu, aby prowadzić dzieło odnowy i religijno-duchowego rozwoju wie-
rzących w różnych typach parafii, nawet rodzić wiarę pośród rzesz religijnie zobo-
jętniałych poprzez autentyzm wiary i postawy chrześcijan w potrójnym wymiarze 
funkcji: prorockiej - przez Słowo Boże, tj. w katechezach i homiliach; kapłańskiej - w 
posłudze kultyczno-sakramentalnej oraz w poza sakramentalnych formach poboż-
nościowych; królewskiej - w służbie miłości pod postaciami apostolstwa indywidu-
alnego i wspólnotowego, spontanicznego lub zorganizowanego. 

Funkcja prorocka. Głównym zadaniem przepowiadania przez Słowo, zarówno ka-
techetycznego oraz homilijnego, jest wyraziste i przekonywujące przepowiadanie, 
które potwierdzają głoszący swoją świadczącą postawą życia. Nauczający ma być 
świadkiem, bowiem tylko takiego się słucha i taki oddziaływuje. Bierne, rubrycy-
styczne głoszenie Słowa, niezroszone wiarą i Łaską w to, co się mówi, nie będzie miało 
eklezjo twórczego odniesienia do życia chrześcijan i wspólnot, a tym bardziej wobec 
ludzi wątpiących lub indyferentnych. Dlatego warunkiem wstępnym tej ewangelizacji 
będzie rozpoznawanie, przyjmowanie i przeżywanie przez obie strony konkretnego 
kontekstu głoszenia jako wydarzenia uświęcająco-zbawczego, w którym przepowia-
dający świadczy (34). Istotną kwestię w głoszeniu Słowa stanowi znajomość ludzi 
nasiąkłych odpowiednią kulturą, umiejętność docierania doń i kształtowania stylu 
życia na co dzień w środowiskach: rodzinnym, społeczno-zawodowym, politycznym, 
w czasie rekreacji i choroby, itp. Istotne ogniwo - w pluralistycznej, zsekularyzowanej 
i zinformatyzowanej mass mediami Europie - odegrać mają osoby w tej dziedzinie 
stosownie przygotowane i profesjonalnie ewangelizujące. Potrzebni będą w rzeczy-
wistości lokalnej, a nawet parafialnej, ewangelizatorzy działający w środkach maso-
wych. Papież wskazuje na koniecznie tworzone itineraria formacyjno-praktyczne, 
które przysposobią ludzi do norm i stylów życia wedle aktualnej społeczno-moralnej 
nauki Kościoła, dostarczą nie tylko wiedzy, lecz motywacji, ukierunkują duchowość 
i codzienne zachowania słuchaczy na miarę ewangelicznych przykazań, wymogów 
doskonalenia i uświęcenia się. Pewną metodą będzie zweryfikowana w praktyce 
różnorodna katecheza i homilia, odpowiadająca konkretnym drogom duchowości, 
wieku i stanu, profilom kierownictwa duchowego i ponownego odkrywania własne-
go Chrztu. Stąd konieczność formacji w zakresie Biblii, liturgii i przeżywania wiary 
na co dzień w intensywnej „mistagogii”, do której inicjacji i czynnego uczestnictwa w 
liturgii eucharystycznej nawoływał już Sobór w Konstytucji o Liturgii (35).

Funkcja kapłańska. Dzisiejsza cywilizacja Europy zamknięta na sacrum i Boga, 
przytłoczona ziemskimi idolatriami oraz zniewolona bałwochwalstwem konsump-
cji i doznawaniem przyjemności wymaga, aby w przyciągającej formie zbliżać ludzi 
na tajemnice i znaki Bożej obecności, odnajdywania siebie w ciszy i kontemplacji sa-
kramentów jako źródeł Chrystusowej wolności i nadziei. Zanika dziś poczucie owych 
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tajemnic nawet w samych celebracjach. Kosztem powierzchownego formalizmu i po-
śpiechu, znika też duch świętowania i przekazu wiary w środkach liturgii. A wiadomo, 
iż Biblia i Tradycja to żywe źródło autentycznej i mocno zakorzenionej w nadprzy-
rodzonej duchowości, którą wyraża kapłańskość całego Ludu Bożego. Stąd potrzeba 
stałej formacji poprzez uobecnianie tajemnic komunii misterium Trójcy, spotykania 
się i otwierania na dary Ducha Bożego, w efekcie - umacniania wiary i nadziei oraz 
przekazu tych Bożych darów ludziom wątpiącym i zagubionym (36). Zdaniem Papie-
ża - adekwatnymi na realia współczesności, zaś dokonującymi się przez odnowioną w 
reewangelizacji misję kapłańską Ludu Bożego byłyby: a/odnowione w treści, stosow-
ne do kontekstów odbiorców oraz troskliwie sprawowane Sakramenty, szczególnie 
Eucharystia oraz Pokuta i Pojednanie; b/ pochopnie po Soborze ograniczone lub za-
rzucane, lecz wydatnie podtrzymujące Tradycję Kościoła, wzbogacające przekazy for-
macji oraz duchowe wartości: kult eucharystyczny poza Mszą świętą sprawowany w 
adoracjach, procesjach, Liturgii godzin, itp; wyrażana w formach zbiorowych bractw, 
wspólnot, pielgrzymek, odpustów, szeregu regionalizmów - pobożność ludowa; przy-
wrócenie do należytej godności i przeżywania, zwłaszcza w rodzinach, obdartej z sa-
crum i odświętnej roli niedzieli; powrotu do pierwotnej rangi i misji samej modlitwy 
indywidualnej. Są to wedle Adhortacji jedne z ważniejszych filarów nowej ewangeli-
zacji, i aczkolwiek nie wyczerpują listy i strategii działań pastoralnych, stają się wyty-
czającymi kierunek, w jakim winien w najbliższych dekadach podążać Kościół (37).

Funkcja królewska. To głównie przynależna ludziom świeckim funkcja, która po-
lega na realizacji - pod różnymi postaciami indywidualnymi lub zbiorowymi - przy-
kazania miłości bliźniego. W tym celu wymienia Adhortacja opcję preferencyjną na 
rzecz ubogich jako sposób chrześcijańskiej egzystencji i służby Ewangelii. Obecnie 
okazji ku takiemu świadectwu w Europie, nie bacząc na jakiekolwiek uwarunko-
wania zewnętrzne, jest mnóstwo. Nie mówi się chociażby o zjawisku bezrobocia 
jako pladze dotykającej wiele krajów i nie wspomina, że syte kraje Zachodu dotyka 
boleśnie: tzw. ubóstwo duchowe; zły podział dóbr konsumpcji kosztem bogatych; 
rażące dysproporcje w sprawiedliwym podziale dóbr kulturowych pomiędzy spo-
łecznościami, jakie powodują m. in. brak wykształcenia, leczenia, rekreacji, niskiego 
standardu życia oraz możliwości realizacji własnego rozwoju. W ramach tej funkcji 
sugeruje Papież rozwijać - przy wsparciu Kościoła - różne formy wolontariatu, zaś w 
państwach szczycących się mianem demokracji obywatelskim, rozbudowywać sze-
roki wachlarz pozainstytucjonalnych instancji pomocowych potrzebującym w ra-
mach tzw. III sektora oraz troskę ewangelizacyjną kierowaną wobec rosnących rzesz 
ludzi chorych i cierpiących, którą wspierałaby swoimi działaniami służba zdrowia 
oraz ubogacała niezbędnymi wartościami humanizacyjno-społecznymi wraz z eto-
sem wiary apostolska rzesza chrześcijan (38). 

Bardziej palące postacie nowej ewangelizacji
Spośród wielu zadań zwyczajnych i specjalnych spotkać można w Adhortacji okre-

ślane mianem bardziej palących. Stykamy się z nimi w różnych dokumentach oraz w 
misji pasterskiej Świętego, tj. w katechezach i homiliach podczas pielgrzymek, w wy-
stąpieniach na forum organizacji publicznych, parlamentów państwowych, spotkań 
ekumenicznych Kościołów, wizytach Episkopatów krajowych Ad limina, itp. Podkre-
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ślane w Adhortacji jako ważne są następujące: 1/ zadania ewangelizacyjne dotyczące 
troski o dusze i przyszłość młodego pokolenia, którym Papież pragnie nadać trwałego 
i zorganizowanego na sposób partnerski stylu posługi; 2/ ewangelizację poprzez i we 
wspólnotach, które stanowią nadzieję dla odrodzenia wiary, Kościołów, rodzą nowe for-
my powołań, doskonalą duchowo i uświęcają ludzi, budzą inicjatywy apostolskie i eku-
meniczne, są zaporą na różne patologie i sekty, itp. Należy we wspólnotach upatrywać 
przyszłą drogę rozwoju Kościoła, dlatego wymagają one szczególnej troski; 3/ duszpa-
sterstwo rodzące autentyczne powołania duchowne, ukazujące piękno i wielką godność 
kapłaństwa i zarazem - kolebkę ich powstawania, tj. żyjące głęboką wiarą i modlitwą 
oraz duchem apostolskim rodziny. Niechaj stają się skuteczną zaporą na wszelkie zagro-
żenia dla sakramentalności małżeństwa oraz misji chrześcijańskiej rodziny jako wspól-
noty życia i miłości. Nie trzeba przekonywać jak istotne i palące jest głoszenie orędzia 
wobec, z i poprzez rodzinę, zwłaszcza w obliczu walki skierowanej nań, jaką prowadzi 
się w wielu państwach Unii; 4/ także kluczowym jest dążenie wszystkich Kościołów 
i religii do ekumenicznej jedni jako podstawy i siły świadectwa nowej ewangelizacji, 
która objawia się w zasadzie „aby wszyscy wierzący w Boga stanowili jedno”. Jedność ta 
byłaby przykładnym bodźcem do tworzenia Europy Ojczyzn w klimacie poszanowania 
prawdy i dialogu, które zniwelują wszelkie podziały oraz chęć dominacji nad słabszymi. 
To potrzeba propagowania przez społeczności europejskie zasad społeczno-moralnych 
Kościoła w kształtowaniu „cywilizacji miłości” oraz w szerzeniu „opcji preferencyjnej 
na rzecz ubogich”, które lansuje Święty; 5/ jako następstwo poprzednich, zadanie sys-
tematycznego organizowania ewangelizacji na rzecz małżeństwa i rodziny; dzisiaj jest 
to priorytetowa misja Kościoła, jeśli zważy się ogrom i rangę zagrożeń z tą instytucją 
związanych, kiedy podejmuje się w Europie noszącą znamiona „cywilizacji śmierci”, 
przemyślną akcję przeciwko życiu i miłości, trwałości oraz sakramentalności związku 
mężczyzny i kobiety. Stąd konieczność apostolskiej troski Kościoła wobec umacniania 
rodzin sakramentalnych, opieki nad rozwiedzionymi, wychowującymi samotnie dzieci, 
związkami kryzysowymi i rozbitymi, odstępującymi od wiary i Kościoła, dziećmi i mło-
dzieżą poszkodowanymi z racji rozwodów, objętymi opieką młodymi, na których mają 
wpływ ideologia genter, sekty, demoralizacja medialna, itd. Rolą Kościoła jest walka o 
trwałość i religijność chrześcijańskiej rodziny jako instytucji i zarazem wspólnoty, która 
przyczyniła się do ukształtowania dzisiejszej Europy. Istotnym, aczkolwiek mocno dys-
kutowanym tematem jest posługa duszpasterska wobec osób rozwiedzionych, żyjących 
w zrekonstruowanych i niesakramentalnych związkach, np. „jednopłciowych małżeń-
stwach”, które adaptują dzieci, itd.; 6/ nowe wyzwania dla ewangelizacji Kościoła w Eu-
ropie stanowią dziś kwestie ochrony godności oraz prawa kobiet do życia i rozwoju w 
małżeństwach chrześcijańskich, jak i prawa do udziału w kreowaniu „cywilizacji życia 
i miłości”; obecna cywilizacja mocno zniekształciła i oddaliła wizję rodziny jako rodzi-
cielki i obrończyni nowego życia, którego wielkim orędownikiem był Święty; 7/ jest to 
wyzwanie do obrony Bożego ładu w człowieku w postaci odpowiedzialnego rodziciel-
stwa, jakiemu przeciwstawiają się metody sztucznej ingerencji, inżynierii genetycznej, 
stosowanej szeroko aborcji. To tu mowa o tzw. duszpasterstwie ekologicznym, które 
winno chronić porządek stwórczy w małżeństwie przed zakusami destrukcyjnej ma-
nipulacji i deprawacji (38). Przykładowo wyliczone papieskie zadania ewangelizacyjne 
stanowią osobny temat do rozważań (39).
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Streszczenie:
Ukazując papieski obraz Europy można najogólniej zaobserwować dwie ścierają-

ce się tendencje. Pierwsza - przed którą Święty przestrzega, to objawiająca się - w 
szeregu symptomach moralno-duchowych, społeczno-kulturowych, politycznych, go-
spodarczych - wizja Kontynentu pragnąca wolności bez zakorzenienia w wartościach, 
spychająca Boga z areny wielu dziedzin życia i działań: druga - poszukująca, może 
jeszcze nieśmiało i po omacku, określonej duchowości. Takim miejscem, do którego 
winien Europejczyk wrócić i zarazem pielgrzymować jest autorytet ducha, zawarty w 
przebogatej i sprawdzonej, bowiem w dwudziestowiekowej historii i nauce Kościoła, 
która opiera się na Przekaźnikach Objawienia, tj. Biblii i Tradycji. Liczne symptomy 
kryzysu, a nawet zagubienia się Europy, tkwią w bezsensownej chęci pozbycia się 
„przygniatającego ciężaru Bożej wolności”, kosztem kuszących idolatrii określanych 
mianem „kultury śmierci”. Ależ jakaż ma to być zamiana, jeśli gra toczy się o samego 
człowieka, jego wartość i losy, jeśli Europa, która wiele wcześniej posiadła ofertę w 
skarbie Ewangelii oraz chce się w imię tego, co w światowości modne i powabne, tak 
łatwo jej pozbyć. To odwiecznie szatańskie mamienie człowieka, aby stawał się bo-
giem, wymierza ciosy w filary chrześcijaństwa: nienaruszalności godności człowieka, 
jego męskiej i kobiecej tożsamości i przeznaczenia do całościowego rozwoju, uświę-
cenia i zbawienia jako Boży obraz; rodziny jako kolebki Bożych darów życia i miłości 
oraz jej nadprzyrodzonej pozycji i misji; pielęgnowania wartości życia, ducha solidar-
ności oraz sprawiedliwości w wielu dziedzinach aktywności społeczno-gospodarczej; 
równouprawnienia w prawie własności, partnerstwie osobowym oraz odpowiedzial-
ności indywidualnej i zbiorowej, itp. Przekrojową ocenę stanu i potrzeb Europy znaj-
dujemy w papieskich prymatach „cywilizacji miłości”: osoby przed rzeczą, ducha nad 
materią, etyki przed techniką, „być” przed „mieć”, miłosierdzia przed sprawiedliwością, 
ubóstwa przed bogactwem, dialogu przeciw walce, prawdy ponad koniunkturą i sensa-
cją, człowieka przed ideologią, praw człowieka i narodu przed państwem /Zob. 1-2/.

 Można byłoby mnożyć „dary chrześcijaństwa”, ale najważniejszym i wciąż ak-
tualnym pozostaje pastoralna propozycja Papieża wobec Europy, która nie jest 
tyle oryginalna, lecz stanowi odkrywanie na nowo całego bogactwa duchowego i 
doświadczenia misyjnego Kościoła, jakie wyraża w wizji pastoralnej oferta wciąż 
żywotnych zadań nowej ewangelizacji zawartych w Słowie, Kulcie i Miłości /Zob. 
3 A/ oraz wyzwań duszpasterstwa parafialnego w zarysie jego głównych funkcji i 
„palących” zadań /Zob. 3 B/. Reasumując - patrzy Papież w Adhortacji nr 104 na 
Europę i Jej drogę, jeśli jest pozytywna, z życzliwością, ale nie przymyka oczu na 
wszystko to, co jest niezgodne z Ewangelią, potępia to stanowczo. Określając ją jako 
głównie miejsce kulturowo-historyczne, które konstytuowało chrześcijaństwo oraz 
mogą nadal integrować między sobą różne ludy i kultury, tworzyć całą kulturę euro-
pejską, jeśli zachowa swoje dziedzictwo, tj. uzna i odzyska z twórczą wiernością te 
fundamentalne wartości, w których zdobycie wniosło decydujący wkład, a są nimi: 
głoszenie transcendentalnej godności osoby ludzkiej, wartości rozumu, wolności, 
demokracji, państwa prawa i rozdziału między polityką i religią. Warto napomknąć 
o nobilitującym Europę „wyposażeniu” cywilizacyjnym w postaci m. in.: szkolnictwa 
podstawowego, zawodowego i akademickiego; organizowania różnych form opieki 
nad ludzką biedą i niepełnosprawnością; rozwoju nauk „wyzwolonych” i umiejętno-
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ści - pielęgniarskich, higienicznych, medycznych i aptekarskich; rozkrzewiania róż-
nych sztuk, np. malarstwa, rzeźbiarstwa, muzyki i śpiewu, budownictwa sakralnego, 
kultury agrotechnicznej i przetwórstwa, hodowli zwierząt i roślin, uprawy ziemi; ga-
stronomii, kultury spożywania, stylu gospodarowania i miejsko-wiejskiej zabudowy, 
wypoczynku, zabawy, świętowania, itp. Dobrze się stanie dla Kościoła i Europy, jeśli 
zaznaczone obszary kultury i ukierunkowane po chrześcijańsku społeczno-moralne 
wartości znajdą naczelne miejsce w procesie europejskiej integracji (38). 

Słowa kluczowe: Święty Jan Paweł II, adhortacja Ecclesia in Europa, Europa i 
Unia Europejska, cywilizacja miłości, Kościół i chrześcijaństwo, nowa ewangelizacja, 
duszpasterstwo parafialne, funkcje eklezjogenezy.

Summary:
Europe in the light of the Saint John Paul II apostolic exhortation Ecclesia in Europa 
In the Pope’s image of Europe, there are two clashing tendencies. The first one, 

which the Saint warns against, is manifested in a series of moral-spiritual, socio-
-cultural, political and economic symptoms. It is a vision of the Continent that is free 
without being rooted in values, that pushes God away from many areas of life. The 
second tendency concerns seeking, perhaps still tentatively and blindly, a definite 
spirituality. The European should go back to and at the same time go on a pilgrimage 
to a „place” called the authority of the spirit. This authority is contained in a rich and 
proven, twenty-century history and teaching of the Church, which in turn is based on 
the Sources of Revelation, i.e. Bible and Tradition. Numerous symptoms of the crisis, 
and even the confusion of Europe, lie in the senseless desire to get rid of the „over-
whelming burden of God’s freedom”, at the expense of tempting idolatry known as 
the „culture of death”. But whatever kind of change it will be if the man himself, his 
value and fate are at stake. Europe, which had previously been given the treasure of 
the Gospel, wants to get rid of it so easily in the name of what is trendy and charming 
in the world. The eternal satanic temptation, that man can become a god, inflicts 
blows on the pillars of Christianity: the inviolability of human dignity, his masculine 
and feminine identity and his destiny for holistic development, sanctification and 
salvation as God’s image; family as the cradle of God’s gifts of life and love and its 
supernatural mission; nurturing the value of life, the spirit of solidarity and justice 
in many areas of socio-economic activity; equality in property law, partnership, indi-
vidual and collective responsibility, etc. We find a cross-sectional assessment of the 
state and needs of Europe in the papal „civilization of love”: people before things, spi-
rit over matter, ethics before technology, „to be” before „to have”, mercy against justice, 
poverty against wealth, dialogue against struggle, truth over economic condition and 
sensation, man against ideology, human rights before the state /See 1-2/. 

It would be possible to multiply the „gifts of Christianity”, but the Pope’s pastoral 
proposition for Europe remains important and up-to-date. His idea is not particular-
ly original, but it rediscovers all the spiritual richness and missionary experience of 
the Church, as expressed by ever vital tasks of the new evangelization contained in 
the Word, Cult and Love /See 3 A/ and the challenges of parish ministry in terms of 
its main functions and „pressing” tasks /See 3 B/.

In conclusion, in Exhortation 104 the Pope looks at Europe and its way with kind-
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ness if it is positive, but He does not turn a blind eye to everything that is incom-
patible with the Gospel and thus condemns it strongly. He describes Europe as the 
main cultural and historical place that formed Christianity. It is the place that can 
continue to integrate different peoples and cultures, that can create the entire Eu-
ropean culture if it preserves its heritage, i.e. it recognizes and regains with creative 
fidelity the fundamental values whose acquisition had made a decisive contribution. 
These are as follows: proclaiming the transcendental dignity of the person, the va-
lue of reason, freedom, democracy, the rule of law and the separation between po-
litics and religion. It is worth mentioning the ennobling civilizational „equipment” 
of Europe in the form of: basic, vocational and academic education; various forms 
of care for human poverty and disability; development of „liberated” sciences and 
skills like nursing, hygiene, medicine and pharmacy; propagation of various arts, 
e.g. painting, sculpture, music and singing, sacred architecture, agrotechnical cul-
ture and processing, animal and plant breeding, soil cultivation; gastronomy, eating 
culture, management style and urban-rural buildings, leisure, fun, celebration, etc. It 
will be a good thing for the Church and for Europe if the mentioned areas of culture 
and Christian-oriented socio-moral values find a prominent place in the process of 
European integration (38).

Keywords: Saint John Paul II, Apostolic Exhortation Ecclesia in Europa, Europe 
and the European Union, civilization of love, Church and Christianity, new evangeli-
zation, parish ministry, functions of ecclesiogenesis
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 Zob. EE Rozdz. IV; problem ten zaznaczają też: CA 26 /Jan Paweł II, Encyklika Cente-
simus annus - 1991/; LE 7-11; SRS 20, 37, 41; VS 101 / Jan Paweł II, Encyklika Veritatis 
splendor - 1993/; zob. też Adhortacje: EAf / Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Africa 
- 1995/; EAm / Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in America - 1999/; EAz /Jan Paweł 
II, Adhortacja Ecclesia in Asia - 1999/; EO /Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Oce-
ania - 2001/; Jan Paweł II, Ideologie, mentalności i wiara chrześcijańska. Do uczestni-
ków plenarnego zebrania Sekretariatu dla Niewierzących, OR (pol) 1988, nr 3-4, s. 28; 
L. Łysień, Ideologia, W: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, s. 193-198; 
J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, Warszawa 1993; S. Wypych, Spór Jana Pawła II 
z „milczącą apostazją” człowieka sytego w Europie, Polonia Sacra 2005, nr 17, s. 279.

 Zob. CA 13, 17, 49; EV 4, 54-55, 65 /Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae - 
1995/; KDK 24-25; zob. bogatą Bibliografię wypowiedzi z lat 1978-1999, Ethos 1999, 
s. 45 i n; por. F. Mazurek, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła, Lublin 
1991; R. Rauscher, Jan Paweł II o prawach człowieka, Ethos 1993, nr 2-3; M. Toso, 
Rola idei solidarności w zjednoczeniu Europy: solidarność i Europa, W: Idea solidarno-
ści dzisiaj. Red. W. Zuziak, Kraków 2001, s. 99 i n; H. Skorowski, Prawa człowieka, W: 
Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, s. 394-397.

 Zob. CA 10, 44; ChL 34; EE Rozdz. I; EV 20; FC 40-41 /Jan Paweł II, Adhortacja Fami-
liaris consortio - 1981/; LE 17-18; SRS 45; Jan Paweł II, Nowy Europejski dom potrzebuje 
wolności i solidarności, Ethos 2002, nr 57-58, s.15 i n; por. T. Borutka, Stanowisko Kościo-
ła wobec kultury współczesnej Europy. Na marginesie adhortacji apostolskiej Jana Pawła 
II Ecclesia in Europa, Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2004, nr 5, s. 41 i n; Chrze-
ścijaństwo a jedność Europy. Red. E. Cyran i in., Lublin 2006; A. Dylus, Wspólnota warto-
ści czy interesów ? Aksjologiczne podstawy integracji europejskiej, W: Potrzeba wartości. 
Sympozja 55, Opole 2004, s. 21 i n; Polska teologia narodu. Red. Cz. Bartnik, Lublin 1988; 
G. Noszczyk, Państwo, W: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, s. 340-345; 
Z. Narecki, Naród i kultura w nauce Jana Pawła II, Pedagogia Ojcostwa 2013, nr 6, s. 178 
i n; H. Skorowski, Naród i państwo w nauczaniu społecznym Kościoła, Warszawa 2000.

 Zob. EE 2, 18, 24, 53, 108, 114, 117; Jan Paweł II, Przemówienie do Korpusu Dyplo-
matycznego z 13 I 2003, OR (pol) 2003, nr 3, s. 23; por. A. Dylus, dz. cyt., s. 23 i n; D. Si-
monides, Jan Paweł II a wspólnota europejska, Hamburg 1999, s. 11 i n; E. Wittbrodt, 
Aksjologiczna specyfika Europy, W: Chrześcijaństwo a jedność Europy, s. 275-280.

 Zob. EE 108-109; por. K. Góźdź, Europa jako wartość świata, W: Chrześcijaństwo a jed-
ność Europy. Red. E. Cyran i in., Lublin 2006, s. 263 i n; J. Moltmann, Bóg nadziei, Lublin 
2006, s. 13; M. A. Peeters, Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, 
mechanizmy działania, Warszawa 2010, s. 17 i n; P. M. Zulehner, Teologia pastoralna wo-
bec sytuacji Kościoła w Europie, W: Sytuacja Kościoła w zjednoczonej Europie, s. 77 i n.

 Zob. Rdz 1, 28…
 Zob. Bibliografię Jana Pawła II dotyczącą Europy za lata 1978-1995. Oprac. M. Filipiak, 

C. Ritter, W: R. Buttiglione, J. Merecki, Europa jako pojęcie filozoficzne, Lublin 1996, s. 193-
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210; cenne dopełnienie europejskiej wizji Świętego stanowi encyklika Benedykta XVI 
Deus caritas est nr 14 i n., Watykan 2005; por. K. Góźdź, Aksjologiczna specyfika Europy, W: 
Chrześcijaństwo a jedność Europy, s. 267-271; B. Sorge, dz. cyt., s. 133-153.

 Zob. EE Rozdz.VI; por. R. Buttiglione, J. Merecki, dz. cyt., s. 56 i n.
 Idea ta przewija się na kartach wszystkich Rozdziałów EE; CA 37; RH 16; Jan Pa-

weł II, Nowy Europejski dom potrzebuje wolności i solidarności, Ethos 2002, s. 15; 
zob. kapitalne rozwinięcie propozycji „cywilizacji miłości” w encyklice Benedykta 
XVI Deus caritas est nr 14; por. T. Borutka, Stanowisko Kościoła wobec kultury współ-
czesnej Europy, s. 49 i n; K. Góźdź, dz. cyt., s. 272-274; C. Ritter, „Etyka siłą Papieża” 
czyli Jana Pawła II wizja zjednoczonej Europy, Ethos 2002, s. 135 i n.

 Zob. EE 116.
 Zob. EE 2, 4, 9; Jan Paweł II, Europa zjednoczona w Chrystusie. Antologia, Kraków 

2002, s. 12 i n; tenże, Nowy Europejski dom potrzebuje wolności i solidarności, Ethos 
2002, s. 15; por. S. Wypych, dz. cyt., s. 280 i n.

 Zob. CA 47; EE 19, 83, 108; Jan Paweł II, Europa wymaga na nowo pracy misyjnej 
(30 III 2001), OR (pol) 2001, nr 5, s. 29; tenże, Strzeżmy duchowego i moralnego wy-
miaru Europy, OR (pol) 2002, nr 7-8, s. 9; por. T. Borutka, dz. cyt., s. 51 i n.

 Zob. EE 21; por. E. Robek, dz. cyt., s. 50 i n; K. Ligęza, Jana Pawła II wizja zadań 
nowej ewangelizacji wobec współczesnej kultury, Polonia Sacra 2005, nr 17, s. 87 i n; 
P. M. Zulehner, dz. cyt., s. 79 i n.

 Zob. EE 34, 64, 118; także cenne treści RM /Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris 
missio -1990 /czy soborowej KK / Vaticanum II, Konstytucja Lumen gentium - 1965/; 
por. Z. Narecki, Priorytety współczesnej ewangelizacji parafialnej w Polsce, Universi-
tatis Gedanensis 1994, nr 11, s. 27 i n.

 Zob. EE 23, 46-48; EN 14 /Paweł VI, Adhortacja Evangelii nuntiandi - 1975/.
 Zob. EE 41, 52, 58-59, 98; ChL 3-4; EV 55, RM 33-34, 38; Jan Paweł II, W pracy na-

ukowej, w badaniach służbie człowiekowi, W: Jan Paweł II, Wiara i kultura, s. 128 i n; 
J. Majka, Problem sekularyzacji w świetle adhortacji „Evangelii nuntiandi”, W: Ewan-
gelizacja. Red. J. Krucina, Wrocław 1980, s. 335 i n; tematowi „nowej ewangelizacji” 
poświęcono cały T. 8 Communio, Poznań 1993.

 Zob. EE 15, 27; por. Z. Narecki, Duszpasterstwo zwyczajne w parafii a urzeczywist-
nianie Kościoła, Lublin 2001; E. Robek, dz. cyt., s. 56 i n.

 Zob. EE 49; EN 41; Synod Biskupów - Drugie Zgromadzenie Specjalne poświęcone 
Europie, Relatio ante disceptationem z 3 X 1999, III/1, OR (pol) 1999, nr 1, s. 9.

 Zob. EE 9, 41, 51, 63, 73; zob. też KL Rozdz. I i n / Vaticanum II, Konstutucja Sacro-
sanctum Concilium - 1963/.

 Zob. EE 69-72.
 Zob. EE 74-81; Jan Paweł II, List Dies Domini nr 4, Rzym 1998.
 Zob. EE 86-88; EV 90; RH 10; Episkopat Polski, Dyrektorium Apostolstwa Świeckich, 

Warszawa 1972; por. Z. Narecki, Świadectwo ewangelizacyjne współczesnej parafii, 
Społeczeństwo i Rodzina 2007, nr 13, s. 43 i n; tenże, Trwała rola apostolstwa jednost-
kowego i rosnąca rola apostolstwa zbiorowego, Życie Katolickie 1987, nr 7, s. 102 i n.

 Zob. EE 16, 29; 30-32, 40-44, 57, 61-62, 89-92, 95-97, 103-104, 108, EV 63; por. E. 
Robek, dz. cyt., s. 56-76…  
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Význam mediácie v školskom prostredí.

 

 PhDr. ThLic. Nikol Volková - Prešovská univerzita v Prešove  

Úvod 
Naším zámerom je poukázať, že škola je na jednej strane organizačná inštitúcia 

a na druhej strane kultúrnym spoločenstvom, kde prebieha inštitucionalizovaný 
výchovno-vzdelávací proces. Ide o jednu z najkomplikovanejších spoločenských in-
štitúcií s množstvom rovín, ktoré sa vzájomne prelínajú. Tým sa škola stáva miestom 
častých a nevyhnutných konfliktov. Zároveň chceme priblížiť problematiku riešenia 
konfliktov v škole alternatívnym spôsobom, akým je školská mediácia. Tá predstavu-
je nový trend v riešení konfliktov a sporov cestou zmieru. Môže mať rôzne podoby. 
Ako procesná činnosť sa zameriava na tie aspekty komunikácie, ktoré môžu viesť k 
dohode a k vzájomnému uspokojeniu potrieb a očakávaní. Je sprostredkovaná do-
brovoľným záujmom z vôle sporných strán, skupín. Mediácia je definovaná záko-
nom a má svoje štruktúrované pravidlá. Je riadená odborne vzdelaným a nezávislým 
subjektom. Tento tretí subjekt nedisponuje žiadnou rozhodcovskou ani sankčnou 
právomocou. Jeho úlohou je uľahčovať a usmerňovať vzájomnú komunikáciu sporo-
vých strán a pomáha im dospieť k takej dohode, ktorá je uskutočniteľná a splniteľná. 

Konflikt
Konflikt znamená stretnutie dvoch alebo viacerých úplne, alebo do určitej miery 

s navzájom vylučujúcich či protichodných snáh, síl a tendencií. Slovo „konflikt“ je la-
tinského pôvodu (conflictus, üs, m. – zrážka). Prvotný význam tohto slova je „udrieť“. 
Odvodený význam je: „niekoho niečím zasiahnuť“. Svojím významom naznačuje roz-
kol, nesúlad, disharmóniu ako opak harmónie, súladu. Ak chceme konfliktom poro-
zumieť a predchádzať im, musíme nutne hľadať v chaose určitý poriadok1. 

Pôvodný význam pojmu konflikt ako zrážky sa postupne modifikoval a aplikoval 
aj na miernejšie prejavy, ako je prirodzený nesúlad medzi zámermi človeka a reali-
tou jeho života, ako i medzi nezhodnými tendenciami v medziľudských vzťahoch. 

1  Porov.: KŘIVOHLAVÝ, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha : AVICENUM, 1973. s. 24 – 25. 

Narodila sa v roku 1974 v Prešove. Autorka je absolventka Prešovskej univerzity v Prešove, Gréckokatolíckej teolo-
gickej fakulty, ktorú ukončila v roku 2010 v magisterskom študijnom programe Probačná a mediačná práca. V roku 
2011 získala osvedčenie o odbornej príprave mediátorov. V roku 2012 ukončila na Katedre filozofie a religionistiky 
rigorózne konanie v študijnom programe Religionistika (PhDr.). Od roku 2013 publikuje príspevky na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku a Prešovskej univerzite v Prešove. Od roku 1992 pracuje na Mestskom úrade v Prešov 
konkrétne na Sekcii stavebného úradu a urbanistiky, oddelení dopravy energetiky a životného prostredia, ako 
odborná referentka. V súčasnosti pôsobí na Prešovskej univerzite, Gréckokatolíckej teologickej fakulte na Katedre 
aplikovanej edukológie ako externá doktorandka.
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V tomto zmysle možno konflikt voľne charakterizovať ako prejav takého nesúladu 
medzi ľuďmi, ktorý jednotlivec pociťuje ako zaujatosť, neoprávnenú kritiku okolia.

Každého však najviac zaujímajú tie konflikty, ktoré denno-denne človeku strpčujú 
život, zbytočne mu čerpajú energiu, čím sa napokon oslabuje aktivita jeho organi-
zmu2. Konflikt preto musíme brať ako súčasť nášho života, ktorému sa nedá vyhnúť, 
či je to v rodine, manželstve, práci, v škole, všade v spoločnosti, kde sa stretávajú 
ľudia s ľuďmi. Pre nás je preto dôležité správne sa ku konfliktom postaviť, vedieť 
ich vyriešiť a zvládnuť tak, aby nám nielen negatívne nezasahovali do života, ale 
aby nás ich konštruktívne vyriešenie obohatilo, pomohlo nám a posunulo ďalej. 
Z uvedeného vyplýva, že samotné konflikty nemajú iba negatívnu funkciu, ale i 
pozitívnu a môžu dokonca pôsobiť ako vysoko pozitívny faktor3. 

Zvládanie konfliktov môžeme ovplyvniť rôznymi cestami ako je vyjednáva-
nie, vnútorné odstránenie a ovládanie negatívnych emócií, prerámovanie témy, 
prehodnotenie konfliktu4. Niektoré z problémov potom už patria do rúk odborníkom 
– psychológom, špeciálnym pedagógom, lekárom, sociálnym pracovníkom. Ale 
sú také konflikty, ktoré možno zvládať aj prostredníctvom procesu zmierovania 
priamo medzi žiakmi, študentmi. Práve prítomnosť „strážcu“ pravidiel či už v 
podobe skúseného pedagóga, výchovného poradcu, alebo mediátora, člena žiackej/
študentskej rady sa ukazuje byť žiadanou výhodou5. 

Mediácia 
Slovo „mediácia“ má svoj pôvod v latinčine. Je odvodené z latinského slova „me-

dius“, čo znamená stredný, prostredný, ale tiež nestranný, nerozhodný či neurčitý. 
Mediácia predstavuje alternatívny spôsob riešenia konfliktov, ktorá prebieha za 

asistencie neutrálnej osoby – mediátora. Je to dobrovoľný, dôverný proces, pri kto-
rom neutrálna strana, mediátor, napomáha stranám dospieť k vyriešeniu ich sporu, 
ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. 

Mediáciu v Slovenskej republike upravuje Zákon č.420/2004 Z.z. o mediácii a o do-
plnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2004. Vychádza 
z modelového zákona o medzinárodnom obchodnom zmieri UNCITRAL6 a ide o ve-
ľmi stručný zákon upravujúci výkon mediácie, základné princípy, organizáciu a účin-
ky mediácie. Zákon č.420/2004 Z.z. o mediácii sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z 
občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych 

2  Porov.: KAČÁNY, V. – BUCKOVÁ, M.: Ako zvládať konflikt. Bratislava : IRIS, 2001. s. 15.
3  Porov.: MARTINKOVÁ, J.: Riešenie školských konfliktov mediáciou. Bratislava : Metodicko – pedagogické 

centrum, 2014. s. 5. 
4  Porov.: BIELESZOVÁ, D.: Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Bratislava : IURA 

EDITION, spol. s r. o., 2012. s. 18 – 19.
5  BIELESZOVÁ, D.: Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Bratislava : IURA 

EDITION, spol. s r. o., 2012. s. 14 – 15.
6  Úlohu alternatívnych spôsobov riešenia sporov vyzdvihuje a podporuje aj mnoho medzinárodných nástrojov. V 

roku 1998 prijala Rada Európy odporúčanie o rodinnej mediácii Rec(98)1 a v roku 2002 odporúčanie o mediácii 
v civilných veciach Rec(2002)10. Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) prijala v 
roku 2002 modelový zákon o medzinárodnom obchodnom zmieri. Aj v rámci Európskej únie existujú predpisy 
komunitárneho práva, ktoré sa zaoberajú problematikou mediácie. Smernicu 2008/52/ES o určitých aspektoch 
mediácie v občianskych a obchodných veciach musia členské štáty implementovať do roku 2011 a Európska 
komisia vypracuje v roku 2016 správu o jej uplatňovaní. http://dodkadanova.sk/historia-mediacie/(12.12.2016).
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vzťahov a cezhraničné spory. Neupravuje použitie mediácie v oblasti trestného práva, 
súťažného práva či v oblasti verejného práva (správne či daňové konanie). 

Mediácia je metóda riešenia interpersonalných konfliktov, ktorá sa začína upla-
tňovať taktiež v našom školstve na základných a stredných školách. Mediácia je 
využívaná v školskom prostredí, kde je označovaná pod pojmom „peer mediácia“, 
čo sa spravidla rozumie mediácia medzi vrstovníkmi uskutočňovaná v školskom 
prostredí detskými mediátormi. Stretávame sa s ňou taktiež pod názvom „mediácia 
v škole“, či „mediácia medzi vrstovníkmi“, resp. „peer mediácia“7. 

V školskom prostredí je možné riešiť rôzne spektrum problémov a konfliktov: 
Mediácia v škole – rieši konflikty medzi žiakmi, medzi pedagógmi, medzi žiakmi a 

pedagógmi, rodičmi a pedagógmi, medzi pedagógmi a vedením. Pri takejto mediácii 
je vhodná účasť ako i vedenie celého procesu mediácie profesionálnym mediátorom. 

Rovesnícka mediácia – peer mediácia, vhodná ako služba pre žiakov, študentov 
(základnej, strednej školy), ktorá pomáha žiakom riešiť spory v škole, ale tiež osvo-
jiť si vyjednávacie, komunikačné zručnosti. Peer mediácia je zároveň preventívna 
metóda riešenia malých sporov, ktoré ešte neprerástli do väčších a zvyšuje sa tak 
celková pozitívna klíma a kultúra školy. 

Rovesnícka mediácia 
Konflikty medzi žiakmi a pedagógmi a medzi žiakmi navzájom sú väčšinou rieše-

né prostredníctvom tzv. peer-mediácie. Peer-mediácia predstavuje vrstovnícke rie-
šenie konfliktov prostredníctvom mediácie na školách a v školských zariadeniach. Je 
postavená na dvoch základných princípoch: 

1. Princíp vrstovníctva – žiaci sú po výcviku sami schopní pomôcť vyriešiť kon-
flikt medzi spolužiakmi aj bez zásahu zo strany pedagógov. 

2. Princíp mediácie – pri riešení konfliktu pomáha zúčastneným stranám tretia 
osoba (žiak/študent, učiteľ)8.

História peer mediácie
Myšlienka rovesníckeho riešenia konfliktov pochádza z USA, kde v 60. a 70. 

rokoch vznikali prvé projekty na vzdelávanie proti násiliu reagujúce na rastúce 
etnické a sociálne napätie. V 80. rokoch bolo v USA už niekoľko aktívnych organizácií 
a centier, ktoré podporovali na školách programy riešenia konfliktov pre žiakov a 
pedagógov. Alternatívne riešenie konfliktov sa stalo súčasťou vzdelávania a neskôr 
vrátane mediácie bolo integrované do oficiálneho rozvrhu škôl. Podobné programy 
sa realizovali aj v iných krajinách, napr. Izraeli, Holandsku, Anglicku a Kanade9. 

Základné princípy mediácie – pokiaľ ma byť mediácia účinná, t.j. má dosiahnuť 
svojho cieľa (porozumenia a dohody), je potrebné, aby bola rešpektovaná a taktiež 
aby boli splnené základné princípy, na nich je filozofia mediácie založená. Takými 
kľúčovými princípmi mediácie sú: dobrovoľnosť, dôvernosť, neutralita, nestrannosť, 
nezávislosť, sloboda rozhodovania10. 

7  HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 199.
8  Porov.: MARTINKOVÁ, J.: Riešenie školských konfliktov mediáciou. Bratislava : Metodicko – pedagogické 

centrum, 2014. s. 15 – 16. 
9  Porov.: HARVÁNEKOVÁ, I.: Mediácie v školskom prostredí. http://www.najpravo.sk/clanky/mediacia-v-

-skolskom-prostredi.html (02.12.2016). 
10  VETEŠKA, J.: Mediace a probace v kontexu sociální andragogiky. Praha : Wolters Kluwer, a. s., 2015. s. 108.
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Teoretické východiska pre peer mediáciu sú filozofické, najmä etika, právo, 
sociológia, psychológia a v prípade peer mediácie je to pedagogika. Morálka, 
právo, spoločnosť, osobnosť a výchova sú systémy, ktorých princípom je regulácia 
spoločenských vzťahov11. 

Školská, rovesnícka mediácia – „Peer mediácia“
Mediátorom v zmysle Zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii môže byť každá fyzická 

osoba, ktorá je zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa obe zúčastnené strany 
dohodnú, a ktorá funkciu mediátora prijme. Mediátor by mala byť osoba nestranná, 
nezaujatá a mal by zabezpečiť vyváženosť podielu oboch strán na procese riešenia 
sporu. Neposudzuje a nehodnotí názory sporných strán, ale vníma ich a sleduje 
možnosť uskutočnenia náznakov dohody, pričom upozorní na riziká nerealistických 
riešení dohôd. Mediátor teda nie je v procese riešenia konfliktu rozhodcom a jeho 
úlohou nie je navrhovať riešenia, ale usmerňovať proces k vzájomnej dohode12. 

Školská, rovesnícka mediácia (peer mediácia) je mediáciou, kde treťou stranou je 
rovesník, žiak, ktorý pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície 
tretej neutrálnej strany. Peer (z angl. „rovesník“) mediátor uľahčuje a štrukturuje 
proces riešenia problémov posilňovaním diskutujúcich žiakov, aby vyjednávali o 
svojich záujmoch korektným spôsobom a urobili spolu dohodu o tom, ako vyriešia svoj 
konflikt. Školská mediácia sa najčastejšie využíva pri nasledovných typoch problémov: 
ohováranie, slovné hádky, správanie v triede, žiarlivosť, bitka alebo očakávaná bitka, 
vniknutie do súkromia, medziskupinové konflikty, bežné hádky o miesto v lavici, 
používanie slangových, vulgárnych výrazov na adresu kamaráta, vzrast agresie, 
obviňovanie navzájom, teritoriálne spory, triedne alebo skupinové rozhodovania. 

Dôvodom rozširovania rovesníckeho riešenia konfliktov na školách je presvedčenie, 
že ak žiaci/študenti prevezmú zodpovednosť za riešenie svojich konfliktov a naučia 
sa zručnostiam, ktoré smerujú k ich efektívnemu riešeniu, pomôže to pri posilňovaní 
demokratického spôsobu myslenia a zrelšom spôsobe budovania vzťahov. 

Školská, rovesnícka mediácia má svoje špecifiká. Je menej štruktúrovaná a má 
väčšiu neformálnosť. Používanie slangu, emotívne podfarbených výrazov je prejavom 
potreby správať sa prirodzene. Mediácia pomáha hádajúcim sa stranám uvedomovať 
si vlastné hranice, hranice druhých ľudí. Ukazuje možnosti ako efektívne brániť 
potreby a záujmy13. Mediátor, resp. supervízor mediácie ma byť flexibilný pri jasnej 
a logickej nadväznosti riešenia sporov. Peer mediátor musí byť nepredpojatý a musí 
dbať o vyváženosť podielu oboch strán na riešenie sporu, pričom žiadna strana 
nesmie byť presadzovaná alebo naopak znevýhodnená na úkor druhej. Tým, že obe 
znepriatelené (sporné) strany dobrovoľne podstupujú mediáciu, prejavujú dobrú 
vôľu, vyhrotený konflikt upokoja a nájdu spoločné zmierne riešenie14. Zmierovacie 
prvky v školskej mediácii sú najmä v snahe viesť obe strany k tomu, aby porozumeli 
druhej strane a jej pocitom. Vzťah strán je využívaný ako motivátor k ich pozitívnemu 

11  Porov.: HOLÁ, L.: Peer mediace jako přístup a metoda řešení konfliktů mezi žáky ve škole. In.: HOLÁ, L. – 
MALACKA, M. a kol.: Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. Praha : Leges, s. r. o., 2014. s. 244.

12  Porov.: MARTINKOVÁ, J.: Riešenie školských konfliktov mediáciou. Bratislava : Metodicko – pedagogické 
centrum, 2014. s. 13. 

13  Porov.: BIELESZOVÁ, D.: Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Bratislava : IURA 
EDITION, spol. s r. o., 2012. s. 59.

14  Porov.: VETEŠKA, J.: Mediace a probace v kontexu sociální andragogiky. Praha : Wolters Kluwer, a. s., 2015. s. 108.
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prístupu pri riešení konfliktu a k podpore vzájomnej spolupatričnosti. Niekedy 
súčasťou riešenia konfliktu je aj požiadanie o prepáčenie a priateľské zmierenie15. Za 
kľúčový princíp mediácie sa ďalej považuje vzájomná dôvera medzi peer mediátorom 
a účastníkmi sporu (respektíve dôvery oboch strán vo vzťahu k mediátorovi)16. 

Výber rovesníckeho mediátora 
Školská, rovesnícka mediácia (peer mediácia) je mediáciou, kde treťou stranou 

je žiak, rovesník spolužiakov, ktorý pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný 
problém. Vystupuje pritom z pozície tretej neutrálnej strany. 

Peer mediátor uľahčuje a riadi proces riešenia problémov posilňovaním pri 
diskusii žiakov, aby riešili, vyjednávali o svojich záujmoch korektným spôsobom a 
urobili spolu dohodu o vyriešení svojich konfliktov. 

Pri rovesníckej mediácii je potrebné, aby si žiaci vyberali spomedzi seba 
rovesníckeho mediátora. Žiaci si zvolili predsedu školského parlamentu, a zároveň 
to je v jednej osobe i rovesnícky mediátor. Je to žiak, študent, ktorý má mať zručnosti 
a schopnosti robiť školského mediátora, medzi žiakmi byť obľúbený, byť pre nich 
„vodca“, učitelia ho akceptujú, majú ho radi a on sám nemá mať žiadny problém 
odkomunikovať ho i priamo s riaditeľom školy, prípadne ho požiadať o pomoc 
zložitejšieho prípadu. Ma mať schopnosť aktívne počúvať, identifikovať dôležité 
fakty, vedieť preformulovať sporné body, pomáhať vytvoriť vzájomnú dohodu, 
byť vnímavý, trpezlivý a rešpektovať názory iných. Má byť pre všetkých žiakov 
osobnosťou – vzorom. 

Osobu školského mediátora si volia žiaci slobodne a je len na nich a na nastavených 
pravidlách danej školy či bude každý rok nový žiak – mediátor, alebo osvedčený 
a schopný školský mediátor zostane i naďalej pomáhať svojim rovesníkom, 
spolužiakom17.

Konkrétne sa predpokladá, že žiaci, študenti budú prirodzene napodobovať 
správanie vrstovníkov, ktorí vykonávajú činnosť mediátorov v konkrétnych situáci-
ách, prispôsobia sa im a príjmu ich ako vzor svojho správania. Očakáva sa, že zmena 
správania žiakov v konfliktných situáciách pomôže upraviť ich vnútorné nastavenie. 
Cieľom je, aby si uvedomili, že je potrebné zvýšiť schopnosť sledovať svoju vlastnú 
zlosť, zlepšiť znalosť o konfliktných situáciách, riešení konfliktu, mediácie a zručno-
sti konštruktívne konflikty riešiť18. 

Školský koordinátor je pedagóg, aby ho pri prvých mediáciach viedol. Je potrebné, 
aby sa veľmi skoro do svojej role adaptoval. Koordinátor pôsobí pri rovesníckych 
mediáciách už len ako prísediaci. 

Mediátorom môže byť aj učiteľ, vychovávateľ, pedagogický pracovník napr. asistent 
učiteľa, školský psychológ, alebo iný zamestnanec školy, ktorý má mediačné zručnosti 
a vie ich využiť na neautoritatívne riešenie konfliktov medzi žiakmi/študentmi. Medi-
ácia sa môže využívať aj medzi učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy19.

15  Porov.: BIELESZOVÁ, D.: Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Bratislava : IURA 
EDITION, spol. s r. o., 2012. s. 59.

16  Porov.: VETEŠKA, J.: Mediace a probace v kontexu sociální andragogiky. Praha : Wolters Kluwer, a. s., 2015. s. 108.
17  MARTINKOVÁ, J.: Riešenie školských konfliktov mediáciou. Bratislava : Metodicko – pedagogické centrum, 

2014. s. 28 – 29. 
18  Porov.: HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 200.
19  Porov.: MARTINKOVÁ, J.: Riešenie školských konfliktov mediáciou. Bratislava : Metodicko – pedagogické 
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Peer-mediačný vzdelávací program absolvujú učitelia a vybraný počet žiakov, kto-
rí sú potom aktívni ako mediátori. Škola je oboznámená s možnosťou riešiť svoje 
konflikty prostredníctvom mediácie. Strany konfliktu sú väčšinou na mediáciu po-
slané pedagógom, iným spolužiakom, alebo sa pre mediáciu rozhodnú sami20. 

Témy vzdelávacieho programu zahŕňajú oblasť charakteristiky agresie a konflik-
tu, metódy riešenia konfliktu, komunikačné techniky (napr. techniky aktívneho po-
čúvania, techniky kladenia otázok, komunikácie – slovnej a mimoslovnej), dôsledno-
sť, trpezlivosť, kreativita, dorozumievanie a porozumenie. Zoznamujú sa s tvorbou 
a podobou dohody, ktorú je možné realizovať aj bez uzatvorenia písomnej zmluvy, 
resp. môže mať písomnú formu zmierenia a následne ju aj naplňovať. Ústne alebo 
písomné záväzky nadobúdajú predovšetkým morálny rozmer21.

Etický kódex mediátora a etický profil člena tímu
Konflikty v školskom prostredí môže odborne z procesnej stránky pomôcť 

usmerniť mediátor ako tretia nestranná osoba. Požiadavky kladené na jeho 
profesionalitu a morálny kredit definuje etický kódex mediátora. Vo vzťahu k procesu 
sa mediátor riadi zásadou nestrannosti. Mediátor vedie strany sporu k dobrovoľnému 
prevzatiu zodpovednosti za riešenie sporu a koncipuje návrh mediačnej dohody, ak 
túto úlohu neprevzali samotné strany sporu. Opatrne zvažuje svoje zásahy v každej 
fáze procesu mediácie. Je objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky. 
Ak mediátor rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase 
dotknutej strany. Zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii 
s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.

Ak má byť profesionálny vzťah kvalitný, mala by byť zabezpečená rovnaká dôstojnosť 
aj v podmienkach hierarchizovanej organizácie. Každý člen pedagogického tímu by mal 
rešpektovať etické nároky kladené na výkon profesie učiteľa a povinnosti voči sebe 
samému, k druhým ľuďom a k práci zadefinované napríklad v Etickom kódexe člena 
pedagogického tímu. Povinnosti v tomto zmysle by mali mať usmerňujúci charakter. 

Povinnosti voči sebe samému – člen pedagogického tímu má úctu voči sebe 
samému a dôveruje si. Je schopný sebareflexie, formulovania vlastných myšlienok, 
pocitov, emócii. Pozná svoje silné a slabé stránky. Je samostatný a sociálne aktívny. 

Povinnosti k druhým ľuďom – člen pedagogického tímu je voči iným tolerantný, 
čestný a férový. Rešpektuje aj rozdielne názory. Predpokladá ich slobodnú výmenu. 
Vo svojich konaniach je dôveryhodný. Pri vyjadrovaní opačných názorov je taktný a 
zdvorilý. Je spravodlivý aj schopný uznať ľudskú dôstojnosť každého človeka. 

Povinnosti k práci – člen pedagogického tímu vo vzťahu k profesii prejavuje 
zodpovednosť. Svoje konanie a rozhodovanie opiera o odbornosť a profesionálnosť. 
Vo svojich rozhodnutiach je rozvážny. V riadení je flexibilný a je schopný 
motivovať druhých. Dodržiava sľuby a snaží sa o objektivitu konania. Utvára pocit 
spolupatričnosti. Je si vedomý toho, že pre druhých jeho správanie má byť príkladom. 
V práci je dôsledný, tvorivý a vytrvalý22. 

centrum, 2014. s. 28 – 29. 
20  Porov.: MARTINKOVÁ, J.: Riešenie školských konfliktov mediáciou. Bratislava : Metodicko – pedagogické 

centrum, 2014. s. 16. 
21  HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 200.
22  BIELESZOVÁ, D.: Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Bratislava : IURA EDITION, 

spol. s r. o., 2012. s. 81.
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Zmysel a ciel peer mediácie
Keďže konflikty, ktoré sa vyskytujú na školách odrážajú sa v celku v 

medziľudských vzťahoch a v spoločnosti. Konflikty a agresia nie sú včas a účinné 
z vonku redukované, tak sa rozširujú do kultúry školy a vytvárajú nepriateľské 
prostredie, kde je potlačovaná sloboda, vzdelávacia aktivita a úspech študentov.

Pre peer mediáciu je možnosť, ako konflikty a agresivitu v škole redukovať. Je 
potrebné viac sa zaujímať o chovanie žiakov a kvalitu ich vzťahov. Tu môžeme 
poukázať, že práve peer mediácia na základných školách je účinným nástrojom pre: 

zvládania konfliktných situácií,
rozvoj pozitívnych vzťahov medzi vrstovníkmi,
rozvoj sociálnych zručností a podpory prosociálneho správania detí,
výučbu sociálnym zručnostiam u detí s výučbovými ťažkosťami23. 
Cieľom rovesníckej mediácie je pokles počtu konfliktov na škole riešených agresivi-

tou, aby si vzniknuté konflikty vyriešili žiaci medzi sebou a nemuseli sa nimi zaoberať 
pedagógovia. Zároveň je to presvedčenie, že ak žiaci/študenti prevezmú zodpovednosť 
za riešenie svojich sporov, konfliktov, naučia sa zručnostiam, schopnostiam ktoré 
ich nasmerujú k efektívnemu vyriešeniu konfliktov, pomôže im to pri posilňovaní 
medziľudských vzťahov a naučia sa i kritickému spôsobu myslenia24. 

Zelina, M. a Zelinová, M. uvádzajú, že predstupňom využitia peer mediácie na ško-
lách je využívaná heuristická schéma tvorivého riešenia problému „DITOR“, ktorú 
navrhli v práci s deťmi, mládežou a učitelia overili v praxi. Pozostáva z týchto krokov:

D – Definuje problém, rozdeľ ho na pod problémy, pokiaľ sa stanoví cieľ, ku kto-
rému chceš dospieť.

I – Informuje sa na problém. Ako sa doposiaľ riešil? Pozbieraj poznatky, ktoré 
môžu prijať k jeho riešeniu.

T – Tvor riešenie, nápady, hypotézy. Produkuj, čo najviac, čo najrozmanitejších a 
čo najoriginálnejších nápadov na riešenie problému. 

O – Ohodnoť nápady, riešení. Pokiaľ ich novosť a užitočnosť, reálnosť. Výber najlepší.
R – Realizuj vybrané riešenia v praxi25.

Záver 
Mediácia je v súčasnosti nielen právneho systému, ale súčasne patrí k dnešnej 

spoločnosti, keďže je reprezentovaná svojou kultúrou a svojimi normatívnymi sy-
stémami. V mediácii sa objavujú hodnoty, ktoré sú obsiahnuté v právnom systéme. 
Sú to hodnoty ako je rovnosť, sloboda, úcta, ochrana osobnosti a ďalej sa tu objavuje 
hodnota dobrovoľnosti, dôvery a vlastnej zodpovednosti za riešenie konfliktu. 
Pokiaľ tieto hodnoty nie sú rešpektované môže dôjsť k vylúčeniu z mediácie, napr. z 
dôvodu nerovného vzťahu. K mediácii patrí aj rešpekt k ľudskej dôstojnosti. Je s ňou 
spojený nárok každej osoby na rešpekt a uznanie ako ľudskej bytosti. 

Je potrebné, aby v školstve boli osobnosti, ktoré sú schopné dať pozitívnym 
myšlienkam zelenú. Túto potrebu v sebe majú naši učitelia, zrelí lídri škôl, tvoriví žiaci 
aj spolupracujúci rodičia. Mať presvedčenie o potrebe prijímania nových podnetov, 

23  Porov.: HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 199.
24  Porov.: MARTINKOVÁ, J.: Riešenie školských konfliktov mediáciou. Bratislava : Metodicko – pedagogické 

centrum, 2014. s. 18. 
25  Porov.: HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 204.
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ich pozitívne modelovanie v snahe pochopiť meniaci sa koncept detstva a reagovať 
naň, znamená vytvoriť možnosti, ponúknuť priestor. V tomto ohľade sa naša 
rozdielnosť javí ako najcennejší dar. Formovanie, podpora a usmerňovanie tímu v 
školskom prostredí je náročná úloha pre lídrov škôl. Súťaž ideí, ktorej sprievodným 
javom bývajú aj konflikty, môže byť znakom dynamiky a životaschopnosti tímu. 
Snaha popasovať sa úspešne s riešením sporov na ceste zlaďovania očakávaní je 
jej sprievodným javom. Zvládnutie prebranej krízovej situácie sa následne stáva 
zdrojom sily pre ďalšie výzvy chápané ako sporné otázky. 

Školská mediácia ponúka nový ohľad na sprostredkovanie súvislostí a riešenie 
konfliktov v školskom prostredí. Je menej štruktúrovaná. Je flexibilná pri jasnej a 
logickej nadväznosti riešenia sporov. Existuje pri nej väčšia neformálnosť. Spôsob 
ako konflikt zvládnuť je hlavne slobodnou voľbou a sebadôverou, ktorá je prítomná 
v nás. Slobodná voľba je našou výhodou. Máme na výber. Máme šancu odmietať 
hodnoty protirečiace etickým zásadám. Máme šancu vysloviť uznanie, požiadať o 
pomoc, pochopiť pohyb napredovania ako aj tlak okolia. Osobné hranice sú oveľa 
širšie než sme ochotní si ich niekedy pripustiť. Je podstatné, aby sme sa naučili 
prijímať spoločnú zodpovednosť potrebnú pre život v budúcnosti. Vzájomné učenie 
by sa malo opierať o skutočnú realitu. Jej pochopenie je možné len vtedy, ak sme 
ochotní vidieť zmeny a načúvať im. Ľudia, ktorým dovolíme nás ovplyvňovať, 
usmerňovať, ktorí nám umožnia realizovať pozitívne zmeny, ktorí nás sprevádzajú 
a podporujú, sa stávajú natrvalo súčasťou našich pozitívnych spomienok. Školské 
prostredie ponúka obrovské príležitosti každému z nás26. 

Cieľom rovesníckej mediácie, čiže rovesníckeho riešenia konfliktov na škole je 
okrem iného, aby poklesol počet konfliktov riešených agresivitou a pedagógovia sa ne-
museli tak často zaoberať a riešiť konflikty a spory so žiakmi, študentmi.27 Je nástrojom 
riešenia konfliktov, etickej výchovy a prostriedkom prevencie závažnejších porušení 
pravidiel vzájomného spolužitia. Peer mediácia prispieva k rozvoji psychosociálnych 
kompetencii a pravidiel vzájomného spolužitia. Taktiež k rozvoju psychosociálnych 
kompetencií a pre sociálne správanie detí28. Mediáciou možno predísť citovým 
zraneniam, podporuje sociálne zbližovanie a umožňuje lepšiu schopnosť orientovať sa 
vo svete rozdielnych názorov, pocitov a potrieb. Prostredníctvom mediácie tvarujeme 
zmenu postoja od konfrontácie ku konsenzu a k spolupráci29. 

Summary:
Importance of mediation in school environment
School as any other social organisation is a place, where various opinions and at-

titudes meet, which can lead to misunderstandings, miscommunication and commu-
nication noise in different scope and strength, which results in a conflict. One of the 
tools for conflict resolution is a method of mediation. It is considered to be a means of 
conflict recognition for pupils and students, who then learn to solve a conflict on their 

26  BIELESZOVÁ, D.: Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Bratislava : IURA EDITION, 
spol. s r. o., 2012. s. 83.

27  Porov.: MARTINKOVÁ, J.: Riešenie školských konfliktov mediáciou. Bratislava : Metodicko – pedagogické 
centrum, 2014. s. 28 – 29. 

28  Porov.: HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 181.
29  BIELESZOVÁ, D.: Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Bratislava : IURA EDITION, 

spol. s r. o., 2012. s. 2.
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own without disciplinary actions. Peer mediators manage the process and help during 
mutual interactions to come to mutual agreement. The process is voluntary, based on 
good will and interest of young people to solve the interpersonal relations´ issues.

Key words: Conflict. Mediation. School mediation. Communication. Pedagogue. 
Students. 

Abstrakt: 
Škola ako každá iná spoločenská organizácia je miestom, kde dochádza k stretáva-

niu názorov, postojov, čo vedie k nedorozumeniu, nepochopeniu, komunikačnému 
šumu v rôznej miere a sile, čo spôsobuje konflikt. Jedným z nástrojov, ako konflik-
ty riešiť, je metóda mediácie. Je považovaná za prostriedok pre žiakov, študentov 
rozpoznať konflikt a vedieť ho riešiť vlastnými silami bez disciplinárneho konania. 
Vrstovnícki mediátori riadia proces a pomáhajú vo vzájomných interakciách, aby do-
šlo k vzájomnej dohode. Proces je dobrovoľný, postavený na vôli a záujme mladých 
ľudí riešiť prekážky v medziľudských vzťahoch. 

Kľúčové slová: Konflikt. Mediácia. Školská mediácie. Komunikácia. Pedagóg. Žiaci. 
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Prawo wyborcze czy obowiązek wyborczy?
–  przegląd wybranych stanowisk w obrębie nauk humanistycznych, 

społecznych i teologicznych

 

mgr Michał Stachurski – Uniwersytet Opolski w Opolu   

Wstęp
Abraham Lincoln (1809 -1865) definiując, czym jest demokracja zauważył, iż 

są to „rządy ludu, przez lud, dla ludu”1. Rok 2019 jest szczególnym czasem dla pol-
skiej sceny społeczno-politycznej. Z jednej strony świętujemy 100-lecie odzyskania 
przez nasz kraj niepodległości po 123 latach zaborów, a z drugiej strony będziemy 
uczestniczyć w sprawowaniu demokracji pośredniej poprzez udział w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu RP. Wszystko to, co powyżej zostało 
wspominane pozwala na postawienie pewnych pytań, które mają charakter inter-
dyscyplinarny. Za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z „rokiem wyborczym” 
pojawiają się podobne bądź te same dyskusje na temat takich problemów jak: sens 
udziału w wyborach, stosunkowo nie duży udział obywateli w wyborach (tzw. niska 
frekwencja) czy kwestie obietnic wyborczych.

Odwołując się do wydarzenia odzyskania niepodległości przez Polskę, należy 
podkreślić jak ważnym dla ówczesnych decydentów było uzyskanie sprawnego po-
rządku prawnego, właśnie m.in. poprzez wybory do krajowego parlamentu. Stabilny 
rząd z demokratycznie wybranym parlamentem był jednym z sygnałów, iż Polska 
nie jest „chwilową wypadkową” po zakończeniu I wojny światowej. Sam Józef Pił-
sudski (1867-1935) widział nadzieje w pierwszych wyborach do Sejmu Ustawo-
dawczego. Jak podkreśla Andrzej Chwalba (1949), krakowski profesor historii, w 
oczach Tymczasowego Naczelnika Państwa, pierwsze wybory w niepodległej Polsce 
miały ustabilizować sytuacje w kraju, wzmocnić legitymacje rządu i państwa oraz 
jednocześnie być wyraźnym znakiem, iż Polska zmierza ku demokracji2. Jest to je-
den z argumentów, iż warto wykorzystywać narzędzia, jakich dostarcza demokracja 
m.in. w postaci wyborów. 

1  A. Swift, Wprowadzenie do filozofii politycznej, przekł. A. Krzynówek, Kraków 2010, s. 176. 
2  A. Chwalba, 1919. Pierwszy rok wolności, Wołowiec 2019, s. 57. 

UR. 1991r.  – magister filozofii; absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Uczestnik studiów 
podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (specjalista ds. kadr i płac – 2016/2017 oraz team 
leader – 2019/2020). Obecnie doktorant w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskie-
go. Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem ks. dr hab. Joachima Piecucha, prof. UO pt: „L’Arche jako 
przykład wspólnoty inkluzywnej. Teoria i praktyka w studium Jeana Vaniera”. Publikował na łamach „Świdnickich 
Studiów Teologicznych”, „Studiów Sandomierskich”, „Pedagogiki Katolickiej” oraz w kilku monografiach. 
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Nieustannie trwa dyskusja, czy na wzór takich krajów jak Australia3, czy Belgia4 
nie wprowadzić w naszym kraju obowiązku udziału w wyborach. Artykuł ten jest 
przedstawieniem stanowiska w sprawie udziału w wyborach z perspektywy huma-
nistycznej (filozofia), społecznej (prawo i politologia) i teologicznej (katolicka nauka 
społeczna) w oparciu o obowiązujący w Polsce porządek prawny. Celem artykułu 
jest wskazanie, czy w wyżej przedstawionym stanowisku częściej mówi się o „pra-
wie” czy „obowiązku” wyborczym. Należy także poczynić uwagę metodologiczną. 
Stanowisko personalizmu i katolickiej nauki społecznej w sprawach społecznych 
oraz politycznych można zestawić m.in. ze względu na wspólny korzeń antropolo-
giczno-etyczny w postaci myśli chrześcijańskiej. Wspólne źródło jest ważne, jednak 
nie sprawia zacierania się granicy między filozofią personalistyczną a dyscypliną 
pomocniczą teologii, jaką jest katolicka nauka społeczna. Można zatem uznać, iż ar-
tykuł ten poszukuje wspólnych cech, jak również pewnych odmienności w kwestii 
udziału w wyborach politycznych.

Kilka uwag na temat porządku prawnego w Polsce – aspekty: prawny i polito-
logiczny

Należy na wstępie zauważyć, iż polskie prawo wyborcze (zwłaszcza Kodeks Wy-
borczy) opiera się zgodnie z hierarchią aktów prawnych na Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Ustawa zasadnicza z 1997 roku w sposób jasny i wyraźny reguluje 
kwestie uczestnictwa obywateli w życiu politycznym wskazując, w jaki sposób moż-
na w Polsce sprawować władzę: pośrednio i bezpośrednio. W rozdziale IV Konsty-
tucji RP zaznaczono, w jaki sposób należy wybierać władzę ustawodawczą (Sejm, 
Senat), jednocześnie regulując kwestie prawa czynnego i biernego (art. 99). Analo-
gicznie w rozdziale V opisano sposób wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Warto także zaznaczyć, iż w ustawie zasadniczej wskazano, iż obywatele mają pra-
wo także uczestniczyć w demokracji bezpośredniej w ramach referendum. 

Wszystkie powyższe elementy wpisują się w rozumienie tego, czym jest pra-
worządny system prawny, który istnieje we wszystkich krajach europejskich i w 
większości krajów świata. Jak zaznacza, współczesny słoweński prawnik i pedagog, 
Alexander Bröstl (1953), jedną z cech państwa praworządnego jest m.in. gwaran-
cja podstawowych praw i wolności, legitymacja władzy, legalność władzy i podział 
władzy5. Zatem uznać należy, iż uczestnictwo w wyborach jest prawem człowieka 
do wyboru odpowiedniej według jego rozeznania władzy. Jednocześnie realizacja 
tego prawa przez konkretnego obywatela jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem in-
nych praw i wolności. Trudno mówić o możliwości zadowolenia w takich sprawach 
jak m.in. ochrona służby zdrowia czy sprawiedliwy system wynagrodzeń w sytuacji, 
jeśli władza jest wybrana przez mniejszość narodu. Warto przypomnieć, iż w pol-
skim systemie prawnym nie ma znaczenia frekwencja w wyborach. Frekwencja nie 
jest czynnikiem rozsądzającym o ważności wyborów. Niemniej należy zauważyć, iż 
Polska po 1989 roku zrealizowała demokratyczne postulaty związane z wyborami 
poprzez zastosowanie takich zasad jak: powszechność, równość, bezpośredniość, 

3  Por. G. Kryszeń, Przymus wyborczy w Australii, „Studia Wyborcze”, 24 (2017), s. 83-102. 
4  Por. E. Kużelewska, Przymus wyborczy w Belgii. Kilka uwag na temat obowiązkowego głosowania, „Białostoc-

kie Studia Prawnicze” 20 (2016), s. 36-59.
5  Por. J. Chovancova, Philosophy of democracy and Principles of Democracy, „Progress in Economic Sciences”, 

3 (2016), s. 45. 



ARTICLES

52

tajność i wolność. Konstytucja PRL formalnie spełniała powyższe zasady, lecz w 
praktyce nie było to możliwe poprzez monopol partyjny realizowany przez Polską 
Zjednoczoną Partię Robotniczą6. 

Podsumowując tę część należy podkreślić, iż system demokratyczny pozwala na 
kontrolę władzy, a jednym z sposobów kontroli jest możliwość jej „odwołania” w 
ramach wyborów. Godnym uwagi jest fakt, iż w sytuacji realizacji prawa wyborczego 
przez obywateli, wzmacnia się poczucie nie tylko państwowości opartej na rozdziale 
władzy ustawodawczej czy wykonawczej, ale jednocześnie wzmacnia się przekona-
nie o czynnym i realnym udziale obywateli w sprawach państwa i swoich małych 
ojczyzn. Jak zaznacza W. Julian Korab-Karpowicz (ur. 1953) „zaletą demokracji (…) 
jest bowiem możliwość czynnego udziału w życiu publicznym, władza nad sobą 
przez bezpośredni udział w rządach lub przez swoich przedstawicieli”7. Dodatkowo 
także podkreśla się, iż władza wyłoniona w wyborach demokratycznych ma o wiele 
większy wpływ na bezpieczeństwo narodowe, niż w innych systemach np. totalitar-
nych8. Wynika to m.in. z tego, iż władzę demokratyczną powinna cechować pewna 
stabilność i ciągłość w realizacji najważniejszych zadań. 

Wybory jako część procesu komunikacji - ujęcie filozoficzne Jürgena Habermasa 
Jürgen Habermas (ur. 1929), niemiecki filozof i socjolog żyjący w czasach rodzą-

cego się postmodernizmu wielokrotnie polemizował z niektórymi założeniami tego 
dominującego obecnie nurtu w filozofii (z wyłączeniem wiecznie żywej filozofii 
analitycznej). Jako przedstawiciel tzw. drugiego etapu szkoły frankfurckiej, realizu-
je pozytywną wizję społeczeństwa, gdzie jednym z jej trzonów jest szeroko pojęte 
uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym zbudowane na wzajemnej komuni-
kacji9 między obywatelem a rządzącymi. Można to zauważyć w wielu tekstach jego 
autorstwa. Uznaje onm.in. w dialogu z Josephem Ratzingerem, iż obywatele mają 
prawo do budowania państwa prawa w ramach tworzenia najważniejszej ustawy 
w państwie, czyli konstytucji (die Verfassung)10. W badaniach nad poglądami Ha-
bermasa zaznacza się, iż to właśnie on dokonał redefinicji takiego pojęcia jak „sfe-
ra publiczna”. Celem odnowionego dyskursu między obywatelami a władzą ma być 
jawność życia publicznego na tle której ma dokonywać się pozytywna zmiana rozu-
mienia państwa demokratycznego11.

Na tak przedstawionym tle można zadać zatem pytanie, jaki stosunek do prawa 
bądź obowiązku wyborczego przyjmuje Jürgen Habermas. Jako uwagę wstępną na-
leży zauważyć ciekawą dyskusję na temat rozumienia praw człowieka i suwerenno-
ści ludu jako pojęć konkurujących ze sobą. Jak zaznacza ten niemiecki filozof, napię-
cie między tymi określeniami (które widać na przykładzie uprawianej filozofii przez 
Kanta i Rousseau) jest łatwo wyeliminować. Próba pewnego ich pogodzenia może 

6  Por. T. Kowalczyk, Znaczenie podstawowych zasad prawa wyborczego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a 
III Rzeczpospolitej Polskiej, „Historia Slavorum Occidentis”, 2 (2015), s. 235-246. 

7  W. Julian Korab-Karpowicz, Harmonia Społeczna, Warszawa 2017, s. 172-173. 
8  Por. T. Kuć, Istota i dylematy bezpieczeństwa demokratycznego państwa, „De Securitate et Defensione. O 

Bezpieczeństwie i Obronności”, 2 (2015), s. 85. 
9  Por. J. Szulist, Działanie komunikacyjne sposobem istnienia systemów społecznych – Jürgen Habermas, 25 

(2009), s. 147-157.
10  Por. J. Habermas, J. Ratiznger, Dialektik der Sakularisierung. Uber Vernunftund Religion, Freiburg 2005, s. 19-20. 
11  Por. A. Ochman, Zarys koncepcji Habermasowskiej sfery publicznej, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska 

Opolskiego”, 35 (2015), s. 39-40. 
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mieć miejsce na płaszczyźnie komunikacji. W jednej z najważniejszych książek na 
temat rozumienia prawa i demokracji Habermas zaznacza, iż „intuicje normatywne, 
które wiążemy z prawami człowieka i suwerennością ludu, dopiero wtedy nabierają 
w systemie praw nieuszczuplonej ważności, gdy wychodzimy od tego, że prawo do 
równych podmiotowych wolności działania nie może być ani jako prawo moralne 
po prostu narzucone suwerennemu ustawodawcy (…), ani jako funkcjonalny re-
kwizyt (…). Równość autonomii prywatnej i publicznej ukazuje się dopiero wtedy, 
gdy figurę myślową prawnego samostanowienia, w myśl której adresaci praw są 
zarazem ich twórcami, rozszyfrujemy w kategoriach teorii dyskursowej”12. Czy moż-
na zatem uznać, iż udział w wyborach jest prawem do komunikacji z rządzącymi? 
W ujęciu Habermasa wybory polityczne są taką możliwością, można nawet uznać 
je za pewien rodzaj kontroli nad władzą. Jednak nie jest to jedyny sposób, w jakich 
obywatel może, a nawet powinien – używając języka Habermasa korzystającego z 
filozofii Kanta – sygnalizować swoje niezadowolenie wobec działania władz. Tutaj 
odnosząc się do kwestii komunikacji można sformułować tezę, iż według Haberma-
sa ważniejszą jest kwestia dostępu do debaty publicznej (formalnej i nieformalnej), 
gdyż to dyskusje wpływają na postrzeganie rzeczywistości, na zmianę zdań oraz w 
ostateczności do oddawania głosów według tak ustalonego porządku13.

Prawo wyborcze jako prawo człowieka – stanowisko personalisty Jacquesa 
Maritaina

Wśród różnych wymiarów osoby (zarówno pod względem antropologicznym, 
jak również etycznym), które są dostrzegalne przez personalizm, dostrzega się per-
spektywę społeczną osoby14. Jest to zaznaczone przez przedstawicieli personalizmu 
zarówno francuskiego, jak również włoskiego czy polskiego. Dominującym jednak w 
tej kwestii jest głos Francuzów, którzy realizują nurt filozofii osoby. Jednym z przy-
kładów takiego postrzegania osoby jest filozofia Jacquesa Maritaina (1882-1973).

Maritain jest przedstawicielem personalizmu tomistycznego. Zanim jednak zain-
teresował się myśleniem o człowieku w kategoriach św. Tomasza z Akwinu, wcze-
śniej przeszedł swoistą drogę „nawrócenia”. W tym kontekście należałoby się odwo-
łać do greckiego odpowiednika polskiego słowa „nawrócenie”. Chodzi o metanoi, co 
oznacza zmianę myślenia. Ten francuski myśliciel pochodził z rodziny o zapędach 
socjalistycznych15; jako osoba młoda deklarował się jako niewierzący. Niewątpliwie 
jednak pod wpływem lektury „Sumy Teologicznej” autorstwa Doktora Anielskiego 
zmienił swoje postrzeganie rzeczywistości, zwłaszcza na płaszczyźnie społeczno-
-politycznej. Od tej pory starał się łączyć socjalizm z chrześcijaństwem. Owocem tych 
rozważań były takie książki jak: „Humanizm integralny” czy „Człowiek i państwo”. 
W filozofii społeczno-politycznej Maritain stał na stanowisku, iż celem nadrzędnym 
życia politycznego jest osoba, zaś dobro wspólne jest celem pośrednim w realizacji 
celu nadrzędnego16. Ciekawym jest, że w swojej filozofii wyróżnia przynajmniej trzy 

12  Por. J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego 
państwa prawnego, przekł. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005,  s. 120. 

13  Por. Tamże, s. 321-335.
14  Por. Cz. Bartnik, Personalizm, Lublin 2008, s. 118-139; 179-207. 
15  Por. J. M. Burgos, Personalizm, przekł. K. Koprowski, Warszawa 2010, s. 46-47. 
16  Por. J. Turek, Zasada dobra wspólnego a demokracja. Próba analizy stanowiska J. Maritaina, „Annales. Etyka 

w życiu gospodarczym”, 1 (2008), s. 99. 
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rodzaje dobra, które składają się na sumę dobra wspólnego: dobro materialne, do-
bro polityczne i dobro duchowe17. 

W kontekście tak rozumianego dobra wspólnego i jego relacji do osoby należy 
zapytać o rozumienie państwa i demokracji, a więc także roli wyborów politycznych 
przez tego francuskiego myśliciela. Ciekawie na tę kwestie patrzy włoski badacz fi-
lozofii polityki V. Possenti. Zaznacza on, że J. Maritain wraz z H. Bergsonem (1859-
1941) dokonują swoistej redefinicji pojęcia „demokracja”. W jego opracowaniu czy-
tamy, iż demokracja w ujęciu Martaina „potrzebuje chrześcijaństwa (…), które działa 
w świecie jako historyczna nadzieja i źródło energii”18. Chodzi o zapewnienie demo-
kracji korzeni etycznych, które mogą stać się podporą w sytuacjach wątpliwych. Ten 
sam autor zauważa, iż Maritain stał się (zwłaszcza po wydaniu „Humanizmu inte-
gralnego”) zwolennikiem myśli personalistyczno-komunitarystycznej (wspólnoto-
wej), gdzie do najważniejszych zasad demokracji można zaliczyć takie elementy jak: 
uznanie osoby za podmiot i cel działania (personalizm ontologiczny i aksjologiczny), 
wartość wspólnoty politycznej w stosunku do konkretnej osoby i grupy osób (perso-
nalizm wspólnotowy), wartość dobra wspólnego względem społeczności (persona-
lizm społeczny)19. Widząc zatem demokracje jako „pewną” sumę postrzegania osoby 
w kategoriach współczesnego personalizmu, należy zapytać o rolę osoby w procesie 
wyborczym. Problem ten Maritain poruszył we wspominanej już książce „Człowiek 
i państwo”. Francuski personalista umieścił wątek uczestnictwa w wyborach poli-
tycznych w rozdziale poświęconym prawom człowieka. Maritain wyjaśnił, iż błędem 
niektórych filozofów jest radykalne rozgraniczenie prawa naturalnego i prawa po-
zytywnego. W jego ujęciu prawo pozytywne powinno być postrzegane jako swoiste 
„przedłużenie” prawa naturalnego i na jego fundamentach powinno się opierać20. 
Jako przykład prawa pozytywnego, które wynika w sposób naturalny z prawa na-
turalnego, wskazuje kwestie udziału w wyborach. W „Człowiek i państwo” czytamy 
następujące wyjaśnienie: „Prawo wyborcze, gwarantowane każdemu z nas w wybo-
rach na stanowiska w Państwie, wynika z prawa pozytywnego, określając sposób 
zastosowania w społeczeństwie demokratycznym naturalnego prawa ludu do samo-
stanowienia”21. Chociaż takie pojęcia jak suwerenność, autonomia, podmiotowość 
czy samostanowienie nie są swoimi synonimami, to jednak wyrażają one podobne 
przekonanie o prawie do tego, aby samemu decydować o swoim losie. W kontek-
ście wyżej wskazanego poglądu można wyrazić przekonanie, iż udział w wyborach 
zarówno czynne jak i bierne jest partycypacją w samostanowieniu, w budowaniu 
autonomii i suwerenności własnego kraju, co już od XVII wieku ma odwzorowanie 
w prawie międzynarodowym22. Oczywiście, nie jest to myśl nowa. Jednak w dobie 
różnych pomysłów politycznych na tle problemów geopolitycznych współczesnej 
Europy i świata, pogląd ten może być pewnego rodzaju przestrogą. 

17  Por. Tamże, s. 100. 
18  V. Possenti, Zarys filozofii polityki, przekł. A. Fligel, Lublin 2012, s. 333.
19  Por. Tamże, s. 334. 
20  Por. J. Martain, Człowiek i państwo, przekł. A. Grobler, Kraków 1993, s. 107. 
21  Tamże, s. 108-109. 
22  Por. W. Żbikowski, Samostanowienie narodów w prawie międzynarodowym, „Zeszyt Studencki Kół Nauko-

wych Wydziału Prawa i Administracji UAM”, 2 (2015), s. 237-256.
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Udział w wyborach jako realizacja obowiązku miłości do ojczyzny – wybory a 
katolicka nauka społeczna

Katolicka nauka społeczna jest obecna od początku publicznej działalności Jezusa 
Chrystusa. Chcąc uwiarygodnić tę tezę należy odwołać się do samych słów Chrystusa, 
który wskazuje na pewnego rodzaju rozgraniczenie prerogatyw władzy duchowej i 
władzy świeckiej. W odpowiedzi na zapytanie faryzeuszy w sprawie płacenia podat-
ku, Jezus stanowczo zakreśla, iż Jego uczniowie nie powinni uciekać od odpowiedzial-
ności za życie społeczno-polityczne. Wskazuje, iż cesarzowi należy oddać to, co mu 
się słusznie należy, jak również i Bogu należy oddać to, co Mu się należy (por. Mt 22, 
21). Trudno zatem dzisiaj przyjmować takie stanowisko, iż chrześcijanie nie powin-
ni uczestniczyć aktywnie w sprawach ważnych dla swojego kraju, dla swoich społe-
czeństw. Pozytywne przekonanie na tak sformułowanie twierdzenie zostało umocnio-
ne przez dyscyplinę pomocniczą teologii, którą jest katolicka nauka społeczna. Jako 
dyscyplina teologiczna znalazła swoje miejsce szczególnie po encyklice papieża Leona 
XIII Rerum novarum(1891), w której papież wyraźnie zaznaczył, iż Kościół zawsze stoi 
po stronie sprawiedliwego rozwoju gospodarczego, z którego owoców powinni ko-
rzystać zarówno pracodawcy jak i pracownicy23. Kwestia społeczna od tego momentu 
stała się szczególnym ważnym elementem nauczania społecznego Kościoła. 

Chcąc zaznaczyć, w jaki sposób Kościół rozumie zaangażowanie w życie społecz-
no-polityczne wiernych należy odwołać się przynajmniej do dwóch dokumentów. 
Jeden z nich to zbiór dokumentów Soboru Watykańskiego II, drugi zaś to Katechizm 
Kościoła Katolickiego. Jednym z owoców Vaticanum II była Konstytucja duszpaster-
ska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes oraz Dekret o apostolstwie 
świeckich Apostolicam actuositatem. Ojcowie Soborowi podkreślili w tym pierw-
szym dokumencie, iż „aby współdziałanie obywateli, połączone ze świadomością 
obowiązków, w codziennym życiu państwa było skuteczne realizowane, potrzebny 
jest pozytywny porządek prawny, który ustanawiałby odpowiedni podział funkcji i 
organów władzy” (KDK 75). W tym samym punkcie autorzy zaznaczyli, iż należy z 
całą powagą pielęgnować patriotyzm rozumiany jako rozumna miłość ojczyzny oraz 
dbać o wychowanie obywatelskie. Zakreśla się zatem stanowisko, w którym wska-
zuje się na dwa wymiary życia obywatelskiego: prawa i obowiązki. Obywatele mają 
prawo do uczestniczenia w najważniejszych wymiarach państwa, jednocześnie mają 
obowiązek dbania oto, aby władzę sprawowali możliwie najbardziej kompetentni 
przedstawiciele władzy. W podobnym tonie wypowiada się Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego. Można zauważyć, iż Kościół wprost traktuje prawo wyborcze jako jeden z 
obowiązków obywatelskich, który wynika z troski o dobro wspólne (por. KKK 2240).

Jak zaznacza William J. Hoye (ur. 1940), demokracja powinna być zbudowana na 
dwóch fundamentach: suwerenności narodu i godności człowieka24. Suwerenność re-
alizowana jest poprzez m.in. możliwość samostanowienia o losie własnej ojczyzny. 
Uczestnictwo w wyborach jest jednym z ważniejszych sposobów realizowania tak ro-
zumianej ochrony suwerenności. Papież Jan XXIII w encyklice Pacem in terris dobitnie 
zaznaczył, iż wybór rządzących przez obywateli jest jednym z praw podstawowych 
człowieka25 (PT 52). Można zatem założyć, iż z perspektywy społecznego nauczania 

23  Por. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do chrześcijańskiej etyki społecznej, przekł. L. Łysień, Kraków 2010, s. 137-145.
24  Por. W. J. Hoye, Demokracja a chrześcijaństwo, przekł. S. Jopek, Kraków 2003, s. 381. 
25  Por. S. Fel, Prawa człowieka – rozwój idei, podstawa, treść i ochrona, s.65, [w:] S. Fel, J. Kupny (red.), „Kato-
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Kościoła uczestnictwo w wyborach jest jednocześnie prawem i obowiązek – prawem 
wynikającym z praw człowieka, a obowiązkiem wynikającym z miłości do ojczyzny 
oraz troski o dobro wspólne. Tak przedstawiona teza znajduje również umocowanie w 
tekstach Konferencji Episkopatu Polski. W najnowszym dokumencie KEP na temat pa-
triotyzmu z 2017 roku „Chrześcijański kształt patriotyzmu” biskupi polscy zaznaczają, iż 
„miłość własnej ojczyzny wyraża się przede wszystkim przez postawę służby oraz troski 
i odpowiedzialności za potrzeby i los konkretnych ludzi (…)”26. Udział w wyborach jest 
wyrazem szczególnej troski za teraźniejszość oraz przyszłość własnego narodu.

Ciekawym głosem w dyskusji, która toczy się wewnątrz katolickiej nauki społecz-
nej w sprawie prawa/obowiązku udziału w wyborach politycznych jest stanowisko 
nie żyjącego już wrocławskiego teologa, Józefa Majki (1918-1993). W jednej ze swo-
ich książek na temat chrześcijańskiej myśli społecznej, zakreśla taki oto obraz tzw. 
demokracji wyborczej. Autor pisze, że „demokracja wyborcza nie jest w stanie zapew-
nić dostatecznych gwarancji ani systemowi demokratycznemu, ani poszczególnym 
grupom i osobom żyjącym i działającym w tym systemie (…)Ponadto demokracja taka 
jest zupełnie bezbronna wobec agresywnej mniejszości, która zdecyduje się na przeję-
cie władzy przy użyciu jakiegokolwiek nacisku”27. Ujawnienie sporu na osi większość 
vs. mniejszość w demokracji jest również niezwykle ciekawym problemem. Józef Maj-
ka stoi na stanowisku, iż nawet, jeśli demokracja jest zbudowana na głosie większości, 
to nic nie stoi na przeszkodzie, aby w sposób siłowy pokonana mniejszość dokona-
ła np. przewrotu. Problem rozumienia większości w demokracji porusza krakowski 
przedstawiciel katolickiej nauki społecznej Andrzej Zwoliński (ur. 1957). W jednym 
ze swoich artykułów podkreśla, odwołując się do myśli filozofii społecznej XVIII w., 
iż myślenie większościowe jest pewnego rodzaju iluzją. Zaznacza, iż nie zawsze więk-
szość przekłada się nad jakość. Celem zaś polityki – w ujęciu Zwoleńskiego – powinna 
być realizacja wspólnych celów, która w takim rozumieniu „większości” może nie mieć 
miejsca28. Jak widać zarówno głos Józefa Majki, jak równieżAndrzeja Zwoleńskiego 
może być podstawą do dalszej, ciekawej dyskusji na temat tego, w jaki sposób po-
winno się formować demokracje wyborczą. Trudno dzisiaj znaleźć inny system, któ-
ry umożliwiałby w miarę sprawiedliwy model wyłaniania rządzących. Można jednak 
znaleźć wspólną oś myślenia obu teologów – myślenie według wartości. 

Podobieństwa i różnice w przedstawionych stanowiskach
Powyżej zostały przedstawione wybrane stanowiska. Niewątpliwie należy do-

strzec, iż wskazana powyżej pewna próba przedstawienia problemu posiada 
wspólne korzenie. Jednym z nich jest hołdowanie wartości wspólny jako wartości 
samej w sobie – można nazwać to rdzeniem społecznym. Zarówno Habermas, jak 
Maritain oraz szeroko rozumiani różni przedstawiciele katolickiej nauki społecznej 
widzą wartość państwa jako wspólnoty, jak również wartość demokracji. Drugim 
wspólnym korzeniem, tym razem dla francuskiego myśliciela i katolickiej nauki 
społecznej jest chrześcijaństwo i idąca za nim sfera wartości – rdzeń aksjologiczny. 
Demokracja nie jest wartością samą w sobie; może być wartością tylko wtedy, gdy 

licka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego”, Katowice 2007.
26  Konferencja Episkopatu Polski, Chrześcijański kształt patriotyzmu, 1, [w:] www.niedziela.pl/download/chrze-

scijanski_ksztalt_patriotyzmu.pdf (21.03.2019). 
27  J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, Warszawa 1993, s.271. 
28  Por. A. Zwoliński, Katolicka nauka społeczna o większości w demokracji,  „Polonia Sacra”, 3 (2016), s. 181.
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jest zbudowana na pewnym paradygmacie wywodzącym się z etyki chrześcijań-
skiej, gdzie jest miejsce na rozumienie osoby jako celu, nie zaś środka; gdzie osoba 
jest podmiotem, nie zaś przedmiotem życia społeczno-politycznego. 

Na tak przedstawionej osi można zauważyć pewne podobieństwa i różnice w po-
strzeganiu prawa wyborczego. J. Habermas jako przedstawiciel szkoły frankfurckiej 
opiera swoje rozumienia prawa wyborczego jako części teorii komunikacji. Niewąt-
pliwie można ocenić, iż w jego myśleniu udział w wyborach jest realizacją prawa, 
ale to prawo jest węższe w stosunku do ogólnego prawa do komunikacji. J. Martian 
postrzega prawo wyborcze jako element prawa pozytywnego, którego źródłem jest 
prawo naturalne do samostanowienia. Katolicka nauka społeczna natomiast widzi 
udział w wyborach zarówno jako realizację prawa do wyborów, jak również swoisty 
obowiązek wynikający z patriotyzmu jako wyrazu troski o sprawy społeczno-poli-
tyczne swojego państwa.

Można uznać, że powyżej przedstawione stanowiska reprezentują poglądy 
bliższe konserwatystom, dla których tradycja, także i polityczna jest niezmiernie 
ważna. Warto zauważyć, iż być może zestawienie tychże poglądów z stanowiskiem 
szerokorozumianej grupy liberałów w sprawie udziału w wyborach (gdzie są pro-
mowane takie wartości jak: indywidualizm, egalitaryzm, melioryzm) pozwoliłoby 
na uwypuklenie innych istotnych cech zarówno dla jednej, jak również dla drugiej 
grupy politycznej. 

Streszczenie:
W polskiej debacie publicznej coraz częściej dochodzi do głosu problem „obo-

wiązkowego” udziału w wyborach politycznych. Wynika to z tego, iż po 1989 roku 
frekwencja, czyli liczebny udział obywateli w wyborach nie jest zadawalający. Autor 
postawił sobie w artykule za problem pytanie dotyczące tego, w jaki sposób okre-
śla się uczestnictwo w wyborach: bardziej jako „prawo” czy raczej jako „obowiązek” 
wyborczy. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na to pytanie, poprzez wskazanie 
różnych stanowisk w obrębie historii, politologii, filozofii i teologii. 

Słowa klucze: prawo wyborcze, filozofia polityki, personalizm, katolicka nauka 
społeczna, obowiązek wyborczy

Summary:
Electoral law orelectoralduty? - review of selected positions within the humanities, 

social and theological sciences
In the Polish public debate, the problem of „obligatory” participation in political 

elections is more and moreoften voiced. This is due to the fact that after 1989 the 
turnout, thatis the number of citizens in the elections, is not satisfactory. The au-
thorput in the article a question about the way in chich participation in elections 
isdefined: more as a „right” orrather as an „electoralduty”. The aim of the articleis to 
try to answert his question by indicating various positions within history, political 
science, philosophy and theology.

Keyword: electoral law, politicalphilosophy, personalism, Catholicsocialteaching, 
electoralduty
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Kłamstwo w szkole, czyli problem 
ściągania w procesie edukacyjnym

Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku (w 1999 roku ukończyła studia magisterskie z matematyki na Wydziale 
Matematyczno-Fizycznym) i Politechniki Białostockiej (w 2002 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera informatyki 
w zakresie oprogramowania na Wydziale Informatyki). W 2010 roku obroniła tytuł doktora nauk technicznych w 
dyscyplinie informatyka na Politechnice Białostockiej. Zajmowała się naukowo problematyką analizy algorytmów 
probabilistycznych interpretowanych w skończonych dziedzinach, jednorodnymi łańcuchami Markova i logiką 
algorytmiczną. Obecnie interesuje się matematycznymi podstawami kryptologii i problemami z geometrii anali-
tycznej takimi jak na przykład offsety i ich praktyczne zastosowanie.

 

Wprowadzenie
Człowiek żyje w świecie pomiędzy dobrem a złem, prawdą a fałszem. Jego wła-

sne wybory w dużej mierze wytyczają miejsce, w którym się znajduje. W przypadku 
dzieci i młodzieży granice, których nie można przekroczyć ustalają ich wychowawcy 
(rodzice, katecheci, nauczyciele). Problem pojawia się, gdy opiekunowie oczekują od 
dziecka stosowania się do reguł, których sami nie przestrzegają, bądź gdy ustalone 
zasady stanowią zbyt wysoką poprzeczkę. Niedobrze jest również, gdy starsi nie-
konsekwentnie egzekwują spełnianie ustalonych norm. Ściąganie w polskiej szkole 
stanowi swoistą plagę. Pomimo że jest definiowane jako oszustwo, w odczuciu spo-
łeczeństwa ma zabarwienie pozytywne. Powodem takiego stanu rzeczy jest długo-
trwała tradycja. Problem narastał w wyniku źle zdefiniowanych systemów eduka-
cyjnych zmuszających uczniów do przyswajania encyklopedycznego materiału. W 
takich warunkach należało sobie jakoś radzić. W czasach powszechnego dostępu do 
Internetu i przeróżnych urządzeń elektronicznych spisywanie w szkole stało się real-
nym zagrożeniem. Prowadzi do paradoksu, gdzie nauczyciel przygotowuje pytania na 
klasówkę i ją sprawdza, a uczeń ogranicza się do wpisania w telefonie treści zadania 
i bezmyślnego skopiowania odpowiedzi. Osoby odpowiedzialne za szkolnictwo win-
ny zastanowić się jakie zmiany należy wprowadzić, aby problem wyeliminować. W 
tym celu przeprowadzono ankietę wśród uczniów. Na jej podstawie wyodrębniono 
przyczyny i metody ściągania oraz czynniki odstraszające. Zebrano też kilka takich 
pomysłów na walkę ze szkolnymi nieuczciwościami, które nie skrzywdzą uczniów.

Prawda i kłamstwo w ujęciu chrześcijańskim
W kulturze chrześcijańskiej pod pojęciem Prawdy obiektywnej i absolutnej kryje 

się sprawiedliwy Bóg, który rozstrzyga wszelkie dylematy dotyczące dobra i zła1. 

1 B. Śliwerski., K. Kobierski., Rzecz o edukacyjnym kłamstwie, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, vol.11, 
nr2, Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie, (2008), s. 23.

 dr inż. Anna Borowska - Politechnika Białostocka w Białymstoku
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Pan Jezus mówi “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (Jan 14, 6) i dalej zwraca 
się do Ojca “Słowo Twoje jest prawdą” (Jan 17, 17). W Księdze Psalmów czytamy 
“Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Prawo Twoje jest prawdą” (Ps 
119, 142). Prawda więc musi być dobra, a mówienie prawdy jest moralne. Nato-
miast kłamstwo (fałsz) jest przeciwieństwem prawdy. Stąd komunikowanie fałszy-
wych informacji jest niemoralne. Ojcem kłamstwa jest Szatan “Kiedy [Szatan] mówi 
kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (Jan 8, 44). Stąd święty 
Paweł zachęca w Liście do Efezjan “Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z 
was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami” (Ef 4, 
25). Jezus obiecuje, że poznanie prawdy wyzwala człowieka. “Jeżeli będziesz trwać 
w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda 
was wyzwoli” (Jan 8, 31-32). Natomiast kłamstwo zniewala człowieka, wprowadza 
w błąd, uniemożliwia dotarcie do prawdy. Prorok Zachariasz pisze “Nie knujcie w 
sercu zła względem bliźnich, nie przysięgajcie fałszywie, gdyż tego wszystkiego nie-
nawidzę” - wyrocznia Pana” (Za 8, 17).

Prawda jest niezbędna do sprawnej komunikacji między ludźmi, jest podstawą 
przyjaźni, lojalności, miłości. Jest fundamentalnym ogniwem umożliwiającym roz-
wój nauki, tzn. odkrywania, weryfikowania, uzasadniania i potwierdzania wcześniej 
wprowadzonych faktów2.

Czy jednak zawsze należy bezwzględnie dążyć do prawdy i mówić całą prawdę? Czy 
przemilczenie pewnych prawdziwych informacji może być moralne i usprawiedliwione? 
Jest oczywiste, że w realnym życiu zdarzają się takie sytuacje, gdzie kłamstwo jest bar-
dziej moralne niż prawda. Najlepszym przykładem są historie Polaków odznaczonych 
medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przyznawanym przez Instytut Pamięci 
Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem. Wyróżnieni Bohaterowie narażając 
życie własne i swoich rodzin knuli przeciwko faszystom, aby ratować życie innych nie-
winnie mordowanych ludzi. Zatem kłamstwo w obronie życia jest moralne. Usprawiedli-
wiamy też kłamstwo ratujące przed utratą zdrowia czy przed prześladowaniem.

Przykładem biblijnej postaci, która w wyjątkowej sytuacji rozminęła się z prawdą 
i nie została z tego powodu osądzona jest Rabach (z Księgi Jozuego). Kobieta dzięki 
oszustwu uratowała od śmierci dwóch izraelskich wywiadowców wysłanych przez 
Jozuego, by obejrzeli okolicę Jerycha. W nagrodę Rabach uzyskała obietnicę ocalenia 
przed rzezią całej swojej rodziny.

Jak daleko możemy się posunąć w omijaniu prawdy? Ustalenie granicy (również 
w aspekcie szkolnych nieuczciwości) po przekroczeniu której kłamstwo pozostaje 
już tylko grzechem jest rzeczą wyjątkowo trudną.

Dążenie do mądrości
“Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą,

 którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają” 
(Mdr 6, 12)

Jak należy rozumieć mądrość? Dlaczego warto włożyć wysiłek by ją odnaleźć i 
poznać? Definicja mądrości zależy od kierunku filozoficznego.

Mądrość, według Jana Pawła II, to “wrodzona bądź nabyta zdolność, która wska-

2 Tamże, s. 23.
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zuje człowiekowi kierunek życia; postawa doskonaląca intelektualną naturę osoby 
ludzkiej w poszukiwaniu i umiłowaniu tego, co prawdziwe i dobre3”. “Mądrość jest 
światłem, które wszystko oświeca; słowem, które objawia; siłą miłości, która zespa-
la Boga z Jego stworzeniem i Jego ludem4”. Księga Mądrości mówi “ [Mądrość] jest 
odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem 
Jego dobroci” (Mdr 7, 26). W Nowym Testamencie “pełnym Mądrości Bożej jest Jezus, 
… który zaprasza na ucztę swego słowa i swego ciała5”. Mądrość Boża to “tajemniczy 
Boży plan, który znajduje się u początków stworzenia i zbawienia6”. W momencie 
aktu stworzenia człowiek staje się uczestnikiem wiecznej Mądrości. Bóg obdarowu-
je go również Mądrością w postaci daru Ducha Świętego. Człowiek powinien starać 
się być odbiciem Mądrości Bożej. “Mędrzec to człowiek, który miłuje prawdę i szuka 
jej7”. „Początkiem jej [Mądrości] najprawdziwszym - pragnienie nauki, a staranie o 
naukę - to miłość” (Mdr 6, 17). “Prawdziwa mądrość daje duchową radość, zasługuje 
na miłość; dlatego warto poszukiwać drogi do jej osiągnięcia8”. „O niej rozmyślać - to 
szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie” (Mdr 6, 
15). Z drugiej strony “nieszczęsny bowiem, kto Mądrością gardzi i karnością. Nadzie-
je ich płonne, wysiłki bezowocne, bezużyteczne ich dzieła” (Mdr 3, 11).

Św. Augustyn rozdziela mądrość na naturalną i nadprzyrodzoną. Mądrość natu-
ralna to umiejętność poznania prawdy przez działanie ludzkiego rozumu. Ma ona 
charakter praktyczno-moralny. Mądrość nadprzyrodzona to sam Bóg – Stwórca ca-
łego świata, tego widzialnego i tego odnoszącego się do duszy ludzkiej. Zdaniem 
biskupa z Hippony mądrość pozwala odkryć prawdę i cieszyć się nią9. Tomasz z 
Akwinu rozumie mądrość jako umiejętność porządkowania trafnie rozpoznanych 
zasad10. Immanuel Kant określa ją jako roztropność, rozsądek, rozwagę. Mądrość 
bywa definiowana jako pragnienie i umiejętność człowieka by tak wykorzystać swo-
je doświadczenia i wiedzę, aby pozwoliły one pokierować swoim życiem w sposób 
najbardziej korzystny i rozumny. Mądrość jest też tłumaczona jako zaradność i zdol-
ność przystosowania się do różnych życiowych sytuacji. Każdy kierunek filozoficzny 
pochwala dążenie do mądrości.

Uczenie się jest podstawowym obowiązkiem ucznia
„Nie pracujesz dla ojczyzny, społeczeństwa, przyszłości, jeśli nie pracujesz ku

zbogaceniu własnej duszy. Tylko biorąc, można dawać, tylko rosnąc własnym
duchem można wzrostowi współdziałać”

Janusz Korczak

„Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny 

3   Fragment definicji mądrości, źródło: Jan Paweł II, Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, PWE, 
Radom (2014).

4   Nauczanie Jana Pawła II nt. mądrości, źródło: Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, PWE, Radom (2014).
5   Tamże.
6   Tamże.
7   cytat z Fides et ratio 16, źródło: Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, PWE, Radom (2014).
8   cytat z Fides et ratio 6, źródło: Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, PWE, Radom (2014).
9 E. Sienkiewicz, Mądrość konieczną korektą ludzkiej wiedzy i źródłem szczęścia według św. Augustyna, Studia 

Koszalińsko-Kołobrzeskie, Wyd. Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie, Nr17, (2011), s. 152-154.
10 I. Andrzejuk., Komplementarność mądrości i roztropności w ludzkim postępowaniu: ujęcie św. Tomasza z Ak-

winu, Rocznik Tomistyczny 1, (2012), s. 85-107.
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rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia1111”. Mierni-
kiem rozwoju poznawczego, tzn. zdobywania przez dziecko wiedzy i umiejętności są 
oceny szkolne1212. Ocenę pozytywną można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy sposób 
prowadzi od czynnego uczestniczenia ucznia w procesie uczenia się (tj. wkładania wy-
siłku w opracowanie, porządkowanie i powtarzanie materiału) do odtworzenia lub 
wykorzystania nabytych informacji w trakcie weryfikacji efektów kształcenia. Druga 
droga (“na skróty”) pomija proces uczenia się1313. Uczeń nie wypełnia swojego podsta-
wowego obowiązku i podczas weryfikacji wiedzy i umiejętności dopuszcza się ściąga-
nia (oszustwa), dzięki któremu wykazuje wiedzę większą niż posiada w rzeczywistości.

Ściąganie - aspekt prawny
Ściąganie w szkole nie jest prawnie zabronione. Jedyną karą jaka wynika z tej nie-

uczciwości może być otrzymacie oceny niedostatecznej, stracenie zaufania nauczy-
ciela i rodziców. Klasówkę zwykle można poprawić, a nauczyciele i rodzice z natury 
dużo dzieciom wybaczają.

Kodeks karny zawiera artykuły dotyczące odpowiedzialności za sprawstwo. Art. 
18. § 1. KK “Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony 
sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wyko-
naniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej 
osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu”. Art. 18. § 3. KK “Odpowiada za 
pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego swoim 
zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, śro-
dek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, 
kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia 
czynu zabronionego swoim zachowaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie14”.

Zjawisko ściągania jako akceptowane kłamstwo
W okresie edukacji szkolnej kłamstwo przejawia się w postaci zjawiska ściągania. 

Uczeń ściągający na klasówce okłamuje nauczyciela, że jego stan wiedzy i umiejętno-
ści jest wyższy niż w rzeczywistości. Jest nieuczciwy wobec innych uczniów, ponie-
waż uzyskując wysoką ocenę może liczyć na lepszą pozycję w klasie. Wprowadza w 
błąd rodziców, którzy dowiadując się, że ich dziecko osiąga wysokie noty, mają pra-
wo wierzyć, że pociecha jest zdolna, pracowita i ma szanse na osiągnięcie sukcesu w 
przyszłej pracy zawodowej. Oszukuje wreszcie sam siebie, ponieważ ściąganie zwy-
kle nie kończy się na jednej klasówce. Łatwy sposób uzyskania dobrej noty zachęca 
do dalszej nieuczciwej praktyki. W ten sposób często dziecko nie przyswaja nawet 
podstaw materiału szkolnego, co w efekcie prowadzi do poważnych zaległości.

Z etycznego punktu widzenia ściąganie ma wyraźnie wydźwięk negatywny, po-
nieważ łamie się tu normę “nie oszukuj”. Z drugiej strony ma zabarwienie pozytyw-
ne, świadczy o zaradności i sprycie15.

11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r, Podstawa programowa kształcenia ogól-
nego dla szkoły podstawowej

12 J. Góźdź., Ściąganie w szkole – pomiędzy etyką a społeczną normą, Chowanna, T.1 (46), (2016), s. 176.
13 Tamże, s. 176.
14 Kodeks karny, postępowania karnego, Stan prawny: 1 lutego 2014r., Drukarnia Dimograf, Bielsko-Biała, 

(2014).
15  J. Góźdź., op. cit., s. 175.
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Uczniowie, którzy ściągają na sprawdzianach, czy spisują prace domowe, podob-
nie jak w przypadku innych nieuczciwych zachowań (palenie papierosów, picie al-
koholu przez nieletnich) starają się zdobyć lub wymusić na kolegach aprobatę dla 
swoich czynów. Postawy aprobujące określa się pojęciami o pozytywnym zabar-
wieniu “cool”, “lojalny”, “tolerancyjny”, w przeciwieństwie do postaw o negatywnym 
znaczeniu “kabel”, “donosiciel”, “piórnik”, “lizus”. I tak jak w przypadku innych nie-
uczciwych zachowań, uczeń może stanąć po stronie dobra lub zła. Dylemat jest tym 
większy, im ważniejszy jest wynik weryfikowanej wiedzy (pracy). Jeśli uczeń ściąga 
na konkursie, egzaminie lub ważnym sprawdzianie, może dojść do sytuacji, w której 
o nieuczciwości poinformują nauczyciela rodzice innych dzieci. Jednak w zwykłych 
sytuacjach szkolnych zjawisko ściągania jest popularne i raczej akceptowane. Osoba 
ściągającej może liczyć na pomoc kolegów.

W ostatnich latach ściąganie (kopiowanie) stało się niebezpiecznym i poważnym 
problemem ze względu na ogólny dostęp do Internetu i różnego typu urządzeń elek-
tronicznych. Jeszcze dwadzieścia lat wstecz uczeń, który samodzielnie przygoto-
wywał ściągę, był zmuszony do zweryfikowania, streszczenia i zapisania na kartce 
materiału, którego nie opanował. Dzisiaj wystarczy, że na sprawdzianie wpisze w 
telefonie pytanie i bezmyślnie skopiuje odpowiedź. Potrzeba zatem rozważyć, jakich 
zmian należy dokonać w szkolnictwie, aby zaprzestać tych szkodliwych praktyk. W 
tym celu przeprowadzono ankietę w Województwie Podlaskim. Wzięło w niej udział 
151 uczniów. W tym 48 ze szkół podstawowych, 58 z gimnazjum i 45 z liceów ogól-
nokształcących. Badana grupa obejmowała 82 kobiety i 69 mężczyzn ze średnią 
ocen równą odpowiednio <1, 3.7) – 29.2%, <3.7, 4.7) – 45.7%, <4.7, 5.7) – 25.1%. Do 
ściągania przyznało się 80% uczniów, przy czym na prawie każdym sprawdzianie 
lub na prawie każdym sprawdzianie z wybranych przedmiotów ściąga 42% respon-
dentów. W podjęciu odpowiednich decyzji o zmianach pomocne mogą okazać się 
odpowiedzi (udzielone przez ankietowanych) na następujące pytania

1. Jakie powody popychają uczniów do ściągania?
2. Jakie metody odpisywania są najbardziej niebezpieczne?
3. Co należy zmienić, aby zminimalizować zjawisko ściągania w szkołach?

Jakie powody popychają uczniów do ściągania?
Motywy ściągania zgodnie z koncepcją Konrada Kobierskiego16 podzielono ze 

względu na następujące typy uwarunkowań: uwarunkowania kompetencyjne, orga-
nizacyjne, wolicjonalne i emocjonalne. Uwzględniono też, zgodnie z sugestią Joanny 
Góźdź17, uwarunkowania związane z pracą nauczyciela. Dodano uwarunkowanie 
wynikające z przyzwolenia (tradycji i złego przykładu).

Ponieważ przez wiele lat w procesie edukacyjnym wymagano od uczniów wiedzy 
encyklopedycznej, nie każdy był w stanie przyswoić cały materiał. Wygórowane wy-
magania stawiano na większości przedmiotów szkolnych, stąd właściwie każdy uczeń 
miał prawo z którymś z nich sobie nie radzić. Uczniowie słabsi spisywali, aby zaliczyć 
sprawdzian, natomiast prymusi – aby uzyskać bardzo dobre wyniki ze wszystkich 
dziedzin. W efekcie wszyscy uczniowie zostali zmuszeni do spisywania. Była to for-
ma poradzenia sobie ze zbyt trudnym zadaniem, które postawiono uczniom w pol-

16  K. Kobierski., Ściąganie w szkole. Raport z badań, Wyd. Impuls, Kraków 2006, s. 130-131.
17  J. Góźdź., op. cit, s. 180.
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skich szkołach. Następujące motywy ściągania związane są z kompetencjami. 43.3% 
uczniów ściąga ponieważ ma za dużo nauki, 36.7% uważa, że materiał jest za trudny, 
13.3% spisuje tylko z przedmiotów, które się nie przydadzą w przyszłości.

Istotnym czynnikiem okazały się uwarunkowania organizacyjne. Z ankiety wy-
nika, że 33% uczniów nie znajduje czasu na naukę, a 38% ankietowanych za póź-
no zabiera się do pracy. Natomiast uwarunkowania wolicjonalne przejawiające się 
niechęcią do nauki lub lenistwem zaobserwowano u 30% uczniów. Wiąże się to z 
brakiem motywacji do systematycznej pracy.

Znaczącą rolę odgrywają czynniki o charakterze emocjonalnym. 20% uczniów 
twierdzi, że chce wszystko napisać (osiągnąć lepszą notę), a nie przyswoiło całego 
materiału, 31.1% obawia się, że coś w stresie zapomni (np. wzór, datę, pojęcie), a 
37.3% respondentów pragnie uniknąć złej oceny. Powody te związane są z mecha-
nizmem lęku (kara, reakcja rodziców, samoocena, poczucie winy) lub ze stresem.

Tradycja i „przykład z góry”. Uczniowie wielokrotnie słyszą wypowiedzi autory-
tetów w swoim środowisku (rodziców, starszych kolegów, nauczycieli), czy popu-
larnych osobistości w mediach (polityków, aktorów, piosenkarzy), którzy z uśmie-
chem opowiadają, jak udało im się “wyprowadzić w pole” nauczyciela. Do uczniów 
co roku docierają opowieści o maturach, podczas których abiturienci mieli dostęp 
do wszelkich pomocy naukowych ukrytych przez rodziców w tajnym miejscu. Przed 
egzaminami maturalnymi odbywały się “giełdy”, na których zdarzało się uzyskać au-
tentyczny temat pracy. Z roku na rok maturzyści przekazywali sobie zbiory wypra-
cowań – gotowców zapisanych na harmonijkowych ściągach. Pytanie nauczyciela 
podczas egzaminu maturalnego “komu się biblioteka wysypała?” budził rozluźniają-
cy uśmiech. Skoro przyzwolenie na ściąganie jest tak powszechne, to po co się uczyć. 
Taki powód podało 30% ankietowanych.

Ściąganie w polskim społeczeństwie sięga korzeniami do okresu zaborów. Kon-
spirację przeciwko nauczycielowi, czy systemowi edukacyjnemu traktowano wtedy 
jako obowiązek patriotyczny – walkę o zachowanie suwerenności. Wszelkie nie-
uczciwości edukacyjne motywowane chęcią przeciwstawienia się zaborcy (rusyfi-
kacji i germanizacji) miały pozytywny, chlubny wydźwięk18.

Kolejny powód, to bierna postawa nauczycieli. Dla 16% uczniów rozmowa z 
przedstawicielem dyrekcji stanowiłaby skuteczny powód, by więcej nie ściągać. 6% 
ankietowanych spisuje, ponieważ belfer na to pozwala. Nauczyciele widzą kto ścią-
ga. Nie reagują, ponieważ chcą uzyskać wyższe wyniki, bądź są przekonani, że nie-
które metody ściągania nie są rażąco szkodliwe, np. samodzielnie wykonana ściąga z 
kolejnymi datami (bez opisów), nazwami pojęć (bez definicji), czy wybranymi wzo-
rami. Uświadomienie nauczycielom, że ściąganie jest destrukcyjne może być punk-
tem zwrotnym, by przestać je tolerować.

Spisywanie w szkole nie jest prawnie zabronione. Konsekwencje w przypadku 
złapania ucznia na nieuczciwości zależą od indywidualnego podejścia nauczyciela. 
Zdarzają się pedagodzy, którzy skutecznie pilnują samodzielności na sprawdzianie, 
ale w wielu przypadkach kara przyłapanego ucznia nie motywuje do zaprzestania 
nieuczciwych praktyk. Ocena niedostateczna i związane z nią konsekwencje (ko-
nieczność poprawienia sprawdzianu, poinformowanie rodziców i związany z tym 
„szlaban”) są nieprzyjemne, ale nie stanowią wystarczającego bodźca by już nie ścią-

18 J. Góźdź., op. cit., s. 179.
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gać. Tylko 20% uczniów powstrzymuje się przed ściąganiem ze względu na ocenę 
niedostateczną. 10.7% obawia się skargi rodzicom, a 12.7% prac społecznych. Jeśli 
uczeń ma do wyboru, albo ściągnie albo dostanie jedynkę, to na spisywaniu może 
tylko zyskać, ponieważ jest szansa, że nie zostanie zauważony.

W polskim społeczeństwie przyjmuje się, że każdy ściąga. Dziecko zwykle stosuje 
pierwszą nieuczciwą metodę wobec nauczyciela już w klasach I-III. Jeśli przed zapo-
wiedzianym dyktandem uczeń I-III nie może zapamiętać pisowni jakiegoś wyrazu, 
rodzice proponują, by zapisał sobie na ręku lub piórniku. Dziecku, które wieczorem 
mówi, że zapomniało namalować rysunek, rodzice ten rysunek wykonują. Podobnie 
wygląda sytuacja z konstrukcją karmnika czy zabawką choinkową. Jest to aprobowa-
ne przez nauczyciela, który stawia dobrą ocenę mimo, że widzi, iż dziecko zadania 
nie wykonało. Metod ściągania uczniowie uczą się jeden od drugiego. Znaczenie ma 
krzywdząca świadomość, że maluch, który się napracował otrzymuje gorszą notę niż 
ten, któremu pracę wykonał rodzic. W konsekwencji można usłyszeć opinie, że tylko 
“frajerzy” i “kujony” “nie kombinują” na sprawdzianach i podczas odrabiania pracy do-
mowej. “Osoby nieściągające traktowane są jako mało zaradne, ściągającym zaś przy-
sługuje szacunek i podziw dla ich umiejętności radzenia sobie w życiu19”. Świadomość, 
że “wszyscy ściągają” zwalniała z odpowiedzialności za nieetyczne postępowanie.

Jakie korzyści płyną ze spisywania na sprawdzianach? Zachęcające jest uzyskanie 
dobrej oceny małym nakładem pracy. Jednorazowe spisanie rozwiązań może wy-
dawać się korzystne. Jednak zwykle nie kończy się na jednej klasówce. Notoryczne 
ściąganie prowadzi do poważnych zaległości. Zgodnie z przysłowiem “kłamstwo ma 
krótkie nóżki” uczeń w niedługim czasie nie jest już w stanie bez pomocy nadrobić 
materiału. Dotyczy się to zwłaszcza takich przedmiotów jak język obcy, matematyka, 
chemia. Korzyść płynąca ze ściągania okazuje się fałszywa.

Jakie metody odpisywania są najbardziej niebezpieczne?
Sposoby ściągania charakteryzują się pewną dynamiką. Niebezpieczeństwo po-

jawiło się, gdy dostęp do Internetu stał się powszechny. Pocieszającym jest fakt, że 
uczniowie najczęściej ściągają z małych karteczek. Aż 63.3% pytanych zadeklarowa-
ło taką formę. 6% uczniów przyznało się do stosowania większych ściąg harmonij-
kowych, 8% pisze ściągi ołówkiem na “czystej kartce”, a 5.3% podkłada gotowiec. 
Formy te świadczą o tym, że uczniowie poświęcają sporo czasu na przygotowanie 
się do sprawdzianu i w mniejszym lub większym stopniu opanowali materiał. 14.7% 
respondentów twierdzi, że uczy się robiąc ściągi, a na sprawdzianie tylko sporadycz-
nie zagląda. Uczniowie byli też pytani o zawartość ściąg. Cały materiał zapisuje na 
ściągach 26% młodzieży, 40% jedynie nieopanowane treści, natomiast ściągi umoż-
liwiające odtworzenie przyswojonej wiedzy (wypunktowane kolejno wzory, daty 
(bez opisów), pojęcia (bez definicji) stosuje 44.7% pytanych. Taki sposób spisywa-
nia jest znany i akceptowany od lat.

Niestety 30.7% pytanych korzysta na klasówkach z zeszytu lub książki, a 37.3% 
ściąga bezpośrednio od kolegów. Te formy spisywania świadczą prawdopodobnie 
o tym, że uczeń się nie przygotował. Najbardziej niebezpieczne “pomoce naukowe” 
pojawiły się w ostatnich latach. Do stosowania gotowej ściągi z Internetu samodziel-
nie znalezionej i przeredagowanej przyznaje się aż 16.7% uczniów, 18.7% pytanych 

19 J. Góźdź., op. cit., s. 175.



ARTICLES

66

korzysta z gotowców z Internetu bez żadnych poprawek, natomiast 10.7% uzyskuje 
ściągi (XERO) od kolegów. Te destrukcyjne metody są dowodem na to, że uczniowie w 
ogóle nie przyswajają materiału. Ich obecność jest głośnym sygnałem, że problem ko-
niecznie trzeba rozwiązać. Dodatkową plagę stanowią nowe techniki ściągania. 42% 
uczniów korzysta z telefonów, 3.3% stosuje inne urządzenia elektroniczne. Jedyną 
osobą wkładającą wysiłek w sprawdzian w takiej sytuacji jest nauczyciel, który przy-
gotowuje pytania, a później sprawdza prace. Uczeń ogranicza się do wpisania tekstu 
w telefonie (w trakcie klasówki) i bezmyślnego przepisania materiału na kartkę.

Co należy zmienić, aby zminimalizować zjawisko ściągania w szkołach?
Z ankiety wynika, że według 22.7% uczniów nieuczciwości edukacyjne są zjawiskiem 

pozytywnym (ściąganie jest pomocne). Taka sama liczba osób stwierdziła, że jest to 
czynność negatywna (nieuczciwa wobec innych). Natomiast 48% ma do ściągania obo-
jętny stosunek. W społeczeństwie uczniowskim brakuje refleksyjności na ten temat.

Aby to zmienić należy najpierw uświadomić nauczycieli, że ściąganie jest destruk-
cyjne. Widząc spisującego ucznia, pedagog powinien sobie wyobrazić niedouczone-
go przyszłego lekarza, prawnika, czy nauczyciela. Wykonanie takiego ćwiczenia mo-
głoby być punktem zwrotnym, by przestać tolerować oszustwo.

Nauczyciel jest w stanie dopilnować podopiecznych w trakcie sprawdzianu. Metod 
ściągania nie jest aż tak dużo (ściąga w piórniku 38.7%, pod kartką 20.7%, w dłoni 
32.7%, w ubraniu 35.3%, pod siedzeniem 16.7%, przyklejona do ławki 7.3%). Spisu-
jący uczniowie specyficznie się zachowują. Kręcą się, unikają kontaktu wzrokowego 
21.3%, udają “luzaka” 22.7%, chowają się za kolegami 16%, udają, że się zastanawiają 
36%, czekają, aż nauczyciel przestanie patrzyć w ich stronę 48.7%. Wystarczy dwa 
razy dopilnować na sprawdzianie i podopieczni zaczną się przygotowywać.

Drugim krokiem jest uświadomienie rodzicom problemu ściągania jako szko-
dliwego w skutkach. Opiekunowie w obecnych czasach intensywnie interesują się 
edukacją swoich pociech. Solidne wykształcenie jest zwykle gwarancją satysfakcjo-
nującej pracy zawodowej. W sytuacji, gdy wypłacane jest 500+, rodziców stać na 
sfinansowanie korepetycji i nauki obcych języków. Fakt, że dziecko ściąga jest rów-
noznaczny w wyrzucaniem pieniędzy. Rodzice są świadkami przygotowywania się 
dzieci do lekcji. Muszą dostrzegać, że 22.7% uczniów kopiuje gotowe wypracowa-
nia (referaty) z Internetu, 31.3% przerabia ściągnięte prace, a jedynie 48.7% czyta 
materiał w Internecie (książce), ale zadaną pracę domową wykonuje samodzielnie. 
Dla 14% uczniów wypracowania pisze rodzeństwo (rodzice, koledzy). Opiekunowie 
mogą też skontrolować, czy ich dziecko nie należy do 35.3% respondentów spisują-
cych krótkie zadania w szkole od kolegów. 46% uczniów wykorzystuje Internet jako 
narzędzie do uzyskania wiedzy potrzebnej do samodzielnego rozwiązania zadań 
domowych. 42% uczniów wykonuje ćwiczenia samodzielnie.

Rodzice mają duże możliwości, by zmotywować dziecko do nauki, począwszy od 
różnego typu „szlabanów”, a skończywszy na nagradzaniu. Wspólne spędzanie czasu 
to mnóstwo okazji, by z nim rozmawiać. Rodzic jako autorytet jest w stanie rozbu-
dzić w dziecku fascynację do uczenia się. Nagrodą jest sama świadomość, że mama i 
tata są dumni. Dzieci chętnie naśladują swoich opiekunów. Należy pokazać im przy-
kład własnym postępowaniem, jak znaleźć czas na naukę i odpoczynek, uświadomić 
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im, że dobra praca zawodowa daje poczucie bezpieczeństwa i wskazać kierunek do 
jej osiągnięcia. Najważniejszym zadaniem jest jednak uświadomienie uczniów, że 
ściąganie najbardziej uderza w nich samych. Tylko 11.3% nie ściąga, ponieważ są to 
osoby prawie zawsze przygotowane, 19.3% uczniów uważa, że spisywanie jest nie-
uczciwe, dla 10.7% respondentów nie zależy na ocenie. Na pytanie co mogłoby ich 
odwieść od ściągania padła bardzo szczera i oczywista odpowiedź. Uczniowie ocze-
kują, że będzie się z nimi rozmawiać. Nie chcą grać nieuczciwie, ale nie są w stanie 
ogarnąć całego materiału. Pragną się szczególnie uczyć tego, co im się w życiu przy-
da. Chcą, aby im zaproponować różne możliwości i pomóc wybrać te przedmioty, do 
których mają szczególne predyspozycje. Chcą, aby im przedstawić wizję zawodów, w 
których mogliby się odnaleźć w przyszłości.

Potrzebne są zatem dobre przykłady (autorytety), motywacja do rzetelnej nauki 
i realna obietnica, że nauka i uczciwość na dłuższą metę się kalkulują. Należy też 
tak opracować program szkolny, by każdy uczeń był w stanie go w większej mierze 
opanować. Prymusom można zaproponować dodatkowe zajęcia. Zamiast tradycji 
ściągania, należy uczniom wyjaśnić, że zmieniły się czasy, że teraz od oceny bardziej 
ważna jest wiedza i umiejętności. Należałoby też wprowadzić wewnętrzne przepisy 
dotyczące zakazu używania niektórych urządzeń elektronicznych na zajęciach.

Do akcji „nie ściągamy” powinni się też włączyć katecheci i rekolekcjoniści. Szcze-
gólnie ich zadaniem jest zwrócenie uwagi na aspekt moralności w kwestii nieuczci-
wości szkolnych. Niezdeformowany “wewnętrzny głos” nastolatka można jeszcze 
właściwie ukształtować. Dobrze przygotowane opowieści rekolekcyjne wyjątkowo 
skutecznie oddziałują na wrażliwe sumienia dzieci. Uczniowie chętnie uczestniczą w 
takich uroczystościach, które zwykle są połączone ze świetną oprawą muzyczną. „Nie 
może być [przecież] skutku bardziej nieszczęsnego od aktu wynikłego z postanowie-
nia człowieka z własnej woli, aby stać się gorszym, niż było się przed danym aktem20”. 
W okresie poprzedzającym moment sprawdzianu uczeń musi podjąć decyzję - postą-
pić moralnie, czy nie. Można go na rozwikłanie takiego dylematu przygotować.

Niewłaściwym rozwiązaniem jest dotkliwe karanie (np. relegowanie ze szkoły) 
uczniów w Polsce, ponieważ nieuczciwości edukacyjne są głęboko zakorzenione w 
naszym społeczeństwie i na taki stan rzeczy pracowało wiele pokoleń. Kary są po-
trzebne, ale należy o nich wcześniej informować i wprowadzić kolejność ich stosowa-
nia. W Stanach Zjednoczonych ściąganie “to jest duże przewinienie. Po kilkukrotnym 
przyłapaniu można nawet pożegnać się ze szkołą. Są różne poziomy dyscyplinowania. 
Pierwszy to zostanie po godzinach. Drugi - praca na rzecz społeczności. Trzeci - zawie-
szenie w prawach ucznia. To może się zdarzyć na przykład za odpisywanie. I wreszcie 
usunięcie ze szkoły” opowiedział Dr Leslie C. High - konsul Stanów Zjednoczonych w 
Polsce w 2012 roku w wywiadzie z Franciszkiem Kucharczakiem21.

Podsumowanie
Ściąganie jest świadomym wprowadzeniem nauczyciela i rodziców w błąd, w celu 

uzyskania korzystnej oceny, uniknięcia porażki lub konsekwencji za zaniedbanie 
obowiązków szkolnych. Jest krzywdą również dla samego ucznia, który poza syste-
matycznym niszczeniem własnej moralności gromadzi zaległości, których ostatecz-

20 W. Chudy., Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako filozofia zła w świecie osób i społeczeństw, Volumen, Warszawa 2003, s. 377.
21 21 https://www.malygosc.pl/doc/1126935.Jak-to-jest-w-Ameryce
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nie nie jest sam w stanie nadrobić. Badania wykazały, że najczęstsze przyczyny odpi-
sywania są uwarunkowane kompetencyjnie. Fakt ten jest związany ze zmuszaniem 
uczniów do encyklopedycznego przyswajania wiedzy. Duże znaczenie mają też przy-
czyny uwarunkowane emocjonalnie. Przykry jest fakt, że tylko 22.7% uczniów uwa-
ża, że ściąganie jest nieuczciwe. Dobra wiadomość to taka, że 47.3% ściąga rzadko. 
Przypuszczenie, że Internet i urządzenia elektroniczne stały się popularnymi “po-
mocami” na sprawdzianach niestety okazało się prawdziwe. 45.3% respondentów 
bezmyślnie korzysta z takiej formy wspomagania.

Istnieje jednak szansa, by ocalić polskie szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców 
przed destrukcyjnymi skutkami ściągania. Każda ze stron musi się jednak w to su-
mienni zaangażować. Do podjęcia odpowiednich decyzji można wykorzystać odpo-
wiedzi, opinie i deklaracje uczniów uzyskane z ankiety. Potrzebny jest też dialog, 
wzajemne wysłuchanie potrzeb wszystkich stron. Nieuczciwości edukacyjne są 
sprzeczne z podstawowymi ideami wychowawczymi szkoły. Należy więc walczyć z 
nimi a nie z samymi uczniami.

Wyniki uzyskane z ankiety wykazują szczerość i spójność odpowiedzi u zdecydo-
wanej większości uczniów. Jedynym ich zabezpieczeniem była informacja, że nikt 
poza osobą ankietującą nie będzie czytał ich zwierzeń. Dzieci zatem są gotowe do 
dialogu i jeśli osoby odpowiedzialne za szkolnictwo podejmą właściwe kroki gwa-
rantujące kompromis, problem ściągania ulegnie zmniejszeniu. Do walki ze spisy-
waniem powinni się włączyć nauczyciele, ponieważ nierzetelny sposób weryfikowa-
nia wiedzy na sprawdzianach powoduje lenistwo uczniów. Duże rolę mogą odegrać 
rodzice. Mają oni największą możliwość kontrolowania swoich pociech.

Streszczenie:
Ściąganie jest świadomym wprowadzeniem nauczyciela, rodziców i kolegów w 

błąd, w celu uzyskania korzystnej oceny lub uniknięcia konsekwencji za zaniedbanie 
obowiązków szkolnych. Jest krzywdą również dla samego ucznia, który poza syste-
matycznym niszczeniem własnej moralności gromadzi zaległości, których ostatecz-
nie nie jest sam w stanie nadrobić. Artykuł przedstawia problem szkolnych nieuczci-
wości w polskich szkołach. Wykonano ankietę, której celem było ustalenie jak duży 
problem stanowi ściąganie, jakie są motywy nieuczciwości szkolnych i jakie techniki 
ściągania są najbardziej niebezpieczne.

Wyniki ankiety wskazują, że najczęstsze przyczyny spisywania wynikają z niedo-
statecznej wiedzy uczniów. Fakt ten jest związany ze zmuszaniem ich do encyklope-
dycznego przyswajania materiału. Duże znaczenie mają też przyczyny emocjonalne. 
Powodem jest również powszechne przyzwolenie i długotrwała tradycja. W czasach 
powszechnego dostępu do Internetu i przeróżnych urządzeń elektronicznych spisywa-
nie w szkole staje się realnym zagrożeniem. Na podstawie odpowiedzi uczniów wyod-
rębniono kilka takich pomysłów do walki ze ściąganiem, które nie skrzywdzą dzieci.

Słowa kluczowe: kłamstwo, ściąganie w szkole, moralność, edukacja
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Summary:
A lie at school – the cheating problem in the process of education
Cheating is a conscious introducting of a teacher, parents and colleagues into er-

ror, in order to get a good grade or avoid consequences for neglecting school duties. 
It is also wrong for the student himself. He systematically destroys his own morality 
and gathers backlogs, which he ultimately is not able to make up for himself.

The article presents the issue of cheating in Polish schools. A questionnaire su-
rvey was conducted with the aim of determining how big the problem of cheating is, 
what are the motives and deterring factors of cheating and what cheating techniques 
are the most dangerous.

The studies shown that the most common reason for cheating on tests is students’ 
lack of sufficient knowledge. This fact is associated with forcing them to memorize 
encyclopedic knowledge. Emotional causes are also very important. The reason is 
also regular consent and long-lasting tradition. In the days of universal access to the 
Internet and various electronic devices cheating at school become a real threat. On 
the basis of students’ answers there were selected several ideas to fight cheating at 
school that will not hurt children.

Keywords: lie, cheating at school, morality, education
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Rozwój psychiczny i społeczny jednostki 
(dziecka) w kontekście środowiska 

rodzinnego i wychowania

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kie-
runku pedagogika o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Obecnie doktorantka Wydziału Pedago-
gicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz studentka IV roku psychologii. Pracuje jako na-
uczyciel wspomagający kształcenie uczniów z zaburzeniami rozwojowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Prowadzi w szkołach prelekcje dla uczniów i rodziców związane różnymi zaburzeniami i trudnościami. Specjalizuje 
się w terapii uzależnień. Zainteresowania naukowo-badawcze: profilaktyka zdrowia, metody pracy z osobami uza-
leżnionymi, z zaburzeniami zachowania, z zaburzeniami rozwojowymi, naturalne i wspomagające metody lecznicze.

 

 mgr Elżbieta Klima - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wstęp
W obecnych czasach można zauważyć duże różnice w poziomie życia, w funk-

cjonowaniu i w świadomości - rodzin. Wiele rodzin jest zagrożonych i zmaga się z 
różnymi problemami. Nie potrafi we właściwy sposób sprostać obowiązkom wycho-
wawczym względem swoich dzieci. Ich funkcjonowanie i atmosfera rodzinna jest za-
burzona- co negatywnie wpływa na rozwój psychiczny i społeczny wychowujących 
się w tych rodzinach dzieci - na ich zachowania, dokonywane wybory i dalsze życie. 
Rodzicom brakuje wiedzy i świadomości na temat wpływu ich oddziaływań na psy-
chikę wychowywanych przez nich dzieci, a poprzez to na ich zachowania, rozwój i 
przyszłe wybory. 

Rozwój psychiczny i społeczny jednostki
Rozwój psychiczny i społeczny człowieka dokonuje się w pewnym środowisku kul-

turowo-społecznym - od którego jest on zależny. Środowisko według Jana Szczepań-
skiego to ogół jednostek, kręgów społecznych grup i innych zbiorowości, z którymi 
osobnik spotyka się w ciągu życia i które wywierają wpływ na jego zachowanie1.

Rozwój (z ang. development) definiowany jest jako ciąg zamian dokonujących się 
podczas całego życia organizmu2. Zgodnie z definicją słownikową, można stwierdzić, 
że istotą rozwoju jest zmiana, zaś jego cechą charakterystyczną plastyczność3. Roz-
wój wiąże się zatem z plastycznością, z przeobrażeniem, z podatnością na zmiany i 
dokonującymi się przekształceniami.

Pojęcie „rozwoju psychicznego” odnosi się do zmian zachodzących w psychice i 
zachowaniu człowieka, do których dochodzi wraz z upływem pewnego czasu. Psy-

1  J. Szczepańki, Elementarne pojęcie socjologii, Warszawa 1972.
2  B. Harwas-Napierała B., J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 10.
3  A. S. Reber, E. S. Reber, Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2005, s. 671.
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chika człowieka jest systemem (układem, strukturą), czyli zbiorem i układem ele-
mentów powiązanych ze sobą różnego rodzaju relacjami. Pojęcie „rozwój psychicz-
ny” odnosi się do zmian i przekształceń układu, jakim jest psychika człowieka wraz 
z całym kontrolowanym przez nią zachowaniem4. Można zatem powiedzieć, że w 
wyniku przekształceń w psychice dochodzi do zmiany zachowań. 

Rozwój psychiczny w ujęciu Marii Tyszkowej jest trwającym całe życie procesem 
przekształcania psychiki człowieka. Psychika człowieka pełni cztery funkcje:

regulacyjną – która reguluje jego stosunki z otoczeniem,
informacyjną (odbierającą informacje) – polegającą na wymianie informacji po-

między jednostką a otoczeniem (również innymi ludźmi)5,
sterowniczą - która polega na dążeniu do skutecznego sterowania otoczeniem i 

samym sobą6.
integrującą - która łączy i integruje nowe informacje z posiadaną już wiedzą i do-

świadczeniami. W procesie rozwoju następuje wzrost uporządkowania i powstaje 
nowa organizacja struktur poznawczych.

Rys. 1. Schemat – funkcje psychiki człowieka

Źródło: opracowanie własne.

Rozwój psychiczny dokonuje się poprzez wzajemne oddziaływanie i wymianę 
określonych treści informacji pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem. Otoczenie 
człowieka (środowisko) oraz zachodzące w nim interakcje, stosunki i relacje zmie-
niają się w ciągu jego życia, a jego rozwój dokonuje się w wyniku jakości tych relacji 
oraz podejmowanych przez niego aktywności. Podczas tych aktywności jednostka 
nabywa określone doświadczenia – o sobie, o innych, o świecie, reguluje swoje sto-
sunki z otoczeniem (zachowania, rekcje, nastawienia), w wyniku czego następuje 
jej indywidualny rozwój. Zdobywane przez jednostkę doświadczenia w jej umyśle 
(psychice) poddawane są opracowywaniu, interpretowaniu i wartościowaniu, co 
odbywa się zgodnie z przyjętym w jej środowisku (w tym w rodzinie) i kulturze 

4  K. Niewiadomski, Społeczna psychologia rozwoju, Projekt pt. „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”, Spo-
łeczna psychologia rozwoju, https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/13886, [dostęp: 3.05.2019,g. 
10.05], s. 5-6.

5  Por. M. Tyszkowa, Doświadczenie, kultura i rozwój psychiczny jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1987.

6  J. Wilsz, Uwarunkowania intelektualnego rozwoju człowieka i sprzyjającej mu twórczej aktywności w proce-
sie kształcenia, [w:] D. Ciechanowska (red.), Studiowanie dla społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo Edukacyjne 
„AKAPIT”, Toruń 2009, s. 72-86, s. 74.
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systemem kodów w toku wychowania7. Zmiany rozwojowe w psychice człowieka 
dokonują się w kontekście jego życia i mają charakter postępowy. Oznacza to, że 
w trakcie rozwoju psychicznego jednostki w jej psychice dokonują się przemiany, 
w wyniku których przechodzi ona na coraz wyższe stadia rozwojowe, a poprzez to 
przemienia się i poszerza jej świadomość8.Rozwój psychiczny polega więc na doko-
nywaniu się zmian w psychice człowieka (tzn. w procesach, strukturach i funkcjach 
psychicznych), oraz dokonywaniu się zmian w jego zachowaniu w różnych fazach 
(okresach) jego życia. Według wielu naukowych teorii zajmujących się rozwojem, 
np. teorii rozwoju Piageta, przedmiotem badań nauk winno być wykrywanie prze-
kształceń w organizacji (strukturach) procesów psychicznych, które stanowią pod-
łoże zmian obserwowanych w zachowaniach człowieka9.

Rozwój społeczny dokonuje się poprzez socjalizację jednostki. Maria Gierowska-
-Przetacznik i Grażyna Makiełło–Jarża wskazują, że rozwój społeczny polega na zdo-
bywaniu dojrzałości do współżycia w społeczeństwie10.

Socjalizacja stanowi wielostronny i złożony proces uczenia się, poprzez który 
człowiek jako istota biologiczna staje się istotą społeczną, czyli członkiem jakiegoś 
określonego społeczeństwa, a przez to i reprezentantem pewnej kultury w której 
wzrastał i w której został wychowany. Jak podaje Hanna Malewska w wyniku proce-
su socjalizacji człowiek staje się takim, jakim chce go posiadać jego otoczenie spo-
łeczne. Socjalizacja jednostki dokonuje się w wyniku działania wpływów zewnętrz-
nych, zamierzonych stanowiących proces wychowania, jak i niezamierzonych11 nie-
zależnych od relacji rodzinnych i społecznych ale też wynikających z błędów wy-
chowawczych powstałych z braku świadomości lub umiejętności wychowawczych 
rodziców lub w wyniku ich nierzadko destrukcyjnych oddziaływań. 

Socjalizacja następuje poprzez uwewnętrznienie społecznych nacisków, dzięki 
czemu człowiek staje się osobą potrafiącą żyć w społeczeństwie. Człowiek potrafi 
żyć i funkcjonować w grupie, w społeczeństwie tylko wtedy, gdy nabędzie sprawno-
ści, które pozwalają nie tylko zachowywać się w sposób akceptowalny społecznie, 
ale i pozwalają na ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny12. 

Na socjalizację jednostki wpływa: głównie rodzina (zwłaszcza w dzieciństwie i w 
okresie odrastania), szkoła, grupa rówieśnicza, grono przyjaciół, praca (środowisko 
w którym jednostka pracuje), kościół, organizacje do których należy, media (wszyst-
ko to co czyta, ogląda), oraz to wszystko z czym jednostka się styka13.

7  Por. M. Tyszkowa, jw. 
8  E. Klima, Rozwój psychiczny jednostki a sukces życiowy – wpływ wychowania i edukacji, [w:] T. Łączek (red.), 

Wychowanie do sukcesu życiowego – wybór czy konieczność, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 
Kielce 2017, s. 241.

9  K. Niewiadomski, jw. 
10  M. Przetacznik–Gierowska, G. Makiełło–Jarża, Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, 

Warszawa 1992, 175.
11  B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 137.
12  Z. Bauman, T. May, Socjologia, przełożył: J. Łoziński, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Wydanie I, Poznań 2004, s. 43.
13  B. Szacka, jw. s. 137.
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Schemat 2. Elementy (czynniki) wpływające na socjalizację jednostki:

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Szacka „Wprowadzenie do socjologii”

Rodzina i środowisko rodzinne
Najważniejszą rolę w rozwoju psychicznym i społecznym dziecka odgrywa jego 

rodzina. W niej dokonuje się pierwsza socjalizacja dziecka.
Jak podkreśla Kurt Kollars żadna inna grupa nie wpływa na życie człowieka tak 

intensywnie jak rodzina. Jest ona małą grupą osób, które zazwyczaj mają ze sobą 
codzienny kontakt, przy czym członkowie rodziny przez kilkanaście lat razem 
mieszkają, śpią pod jednym dachem i jedzą przy jednym stole. Pojawiające się ży-
ciowe zadania są wspólnie podejmowane, takie jak np. formy spędzania wolnego 
czasu, prowadzenie gospodarstwa domowego lub zdobywanie środków utrzymania. 
Między członkami rodziny powstaje silna uczuciowa i emocjonalna więź wskutek 
częstych kontaktów i głębokich relacji 14. 

Rodzina jest dla dziecka pierwszym i najbardziej trwałym światem społecznym – to 
w niej tworzą się pierwsze, najbardziej trwałe i najsilniejsze więzi społeczne, w niej 
też zdobywa się umiejętność porozumiewania i uczy zasad życia. W niej też dziecko 
poznaje główne elementy kultury. Rodzina jest w dużej mierze całym światem społecz-
nym niemowlęcia i dziecka, główną areną jego doświadczeń15. Rodzina nadaje dziecku 
pewną tożsamość społeczną. Przyszłe jego możliwości życiowe takie jak: zdrowie, wy-
kształcenie, rodzaj wykonywanego zawodu są w dużej mierze uzależnione od rodziny 

14  K. Kollars, Fundamenty chrześcijańskiej rodziny, [w:] Vox Domini 2/2012, przekład A. B. z Gebetsaktion 
Medjugorje nr 1/2012, http://www.medziugorie.pl/publikacje/wywiady-i-artykuly/dr-kurt-kollars-fundamenty-
chrzescijanskiej-rodziny/, [dostęp: 27.12.2018, g. 22.28].

15  N. Goodman, Wstęp do socjologii, przekład: J. Polak, J. Ruszkowski, U. Zielińska, Wyd. I., Zysk i S-ka Wydaw-
nictwo S.C., Poznań 2001, s. 91.
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w jakiej urodziło się i wychowuje dziecko. Jak wykazał Kohn w badaniach (1963, 1969, 
1976, 1977) rodzaj i jakość interakcji rodzic- dziecko różni się w rodzinach w zależno-
ści od klasy społecznej, co wynika po części z różnych wartości jakie przekazują dzie-
ciom rodzice należący do różnych klas czy grup społecznych16.

Socjalizacja w rodzinie polega na zdobywaniu doświadczeń przez dziecko: w jaki 
sposób należy się zachowywać, co jest w życiu ważne, do czego należy dążyć, jak 
funkcjonować w codziennym życiu. Wpływ rodziny jest tak silny, ponieważ systema-
tycznie i długotrwale oddziaływuje na nieuformowaną psychikę dziecka. 

W ujęciu wielu badaczy rodzina pełni podstawową rolę w kształtowaniu osobowo-
ści dziecka, a dzieje się tak właśnie dlatego, że jej wpływy i oddziaływania rozpoczyna-
ją się bardzo wcześnie – od momentu urodzenia dziecka, gdy jego psychika jest bardzo 
plastyczna, a w początkowych latach życia jest przeważnie jedyną grupą społeczną z 
którą dziecko się styka i która wywiera na niego bezpośredni wpływ17. 

Rodzina wytwarza pewne środowisko, które może sprzyjać prawidłowemu roz-
wojowi rodzących się w niej dzieci, lub też może wytwarzać środowisko nieprawi-
dłowe, a nawet toksyczne – zagrażające rozwojowi dzieci. Rodzina wytwarzająca 
środowisko nieprawidłowe nie spełnia swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
Zagrożeniem dla rozwoju dzieci są rodziny dysfunkcjonalne, patologiczne, rodziny o 
niepełnej strukturze, rodziny doświadczające bezradności i ubóstwa, a także niekie-
dy rodziny zmagające się z niepełnosprawnością swoich członków 18. 

Rodzice w sposób świadomy lub nieświadomy mogą sterować zachowaniem swo-
ich dzieci poprzez zaspokajanie ich potrzeb biologicznych, psychicznych, poprzez 
system oddziaływań wychowawczych, poprzez swoistą atmosferę domową, posta-
wy rodziców, w których wyraża się ich stosunek emocjonalny do dzieci. Czynniki 
powyższe mogą pozytywnie wpływać na proces socjalizacji dzieci – kształtując jed-
nostki przystosowane społecznie, radzące sobie z problemami i osiągające sukcesy 
lub mogą negatywnie wpływać na sferę społeczną swoich dzieci – przyczyniając się 
do uformowania jednostek nieprzystosowanych społecznie, o zachowaniach nieak-
ceptowanych społecznie i nie radzących sobie w życiu19.

Dużym zagrożeniem dla właściwej socjalizacji dzieci w rodzinach jest niski 
poziom przygotowania pedagogicznego rodziców, którzy nie posiadają odpowied-
niego zasobu wiedzy i umiejętności pedagogicznych, nie potrafią rozwiązywać co-
dziennych problemów wychowawczych. Nie uświadamiają sobie, jak ważne są wła-
ściwe oddziaływania wychowawcze względem dzieci20.

Obecne czasy są niestabilne, sytuacja polskich rodzin jest zagrożona, górują ma-
terialne, hedonistyczne wartości, brakuje wartości wyższych: etycznych, moralnych 
- spajających rodziny. Sytuacja wielu rodzin jest niepewna, warunki egzystencjo-

16  Tamże, s. 91-92.
17  H. Cudak, Szkice badań nad rodziną, Wyd. I., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanow-

skiego, Kielce 1995, s. 16-17.
18  U. Bartnikowska, B. Borowska-Beszta, J. Stochmiałek, Andragogiczne badania nad rodzinami generacyjny-

mi osób niepełnosprawnych wymagających całożyciowego wsparcia, [w:] „Rozprawy i artykuły”, 2015, https://
repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2950/NiR%203%202015%20UB%20BBB%20JS%20%20%20Wy-
DRUK.pdf?sequence=1, [dostęp: 13.01.2019, g. 17.00].

19  H. Cudak, Funkcjonowanie rodziny a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży, Wyd. I., Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1998, s. 89.

20  Tamże, s. 90.
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nalne, a często i kultura życia rodzinnego jest na niskim poziomie. Brak środków 
finansowych, bezrobocie, niezaradność w rozwiązywaniu własnych problemów fi-
nansowych, generuje napięcia i konflikty wewnątrzrodzinne. Coraz częściej zaob-
serwować można dysfunkcjonalne, a nawet patologiczne przejawy życia rodzinne-
go. Zwiększa się liczba rodzin niepełnych, zrekonstruowanych, kohabitacyjnych czy 
grup rodzinnych. Można zaobserwować kryzys wspólnoty rodzinnej21. 

Rodzina stanowi podstawę przyszłego pokolenia. W rodzinie przecież kształtują 
się różne sfery osobowości dzieci, w tym społecznego przystosowania do życia w 
mikro- i makro- strukturach społecznych22.

Rodzina jako środowisko wychowawcze
Rodzina jest głównie środowiskiem wychowawczym. W ujęciu Józefa Pietera śro-

dowisko wychowawcze to złożony układ powtarzających się lub względnie stałych 
sytuacji, do których człowiek rozwijający się przystosowuje się czynnie w wycho-
wawczym okresie swego życia23.

Podobnie środowisko wychowawcze postrzega Janina Maciaszkowa - jako złożo-
ny układ powtarzających się, względnie stałych lub też krótkotrwałych, ale silnie 
działających sytuacji, organizowanych dla realizacji założonych celów i ideałów24. 

Według Haliny Izdebskiej środowisko wychowawcze stanowi zestaw sytuacji wy-
chowawczych, organizowanych w sposób świadomy poprzez stwarzanie warunków 
i okoliczności do realizacji określonych celów. Sytuacje wychowawcze są układem 
warunków organizowanych w celu kształtowania dyspozycji osobowościowych 
dziecka25. W wyniku świadomych oddziaływań wychowawczych dochodzi również 
do oddziaływania wpływów niezamierzonych (innych dodatkowych elementów sy-
tuacji na które reaguje dziecko). Odziaływania te łączą się i razem współwyznaczają 
rozwój dziecka26.

Według Marii Tyszkowej środowisko wychowawcze to określona część świata ze-
wnętrznego, układ sytuacji, do którego dziecko przystosowuje się aktywnie, zgodnie 
ze swoimi potrzebami i możliwościami27.

Na działalność wychowawczą składa się wiele zabiegów i procesów, mających na 
celu wpływanie na fizyczny, umysłowy i moralny rozwój młodych pokoleń28.

W środowisku wychowawczym można wyróżnić dwa główne aspekty:
osobowy, który obejmuje występujący w rodzinie układ stosunków międzyludz-

kich, z jakimi dziecko się styka, które poznaje i w jakie musi wchodzić będąc człon-
kiem rodziny, a także rodzaj, charakter i natężenie oddziaływania wychowawczego 
rodziców, ich postawy rodzicielskie, atmosferę domu rodzinnego, kulturę pedago-
giczną rodziców.

21  Tamże, s. 90.
22  Tamże, s. 90.
23  J. Pieter, Środowisko wychowawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1972, s. 49. 
24  M. Jamrożek, Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze, Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Święto-

krzyska, Kielce 2005, s. 15.
25  H. Izdebska, Funkcjonowanie rodziny a zadania opieki nad dzieckiem, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław 

1967, s. 155-156.
26  M. Jamrożek, jw. 
27  M. Tyszkowa, Rodzina a rozwój jednostki, Poznań 1990, s. 11.
28  S. Wołoszyn, Pedagogika, [w:] Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Tom 4., Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1998, s. 812.
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pozaosobowy, czyli warunki materialne rodziny, warunki mieszkaniowe, orga-
nizację życia rodzinnego, tradycje, wiedzę, poziom kultury środowiska lokalnego z 
którym się styka rodzina29. 

Jak podaje Ryszard Wroczyński w rodzinie dokonuje się podstawowy proces wy-
chowania dziecka i wprowadzenia go w krąg kontaktów społecznych30.

Cały proces wychowania w rodzinie często bywa spontaniczny i żywiołowy, rzad-
ko jest on w pełni świadomym i planowanym działaniem ukierunkowanym na reali-
zację określonych celów.

Środowisko rodzinne pełniąc funkcje wychowawcze ma do wykonania zadania 
(ujęcie H. Cudaka):

poznawcze – wiążące z poznawaniem pojęć, treści, zachowań otoczenia społecz-
nego środowiska przyrodniczego, technicznego, itp.

emocjonalne – polegające na zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa, miłości, 
więzi, uznania, kontaktu społecznego.

opiekuńczo-usługowe – mające na celu zapewnienie członkom rodziny opieki, co-
dziennych usług, zaspokojenia potrzeb biologicznych i materialnych.

uspołeczniające – polegające na wprowadzaniu dzieci, począwszy od ich urodze-
nia w życie społeczne, przekazywaniu im wartości kulturalnych.

przygotowujące dzieci do wykonywania przyszłego zawodu w życiu dorosłym, 
uczące kreatywności, dokonanie preorientacji szkolnej, a następnie zawodowej 
dziecka, kształtowanie u niego aktywnego stosunku do pracy, rozwijanie zaintere-
sowań zawodowych, itp.

stymulujące dziecko w kierunku rozwoju zainteresowań, rozwijające jego zdolności.
organizowanie sytuacji wychowawczych kształtujących odpowiednie postawy i 

zachowania dziecka w rodzinie i poza rodziną31.
Wymienione powyżej zadania zaliczane są do sfery oddziaływań społeczno-wy-

chowawczych rodziny. Wszystkie wymienione zadania uzupełniają się wzajemnie, 
nakładają na siebie lub łączą ze sobą w zadania wielofunkcyjne – czyli sfery działań: 
opiekuńczo-wychowawczych, społeczno-emocjonalnych, poznawczo-wychowaw-
czych, itp. 32. I tak np. jak wskazuje Józef Rembowski33 stymulacja intelektualnego i 
psychofizyczny rozwoju dziecka koreluje z miłością otoczenia rodzinnego oraz ak-
ceptacją dziecka34.

Ad. 1. Funkcja poznawcza szczególnie silnie rozwija się w początkowych latach 
życia dziecka, a to czego dziecko się wówczas nauczy jest efektem starań rodziców 
i najbliższych członków rodziny. Pozytywny wpływ na rozwój funkcji poznawczych 
u dziecka mają odpowiednie postawy rodziców i innych członków rodziny wobec 
siebie i wobec dziecka. Prezentowanie postawy wzajemnej życzliwości stymuluje 
rozwój funkcji poznawczych, ogranicza natomiast postawa wzajemnej wrogości, 
irytacji, konfliktowości35. Wczesne doświadczenia dziecka kierują synaptycznym 
rozwojem, który ma miejsce w ciągu pierwszych kilku lat życia. U dzieci wychowy-

29  H. Cudak, jw. s. 18.
30  R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985, s. 161-162.
31  H. Cudak, jw. s. 19.
32  Tamże, s. 19.
33  J. Rembowski, Rodzina w świetle psychologii, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1986, s. 13.
34  H. Cudak, jw. s. 20.
35  Tamże, s. 20.
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wanych w stymulującym otoczeniu organizacja mózgu może rozwinąć się w zupeł-
nie inny sposób niż u dzieci wychowywanych w ubogim otoczeniu36. Do optymal-
nego rozwoju funkcji poznawczych (też: struktur mózgowych) dochodzi zatem po-
przez wzbogacone, stymulujące środowisko i życzliwą, wspierającą atmosferę domu 
rodzinnego, co powoduje, że dziecko jest otwarte na doświadczenia, stymulowane 
- chętnie eksploruje otocznie, sprawdza swoje możliwości.

Ad. 2. Zadania rodziny dotyczące sfery emocjonalnej określane są jako psychicz-
no-uczuciowe. Rodzina ma za zadanie stale, w sposób pozytywny oddziaływać na 
psychikę dziecka. Zadanie to wynika z naturalnej potrzeby życzliwości i miłości ro-
dziców do dzieci, co wyklucza oficjalność kontaktów i zakłada ich bezinteresowność 
kształtując tym samym uczucia wyższe dziecka. Oddziaływania te umacniają więzi 
emocjonalne pomiędzy dzieckiem a rodzicami. To w rodzinie dziecko powinno mieć 
możliwości uzewnętrzniania swoich potrzeb uczuciowych, co następuje w wyniku: 
zwierzania się, okazywania zaufania, poszukiwania porady, pomocy. To rodzice są 
pierwszymi i naturalnymi adresatami tych potrzeb dziecka37. 

Realizacja funkcji emocjonalnej w rodzinie wytwarza swoistą atmosferę życia ro-
dzinnego na którą składają się takie elementy jak: 

- układ wzajemnych stosunków,
- charakter więzi rodzinnej,
- wzajemne traktowanie siebie przez członków rodziny,
- ustosunkowanie się wzajemnie do rodziców do siebie i do dzieci38.
Atmosfera życia rodzinnego w jednych rodzinach może być pozytywna – emano-

wać spokojem, dawać bezpieczeństwo, a w innych może być konfliktowa i wroga, 
w jednych może być wesoła i tolerancyjna, w innych ponura i surowa. Atmosfera ta 
może się opierać na wzajemnej życzliwości, pomocy i współpracy członków rodziny 
lub też może być pełna wrogości, wzajemnej niechęci, lub obojętności39.

Atmosfera rodzinna przenosi się na stany emocjonalne, myśli i uczucia żyjących 
w takiej rodzinie dzieci.

Jak podaje Henryk Cudak z jednej strony – rodzina ma swój własny, intymny świat, 
z drugiej zaś – jest środowiskiem otwartym: członkowie jednej rodziny wchodzą w 
kontakt z członkami innych rodzin40. Każda rodzina funkcjonuje w ramach pewnego 
środowiska kulturowego dostosowując się do jego wymogów. Jednocześnie też każ-
da rodzina tworzy swoje środowisko, swoistą atmosferę, niepowtarzalną dla innych, 
posiada własną historię życia41.

Wielu pedagogów i innych badaczy rodziny (Z. Tyszka, L. Dyczewski) wskazuje 
na dużą rolę rodziny w kompensowaniu uczuć i przeżyć przykrych doznawanych 
w szkole, wśród rówieśników, czy w innych środowiskach poza rodziną. A. Titkow 
podkreśla, że to właśnie rodzina daje dziecku i młodemu człowiekowi największe 
wsparcie psychiczne, poczucie własnej wartości i bezpieczeństwo42. 

36  D. R. Schaffer, K. Kipp, Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości, przekład: P. Sorensen, M. Wojtaś, Wyd. 
I., Wydawnictwo: Harmonia Universalis, Gdańsk 2014, s. 230.

37  H. Cudak, jw. s. 20-21.
38  Tamże, s. 21.
39  Tamże, s. 21.
40  Tamże, s. 21.
41  Tamże, s. 21.
42  Tamże, s. 21.
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Emocjonalna atmosfera domu rodzinnego nie jest stała – podlega ciągłym zmia-
nom, których dynamika zależy od takich czynników jak: wielkość rodziny, indywi-
dualne cechy członków rodziny, pełnione przez nich role społeczne, pozycja jaką 
dziecko zajmuje w rodzinie, świadomości wychowawczej rodziców.

Ad. 3. Funkcja opiekuńczo-usługowa rodziny polega na zapewnianiu członkom ro-
dziny, a zwłaszcza dzieciom, osobom starszym i chorym opieki i usług w codziennym 
funkcjonowaniu, gdy sami nie potrafią zaspokoić swoich potrzeb. Funkcja ta dotyczy 
również potrzeb biologicznych i materialnych, które wiążą się z biologicznym funkcjo-
nowaniem organizmu. Zapewnienie dziecku odpowiedniego odżywiania, aktywności 
fizycznej, odpowiedniego ubioru i zabawek, przyborów szkolnych, książek, oraz in-
nych przedmiotów osobistego użytku (komputer, rower, płyty i inne) wpływa na jego 
rozwój. Dobra materialne nie powinny być jednak przekładane nadkontakty uczucio-
we i emocjonalne w rodzinie, takie jak: miłość, rodzinna czy poczucie przynależności43.

Ad. 4. Zadania rodziny związane z uspołecznianiem dziecka polegają na stałym 
przekazywaniu dziecku podstawowych i prawidłowych zasad zachowywania się 
w określonych sytuacjach, które obowiązują w społeczeństwie, norm, języka, zwy-
czajów i obyczajów, kształtowania wartości moralnych, etycznych i społecznych, 
oraz przygotowywania dzieci do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych w 
przyszłości. Rodzina silnie wpływa na uspołecznienie dzieci, z uwagi na to, że od-
działywuje na nie przez wiele lat. Niezwykle istotny jest sposób zachowywania się 
rodziców, ich codzienne postępowanie, które na drodze nieświadomego naśladow-
nictwa przejmowane jest przez dzieci44. 

Mechanizm procesu socjalizacji sprowadza się do naśladownictwa zachowań naj-
bliższego otoczenia, do przyswojenia przez dziecko określonego sytemu norm i war-
tości, akceptowanych w rodzinie, oraz kontroli społecznej, która polega na nagradza-
niu zachowań pożądanych lub karania za zachowania niepożądane45. Mechanizm ten 
oparty jest na osobistej więzi dziecka z rodziną, częstych i bezpośrednich kontaktów, 
oraz wysokim poziomem intymności. Dziecko ma świadomość przynależności do ro-
dziny, pragnienie identyfikowania się z nią i prezentowanymi wartościami, a to kształ-
tuje u niego poczucie wspólnoty celów, oraz ideałów życiowych. Rodzicom często bra-
kuje świadomości skutków ich oddziaływań socjalizacyjnych. Aby mogli pozytywnie i 
odpowiedzialnie oddziaływać na dziecko muszą sami uznawać i stosować społecznie 
akceptowane normy i zasady, prezentować odpowiednie wzory zachowań. Ponadto 
muszą posiadać swój własny pozytywny ideał życiowy, odpowiednio ukształtowany 
system wartości prezentowany w rodzinie i poza rodziną46.

Ad. 5, 6. Rodzina powinna odpowiednio ukierunkować swoje dzieci, pomóc w wy-
borze przyszłego zawodu. Rodzina udziela dzieciom rad i wskazówek dotyczących 
orientacji szkolnej, zawodowej, kształtuje u dzieci odpowiedni stosunek do pracy. W 
środowisku rodzinnym poprzez odpowiednie wychowanie powinna być realizowa-
na zasada wychowania przez pracę, dostosowana do rozwoju dziecka. […] Rodzice 
pragną, by jedynym obowiązkiem dzieci była nauka szkolna, Istnieje zatem poważ-

43  H. Cudak, jw. s. 22.
44  Tamże, s. 22.
45  Tamże, s. 22.
46  Tamże, s. 23.
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na obawa, że takie postępowanie rodziców sprzyja kształtowaniu się postaw kon-
sumpcyjnych47, (o czym świadczą wyniki badań przeprowadzone wśród rodziców w 
środowisku miejskim). Sytuacja taka niesie zagrożenia dla rozwoju dzieci i kształ-
towania i utrwalania w nich odpowiedzialnego stosunku do pracy i obowiązkowo-
ści. Inne wyniki uzyskano w środowisku wiejskim (w rodzinach o niższym statusie 
materialnym), w którym dzieci nadmiernie obciążone były pracami gospodarskimi, 
polowymi i domowymi. Badania wykazały, że zarówno przeciążenie pracą jak i zu-
pełne nie posiadanie i nie wykonywanie obowiązków negatywnie wpływa na rozwój 
dziecka i kształtowanie jego osobowości48. 

Badania naukowe pokazują, że środowisko rodzinne ma wpływ na kierunek wy-
boru drogi życiowej przez dzieci, na ich orientacje życiowe i zawodowe. Rodzice za-
zwyczaj pomagają dzieciom ustalać, hierarchizować cele życiowe i tworzyć warunki 
do ich osiągania49. 

Ad. 7. Wpływ wychowawczy rodziny na dziecko przebiega dwoma torami: 
poprzez zabiegi wychowawcze podejmowane w sposób świadomy,
poprzez działania niezamierzone – w toku codziennego wspólnego życia. 
Oba powyższe tory wychowania nakładają się na siebie i są ze sobą mocno powią-

zane. W rodzinach przeważa jednak wychowanie naturalne i spontaniczne, które nie 
wynika z zaplanowanego, programowego oddziaływania wychowawczego50. Właści-
wy, sprawiedliwy i zgodny z rozwojem podział zajęć między członków grupy rodzin-
nej ma duże znaczenie dla wychowania dziecka, które uczy się osiągać swoje cele, 
kształtuje swój charakter, poznaje podstawowe zasady życia społecznego51. Zakres 
i rodzaj odpowiedzialności wychowawczej rodziców i ich oddziaływań zmienia się 
wraz z wiekiem dziecka. Możliwości wychowawcze rodziców są największe u ma-
łych dzieci. Szczególnie ważne dla rozwoju przyszłej osobowości dziecka są pierw-
sze trzy lata dziecka. Wychowanie w tym okresie ma zwykle charakter naturalny, 
niesystematyczny i nieplanowany, lecz jest bardzo ważne i tworzy zręby przyszłej 
osobowości dziecka. Wraz z rozwojem dziecka i poszerzania kręgu jego kontaktów 
o inne środowiska zmienia się charakter i jakość oddziaływań rodziny - w związku z 
jej nowymi celami i nowymi wymaganiami52.

Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, niezaspokajanie potrzeb dziecka, nieod-
powiednie postawy rodziców przejawiające się w niewłaściwym traktowaniu dziec-
ka oraz kierowaniu do niego niedostosowanych do jego rozwoju wymagań.

Właściwy kontakt z dzieckiem umożliwia odpowiednie podejście, które powinno być 
zrównoważone, swobodne, skierowane „ku dziecku” - na jego rzeczywiste potrzeby. Po-
stawy rodziców powinny być oparte na autonomii wewnętrznej, konsekwentne, w mia-
rę stanowcze i stałe, aby dawały dziecku stabilność i były dla niego oparciem53. 

Bardzo ważne jest poznanie procesów nauczania i wychowania (zmian i pro-
cesów zachodzących w psychice osoby poddawanej określonym oddziaływaniom 
wychowawczym), aby móc w sposób świadomy i celowy je wywoływać i zmieniać. 

47  Tamże, s. 24.
48  Tamże, s. 24.
49  H. Cudak, jw. s. 23.
50  Tamże, s. 23.
51  Tamże, s. 24.
52  Tamże, s. 24.
53  M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 2009, s. 57.
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Wtedy można najlepiej zrozumieć oraz poznać to zjawisko.
Wpływ rodziny może być konstruktywny lub destrukcyjny - zależnie od rodzaju 

rodziny, sposobu jej funkcjonowania i wywiązywania się ze swoich powinności ro-
dzicielskich wobec dzieci.

Rodziny oddziaływujące negatywnie, to takie w których jest wiele czynników de-
strukcyjnych zaburzających rozwój, stany psychiczne i zdrowie zarówno dzieci jak i 
pozostałych członków rodziny. Do czynników tych zaliczyć można głównie dezinte-
grację rodziny oraz różne jej przyczyny jak np. alkoholizm, brak miłości, zaburzenie 
więzi rodzinnej. Czynniki takie mogą prowadzić do zaburzeń osobowości, nerwic, 
psychopatologii, schorzeń psychosomatycznych, demoralizacji i aspołecznych za-
chowań, gdzie najlepszym sposobem jest odizolowanie jednostki od patologicznych 
wpływów środowiska rodzinnego 54.

Do szkół uczęszcza wiele dzieci, których zachowanie znacznie różni się od zachowa-
nia przeciętnego dziecka. U dzieci takich można zauważyć: lęk, frustrację przechodzą-
cą w agresję, trudności w nauce, brak koncentracji, egoizm, brak sympatii do innych, 
wagarowanie, powtarzanie klas, niszczenie rzeczy, prowokację, wdawanie się w bójki, 
prześladowanie słabszych, sprawianie różnych trudności wychowawczych, itp. Symp-
tomy te są wskaźnikiem kształtowania się u tych dzieci nieprzystosowania społecz-
nego55. Osoby młodociane niewłaściwie zsocjalizowane dopuszczają się wielu prze-
stępstw karalnych, takich jak: kradzieże, włamania, rozboje, pobicia i wielu innych. 

Rodziny oddziałujące pozytywnie na rozwój dzieci, to takie w których jest wiele 
czynników wpływających konstruktywnie na rozwój dzieci. W rodzinach takich od-
czuwa się spokój i bezpieczeństwo. Rodziny takie dają sobie wzajemnie wsparcie, 
okazują szacunek i miłość. Można w nich odczuć działanie profilaktyczne, antytok-
syczne, terapeutyczne na członków rodziny. Znaczenie środowiska rodzinnego dla 
życia i funkcjonowania jednostki jest olbrzymie i wiele zależy od tego, jaka jest ro-
dzina, do której ona przynależy, czy w której wzrasta56.

Wnioski
Duży wpływ na powstawanie trudności wychowawczych i zaburzeń u dzieci wy-

wiera niski poziom kultury pedagogicznej rodziców, ich brak wiedzy i świadomości 
odnośnie potrzeb, właściwości psychicznych i fizycznych rozwoju dzieci. Trudności 
te wynikają również z nieznajomości zasad i metod oddziaływania wychowawcze-
go. Wielu rodziców nie ma świadomości swej roli wychowawczej względem swoich 
dzieci, często postępują bezrefleksyjnie i intuicyjnie nie mając celów w wychowaniu. 
Wielu z nich nie posiada aspiracji w stosunku do swoich dzieci w zakresie kształce-
nia, edukacji i wyboru zawodu dla nich. W wielu rodzinach brakuje odpowiednich 
wzorów wychowawczych rodziców, a ich postawy i zachowania są niewłaściwe i 
niegodne naśladowania. Rodzice w takich rodzinach nie znają potrzeb biologicznych 
i psychospołecznych dzieci i nie wiedzą na czym one polegają, co często przejawia 
się w braku kontaktu, w braku okazywania dziecku uznania czy życzliwości. Rodzice 

54  Tamże, s. 24.
55  H. Cudak, Funkcjonowanie rodziny a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży, Wyd. I., Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1998, s. 91..
56  M. Ziemska, jw. s. 24.
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często stosują też niewłaściwe środki wychowawcze (np. przemoc) i nie potrafią two-
rzyć stymulujących rozwój psychiczny i społeczny dzieci sytuacji wychowawczych. 
Również w zakresie edukacji nie wspomagają instytucji oświatowych w których uczą 
się dzieci i nie współpracują z nimi prezentując postawę niechętną, wrogą czy kry-
tyczną57. Takie postawy są sprzeczne z pedagogiką, która zajmuje się całokształtem 
postępowania, postaw, wpływów i warunków istotnych dla rozwoju i kształtowania 
człowieka, tak by świadomie kierować procesami tego rozwoju dla osiągania życio-
wej, społecznej – zewnętrznej i wewnętrznej dojrzałości człowieka 58.

Rodzice często nie wiedzą, że poprzez własne oddziaływania oraz sposób podej-
ścia do dziecka wpływają na kształtowanie się jego psychiki i struktur poznawczych, 
co przekłada się na jego zachowanie. 

Uświadomienie sobie ogromnego wpływu środowiska rodzinnego i wychowania 
na psychikę dziecka i młodego człowieka, oraz na jego rozwój psychiczny i społecz-
ny stwarza konieczność zbudowania silnego systemu nad edukacją rodzin – wskaza-
na jest edukacja rodziców (praca nad ich świadomością i odpowiedzialnością) oraz 
wspieranie ich w realizacji podjętych rol. Trzeba upowszechniać instytucje zajmu-
jące się terapią rodzin i ułatwić dostęp do nich. Ważne jest wdrażanie programów 
profilaktycznych dla rodziców, upowszechnianie punktów informacyjnych, w której 
mogliby szybko uzyskać niezbędną wiedzę lub poradę dotyczącą sytuacji w rodzi-
nie. Warto tworzyć grupy wsparcia, na których rodzice dzieliliby się swoją wiedzą 
i doświadczeniem59. Ponadto potrzebne byłoby wprowadzenie do szkół wszystkich 
szczebli obowiązkowych zajęć edukacyjnych i rozwojowych z obszaru rozwoju i 
zdrowia psychicznego, a także wprowadzenie zajęć kompensacyjnych, które wy-
równywałyby braki wychowawcze oraz stabilizowały psychikę uczniów, a także 
przygotowywały młodych ludzi do pełnienia w przyszłości w sposób świadomy i 
odpowiedzialny funkcji rodzicielskich60. 

Streszczenie:
Niniejsza publikacja wskazuje związek rodziny i środowiska rodzinnego z rozwo-

jem psychicznym i społecznym wrastających w tym środowisku dzieci. W publikacji 
poruszone są takie zagadnienia jak: rozwój psychiczny i społeczny jednostki, proces 
socjalizacji, rodzina, środowisko rodzinne, zadania rodziny w wychowaniu dzieci. 
Publikacja wskazuje na istotę i wartość prawidłowego środowiska rodzinnego jak 
też na trudności i zaburzenia w funkcjonowaniu środowisk rodzinnych i wynikające 
z tego zagrożenia i negatywne skutki dla procesu socjalizacji, edukacji i rozwoju psy-
chospołecznego wzrastających w tych środowiskach dzieci.

 W publikacji zawarte są również wnioski i rekomendacje w celu konieczności 
wprowadzenia działań edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych dla rodzi-
ców, głównie z rodzin zagrożonych, przeżywających trudności lub dysfunkcyjnych 
poprzez: dostarczanie im wiedzy na temat rozwoju psychicznego i społecznego 
dzieci, zwiększania świadomości stojących przed nimi zadań opiekuńczo-wycho-
wawczych wobec dzieci, dostarczenie wiedzy i poszerzenie ich świadomości na 

57  H. Cudak, jw. s. 27-28.
58  J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, Wydawnictwo WSP,Rzeszów 1996, s. 38.
59  E. Klima, Środowisko rodzinne a stan psychiczny dziecka i młodego człowieka, [w:] B. Zawadzka. T. Łączek (red.), Peda-

gogika zdrowia w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, s. 345-358, s. 357.
60  Tamże, s. 358.
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temat skutków niewłaściwego wychowania lub jego braku dla psychiki dzieci i ich 
funkcjonowania społecznego, zwiększenie odpowiedzialności rodziców za wycho-
wanie swoich dzieci. 

Słowa kluczowe: rozwój psychiczny, rozwój społeczny, rodzina, środowisko ro-
dzinne, środowisko wychowawcze.

Summary:
Psychological and social development of an individual (child)
in the context of family environment and upbringing
This publication indicates the relationship of family and family environment with 

the psychological and social development of children growing in this environment. 
The publication discusses such issues as: the psychological and social development 
of the individual, the process of socialization, family, family environment, family 
tasks in raising children. The publication indicates the essenceand the value of a 
good family environment as well as difficulties and disordersin the functioning of 
family environments and the resulting risksand negative effects on the process of 
socialization, education and psychosocial development of children growing in these 
environments.

The publication also contains conclusions and recommendations for the need 
to introduce educational, preventive and therapeutic activities for parents, mainly 
from families at risk, experiencing difficulties or dysfunctional by: providing them 
with knowledge about the mental and social development of children, raising awa-
reness of their caring tasks - educating towards children, providing knowledge and 
broadening their awareness of the consequences of inappropriate education or lack 
thereof for children’s psyche and their social functioning, increasing parental re-
sponsibility for raising their children.

Key words: psychological development, social development, family, family envi-
ronment, educational environment.
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Dysfunkcjonalność rodziny przesłanką 
wszczęcia postępowania przed sądem 

opiekuńczym

Doktor nauk prawnych, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie w VI Wydziale Cy-
wilnym, autor około trzydziestu artykułów naukowych oraz ośmiu monografii książkowych opublikowanych w 
Wydawnictwie PWN, w trakcie studiów doktoranckich świadczył pomoc prawną w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Chojnicach jako woluntariusz, w trakcie studiów doktoranckich decyzją komisji Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego wyróżniony stypendium dla najlepszych doktorantów. 

 

 dr Daniel Jakimiec – Uniwersytet Gdański w Gdańsku   

Wstęp
Rodzina stanowi podstawą jednostką społeczną, która spełnia rozliczne funkcje 

pozostające w relacji do potrzeb człowieka. Najbardziej niezależne od rozwoju spo-
łeczno – gospodarczego są naturalne potrzeby związane z życiem uczuciowym czło-
wieka. Rodzice spełniają względem dziecka, ale i względem siebie, ważną funkcję 
w sferze zaspokajania potrzeb emocjonalnych1. Stosownie do tej potrzeby rodzina 
spełnia funkcję emocjonalno – ekspresyjną. Przy czym stała wspólnota życia kreuje 
nowe potrzeby w tym w sferze materialnej. Zaspokajaniu tych potrzeb bytowych 
służy funkcja gospodarcza. Chodzi w niej mianowicie o dostarczenie członkom ro-
dziny środków utrzymania, to jest mieszkania, żywności, odzieży. Od zaspokaja-
nia tych potrzeb zależy właściwe spełnianie innych funkcji rodziny. Wykonywanie 
funkcji gospodarczej i podział ról w rodzinie decyduje o realizacji funkcji wycho-
wawczo – socjalizacyjnej oraz funkcji opiekuńczej. Pierwsza z nich służy - co zo-
stało już wskazane - przygotowaniu młodego pokolenia do samodzielnego życia w 
społeczeństwie przez przekazanie podstawowych wartości kultury, zaszczepienie 
wartości moralnych oraz umiejętności współżycia z innymi ludźmi. Funkcja opie-
kuńcza polega na zapewnieniu pieczy nad niesamodzielnymi członkami rodziny to 
jest małoletnimi dziećmi i osobami dorosłymi, lecz z powodu podeszłego wieku lub 
niepełnosprawności potrzebującymi pomocy. Odwołując się do powyższych funkcji 
T. Smyczyński, J. Winiarz, J. Ignatowicz oraz M. Nazar przedstawiają model rodziny, 
który w świetle uregulowań prawa rodzinnego i opiekuńczego zasługuje na uznanie 
za funkcjonalny. Każdy z tych autorów wskazuje, że prawo rodzinne zajmuje się rela-
cjami dotyczącymi istnienia i funkcjonowania oraz zakłóceniami w funkcjonowaniu, 
czyli dysfunkcjonalnością rodziny, jako zjawiska socjologicznego2. 

1  J. Majka, Filozofia społeczna, Warszawa 1982, s. 139 – 143, a także Cz. Strzeszewski, Ewolucja katolickiej nauki 
społecznej, Warszawa 1978, s. 297 – 301.

2  T. Smyczyński, [w:] System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, (t. XI) pod red.  T. Smyczyńskiego, 
Warszawa 2009, s. 2 - 5; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012, s. 3 - 4; J. Winiarz, Prawo 
rodzinne, Warszawa 1987, s. 15 - 17; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 22. 
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Dysfunkcjonalność rodziny
Wymienione funkcje przypisywane rodzinie oraz wiążące się z nimi prawa i obo-

wiązki członków rodziny znalazły swój normatywny wyraz w uregulowaniach za-
wartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, a także 
w innych aktach prawnych rangi ustawy3. Aktem prawnym rangi ustawy o szczegól-
nym znaczeniu w tym zakresie jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 
1964 roku oraz zawierająca szeroki wachlarz środków umacniających rodzinę w 
wypełnianiu jej funkcji ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 
dnia 9 czerwca 2011 roku4. 

Gdy rodzina nie wypełnia wymienionych wyżej funkcji staje się wówczas dys-
funkcjonalna w znaczeniu prawnym. T. Smyczyński, I. Ignatowicz oraz A. Wilkow-
ska – Płóciennik wskazują, że aktem prawnym, który określa konsekwencje niewy-
pełniania przez rodzinę właściwych jej funkcji jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy5. 
Jednocześnie wypada zauważać, że normy tego aktu prawnego w przeważającym 
zakresie są ukierunkowane na udzielenie pomocy i ochrony najsłabszym członkom 
rodziny, a więc osobom starszym i małoletnim dzieciom, które ze względu na po-
ziom swojego rozwoju fizycznego i intelektualnego nie są zdolne do samodzielnego 
zadbania o własne interesy. Można tu wskazać na regulacje art. 100 § 1 KRO, art. 
109 § 2 KRO oraz art. 111 § 1a KRO. Przy czym przyjęty w Polsce system pieczy nad 
rodziną rozkłada obowiązek udzielenia jej pomocy między instytucje pozasądowe i 
sąd. Pomoc udzielana rodzinie przez sąd może przybrać postać jednorazowych roz-
strzygnięć lub trwałego uregulowania jej sytuacji prawnej. Trwałe uregulowanie sy-
tuacji prawnej i objęcie ochroną jednostki ma miejsce między innym w przypadkach 
w ustawie przewidzianych w toku sądowego postępowania wykonawczego prowa-
dzonego przez sąd rodzinny działający jako sąd opiekuńczy. 

Postępowanie wykonawcze jest prowadzone w sprawach z zakresu władzy rodzi-
cielskiej, a także w sprawach osób ubezwłasnowolnionych oraz osób uzależnionych 
od alkoholu. Również w tych przypadkach przedmiotem tego postępowania jest po-
moc jednostkom słabym, które nie potrafią w dostateczny sposób kierować swoim 
postępowaniem i wykazują cechy asocjalności. Jednak należy zauważyć, że interwen-
cja sądu rodzinnego ma charakter konieczny i następczy, gdy formy pomocy rodzinie 
na poziomie środowiska lokalnego w tym służb socjalnych nie przynoszą skutku. 

Pomoc rodzinie na poziomie wskazanych służb powinna mieć miejsce, gdy poja-
wią się objawy asocjalności członków rodziny. Zauważyć należy w kontekście anali-
zowanej tematyki, że problemem jest nie tylko sama dysfunkcjonalność rodziny, ale 
efektywność wsparcia udzielanego tej podstawowej jednostce społecznej. 

Dysfunkcjonalność rodziny jak wynika z wyżej przedstawionych rozważań sta-
nowi rewers jej funkcjonalności to jest prawidłowej i sprawnej realizacji celów i za-
dań, jakie są przed nią stawiane. Rodzina w socjologii na ogół jest postrzegana jako 
pierwotna grupa społeczna, której fundamentem jest związek kobiety i mężczyzny 
stanowiący małżeństwo. Wśród podstawowych celów rodziny znajduje się przeka-
zywanie przez szeroko pojętą socjalizację dorobku własnego i uogólnionego dorob-

3  Dz. U. z 1997r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm. 
4  Dz. U. z 1964r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm. Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.
5  A. Wilkowska - Płóciennik, Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa 2011, s. 35; J. Ignatowicz, M. Nazar, Pra-

wo rodzinne…, s. 67; T. Smyczyński, Prawo rodzinne…, s. 4, B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2000, s. 839 - 862. 
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ku ludzkości, zawartego między innymi w religii, zwyczajach, tradycjach, obrzędach 
oraz ceremoniałach. Socjalizacja w rodzinie obejmuje procesy internalizacji przez 
które, należy rozumieć nabywanie to jest przyjmowania przez jednostkę wartości i 
norm z nich wynikających, następnie procesy uczenia się i tworzenia wzorów zacho-
wań, a wśród nich wzorów ról społecznych6. 

Powinność państwa w zakresie identyfikowania dysfunkcjonalności rodziny i re-
agowania na jej konkretne przejawy wynika z ogólnych przesłanek polityki społecz-
nej, rozumianej jako sfera działalności ukierunkowana na zapewnienie obywatelom 
odpowiednich warunków życia i rozwoju7. Częścią tej działalności jest polityka ro-
dzinna, będąca wyrazem troski państwa o prawidłowe funkcjonowanie rodziny trak-
towanej jako podstawowa komórka społeczna. Zauważyć należy, że z kolei kształt 
polityki rodzinnej jest implikacją przyjętego przez dane państwo modelu polityki 
społecznej. W doktrynie wyróżnia się w ramach polityki społecznej prowadzonej 
przez poszczególne państwa w szczególności model liberalny, konserwatywny oraz 
socjaldemokratyczny. Model liberalny charakteryzuje się tym, że każdy obywatel a 
przez to każda rodzina ponosi pełną odpowiedzialność za swój los, a państwo wspie-
ra za pośrednictwem właściwych instytucji tylko tych najbardziej potrzebujących i 
zagrożonych. Z kolei inaczej traktuje jednostkę model konserwatywny, który stano-
wi kombinację łączącą odpowiedzialność obywatela i rodziny oraz silnych gwarancji 
ze strony państwa dla prawidłowego funkcjonowania rodziny i odsuwania od niej 
różnorodnych zagrożeń. Natomiast w ostatnim z wyżej wskazanych modeli, to jest 
socjaldemokratycznym, państwo bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
socjalne obywateli i rodzin, co wyraża się w silnie rozwiniętym systemie świadczeń i 
zabezpieczeń społecznych. Poza tu powyższymi ostatni model, to jest południowoeu-
ropejski posiada wiele cech modelu konserwatywnego, a przy tym akcentuje potrze-
bę ochrony tradycyjnej struktury rodziny. Model ten jest ukierunkowany na podtrzy-
manie rodzinnej spójności i mocnych więzi między poszczególnymi jej członkami8. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że istnieje sfera polityki społecznej wspólna 
dla wszystkich tych modeli, w której państwo realizuje konstytucyjne obowiązki w 
zakresie pieczy nad obywatelami w tym także pieczy nad rodziną. Generalnie celem 
tej pieczy jest uchronienie obywateli za sprawą właściwych instytucji publicznych 
przed zagrożeniami jakie stwarza dla nich rzeczywistość społeczno - polityczna i 
ekonomiczna oraz intencjonalne bądź nieintencjonalne działania różnorodnych 
podmiotów tej rzeczywistości. Piecza ta przybiera różne formy wspierania rodziny 
sprowadzając się do pomocy finansowej, instytucjonalnej, prawnej, społecznej, któ-
rej prawidłowe funkcjonowanie stanowi gwarancję, że zjawisko dysfunkcji będzie 
redukowane w miejscu, gdzie najczęściej ono występuje. W przypadku wystąpienia 
bezpośrednich zagrożeń dla prawidłowego wypełniania przez rodzinę swoich funk-
cji oraz zagrożenia dóbr jej członków zwłaszcza dzieci, państwo może za pośred-
nictwem właściwych instytucji korzystając z prawnych instrumentów udzielać jej 
pomocy. Zaznaczyć trzeba, że pomoc rodzinie to zagadnienie w którym występuje 

6  M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2010, s. 102 - 108; B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2000, s. 839 - 840; J. 
Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin, 1993, s. 39.

7  M. Nazar, Niektóre zagadnienia dotyczące małżeństwa i rodziny w świetle unormowań Konstytucji RP z dnia 2 
kwietnia 1997 r., Rejent 1997, nr. 5, s. 101.

8  B. Balcerzak-Paradowska, Ogólne kierunki zmian w polityce rodzinnej krajów Unii Europejskiej, [w:] Polityka 
rodzinna w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, pod red. M. Zubika, s. 15 - 16.
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zbliżenie regulacji prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego. Zagadnienie to 
bowiem wiąże się z problematyką opieki społecznej i odpowiedniego wsparcia ro-
dziny, które są realizowane na podstawie norm prawnych. Przy czym w udzielanej 
pomocy o której tu mowa musi być przede wszystkim przestrzegana zasada autono-
mii rodziny, a wszelkie formy ingerencji powinny zmierzać do realizacji nadrzędne-
go celu pomocy rodzinie, jakim jest umożliwienie jej prawidłowego funkcjonowania. 
W pragmatycznym ujęciu każda forma pomocy rodzinie powinna służyć jej szeroko 
pojętemu dobru i stanowić rzeczywiste wsparcie, a nie sprowadzać się do dozwolo-
nej przez prawo ingerencji w jej funkcjonowanie9. 

W kontekście powyższego należy przyjąć, że pryncypia prawa rodzinnego po-
winny w sposób zdecydowany górować nad pryncypiami prawa administracyjnego. 
Oznacza to, że państwo będąc zobligowane do pomocy rodzinie powinno swoje in-
strumenty regulacyjne ograniczyć do niezbędnego minimum, tak aby nie narusza-
ły jej integralności a służyły rozwijaniu wewnętrznych więzi między jej członkami. 
Przyczyni się to do efektywności i utrwalenia skutków udzielanej pomocy. System 
pieczy nad rodziną w polskim porządku prawnym opiera się na obligatoryjnym cha-
rakterze pomocy w tym interwencji kryzysowej, tak ze strony instytucji państwa 
jak i funkcjonariuszy tych instytucji, nie pomijając przy tym pozostałych obywateli. 
Obowiązek taki występuje w każdej sytuacji, gdy zagrożone jest funkcjonowanie ro-
dziny. Właściwe instytucje publiczne powinny po powzięciu informacji o występują-
cym zagrożeniu w takiej rodzinie udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy materialnej, 
socjalnej, pedagogicznej, medycznej oraz psychologicznej10. 

W powyższym kontekście postrzegać należy zadania różnorodnych instytucji 
publicznych właściwych w zakresie identyfikowania dysfunkcji oraz reagowania na 
nią poprzez zastosowanie dostępnych im w tym przedmiocie instrumentów pomocy 
rodzinie adekwatnych do rodzaju i charakteru stwierdzonych zakłóceń. Instytucje, o 
których mowa podejmują swoje działania w oparciu o szeroką podstawę prawną. Za 
najistotniejsze akty prawne mające zastosowanie w zakresie interwencji kryzyso-
wej i wspierania rodzin zagrożonych dysfunkcjami wypada uznać przede wszystkim 
ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej, czyli akt przewidujący szereg instytucji wspierających rodziców w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo - wychowawczej11, ale też nie może być pomijane tu rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie 
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (dalej: Rozp. „NK”) w zakresie w 
jakim jest udzielana pomoc rodzinie dotkniętej problem przemocy12. 

W tym miejscu natomiast nieco uwagi warto poświęcić kwestii kryteriów zasadności 
ingerencji państwa w funkcjonowanie rodziny, bowiem nie jest rzeczą wskazaną, aby 
podejmowało ono interwencję w każdym przypadku zakłóceń w jej funkcjonowaniu. 
Decyzja o interwencji powinna być raczej podyktowana przesłankami wynikającymi 
z obserwacji poczynionej przez wyznaczone do tego ustawowo organy. Obserwacja ta 
powinna opierać się na ocenie nawiązującej do typologii rodzin dokonanej wedle kry-

9  I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2009, s. 161.
10  Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz.59 z późn. zm., art. 100 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opie-

kuńczy (dalej: KRO).
11  Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm., (dalej: WRSPZU). 
12  Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1245 z późn. zm.
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terium poziomu dysfunkcjonalności. W świetle tego kryterium można mówić o trzech 
głównych typach rodzin, to jest normatywne, zdezorganizowane oraz zdemoralizowane. 

Rodziny normatywne to z reguły pełne, połączone naturalnymi więzami. Relacje 
między jej członkami oparte są na silnych więzach emocjonalnych, co dotyczy zarów-
no małżonków, jak i każdego z nich z każdym z dzieci. Ewentualne konflikty między 
nimi mają charakter epizodyczny, przejściowy i nie pozostawiają istotnych śladów, 
a ich przedmiotem są na ogół różnice w pojmowaniu dobra rodziny jako całości i jej 
poszczególnych członków. Układ ról wewnętrznych odzwierciedla model rodziny tra-
dycyjnej, są nastawione pozytywnie na współdziałanie z otaczającym środowiskiem 
społecznym i wychowawczym. W rodzinach uważanych za normatywne wartości i 
wzorce są na ogół nakierowane na jak najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia 
dojrzałych ról społecznych. Z kolei rodziny zdezorganizowane charakteryzują się 
trwałymi i ugruntowanymi zaburzeniami strukturalnymi, aksjologicznymi i emocjo-
nalnymi. Przede wszystkim to na ogół rodziny rozbite w wyniku rozwodu, separacji 
bądź opuszczenia jej przez jednego z małżonków. Cechują je wewnętrzne skłócenie i 
ostre konflikty interpersonalne. Relacje wewnątrz takich rodzin są antagonistyczne, 
niekiedy o wysokim poziomie agresji. Stosunek rodziców do dzieci charakteryzuje 
się na ogół obojętnością, a niekiedy manifestacją oziębłości. Relacje pozytywne są 
w grupie takich rodzin w mniejszości i dotyczą tylko takich, które zostały zdezorga-
nizowane wskutek nieszczęśliwych zdarzeń losowych na przykład śmierć jednego 
z rodziców. Dezorganizacji takich rodzin towarzyszy na ogół niedostatek material-
ny, niezaradność oraz podatność na wykluczenie społeczne, będące dodatkowymi 
czynnikami zakłócającymi funkcjonowanie takich rodzin. Ostatnie z prezentowanego 
podziału, to jest rodziny zdemoralizowane, mogą to być zarówno rodziny pełne, jak 
i zdezorganizowane. Charakteryzują je dwie zasadnicze cechy dystynktywne, a mia-
nowicie wysoki poziom konfliktu oraz występowanie negatywnych wzorców postaw 
i zachowań, których źródłem są na ogół rodzice. Rodziny te zazwyczaj są dotknięte 
licznymi patologiami, jak alkoholizmem, czy przestępczością13. 

Aksjomatem uzasadniającym podjęcie interwencji ze strony państwa w przypad-
ku zaistnienia niepokojącego z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania ro-
dziny wydarzenia lub incydentu powinno być ustalenie, jak dana rodzina była dotąd 
postrzegana przez właściwe w zakresie pomocy społecznej i opieki pedagogicznej 
instytucje państwa, a więc czy przykładowo odnotowywano już wcześniej interwen-
cje takich instytucji. Wcześniejsze skategoryzowanie danej rodziny jako zdezorgani-
zowanej, zwłaszcza zaś – zdemoralizowanej, jest zdecydowaną przesłanką do pod-
jęcia interwencji ze strony właściwych podmiotów publicznych. 

Instytucje państwowe w anihilacji dysfunkcjonalności rodziny
W obecnym stanie prawnym pomoc, ingerując w życie rodziny w większym lub 

mniejszym stopniu, mogą nieść następujące instytucje: ośrodki pomocy społecznej, 
placówki oświatowe, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, policja, sądy rodzin-
ne i ich podmioty pomocnicze kuratorzy sądowi, gminne komisje do spraw rozwią-
zywania problemów alkoholowych, powiatowe centra pomocy rodzinie, zespoły in-
terdyscyplinarne, ośrodki wsparcia, organizacje pozarządowe wykonujące zadania 
zlecone z zakresu pomocy społecznej. W związku z tak szerokim wachlarzem in-

13  W. Ambroziak, Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim, Poznań 1997, s. 46 - 47.
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stytucji świadczących pomoc rodzinie jak zauważa trafnie J. Szymańczak: „problem 
tkwi nie tyle w braku instytucji uprawnionych do pomocy rodzinie i dziecku, co w 
braku wystarczających środków przeznaczonych na rozwój oraz dostosowanie sys-
temu do założeń przyjętych w przepisach prawnych regulujących ten obszar” 14.

Instytucje pomocy rodzinie w swoich działaniach powinny się kierować jako nad-
rzędną zasadą ochrony dobra dziecka i rodziny. Została ona sformułowana w pre-
ambule do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerw-
ca 2011 roku, która brzmi: „dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony 
i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości 
i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, 
dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, 
która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem roz-
woju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci w przekonaniu, że 
skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wycho-
wywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta 
przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i 
rodzicami…”. Zasada nadrzędności dobra dziecka i rodziny została następnie powtó-
rzona w art. 4 powołanej ustawy. Nadrzędna zasada dobra dziecka jest jednym z 
zasadniczych imperatywów wspierania przez państwo rodzin dysfunkcyjnych, przy 
jednoczesnym poszanowaniu autonomii rodziny, to jest unikania ponad potrzebę in-
gerencji w jej funkcjonowanie. Polityka w tym zakresie opiera się na normach usta-
wy zasadniczej, to jest Konstytucji RP. Ustawa zasadnicza stanowi o pomocniczości 
państwa w art. 72 ust. 2, według którego „dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej 
ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych”. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że w przywołanego art. 72 ust. 1 Konstytucji RP 
legislator posłużył się nie formułą o „zadaniach władzy publicznej” w zakresie opieki 
nad dziećmi, ale o „zadaniach Rzeczpospolitej Polskiej”. Podniosłość tej formuły ma, 
jak pisze P. Winczorek, odzwierciedlać powagę z jaką kwestia ta została potraktowa-
na w ustawie zasadniczej15. Z tym zapewne należy wiązać fakt rozpoczęcia ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku pream-
bułą to jest uroczystym wstępem, wyrażającym intencję ustawodawcy językiem ak-
sjologii, po które to rozwiązanie sięga się dosyć rzadko w ustawodawstwie zwykłym, 
jako zarezerwowane tylko dla aktów rangi konstytucyjnej16. W swoich regulacjach 
dotyczących powinności państwa wobec rodziny, jak dalej pisze cytowany autor, Kon-
stytucja RP nawiązuje implicite do postanowień Konwencji o prawach dziecka z dnia 
20 listopada 1989 roku. Przywołany art. 72 ust. 1 i 2 Konstytucji RP daje podstawę 
do formułowania przez dziecko pod adresem władz publicznych żądania udzielenia 
wsparcia w sytuacji utraty rodziny, albo też zagrożenia jej funkcjonowania. Władze te 
są zobligowane udzielić takiego wsparcia nie tylko na żądanie, ale również z urzędu17. 

Obowiązujące przepisy prawa określają również przesłanki uruchomienia mecha-

14  J. Szymańczak, Opinia prawna i merytoryczna do rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy 
zastępczej. Opinia prawna w sprawie prywatnoprawnych aspektów rządowego projektu  ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (druk sejmowy nr 3378), s. 4-6, materiał w wersji elektronicznej pod adresem internetowym: 
http://orka. sejm.gov.pl /rexdomk6. nsf/Opdodr? Open Page&nr=3378, [dostępny: 20 czerwca 2018]

15  P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008, s. 173.
16  Tamże, s. 12 - 13.
17  Tamże, s. 174.
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nizmów wsparcia dla rodziny w przypadku wystąpienia czynników potencjalnie dys-
funkcjogennych. Przykładowo można wskazać na treść art. 7 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 roku o pomocy społecznej w zakresie dotyczącym instrumentów udzielania 
pomocy rodzinie zagrożonej czynnikami dysfunkcjogennymi18. Według tego przepisu 
czynnikami tymi są chociażby ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełno-
sprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłasz-
cza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu karnego a także uzależnienie od alkoholu lub narkotyków. 

Kwestia czynników dysfunckjogennych w ujęciu specjalistycznym jest bardziej roz-
budowana i szczegółowo stypizowana według ich źródła. Mianowicie źródła związane 
z osobą małoletniego dziecka obejmują między innymi: zaburzony rozwój psychomo-
toryczny dziecka, nadpobudliwość, duże różnice temperamentu w relacji z rodzicem. 
Źródła związane z osobą rodzica, to: uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków, 
karalność rodziców. Źródła w zakresie relacji rodzic – dziecko wśród których przyj-
muje się: faworyzowanie jednego z dzieci, samotne rodzicielstwo, rodzina zrekonstru-
owana, rodzina rozbita, izolacja rodziny względem otoczenia, złe warunki materialne, 
złe warunki mieszkaniowe, wysoki poziom stresu, długotrwały, przewlekły konflikt. 
Źródła wynikające ze środowiska w którym funkcjonuje rodzina, a mianowicie: brak 
oferty pomocowej, słabe zaplecze instytucjonalne, brak współpracy instytucji pomo-
cowych, niska gotowość do interwencji w rodzinie, wysoki poziom bezrobocia, ubó-
stwa, patologii społecznej, duże zróżnicowanie społeczne w tym kulturowe19. 

Mechanizmy interwencji powinny zostać uruchomione w przypadku pojawienia 
się każdego czynnika realnie zagrażającego wystąpieniem dysfunkcji w rodzinie. 
Ustawodawstwo zwykłe deleguje powinności w tym zakresie na instytucje opieki 
społecznej i administracji rządowej. Zgodnie z przepisami wyżej wskazanej ustawy 
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku system pomocy rodzinie jest in-
tegralnym elementem pomocy społecznej. System pomocy społecznej w wymiarze 
instytucjonalnym tworzą ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy ro-
dzinie, regionalne ośrodki polityki społecznej, Rada Pomocy Społecznej, działająca 
na szczeblu centralnym w administracji rządowej. 

Ośrodki pomocy społecznej realizują zadania z zakresu pomocy społecznej i 
wspierania rodzin na szczeblu gminnym. Z kolei gmina realizuje w ten sposób za-
dania własne określone w art. 7 ust. 1 pkt 6 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym, to jest pomoc społeczną i prowadzenie ośrodków pomocy 
społecznej oraz zakładów opiekuńczych, a także w pkt. 6a to jest wspieranie rodziny 
i prowadzenie działań w ramach systemu pieczy zastępczej20. W wypełnianiu tych 
obowiązków ośrodki pomocy społecznej kierują się ustaleniami organu wykonaw-
czego gminy czyli wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Ośrodek pomocy społecz-
nej koordynuje także realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 

18  Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm., (dalej: UoPS).
19  Ekspercki Interdyscyplinarny Zespół Operacyjny przy Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie, Procedury zintegro-

wanej międzyinstytucjonalnej współpracy w pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie, Szczecin 2012, s.8 - 10, 
materiał w wersji elektronicznej w portalu internetowym: http://www.onet.pl/, [dostępne: 20 czerwca 2018].

20  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm., (dalej: SGU). 



ARTYKUŁY

91

i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Celem realizacji ustawowych zadań w obsza-
rze opieki społecznej gminy mogą tworzyć także inne niż ośrodki pomocy społecz-
nej jednostki organizacyjne. W zakresie omawianej problematyki gminy wykonują 
również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kierując się ustaleniami 
przekazanymi przez wojewodę. 

Następne z instytucjonalnych wyżej wskazanych podmiotów, to jest powiatowe 
centra pomocy rodzinie, jak wskazuje ich nazwa realizują zadania z zakresu pomocy 
społecznej na szczeblu powiatu. W przypadku miast na prawach powiatu zadania 
powiatowych centrów pomocy rodzinie wykonują miejskie ośrodki pomocy spo-
łecznej. Realizują one zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie 
pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej a także po-
lityki prorodzinnej o czym stanowi art. 4. ust1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym21. Nadzór nad pomocą społeczną na szczeblu 
powiatu sprawuje starosta, który przy pomocy powiatowego centrum pomocy ro-
dzinie sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa 
w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków 
interwencji kryzysowej. Powiatowe centrum pomocy rodzinie koordynuje realizację 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz innych 
programów, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka 
– po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. 

Z kolei regionalne ośrodki polityki społecznej realizujące zadania z zakresu po-
mocy społecznej na szczeblu województwa. Województwo realizuje w ten sposób 
swoje zadania publiczne określone w art. 14 ust.1 pkt 4, 4a i pkt. 5 ustawa z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie wojewódzkim22. Nadzór nad podległymi sobie 
jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej sprawuje, zwłaszcza w obszarze 
finansów i administracji, za pośrednictwem regionalnych ośrodków pomocy spo-
łecznej marszałek województwa; 

Ostatni z wyżej wskazanych podmiotów, to jest Rada Pomocy Społecznej, działa 
na szczeblu centralnym przy ministrze właściwym do spraw opieki społecznej jako 
organ opiniodawczo – doradczy w sprawach pomocy społecznej. Do jej zadań należy: 
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w 
zakresie pomocy społecznej, przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych ob-
szarów pomocy społecznej, przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zabez-
pieczenia społecznego okresowych informacji o swojej działalności, przyjmowanie 
i opiniowanie dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wnio-
sków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej23.

W wymiarze podmiotowym zadania systemu opieki społecznej i wspierania rodzi-
ny realizowane są przez pracowników socjalnych. Wymagania profesjonalne i deon-
tologiczne pod ich adresem oraz zakres powinności i sposoby działania określone zo-
stały szczegółowo w rozdziale 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 
roku. Pragmatycznie rzecz ujmując zgodnie z dyspozycją art. 3 WRSPZU instytucje po-
wyższe w ramach swoich właściwości oraz pracownicy socjalni poprzez podejmowa-

21  Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm., (dalej: SPU).
22  Tamże.
23  UoPS, Dział III.
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nie określonych działań, wspierają rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej w zakresie 
ustalonym powołaną ustawą. Istotne jest to, że realizują zadania w zakresie wsparcia 
rodziny dysfunkcyjnej we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich orga-
nami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a 
także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi; reali-
zują zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z za-
sadą pomocniczości, zwłaszcza gdy przepisy ustawy przewidują możliwość zlecania 
realizacji tych zadań przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowo formy realizacji powyższych zadań przewidziane są na poszczegól-
nych poziomach zarządzania systemem opieki społecznej we wspomnianych stra-
tegiach rozwiązywania problemów społecznych. Tam też szczegółowo są określane 
formy rozpoznawania dysfunkcji, pomocy dla rodziny dysfunkcyjnej i prowadzenia 
długofalowej współpracy z taką rodziną. Ogólne zasady i rekomendacje dla pracy 
socjalnej w tym także dla pracy z rodziną dysfunkcyjną wypracowywane zostały 
przez Radę Pomocy Społecznej. Następnie znalazły one przełożenie w projektach le-
gislacyjnych zarówno o charakterze ustawowym jak i wykonawczym. Rozwiązania, 
o których mowa nawiązują w swojej warstwie aksjologicznej zarówno do ustawy z 
dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak i 
do Konstytucji RP, a za jej pośrednictwem do wiążących Polskę aktów prawa mię-
dzynarodowego w tym wyżej wymienionej Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 
listopada 1989 roku. Wynikający stąd wymóg interwencji w przypadku powstania w 
określonej rodzinie sytuacji kryzysowej zagrażającej dobru dziecka przekłada się na 
praktyczną konieczność uruchomienia mechanizmu wsparcia dla niej. 

Rozwiązania prawne przyjęte w warunkach polskich w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zmierzają do tego, aby w 
sytuacji kryzysowej rodziny, także gdy zaistnieje jej dysfunkcjonalność, szukać moż-
liwości pozostawienia dziecka w rodzinie naturalnej i objęcia jej intensywną pracą 
socjalną. Działania w tym zakresie zapobiegają co istotne umieszczaniu małoletniego 
dziecka w pla cówce opiekuńczo - wychowawczej. W działalności legislacyjnej usta-
wodawcy pryncypium jest reintegracja środowiska rodzinnego. Cel ten powinien sta-
nowić też nadrzędne założenie i aksjomat w działalności wyżej wskazanych podmio-
tów urzeczywistniających pomoc państwa rodzinom dysfunkcjonalnym. Wynika to 
również z tego, że rozwiązania polskiego prawa rodzinnego bazują na paradygmacie 
reintegracji rodziny i naturalnego środowiska małoletniego dziecka24. 

 Poprzestając w tym miejscu na rozważaniach dotyczących międzyinstytucjonal-
nego współdziałania podmiotów reprezentujących władze lokalne należy wskazać, 
że obowiązek podjęcia interwencji pomocowej udzielanej rodzinie ustawodawca 
przewidział wyłącznie wobec tych instytucji. 

 Pomoc udzielana rodzinie w postępowaniu sądowym 
 Instytucje publiczne działając w ramach swoich kompetencji udzielają rodzinie 

wielokierunkowej pomocy w tym pedagogicznej, socjalnej, medycznej i psycholo-

24  M. Andrzejewski, [w:] System Prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze (t. XI) pod red. T. Smyczyńskie-
go, Warszawa 2009, s. 390 - 391; A. Kwak, M. Rymsza, System opieki zastępczej w Polsce – ocena funkcjonowania 
na przykładzie procesu usamodzielniania się wychowanków, Analizy i Opinie, Warszawa 2006, nr 68, s. 3.
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gicznej co jest istotnym wsparcia dla tej podstawowej jednostki społecznej. Aby 
oferowana pomoc przyniosła efekty rodziny muszą się w nią zaangażować. Niepo-
wodzenia służb pomocy rodzinie w zakresie oferowanej pomocy zazwyczaj wynika 
z braku woli współdziałania członka rodziny z tymi instytucjami. Gdy pomoc ze stro-
ny służb pomocy rodzinie nie przyniesie zamierzonych skutków, a sytuacja rodziny 
lub jej członka wymaga podjęcia stanowczych czynności prawnych ingerujących w 
sferę praw jednostek, wówczas dalszy tok postępowania powinien polegać na skie-
rowaniu sprawy na drogę sądową. Sąd rodzinny działając jako sąd opiekuńczy jest 
obok organów władzy publicznej kolejnym podmiotem na którego generalna norma 
prawna zawarta w art. 100 KRO nakłada obowiązek pomocy rodzinie.           

 Sąd opiekuńczy jest podmiotem wszczynającym, prowadzącym i decydującym 
o zakończeniu postępowania sądowego w tym wykonawczego. Sąd ten rozpozna-
je sprawy w trybie procesowym i nieprocesowym. Sprawy opiekuńcze z zakresu 
władzy rodzicielskiej i zobowiązania do poddanie się leczeniu odwykowemu osób 
uzależnionych od alkoholu, w których jest prowadzone postępowanie sądowe wy-
konawcze, rozpoznawane są przez sąd rodzinny w trybie nieprocesowym. Zgodnie 
z art. 506 KPC sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek, a w przypad-
kach wskazanych w ustawie sąd może wszcząć postępowanie także z urzędu.  

  Przewidując możliwość wszczęcia postępowania przez sąd opiekuńczy z urzędu 
art. 506 KPC, ani też art. 570 KPC nie określa jednak podstawy faktycznej takiego 
wszczęcia. Podstawa ta wynika z art. 572 KPC. Zgodnie z § 1 wymienionego przepisu 
każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, 
obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. Natomiast § 2 tego przepisu wy-
mienia podmioty na których w szczególności spoczywa ten obowiązek. Podmiotami 
tymi są między innymi sądy, prokuratorzy, notariusze, komornicy, organy samorzą-
du i administracji rządowej, organy Policji, placówki oświatowe, opiekuni społeczni 
oraz organizacje i zakłady zajmujące się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie 
chorymi. Zatem są to wszystkie te sytuacje w których wskazane instytucje powezmą 
wiadomość o dysfunkcjonalności rodziny zagrażającej jej poszczególnym członkom. 
Przy czym katalog instytucji określony w  art. 572 § 2 KPC nie jest zamknięty. Mia-
nowicie obejmuje on także takie podmioty jak organizacje społeczne i pozarządowe, 
fundacje, stowarzyszenia, ale też osoby fizyczne i osoby prawne, które udzielają ro-
dzinie pomocy na zasadzie jej dobrowolnego zaangażowania się w nią.

 Zakończenie
W kontekście powyższego można stwierdzić, że pomocy rodzinie jest urzeczy-

wistniana odpowiednio do norm Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu po-
stępowania cywilnego i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 
dnia 9 czerwca 2011 roku. Ustawa ta określa szczegółowo zasady i przesłanki inter-
wencji kryzysowej oraz zasady i formy długofalowej pracy z rodziną dysfunkcyjną. 
Przepisy powołanej ustawy stanowią punkt wyjścia dla formułowania w odniesie-
niu do konkretnych rodzin potrzebujących pomocy zadań przez wymienione wy-
żej instytucje. W przypadku stwierdzenia okoliczności zagrażającej prawidłowemu 
funkcjonowaniu rodziny, a tym samym zagrożenia dla nadrzędnego dobra dziecka, 
przedstawiciele instytucji pomocy społecznej zobligowani są podjąć działania, jakie 
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wyznaczają im przepisy wskazanych wyżej aktów prawnych. W ten sposób realizują 
założenia aksjologiczne stanowiące ratio legis norm ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku. Mianowicie wyrażone w 
preambule do tego aktu prawnego dążenie do realizacji dobra dziecka, które po-
trzebuje szczególnej ochrony i pomocy ze strony rodziców. Realizacja tego dobra 
może nastąpić, gdy w środowisku rodzinnym panuje atmosfera szczęścia, miłości i 
zrozumienia. Atmosfera ta sprzyja harmonijnemu rozwojowi i ukształtowaniu przy-
szłej samodzielność życiowej dziecka25. Przyczyniając się przy tym dla dobra całej 
rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowi-
skiem rozwoju wszystkich jej członków, również tych pełnoletnich. Jednak aby cel 
ten został osiągnięty niezbędna jest współpraca wszystkich wyżej wskazanych osób, 
instytucji i organizacji współpracujących z dziećmi i rodzicami. 

Streszczenie:
Rodzina jest podstawą jednostką społeczną, która spełnia rozliczne funkcje po-

zostające w relacji do potrzeb człowieka. Gdy rodzina nie wypełnia swoich funkcji 
staje się wówczas dysfunkcjonalna w znaczeniu prawnym. Funkcje przypisywane 
rodzinie oraz wiążące się z nimi prawa i obowiązki członków rodziny znalazły swój 
normatywny wyraz w uregulowaniach zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Pol-
skiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, a także w innych aktach prawnych rangi ustawy. 
Aktem prawnym rangi ustawy o szczególnym znaczeniu w tym zakresie jest Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 roku oraz zawierająca szeroki wachlarz 
środków umacniających rodzinę w wypełnianiu jej funkcji ustawa o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku. Przyjęcie przez usta-
wodawcę ostatniego z wymienionych aktów prawnych stanowi konsekwencję dąże-
nia do efektywnego prowadzenia postępowania wykonawczego. Przy czym istotne 
znaczenie ma tu odejście od nadzoru nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej do 
modelowania postaw rodziców. Generalnym założeniem tego aktu prawnego jest re-
integracja wartości małżeńskich i rodzicielskiej w naturalnym środowisku rodziny. 

Słowa kluczowe: rodzina, małżonek, rodzic, dziecko, dysfunkcja, pomoc.

Summary:
The Dysfunction of the family with premise of the initiation of proceedings before 

the guardianship court
The family is a base with social unit which is fulfilling manifold functions staying 

in the relation to needs of the man. When the family isn’t performing its functions 
is happening then dysfunction in legal meaning. Functions assigned to the family as 
well as right and duty being connected with them of family members found their 
standard word in included regulation in the Constitution of the Republic of Poland 
from 2 April 1997, as well as in other legal documents of the rank of the act. In this 
respect Family and Guardianship Code are a legal document of the rank of the act 
on special meaning from 25 February 1964 and the act containing a wide range of 
means strengthening the family in performing the function for her on supporting 

25  J. Majka, Filozofia społeczna, Warszawa 1982, s. 154 – 158. 
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the family and the system of the substitute care from 9 June 2011. The reception 
from the legislator last of mentioned legal documents constitutes the consequence 
of the aspiration to effective leading the executory proceedings. In addition material 
meaning has here leaving the supervision above carrying the parental responsibility 
out for the modelling put parents. A reintegration of marital values is general esta-
blishing this legal document and parental in the habitat of the family.

Keywords: family, spouse, parent, child, dysfunction, help. 
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Praktyczny wymiar badań nad 
świadomością prawną w kontekście 

pedagogicznym

Ur. 12 lipca 1991 roku w Przemyślu, magister prawa. Obecnie doktorant w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej oraz 
aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

 

 

mgr Łukasz Lewkut – KUL JP II w Lublinie 

Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest podjęcie problematyki „świadomości prawnej” na 

gruncie nauki pedagogiki, a konkretnie pedagogiki społecznej. Podjęte rozważania 
na gruncie tej nauki, jako nauki wartościującej i praktycznej, prócz precyzyjnego 
ujęcia pola badawczego oraz uszczegółowienia kierunku analiz, wymaga zwrócenia 
szczególnej uwagi na wykazanie istotności wyników badań w wymiarze prakseolo-
gicznym1. Stąd też przy podejmowaniu tej problematyki w polu zainteresowania ba-
dacza, poza poszukiwaniem zależności pomiędzy wybranymi faktami społecznymi a 
świadomością prawną, nie może zabraknąć troski o praktyczny wymiar badań.

Stan badań nad świadomością prawną 
Podejmowane zagadnienie wpisuje się w istniejącą lukę w dotychczasowej wie-

dzy, bowiem brak jest aktualnych kompleksowych badań, które podejmują proble-
matykę świadomości prawnej na gruncie nauk społecznych i nauki prawa, a całkowi-
cie brak jest badań podejmujących tę problematykę w perspektywie pedagogicznej. 
Dotychczasowe doniesienia badawcze były prowadzone jeszcze w epoce minione-
go ustroju socjalistycznego, głównie na gruncie socjologii prawa, a badaniu zostały 
poddane osoby dorosłe z różnych regionów polski, które obejmowały poszczególne 
grupy społeczne jak i społeczeństwo w ogólności2. Współcześnie podjęto próbę ba-
dania sondażowego poszczególnych elementów świadomości prawnej Polaków w 
zakresie badania wizerunku instytucji reprezentujących wymiar sprawiedliwości na 
tle innych instytucji i urzędów publicznych w Polsce oraz wiedzy prawnej Polaków3.

1  S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2004, s. 27.
2  Zob. M. Borucka-Arctowa, Świadomość prawna społeczeństwa polskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny” 1980, rok XLII, z. 1, s. 153-165; M. Borucka-Arctowa (red.), Świadomość prawna robotników, 
Wrocław 1974; M. Borucka-Arctowa (red.), Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa, Wrocław 
1978; A. Podgórecki, Prestiż prawa, Warszawa 1966; Z. Ziembiński, Próba empirycznego badania świadomości 
prawnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1963, z. 3, s. 197-221.

3  Diagnoza świadomości prawnej Polaków 2016, Główne wyniki badania wizerunku wymiaru sprawiedliwości 
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Istotną przesłankę naukową dla podjęcia proponowanej tematyki stanowi rów-
nież potrzeba ustalenia na ile, w świetle postulatu „społeczeństwa obywatelskiego”, 
młodzież odnajduje się w realiach wielości aktów prawnych regulujących poszcze-
gólne aspekty życia człowieka, których źródłem jest nie tylko ustawodawstwo krajo-
we, lecz również europejskie. Szacuje się, że w polskim porządku prawnym funkcjo-
nuje obecnie około 43 tysięcy obowiązujących aktów rangi ustawowej oraz wyda-
nych do nich przepisów wykonawczych, 37 tysięcy aktów prawa europejskiego, 28 
tysięcy przepisów ministerialnych oraz miliony interpretacji urzędowych i orzeczeń 
sądowych. Sytuacji nie ułatwiają częste zmiany treści przepisów, ich hermetyczny 
język prawny i ograniczony dostęp do informacji prawnej. Sprzyja to występowa-
niu zjawiska „wykluczenia prawnego”, któremu ma przeciwdziałać edukacja prawna 
młodzieży szkolnej, obejmująca wiedzę na temat podstawowych praw oraz obowiąz-
ków, funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw, a także funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w 
dorosłym życiu oraz uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego4. 

Ustalenia terminologiczne
W pierwszej kolejności należy usystematyzować strukturę pojęciową omawiane-

go zagadnienia. Stąd też w niniejszym artykule podejmę próbę zdefiniowania klu-
czowych pojęć, takich jak: prawo, świadomość prawna, kultura prawna. Ważnym 
będzie także ustalenie skonkretyzowanych obszarów świadomości prawnej, które 
mogą podlegać badaniu.

 
Prawo
Istnieje konieczność odniesienia kategorii świadomości prawnej do prawa jako 

zjawiska społecznego. Ze względu na złożoność tego zagadnienia powstało i funk-
cjonuje wiele różnorodnych definicji, które generalnie biorąc można ująć w trzy 
główne kategorie: etatystyczno-jurydyczne, socjologiczne, antropologiczne.

Definicje etatystyczno-jurydyczne przyjmują, że prawem są reguły postępowania 
zabezpieczone przymusem państwa. W przypadku definicji socjologicznych prawo 
jest rozumiane jako sformalizowana wzajemna relacja uprawnień i obowiązków eu-
funkcjonalna w stosunku do danego systemu społecznego. W ujęciu definicji antro-
pologicznych reguły prawa wyodrębniają się od reszty reguł pod tym względem, że 
odczuwa się je i uważa za zobowiązanie jednej osoby oraz uprawnione roszczenie 
innej5. Nie może ujść uwadze także definicja, według której „prawo to, niezależnie 
od sposobu jego powstania czy tworzenia, całokształt (zbiór) reguł zachowania o 
cechach generalności i abstakcyjności, których nieprzestrzeganie jest zagrożone za-
stosowaniem przymusu państwowego”6. Prawo w tym rozumieniu, będąc elemen-
tem ludzkiej kultury, może być badane na wzór faktów społecznych.

Należy przy tym zaznaczyć, że prawo stanowione (pozytywne), jest zarówno wy-

i wiedzy prawej Polaków, dostępny w WWW: http://tajnikipolityki.pl/diagnoza-swiadomosci-prawnej-pola-
kow-2016/, dostęp z dnia 27.12.2018 r.

4  Materiały informacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępne w www: https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/
edukacja-prawna/, dostęp z dnia 04.01.2019 r.

5  A. Kojder, Godność i siła prawa, cz.II, Warszawa 1995, s. 168, za E. Markowska-Gos, Kultura prawna młodzieży 
studenckiej. Studium socjologiczno-prawne, Rzeszów 2002, s. 13.

6  J. Nowacki, Z. Tabor, Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 1996, s. 235.



ARTICLES

98

tworem życia społecznego, jak i elementem ludzkiej kultury. Polski badacz L. Pe-
trażycki już w 1907 roku, wywodził że prawo jest z jednej strony czynnikiem życia 
społecznego, wywołującym w nim określone zmiany, z drugiej zaś jest wytworem 
działania „procesów społeczno-psychicznych”. Uwidocznił to później dobitnie nie-
miecki pozytywizm prawny w połowie XX wieku, stąd też świadomość prawna nie 
może być redukowana do samej tylko znajomości obowiązującego stanu prawnego, 
jak czynił to klasyczny pozytywizm prawniczy7.

Prawo jest również elementem ludzkiej kultury symbolicznej, gdyż operuje sys-
temem znaków i symboli, zapisanych albo i nie, którym ludzie na dają określone 
znaczenie w zależności od zakresu znajomości tegoż systemu oraz umiejętności ich 
odczytywania i reagowania na nie8. Pociąga to za sobą szereg pytań z zakresu socjo-
logii prawa typu: jak powstaje prawo, jakie są warunki jego skuteczności, jakie są 
warunki jego prestiżu, kto i dlaczego łamie prawo.

Świadomość prawna
Świadomość prawna jest elementem szerzej rozumianej świadomości społecznej, 

która jest przeważnie utożsamiana z „systemem poglądów i przekonań ludzkich do-
tyczących stosunków społecznych oraz relacji pomiędzy ludźmi a otaczającą ich rze-
czywistością”9. Świadomość prawna należy do tych kategorii pojęciowych, które co 
do sposobu ich precyzyjnego definiowania wymagają interparadygmatycznego uję-
cia i tym samym są przedmiotem dyskusji w środowiskach badaczy różnych dyscy-
plin. Nie mniej funkcjonujące do tej pory w polskich badaniach, głównie na gruncie 
socjologii (w tym socjologii prawa) uwzględniają znaczące obszary i wskaźniki zja-
wiska „świadomość prawna”. W tym przypadku należy wyróżnić definicję Z. Ziem-
bińskiego, który uważa, że świadomość prawna obejmuje wiedzę na temat obowią-
zującego prawa, postawy wobec niego, oceny treści norm prawnych oraz postulaty 
dotyczące zmian w dziedzinie legislacji lub orzecznictwa10. Warto zauważyć, że uję-
cie Ziembińskiego przyjmuje szersze rozumienie świadomości prawnej z uwzględ-
nieniem takich ważnych jego obszarów jak wiedza, zachowania, oceny i postulaty 
co do norm prawnych). Można stwierdzić, że to ujęcie stało się także inspiracją dla 
innych, bardziej uszczegółowionych sposobów definiowania świadomości prawnej. 

A. Gryniuk ukazuje „świadomość prawną” jako kategorię psychospołeczną, na któ-
rą składa się wiedza człowieka na temat norm prawnych i ich społeczno-politycz-
nych uwarunkowań, oceny dotyczące okoliczności, w których norma prawna znajdu-
je zastosowanie, oceny dotyczące przyswojonych i abstrakcyjnie ujmowanych norm 
prawnych, związanych z nimi postulatów de lege ferenda oraz konkretnych zachowań 
własnych i innych podmiotów, a także oceny stanowiące wzorzec reguły postępowa-
nia i sankcji, które funkcjonują w świadomości człowieka11. A. Łopatka stwierdza, że 
„wiadomości o prawie, postawę wobec niego oraz postulaty co do tego, jakie prawo 
być powinno, aby zyskać aprobatę, określa się jako świadomość prawną”12.

7  P. Zamelski, Świadomość prawna w kościele czy świadomość kościoła?, „Kościół i Prawo” 2015, t. 4 (17), nr 1, s. 23.
8  Por. A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa1981, s. 116.
9  S. Stadniczeńko, Urzeczywistnianie prawa w zatrudnianiu młodocianych w okresie transformacji, Opole 2000, s. 

336; E. Markowska-Gos, Kultura…, s. 28.
10  Z. Ziembiński, Próba…, s. 198 i nast.
11  A. Gryniuk, Świadomość prawna - studium teoretyczne, Toruń 1979, s. 56; cyt. za: P. Zamelski, Świadomość…, s. 23.
12  Cyt. za: E. Markowska-Gos, Kultura…, s. 29.
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Świadomość prawna może być ujmowana w ujęciu jednostkowym lub zbioro-
wym, w obu przypadkach służąc społecznej integracji13. J. Lang postrzega świado-
mość prawną jako odzwierciedlenie treści norm prawnych oraz istotnych cech po-
rządku prawnego w świadomości indywidualnej i grupowej, na którą składają się 
następujące elementy składowe: znajomość podstawowych norm i zasad prawnych, 
wiedzę dotyczącą najważniejszych instytucji państwowych, oceny prawa i instytucji 
prawnych, postulaty dotyczące zmian obowiązującego prawa oraz przekonania do-
tyczące zachowań prawnie relewantnych14.

Zdaniem A. Kojdera świadomość prawna obejmuje społeczną znajomość i ocenę 
obowiązującego prawa oraz formułowane postulaty jego zmian15. A. Pieniążek na-
tomiast stwierdza, że to „całokształt ocen i postaw odnoszących się do obowiązu-
jących lub postulowanych instytucji politycznych i prawnych, ocen, które opierają 
się na pewnej znajomości prawa, znajomości jego stosowania oraz co najmniej na 
elementarnym rozumieniu funkcjonowania instytucji politycznych”16. M. Borucka-
-Arctowa również określa świadomość prawną jako „znajomość prawa, oceny i po-
stawy wobec istniejących norm i instytucji prawno-politycznych oraz ewentualne 
postulaty dotyczące zmiany istniejących przepisów”17.

W kontekście zaprezentowanych ujęć istotny jawi się aspekt umiejętności for-
mułowania ocen obowiązującego prawa i postulatów dotyczących jego utrzymania 
lub modyfikacji. Przy tym nie jest to równoznaczne z kwestionowaniem treści da-
nej normy czy porządku prawnego jako całości. Chodzi tu o potrzebę doskonalenia 
wolności wewnętrznej i odpowiedzialności moralnej za dokonywane czyny, w tym 
także nakazane lub dopuszczalne przez prawo stanowione18. W omawianym kon-
tekście słuszna jest uwaga, że oprócz zagwarantowania człowiekowi określonych 
uprawnień, konieczne jest rozwijanie świadomości ich posiadania oraz wolności w 
posługiwaniu się nimi. Owa wolność może przejawiać się tak w formułowaniu rosz-
czeń, jak również w dobrowolnej rezygnacji z tychże roszczeń poprzez darowanie, 
przebaczenie itp.19. Tym samym „sumienie jest bazą świadomości prawnej, dla któ-
rej wiedza prawna stanowi niezbędną nadbudowę”20.

Kultura prawna
Świadomość prawna jest ważnym elementem kultury prawnej społeczeństwa, 

współtworzącą kulturę społeczną w szerokim znaczeniu21.
Termin „kultura prawna” jest rozmaicie interpretowany przez socjologów i teo-

retyków prawa. Jest on często używany w istotnych poznawczo pracach bez jego 
zdefiniowania. Pomimo braku oficjalnie przyjętej i obowiązującej definicji kultury 
prawnej, to można go określić jako stosunek wszystkich członków wybranej grupy 
społecznej do prawa. Wyróżnić trzeba przy tym termin „kultura prawnicza”, która 

13  P. Zamelski, Świadomość…, s. 22.
14  W. Lang, Świadomość prawna [w:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 

1986, s. 499; S. Stadniczeńko, Urzeczywistnianie…, s. 337.
15  A. Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologiczno-prawne, Warszawa 2001, s. 47.
16  A. Pieniążek, M. Stefaniuk, K. Winkler, Materiały do socjologii prawa, Lublin 1993, s. 52.
17  M. Borucka-Arctowa, Wstęp [w:] M. Borucka-Arctowa (red.), Świadomość prawna robotników…, s. 5-6.
18  P. Zamelski, Świadomość…, s. 23-24.
19  S. Stadniczeńko, Urzeczywistnianie…, s. 313.
20  Cyt. za: P. Zamelski, Świadomość…, s. 24.
21  S. Stadniczeńko, Urzeczywistnianie…, s. 338.
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określa stosunek do prawa osób, które je stanowią i stosują, czyli najogólniej mó-
wiąc prawników i pracowników wymiaru sprawiedliwości22.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się cztery podstawowe kategorie definicji pojęcia 
kultura prawna: antropologiczną, behawioralną, komparatystyczną oraz systemową23.

Definicje antropologiczne określają kulturę prawną jako zespół społecznie dokonywa-
nych działań symbolicznych, czyli działań znaków, które są nośnikami pojęć lub treści 
abstrakcyjnych, realizujących zawarte w prawie wzory działań symbolicznych24. 

W ujęciu behawioralnym określa się ją jako „ogół manifestowanych postaw i 
przekonań wobec prawa”25, bądź postawy i zachowania wobec obowiązującego po-
rządku prawnego, tak indywidualne jak i zbiorowe oraz ich skutek wobec prawa26. 
Kulturę prawną ujmuje obrazowo A. Kojder, odwołując się do spostrzeżeń poczynio-
nych przez L. Petrażyckiego - „Kultura prawna jest (…) obrazem prawa pozytywnego 
widzianym w świetle wartości prawa intuicyjnego. W takim ujęciu na kulturę praw-
ną składa się całokształt społecznie akceptowanych wzorów racjonalnego tworze-
nia prawa pozytywnego, jego efektywnego obowiązywania i właściwego (zgodnego 
ze społecznym poczuciem sprawiedliwości) stosowania”27.

Ostatni sposób rozumienia kultury prawnej określa się mianem systemowego. 
Pojęcie „kultury prawnej” uznaje za synonim „systemu prawnego” i jako pojęcie 
zbiorcze obejmuje wszystkie normy, instytucje i uznane przez prawo wartości i spo-
soby zachowań28. Słusznie zauważa się, że nie istnieje jedna ogólnoświatowa kultura 
prawna, lecz w wyniku rozwoju historycznego doszło do wytworzenia się w różnych 
regionach geograficznych rozmaitych kultur prawnych. Dopiero skonkretyzowana 
kultura prawna, jako pewna kategoria zobiektywizowanych wytworów kulturo-
wych w dziedzinie prawa może być przedmiotem subiektywnej wiedzy i ocen29.

Praktyczny wymiar badań nad świadomością prawną w pedagogice
Zgodnie z obowiązującą zasadą w kulturze prawnej prawa kontynentalnego, wy-

rażoną w łacińskiej paremii: Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi. 
Jednakże państwo opierające się na tej zasadzie (tj. przypisując odpowiedzialność 
prawną jednostce niezależnie od faktu czy zna ona daną normę), powinno poczuwać 
się do obowiązku, by społeczeństwo w jak największym możliwym stopniu przyspo-
sobić do funkcjonowania w poszanowaniu obowiązujących norm prawnych. Stąd za 
zasadne uznać należy podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz informowania 
obywateli o ich prawach i obowiązkach w poszczególnych dziedzinach życia. 

Podkreślić trzeba, że wszelkie działania na płaszczyźnie edukacji prawnej pozo-
stają istotnym elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego30. Jedną z gwa-

22  K. Karsznicki, Główne kultury prawne na świecie, „Studia Iuridica Toruniensia” 2014, z. 15, s. 76.
23  Podział za: E. Markowska-Gos, Kultura…, s. 31.
24  K. Pałecki, O użyteczności pojęcia „kultura prawna”, „Państwo i Prawo” 1974, nr2, s. 73-74.
25  W. Szubert, Uwagi o kulturze prawnej [w:] A. Kłoskowska, J. Chałasiński (red.), Naród-Kultura-Osobowość: 

księga poświęcona profesorowi Józefowi Chałasińskiemu, Wrocław 1983, s. 577.
26  A. Turska, Możliwa a rzeczywista znajomość prawa, „Państwo i Prawo” 1964, nr 1, s. 12; R. Russocki, Wokół 

pojęcia kultury prawnej, „Przegląd Humanistyczny” 1986, nr 11-12, s. 16.
27  A. Kojder, Godność..., s.253.
28  R. Szafarz, Kultura prawna prawa europejskiego na tle traktatów Rady Europy, „Studia Prawnicze”, 1997, z. 1, s. 5.
29  R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Kraków 2005, s. 60.
30  S. Malinowska, Wybrane aspekty kreowania świadomości prawnej w społeczeństwie Informacyjnym, „Problemy 

Profesjologii” 2016, nr 2, s. 98.
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rancji skuteczności tego typu inicjatyw niewątpliwie jest dotarcie treści edukacyj-
nych bezpośrednio do grupy docelowej w formie dla niej przystępnej.

Istotną jest uwaga, że normy prawa stanowionego (podobnie jak prawo moralne) 
są elementem heteronomicznym w relacji do człowieka, stąd ich przestrzeganie uza-
leżnione jest od tzw. autorytetu prawa31.

W badaniach pedagogicznych nad świadomością prawną należy także zwrócić 
uwagę na oceny instytucji (organów) publicznych dokonywanych przez badanych. 
Bowiem te instytucje (organy) działają wyłącznie na podstawie prawa i w jego gra-
nicach. W celu zobiektywizowania wyników należałoby przyjąć założenie, że znacz-
na część badanych w swych ocenach prawa i instytucji je stosujących kierować się 
będzie z góry ustalonymi już stereotypami, a więc poglądami nie popartymi wiedzą 
i doświadczeniami.

Należy mieć także na uwadze fakt, że prawo tworzone jest przez racjonalnego 
ustawodawcę, który formułuje konkretne normy w oparciu o hierarchię wartości 
uznawanych społecznie32. W efekcie, przy modelowym tworzeniu prawa, wraz ze 
zmianą wartości cenionych społecznie powinno zmieniać się i prawo. 

W związku z powyższym w operacjonalizowaniu pojęcia „świadomość prawna” 
należy uwzględniać fundamentalne typy wskaźników, którymi są: znajomość prawa, 
deklarowane zachowania prawne, oceny i postulaty. 

Znajomość prawa obejmuje wiedzę obywateli co do sposobów postępowania w 
sytuacjach życiowych konieczności implikacji norm prawnych, w zakresie sytuacji 
typowych – np. zawierania umów kupna-sprzedaży dokonywanych codziennie i po-
wszechnie, a także sytuacji atypowych, niecodziennych, np. bycia pozwanym w pro-
cesie cywilnym, czy popełnienia wykroczenia.

Deklarowane zachowania stanowią element decyzyjny jednostki postawionej 
w sytuacji konieczności dokonania czynności prawnych w określonych sytuacjach 
życiowych, wraz ze stwierdzeniem czy zdaniem badanych deklarowane zachowa-
nie jest zgodne z normą prawną odnoszącą się do danej sytuacji lub ewentualnie 
określenie czy dane zachowanie przyniesie efekt jaki badany chciał osiągnąć. Chodzi 
zatem o aspekt spójności zachowań z odczytywanymi normami prawnymi. Szcze-
gólnie interesująca z perspektywy badań będzie odpowiedź badanych w sytuacji, 
gdy norma prawa religijnego różni się od normy świeckiego prawa stanowionego 
np. w kwestii rozwodu.

Wskaźnik oceny odnosi się do konkretnych rozwiązań prawnych zarówno syste-
mowych jak i określonych instytucji (norm) prawnych w zakresie realizacji upraw-
nień i obowiązków jednostki33. 

Wskaźnik postulatów dotyczy najogólniej biorąc poczucia podmiotowości bada-
nych w zakresie faktycznego wpływu na zmianę treści obowiązujących przepisów, 
jako uskutecznienia wpływu społeczeństwa na kształtowanie danej kultury prawnej. 

Spodziewane korzyści z badań nad świadomością prawną 
Badania nad świadomością prawną dostarczyć mogą nie tylko wiedzy na temat 

aktualnego jej stanu, ale z perspektywy pedagogicznej mogą ukazać zależności mię-

31  Zob. A. Kobyliński, Moralność autonomiczna i etyka wiary, „Studia Philosophiae Christianae” 2004, nr 40/1, s. 130.
32  M. Safjan, Prawo, wartości i demokracja, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” 2008, nr 1 (5), s. 5.
33  Z. Ziembiński, Próba…, s. 205.
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dzy poszczególnymi faktami społecznymi a poziomem tej świadomości. Tym samym 
oczywistym kierunkiem badań stają się przede wszystkim czynniki wychowawcze 
i edukacyjne, które w sposób istotny mogą wpływać na jakościowe zróżnicowanie 
świadomości prawnej w obrębie poszczególnych grup społecznych. Wynik badań 
pozwoli na zidentyfikowanie obszarów, których wsparcie m.in. za pomocą odpo-
wiednio przygotowanych programów edukacyjnych, powinno przyczynić się do 
zwiększenia świadomości prawnej.

W centrum zainteresowania pedagogów od zawsze pozostaje człowiek – jednost-
ka społeczna, która realizuje się w rozmaitych rolach społecznych. W wielu z nich 
musi on wykonywać ciążące na nim obowiązki wynikające z przepisów prawa, ale 
także dochodzić swych praw. Sprawność jednostek w tym zakresie może być kształ-
towana i wspierana za pomocą m.in. edukacji prawnej. Są to wszelkiego rodzaju 
inicjatywy adresowane do różnych grup społecznych, mające na celu podniesienie 
wiedzy i świadomości prawnej34.

Badanie świadomości prawnej ma doniosłe znaczenie nie tylko dla pedagogów, 
ale przede wszystkim socjologów oraz dla nauki prawa. W wymiarze praktycznym, 
lepsze poznanie elementów, których wypadkową jest dobra znajomość prawa, może 
okazać się przydatne na etapie formułowania norm prawnych. 

W końcu zapewnienie wysokiego poziomu świadomości prawnej społeczeństwa 
powinno być jednym z priorytetów działań Państwa w dziedzinie polityki społecznej 
i edukacji. W chwili obecnej na poziomie rządowym są realizowane projekty w celu 
przeciwdziałaniu tak zwanemu „wykluczeniu prawnemu”, który w dużej części wywo-
ływany jest niskim poziomem świadomości prawnej obywateli. Świadomość ta sta-
nowi warunek konieczny efektywnego uczestnictwa obywateli w życiu społecznym35.

Podsumowanie
Należy zauważyć, że empiryczne badania świadomości prawnej jak dotąd nie 

mają szczegółowo opracowanych metod na gruncie nauk społecznych, a na gruncie 
pedagogiki dotychczas w ogóle nie były prowadzone. Choć wskazuje się w litera-
turze, że są to badania trudne i pracochłonne36 to mają one doniosłe znaczenie na 
gruncie wielu dziedzin naukowych, w tym pedagogiki. 

Niewątpliwie w badaniach nad świadomością prawną wskazane jest korzystanie 
z dotychczasowego dorobku pozostałych nauk, w szczególności socjologii prawa, 
która do tej pory najszerzej badała kwestie z nią związane. Dorobek ten powinien 
stanowić przyczynek, na którego bazie powstanie metodologia badań właściwych z 
uwagi na przedmiot pedagogiki. 

Wobec kwestii przedstawionych w niniejszym artykule nie ulega wątpliwości, że 
zagadnienia świadomości prawnej społeczeństwa stanowić będą w najbliższych la-
tach obszar żywego zainteresowania różnych dziedzin nauki. Pedagogiczne badania 
nad świadomością prawną pozwolą przede wszystkim pozyskać dane, które wpłyną 
na udoskonalenie programów edukacji prawnej.

34  D. Woźnikowska-Fajst, Edukacja prawna - możliwości, szanse, bariery, dostępny w WWW: http://www.inpris.
pl/fileadmin/user_upload/documents/Obywatel_i_Prawo/Raport_Edukacja_prawna_obywateli.pdf, dostęp z dnia 
25.04.2019 r., s. 11.

35  S. Malinowska, Wybrane aspekty …, s. 98.
36  Z. Ziembiński, Próba…, s. 198.
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Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest podjęcie problematyki „świadomości prawnej” na 

gruncie pedagogiki. Brak jest aktualnych kompleksowych badań, które podejmują 
problematykę świadomości prawnej na gruncie nauk społecznych, a całkowicie brak 
jest badań w tym zakresie w perspektywie pedagogicznej. 

Wielość aktów prawnych, częste zmiany treści przepisów, ich hermetyczny ję-
zyk prawny i ograniczony dostęp do informacji prawnej sprzyjają występowaniu 
zjawiska „wykluczenia prawnego”, któremu ma przeciwdziałać edukacja prawna. 
Obejmuje ona wiedzę na temat podstawowych praw oraz obowiązków, profilaktyki i 
zwalczania przestępstw, a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. 

Badanie świadomości prawnej ma doniosłe znaczenie nie tylko dla pedagogów, 
ale przede wszystkim socjologów oraz dla nauki prawa. Świadomość prawna sta-
nowi warunek konieczny efektywnego uczestnictwa obywateli w życiu społecznym.

Słowa kluczowe: świadomość prawna, kultura prawna, pedagogika, badania pe-
dagogiczne

Summary:
The practical dimension of research on legal awareness in the pedagogical context
This article takes the issue of “legal awareness” on the basis of pedagogy. There 

is no recent comprehensive studies that takes the issues of legal awareness in social 
sciences, and absolutely there is no research in this area in view of teaching.

The multiplicity of legal acts, frequent changes in the content of the regulations, 
their hermetic legal language and limited access to legal information favor the occur-
rence of the phenomenon of “legal exclusion”, which legal education will counteract. 
It covers knowledge about basic rights and obligations, prevention and combating 
crime, as well as the functioning of the justice system.

The research on legal awareness is very important not only for educators, but also 
sociologists and science of law. Legal awareness is a prerequisite for the effective 
participation of citizens in social life.

Key words: legal awarness, legal culture, pedagogy, pedagogical research
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Podobieństwa między objawieniami 
maryjnymi w Polsce w XIX i XX wieku

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie w roku 2014 na kierunku socjologia, 
zaś w roku 2016 na kierunku kulturoznawstwo, natomiast 2017 na kierunku archeologia.Obecnie doktorantka 
Uniwersytetu Rzeszowskiego w Instytucie Socjologii w Rzeszowie. 

 

 mgr Beata Kuźniarowska – Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie 

Wstęp
Objawienia Maryjne, niezależnie od czasu czy miejsca występowania zawsze 

wzbudzają dużo emocji i zaciekawienia. Tworzą wokół siebie aurę niezwykłości oraz 
nadziei, ponadto są swego rodzaju potwierdzeniem istnienia Boga i życia wieczne-
go. Niezależnie od tego czy dane objawienie zostało potwierdzone przez kościół czy 
też nie, kult związany z miejscem objawień jest duży, zwłaszcza wśród społeczności 
lokalnych. Niemożliwe jest wymienienie wszystkich objawień mających miejsce w 
Polsce w XIX i XX wieku, ponieważ mniejszość z nich została zaakceptowana przez 
kościół. Ponadto część objawień miała miejsce w niewielkich miejscowościach, 
przez co nie trafiły do szerszego grona odbiorców. 

Objawienia Maryjne są spoiwem łączącym wiernych w wspólnej modlitwie, 
umacniają wiarę oraz są drogowskazem jak postępować, aby żyć zgodnie z przy-
kazaniami Bożymi. Każde objawienie z pozoru wydawać się może inne, jednak w 
rzeczywistości zawierają one bardzo dużo cech wspólnych.

Celem niniejszego artykułu jest omówienie objawień Maryjnych w Polsce w XIX i 
XX wieku w aspekcie czynników takich jak: miejsce objawienia, okoliczności towa-
rzyszące objawieniu, osoba doznająca objawienia, charakterystyka Maryi, przesła-
nia Maryjne, a następnie ukazanie podobieństw pomiędzy tymi czynnikami. 

Zarys wybranych objawień maryjnych: Licheń
Wśród żołnierzy biorących udział w bitwie pod Lipskiem w roku 1813 znajdował 

się Tomasz Kłossowski, który podczas walk został ciężko ranny. Leżąc na ziemi bez 
nadziei na jakąkolwiek pomoc zaczął ostatkiem sił odmawiać modlitwę do Matki 
Bożej, błagając ją o wsparcie. Podczas modlitwy mocno ściskał noszony na szyi me-
dalik. Jak podają źródła ludowe niespodziewanie ujrzał idącą po polu bitwy postać 
kobiety nieskazitelnej urody. Kobieta miała na sobie piękną amarantową suknię ze 
znakiem Białego Orła na piersi. Kiedy zbliżyła się do Tomasza, był już pewien, że jest 
to Matka Boża. Maryja odezwała się do żołnierza i obiecała mu, że powróci do domu. 
Ponadto poleciła mu, aby po powrocie do domu odszukał obrazek, który w sposób 
najdokładniejszy będzie ją ukazywał, a kiedy już odnajdzie jej podobiznę, aby umie-
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ścił ją w takim miejscu, aby inni ludzie mogli ją odwiedzać1. 
Zgodnie z obietnicą Maryi Kłossowski przeżył mimo licznych obrażeń. Zamieszkał 

we wsi Izabelin, w pobliżu Lichenia zostając kowalem. Wielokrotnie odbywał piel-
grzymki do miejsc kultu maryjnego, jednakże nie udało mu się odnaleźć podobizny 
Maryi, która mu się objawiła. Dopiero po23 latach poszukiwań Tomaszowi udało się 
w roku 1836 odnaleźć poszukiwany obraz. Wracając z pielgrzymki z Częstochowy 
we wsi Lgota, ujrzał pielgrzymów, którzy modlili się przy wizerunku Matki Bożej, za-
mieszczonym w przydrożnej kapliczce. Kiedy podszedł bliżej zauważył, iż wizerunek 
Maryi przedstawia Matkę Bożą, która mu się przed laty objawiła. Uzyskawszy pozwo-
lenie właściciela kapliczki, zabrał wizerunek Maryi i powiesił go w swoim domu. Ob-
razek był małych rozmiarów i wynosił jedynie 9,5 na 15,5 centymetra, jednak przez 
wiele lat Kłossowski modlił się przed jego obliczem. Kiedy w roku 1884 udało mu się 
przezwyciężyć ciężko chorobę postanowił przenieś wizerunek Maryi do lasu i umie-
ścić na drzewie. Tomasz zmarł w 1848 roku, a wówczas o obrazie pamiętał jedynie 
pasterz Mikołaj Sikatka, któremu w latach 1850-1852 parokrotnie objawiła się Matka 
Boża. Pasterz został posłańcem Maryi i miał przekazać ludziom, wiadomość, że mają 
się nawrócić i odmawiać modlitwy różańcowe. Ponadto Maryja przepowiedziała, iż 
nadejdą czasy w których wybuchnie epidemia, a uratować się jedynie będą mogły 
osoby, pokładające w niej nadzieje. Maryja obiecała także opiekować się narodem 
polskim w chwilach trudnych dla Polaków, a mówiąc to tuliła do piersi orła białego2.

Wiktorówki
W roku 1861około 14-16 letniej pasterce Marysi Murzańskiej objawiła się Matka 

Boża. W dniu tym jak co dzień dziewczyna wstała o świcie, aby zaprowadzić owce na 
halę. Kiedy weszła do pawilonu było już jasno i ciepło. Zmęczona swoją pracą Marysia 
położyła się na burce aby chwilę odpocząć i usnęła. Kiedy usłyszała szczekanie psa obu-
dziła się i chciała go uspokoić, jednak pies jeszcze głośniej zaczął szczekać. Wówczas 
Marysia wstała i zauważyła, że część jej owiec gdzieś zniknęła. Dziewczyna przestra-
szywszy się bardzo pobiegła ich szukać, lecz mimo wysiłku nie udało jej się to. Będąc 
w lesie i straciwszy nadzieje na odnalezienie zwierząt zaczęła głośno płakać i modlić 
się. Wówczas została oślepiona przez jasność, która niespodziewanie rozbłysła w lesie. 
W momencie kiedy mając zamknięte oczy upadła na kolana usłyszała głos: „Marysiu, 
wstań!”. Przestraszona dziewczyna nawet się nie poruszyła, jednak po chwili posłucha-
ła nieznajomego głosu. Kiedy otworzyła oczy zobaczyła uroczą kobietę na widok której 
poczuła się całkowicie bezpiecznie. Kobieta odziana była w białą suknię, a na jej ramio-
nach wisiał ciężki płaszcz w kolorze turkusowym. Cała postać kobiety była niezwykle 
jasna. Matka Boża zadała Marysi pytanie czy codziennie odmawia modlitwę, a słysząc 
odpowiedź negatywną jej twarz posmutniała. Następnie przekazała dziewczynie prze-
słanie, mówiące o tym, iż bez codziennej modlitwy cały świat czeka zagłada. Ponadto 
poinformowała Marysię, że jej syn wyczekuje modlitwy i bardzo cierpi kiedy widzi jak 
ludzie go opuszczają. Po czym ponownie Maryja poprosiła o modlitwę i pokutę za grze-
chy, gdyż żaden człowiek nie wie kiedy nadejdzie jego kres. Na koniec Maryja wskazała 
miejsce gdzie znajdują się zgubione owce dziewczyny i zniknęła3.

1  G. Schmertzing, Tajemnica Maryi. Objawiam się światu, wyd. Klub dla Ciebie, Warszawa 2008,s. 43-48.
2  Ibidem.
3  Objawienie w Wiktorówkach [online], http://www.kultmaryjny.pl/objawienie-w-wiktorowkach-polska-1861/, 
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Gietrzwałd 
W roku 1877, 11-letnia Justyna Szafranska wracała do domu pełna radości, po-

nieważ zdała egzamin z katechezy i mogła przystąpić do I Komunii Świętej. Nie-
spodziewanie coś kazało jej się zatrzymać. Matka która towarzyszyła jej chciała jak 
najszybciej wrócić do domu dlatego poprosiła córkę aby się nie zatrzymywała. Jed-
nak Justyna chciała zobaczyć skąd dochodzi niezwykła jasność na drzewie. Kiedy 
przybliżyła się do tego miejsca ujrzała Matkę Bożą siedzącą na złotym tronie. Mary-
ja, była bardzo piękna, miała długie, falujące włosy. Po chwili obok Maryi zjawił się 
mały anioł ubrany w złotą sukienkę. Kiedy Anioł ukłonił się, Maryja wstała i uniosła 
się w niebo znikając z pola widzenia dziewczynie4. 

Maryja drugi raz objawiła się Justynie oraz jej koleżance Barbarze Samulowskiej 
w wigilię uroczystości świętych Piotra i Pawła. W chwili kiedy dzwon zabrzmiał na 
wieczorny Anioł Pański, drzewo ponownie pokryło się blaskiem. Na początku uka-
zał się dziewczynom tron a następnie usiadła na nim Maryja nad którą stali dwaj 
aniołowie. Maryja odziana była w biała szatę. Po chwili do Maryi zostało przyniesio-
ne przez aniołów Dzieciątko, które promieniowało jasnym światłem. Ubrane było w 
białą, wyszywaną złotem szatę a w lewej ręce trzymało kule zwieńczoną krzyżem 
stanowiącą insygnium władzy królewskiej. Po chwili cała scena zniknęła. Jednak 
nie było to ostatnie objawienie Maryi, dzień później w dniu parafialnego odpustu 
ponownie dziewczyny z niedowierzaniem spoglądały na zstąpienie Maryi z nieba. 
Następnego dnia scena się powtórzyła jednak dziewczyny za namową proboszcza 
odważyły się zapytać Maryję czego on nich oczekuje. Maryja natomiast odpowie-
działa im, iż chce, aby każdego dnia odmawiały różaniec i po tych słowach zniknęła5. 

W dniu pierwszej komunii Justyna modląc się pod klonem ponownie ujrzała Ma-
ryję, wówczas zapytała ją zgodnie z poleceniem proboszczom: kim jest oraz czy w 
miejsce objawień mogą przybywać chorzy w celu uzdrowienia. Na pierwsze pytanie 
Maryja odpowiedziała: „Jam jest Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta”. Z 
kolei na drugie pytanie nie udzieliła odpowiedzi po czym zniknęła. W objawieniu nie 
brała udziału Barbara, która nie zdążyła na spotkanie z Maryją przez co widziała tyl-
ko jasność. Jednak Barbara została odwiedzona przez Maryję w jej domu w którym 
przekazała jej informację, iż będzie na ziemi jeszcze przez dwa miesiące oraz poprosiła 
o murowaną kapliczkę bądź krzyż w miejscu częstych objawień. Społeczność lokal-
na, aby spełnić prośbę Maryi zamówiła figurę w Monachium. Kiedy figura została za-
montowana Maryja objawiła się ponownie podkreślając istotność różańca oraz mszy 
świętych. A także zaleciła, aby słuchać swoich spowiedników, po czym zniknęła6.

Nowa Osuchowa
Zanim Matka Boża objawiła się w roku 1910 w Osuchowej Nowej kilkadziesiąt lat 

wcześniej kilka osób z tej miejscowości doznało dziwnych widzeń. Mężczyzna ujrzał 
tajemniczą postać z pękiem kluczy pasujących do świątyni. Z kolei dwunastoletnia 
Dorota Szydlik, podczas wypasania w lesie owiec zobaczyła piękny obraz Matki Bo-
skiej Częstochowskiej, z którego bił delikatny blask. Natomiast Andrzej Piórkowski 

dostęp: 10.11.2017.
4  K. Bielawny, Gietrzwałd – miejsce objawień Maryjnych, Warmińskie Wyd. Diecezjalne, Olsztyn 2014, s. 18 -20.
5  Ibidem, s. 22-40
6  Ibidem.
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miał wizję księdza, który odprawiał mszę7.
Jednak największe objawienia miało miejsce kiedy trzy dziewczynki – Józefa 

Chrostowska, Rozalia Kulesza i Zofia Lewandowska z Osuchowej były w pobliżu 
strumienia wracając do domu z katechezy. Ponieważ pogoda była bardzo ładna po-
stanowiły zatrzymać się chwilę przy wodzie w pobliżu lasu. Wówczas dwie z nich, 
Józefa i Rozalia, zobaczyły złote promienie opadające z nieba, ozdobione kolorami 
tęczy. Z tych kolorów wyłoniła się postać kobiety, odzianej w białą suknię, przepa-
saną jasno niebieską szarfą. Na jej ramionach zawieszony był biały płaszcz spięty 
pod szyją złotą klamrą. Cała postać rozświetlona była jasnymi promieniami. Na-
około kobiety widniało piętnaście kwiatów białej róży. Przestraszone dziewczynki 
klęknęły i zaczęły odmawiać. „Anioł Pański”. Objawienie to ponownie się powtórzy-
ło następnego dnia. Od tego objawienia razem z dziewczynkami modliło się także 
wiele innych ludzi w miejscu spotkania. W trzeci dzień objawień Matka Boża uka-
zała się Mariannie Andryszczyk. Kobieta ta onieśmielona tym co się stało przez trzy 
godziny klęczała pochłonięta modlitwą. Od tego dnia dziewczynki razem z Marian-
ną Andryszczyk miały widzenia każdego dnia podczas odmawiania modlitwy. Kie-
dy Maryja ponownie ukazała się Mariannie tydzień przed odpustem św. Barbary w 
Porębie skierowała do niej następujące słowa: „Jam jest Służebnica Pańska, Matka 
Boża Częstochowska”. Następne objawienie miało miejsce osiem miesięcy przed 
wybuchem wojny, wówczas Maryja powiedziała Mariannie, że jej syn Jezus gniewa 
się na cały świat i przez grzeszników miara Bożej Sprawiedliwości została przelana.

Pod koniec roku 1914 Marianna Andryszczyk ponownie ujrzała Matkę Bożą, któ-
ra trzymała w prawej dłoni miecz i ponownie powiedziała, iż syn jej jest zagnie-
wany i kara spotka całą ludzkość. Mówiąc te słowa Maryja uniosła miecz w górę i 
zwracała go na wszystkie strony świata. Następnie Marianna ujrzała obraz bitwy i 
wielkiego rozlewu krwi a także dużo zmarłych. Maryja widząc przerażenie w oczach 
Marianny rzekła do niej, aby wszystkich poinformowała o tym co widziała, tak by 
mogli przyjść na miejsce objawienia prosząc o opiekę, wówczas zostaną wysłuchani. 
Po tych słowach Maryja zniknęła8.

Warszawa, Siekierki
Wiosną 1943 roku nastoletnia dziewczyna imieniem Władzia, spoglądała przez 

okno na strychu, kiedy niespodziewanie ujrzała na tle pobliskiego drzewa świetlistą, 
postać przepięknej kobiety, która ubrana była w biały welon oraz białą szatę, prze-
pasaną szarfą w kolorze niebieskim, unoszącą się w powietrzu na małej chmurce. 
Nad jej głową widniały świecące gwiazdy. Dziewczyna była tak zauroczona tą sceną, 
iż nie mogła oderwać od niej oczu jednak w dalszym ciągu kontynuowała rozpoczętą 
przed objawieniem modlitwę.

Dziewczyna jeszcze kilkakrotnie miała widzenia Maryi i za każdym razem uśmie-
chała się do niej. Rodzice Władzi negatywnie podchodzili do tej sytuacji dlatego 
zdecydowali się posłać dziewczynę na badania specjalistyczne z których wynikło, 
iż dziewczyna jest całkiem zdrowa. Widzenia Wandzi trwały długie lata jednak do-
piero w roku1943 Maryja pierwszy raz odezwała się do dziewczyny. Nakazała jej 

7  Początki Kultu Maryjnego - Objawienia Matki Bożej [online] http://www.osuchowa.pl/obiekty.html, dostęp 
13.11.2017.

8  Ibidem.
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zapalić lampkę i przynieść różaniec. Następnie Maryja rzekła aby ludzie śpiewali i 
modlili się do jej osoby, a także postawili na jej cześć kaplicę lub krzyż. W następnych 
dniach Maryja objawiała się dziewczynie i dyktowała jej litania oraz koronkę. Częste 
objawienia spowodowały przybywanie do miejscowości Siekierki dużej liczby osób 
modlących się do Matki Bożej9.

Częstochowa
Siostra Zakonna podczas modlitwy w roku 1997za Kościół Święty, ojczyznę oraz 

cały świat, ujrzała przed sobą poszczególne elementy globu ziemskiego, który roz-
dzierają błyskawice, ogień i wylew wód. Następnie widziała uciekających w prze-
rażeniu ludzi którzy chcieli schronić się w murach kościoła. Wielu z nich na głos 
spowiadało się Bogu wyznając wszystkie grzechy i prosząc go o pomoc. Wizja ta 
wzbudziła przerażenie w siostrze zakonnej zwłaszcza jak ujrzała bramy piekieł. Na-
gle usłyszała ciepły głos Maryi i wizja zniknęła. Maryja mówiła do zakonnicy, że jeśli 
ludzie się nie nawrócą i nie zaczną się modlić spotka ich kara Boża. Jedynie osoby, 
które nawrócą się i zaczną żyć w zgodzie z Bogiem będą uratowane. Po tych słowach 
wszystko zniknęło10.

Oława 
Kazimierz Domański, 47-letni robotnik podczas wypadku w trakcie wykonywa-

nia pracy doznał urazu głowy i jednostronnego paraliżu. W 1981 roku w wieczór 
poprzedzający operację mózgu objawia się Kazimierzowi Maryja, która go uzdrawia. 
Dodatkowo otrzymał od niej dar uwalniania ludzi od bólu fizycznego i duchowego 
przez nakładanie rąk11.

Drugie objawienie Maryjne nastąpiło w czerwca 1983 roku. Wówczas ukazała się 
ona Kazimierzowi i przekazała mu przesłanie, w którym wzywa wszystkich ludzi, z 
którymi ma kontakt, do modlitwy, pokuty i spowiedzi. Po drugim objawieniu Maryja 
ukazywała się Kazimierzowi jeszcze wiele razu przekazując mu rozmaite przesłania.

Początkowo Kazimierza nachodziła milicja, a pielgrzymów modlących się w miej-
scu objawienia zatrzymywano i straszono różnymi karami. Jednak kiedy zmienił się 
system polityczny pielgrzymi mogli bez problemów modlić się do Maryi12.

Nowy Dwór Mazowiecki 
Dziesięcioletni Robert Rzepakowski podczas zabawy pod drzewem zauważył 

niezwykłe zjawisko. Drzewo rozbłysło jasnym blaskiem a obok niego stała Matka 
Boża ubrana w długą białą suknię. Włosy Maryi były długie i otoczone aureolą. W 
ręku ściskała krzyż. Widzenie to miała także następnego dnia matka Roberta. Po tym 
wydarzeniu wielu pielgrzymów przybywało, aby modlić się w miejscu objawienia13. 

9  Siekierki 1943 – 1949 r. [online] http://www.swzygmunt.knc.pl/MARYapparitionsPOLAND/HTMs/1943_MA-
RYappPOLAND_SIEKIERKI_01.htm, dostęp:13.11.2017.

10  Wizja siostry zakonnej w kaplicy na Jasnej Górze w 1997 r. [online] https://dzieckonmp.wordpress.
com/2010/07/23/straszne-chwile-oczyszczenia-swiata/, dostęp:15.11.2017.

11  R. Laurentin, Współczesne objawienia Najświętszej Maryi Panny, wyd. Exter, Gdańsk 1995, s. 226-227.
12  Ibidem.
13  G. Hierzenbergenr, O. Nedomansky, Księga objawień maryjnych od I do XX w. „Przybywam uratować świat”, 

Oficyna wydawniczo-poligraficzna „Adam”, Warszawa 2003, s. 571- 571.
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Warszawa 
Helena Kowalska w roku 1925 r zostaje przyjęta do Zgromadzenia Sióstr Mat-

ki Bożej Miłosierdzia i wybiera imię Maria Faustyna. Prowadzi życie skromne, lecz 
mocno powiązane z Jezusem, Maryją oraz światem religijnym. Zły stan zdrowia po-
woduje, że Faustyna często przebywa w szpitalu, w którym to wielokrotnie objawia 
jej się Matka Boża. W swoim dzienniku Faustyna zanotowała szczegółowo przebieg 
tych wydarzeń. Można z nich dowiedzieć się, iż pewnej nocy przybyła do niej Maryja 
wraz z dzieciątkiem na ręku. Kiedy siostra zakonna zadała Maryi pytanie czy wie 
jak bardzo cierpi, Maryja odrzekła jej, że wie i że z nią współczuje. Po tych słowach 
Matka Boże uśmiechnąwszy się zniknęła. Innym razem Maryja objawiła się Fausty-
nie, lecz tym razem na jej twarzy był smutek. Okazało się, że Maryja przybywa ze złą 
informacją dla Faustyny, która ma jeszcze ciężej zachorować. Przepowiednia Matki 
Bożej spełniła się już następnego dnia. Kolejne objawienie nastąpiło w dniu Wnie-
bowzięcia Matki Bożej, na uroczystości w której Faustyna nie mogła brać udziału z 
powodu choroby. W dniu tym Faustyna modliła się jeszcze mocniej niż zazwyczaj, 
kiedy niespodziewanie zjawiła się Maryja, prosząc ją o jeszcze więcej modlitwy oraz 
o to, aby przez dziewięć dni przyjmowała komunię świętą14. 

Podczas jednej ze spowiedzi spowiednik poprosił Faustynę o modlitwę w jego 
intencji, kobieta zgodziła się i zaczęła odmawiać nowennę do Matki Bożej. Kiedy mo-
dlitwa dobiegła końca Maryja ponownie ukazała się z dzieciątkiem na ręku. Oprócz 
Maryi Faustyna dostrzegła również swojego spowiednika, którego Maryja osłoniła 
płaszczem, po czym widzenie się zakończyło. Wśród wielu innych objawień Maryj-
nych jakie doznała Faustyna dwa z nich były szczególnie ważne dla zakonnicy. Pew-
nego wieczora ujrzała bowiem Maryję z obnażoną piersią i mieczem, która płakała 
i ochraniała ludzkość przed wielką karą Bożą. Z kolei podczas innego objawienia 
Faustyna ujrzała Matkę Bożą niezwykle piękną, ubraną w białą suknię ze złotymi 
gwiazdami, przepasaną złotym pasem, płaszcz natomiast był koloru szafirowego, na 
głowie miała welon, w włosy rozpuszczone lśniły pod złotą koroną. Na ręku Maryi 
siedziało dzieciątko. Maryja rzekła, iż jest Matką Bożą Kapłańską i prawą rękę unio-
sła w górę mówiąc błogosławieństwa dla Polski i kapłanów. Siostra Faustyna sta-
rannie zapisywała w swoim dzienniku wszystkie objawienia, chcąc aby każdy mógł 
poznać to co i jej było dane przez Maryję wiedzieć15. 

Analiza cech wspólnych występujących w objawieniach maryjnych
Na podstawie objawień opisanych w niniejszym artykule dostrzec można pewne 

podobieństwa, jakie występują w tych wydarzeniach. Grupą osób, którym ukazała się 
Matka Boża jest: ciężko ranny żołnierz; pasterz,14-16 letnia pasterka Marysia, 11 let-
nia dziewczyna Justyna, nastoletnia Barbara, trzy dziewczynki, nastoletnia Władzia, 
siostra zakonna, 47 letni robotnik po wypadku, dziesięcioletni Robert, siostra zakonna 
Faustyna. Wśród wymienionych osób wskazać można na występowanie wspólnych 
cech takich jak w większości młody wiek osób, którym objawiła się Maryja bądź osób 
starszych, które w chwili objawienia były chore czy też sióstr zakonnych czyli osób 
które w pełni poświęciły się dla wiary. Najczęściej Maryja ukazywała się dzieciom lub 
nastolatkom, ponieważ osoby te można uznać za przyszłość dla całego narodu. Po-

14  Ibidem, s.310- 316.
15  Ibidem.
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nadto osoby młode nie mają jeszcze popełnionych tak licznych grzechów jak osoby 
starsze, są one otwarte na dobre słowo i szybciej przyjmą do swego serca słowa Maryi 
aniżeli osoby starsze, które często mają problem z bezwarunkowym wierzeniem. 

Matka Boska objawiając się osobom starszym wybrała ciężko rannego żołnierza, 
pasterza, robotnika, który doznał obrażeń mózgu podczas wypadku, oraz dwie sio-
stry zakonne w tym często chorującą siostrę Faustynę. Osoby te łączy skromne życie, 
bez bogactw i wygód bądź ciężki stan zdrowia. Osoby ciężko pracujące, oddające 
się w całości pod opiekę Boga oraz chore, których kres życia może nastąpić już nie-
bawem są podobnie jak osoby młode bardziej ufne i otwarte na przekaz maryjny. 
Osoby te nie mają nic do stracenia dlatego mają w sobie więcej wiary, co może być 
powodem, iż to właśnie one zostały wybrane by ujrzeć Matę Boską. 

Istotne są także okoliczności oraz miejsce w których doszło do objawienia. W przy-
padku Tomasza Kłossowskiego był to plac bitwy na którym leżał ranny i ostatkiem 
sił modli się do Matki Bożej prosząc ją o pomoc. W przypadku pasterki Marysi był to 
las w którym dziewczyna płakała i modliła się aby odnaleźć zagubione owce. Nato-
miast Justynie przed objawieniem, również w lesie, towarzyszyła radość ze zdania 
egzaminów dopuszczających ją do Pierwszej Komunii. Również motyw katechezy 
pojawia się w przypadku trzech dziewczynek, które wracały przez las do domu po 
jej zakończeniu. W przypadku Władzi objawienie nastąpiło na drzewie w ogrodzie, w 
trakcie odmawiania modlitwy. Podczas modlitwy w kościele za ojczyznę i cały świat 
ukazała się Maryja jednej z sióstr zakonnych natomiast choremu robotnikowi Matka 
Boża ukazała się przed operacją mózgu w szpitalu. W przypadku dziesięcioletnie-
go Roberta objawienie miało miejsce na drzewie w trakcie zabawy. Siostra Faustyna 
wielokrotnie doznała objawień Maryjnych z czego duża liczba ma miejsce w szpitalu. 
Objawienia są poprzedzane modlitwami. Elementem który często się powtarza jest 
miejsce objawienia, najczęściej jest to drzewo lub las. Takie miejsca mogła wybrać 
na swoje objawienie Matka Boża ponieważ nie stworzył ich człowiek lecz są dziełem 
samego Boga, miejsca takie są przeważnie opustoszałe i nikt nie zakłóciłby w nich 
spotkania Maryi z człowiekiem. Objawieniom towarzyszy najczęściej modlitwa. Mo-
dlitwa jest rozmową pomiędzy światem ludzkim a Bożym. Osoby modlące się mają 
otwarte serca na miłość Bożą przez co w pełni docenią cud objawienia. 

Ważnym elementem jest także sam wygląd Maryi, jaki opisują osoby mające obja-
wienia. Tomasz Kłossowski opisuje Maryję jako kobietę nieskazitelnej urody, ubraną 
w amarantową suknię za znakiem orła białego na piersi. Marysi ukazała się Matka 
Boża, która była pięknej urody, odziana w białą suknie oraz turkusowy płaszcz. Ju-
styna natomiast widziała Matkę Boską siedzącą na złotym tronie obok której stało 
dwóch aniołów. Maryja była piękna, miała długie włosy. Podczas drugiego objawie-
nia Maryja ubrana była w białą szatę a w ręce trzymała kulę zwieńczoną krzyżem. 
Podczas objawień Maryi zawsze towarzyszyła niezwykła jasność. Jasność towarzy-
szyła także Maryi podczas objawień trzem dziewczynkom. Wówczas Matka Boża 
ubrana była w białą suknię przepasaną jasno niebieską szarfą, a na jej ramionach 
wisiał biały płaszcz. Podczas objawienia Mariannie Maryja trzymała w dłoni miecz. 
Matka Boska ukazując się Władzi również została opisana jako niezwykle piękna ko-
bieta, ubrana w białą szatę z welonem oraz niebieski pas. Również i w tym przypad-
ku Maryi towarzyszyła jasność. Białą suknię miała Maryja także podczas objawienia 
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się dziesięcioletniemu Robertowi. Maryja ściskała w dłoni krzyż a wokół roztaczała 
się jasność. Podczas wielokrotnych objawień jakie doznała siostra Faustyna Mary-
ja niekiedy objawiała się wraz z dzieciątkiem. Podczas jednego z objawień Maryja 
była z obnażoną piersią i mieczem. Z kolei innym razem Faustynie ukazała się Matka 
Boża odziana w piękną białą suknie przepasaną złotym pasem oraz z płaszczem ko-
loru szafiru. Na głowie miała złotą koronę. 

Z przytoczonych objawień wynika, że Maryja była osobą nieskazitelnej urody, 
miała długie jasne włosy. W każdym z objawień Maryja ma na sobie szatę w jasnych 
kolorach wśród których dominuje biel i niebieski. Za każdym razem towarzyszy Ma-
ryi jasność, która otacza ją z każdej strony. Matka Boża pojawia się czasami z dzie-
ciątkiem na ręku bądź z mieczem – symbolem walki. 

Ostatnim omawianym czynnikiem są przesłania i prośby Maryjne. Matka Boża 
ukazując się poszczególnym osobom chce im przekazać ważne informacje za które 
oczekuje odwdzięczenia. Tomaszowi Maryja poleciła odnaleźć obraz ją ukazujący. 
Mikołaj otrzymał od Maryi informacje o mającej nadejść epidemii oraz o tym żeby 
ludzie się nawrócili jeśli chcą się uratować. Również Marysi powiedziała Matka Boża 
o zagładzie jaką czeka ludzkość jeśli nie zacznie się modlić. W przypadku Justyny i 
Barbary Maryja zapytana czego od nich oczekuje odrzekła iż codziennej modlitwy. 
Ponadto poprosiła o postawienie krzyża lub murowanej kapliczki na jej cześć. Pod-
czas ukazania się Mariannie Matka Boża powiedziała o wielkim gniewie Jezusa na 
ludzkość która przestała się modlić i którą czeka kara Boska, jeśli nie zaczną prosić 
o wybaczenie. W przypadku Władzi Maryja poprosiła o odmawianie różańca i litanii 
oraz o postawienie na jej cześć kaplicy lub krzyża. Ostrzeżenie przed karą Boską 
dała Maryja także siostrze zakonnej, którą poinformowała, iż tylko szczera modlitwa 
może uratować ludzkość. Liczne przesłania o nawrócenie skierowała Maryja także 
Kazimierzowi prosząc go by przekazał je wszystkim ludziom. Matka Boża objawia-
jąc się siostrze Faustynie prosiła ją o jeszcze więcej modlitwy, oraz ostrzegała przed 
karą boską za brak wystarczającej pokuty i modlitwy. 

Każde z przesłań Maryjnych miało na celu ostrzeżenie ludności przed karą jaka 
może ich spotkać jeśli nie nawrócą się i nie zaczną żyć w zgodzie z Bogiem. Maryja 
wprost żądała modlitwy która miałaby być jedynym ratunkiem przed zbliżającą się 
zagładą. Prośby o postawienie krzyża lub kaplicy jakie wypowiadała Maryja mogły 
mieć na celu utworzenie nowych miejsc kultu w których ludność mogłaby się spo-
tykać na wspólnej modlitwie. Przyjąć można, iż przekazywane złe wieści o mogącej 
nastąpić karze Boskiej podczas objawień ukazują zatroskanie Matki Bożej, która 
chce wspierać ludzi i podpowiada im co należy zrobić aby tej kary uniknąć.

Zakończenie
Objawienia maryjne stanowią obiekt zainteresowań zarówno władz kościelnych 

jak i naukowców zajmujących się badaniem zjawiska nadnaturalnych. Osoby wie-
rząc odbywają liczne pielgrzymki do miejsc, w których objawiła się Matka Boża nie-
zależnie od tego czy dane objawienie zostało zaakceptowane przez władze kościelne 
czy też nie. Wspólna modlitwa wiernych w miejscu w którym doszło do objawienia 
pogłębia wiarę i łączy wiernych w jeden Kościół Boży. Cechy wspólne towarzyszące 
objawieniom mogą stanowić o ich autentyczności, gdyż Matka Boża jest tylko jedna 
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i objawia się zawsze w konkretnym celu, którym najczęściej jest ostrzeżenie przed 
niebezpieczeństwem jakie czeka ludzkość która grzeszy. Maryja podczas objawień 
daje się poznać jako osoba dobra i troskliwa, która nie chce zagłady ludzi, lecz chce 
im pomóc. Przez to często prosi o modlitwę i o postawienie krzyża lub kaplicy, która 
była by miejscem wspólnych modlitw. Maryja starannie wybiera osoby którym się 
objawia. Są to osoby żyjące skromie, pobożnie, osoby, które nie będą wątpić w słowa 
jakie im przekaże. Dlatego też często objawia się dzieciom, które są ufne, i w pełni 
wierzą w to co widzą. 

Objawienia maryjne jakie miały miejsce w Polsce w XIX i XX wieku stanowią 
cząstkę wszystkich objawień maryjnych na całym świecie. Matka Boża poprzez ob-
jawienia w różnych miejscach na świecie daje szansę nawrócenia się wszystkim, po-
nieważ wszystkich traktuje równo, jako swoje dzieci. 

Streszczenie:
Objawienia Matki Bożej stanowią ważne wydarzenie nie tylko dla osoby, która je 

doznała, ale także dla całej społeczności lokalnej. Wiążą się one z powstaniem kultu 
maryjnego do którego przybywają pielgrzymi w celu umocnienia wiary i wspólnej 
modlitwy. Maryja najbardziej umiłowała osoby prosto żyjące, skromnie i przestrze-
gające przykazań Bożych, dlatego to właśnie takim osobom najczęściej się ukazywa-
ła. Były to osoby bardzo młode, otwarte na łaskę Bożą, bądź, osoby chore, które całe 
swoje życie zawierzają Bogu i tylko w nim mają swoją nadzieję. Każdemu objawieniu 
towarzyszyła jasność, która rozświetlała całą postać Maryi, opisywanej jako osoba 
o nieskazitelnej urodzie. Matka Boża do objawień upodobała sobie najbardziej lasy 
bądź drzewa, miejsca, które są stworzone przez Boga oraz nie są w centrum, tak aby 
móc w ciszy ukazać się tylko konkretnym osobom. Przesłaniom Maryi zawsze towa-
rzyszą dobre intencje, chce ona przestrzec ludzi przed karą jaka może ich spotkać 
za grzeszne życie. Matka Boża oprócz ostrzeżeń daje też wiernym wskazówki, któ-
rych należy przestrzegać aby nie narazić się na gniew Boży. Pomimo tego, iż każde 
objawienie maryjne jest inne, posiada pewne cechy wspólne, które stanowić mogą 
podstawę do głębszych rozważań tego zjawiska. 

Słowa kluczowe: Objawienia, Matka Boża, przesłania, modlitwa, kult religijny.

Summary:
Similarities between the Marian apparitions in Poland in the 19th and 20th centuries
Our Lady’s apparitions are an important event not only for the person who suf-

fered, but also for the whole community. They are related to the rise of the cult of 
Mary to which the pilgrims come to strengthen their faith and to pray together. Mary 
loved the simple est living people, modest and obedient to the commandments of 
God, so it was the people who most often appeared. They were very young people 
who were open to the grace of God or people who were sick who entrust their entire 
lives to God, and only in him have their hope. Each manifestation was accompanied 
by the brightness that illuminated the whole figure of Mary, described as a person of 
impeccable beauty. Our Lady of the apparitions liked the most or forest trees, which 
are nature created by God and are not in the center, to be able to appear in silence 
only to special people. Mary is always accompanied by good intentions, she wants 
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to obey the people by the punishment that they may encounter for sinful life. Our 
Lady, in addition to the warnings, also gives faithful guidance that must be followed 
to avoid falling into the wrath of God. Although every Marian apparition is different, 
it has some common features which can form the basis for a deeper reflection of this 
phenomenon.

Key words: Revelation, Mother of God, prayer, religious cult
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Pomoc społeczna w Polsce do 1918 roku

Absolwentka kierunków: historii, politologii, socjologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i pody-
plomowych studiów z Podstaw Prawa Ukraińskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lubli-
nie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół systemu politycznego i historii Ukrainy, ponadto funkcjonowa-
nia zawodowego asystentów rodzin i pracowników socjalnych.

 

 mgr Sylwia Zubrzycka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wprowadzenie
Podobnie jak w innych krajach europejskich, historia pomocy społecznej w Pol-

sce wiązana była w pierwszym okresie przede wszystkim z działalnością organizacji 
kościelnych, a od XIX wieku – również dobroczynnych towarzystw filantropijnych. 
Cieniem na kształtowaniu się struktur pomocy społecznej położył się fakt utraty 
państwowości w 1795 roku. W czasach zaborów, Polska nie miała żadnych szans na 
stworzenie homogenicznego systemu prawa i sieci instytucjonalnej świadczących 
pomoc społeczną, podczas gdy w tym samym czasie rozwój nowoczesnych form po-
mocy społecznej wraz z wyraźną zmianą jej charakteru nabrał ogromnego tempa 
na zachodzie Europy. Czynniki te sprawiły, że po odzyskaniu niepodległości w 1918 
roku Polska stanęła przed koniecznością nadrabiania znacznych zaległości w przed-
miocie polityki i pracy społecznej.

Średniowiecze
Początki działalności, którą można przyrównać do współczesnego ujęcia pomocy 

społecznej wiążą się z chrystianizacją Polski w 966 roku, po której to dacie nasz kraj 
został włączony w dominującą w ówczesnej Europie doktrynę ścisłego wiązania 
życia publicznego z aksjomatami chrześcijańskimi. Przybyli na polskie ziemie du-
chowni, zwłaszcza z Francji, wprowadzali nowe w polskich warunkach pierwiastki 
pracy społecznej przede wszystkim w postaci szkół, a ponadto szpitali. Tak jak i w 
innych państwach Europy organizacje kościelne odegrały wówczas kluczową rolę w 
implementacji działalności charytatywnej, bodźców do niej szukając przede wszyst-
kim w źródłach chrześcijańskich, niż w tradycyjnej w polskich warunkach plemien-
nej solidarności1. Pierwsze zakłady dobroczynne, mające formę placówek opiekuń-
czych (bardziej aniżeli zdrowotnych) były zakładane również dzięki darowiznom 
możnowładców i książąt; co charakterystyczne, zlecano ich prowadzenie osobom 
duchownym sformowanym w różnych zakonach o charakterze otwartym. Wykony-
wały one funkcje związane nie tylko z udzielaniem schronienia starcom, sierotom, 

1  E. Leś, Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, 
Warszawa 2000, s. 36.
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pielgrzymom, lecz również zapewniały pożywienie dzieciom i osobom ubogim. Po-
dobnie zresztą parafie i bractwa religijne (np. Bractwo św. Łazarza) świadczyły po-
moc polegającą na rozdzielaniu jałmużny i innych formach wsparcia najuboższych2. 

W średniowiecznej Polsce nie istniała co do zasady jakakolwiek ingerencja władzy 
państwowej w problematykę organizacji i funkcjonowania pracy socjalnej. Pierw-
szym aktem prawnym zawierającym wzmiankę na te tematy były statuty wiślickie 
Kazimierza Wielkiego z roku 1347, w którym znalazła się regulacja opieki nad psy-
chicznie chorymi oraz statuty piotrkowskie Jana Olbrachta z 1496 roku, w których 
przewidziano licencjonowanie żebraków oraz określenie tzw. „kontyngentów żebra-
czych”, czyli maksymalnej dopuszczalnej liczby żebrzących3. Zadaniem tym obarczo-
no parafie, które miały od tej pory wydawać żebrakom stosowne świadectwa4.

Nowożytność
W dalszym toku dziejów, w czasach reformacji pojawiły się warunki do przedys-

kutowania roli Kościoła i organizacji z nim związanych w praktycznym wykonywaniu 
pomocy społecznej. Pojawiła się również szansa redefinicji celów i instrumentów tej-
że pomocy. Niestety, z racji słabej implementacji zdobyczy reformacji na ziemiach pol-
skich, nie doszło do istotnych przeobrażeń w tej mierze. Mimo, że wysuwano całkiem 
zrozumiałe i przekonujące argumenty, że szpitale, będące podstawową formą zbioro-
wej dobroczynności, powinny podlegać nadzorowi państwowemu, opór kleru stanął 
na przeszkodzie realizacji tych celów. Ważną, pionierską wręcz ideą była również za-
proponowana przez Andrzeja Frycza Modrzewskiego reforma polegająca na wprowa-
dzeniu całkowicie świeckiego urzędu do spraw pomocy ubogich, który również zarzą-
dzałby majątkiem oraz funduszami poświęconymi tejże pomocy, to podobnie jak w 
wyżej wspomnianym przypadku nie doszło do przeniesienia tych teoretycznych roz-
ważań na grunt polskiej praktyki5. Bez echa pozostały również postulaty tego wybitne-
go myśliciela, by prawo bardziej chroniło tych, którym przez biedę trudniej jest ustrzec 
się przed złem i którzy doznają ciągłych krzywd przez swoje upośledzenie społeczne6.

Dla oddania sprawiedliwości, należy jednak podkreślić, że okres kontrreformacji 
nie był w Polsce całkowicie jałowy z punktu widzenia rozwoju pomocy społecznej, 
ponieważ właśnie wtedy datują się początki wielu bractw religijnych, mających cha-
rakter stowarzyszeń charytatywnych. Co ciekawe, mimo zdecydowanej dominacji re-
ligii rzymskokatolickiej, istniały również na ziemiach polskich bractwa ewangelickie, 
cerkiewne, tatarskie i żydowskie7. Pod względem skali zaangażowania i struktury or-
ganizacyjnej palmę pierwszeństwa wśród nich przyznawano Arcybractwu Miłosier-
dzia. Jego założycielem był XVI wieczny jezuita, ksiądz Piotr Skarga. Godne uwagi są 
charakterystyczne cechy organizacji tego bractwa, wśród których należy wymienić:

- wyodrębnienie poszczególnych funkcji i zadań stowarzyszenia,
- wspólne podejmowane decyzji o rodzaju i rozmiarze udzielanej indywidualnie 

pomocy,

2  E. Leś, Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Warszawa 2001, s. 19 - 20.
3  J. Krzyszkowski, Inkluzywne wspólnoty czyli o roli polityki społecznej w samorządzie, Warszawa 2014, s. 18, doku-

ment zaczerpnięto ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, http://kkz.mcps-efs.pl, [dostęp 1.11. 2016 r.]
4  J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, Społeczne dzieje pomocy człowiekowi od filantropii greckiej do pracy socjalnej, s. 217.
5  E. Leś, Zarys…, dz. cyt., s. 23.
6  J. Radwan – Pragłowski, K. Frysztacki, dz. cyt., s. 219.
7  E. Leś, Zarys…, dz. cyt., s. 28-30.
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- rozszerzenie zakresu podmiotowego udzielanej pomocy również na kobiety i 
dziewczęta,

- wprowadzenie kategorii wizytatorów, badających wiarygodność osób udających 
się po pomoc do bractwa,

- wydzielenie funduszy przeznaczonych wyłącznie na pomoc społeczną z ogólne-
go budżetu zgromadzenia,

- stworzenie specjalnego parabanku („Montis Pietatis”), zwanego Bankiem Poboż-
nych, który dbając o jak najniższe oprocentowanie udzielanych z jego środków poży-
czek mógł w ten sposób przeciwstawiać się pladze lichwiarskich kredytów8,

rozszerzenie katalogu interesariuszy bractwa o najwybitniejsze osobistości ów-
czesnego życia publicznego, w tym o członków rodziny królewskiej9.

Idee Oświecenia przyniosły nowe rozumienie dobroczynności i filantropii, po-
strzeganych nie wyłącznie jako wyraz miłości do Boga, ale także humanizmu świec-
kiego. Formą pomocy uzasadnioną dobrem klienta i racjonalnością ekonomiczną sta-
ła się praca, a zachodnioeuropejska koncepcja domów pracy przymusowej została 
przejęta przez polskie organizacje dobroczynne okresu stanisławowskiego. Pomoc 
przez pracę stała się główną formą realizowaną w przekształconych w manufaktury 
instytucjach dobroczynnych, czemu sprzyjało ożywienie gospodarcze i związany z 
nim popyt na siłę roboczą. Do pomocy potrzebującym zaangażowano państwo, któ-
re podjęło próby ewidencji funduszy szpitalnych, określenia zasad przyznawania 
wsparcia oraz sekularyzacji organizacji opieki poprzez wprowadzenie świeckich za-
rządów nad szpitalami i koordynację działań pomocowych. Państwo inicjowało bądź 
udzielało wsparcia programom opiekuńczym (Instytut Ubogich, Towarzystwo Do-
broczynności) oraz podejmowało próby ustanowienia państwowej administracji w 
dziedzinie opieki społecznej, czego dowodem było powołanie przez Sejm Czteroletni 
(1791) komisji policji, w których gestii były m.in. sprawy opieki społecznej10. Oprócz 
znacznego rozwoju domów pracy przymusowej, w których umieszczano ludzi z mar-
ginesu społecznego, publicznym nadzorem objęto szpitalnictwo, co znacznie zwięk-
szyło zakres ich działania. W szpitalach zaczęto diagnozować chorych, selekcjonować 
ich pod kątem powagi przypadków, prowadzić księgi chorych i stosować dietę11. 

W ostatnich dekadach I Rzeczpospolitej coraz istotniejszą rolę odgrywała również fi-
lantropia magnacka, mająca przede wszystkim postać sowitych zapisów i darowizn na 
cele dobroczynne, rzadziej zaś – stworzenie instytucjonalnych zrębów pomocy społecz-
nej w niezagospodarowanych wcześniej obszarach życia społeczeństwa12. Elementem 
unowocześniania opieki społecznej pod kątem instytucjonalnym były również zakłada-
ne w XVIII wieku przez Gabriela Piotra Baudoine’a „domy dla podrzutków”, których idea 
polegała na wychowywaniu niechcianych dzieci w wieku poniemowlęcym przez rodziny 
wiejskie, za odpowiednia należnością (po osiągnięciu wieku szkolnego dzieci te trafiały 
na powrót do przytułka, gdzie pobierały naukę w szkole elementarnej). Trafnie upatruje 
się w takich schematach pierwowzorów współczesnych rodzin zastępczych13.

8  J. Radwan – Pragłowski, K. Frysztacki, dz. cyt., s. 221 – 222.
9  E. Leś, Zarys…, dz. cyt., s. 26.
10  J. Krzyszkowski, Inkluzywne…, dz. cyt., s. 19. 
11  A. Mielczarek, dz. cyt., s. 42.
12  E. Leś, Zarys…, dz. cyt., s. 38 – 39.
13  A. Mielczarek, dz. cyt., s. 43.
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Pod zaborami
Nowe realia polityczne związane z utratą suwerenności po III rozbiorze Polski 

sprawiły, że pomoc społeczna straciła swą dotychczasową rangę. Nie można było 
mówić o jakiejkolwiek ciągłości wykonywania zadań publicznych w sytuacji, gdy nie 
tylko zlikwidowano instytucje aparatu władzy i administracji krajowej, lecz również 
uchylone obowiązujące do tej pory przepisy, wprowadzając na ich miejsce obcy po-
rządek prawny. Nie ma bowiem mowy o skutecznym działaniu przepisów prawa, 
jeśli nie stoi za nim autorytet państwa. Niektórzy autorzy twierdzą, że wszelka dzia-
łalność filantropijna i społeczna w XIX Polsce znalazła tak naprawdę nowy cel: na-
ród. W braku instytucji publicznych ciężar tworzenia nowych form pomocy publicz-
nej spadał na społeczeństwo. Doniosłą rolę odegrali w tym dziele m.in. Fryderyk 
Skarbek, wykonawca testamentu Stanisława Staszica, który zakładał przytułki dla 
żebraków, instytuty dla dzieci moralnie zaniedbanych a także zakłady przywięzien-
nej pracy oraz Zofia Zamojska, twórczyni Warszawskiego Towarzystwa Dobroczyn-
ności, założonego w 1814 roku14.

Warto również wspomnieć w tym miejscu o ideach pozytywizmu, których szczy-
towe znaczenie przypadło w Polsce na okres po powstaniu styczniowym. Klęska 
romantycznych ideałów walki narodowowyzwoleńczej sprawiła, że znaczna część 
inteligencji dostrzegła konieczność pracy u podstaw, zwanej też „pracą organiczną”. 
Praca ta, kojarzona z konspiracją i patriotycznym wychowaniem młodego pokole-
nia, nie mogła tracić z pola widzenia ogromnych problemów związanych z paupery-
zacją i analfabetyzmem znacznej części polskiego społeczeństwa. To właśnie wtedy 
rozwinęły się społecznikowskie postawy obywatelskie nauczycieli, lekarzy; z jednej 
strony musieli oni dawać swoją postawą dowód samokształcenia i nieustannego 
rozwoju, z drugiej strony – dzielili się z innymi swoją wiedzą, umiejętnościami, by 
walczyć o wyrównywanie warunków socjalnych i zdrowotnych swoich podopiecz-
nych. Dużą rolę w integrowaniu społeczeństwa – a także w krzewieniu wartości 
patriotycznych - co samo w sobie stanowi ogromną wartość wszelkiej pracy spo-
łecznej, odgrywały kółka rolnicze, nieformalne stowarzyszenia wiejskie, pierwsze 
wykwity działalności spółdzielczej w postaci sklepików czy drobnych zakładów 
usługowych15. Wspaniałą kartę dla pracy organicznej zapisały również powstałe w 
ramach samoorganizacji społecznej stowarzyszenia edukacyjne jak Polska Macierz 
Szkolna, z inicjatywy której powołano do życia kilkaset szkół elementarnych, a także 
ochronek i bibliotek oraz czytelni16. 

Uwarunkowania instytucjonalne pomocy społecznej na dziewiętnastowiecznych 
ziemiach polskich były uzależnione od stopnia rozwoju tej dziedziny polityki i prawa 
w poszczególnych systemach państw zaborczych. O ile w zaborze rosyjskim nie prze-
widywano żadnych uprawnień dla właściwie jakichkolwiek typów samorządności, 
o tyle w zaborze pruskim i austriackim można było cieszyć się względnymi przywi-
lejami wynikającymi z tamtejszych ustawodawstw. Zwłaszcza na ziemiach zajętych 
przez Austrię radni gmin mogli kształtować lokalną politykę społeczną w sposób 
bez mała autonomiczny, co gwarantowały im właściwe przepisy. Podobnie było w 
Prusach, lecz tam rozwój uprawnień socjalnych był pochodną paternalistycznej ( a 

14  A. Mielczarek, dz. cyt., s. 43 - 44.
15  J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, dz. cyt., s. 246 – 251.
16  E. Leś, Od filantropii…, dz. cyt., s. 86.
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więc przeczącej samorządności) koncepcji scentralizowanego państwa. Ponadto na 
ziemiach zaboru pruskiego instrumenty polityki socjalnej stosowane względem osób 
narodowości polskiej miały zapewnić ich lojalność względem cesarstwa i zarazem 
osłabić zdolność do samoorganizacji w ramach mniejszości narodowej. Służyć temu 
miały m.in., zasady kategoryzacji koszyka świadczeń socjalnych w zależności od by-
cia członkiem danej wspólnoty lokalnej, posiadanego majątku w granicach teryto-
rialnych gminy czy w końcu fakt stałej lub tylko sezonowej pracy w danej gminie17.

Do najważniejszych osiągnięć na polu pracy i pomocy społecznej, jakie zaistniały 
w Polsce dobie rozbiorów zaliczyć należy bez wątpienia działalność Henryka Jor-
dana, twórcy rekreacyjnych ogródków jordanowskich, w których po raz pierwszy 
zwrócono uwagę na znaczenie sportu i rekreacji w instrumentarium pomocy spo-
łecznej. Z ideą tą korespondowała praca takich zrzeszeń jak Towarzystwo Higienicz-
ne Warszawskie, Towarzystwo do Walki z Gruźlicą, Towarzystwo Kolonii Letnich, 
Towarzystwo Gniazd Sierocych18. 

Jak zostało to wspomniane wcześniej, wiek XIX w Europie Zachodniej zwany był 
złotym okresem filantropii. Na ziemiach polskich, zwłaszcza z powodów politycz-
nych, specyfika pomocy społecznej siłą rzeczy musiała być inna. Wartość pomocy 
społecznej pod kątem jej modeli i filozofii była jednak niepodważalna, bowiem 
właśnie w tym trudnym dla naszego kraju okresie ukształtowały się podwaliny pod 
dzisiejszą organizację i aksjologię pracy socjalnej, traktowanej jako rodzaj nie tyle 
powołania, co służby zawodowej. Eksperci wytyczają cztery główne osie rozwoju 
polskiej pomocy społecznej, bazując na historii jej kształtowania się w XIX stuleciu:

- płaszczyznę narodową, ukierunkowaną przede wszystkim na rekonstrukcję i pod-
trzymywanie tożsamości narodowej i wartości wspólnych dla całego narodu, co pro-
mieniowało również na charakterystyczny, subsydiarny kontekst pomocy socjalnej,

- płaszczyzną religijną, związaną z tradycyjnie silną pozycją Kościoła katolickiego 
na ziemiach polskich i możliwościami jego oddziaływania na społeczeństwo rów-
nież przez krzewienie wartości chrześcijańskich,

- płaszczyznę ideologiczną, związaną z zyskującymi popularność ideami socjali-
stycznymi, społecznikowskimi i organicznymi,

- płaszczyznę wiejską, utożsamianą ze dominującym w strukturze społeczeństwa 
polskiego udziałem osób mieszkających na wsi, które przejęły atawistyczne potrze-
by i odruchy zacieśniania wspólnoty rodzinnej19.

Dwudziestolecie Międzywojenne i II Wojna światowa
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku zarysowały się zupeł-

nie nowe szanse budowy niemal od podstaw ustroju społeczno – gospodarczego. 
Po I wojnie światowej palącymi problemami stała się opieka nad sierotami i wete-
ranami, jeńcami i wygnańcami, a także próba ujęcia w nowe karby prawne zabez-
pieczenia społecznego o charakterze powszechnym. To właśnie w dwudziestoleciu 
międzywojennym znaczenia nabrała kwestia praw dziecka, włączona nie tylko do 
rozważań nauk pedagogicznych, lecz również objęta kognicją sądów powszechnych 

17  A. Jachowicz, Funkcjonowanie pomocy społecznej. Wybrane problemy, Dąbrowa Górnicza 2011, s. 25 – 26.
18  J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, dz. cyt., s. 253; E. Leś, Od filantropii…, dz. cyt., s. 84.
19  K. Piątek, Państwo socjalne w Polsce: od rozbiorów poprzez socjalizm do procesów transformacji [w:] K. 

Kraus, T. Geisen, Państwo socjalne w Europie. Historia – rozwój – perspektywy, Toruń 2013, s. 414.
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jako władzy opiekuńczej, orzekającej w sprawach władzy rodzicielskiej, opieki, 
adopcji czy kurateli20.

Kontekst prawny opieki społecznej był wielce istotny, gdyż po 123 latach pod za-
borami Polska nie miała unitarnego systemu prawnego w zakresie ustawodawstwa 
socjalnego. Na różnych ziemiach włączonych do granic II Rzeczpospolitej obowiązy-
wały odmienne normy co do długości czasu pracy, zakresu zabezpieczenia społeczne-
go czy działań inspekcji pracy21. Nierozwiązane konflikty na wsiach, spory etniczne, 
ogromny analfabetyzm i zacofanie gospodarcze w połączeniu z trudnymi warunkami 
pracy dopełniały całokształtu problemów, z jakimi przyszło się mierzyć politykom 
pierwszych lat Międzywojnia. Dostrzegając te nawarstwione przez lata kwestie, zde-
cydowano się powołać w 1919 roku Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej.

W tym miejscu należy skupić się na kluczowych wizjach i założeniach, a także 
podstawach teoretycznych polityki społecznej w jej dominujących w II Rzeczpo-
spolitej ujęciach.

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić fakt wyraźnego wpływu społeczni-
kowskich idei takich przedwojennych myślicieli jak Edward Abramowski (1868 – 
1918) na propozycje rozwiązania problemów socjalnych. Kontynuatorzy jego dzia-
łalności – m.in. Helena Radlińska – podkreślali wyraźnie, że pomoc społeczna nie jest 
tym samym co filantropia, gdyż nie wiąże nakazu pomagania osobom słabszym i wy-
kluczonym z pobudek miłosierdzia, lecz w systemie pomocy widzi wyraźny kontekst 
solidarności, współdziałania, współodpowiedzialności, a tym samym - dbałości o in-
teres całego narodu22. W tym sensie działalność towarzystw dobroczynnych i osób 
prywatnych powinna odgrywać ważną, lecz jedynie komplementarną rolę wobec 
systemu publicznoprawnego. Okres dwudziestolecia międzywojennego przyniósł 
powołanie do życia takich ważnych, istniejących do dziś instytucji jak Polski Czer-
wony Krzyż i Caritas. Jak wskazują autorzy, stowarzyszenia i fundacje o profilu opie-
kuńczym, oświatowym i leczniczym w warunkach niepodległego państwa zachowały 
część swoich tradycyjnych zadań, a to ze względu na ogromne potrzeby społeczne, 
którym nie mógł często wyjść naprzeciw ośrodek rządowy i polityka samorządowa23.

W drugiej mierze należy przywołać fakt powstania licznych instytucji naukowo 
- badawczych, nie tylko skupiających ludzi wspólnej idei, lecz również pragnących 
edukować i kształcić kadry urzędnicze oraz nauczycielskie w kierunku nowych wizji 
polityki społecznej. Wspomnieć należy w tym miejscu o Fundacji – Instytut Spraw 
Społecznych, a także o Polskim Towarzystwie Polityki Społecznej oraz o Instytucie 
Gospodarstwa Społecznego. Do głównych osiągnięć tych organizacji należało m.in. 
diagnozowanie, analizowanie i ocenianie skutków drażliwych kwestii z zakresu 
pomocy społecznej, zwłaszcza bezrobocia – problemu de facto nierozwiązanego w 
tamtym okresie - oraz emigracji. Do najwybitniejszych przedstawicieli teorii i prak-
tyki pomocy społecznej zaliczana wówczas Ludwika Krzywickiego, Stanisława Ry-
chlińskiego i Zofię Daszyńską - Golińską24.

20  A. Kelm, Geneza i rozwój systemu opieki nad dzieckiem, [ w:] E. Trafiałek, A. Kieszkowska, R. Stojecka – Zu-
ber (red.), Pomoc społeczna i praca socjalna wobec problemów współczesności (wybrane zagadnienia z teorii i 
praktyki), Tarnobrzeg 2004, s. 149.

21  J. Auleytner, dz. cyt., s. 39.
22  E. Leś, Od filantropii…, dz. cyt., s. 88.
23  E. Leś, Zarys…, dz. cyt., s. 82.
24  J. Auleytner, dz. cyt., s. 42-43.
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Trzecią cechą charakterystyczną specyfiki pomocy społecznej w Dwudziestoleciu 
Międzywojennym było zaangażowanie ruchu spółdzielczego w pomoc dla słabszych 
ekonomicznie grup zawodowych ( np. budowa bloków spółdzielczych, gdzie za ni-
ską cenę kwaterunkową można było zagospodarować mieszkanie lub dzięki niższym 
odsetkom kredytowym w bankach spółdzielczych zaciągnąć korzystną pożyczkę 
mieszkaniową i stać się po upływie oznaczonego czasu pełnoprawnym właścicielem 
tego mieszkania). Pewnym ewenementem polskiego systemu pomocy społecznej 
tamtych lat był wyraźne zabarwienie poszczególnych organizacji niosących pomoc 
pierwiastkami etnicznymi lub korporacyjnymi. Chodzi mi tu o istnienie wielu 
instytucji o charakterze wyznaniowym czy narodowościowym jak stowarzyszenia 
katolickie, żydowskie, ukraińskie, kierujące pomoc socjalną przede wszystkim – o 
ile nie wyłącznie – do osób tejże właśnie narodowości i wyznania25.

Znaczenie pomocy społecznej niesłychanie wzrosło w czasie II wojny światowej, 
mimo wymuszonej przepisami okupantów delegalizacji instytucji świadczących po-
moc w okresie przedwojennym. Powołanie za przyzwoleniem władz niemieckich 
Rady Głównej Opiekuńczej w 1940 roku, a także Ukraińskiej Rady Głównej oraz Ży-
dowskiej Samopomocy Społecznej było namiastką stworzenia forum reprezentują-
cego organizacje pomocy społecznej. W praktyce ciężar pomocy, opieki, a także edu-
kacji spoczywał na nieformalnie, konspiracyjnie działających organizacjach świec-
kich, z podtrzymaniem roli zakonów duchownych. W najtrudniejszych momentach 
wojny – zwłaszcza w czasie Powstania Warszawskiego – organizowano pod różnymi 
szyldami szpitale polowe, kuchnie, jadłodajnie, punkty informacji o zaginionych. 
Fakt, że znaczna część pomocy organizowana była samorzutnie dowodził ogromnej 
ofiarności i solidarności polskiego społeczeństwa, co miało okazać się niewykorzy-
stanym w pełni kapitałem na lata przyszłe26.

Polska Rzeczpospolita Ludowa
Ogromne przemiany ustrojowo – gospodarcze, jakie nastąpiły w Polsce po II wojnie 

światowej w bezpośredni sposób rzutowały na wizję i ukształtowanie modelu pomo-
cy społecznej. System opieki społecznej kształtowano dualistycznie, opierając go na 
pomocy zamkniętej oraz pomocy środowiskowej. Ta pierwsza umożliwiała powołanie 
do życia domów pomocy społecznej, w których umieszczano recypientów według ich 
schorzeń lub ułomności – w ten sposób powołano domy dla rencistów, domy dla niewi-
domych, domy dla osób uzależnionych od alkoholu. Świadczenia, jakie zapewniały te 
ośrodki były zróżnicowane, lecz najczęściej obejmowały prawo mieszkania, wyżywie-
nia, odzieży, podstawową opiekę medyczną i sanitarną, a niekiedy też usługi edukacyj-
ne i kulturalne27. Pomoc środowiskowa polegała natomiast na udzielaniu świadczeń z 
zakresu pomocy społecznej w miejscu zamieszkania beneficjenta tejże. Niestety, silne 
powiązanie aksjologii polityki społecznej z aparatem partyjnym i ideologią realnego 
socjalizmu sprawiło, że wiele problemów społecznych, jak np. bezrobocie czy strajki, 
nie doczekało się żadnego odzewu ze strony instytucji społecznych, mimo faktycznego 
istnienia tych zagadnień w ustroju społeczno – gospodarczym PRL28.

25  E. Leś, Zarys…, dz. cyt., s. 90.
26  E. Leś, Od filantropii…, dz. cyt., s. 94 – 95.
27  A. Mielczarek, dz. cyt., s. 46 – 47.
28  J. Auleytner, dz. cyt., s. 49.
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Cechą charakterystyczną socjalistycznego modelu pomocy społecznej była stop-
niowa eliminacja pozapaństwowych metod i instrumentów wykonywania polityki 
społecznej. Do kanonów ustroju totalitarnego ( nawet w jego złagodzonej w pol-
skich warunkach odmianie) należała bowiem centralizacja wszystkich aspektów po-
lityki w rękach aparatu partyjnego. Stąd też po początkowej reaktywacji katolickich 
stowarzyszeń niosących pomoc społeczną, już od roku 1948 nastąpił odwrót od plu-
ralizmu w zakresie polityki społecznej i ograniczanie, a potem rugowanie wpływów 
niepaństwowych instytucji charytatywnych, mimo ich dużego prestiżu społeczne-
go (tytułem przykładu można podać nacjonalizację majątku Polskiego Czerwonego 
Krzyża na przełomie lat 40 i 50 XX wieku, a także likwidację Związku Harcerstwa 
Polskiego czy Związku Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA). Często temu dzia-
łaniu towarzyszyły sfingowane procesy sądowe i jawnie wroga, demonstracyjna 
wręcz propaganda pogardy. W ich miejsce odgórnie scalano bezpieczne z punktu 
widzenia władzy instytucje, zapewniając uprzednio właściwy nadzór, umożliwiają-
cy ingerencję państwa w każdym wypadku niezgodności działalności tychże insty-
tucji z polityką partyjną. Okres lat 1948 – 1956 określano mianem regresu instytucji 
charytatywnych i znacznej polityzacji tego typu działalności29.

W środkowym (1956 – 1980) i schyłkowym okresie Polskiej Rzeczpospolitej Lu-
dowej wycofano się z wielu ograniczeń, jakie wcześniej narzucano zwłaszcza na kato-
lickie instytucje wsparcia społecznego, lecz nigdy nie uzyskały one pełnej autonomii 
co do zakresu swej działalności. Ożywienie problematyki społecznej było związane 
z ujęciem tych zagadnień w wielu manifestach ośrodków opozycyjnych, jakie rozwi-
nęły się w Polsce w latach 70 – tych XX wieku. To właśnie wtedy władza centralna, 
cały czas podtrzymując dogmat o limitowanej wolności i prawie do samostanowienia 
organizacji społecznych dopuściła do powstania ważnych instytucji jak Polski Komi-
tet Obrony Praw Dziecka, Towarzystwo im. Brata Alberta, Ruch „Monar”. Odegrały 
one znaczną rolę w przełamywaniu monopolu publicznego na wykonywanie pomo-
cy społecznej i niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu świadomości społecznej w 
przedmiocie nowych kategorii osób wykluczonych ( np. narkomanów czy osób zara-
żonych wirusem HIV). Duże znaczenie w działalności charytatywnej miały katolickie 
parafie, zajmujące się dystrybucją darów otrzymywanych z zagranicy, zwłaszcza w 
okresie stanu wojennego, co w jakiejś mierze łagodziło skutki drastycznego kryzysu 
gospodarczego odbijającego się na budżetach wielu gospodarstw domowych30.

Współczesność
Wchodząc w okres gwałtownej transformacji ustrojowej, jaka nastąpiła po upad-

ku socjalizmu odziedziczyliśmy wiele problemów natury ustrojowo – prawnej, które 
sprowadzić można do następujących aspektów:

- niewydolności systemu opieki społecznej w kontekście wielu ukrytych proble-
mów, jakie w czasach socjalizmu nie mogły ujrzeć światła dziennego (choćby za 
sprawą cenzury), a w latach transformacji wybuchły z wielką siłą ( problem maso-
wego bezrobocia, emigracji zarobkowej, uchodźców, rodzin wielodzietnych),

- ogromnej roli związków zawodowych, których eskalacja znaczenia przypadła na 
lata 80-te i 90 –te XX wieku i ich częściowo antyreformatorskiego nastawienia, które 

29  E. Leś, Zarys…, dz. cyt., s. 102 - 105.
30  E. Leś, Od filantropii…, dz. cyt., s. 194 – 195.
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uniemożliwiało przeprowadzenie istotnych zmian w polityce socjalnej,
- chronicznej niewydolności finansowej zabezpieczenia społecznego, mimo 

ogromnej ilości przepisów nakazujących obligatoryjne finansowanie z budżetu 
państwa dotacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a potem do Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego; doświadczenia lat 90-tych jawnie wskazały, że bez po-
mocy państwa, a także bez dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, ubezpieczalnie 
publiczne nie są w stanie utrzymać kosztów swojej działalności tylko ze składek pra-
cowników i pracodawców,

- częstych zmian ministerialnych i rządowych, w świetle których trudno było mó-
wić o ciągłości polityki socjalnej w innym wymiarze niż rozdawnictwa pieniędzy 
publicznych, aniżeli o wiele skuteczniejszych, acz trudniejszych i długofalowych 
efektach zmiany mentalności grup społecznych i zawodowych, związanych choćby z 
koniecznością przekwalifikowania zawodowego,

- niejednoznaczności, by nie powiedzieć nierówności traktowania niektórych 
grup zawodowych, jak choćby górników, którzy w latach 90 –tych otrzymali zna-
czące wsparcie z tytułu odpraw i rekompensat z tytułu odejścia z zawodu przy zu-
pełnym braku takich ochronnych mechanizmów względem pracowników byłych 
Państwowych Gospodarstw Rolnych; oprócz krytyki społecznej, sprawa ta ujawniła 
ogromny dysonans ekonomiczny na niekorzyść mieszkańców wsi, który aż do akce-
sji Polski do Unii Europejskiej nie mógł zostać wyrównany.

Zakończenie
Kończąc wątek historyczny należy podkreślić, że w ustroju politycznym aspirują-

cym do miana nowoczesnego współodpowiedzialność za efektywne wykonywanie 
pomocy społecznej powinna rozkładać się w sposób pluralistyczny na rynek, pań-
stwo i społeczeństwo obywatelskie. Wszystkie te podmioty powinny być aktywne w 
budowaniu instytucji, ulepszaniu rozwiązań prawnych, nadzorowaniu skuteczności 
działań31. Ponadto, zgodnie z zasadą pomocniczości należy wykonywać działalność 
publiczną i społeczną na wielu różnych poziomach; chodzi o to, że sprawy, które 
mogą być wdrożone lepiej na niższych szczeblach (np. na poziomie lokalnym) po-
winny być prawnie przekazane do ich właściwości rzeczowej. O tym, czy skuteczna 
pomoc społeczna jest w Polsce faktem czy tylko postulatem decydują bowiem nie po-
litycy, ale wszyscy pracownicy socjalni, a także pozostali członkowie społeczeństwa, 
którzy swym nastawieniem i ofiarnością powinny skutecznie wspierać dobroczynny 
charakter „służby drugiemu człowiekowi”, jak przez lata zwykło nazywać się pomoc 
społeczną. Na plus należy zaliczyć zwłaszcza dużą rolę organizacji pozarządowych, 
skutecznie pozyskujących środki finansowe tak publiczne, jak i zdobyte ze składek 
społecznych, które są dobrym znamieniem zmieniającego się systemu pomocy spo-
łecznej w Polsce, zgodnego z ideą dywersyfikacji i różnorodności jej udzielania. 

Streszczenie:
Podobnie jak w innych krajach europejskich, historia pomocy społecznej w Pol-

sce wiązana była w pierwszym okresie przede wszystkim z działalnością organizacji 
kościelnych, a od XIX wieku – również dobroczynnych towarzystw filantropijnych. 
Cieniem na kształtowaniu się struktur pomocy społecznej położył się fakt utraty 

31  A. Jachowicz, dz. cyt., s. 28.
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państwowości w 1795 roku. W czasach zaborów, Polska nie miała żadnych szans na 
stworzenie homogenicznego systemu prawa i sieci instytucjonalnej świadczących 
pomoc społeczną, podczas gdy w tym samym czasie rozwój nowoczesnych form po-
mocy społecznej wraz z wyraźną zmianą jej charakteru nabrał ogromnego tempa 
na zachodzie Europy. Czynniki te sprawiły, że po odzyskaniu niepodległości w 1918 
roku Polska stanęła przed koniecznością nadrabiania znacznych zaległości w przed-
miocie polityki i pracy społecznej.

Słowa kluczowe: pomoc społeczna, opieka społeczna, filantropia, pracownik so-
cjalny, towarzyszenie, wspieranie, rodzina, rodzice, dziecko, dzieci

Summary:
Social assistance in Poland to 1918
As in other European countries, the history of social welfare in Poland was associa-

ted primarily with the activities of church organizations in the first period, and from 
the 19th century - charitable philanthropic societies. The fact that statehood was lost in 
1795 lay behind the shaping of social welfare structures. During the partitions, Poland 
did not have any chance to create a homogenous system of law and institutional ne-
twork providing social assistance, while at the same time the development of modern 
forms of social assistance with a marked change in its character gained enormous pace 
in Western Europe. These factors meant that after regaining independence in 1918, 
Poland faced the need to make up for significant backlogs in politics and social work.

Keywords: social assistance, social welfare, philanthropy, social worker, accom-
panying, supporting, family, parents, child, children
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Wstęp
Osobowość dziecka kształtuje się zgodnie zprawami rozwoju ontogenetycznego 

oraz zgodnie zwłasnym,indywidualnym rytmem rozwojowym, który jest uzależnio-
nym od swoistych warunków wewnętrznychorazzewnętrznych. Zalążkowa osobo-
wość o dziecka krystalizuje się wraz zwiekiem wosobowość coraz pełniejszą, która 
będzie charakteryzowała sięstrukturą coraz lepiej zintegrowaną, spoistą ibogatszą 
wdoświadczenia.Skutkować to będzie odpowiednią reakcją na środowisko, przystoso-
waniem się do niego,azarazem przekształcaniem go, zależnie od swych potrzeb indy-
widualnych ispołecznych, wodmienny sposób na każdym poziomie swego rozwoju1.

Termin „osobowość” w literaturze przedmiotu
W niniejszym artykule zostanie przeanalizowany termin „osobowość” według 

dwóch nauk: pedagogiki oraz psychologii. Pojęcie to jest interdyscyplinarne, co za 
tym idzie definicje tego pojęcia są różnorodne. Warto jednakże podkreślić, iż na 
przestrzeni wielu wieków poczynione zostało bardzo wiele prób określenia oso-
bowości, zwłaszcza w ujęciu psychologicznym, dlatego po wielu analizach,przed-
stawiono i zinterpretowano te teorie, które w opinii autora pracy są najciekawsze i 
będą stanowiły podwaliny pod następujące podrozdziały artykułu.

W ujęciu pedagogicznym, według W. Okonia wyrażenie to oznacza: „zespół stałych 
właściwości i procesów psychofizycznych, odróżniających daną jednostkę od innych, 
wpływający na organizację jej zachowania, a więc na stałość w nabywaniui porządko-
waniu doświadczeń, wiadomości i sprawności, w reagowaniu emocjonalnym, w sto-
sunkach z innymi ludźmi oraz na stałość w wyborze celów i wartości. Powstanie tych 
stałych mechanizmów zachowania się jednostki jest efektem rozwoju osobowości, w 
którym szczególnie ważną rolę grają pierwsze lata życia; nabyte wówczas przez dziecko 
wzory zachowania wywierają trudny do przezwyciężenia wpływ na całe jego życie”2.

1  http://ps35.kielce.eu/zawartosc/ksztaltowanie-sie-osobowosci-dziecka (30.03.2019 r.)
2 Hasło: Osobowość, [w]: W. Okoń (red.), Nowy słownik pedagogiczny,Wyd.„Żak”, Warszawa 1996,s. 201-202.
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Twórca powyższych słów stwierdza, że osobowość cechuje się indywidualnymi 
procesami w sferze psychicznej i fizycznej każdego człowieka, które mają znaczący 
wpływ na postępowanie danej osoby, w zdobywaniu nowych doświadczeń, wiedzy 
i umiejętności, w wyborze wartości życiowych, celów, a także w kontaktach inter-
personalnych. W. Okoń podkreśla również, że ogromne znaczenie w kształtowaniu 
osobowości człowieka ma okres dzieciństwa, kiedy to dziecko poprzez proces socja-
lizacji nabywa różne wzorce zachowań z najbliższego mu otoczenia. Charakteryzują 
się one trwałością w okresie całego życia, a ich zmiana nie jest łatwym procesem3.

Z kolei B. R. Nawroczyński, współtwórca polskiej pedagogiki naukowej twierdził, że 
osobowość to: „harmonijna a zarazem indywidualna struktura duchowa jednostki ludz-
kiej. Ona jest najwyższą i najpełniejszą ze wszystkich idealnych struktur”4. Z tych słów 
wynika, że „osobowość” jest formą najdoskonalszą z idealnych. Jest perfekcyjnie, zgod-
nie i płynnie skonstruowana oraz odnosi się do sfery duchowej każdego człowieka5.

Natomiast według pedagoga i filozofa pochodzenia rosyjskiego S. Hessena „osobo-
wość” związana jest nierozerwalnie z wychowaniem moralnym. To właśnie ono jest re-
zultatem ukształtowania osobowości w człowieku. Jest wynikiem procesu powstałego 
na skutek czynów konsekwentnych. Nie jest wrodzona jak temperament6.

Wobec powyższych stwierdzeń można wnioskować, że „osobowość” jest procesem 
twórczym, indywidualnym dla każdego człowieka, powstałym na drodze czynów. Kre-
sem owych działań człowieka, które w sposób ścisły związane są z wychowaniem mo-
ralnym jest ukształtowana osobowość. Idealnym podsumowaniem definicji osobowości 
Hessena jest często wykorzystywane przez niego stwierdzenie: „mniej słów, więcej czy-
nów”7 – i to właśnie dzięki tym czynom nasza osobowość będzie się rozwijać.

Powyższe trzy koncepcje „osobowości” stworzone przezczołowych, wybitnychi 
znaczących pedagogów, spójnie wskazują na to, że osobowość związana jest w spo-
sób indywidualny z każdym człowiekiem. W definicji W. Okonia i S. Hessena możemy 
dostrzec, że osobowość jest procesem, który powstaje w trakcie naszego życia po-
przez nabywane wzorce i czyny. Zaś w pojęciu stworzonym przez Nawroczyńskiego 
osobowość ukazana jest jako struktura w pełni idealna, związana ze sferą duchową. 
Jednakże we wszystkich pedagogicznych ujęciach owego terminu zauważyć można, 
że jest swego rodzaju indywidualnością, określającą i wyróżniającą człowieka, ściśle 
związaną z jego zachowaniem, postępowaniem w okresie całego życia8.

Z kolei koncepcje psychologiczne terminu osobowość zostaną przedstawione w 
ujęciu wybitnych przedstawicieli takowej dziedziny naukowej. Pierwszy z wyżej wy-
mienionych to W. Szewczuk –współautor „Słownika psychologicznego”, w którym 
„osobowość” została przedstawiona w kilku najbardziej rozbudowanych ujęciach.

W pierwszym z nich osobowość: „to zespół cech psychicznych, przy pomocy któ-
rych można opisać podstawowe formy zachowania się człowieka”9. W obliczu przy-

3  Tamże.
4 Hasło: Osobowość, [w]: B. Nawroczyński (red.), Nowy słownik pedagogiczny,Wyd. „Żak” Warszawa 1996, s. 202.
5 Ibidem.
6  S. Hessen, Podstawy pedagogiki, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997, s. 100 -124. 
7 Ibidem.
8  A. Strużyńska, Rola nauczyciela w kształtowaniu osobowości ucznióww klasach I – III na podstawie badań przepro-

wadzonych w Szkole Podstawowej numer 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2015, s. 10-11.
9 Hasło: Osobowość, [w:] W. Szewczuk (red.), Słownik psychologiczny, Wyd. „Wiedza Powszechna”, Warszawa 

1979, s. 182.
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toczonych słów autora można wnioskować, że osobowość odnosi się do sfery psy-
chicznej każdej jednostki, a więc powiązana jest z procesami emocjonalnymi oraz 
poznawczymi. Dzięki temu możemy przeanalizowaći wywnioskować dlaczego jed-
nostka postępuje w dany sposób10. 

W kolejnym ujęciu wymienionego wcześniej słownika: „osobowość jest zespo-
łem postaw, nastawień wyznaczających zachowanie człowieka”11.Stwierdzić można 
zatem, że osobowość w tym kontekście dotyczy względnie stałych stosunków, wy-
nikających między innymi z doświadczenia i charakteryzujących się specyficznym 
sposobem reagowania, który określa zachowanie danego człowieka12.

Następna definicja została utworzona przez A. Maslow’a – któremu zawdzięczamy 
między innymi hierarchie potrzeb, zwaną również piramidą potrzeb, która wiąże się 
nierozerwalnie z osobowością13. Określa ona sekwencje potrzeb od najbardziej pod-
stawowych, stanowiących fundament owej piramidy, do potrzeb na corazwyższym 
poziomie. Potrzeby położone na najniższym poziomiezwiązane są z fizjologią, czyli 
między innymi to potrzeby: pożywienia, mieszkania, odzieży, prokreacji. Następnie 
ukazane są potrzeby bezpieczeństwa, a więc ochrona przed chorobą, niebezpieczeń-
stwem. Kolejne związane są z aspektami społecznymi i odnoszą się do relacji czło-
wieka z otoczeniem. Wyżej położone potrzeby dotyczą szacunku i uznania, które 
przejawiają się w pochwałach, prestiżu, dążenia do sukcesu. Na szczycie piramidy 
znajdują się potrzeby samorealizacji, czyli potrzeby rozwijania siebie, swoich talen-
tów, czy zdolności.Ważne jest również to, na co A. Maslow zwrócił uwagę, bowiem 
potrzeby na wyższych stopniach, będą mogły być dopiero aktualizowane, jeśli po-
trzeby na niższych stopniach zostaną spełnione. Jednakże ta reguła nie we wszyst-
kich przypadkach ma rację bytu, gdyż zależy to od zaangażowania jednostki i stosu-
nek do danych potrzeb, cech genetycznych orazczynników środowiskowych14.

Twórca tych teorii wiąże silnie osobowość z motywacją i z zaspakajaniem po-
trzeb. Twierdzi, że zachowania zależą od tego jakie potrzeby i w jaki sposób są za-
spakajane. Uważa także, że jeśli potrzeby podstawowe nie zostaną zaspokojone, to 
człowiek nie ma motywacji, żeby zaspokoić potrzeb wyższego rzędu15.

Kolejna definicji osobowości utworzona została przezZ. Freuda - twórcę psycho-
analizy.W jego dziełach termin, nad którym skupiam się w tym podrozdziale składa 
się z trzech części: Id, Ego oraz Superego16.

Pierwszym elementem jest Id, którego celem jest dążenie do zaspokojenia po-
trzeb związanych z podstawowymi instynktami. Jest pierwotną energią i ma za za-
danie zasilać pozostałe systemy i trzymać optymalny poziom w organizmie. Zatem 
jeśli poziom jest zbyt wysoki, dąży do tego, aby owa energie została wyładowana. 

Id określane jest również jako naturalny popęd lub wewnętrzne dziecko. Wynika 
to z tego, iż zachowuje się tak jak małe dziecko. Unika przykrości, a dąży do przyjem-
ności. Kolejnym elementem jest Ego. Jego celem jest kontaktowanie się ze światem ze-
wnętrznym. To Ego wie, co jest rzeczywistością, a co znajduję się jedynie w wyobraźni. 

10 Ibidem.
11 Hasło: Osobowość, [w:] W. Szewczuk (red.), Słownik psychologiczny… op. cit., s. 182.
12 Ibidem.
13  Maslow Abraham, [w:] E. Borowska i inni, Nowa encyklopedia… op. cit., s. 114.
14 A.Maslow, Motywacja i osobowość, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 62 -75.
15  A. Strużyńska, Kształtowanie…op. cit., s. 13-14.
16 Hasło: Freud, [w:] E. Borowska i inni, Nowa encyklopedia… op. cit., s. 439.
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Decyduje także o działaniu, o tym na jakie bodźce organizm jak ma reagować17.
Ostatnią częścią tej struktury jest Superego, nazywane również sumieniem. Za-

wiera ono nakazy, zakazy, normy moralne, społeczne oraz prawne i hamuje niezgod-
ne z nimi zachowania Id. Superego dąży do doskonałości wedle tych norm, które 
każda jednostka posiada. Te trzy struktury osobowości współpracują ze sobą. Ich 
działania powodują, że jesteśmy jacy jesteśmy18.

Wobec tego z teorii Z. Freuda wynika, żeosobowość składa jest z trzech sfer, które 
wspólnie się uzupełniają, tworząc jednolitą całość. Przykładem tego może być na-
stępująca sytuacja. Kiedy człowiek czuje, że jest spragniony, Id próbuje zaspokoić tą 
potrzebę, wyładowując związane z tym napięcie. Następnie Ego wie, żeby zaspokoić 
tą potrzebę jednostka musimy udać się na zakupy, a więc skontaktować się ze świa-
tem zewnętrznym. Kolejno Superego jako sumienie informuje nas, że za wodę trzeba 
zapłacić, gdyż kradzież jest zakazana. W ten obrazowy sposób osobowość według 
twórcy psychoanalizy oddziałuje na nasze zachowanie19.

Podsumowując dotychczasowe rozważania nad „osobowością” w ujęciu psycholo-
gicznym warto raz jeszcze przypomnieć, że termin ten jest interdyscyplinarny i wielo-
znacznie rozumiany. Próby zdefiniowania tego pojęcia były podejmowane przez wie-
lu znakomitych psychologów. W „Słowniku psychologicznym” można odszukać kilka 
ujęć owej definicji, która m.in. wiąże się one ze sferą psychiczną danej jednostki lub 
też z postawamii nawykami, wynikającymi z doświadczenia. Natomiast według A. Ma-
slowa osobowość oparta jest na zaspakajaniu potrzeb od najniższych do najwyższych. 
Ponadto potrzeby, które związane są z istnieniem rozwijają naszą osobowość, a brak 
ich powoduje negatywne rezultaty. Kolejna definicja Z. Freuda wskazuje, iż osobowość 
to struktura składająca się z trzech części, które ściśle i nierozerwalnie ze sobą współ-
pracując, kreują nas takimi jacy jesteśmy. Reasumując, wszystkie definicje cechują się 
wspólnie tym, że odnoszą się do sfery psychicznej jednostki, a różnice, indywidualno-
ści charakteryzujące osobowość danego człowieka widoczne są w jego zachowaniu20.

Aspekty osobowości 
Nawiązując do powyższych koncepcji „osobowości” w tej części artykułu ukazane 

zostaną aspekty osobowości. Tak jak sama definicja osobowości, tak również jej aspek-
ty podawane są niejednomyślne. Wiele różnych źródeł, głownie psychologicznych za-
wiera nieco inne części, którymi cechuje się osobowość. Jednakże autor zdecydował 
sięprzedstawićw niniejszej pracy te, które najczęściej powtarzają się, a więc będą to: 
procesy poznawcze, motywacja, inteligencja, postawy oraz temperament.

Na początkuomawiano procesy poznawcze, do których można zaliczyć: percep-
cję, uwagę i pamięć. „Percepcja” jest często zamienienie używana jako spostrze-
ganie, zaś w ujęciu słownikowym jest zdefiniowana następująco: „proces bezpo-
średniego odzwierciedlania zjawisk w ich różnych właściwościach, zachodzący 
dzięki współdziałaniu analizatorów, na podstawie już istniejącego doświadczenia 
osobnika”21.Słowa te wskazują, iż percepcja ma za zadanie przekazać jednostcew 
sposób bezpośredni otaczającą ją rzeczywistość. Proces ten przebiega dzięki pracy 

17  S. Freud, Poza zasadą przyjemności, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005, s. 64 – 67.
18 Ibidem, s. 67 – 78.
19 A. Strużyńska, Kształtowanie…op. cit., s. 14-15.
20 Tamże, s.15-16.
21  Hasło: Percepcja, [w:] W. Szewczuk (red.),Słownik psychologiczny… op. cit., s. 276.
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analizatorów oraz dzięki zdobytemu wcześniej doświadczeniu.
 J. Bielecki w książce zatytułowanej„Wybrane zagadnienia psychologiczne” wy-

mienia następujące analizatory: wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe, some-
stetyczne i kinestetyczne. Ich funkcją jest odczuwanie bodźców wywierających 
wpływ na organizm, rozpoznawaniu, odróżnianiu, a także ich ocenianiu22. Tak więc, 
zadaniem każdego analizatora jest reakcja organizmu na dane bodźce zewnętrzne 
bądź wewnętrzne.

Kolejny proces poznawczy to uwaga. Według W. Okonia uwaga jest procesem, w 
którym występuje koncentracja myśli na danej treści, a pozostałe treścipozostawia-
ją w świadomości człowieka23. Z tej teorii wynika, że uwagaskupia się na danych 
informacjach, natomiast inne treści odbierane są i przechowywane przez tak zwany 
stan czuwania.

 Zaś w definicji W. Szewczuka uwaga to „wybiórcze nastawienie analizatora (lub 
analizatorów) na określony rodzaj bodźców, w wyniku czego bodźce są odzwiercie-
dlane szybciej i dokładniej od innych bodźców działających równocześnie”24. We-
dług autora definicji oznacza to, że dzięki pracy analizatorów, które odbierają kon-
kretne bodźce w danych sytuacjach, są one wyszczególniane nad innymi bodźcami, 
które pojawiają się w tym samym czasie.

Uwagę można podzielić na dwa rodzaje:
Uwagę mimowolną – zwana też spontaniczną. Ujawnia się odruchowo, automatycz-

nie, bez większego wysiłku, najczęściej kiedy dany bodziec działa silnie, szybko, nagle. 
Uwagę dowolną – w przeciwieństwie do poprzedniej, zależy od świadomego wy-

siłku, chęci skupienia się i koncentracji na danym przedmiocie bądź zadaniu. To od 
człowieka zależy jak długo będzie aktualizowana25.

Wynika bowiem z powyższych stwierdzeń, że rodzaj uwagi zależny jest od siły 
bodźców lub od chęci koncentracji. Uwaga mimowolna jest niezależna, gdyż pojawia 
się odruchowo na reakcje bodźca, który jest nagły iciekawy. Natomiast uwaga do-
wolna to zamierzony wysiłek woli jednostki, aby utrzymać koncentracje na przykład 
na danym zadaniu.

Następnie omówione zostanie zagadnienie dotyczące pamięci. Według J. Bieleckie-
go tego terminu „używa się w odniesieniu do kilku różnorodnych procesów takich jak 
przyswajanie, zachowanie (przechowywanie) zapamiętanego materiału (pamięta-
nie), odtwarzanie, czyli aktualizacja zapamiętanych uprzednio treści”26. Wnioskować 
można zatem, żeautor tych słów twierdzi, że pamięć składa się z kilku procesów, które 
wspólnie działają ze sobą, a należy do nichprzyswajanie, przechowywania, pamięta-
nie oraz odtwarzanie danych treści. Także J. Bielecki w książce „Wybrane zagadnienia 
psychologii” przedstawia podział pamięci, który najczęściej jest wybierany, mianowi-
cie pamięć mechaniczna i logiczna. Pierwsza z nich charakteryzuje się tym, że zapa-
miętujemy dane treści poprzez ciągłe powtarzanie ich, aż do perfekcji. Zaś przyswa-
janie treści przez zrozumienie sensownych związków należy do pamięci logicznej. 
Różnicą między tymi dwomarodzajami pamięci jest też to, że w mechanicznej bardzo 

22 J. Bielecki, Wybrane zagadnienia psychologiczne, Wyd. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986, s. 21.
23  Hasło: Uwaga, [w:] W. Okoń (red.), Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. „Żak”,Warszawa 1995, s. 306.
24  Ibidem.
25 J. Bielecki, Wybrane zagadnienia… op. cit., s. 32 -33.
26 Ibidem, s. 38.
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trudno wyciągać wnioski, co w logicznej nie sprawia najmniejszego problemu27.
Następnym aspektem osobowości, który zostanie omówiony w niniejszym ar-

tykule jest motywacja. Definicja zaprezentowana w „Słowniku psychologicznym” 
brzmi następująco: „zespół czynników uruchamiający celowe działanie”28. Oznacza 
ona bowiem zbiór czynników, które pobudzają konkretne działanie. 

Według A. Maslowa termin „motywacja” powinien zawierać w sobie przekonanie, 
że człowiek jest integralną całością. Autor definicji podaje także przykład, że jednost-
ka nie ma samej potrzeby żołądkowej, gdy odczuwany jest brak pokarmu. Natomiast 
jest to potrzeba pożywienia, która dotyczy całego człowieka. Oznacza to zatem, że nie 
tylko motywowana jest dana część, ale cały osobnik29.Teoria ta wskazuję, że człowiek 
powinien być brany pod uwagę jako jednolita całość, zaś jego braki, potrzeby nie są 
motywowane do zaspokojenia poprzez konkretne części, a przez całą jednostkę.

Omówiony zostanie teraz termin „inteligencja”. Definicja ta również jest rozu-
miana wieloznacznie i była rozpatrywana przez wielu psychologów od XIX wieku30. 
Jednakże zostanie przedstawiony tylko współczesny termin określający inteligencję 
jako zdolność umysłową lub grupę owych zdolności. Definicja mimo, że jest krótka 
niesie ze sobą wiele sporów, które związane są z terminem „zdolność”. Owe określe-
nia posiada bowiem co najmniej trzy różne znaczenia ipostrzega się je jako:

- zdolności potencjalne,
- zdolności rzeczywiście przejawiane,
- poziom wykonania określonych czynności bądź zadań31.
Pierwsza zdolność określa do czego byłaby zdolna jednostka, gdyby wszystkie 

optymalne warunki rozwojowe zostały spełnione. Druga zaś dotyczy warunków 
ekspresji i tego do czego człowiek jest zdolny posiadając je w optymalnym wymia-
rze. Trzecie znaczenie ma za zadanie odpowiedzieć na następujące pytanie: na jakim 
poziomie jednostka rzeczywiście wykonuje dane zadanie?32.

Podsumowując, inteligencja jest zdolnością umysłową, natomiast „zdolność” 
posiada kilka znaczeń. Określa jaki byłby człowiek, gdyby miał spełnione warunki 
rozwojowe na najwyższym poziomie, do których możemy zaliczyć między innymi 
środowisko, zdrowie osobiste i społeczne. Drugie znaczenie dotyczy zdolności jed-
nostki, kiedy warunki ekspresyjne takie jak brak stresu, dobry stan psychofizyczny 
i tak dalej, osiągają szczytową formę. Również może się odnosić do tego na jakim 
poziomie wykonuje daną czynność w konkretnej sytuacji33.

Następnym aspektem osobowości są postawy. W „Nowym słowniku pedagogicz-
nym” postawa oznacza „względnie trwałą dyspozycję przejawiającą sięwzachowa-
niach, których cechą jest pozytywny lub negatywny stosunek emocjonalny do jakie-
goś przedmiotu, osób, sytuacji”34. W przekonaniu autora słów postawa to dany sto-
sunek emocjonalny, który względnie ma charakter niezmienny, więc może on ulec 
zmianie i odnosi się do konkretnych ludzi, rzeczy i okoliczności.

27 Ibidem, s. 39 - 40.
28  Hasło: Motywacja, [w:] W. Szewczuk (red.), Słownik psychologiczny… op. cit., s. 151.
29 A. Maslow, Motywacja i osobowość… op. cit., s. 47 – 48.
30  E. Nęcka, Inteligencja Geneza Struktura Funkcje, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 15.
31 Ibidem,s. 21 – 22.
32 Ibidem.
33 A. Strużyńska, Kształtowanie…op. cit., s. 17.
34 Hasło: Postawa, [w:] W. Okoń (red.), Nowy słownik pedagogiczny… op. cit., s. 220.
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Przeanalizowana zostanie teraz definicja temperamentu. Autor artykułu ukażę 
pojęcieutworzone przez Hipokratesa z Kos żyjącego na przełomie V i IV wieku przed 
naszą erą, który był znakomitym greckim lekarzem, iż nawet otrzymał przydomek 
„ojca medycyny”35. Jako pierwszy w antycznych czasach wyróżnił cztery typy płynów 
w ludzkim organizmie: krew, żółć, flegma oraz czarną żółć. Wyróżnił również cztery 
typy osobowości, które miały charakteryzować przewagę płynu u danego człowieka. 

Te typy to:
Sangwink - osoby z przewagą krwi w organizmie. Są to ludzie nastawieni do życia 

optymistycznie, z łatwością nawiązują kontakty interpersonalne, lubią spędzać czas 
z innymi ludźmi. Pokazują otwarcie swoje emocje, to co czują, przeżywają. Są zrów-
noważeni emocjonalnie.

Choleryk – osoba z większością żółci. Dąży do pełnienia roli przywódcyw grupie. 
Lubi dominować nad innymi. Przekłada działania nad myśleniem, dlategogdy jego 
plany się nie powiodą wpada w złość, a czasem może dopuścić się czynów związa-
nych z agresją. 

Flegmatyk – w jego organizmie dominuje flegma. Jest to osoba, któraw kontak-
tach z innymi ludźmi początkowo jest bardzo ostrożna i nieufna, ale gdy już nawiąże 
bliższe relacje staje się osobą otwartą, troskliwą, opiekuńczą. Osoby z przewagą ślu-
zu rzadziej podejmują działania, natomiast wiele czasu poświęcają na rozmyślania. 
Radzą sobie dobrze w sytuacjach stresowych, zachowując spokój.

Melancholik – jest to jednostka, u której jest zwiększona ilość czarnej żółci. Osoba 
taka charakteryzuje się słabym układem nerwowym i łatwo popada w stany depresyj-
ne. Ma nastawienie pesymistyczne, często oddaje się marzeniem, lecz nie podejmuje 
żadnych działań, by móc je zrealizować. Jest osobą neurotyczną, czyli jest osobą bar-
dzo emocjonalną, nieśmiałą, wyciszoną i niechętnie nawiązującą nowe znajomości36.

Z powyższych słów wynika, że są cztery typy osobowości i zależą one jedynie od 
przewagi konkretnego płynu w organizmie ludzkim. Płyny, które dominują u danych 
osób, mają wpływ na ich zachowanie. Na przykład osoba, któralubi dominować nad in-
nymi i łatwo wpada w złość, kiedy przytrafią się niepowodzenia, jest to osoba z przewa-
gą żółci w swoim organizmie i jej typ osobowości został nazwany cholerykiem. Osoby z 
przewagą krwi są jednostkami o pozytywnym nastawieniu, lubiącymi ludzi, zaś osoby, 
u których dominuje flegma charakteryzują się biernością, spokojem, samokontrolą. Na-
tomiast osoby z przewagą czarnej żółci, czyli melancholicy to ludzie, którzy silnie prze-
żywają swoje emocje, są skryci, nieśmiali i często mają różnego rodzaju lęki37.

Podsumowując aspekty osobowości, które omówiono powyżej i są nimi: percep-
cja, pamięć, uwaga, a one zaliczają się do procesów poznawczych, jest to także mo-
tywacja, inteligencja oraz temperament. Pojęcia te głównie wywodzą się z tematyki 
psychologicznej i mają co najmniej po kilka prób zdefiniowania. Ukazują również z 
jak wiele elementów składa się osobowość i jak obszernej tematyki dotyczy.

Ogólna charakterystyka rozwoju procesu osobowości
Odnosząc się do powyższych części artykułu można stwierdzić, iż osobowość jest 

procesem, który ma nie tylko za zadanie opisywać zachowania jednostki, ale także 

35 Hasło: Hipokrates, [w:] E. Borowska i inni, Nowa encyklopedia… op. cit., s. 758.
36  S. Galata, Uwarunkowania działań…op. cit., s. 58 – 59.
37 A. Strużyńska, Kształtowanie…op. cit., s. 17.
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wyjaśniać je. Składa się z wielu aspektów, które spójnie tworzą jedną, współpracu-
jącą całość. Elementy te regulują oraz integrują czynności38, a więc wywołują zacho-
wanie się jednostki. S. Guz w książce pod tytułem „Rozwój i kształtowanie osobo-
wości dzieci w okresie wczesnoszkolnym” twierdzi, że funkcję regulacyjne zależą od 
poziomu ich rozwoju, miejsca w całej organizacji, stabilności, miejsca rozbudowy, 
a także współdziałania oraz wzajemnych relacji między nimi. Ponadto osobowość 
powinna być ujmowana w dwóch kategoriach: czasowej oraz sytuacyjnej. Czasowa 
zwana również rozwojową, staję się i trwa przez całe życie oraz zostaje ona opisana 
na podłożu wielu różnych sytuacji39. S. Guz dodaje także, że osobowość kształtuje 
się i zmienia dzięki kontaktom z otaczającym światem. Ważnym rolę w tym procesie 
odgrywa środowisko społeczne, którym człowiek jest podmiotem oddziaływań, a 
nie tylko przedmiotem. Dzięki tej relacji człowiek nie tylko zmienia siebie, ale także 
wpływa na tworzenie oraz zmianyw środowisku40.

Śmiało zatem można stwierdzić, iż wpływ środowiska ma istotne znaczenie dla 
kształtowania procesu osobowości. Możemy zmieniać, przekształcać, tworzyć śro-
dowisko, tym samym zmieniając i rozwijając siebie. Warto podkreślić, że to co nas 
otacza nie ma jednakowego wpływu na wszystkie aspekty osobowości, jednakże 
wpływ zewnętrzny ma istotne znaczenie i jest silniejsze niż jakiekolwiek inne od-
działywania. Ponadto warunki środowiska, poziom indywidualnego rozwoju oraz 
aktualny stan osobnika wyznaczają jego pozycję. Dopiero działania, które podejmie 
jednostka wynikające z zajmowanej pozycji mogą wpłynąć na zmiany osobowości. 
Ważną kwestią też jest to, że owe czynności podejmowane przez człowieka muszą 
mieć charakter dobrowolny, a więc nie mogą być odgórnie narzucone41.

Z powyższych stwierdzeń wynika, iż osobowość ulega zmianie między innymi 
dzięki relacją ze środowiskiem, który ma największy wpływ na jej kształtowanie. 
Stan i rozwój człowieka oraz warunki otoczenia w jakim przebywa ustalają jego po-
zycję, która z kolei stwarza możliwości podejmowania różnych działań pozwalają-
cych spowodować zmiany w jego osobowości. Jednak czynności wykonywane przez 
jednostkę nie mogą być wymuszone, a muszą być podejmowane samodzielnie.

Z kolei kształtowania się osobowości według M. Porębskiej opisane jest w psy-
chologicznej pozycji pod tytułem „Osobowość i jej kształtowanie się w dzieciństwie 
i młodości”. Autorka ukazuje w niej, że owy proces trwa przez całe życie, głównie 
dzięki aktywności jednostki, ale również dzięki wartością, zasadą postępowania i 
ideologii, które składają się na dorobek społeczny. Podkreśla także, że różne czyn-
niki, a przede wszystkim wszelakiego rodzaju sytuacje życiowe, z którymi wiążą się 
zadania oraz cele spełniają znaczącą rolę. Porębska zwraca uwagę na to, iż człowie-
ka możemy porównać do zorganizowanego systemu, który funkcjonuje w świecie, 
a więc w jeszcze szerzej zorganizowanym systemie42.Wnioskować można zatem, że 
kształtowanie się osobowości opiera się głównie na relacjach jednostki z otocze-
niem oraz zdobywania w nim pozycji. Autorka dodaje również, że pełną osobowość 

38  S. Guz, Rozwój i kształtowanie osobowości dzieci w okresie wczesnoszkolnym, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1987, s. 11.

39 Ibidem, s. 11 – 12.
40 S. Guz, Rozwój i kształtowanie osobowości… op. cit, s. 12.
41  Ibidem, s. 12 -13.
42 . M. Porębska, Osobowość i jej kształtowanie się w dzieciństwie i młodości, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne,War-

szawa 1982, s. 12 – 14.
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osiąga się w wieku dorastania. Jednakże to nie jest koniec jej rozwoju, leczw tym 
okresie następuje precyzowanie jej podstawy43.

Podsumowując, proces kształtowania osobowości według M. Porębskiej trwa 
przez całe życie jednostki i jest nierozerwalnie powiązany z otaczającym światem. 
Także duże znaczenie mają różne aspekty, między innymi sytuacje życiowe, które 
pozwalają na wszelakiego rodzaju czynności. Człowiek w dorosłości nabywa pełną 
osobowość, któraw na dalszych etapach życia może się dalej rozwijać.

Warto również zwrócić uwagę, iż rozwój osobowości w ciągu naszego życia nie 
jest to proces przebiegający w sposób jednostajny ani równomierny. Na każdym eta-
pie biologicznego rozwoju zachodzi on na swój specyficzny sposób. Istotne są także 
wszelkie kryzysy, które dopełniają i stabilizują proces formowania naszej osobo-
wości. Potwierdza to teoria o „dezintegracji pozytywnej”, której założeniem jest, że 
dojrzałość psychiczną i pełną integrację osobowości człowiek osiąga, przeżywając 
kolejne etapy kryzysowe, będące formą okresowej dezintegracji44.

K. Dąbrowski w badaniach nad koncepcją dezintegracji pozytywnej oraz poten-
cjału rozwojowego jako teorii osobowości, wymienił istnienie pięć poziomów w roz-
woju psychicznym człowieka45:

Poziom I -etap najwcześniejszy odnosi się do pierwszych lat życia dziecka. Har-
monia i zadowolenie wynika z zaspokajania podstawowych potrzeb biologicznych 
i odpowiadających im popędów. Trudno tu mówić o wewnętrznym środowisku 
psychicznym, gdyż osobowość jest bardzo uboga. Dominuje strefa psychoruchowa 
i uczuciowa, zaś system wartości przyjmowany jest od rodziców, a normy postępo-
wania opierają się na egocentrycznej zasadzie własnych korzyści. Gotowe wzorce 
zachowań i zasad, które naśladowane od opiekunów, nie są przez nas świadomie 
modyfikowane tylko w całości przyjmowane i budują w ten sposób superego46.

Poziom II - etap ‘późnego’dzieciństwa. Cechuje się wzbogaceniem sfery uczucio-
wej o uczucia archaiczne, czyli radość, miłość, sympatię oraz pojawiają się pierwsze 
elementy kontroli. Pojawiają się zaczątki działań dowolnych. Te dwie rzeczy wska-
zują na duży krok w rozwoju, gdyż jednostka potrafi już świadomie kierować swoim 
zachowaniem. Okres ten określa się mianem dezintegracji jednopoziomowej. Może 
tu pojawić się ścieranie różnych potrzeb, brak równowagi w poszukiwaniu wartości. 
Po pewnym czasie zaciera się na rzecz poziomu trzeciego47.

Poziom III - dezintegracja wielopoziomowa- to niewątpliwie okres przełomowy dla 
młodegoczłowieka, który poniekąd oznacza wstęp do dorosłości. Okres ten cechuje 
się głębokimi zmianami całej struktury osobowości. Pojawia się bunt, którego celem 
jest przeciwstawienie się i zniszczenie wszystkich wpojonych nam zasad tylko po to, 
aby samemu te zasady zbudować. Ten przełomowy moment ma największy wpływ na 
świadome formowanie naszej osobowości poprzez symboliczne utworzenie systemu 
wartości, ale według potrzeb i kryteriów danego człowieka.Ze względu na rozwijają-

43 Ibidem.
44  http://www.sp1.ndworgd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55:rozwoj-i-ksztatowanie-osobo

woci-a-jej-zaburzenia&catid=36:publikacje&Itemid=63 (30.03.2019 r.)
45  W. Limont, Teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego a zdolności, twórczość, transgresja, [w:] Prace 

Psychologiczne LX, pod. red. B. Bartosz, A. Keplinger, M. Straś-Romanowska, Wyd. UW, Wrocław 2011, s. 96-99.
46  http://www.sp1.ndworgd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55:rozwoj-i-ksztatowanie-osobo

woci-a-jej-zaburzenia&catid=36:publikacje&Itemid=63 (30.03.2019 r.)
47 Ibidem.
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cą się samodzielność jest to okres zawierający w sobie wiele możliwości, ale i wiele 
niebezpieczeństw. Przystosowanie do środowiska, do swojej nowej roli oraz zmienio-
nego obrazu siebie wymaga wysiłku i często pomocy ze strony innych. Kiedy rozwój 
przebiega szczególnie burzliwie może dojść do poważnego zachwiania równowagi, 
powstania reakcji dezadaptacyjnych: nerwicowych lub psychosomatycznych, dlatego 
też często w tym właśnie okresie dochodzi do podjęcia działań aspołecznych48.

Poziom IV - rozwój osobowości odbywa się tu głównie poprzez autokreację spon-
taniczną, która jest zależna od czynników środowiskowych i sytuacyjnych. Osobo-
wość dojrzałą charakteryzuje przewaga strefy poznawczej i woli (charakteru) nad 
innymi elementami. To także wzrost poziomu samoświadomości i empatii49.

Poziom V –ten etap to harmonijne funkcjonowania osobowości, określany jako 
poziom wtórnej, globalnej integracji50.

Reasumując, powyższe koncepcje przedstawiają, że kształtowanie osobowości 
jest zależne w dużej mierze od świata otaczającego jednostkęJedna z omówionych 
koncepcji wskazuje, że relacje człowiek – środowisko są obustronne. Ważna jest 
również pozycja osobnika oraz działania jakie podejmuje, gdyż to one wywołują 
zmiany. Natomiast Porębska w swojej teorii przekonuje, że osobowość osiągana jest 
w pełni w dorosłości, lecz jej rozwój może trwać do końca życia jednostki, natomiast 
na tym etapie konkretyzują się jej podstawy.

Kształtowanie osobowości dziecka w wieku wczesnoszkolnym
Przedmiotem zainteresowań w tym fragmencie dysertacji jest proces kształto-

wanie się osobowości dzieci klas I – III szkół podstawowych. Osobowości rozwija 
się we wszystkich sferach funkcjonowania człowieka. Młodszy wiek szkolny, w któ-
ry wkroczy dziecko, charakteryzuje doskonalenie się struktury całej osobowości. 
Szereg nowych zjawisk nie tylko pogłębia, ale w licznych przypadkach także nadaje 
nowy kierunek rozwojowi osobowości dziecka.

Dziecko idąc do I klasy szkoły podstawowej przechodzi radykalną zmianęmiędzy 
innymi w sferze społecznej, która się rozwija. E. Hurlock twierdzi, że rozwój spo-
łeczny „to zdobywanie dojrzałości do współżycia w społeczeństwie. Jest to proces 
uczenia się dostosowania do wzorców grup społecznych, obyczajów i tradycji oraz 
poznawania istoty wspólnoty, systemu porozumiewania i współdziałania”51. Autor-
ka tych słów trafnie dowodzi, że rozwój społeczny jest procesem, dzięki któremu 
jednostka społeczna uczy się żyć zgodnie z wymogami stawianymi przez daną grupę 
społeczną. Wchodząc do danej grupy społecznej człowiek poznaje ich normy, wzor-
ce, tradycje oraz obyczaje. Uczy się także współdziałania oraz kształtuje prawidłowe 
relacje interpersonalne.

Dziecko rozwijając obszar osobowości społecznej poznaje nowych ludzi.Jego gro-
no rówieśników znacznie się powiększa. Pierwszoklasista ma silną potrzebę przy-
należności do grona rówieśników, dlatego też chce zdobyć dobrą pozycję w nowych 
grupach, m.in. w: klasie szkolnej, grupie koleżeńskiej, czy też organizacji uczniow-
skiej. Znaczącą rolę pełni także wychowawca klasy, który w tym okresie rozwojo-

48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51  E. B. Hurlock,Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 1960, s. 349.
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wym dziecka jest większym wzorem do naśladowania, niż rodzice52. Tak, więc oto-
czenie społeczne dziecka przekraczającego progi szkoły podstawowej znacznie się 
zmienia. Pierwszoklasista chce należeć do grup rówieśniczych i mieć w nich dobre 
pozycje społeczne. Również w odczucie dziecka, rodzice już nie spełniają tak wiel-
kiej roli jak nauczyciel, który staje się dla niego nowym autorytetem53.

Dziecko w młodszym wieku szkolnym musi również spełniać wymagania i obo-
wiązki stawiane uczniowi. Główna forma jego działalności, czyli nauka, rozwija ob-
szar intelektualny oraz daje możliwość lepszego poznania otaczającego świata54. 
Dziecko, więc systematycznie poznaje rzeczywistość, ćwiczy nowe umiejętności, a 
także zdobywa nową wiedzę55.

Kształtująca się sfera poznawcza dziecka związana jest z motywami. Według J. 
S. Brunera są trzy rodzaje motywacji uczenia się dzieci: niezależna od nagród (cie-
kawość), dążenie do uzyskania kompetencji, wspólnego działania (wzajemności). 
Warto dodać, że motywy uczniów występujące w procesie kształcenia, nie występu-
ją pojedynczo, lecz działają wspólnie, jako jeden cały układ56.

Jest to dla dziecka okres realizmu, intensywnego ćwiczenia umiejętności i naby-
wania wiedzy. Uczeń w edukacji wczesnoszkolnej rozwija zdolność do celowych ak-
tów woli, stopniowo uczy się wielu umiejętności praktycznych, nabywa umiejętność 
klasyfikowania zjawisk, porządkuje tworzące się schematy percepcyjne i wykonaw-
cze, tworzy pierwsze adekwatne nastawienia ogólne. Zdobywa m.in. pojęcie czasu, 
pojęcia potoczne zastępuje naukowymi. Jest coraz zdolniejsze do oderwania się od 
konkretu, od operacji myślowych bazujących na wyobrażeniach i stopniowo prze-
chodzi do pierwszych operacji formalnych57.

W młodszym wieku szkolnym również ważną rolę odgrywa zabawa, która oparta 
jest na pracy w grupie, zasadach i regułach postępowania. Charakterystyczne zaba-
wy dla tego okresu rozwojowego uczniów to: odgrywanie ról, majsterkowanie oraz 
gry ruchowe. Podczas odgrywania ról dzieci odtwarzają zaobserwowane sytuacje z 
życia codziennego, wcielają się w różne postacie z filmu, telewizji, szkoły, czy domu. 
Z kolei podczas majsterkowania uczniowie zdobywają umiejętności o charakterze 
manualnym, a także kształtują w sobie cierpliwość, wytrwałość, samodzielność. 
Natomiast podczas zabaw ruchowych dzieci uczą się współpracy, zaangażowania, 
przestrzegania reguł. Dostrzegają, że nie zawsze można zostać zwycięzcą i że nale-
ży pogodzić się z przegraną. Rozwijają także swoją motorykę dużą i małą, poprzez 
bieganie, skakanie, rzuty piłką, wymachy rąk, omijanie przeszkód i tym podobne58. 
Wobec powyższego można stwierdzić, iż rola zabawy u uczniów klas I- III jest bar-
dzo znacząca, gdyż oddziałuje na każdy obszar osobowości dziecka. 

W sferze psychicznej ucznia edukacji wczesnoszkolnej także dochodzi do pewnych 
zmian. Dziecko w młodszym wieku szkolnym nie jest już tylko oceniany przez rodzi-
ców i najbliższe mu otoczenie, ale także przez nauczycieli i rówieśników. W związku z 

52  M. Chłopkiewicz, Osobowość dzieci i młodzieży rozwój i patologia, Wyd. Szkolnei Pedagogiczne, Warszawa 
1987, s. 131 – 132.

53 A. Strużyńska, Kształtowanie…op. cit., s. 18.
54  M. Porębska, Osobowość i jej kształtowanie się... op. cit., s. 157.
55  M. Chłopkiewicz, Osobowość dzieci… op. cit., s. 131 – 132.
56  M. Porębska, Osobowość i jej kształtowanie się... op. cit., s. 168 – 170.
57 M. Chłopkiewicz, Osobowość dzieci… op. cit., s.131.
58 Ibidem, s. 174.
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tym kreuje obraz własnego „ja”, który początkowo jest zależny od opinii innych osób, 
a z czasem coraz bardziej od nich odrębny. Podobnym zmianą ulega „ja idealne”, czyli 
obrazem samego siebie, do którego dziecko dąży. „Ja” u ucznia na tym etapie rozwo-
jowym pełni również funkcje wyboru, decyzji, która jest oparte na racjonalizmie59. 
Wobec tego można stwierdzić, że „ja” u dziecka jest w pierwszej fazie zależne od opi-
nii osób, a następniestaje się bardziej zróżnicowane. Uczeń także postrzega rzeczywi-
stość, która go otacza w sposób coraz bardziej przemyślany, logiczny, czy też rozsądny.

Obszar osobowości emocjonalnej również ulega zmianom. W pierwszych chwi-
lach w szkole dziecko odczuwają stan niepokoju, lęku. Związane jest to m.in. z prze-
bywaniem w nowym miejscu, poczuciem obowiązku szkolnego, nowymi nieznany-
mi mu dotąd wyzwaniami. Jednakże po tym etapie uczeń zazwyczajzaczyna czuć się 
swobodnie w szkole. Przeżywa wiele przyjemnych uczuć związanych np. z dobrymi 
ocenami, osiągnięciami w różnych konkursach, pochwałą nauczyciela. Cieszą go 
nowe relacje z rówieśnikami oraz fakt, że jest akceptowany przez grupę.Nastawie-
nie realistyczne ucznia na rzeczywistość ma pozytywny wpływ na jego stan emo-
cjonalny, dzięki czemu dziecko potrafi coraz poprawniej odnosić swoje uczucia do 
konkretnych rzeczy, zjawisk czy tez ludzi, co ułatwia mu m.in. lepszą komunikację 
interpersonalną oraz daje mu poczucie coraz lepszej stabilności emocjonalnej60.

Podsumowując, można stwierdzić, iż osobowości dzieci w wieku wczesnoszkolnym 
kształtuje się we wszystkich sferach. Dzieci na tym etapie rozwojowym stają się ucznia-
mi szkoły podstawowej, a więc w ich życiu pojawiają się pewne zmiany, które mają 
znaczący wpływ na rozwój osobowości. Pierwszoklasiści pogłębiają swoją wiedzę o 
świecie, poszarzeją swoje grono znajomych, rozwijają się pod względem fizycznym, czy 
też z czasem stają się coraz bardziej stabilni emocjonalnie. Te wszystkie zmiany wywo-
łane są w dużej mierze poprzez postać nauczyciela, który staje się dla uczniów wzorem 
godnym do naśladowania oraz przez grupa rówieśników, do którego dzieci chcą przy-
należeć i która uczy współpracy, współdziałania, jak i daje poczucie przynależności.

Streszczenie:
Artykuł ma na celu przeanalizowania zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne-

go jakim jest rozwój osobowości dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W związku z 
tym autor dokona analizy i interpretacji terminu „osobowość”, na podstawie teorii 
wybitnych przedstawicieli dwóch dziedzin naukowych – pedagogiki oraz psycholo-
gii. Omówione zostaną również aspekty procesu osobowości oraz przedstawiona 
zostanie charakterystyka powstawania osobowości w ogólnym znaczeniu. Ukazane 
treści pozwolą przeanalizować konkretną grupę wiekową, jaką są uczniowie eduka-
cji w klasach I-III szkoły podstawowej w obszarze kształtowania ich osobowości ze 
szczególnym omówieniem we wszystkich płaszczyznach ich funkcjonowania.

Słowa klucz: osobowość, edukacja, rozwój

Summary: 
Shaping the child’s personality in early childhood education.
The article is aimed at analyzing the psychological and pedagogical issue which 

is the development of the personality of children in early school age. Therefore, 

59 Ibidem, s. 133 – 134.
60  G. Makiełło-Jarżą , M. Przetacznikowa, Psychologia rozwojowa, WSiP, Warszawa 1979, s. 138.
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the author will analyze and interpret the term “personality” based on the theory of 
outstanding representatives of two scientific fields - pedagogy and psychology. The 
aspects of the personality process will also be discussed as well as a description 
of personality formation in the general sense. The presented contents will allow to 
analyze a specific age group, which are students in primary school classes in the area 
of shaping their personality with a special discussion in all areas of their functioning.

Key words: personality, education, development
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Człowiek a zagrożenie suicydalne
– wybrane zagadnienia  sychologiczno-pedagogiczne

Psycholog, pedagog, pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wiceprezes Polskiego Towa-
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mgr Marlena Stradomska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Prophylaxis in suicide is a practical aspect
In each country, activities related to ensuring health and proper functioning of 

citizens should be a priority1. The World Health Organization, Polish Suicidological 
Society, as one of the most important organizations dealing with mental health, are 
of the opinion that suicidal phenomena do not depend solely on the individual2. The 
occurrence of aspects related to suicide behavior is related to the functioning of the 
whole society. Prevention will only be significant if it reaches the general public. The 
state should also take care of the socio-psychological and legal functioning of the 
citizen3. Without superior, state help, the individual is often unable to secure himself. 
An important aspect is that prevention provides tools to prevent suicidal tendencies, 
suicides and their consequences.

Picture 1. Five-level suicide prevention

Source: own analysis based on the article Conditions and prevention of suicides among children and 
adolescents in Poland, A. Bąbik, D. Olejniczak, Child harmed. Theory, research, practice Vol. 13 No. 2 

(2014) p. 1114.

1  B. Hołyst., Suicydologia. LexisNexis, Warszawa 2012 
2  Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Zapobieganie samobójstwom, Genewa, 

Warszawa 2003.
3  Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Mi-

nisterstwo Edukacji Narodowe, Zapobieganie samobójstwom – poradnik dla nauczycieli i innych pracowników 
szkoły, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.

4  A. Bąbik, D. Olejniczak., Uwarunkowania i profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce, Dziecko 
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On the basis of the graphic elaboration in Figure 1 below, preventive actions will 
be described in a more detailed way. Level I (prevention) is considered the most 
general, activities cover all citizens, the whole society. Information is transferred re-
gardless of material status, political views, social group, denomination, etc. These 
tasks are primarily intended to ensure that all citizens know, understand and then 
use knowledge about suicides in practice. It is also important to acquire anti-Semitic 
attitudes. Activities also include strengthening life attitudes, training social skills, 
solving problems and dealing with them. Level II activities address issues that are 
more specific about attitudes related to self-destruction and suicide behavior. The 
activity is directed at a population that may be potentially threatened by the emer-
gence of life threatening activities among its representatives. The group is selected, 
among others based on social diagnosis or screening tests5. The next steps related to 
the presuition policy are focused on level III, in which appropriate units can receive 
assistance related to institutional and non-institutional impact. Professor Brunon 
Hołyst, President of the Polish Suicidological Society in Warsaw, recognizes that le-
vel IV concerns the impact on the individual in a suicidal situation, which aims to 
restore the injured person’s motivation and reasons for further living. In this case, 
it is important to provide appropriate psychiatric, psychological or medical help to 
overcome the possibility of a recurrence of suicidal tendencies or suicide attempts. 
The last - level V aims at directing preventive activity and remedial actions to the 
person who wanted to commit suicide. In the case of suicide, the family, the imme-
diate surroundings of the deceased and all other individuals who may be exposed to 
the negative effects of the situation should be assisted6.

Protective factors in suicide
Death in the 21st century is a taboo subject, a similar issue is related to the aspect 

of suicide. An attempted suicide is an event that can result in death and also cause 
serious damage to health. Issues related to protection factors in the suicide aspect 
will be presented in more detail:

family factors and important life events: positive relationships with family, ability 
to communicate, basic social skills;

cognitive and personality factors: knowledge of their abilities, self-confidence, 
faith in their achievements, using help in difficult situations, openness to new expe-
riences, finding solutions, cognitive abilities, readiness to take on new challenges;

socio-cultural factors: involvement in school life and social environment, eg parti-
cipation in sports activities, participation in additional activities, clubs, participation 
in religious life, good social contacts with peers, teachers and other educators

factors related to mental health: high level of psychological resistance, good co-
ping with stress, mental health, continuity of treatment in case of mental difficulties, 
openness to contact with a specialist, lack of barriers related to social taboo, taking 
care of your health;

krzywdzone. Teoria, badania, praktyka Vol. 2014:13 Nr 2, s. 99-121
5  Screening tests - used, for example, in psychological practice in order to select a group appropriately. These tests 

can be used during recruitment to work or to perform specific social or professional tasks. By analyzing and inter-
preting the answers, the psychological state of the person, the ability to deal with emotions and stress are checked. 
Used in particular in social responsibility competitions, such as the army, police, drivers, etc.

6  B. Hołyst., Suicydologia. LexisNexis, Warszawa 2012 
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political factors: state support for the citizen (providing institutional and non-insti-
tutional care), relevant laws regulating the possibilities of assistance, easier access to 
specialist care (NFZ, psychiatric hospitals, psychiatric clinics, mental health clinics)7.

The part above lists protective factors in the event of suicide. These include family 
factors and important life events that are valuable from a multifaceted point of view. 
This family is the basis of human functioning, this fact may determine the approach 
to other people, creating social relations or communication. The cognitive and per-
sonality factor is mentioned, which is related to the psychology of individual diffe-
rences, because there is no one profile of a person who commits suicide. An additio-
nal element are socio-cultural factors that relate to behaviors related to additional 
activities, eg for the benefit of communities in which the person resides and pursues 
their goals. The following factors are related to mental health and politics. Properly 
carried out prevention at the state level and access to basic aid institutions, can de-
termine the improvement of the psychological condition of society8. An important 
issue is that, as a consequence of suicide, physical, mental and social health may be 
disturbed not only by suicide but also by people associated with it. Analyzing politi-
cal and legal factors - citizenship as a legal bond between individuals and the state 
is not questioned, but leads to different concepts in assessing the content of this 
relationship, namely: state - it is a quality, the property of an individual established 
by law and the basis of rights and obligations, legal relationship in various configu-
rations, specific binding of formal and legal character9. Affiliation is not tantamount 
to submitting to the unit of the unilateral power of the state, but it defines a bilateral 
relationship on mutual rights and obligations10.

The importance of policy-related development
Development is undoubtedly a very important element in the relationship between 

the state and citizens. Almost every citizen has also political needs. The needs in both 
psychological and legal concepts can be considered and understood as a state of ab-
sence. It is the dependence of the existence and development of the subject from the 
occurrence - or more strictly from causing the occurrence - certain states of affairs11. 
The idea of these states of affairs is to achieve the desired results of actions (goals).

1) as an objective phenomenon, defined in terms of the existence and develop-
ment of the subject and social in the situation of interactions between them and the 
environment;

2) as a state of absence felt either by individuals or in some cases by social groups12.
Needs are the motive of human action in specific circumstances. Four basic types 

of social needs can be distinguished: individual, collective, large social groups, socie-
ty as a whole. Among these types, the political needs will be only collective needs, 

7  W. Brodniak, Ramowy Program zapobiegania samobójstwom w Polsce na lata 2012–2015, Instytut Psychiatrii i 
Neurologii, Warszawa 2012

8  C. Cekiera, Psychologiczne i aksjologiczne aspekty samobójstw. Suicydologia, 2005:1, (1), 21–32.
9  J. Kapiński, ABC polityki, Wyd. Alfa, Warszawa 1997, s. 165.
10  I. Popiuk-Rysińska, Unia Europejska- geneza, kształt i konsekwencje integracji, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 

Warszawa 1998, s.86.
11  J. Hamberas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy. Wyd. IFiS PAN, War-

szawa 1993, s. 8.
12  J. Żarnowski, Społeczeństwo XX wieku, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1999, s. 50.
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arising as a result of situational conditions of individuals and groups. To sum up, you 
can say after M. Kareatthat political needs are the dependence of the social position 
and way of life of individuals and groups on their activity13.

Political needs can be classified in many ways. A. Bodnar divides them into:
1) microsocial, expressing strivings for the external approval of their own asses-

sments, and to be satisfied with social action, especially that which is going towards 
the rationalization of public life,

2) macro-social, connecting with the sense of, for example, with their own nation 
or denominational group, sense of responsibility for the fate of the state and the 
nation, allies in the international system14.

From the perspective of the previous century, we can clearly see an increase in 
changes in the sphere of political thought, alongside their continuation, complete-
ly new phenomena appeared. It is clearly visible that the views on citizenship are 
different and it can be considered on many levels. Citizenship also shows the indi-
vidual as an individual15. The changes in the social life and the resulting ideological 
consequences also speak for changes. Some of the changes give rise to hopes and 
other anxiety. Already today it is possible to demonstrate numerous problems that 
will have a fundamental impact also on the content of future political thought, and 
not only in the dimension of the 21st century, among others demographic explosion, 
the problem of suicide, more and more clearly adding up on the scale of the whole 
world or more powerful integration processes, already crossing the continent’s bor-
ders and making it happen through the development of the media or supranational 
(supranational) financial institutions and economic, as well as specially created po-
litical structures for this purpose and political system. The category of citizenship 
is a legal institution from which the existence results from juridical decisions. Ci-
tizenship also concerns aspects of a political nature, where the emphasis is on the 
sphere of individual rights. The political understanding of the citizen emphasizes 
the subjectivity of the individual towards the state and public authority (the history 
of this aspect can be found in the seventeenth century during the French Revolution 
and the question of opposition by the doctrine of citizenship – subordination16.

Summary:
Professor Brunon Hołyst, the creator of suicidology in Poland, believes that after 

suicide or suicide attempt at least 20 people from the immediate environment may 
be at risk of similar tendencies. A valuable aspect is to help the deceased, family, 
friends, colleagues or colleagues help. Very often suicide may become the motiva-
tion of others to end their lives and problems in a similar way. In the social sciences, 
this effect is called the Werter effect, which is related to the issue of imitation in a 
self-destructive situation. For example, if the media or environment often mention 
the fact of a suicidal death of someone famous, authority, a well-known and valued 
person - this can be used as an inspiration for others to commit suicide. Citizen is 

13  M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 
Lublin 2000, s. 65.

14  M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 
Lublin 2000, s. 65.

15  W. T. Kulesza, Ideologie naszych czasów, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991, s.165.
16  K. D. Burchardt, ABC prawa wspólnotowego, Warszawa 2004, s. 57.
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obliged to certain behaviors, benefits for the state, treated as forced support, for 
example, of the political system17. Citizenship is a set of cognitive and normative 
attitudes and their corresponding patterns of action, preferences of values and go-
als that are the basis of emotional and intellectual involvement of individuals. The 
issue of citizenship is present in the law of the European Union. Together with the 
integration processes in Europe, the concept of the so-called European citizenship18. 
Citizens of EU Member States and citizens of other countries equated with them on 
the basis of international agreements are granted certain privileges. The Treaty on 
European Union from Maastricht assumes the existence of “EU” citizenship, which is 
to complement national citizenships. It should be emphasized that the concept of EU 
citizenship appeared in Polish legal regulations. The term uses, among others, Act of 
14 July 2006 on entry into the territory of the Republic of Poland, stay and departure 
from that territory of citizens of the European Union Member States and members 
of their families19. An important aspect is that regardless of the location of the unit, 
it should be provided with multi-faceted help. Citizenship in a situation where one 
fundamental aspect is the legal status of an individual is the concept of human ri-
ghts must also find a reference in this field. This implies an increasing perception 
of citizenship as the subjective right of an individual. Regarding the perception of 
the vision of human rights as an example, the statement that “everyone has the ri-
ght to citizenship” means the individual right of the individual20. The situation rela-
ted to the suicide aspect is a very important element of the prevention of the 21st 
century. Without multifaceted activities, it will not be possible to counteract these 
self-destructive phenomena in an effective way2122. It is worth trying to change the 
attitude of the society towards people suffering from mental disorders through pre-
ventive actions, talks, workshops, and cultural events during which you can provide 
people with key information about the functioning of patients in society. In recent 
years, many initiatives have been taken to change the image of mentally ill people, 
to increase public awareness of these diseases, such as: “International Day of Mental 
Health”, “Schizophrenia. Open the Door”, “Solidarity Day with Mentally Ill People”, 
etc. Another important issue is the provision of specialist knowledge on the presen-
ted topic, both people who are directly related to the subject, eg sick people, their 
families, doctors, therapists, nurses, students, etc. . but also to other social groups or 
random passers-by. In addition, it is important in this case to establish cooperation 
with the media, which may help to present the issue on a larger scale. The goal of the 
cooperation is to create a new, but real, image of a mentally ill person who verifies 
seventeenth-century stereotypes.

The scientific work undertaken shows valuable relationships, which are an inspi-
ring issue for further scientific considerations.

17  J. Żarnowski, Społeczeństwo XX wieku, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1999, s. 50.
18  J. Stelmasiak, P. Ruczkowski, Materialne prawo administracyjne, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. 

Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 194
19  Dz.U. z 2006 r, Nr 144, poz. 1043.
20  A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii, Wrocław 1996, s.237.
21  World Health Organization (2012). Public health action for the prevention of suicide.
22  World Health Organization (2014). Pobrane z: http://www.who.int/.
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Streszczenie:
Niniejsza praca dotyczy kwestii związanej z zagadnieniem suicydalnym. W XXI 

wieku coraz częściej dochodzi do trudnych sytuacji związanych z wyzwaniami dnia 
codziennego. W pracy zostaną zawarte najważniejsze tezy dotyczące czynników 
chroniących przed aktem samobójstwa w odniesieniu do życia społecznego. Profi-
laktyka, środki zaradcze to aspekty, które powinny być traktowane jako podstawa 
funkcjonowania państwa. Każde państwo nakłada na swoich obywateli wiele obo-
wiązków, przyznaje im również uprawnienia i jednocześnie bierze za nich odpowie-
dzialność, a także chroni przed państwami obcymi. Często jednak obywatel nie jest w 
stanie w sposób samodzielny poradzić sobie z różnorodnymi trudnościami pojawia-
jącymi się w jego życiu. W szczególności w sytuacji, gdzie dochodzi do różnorodnych 
zaburzeń natury psychicznej. W takiej sytuacji potrzebna jest pomoc specjalistów, 
którzy w sposób efektywny mogą pomóc przejść przez najgorsze etapy choroby. W 
obecnym już znaczeniu obywatelstwo uznawane jest za stan prawny składający się 
na status prawny osoby fizycznej. W tym przypadku praca będzie odnosiła się do 
kwestii polityki suicydanej oraz czynników ochronnych, które mogą ważyć i deter-
minować aspekt związany z życiem psychicznym obywatela.

Słowa kluczowe: samobójstwo, bezpieczeństwo jednostki, profilaktyka, polityka, 
pedagogika, psychologia.

Summary:
Individual and suicidal threat - selected psychological and pedagogical issue
This work deals with issues related to the suicide issue. In the twenty-first century, 

more and more often come difficult situations related to the challenges of everyday 
life. The thesis will include the most important theses on factors protecting against 
the act of suicide in relation to social life. Prevention, remedies are aspects that should 
be treated as the basis for the functioning of the state. Each state imposes many duties 
on its citizens, grants them rights as well as takes responsibility for them and protects 
them against foreign states. Often, however, the citizen is unable to cope independent-
ly with various difficulties appearing in his life. Especially in a situation where there 
are various mental disorders. In this situation, it is necessary to help specialists who 
can effectively help them through the worst stages of the disease. In the present sense, 
citizenship is considered a legal status that makes up the legal status of a natural per-
son. In this case, the work will refer to suicide policy issues and protective factors that 
may weigh and determine the aspect related to the citizen’s mental life.

Key words: suicide, individual safety, prevention, politics, pedagogy, psychology.

Bibliography: 
Antoszewski A., Herbut R., Leksykon politologii, Wrocław 1996.
Bąbik A., Olejniczak D., Uwarunkowania i profilaktyka samobójstw wśród dzieci i 

młodzieży w Polsce, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, Vol. 2014:13 Nr 
2 s. 99-121

Brodniak W.,  Ramowy Program zapobiegania samobójstwom w Polsce na lata 
2012–2015. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2012. 

Burchardt K. D., ABC prawa wspólnotowego, Warszawa 2004.



ARTICLES

144

Cekiera C., Psychologiczne i aksjologiczne aspekty samobójstw. Suicydologia, 
2005:1, (1), 21–32.

Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Wyd. Uniwersytetu Ma-
rii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2000.

Hamberas J., Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością 
Europy., Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1993.

Hołyst B., Suicydologia. LexisNexis, Warszawa 2012.
Kapiński J., ABC polityki, Wyd. Alfa, Warszawa 1997.
Kulesza W. T., Ideologie naszych czasów, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.
Popiuk-Rysińska I., Unia Europejska- geneza, kształt i konsekwencje integracji, 

Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
Stelmasiak J., Ruczkowski P., Materialne prawo administracyjne, Wyższa Szkoła 

Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010.
Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Biuro 

Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowe, Zapobieganie samobój-
stwom – poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, Fraszka Edukacyjna, 
Warszawa 2007.

Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Zapobie-
ganie samobójstwom. Genewa-Warszawa 2003.

World Health Organization (2012). Public health action for the prevention of suicide. 
World Health Organization (2014). Pobrane z: http://www.who.int/.
Żarnowski J., Społeczeństwo XX wieku, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 

Wrocław 1999.

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Sport - życie, pasja, miłość.  Bojanów 
07.05.2019



ARTYKUŁY

145

Wstęp
Karty nie zawsze były – zauważa Jędrzej Kitowicz – popularne na ziemiach pol-

skich. Do panowania Augusta III niewiele osób znało zasady karcianych rozrywek, ale 
także nieliczni byli posiadaczami kart. Ludzie nie lubili gier nadto długich i wymaga-
jących od nich wysiłku umysłowego. Nie cieszyła się zatem popularnością gra typu: 
pikieta, chapanka czy kupiec. Dopiero po wejściu do powszechnego użytku rusy, try-
szaka społeczeństwo zaczęło się interesować kartami. Owe dwie gry nie wymagały 
od człowieka rozmyślań, gdyż powodzenie w nich zależało od szczęścia. Niebywa-
łą popularnością cieszył się na ziemiach polskich – faraon – grali w niego wszyscy. 
Wszelako faraon doprowadzał wielu ludzi do ruiny majątkowej. Zdarzało się także, że 
dzięki niemu niektórzy zdobywali ogromne fortuny. Szlachta oraz arystokracja wola-
ła jednak grać w mariasza, który nie wymagał od nich dużych nakładów pieniężnych. 
Mariasza wymyślono wyłącznie dla celów rozrywkowych. Mogło do niego zasiąść 
maksymalnie cztery osoby niedysponujące nawet dużymi zasobami pieniężnymi. 
Wystarczyła kwota mniejsza od jednego złotego, by móc uczestniczyć w mariaszu. 
Rzadko można było spotkać człowieka nielubiącego zasiadać do „zielonego stolika”. 
Niebranie udziału w karcianych rozrywkach arystokratom czyniło sromotę1.

Emocje towarzyszące grze w karty nie miały w niczym sobie równych. Człowiek w 
jednej chwili „[...] z chudopachołka przemieniał się w bogacza, inny zaś z bogacza w 
chudopachołka”2. Uczucie, którego doznawali gracze uniemożliwiało im – stwierdza 
Agnieszka Lisak - rozeznanie otoczenia. Dla graczy ważniejsze były karty, a nie mu-
zyka dochodząca z sąsiadującego z „zielonym stolikiem” pomieszczenia. Nie słyszano 
koncertów dawanych obok: „Niech w drugim pokoju najlepszy artysta na fortepianie 
zagra – nic to. Gracze grają dalej w karty jak zahipnotyzowani, jak zaczarowani, jakby 
uszu nie mieli”3. Gracze skoncentrowani byli jedynie na kartach, nie obchodziło ich 

1  Zob. J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, wyd. 3. Przejrzane, oprac. R. Pollak, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 561-568.

2  A. Lisak, Życie towarzyskie w XIX wieku. Salony, bale, teatry, Bellona, Warszawa 2013, s. 191.
3  Tamże, s. 192-193.

Karciane rozrywki w twórczości 
literackiej Józefa Ignacego 
Kraszewskiego

Ur. 8 marca 1990 roku w Starachowicach. Doktorantka literaturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II w Lublinie. Zainteresowania naukowe: literatura polskiego pozytywizmu (Józef Ignacy Kraszewski, 
Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa). Autorka artykułów naukowych, jak choćby: „»[…] co by Żyd wart był, żeby nie 
miał policji«. Żydzi w twórczości literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego”; „»Lepsza żadna, jak zła książka«. 
Uwagi Kraszewskiego o książce i czytaniu”.
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otoczenie. Ono nie istniało – można powiedzieć – wręcz dla nich. Przy stolikach bo-
wiem rozgrywała się ludzka przyszłość; przy nich zmagano się z losem. Gracze niekie-
dy oszukują, próbują bezskutecznie przezwyciężyć fatum. Ta niewiadoma przyszło-
ści porywa ich do gry, czyniąc ich ślepymi na negatywne konsekwencje uprawiania 
hazardu, do których należy chociażby całkowite bankructwo, utrata części majątku, 
zadłużenie u gospodarza bądź współtowarzyszy karcianych rozrywek.

Ludzi oddających się karcianym rozrywkom nie brakuje w twórczości literackiej 
dziewiętnastowiecznego pisarza – Józefa Ignacego Kraszewskiego4. Przedmiotem 
rozważań naukowych czynię jego bohaterów literackich oddających się karcianym 
rozrywkom oraz jednego szulera z powieści Elizy Orzeszkowej idealnie komponują-
cego się w badaną przeze mnie problematykę dziwiętnastowiecznego hazardu.

Przegrywanie i wygrywanie w kartach 
Długi karciane niejednokrotnie obciążały budżety domowe5. Karty w dziewiętna-

stym wieku były powszechna: „[...] grali już wszyscy od ucznia, przez parobka i stan-
greta, aż do jaśniepana. [...] Dla jednych rozrywka ta stawała się sposobem zbijania 
fortuny, w szczególności, gdy mieli talent do szulerstwa, innych doprowadzała do ru-
iny”6. Każdy mógł zatem wejść do miejsca, w którym grano i postawić na jakąś kartę. 
Nie patrzono bowiem na stan społeczny, a liczyło się wyłącznie posiadanie środków 
finansowych umożliwiających włączenie się do gry karcianej. Istotną osobą w „pała-
cach szatana”7 był ich gospodarz, który dopomagał ludziom zbankrutować: 

„Wszystkim naówczas znane były te niemal publiczne, otwarte dla każdego sale 
złota i srebrne, na których szalona gra dzień i noc się nie przerywała. Chociaż to były 
niby prywatne czyjeś mieszkania, wchodził tam, kto chciał, grał, kto miał co posta-
wić – ta tylko była różnica zaproszonych od nieznanych, że pierwszym gospodarz 
dawał kredyt, pomagał uprzejmie do ruiny, przyjmował od nich fanty, domy i dobra 
na słowo, inni grali gotówką.

Ludzie największych imion trzymali banki i najpiękniejszych imion ludzie zgry-
wali się do koszuli. Niejeden wchodził bogatym, a wychodził żebrakiem”8.

Osoby pragnące wziąć udział w grze – znajome gospodarzowi - nie musiały mieć 
ze sobą gotówki. Właściciel domu gry znając zapewne doskonale stan majątkowy 
karciarzy, mógł udzielić im kredytu. Nie bał się niewypłacalności, gdyż dobrze orien-
tował się, jakimi ruchomościami i błyskotkami dysponowali („przyjmował od nich 
fanty, domy i dobra na słowo”9). Nie potrzebował od nich także pisemnego poświad-
czenia („dobra na słowo”10); wierzył w ich uczciwość (oddanie przegranego pojazdu) 
bądź miał pewność, iż współtowarzysze karcianych rozrywek zeznają w ostateczno-
ści, że dana osoba postawiła – przykładowo – w grze dom. Ponadto niewymaganie 

4  Występują oni w takich chociażby powieściach jak: Boża czeladka (mariasz, wist, preferans), Boża opieka (fara-
on), Ciche wody (mariasz, wist), Cześnikówny (wist, sztos, écarte), Dwa światy (preferans), Jasełka (wist), Kop-
ciuszek (sztos, preferans), Milion posagu (mariasz, wist, tryszak), Pan z panów (wist, diabełek, écarte), Pomy-
waczka (faraon), Raptularz pana Mateusza Jasienieckiego (mariasz, drużbart), Rodzeństwo (mariasz), Sąsiedzi 
(mariasz, chapanka), Śniehotowie (mariasz, elbecwelbe), U babuni (mariasz, wist), Zygzaki (mariasz, wist).

5  Zob. A. Lisak, dz. cyt., s. 191.
6  Tamże.
7  J. I. Kraszewski, Złoty Jasieńko, wyd. 2, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986, s. 179.
8  Tenże, Orbeka. Powieść, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1983, s. 199.
9  Tamże.
10  Tamże.
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gotówki od znanych sobie osób można tłumaczyć stałym ich uczestnictwem w grze 
i wypłacalnością potencjalnych długów.

Niesamowite szczęście w grze karcianej przypisywano – inkluzowi. Pod tym 
terminem kryła się moneta „[…] wydana i powracająca do właściciela”11. Takową 
– zdaniem bankiera – posiadał wojewodzic Ordyński (Syn marnotrawny). Bohater 
rozpoczął rundę ostatnim pieniądzem – kulfonem12 i nieprzerwanie wygrywał ko-
lejne rozdania. Zmiana pierwszego postawionego dukata – na prośbę bankiera – nie 
przyniosła jednak zakończenia szczęśliwej passy Ordyńskiemu. Mężczyzna nie bał 
się wymienić kulfona na inny pieniążek, bo szczęścia – jak powiedział – „nigdy […] 
nie miał”13. Postawił wszystko, co dotychczas wygrał z nową monetą – i zwyciężył. 

Kraszewski wprowadzając do powieści wiarę ludzi w inkluzy14, nie tyle pokazu-
je przypisywanie szczęścia przedmiotom, co całkowicie nieoszukującego w kartach 
bankiera („Tłusty ciągnął pomaluteńku, nie odkrywał od razu kart, pot mu ciekł z 
czoła”15). Nie podmieniał na własną korzyść kart; denerwował się, oczekując na kar-
tę („pot mu ciekł z czoła”16). Bankier nie był „[…] szulerem z profesji, wziął się do 
nie swojej rzeczy”17. Osoby rozdające karty niezmiernie często oszukiwały, bogacąc 
się kosztem graczy (Pan Graba). Wszelako w powieści Kraszewskiego zaznaczona 
została uczciwość bankiera („wziął się do nie swojej rzeczy”18), która może być po-
dyktowana nie tyle moralnością bohatera, co niedoświadczeniem w zawodzie. Sło-
wa narratora („wziął się do nie swojej rzeczy”19) można bowiem różnie rozumieć. 
Bankier: nie chce oszukiwać bądź nie umie tego jeszcze profesjonalnie robić. Ponad-
to nie wiadomo nazwy gry karcianej, w której uczestniczył wojewodzic. Niemniej 
jednak mogła ona być rozgrywana dla jednej osoby z powodu tego, iż Ordyński nie 
zgodził się – podczas ciągnięcia kart – na dołączenie do siebie gracza.

Zwycięstwo w kartach można było zawdzięczać – wedle mniemania graczy – także 
miejscu zajmowanemu przy „zielonym stoliku” („Miejsca przy stoliku tygodniami, mie-
siącami były jedne fatalne, drugie szczęśliwe... dobijano się o niektóre – krzywiono się 

11  S. Stupkiewicz., Inkluz, przypis do: J. I. Kraszewski, Syn marnotrawny. Opowiadanie z końca XVIII wieku, 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1977, s. 310. Dawne wierzenia ludowe nazywały inkluzem du-
cha bądź siłę dobroczynną zamkniętą – przez skrzata – w przedmiocie (amulecie, monecie) powracającym 
każdorazowo do właściciela dzięki umieszczonej w rzeczy sile magicznej. Zob. W. Kopaliński, Słownik mitów i 
tradycji kultury, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2003 (hasło: Inkluz, s. 450).

12  Kulfonem nazywano „dukat oberznięty, wytarty”. Słownik języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. 
Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, t. 2, Nakładem prenumeratorów w drukarni E. Lubowskiego i S-ki, Warszawa 
1902 (hasło: Kulfon, s. 626).

13  J. I. Kraszewski, Syn marnotrawny…, s. 138.
14  Inkluzy zostały – bardzo szczegółowo – opisane w Bestiariuszu słowiańskim. Oto fragment: „Przed wiekami istniał 

niezawodny i dość łatwy, jak się zdawało, sposób na szybkie wzbogacenie. Wystarczyło zdobyć jajo zniesione przez 
czarną kurę i nosić je cierpliwie pod lewą pachą, Po upływie dziesięciu dni i nocy wylęgał się z niego dziwny maleńki 
stwór. Inkluz – bo o nim mowa – natychmiast wchodził w podsuniętą mu złotą monetę i zagnieżdżał się w niej na 
dobre. Tak przygotowany pieniądz można było spokojnie wydać u kramarki lub gospodzie, a on po chwili za sprawą 
mieszkającej w nim istoty sam wracał do kieszeni właściciela. W ten prosty sposób w ciągu kilku lat posiadacz magic-
znego dukata wzbogacał się niepomiernie, napełniając skrzynie i kufry nieuczciwie zdobytymi dobrami”. P. Zych, W. 
Vargas, Bestiariusz słowiański. Rzecz o biziach, kadukach i samojadkach, cz. 2, Bosz, Olszanica 2016, s. 62.

15  J. I. Kraszewski, Syn marnotrawny…, s. 138.
16  Tamże.
17  Tamże.
18  Tamże.
19  Tamże.
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na inne...”20). W rzeczywistości wygrana zależała od zdolności szulerskich graczy („Stary 
generał [...] podgląda w karty, szachruje – radca... liczy nie wiedzieć po jakiemu [...]”21), 
sprawnego operowania kartami („[...] gram szczęśliwie; wprawny, choć podchmielony 
[...]”22), opanowaniu przy nich („[...] w grze nic mu zarzucić było można, chyba niezmier-
nie zimną krew, która go nigdy nie opuszczała. Nią pobijał swych przeciwników. [...] nie 
zapalał się nigdy, a im inni silniej się roznamiętniali, tym on stawał się chłodniejszy-
m”23) oraz szczęściu („[...] Fortuna, która się zwykle niegrzecznie do mnie obraca, jakby 
mi za sobą zabłocony ogon nosić kazała, tym razem zwróciła się do mnie twarzyczką... 
Twarz jej ma fizjognomię holenderskiego dukata! Ładna bardzo. Wygrałem trochę...”24).

Karciane oszustwa
Stary Gracz wymienia osiem gier hazardowych (kwindecz, wentuń, halbik, makao, 

faraon, sztos, diabełek, lamorek) rozpowszechnionych na ziemiach polskich, wśród 
których znajdują się trzy iście „szatańskie” (tzw. trójka szatańska). Były nimi: faraon, 
sztos, diabełek. One pochłonęły ludziom majątki oraz zniszczyły – młodym osobom – 
przyszłość. Wszystkie trzy gry dawały możliwość szulerom do zarabiania na graczach 
ogromnych pieniędzy. Działo się tak ze względu na specyficzny sposób w tychże grach 
trzymania i rozkładanie kart przez bankierów. Mogli oni swobodnie podmieniać (pod-
suwać, zamieniać) karty na swą korzyść (diabełek, faraon) bądź układać tak, by za-
pewnić sobie wygraną (sztos). Ponadto dopuszczano się znakowania kart (faraon)25.

W sztosie trudniej było oszukiwać bankierom niż w innych grach hazardowych 
(Pan Graba)26. Owa bowiem gra wymagała od szulera nie tylko zręcznych dłoni pod-
mieniających karty, ale także znaczniej nieuwagi graczy. Ci znając doskonale reguły 
gry, nie daliby się oszukać („Urządzić podobną sztuczkę w sztosie mając przed sobą 
wprawnych graczy jest rzeczą zbyt trudną”27). Kalikst Graba próbował tego bezsku-
tecznie dokonać. Nie mogąc malwersować w sztosie, zaproponował faraona. Ten da-
wał mu „[…] szerokie pole dla produkowania swoich figielków, układania kart, a na-

20  J. I. Kraszewski, Ada. Sceny i charaktery z życia powszedniego, t. 1-2, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków-
Wrocław 1986, s. 148.

21  Tamże, s. 146.
22  Tenże, Dziwadła. Powieść współczesna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964, s. 190.
23  Tenże, Hołota. Powieść współczesna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, s. 263.
24  Tenże, Ada..., t. 3, s. 50.
25  Zob. Stary Gracz [P.J. Bykowski], Gry w karty. Dawniejsze i nowe: dokładne sposoby ich prowadzenia, 

poprzedzone krótką historią kart, Skład Główny w Księgarni Maurycego Orgelbranda, Warszawa 1888, s. 153.
26 Taką opinię wyraża Wieńczycki. Nie jest to jednak prawda. Szost dawał bankierom dużo większe możliwości do 

oszukiwania (podmieniania, układania, znakowania) od pozostałych gier hazardowych (zwłaszcza faraona). Szosta 
uważano za bardziej rozwiniętą – dla szulerskich sztuczek – wersję faraona. Orzeszkowa przypisując faraonowi 
większe „zasługi” szulerskie od szosta, wprowadza – można powiedzieć – czytelnika w błąd. Nie było tak istotnie. 
Podanie powodu – przez Wieńczyckiego – zmiany szosta na faraona przez Grabę zdają się nie być wystarczające do 
stwierdzenia zasadności takowej decyzji („Urządzić podobną sztuczkę w sztosie mając przed sobą wprawnych graczy 
jest rzeczą zbyt trudną”). Karciarz stale oddający się grze w szosta („wytrawny”) nie dałby się oszukać. Niemniej 
znajomość sztuczek szulerskich możliwych do przeprowadzenia zdecydowanie większa i łatwiejsza do wykonania 
jest właśnie w szoście, a nie faraonie. Ponadto ludzie oddawali się namiętnie grze w faraona, musieli zatem także znać 
doskonale reguły rozrywki oraz możliwości, jakie daje ta konkretnie gra szulerom. Decydowanie się na nią – przez 
osoby zgromadzone w pokoju Tozia – było równoznaczne z wiarą w uczciwość Graby. Nikt nie decydowałby się na 
bankiera-oszusta, gdyby istniała jakakolwiek pogłoska na temat szulerstwa bohatera.

In Formacje o szoście i faraonie podaję za Starym Graczem (dz. cyt., s. 153-155), a cytaty z powieści Orzeszkowej 
mieszczą się na stronie: 549-ej w Panu Grabie.

27  E. Orzeszkowa, Pan Graba, wyd. 2, Czytelnik, Warszawa 1971, s. 549.
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stępnie zręcznego filowania tj. przemiany karty z jednej na drugą stronę w czasie sa-
mego ciągnienia”28. Jedynie człowiek – trzeba podkreślić – podejrzewający bankiera 
o malwersowanie kart i bacznie śledzący ruchy jego rąk jest w stanie złapać szulera 
na oszukiwaniu29. Udało się tego dokonać Wieńczyckiemu, który zauważył uczy-
nioną przez bohatera podmianę kart. Mężczyzna powiedział o tym innym graczom. 
Chciał bowiem przestrzec wszystkich przed człowiekiem żyjącym z ich pieniędzy. W 
rezultacie wystąpienia starszego mężczyzny30 towarzystwo odsunęło się od męża 
Kamili. Niemniej bohater mógł nadal praktykować swoje szulerskie sztuczki w niż-
szych warstwach społecznych. Dzięki nim zdobywał pieniądze na utrzymanie się:

„W przeciągu niespełna roku kilka razy miał on meble i nie miał ich, miał powozy 
i konie i nie miał ich. Raz kupiec win zabrał mu za dług karetę i zwierciadła z salonu, 
inny zagrabił obrazy i konie. Po miesiącu pan Graba miał znowu karetę i konie, które 
kupił za pieniądze wygrane […]”31.

Pieniądze zdobywane w kartach służyły mu zatem nie na pierwsze potrzeby, a 
na rzeczy potrzebne wyższemu towarzystwu. Tak częsta zmiana położenia Graby 
(biedak-bogacz) wprawiała w śmiech większość ludzi: „Ludzie niższej klasy i rze-
mieślnicy, służący, Żydzi zatrzymywali się na chodnikach, śmieli się prawie głośno, 
zaglądali w powóz, jakby ujrzeć tam chcieli jakąś wielce ciekawą osobliwość”32. Pod-
żartowywano sobie ze szczęścia Graby w kartach: „Graba – mówiono – kogoś ograł, 
bo jedzie powozem”33. Nie szczędzono przy drwinach także żony bohatera: „Smutna 
ta sława ogarnęła też i Kamilę. I ona stanęła pod pręgierzem ogólnego wyśmiania i 
potępienia obok człowieka, którego nosiła nazwisko”34. Ludzie potraktowali kobie-
tę prawie na równi z mężem. Orzeszkowa krytykuje postawę społeczeństwa wobec 
Grabiny. W sercach ludzkich nie rodzi się współczucie dla kobiety unieszczęśliwionej 
przez małżonka; kobiety niemogącej rozerwać więzów małżeńskich z nienawistną 
osobą; kobiety przez niego oszukanej. Nikt nie podejrzewał bohatera o oszukiwanie 
w kartach. Wieńczycki dopiero ujawnił ludziom prawdę. Powiedział:

„Chcę otworzyć oczy tym panom, którzy sądzą, że przyjaźniąc się z panem zawie-
rają stosunek z człowiekiem, swobodnych prawdzie zasad i hulaszczych usposobień, 
ale który niezdolny jest jednak popełnić żadnej podłości i rozminąć się z najbardziej 
elementarnymi prawami honoru”35.

Oszukać znajomych i przyjaciół w kwestii moralności jest haniebnym postępkiem 
(„rozminąć się z najbardziej elementarnymi prawami honoru”36) – uwłacza człowie-
kowi. Bycie oszustem przynosi zatem sromotę Grabie. Wszelako życie hulaszcze i 
prowadzone niemalże bez wszelkich zasad moralnych i etycznych nie odstręczało 

28  Stary Gracz [P.J. Bykowski], dz. cyt., s. 151.
29  Wieńczycki wspomina następująco machinacje karciane czynione rękami przez Grabę: „Widziałem dobrze, 

iż na spodzie talii nie było króla, który nagle tam się znalazł, wyświecony ze środka z zadziwiającą w istocie 
zręcznością. Trzeba było tak pilną zwracać uwagę na wprawne ręce tego pana, jak ja zwracałem, aby to dojrzeć”. 
E. Orzeszkowa, dz. cyt., s. 548.

30  Oczywiście Wieńczyckiego, który był teściem Stanisława Klońskiego.
31  Tamże, s. 642.
32  Tamże, s. 643.
33  Tamże, s. 642.
34  Tamże, s. 645.
35  Tamże, s. 549.
36  Tamże.
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nikogo od bohatera, bo było przykryte nienaganną opinią mężczyzny. Złamało ją do-
piero wykryte oszustwo przez Wieńczyckiego. Ludziom – zwłaszcza młodym – od-
powiadało spędzanie czasu na rozrywkach – przede wszystkim karcianych – ofero-
wanych przez Grabę. Prowadzili podobne do niego życie. Przyzwalali zatem na oszu-
stwo bohatera względem Kamili. Nie spodziewali się ożenku przyjaciela, trwonili u 
niego pieniądze. Hazard pociąga – trzeba zaznaczyć – ludzi ku sobie. Niektórzy tracą 
na kartach majątki (Stanisław Kloński), inni zadłużają się u Żydów (Tozio Słabecki; 
Stanisław Kloński), chorują i umierają (Tozio Słabecki). Przyczyna, dla której karty 
tak łatwo zdobywają przewagę nad człowiekiem leży 

„[…] w pustce, jaką ma [młoda osoba – MP] w myśli i sercu, […] lekkie i powierz-
chowne wychowanie nie wlało w nich żadnego głębszego zainteresowania w czymś 
wielkim i pięknym, w co by swoje żywotne siły wkładali. Niech którykolwiek z nich 
umiłuje idee jaką, naukę, życie rodzinne, pracę na jakimkolwiek polu, a zbawiony bę-
dzie. Oprócz codziennego pokarmu człowiek każdy czymś żyć musi: potrzebne mu 
są wrażenia i nieustanne zajęcia; co ranek myśli on koniecznie o tym, co cały dzień 
robić będzie. Jeśli wrażenia te i zajęcia nie przypłyną mu z poczciwych źródeł, pić je 
będzie z mętnych i zatrutych, bo taką już jest natura ludzka”37.

Powierzchowne wychowanie – można powiedzieć – pozbawiło młodych ludzi 
przyszłości. Nie umieją oni praktycznie nic. Nie mają zainteresowań. Próbują zatem 
zapełnić sobie dzień karcianą rozrywką. Do życia potrzebują oni silnych wrażeń, a 
tych dostarcza im hazard („Oprócz codziennego pokarmu człowiek każdy czymś żyć 
musi: potrzebne mu są wrażenia i nieustanne zajęcia”38).

Powszechność karcianych rozrywek
Niektórzy ludzie w karty grali nałogowo (szambelanowa z Ady) a natomiast inni 

nie wyobrażali sobie wzięcia udziału w takiej rozrywce (Hutor-Graba z Dziwadeł). 
Przez karty tracono majątki (Karol z Ady), zdobywano pieniądze dla ukochanych (ty-
tułowy bohater Orbeki), robiono znajomości (Michał Ordyński z Diabła), pytano się 
gwiazd o przyszłość domowników (Brzozowska z Komediantów), spędzano – dzięki 
nim - wspólnie czas (przyjaciele tytułowego Szaławiły). Należy bowiem odróżnić 
dwa zasadnicze przeznaczenia kart: hazardowe przynoszące zawsze korzyści lub 
straty pieniężne graczowi oraz towarzyskie niezwiązane z żadnymi konsekwencja-
mi materialnymi. Taka osoba posługuje się kartami w celu położenia kabały czy też 
zapełnienia wolnego czasu niewinną – jego zdaniem - rozrywką (kasztelan z Doli 
i niedoli). W preferansa grał „[...] ksiądz proboszcz, pan aptekarz, sędzia sądu po-
wiatowego i pan mierniczy, zwany »skoczybruzdą«. Od pana starosty, rejenta, kon-
syliarza i prezesa sądu zaczynał się wist (protoplasta brydża), który w mieście był 
rozrywką całego lepszego świata”39. Zatem nie istniała jedna karciana rozrywka dla 
całego społeczeństwa. Innymi słowy: kto inny grał w wista, a kto inny w preferansa. 

37  Tamże, s. 409. Hutor-Graba (Dziwadła) w podobnym tonie do żony Graby wypowiada się o nieodpowiednim 
wychowaniu młodego pokolenia.

38  Tamże.
39  A. Lisak, dz. cyt., s. 192.



ARTYKUŁY

151

Dana gra (wist, preferans) była zarezerwowana dla konkretnej grupy społecznej. Szam-
belanowa (Ada) grała – ze stałymi partnerami – w wista40: generałem, radcą, hrabią41.

Kobieta zawsze zgrywała się w kartach, lecz nie umiała ich porzucić. Stanowiły 
one „[...] jedyną jej rozrywkę [...]”42. Bohaterka przyzwyczaiła się do „zielonego stoli-
ka” do takiego stopnia, iż przebywając u kogoś w odwiedzinach, musiano specjalnie 
dla niej organizować wista. Ponadto sama nakłaniała do niego osoby: „Na wieczór 
staruszka sobie zawczasu zamówiła do wista pułkownika, Karola i – gdyby nikt inny 
nie chciał, zapraszała Dyakowską, która w ostateczności tylko grywała”43. Nie liczy-
ła się dla niej pozycja społeczna graczy („zapraszała Dyakowską”44), lecz możliwość 
spędzenia czasu przy ulubionej karcianej rozrywce. Kobieta grywała w salonie, co ze 
względu na miejsce rozdawania kart całkowicie ograniczało uczestnictwo w wiście 
osobom pochodzącym z niższych stanów społecznych. Zapraszała do gry najbliższe 
swe otoczenie (służącą, kamerdynera), bo była pewna, że nie odmówią oni udziału 
w rozrywce. Znała ich skłonności do kart a stosunek podległości względem niej, nie 
pozwalał służbie wymówić się od „zielonego stolika”. Nie chcieli zapewne – poten-
cjalną odmową – również robić przykrości pracodawczyni. Wszelako nie pozwalali 
wygrać kobiecie z powodu traktowania przez nich karcianych rozrywek nad wyraz 
poważnie – dzięki kartom mogli się wzbogacić. Siostrzeniec szambelanowej mówi 
wprost, że „[...] na tej grze [wiście – MP] podobno generał i kamerdyner [podkreśl. 
– MP] cioci wychodzi najlepiej”45. Wypominanie kobiecie przegrywanych pieniędzy 
a wzbogacanie się na grze pozostałych jej uczestników – nawet służących – oddaje 
pasje szambelanowej do kart. Nie przejmowała się ona stratami finansowymi pono-
szonymi w karty, gdyż mogła w sposób nad wyraz przyjemny spędzać czas („jedyna 
rozrywka”46). Rozgrywanie partii wista we własnym salonie dawało jej pewność, że 
nie będzie zmuszona spędzać samotnie wieczoru. Nie miała ona innego zajęcia niż 
gra w karty („jedyna”47). Przynależność społeczna szambelanowej do arystokracji 
zamykała ją na pozostałe warstwy społeczne. Służąca oraz kamerdyner mogli jedy-
nie w ostateczności dołączyć się do wista. Taką ostatecznością był brak odpowied-
niej liczby osób do gry. Kobieta nie zasiadłaby do stolika z ludźmi z niższych warstw 
społecznych, gdyby nie była do tego zmuszona okolicznością. Wszelako nie czuła – 
co istotne – wyższości nad innymi klasami, lecz miała wrodzoną kastowość48.

Szambelanowa grała w wista, którego można uznać za grę hazardowo-towarzy-

40  Wista wymyślili Anglicy. To gra nakazująca – można powiedzieć – milczenie wszystkim uczestnikom. Dwóch 
graczy sprzymierzało się bowiem przeciwko dwóm innym graczom. Niepotrzebnie wypowiadane słowa oraz 
czynione gesty mogły zradzać – w przeciwnikach – podejrzenia dotyczące nieuczciwości pozostałych uczest-
ników rozrywki. Zob. Stary Gracz [P.J. Bykowski], dz. cyt., s. 47.

41  Do wista potrzebnych było czterech graczy oraz dwie talie pięćdziesięcio dwu kartowe. Tamże.
42  J. I. Kraszewski, Ada…, s.146.
43  Tamże, s. 233.
44  Tamże.
45  Tamże, s. 146.
46  Tamże.
47  Tamże.
48  Nie występowała przeciwko potencjalnemu małżeństwu Ady Pretwiczówny z Robertem Jazygą, bo nie chciała 

podobnie jak Karol stać na drodze prawdziwej miłości. Szambelanowa nie miała złej natury, a jedynie postępowała 
(nie zgadzała się na jej związek ze szlachcicem; przyjechała na wezwanie Hortensji Trockiej do Ruszkowa; 
zgadzała się na wszystkie plany rodziny względem Ady) jak życzyła sobie tego rodzina. Nie występowała jawnie 
przeciwko jej planom polegającym na doporowadzeniu do zerwania stosunków Pretwiczówny ze szlachcicem, ale 
starała się – za namową Karola - nie szkodzić zakochanym.
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ską ze szczególnym nastawieniem na drugi człon owego określenia49. Niemniej jed-
nak ludzie tracili znaczne pieniądze w tej grze, choć nie była ona typowym karcia-
nym hazardem. W domach gry funkcja rozrywkowa kart schodziła na plan dalszy. 
Liczyła się tam bowiem możliwość uczestniczenia w grze dającej szansę szybkiego 
wzbogacenia się bądź równie prędkiego zrujnowania. Oczywiście, bankructwo nie 
było przeważnie brane pod uwagę przez rzeszę graczy.

Krytyka karcianych rozrywek
Hutor-Graba (Dziwadła) potępia wszelkie gry w karty. Dostrzega w nich ogromne 

niebezpieczeństwo: 
„Karty są zabawką barbarzyńskich lub zdziecinniałych tylko ludów: zabijają czas, 

uczą chciwości, ogłupiają, wyrabiają najzgubniejsze namiętności, wdrażają do naj-
szkodliwszego próżnowania. Nie pojmuję gry. Wolno grać Indianom i ludożercom, 
wolno nawet lazaronom na wybrzeżach Neapolu, ale nam?!”50. 

Karty nie przystojną osobie cywilizowanej, a wyłącznie pierwotnej („barbarzyńcy”51). 
Bohater nie uważa kart za godne uwagi zajęcie („zabawka”52). Przypisuje je światu małe-
go dziecka („zabawka”53), któremu jeszcze wypada bawić się rozmaitymi przedmiotami. 
Osoba dorosła nie powinna zajmować się zabawkami, które odpędzają ją od pracy („wdra-
żają do najszkodliwszego próżnowania”54). Karty zabierają bowiem cenny czas dorosłe-
mu człowiekowi, uczą ludzi „próżnowania”55 (siedzenia przy stoliku z założonymi rękami; 
nieangażowania się w życie domowe; odseparowywania się od problemów społecznych) 
oraz „chciwości”56. Gracze nie potrafią poprzestać na małych wygranych, lecz pragną na 
kartach zdobywać majątki. Zapominają o ważnych sprawach (rodzinie, gospodarstwie, 
przyjaciołach), bo nadto roznamiętniają się w hazardzie. Skupiają się wyłącznie – o czym 
była już mowa – na kartach. Osoby, które mówią, że zasiadają do stolika, bo pragną „walczyć 
z losem”57 sami się oszukują. Nie chodzi im bowiem jedynie o wygraną pieniężną, ale także 
„wygraną wzruszenia”58. Emocje towarzyszące karcianym rozrywkom zniewalają człowie-
ka. Temu jednak nie wolno – wedle słów Hutora-Graby - szukać jakichkolwiek wzruszeń w 
kartach. Od nich pochodzi „demoralizacja”59 społeczeństwa. Niejedna osoba siadająca do 
stolika była - nim rozpoczęła się partia - uczciwą osobą, a odeszła od niego „oszustem”60. 
Karty w połączeniu z alkoholem rozbudzają złe namiętności tkwiące w ludziach. Należą 
do nich: zamiłowanie do ryzyka, pragnienie bycia w centrum uwagi, koncentracja na wła-
snych pragnieniach. Osoba trzeźwa zasiadająca do stolika jest w miarę świadoma swoich 
czynów, a zatem stawiania dużych bądź małych stawek w grze.

Trunek pomaga przezwyciężyć postanowienie poprawy życia, do którego należeć 
może zaprzestanie uprawiania hazardu. Ponadto pobudza w człowieku stare na-

49  Stary Gracz uznaje wista za grę wyłącznie towarzyską. Stary Gracz [P.J. Bykowski], dz. cyt., s. 46-47.
50  J. I. Kraszewski, Dziwadła..., s. 193.
51  Tamże.
52  Tamże.
53  Tamże.
54  Tamże.
55  Tamże.
56  Tamże.
57  Tamże.
58  Tamże.
59  Tamże.
60  Tamże.
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miętności, nie pozwalając mu myśleć racjonalnie: „Na koniec, wyznaje Jerzy Sumin, 
widząc mnie jeszcze nie pijanym, kazał podać ponczu i podchmielonego dobrze, 
zmusił prawie do gry usiąść. Na próżnom mu się opierał – opierałem się wreszcie 
słabiej, stare nałogi głośniej i silniej mówiły do  świeżo rozbudzonego rozumu”61. 
Bohater został podjudzony – co prawda - do picia oraz kart przez koniuszego, lecz 
nie stawiał zbyt dużego oporu dziadowi. Odzywały się w nim namiętności wynie-
sione z Warszawy, do których należała choćby gra w karty („opierałem się wreszcie 
słabiej”62). Dziad bohatera wiedział bądź domyślał się tego, czego najbardziej brako-
wało młodemu człowiekowi podczas pobytu u niego na Polesiu. Postanowił zatem 
dostarczyć mu upragnionych rozrywek, do jakich należał alkohol oraz karciane roz-
rywki. Nie czynił tego jednak bezinteresownie, gdyż chciał ośmieszyć wnuka przed 
swą wychowanką i odsłonić przed nią prawdziwą naturę Sumina. Była ona – wedle 
dziada – niegodna zauważenia, zbrukana warszawskimi nieczystościami (hazardem, 
pijaństwem, rozpustą), niemająca w sobie żadnych pierwiastków dobra. Wnuk nie 
był godzien Ireny, którą dziad uważał za ideał niewieści. Pragnął chronić kobietę 
przed Suminem, bo miał go za wietrznika i niegodziwca. Nie miał racji, bo chłopiec – 
jak podkreślono w powieści - urodził się dobrym człowiekiem.

Karty są przyczyną cofania się społeczeństwa do czasów barbarzyńskich. Pod owym 
określeniem nie kryje się jednak okres, w którym ludzie nie mieli dostępu do prasy 
(szerzej: kultury), żyli w warunkach prymitywnych (bez wszelkich udogodnień, które 
niesie ludziom cywilizacja) z daleka od przemysłu (fabryk, dymów unoszących się znad 
budynków), lecz okres, w którym człowiekiem rządziły namiętności. Nie żył on dla dru-
giego człowieka, bo był skupiony wyłącznie na zaspakajaniu własnych potrzeb mate-
rialnych i fizycznych. Nie umiał dzielić się ani pieniędzmi ani dobrym słowem z drugim 
człowiekiem. Żył dla siebie, a nie innych ludzi. Hutor-Graba podkreśla barbarzyńskość 
kart ze względu na to, co one robią z człowieka cywilizowanego. Nie podoba mu się za-
chowanie Sumina (alkohol i karty) i daje mu odpowiednią reprymendę mającą na celu 
zniechęcenie go do kart. Hutor-Graba pragnie mu wytłumaczyć, dlaczego powinien za-
niechać całkowicie kart („zabijają czas, uczą chciwości, ogłupiają, wyrabiają najzgub-
niejsze namiętności, wdrażają do najszkodliwszego próżnowania”63). Nie bez przyczy-
ny mówi, że „wolno grać Indianom i ludożercom”64. Pierwszym można zażywać takiej 
rozrywki, gdyż żyją oni w małych społecznościach (plemionach) i mają własną kulturę 
zrozumiałą wyłącznie dla nich samych. Osoba pochodząca z zewnątrz (biały człowiek) 
weźmie ich normy zachowania za bardzo prymitywne. Bohater Kraszewskiego kultu-
rę Indian uważa – zacofaną, prymitywną, pierwotną; nie ma dobrego zdania – trzeba 
zauważyć – o czerwonoskórych ludziach skoro stawia ich osoby obok „ludożerców”65.

61  Tamże, s. 189.
62  Tamże.
63  Tamże, s. 193.
64  Tamże.
65  Tamże. Niektóre plemiona indiańskie zamieszkujące Amerykę Północną dokonywały kanibalizmu. Należeli do 

nich Paunisi, którzy składali ofiarę z człowieka w celu zapewnienia sobie dobrych zbiorów. Szaman wyjmował 
a następnie zjadał serce uprzednio zastrzelonego z łuku człowieka. Nie wiadomo jak często - w dziewiętnastym 
wieku - były odprawiane takie ceremonie w różnych plemionach rozmieszczonych na Dzikim Zachodzie, gdyż 
badacze obyczajów i kultury indiańskiej skupiają się przede wszystkim na pozytywnych aspektach życia Indian. 
Informacje o kanibalizmie zniszczyłyby pozytywny wydźwięk ich kultury, co skłania historyków i antropologów 
kultury do zamilczania niektórych istotnych danych o kanibalizmie szerzącym się wśród Indian. Zob. N. Constan-
tine, Historia kanibalizmu, tłum. P. Głuchowska, Bellona, Warszawa 2007, s. 142-144.
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Kanibale żywią się mięsem człowieka. Nie patrzą, że spożywają osobę równą so-
bie rozumem. Nie mają bowiem tak rozwiniętej świadomości, żeby rozpoznać niesto-
sowność swoich poczynań66. Stoją oni niżej od Indian w hierarchii stworzonej przez 
Hutora-Grabę. Bohater celowo tak rozmieszcza tych ludzi (Indian i ludożerców), bo 
pragnie uzmysłowić Suminowi poprzez brutalne porównanie gracza do ludożercy, iż 
żadnemu cywilizowanemu człowiekowi nie wolno oddawać się karcianym rozryw-
kom. Gracze zjadają przenośnie ludzi. Kanibalizm w ich przypadku polega bowiem 
na „zjadaniu” majątków uczestników karcianych rozrywek. Ponadto karciarze sta-
ją się ludożercami również ze względu na zatracanie moralności w kartach. Gracze 
podczas rozdawania kart przestają myśleć racjonalnie; skupiają się wyłącznie na 
nich, a one czynią z nich osoby pozbawione skrupułów. Karty niszczą w karciarzach 
wszelkie ludzkie odruchy, czyniąc ich osobami odpornymi na rozmaite nieszczęścia 
ludzkie. Gra roznamiętnia ich do takiego stopnia, iż nie pozwala – można powiedzieć 
– wyjść szybko z hazardu. Gracze nie będą nawet zdawać sobie sprawy z uzależnie-
nia od karcianych rozrywek odrywających ich od życia domowego. 

Oprócz graczy-ludożerców to także karty dokonują na graczach – oczywiście prze-
nośnie – kanibalizmu. Wpierw: przyciągają ludzi. Kolejno: zabierają im majątki. Na-
stępnie: niszczą rodziny. Przypisana jest im zatem funkcja destrukcyjna. Niemniej 
zdarzają się jednostki usprawiedliwione z karcianych rozrywek – duchowieństwo 
niegrające z parafianami na pieniądze, a Zdrowaśki (Sprawa kryminalna)67. Karty – w 
takim przypadku – nie niszą ludzi, a zbliżają do Boga. Pozwalają im znaleźć ukojenie w 
modlitwie – co prawda – wymuszonej przegraną, ale jednak modlitwie68. Mariasz na 
Zdrowaśki nie tylko umilał czas szlachcie, ale także pozwalał zbliżyć się księżom do 
dworu. Tam mogli oddziaływać na ich mieszkańców. Kierować nimi niewidzialnymi 
nićmi. Ingerować w sytuację, gdy wymagała tego dana chwila (Złoto i błoto). Ponadto 
ksiądz grający na Zdrowaśki nie czynił dyshonoru swojemu stanu duchownemu. Gra 

66  Istnieje kilkanaście przyczyn, dla których człowiek spożywał - w historii świata - ludzkie mięso. Kanibalizm wiązał się 
chociażby z obrzędowością niektórych plemion (ceremonie upamiętniające zmarłych bądź ceremonie służące zdoby-
ciu męstwa poległego wroga). Ludzie zjadali ciała nieprzyjaciół w celu całkowitego zbeszczeszczania ich. Niekiedy 
decydowano się także na spożywanie człowieka w sytuacjach grożących życiu z powodu szerzącego się głodu (pod-
czas różnorakich ekspedycji) oraz nabycia cennego białka, którego byli pozbawieni w innych produktach. Ponadto 
istniały społeczności, które dokonywały kanibalizmu ze względu na dobry smak ludzkiego mięsa. Zob. D. Diehl, M. P. 
Donnely, Dzieje kanibalizmu, tłum. M. Urbański, Klub dla Ciebie, Warszawa 2008, s. 25-26.

67  W powieściach Kraszewskiego postacie literackie kilkakrotnie grają w karty na Zdrowaśki. Wincenty Danek twierdził, 
że taka forma gry „[…] oznaczała chyba grę bez stawek pieniężnych”. Badacz nie tłumaczył zatem dosłownie wyrażenie 
„grywać na Zdrowaśki”. Nie był jednak do końca pewien słuszności swego twierdzenia, co zaznaczył słowem „chyba”. 
Wszelako na podstawie wypowiedzi różnych bohaterów grywających w mariasza na Zdrowaśki można wysnuć wniosek 
następujący: karciarze naprawdę grywali na Zdrowaśki w intencji chociażby osób zmarłych. Taka informacja pojawia 
się w Synu marnotrawnym, gdzie na temat bohatera pisze tak: „Zostawać musiał sam w swoim pokoju, do którego 
mało kogo, i to tylko za zezwoleniem pani, dopuszczano, a że się nudził, grywał z Filipem w warcaby, albo mariasza 
na zdrowaśki za dusze zmarłe [podkreśl. – MP]”. W tym jednak przypadku sługa (Filip) gra ze swoim pracodawcom, 
a nie duchowny z panem domu. Zatem inicjatywa mariasza na Zdrowaśki, a nie pieniądze nie musiała wychodzić ze 
strony kapłana. Duchowni zmuszeni sytuacją do kart z człowiekiem niewierzącym oferowali mu mariasza na ziarenka 
fasoli (Klasztor), co zdaje się potwierdzać istnienie karcianej rozrywki, w której stawką jest modlitwa w jakiejś in-
tencji. Skoro bohater przebywający w klasztorze gra w mariasza o ziarenko i nie pada przy tym informacja, że jest to 
mariasz na Zdrowaśki, to można rozumieć, iż taka forma gry to nie była. W klasztorze – innymi słowy – nie grano na 
Zdrowaśki. Taka forma mariasza pojawia się oprócz Syna marnotrawnego także w Sprawie kryminalnej, Sąsiadach oraz 
Rodzeństwu. Cytaty kolejno: W. Danek, Mariasz, przypis do: J. I. Kraszewski, Sąsiedzi. Powieść z podań szlacheckich z 
końca XVIII wieku, w tegoż: Sąsiedzi; Wilczek i Wilczkowa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973, s. 467; 
tamże; J. I. Kraszewski, Sąsiedzi…, s. 227; tenże, Syn marnotrawny…, s. 122.

68  Przy założeniu, że karciarz nie modlił się jedynie w intencji ludzi zmarłych.
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w karty była bowiem powszechna. Duchowny nie odrywał od niej, a pokazywał inną 
formę karciarstwa ludziom, gdzie stawką nie była moneta, a modlitwa.

Karty stanowią pozostałość po czasach pierwotnych („zabytek barbarzyństwa”69). 
To niechciany – można powiedzieć – spadek po przodkach, którego ciężko wyrzucić 
z pamięci ludzi, bo towarzyszy im od wieków („zabytek”70). Przeogromne wydaje 
się być oddziaływanie „zielonych stolików” na ludzi. Wszelako niektórzy posiadają 
ochronę przed kartami. Są uzbrojeni w nią od urodzenia. Człowiek niemający bo-
wiem stałych skłonności do hazardu potrafi oprzeć się ich urokowi (namiętnościom 
towarzyszącym kartom; rzucaniu wyzwania losowi). Osoba niemająca pociągu do 
kart może w każdej chwili porzucić karty. Wystarczy dobry wzorzec (Hutor-Graba 
dla Sumina), by zerwać z nałogiem. Granie dla towarzystwa (środowiska, w którym 
przebywa się na co dzień) nie jest wyznacznikiem czyjejś złej natury. Poddanie się 
wpływowi zewnętrznemu (rodzinie, kolegom) nie czyni człowieka podobnego cha-
rakterem bądź skłonnościami do osób, z którymi stale bywa w towarzystwie.

Zakończenie
Nielicznym udaje się wyjść ze spotkania z kartami zwycięsko. Wygrana moralna – bo o 

niej mowa – zdarza się osobą niemającym naturalnych skłonności do złego. Nie posiadał 
ich: Jerzy Sumin (Dziwadła) oraz Stanisław Kloński (Pan Graba). Grabina (Pan Graba) 
mówi, że „[…] jeśli wrażenia i zajęcia nie przypłyną mu [człowiekowi – MP] z poczciwych 
źródeł, pić je będzie z mętnych i zatrutych, bo taka już jest natura ludzka”71. Człowiek 
musi mieć zajęcie. Bez niego będzie chwytał rozrywkę pochodzącą od ludzi dobrych i 
prawych („poczciwe źródło”72) bądź środowiska nisko stojącego moralnie („mętnego i 
zatrutego”73). Istnieje możliwość zerwania wszelkich kontaktów ze środowiskiem ludzi 
zepsutych moralnie, ale potrzebna jest ku temu siła tworzenia: 

„Nikt nie oprze się żądzy zostania stworzycielem, skoro raz jeden błyśnie mu myśl, 
że nim zostać może. Z twardej ziemi wydostać część szczęścia dla mnóstwa ludzi, a z 
niemowlęcia uczynić dzielnego człowieka, kto wie? bohatera może, toż to być stworzy-
cielem! Uczyń tak pani, aby mąż twój zapragnął nim być, a życie jego zapełni się wraże-
niami, pracą, nadzieją i rozkoszami, i nie będzie potrzebował szukać ich przy zielonym 
stoliku i na dnie kieliszka…”74.

Człowiek musi stać się „stworzycielem”75, czyli człowiekiem dojrzałym do wzięcia od-
powiedzialności za życie innych ludzi, dania im przyszłości, opiekowania się nimi. Stwo-
rzyciel bowiem dba nie tylko o swą rodzinę (żonę i dzieci), ale także obce mu jednostki 
(„Z twardej ziemi wydostać część szczęścia dla mnóstwa ludzi”76). Chce być ich stróżem. 
Ważne jest dla niego chociażby dobro włościan. Ponadto nie wykorzystuje chłopów do 
nadmiernej pracy, szanuje ludzi, pragnie wychować dziecko na swe podobieństwo („[…] 
z niemowlęcia uczynić dzielnego człowieka”77), nie ucieka od pracy, a poszukuje zajęcia. 

69  Tenże, Dziwadła…, s. 193.
70  Tamże.
71  E. Orzeszkowa, dz. cyt., s. 409.
72  Tamże.
73  Tamże.
74  Tamże, s. 410.
75  Tamże.
76  Tamże.
77  Tamże.
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Stworzyciel stara się również być wszystkim osobom położonym w hierarchii społecz-
nej niżej od niego – ojcem i opiekunem. Stać przy nim musi jednak odpowiednia kobieta. 
To ona rozbudza namiętności twórcze mężczyzny. Powinna być jego – cichym stróżem.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł naukowy poświęcono dawnym rozrywkom karcianym. Rozpa-

trzono w nim problematykę: zwyciężania i przegrywania w kartach (przypisywa-
nie szczęścia miejscu przy „zielonym stoliku”, wiara ludzi w istnienie przedmiotów 
przynoszących powodzenie w kartach), oszustw karcianych (tajniki podmieniania 
kart), powszechności karcianych rozrywek na ziemiach polskich (wspólne spędza-
nie czasu, uczucia towarzyszące karciarzom). Ponadto zwrócono uwagę na niebez-
pieczeństwo wszelkich gier karcianych dla moralności człowieka. Materiałem roz-
ważanym w pracy były utwory literackie Kraszewskiego oraz powieść Orzeszkowej 
(Pan Graba) ukazująca dziewiętnastowieczne szulerstwo.

Summary:
Card-based games in literary works of Józef Ignacy Kraszewski
This scientific article is devoted to old card-based games. It deals with such issues 

as: winning and losing in card games (connecting the place at the “green table” with 
luck, believing in the existence of items granting luck in card games), card-orient-
ed cheating (secrets of card swapping), as well as the omnipresence of card-based 
games in Poland (spending time together, attitudes towards players). Furthermore, 
the focus is put on the threat that all kinds of card games pose to the morality of a 
person. The source material examined within the scope of the paper are literary 
works of Kraszewski and a novel by Orzeszkowa (Pan Graba) showcasing card-
based entertainment in the 19th century.

Key words: card-based games, “green table”, luck, barbarism, Kraszewski

Bibliografia:
Literatura podmiotu:
Kraszewski J. I, Ada. Sceny i charaktery z życia powszedniego, wyd. 2, Wydawnic-

two Literackie, Kraków-Wrocław 1986.
Boża czeladka. Opowiadanie, Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, Wilno 1858.
Boża opieka. Powieść osnuta na podaniach XVIII wieku, Nakładem F. H. Richtera, 

Lwów 1873. 
Ciche wody. Powieść współczesna, Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, Wilno 

1881.
Cześnikówny, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1959.
– Diabeł. Powieść z czasów Stanisława Augusta, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 

Warszawa 1972.
Dwa światy. Powieść, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967.
Dziwadła. Powieść współczesna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964.
Hołota. Powieść współczesna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986.
Jasełka. Wyciąg z pamiętników Ktosia, Druk Józefa Ungra, Warszawa 1878.
Klasztor. Opowiadanie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986.



ARTYKUŁY

157

Kopciuszek. Powieść z podań XVIII wieku, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1993.
Milion posagu, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1994.
Orbeka. Powieść, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1983.
Pan z panów. Sceny z życia naszego, Nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmid-

ta, Lwów 1881.
Pomywaczka, w tegoż: Ewunia. Opowiadanie z końca XVIII wieku; Pomywaczka. 

Obrazek z końca XVIII wieku, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1989.
Raptularz pana Mateusza Jasienieckiego z oryginału przepisany. Mutatis Mutandis, w 

tegoż: Szaławiła; Raptularz Pana Mateusza Jasienieckiego. Opowiadania z czasów Stani-
sława Augusta Poniatowskiego, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1962.

Rodzeństwo. Obrazek współczesny, Nakładem Wydawnictwa „Dziennik Powieści”, 
Kraków 1884.

Sąsiedzi. Powieść z podań szlacheckich z końca XVIII wieku, w tegoż: Sąsiedzi; Wil-
czek i Wilczkowa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973.

Sprawa kryminalna. Powiastka, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wro-
cław 1987. 

Syn marnotrawny. Opowiadanie z końca XVIII wieku, Ludowa Spółdzielnia Wy-
dawnicza, Warszawa 1977.

Śniehotowie. Legenda z XVIII wieku spisana z opowiadania, Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza, Warszawa 1991.

U babuni. Powieść, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.
Złoty Jasieńko, wyd. 2, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986.
Zygzaki. Powieść, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990.
Orzeszkowa E., Pan Graba, wyd. 2, Czytelnik, Warszawa 1971.

Literatura przedmiotu:
Constantine N., Historia kanibalizmu, tłum. P. Głuchowska, Bellona, Warszawa 2007.
Danek W., Mariasz, przypis do: J. I. Kraszewski, Sąsiedzi. Powieść z podań szlachec-

kich z końca XVIII wieku, w tegoż: Sąsiedzi; Wilczek i Wilczkowa, Ludowa Spółdziel-
nia Wydawnicza, Warszawa 1973, s. 467

Diehl D., Donnely M.P., Dzieje kanibalizmu, tłum. M. Urbański, Klub dla Ciebie, 
Warszawa 2008.

Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, wyd. 3. Przejrzane, oprac. R. 
Pollak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.

Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Oficyna Wydawnicza Rytm, War-
szawa 2003. 

Lisak A., Życie towarzyskie w XIX wieku. Salony, bale, teatry, Bellona, Warszawa 2013.
Słownik języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, t. 

2, Nakładem prenumeratorów w drukarni E. Lubowskiego i S-ki, Warszawa 1902.
Stary Gracz [P.J. Bykowski], Gry w karty. Dawniejsze i nowe: dokładne sposoby ich 

prowadzenia, poprzedzone krótką historią kart, Skład Główny w Księgarni Mauryce-
go Orgelbranda, Warszawa 1888.

Stupkiewicz S., Inkluz, przypis do: J. I. Kraszewski, Syn marnotrawny. Opowiadanie 
z końca XVIII wieku, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1977, s. 310.

Zych P., Vargas W., Bestiariusz słowiański. Rzecz o biziach, kadukach i samojadkach, 



ARTICLES

158

Wstęp
Mowa jest najdoskonalszym sposobem porozumiewania się człowieka. Pozwala 

zaspokajać podstawowe potrzeby, okazywać uczucia, umożliwia kontakt emocjo-
nalny i werbalny. Umiejętność posługiwania się językiem jest wyjątkowym darem 
przypisanym wyłącznie istocie ludzkiej, o który należy dbać już od pierwszych chwil 
życia. Troska o należyty rozwój kompetencji językowych, prawidłowe kształtowanie 
się mowy i zapobieganie wszelkim jej zaburzeniom jest głównym zadaniem profi-
laktyki logopedycznej. Przeciwdziałanie wadom wymowy pozwala uniknąć wielu 
negatywnych skutków tych nieprawidłowości, których rozległość może być bardzo 
szeroka. Trudności w komunikacji wpływają niekorzystnie na ogólny rozwój dziec-
ka, zwłaszcza na sferę emocjonalną, poznawczą i społeczną.

Pierwszymi i najważniejszymi opiekunami dziecka są rodzice i to na nich spoczy-
wa obowiązek troski o optymalny i harmonijny jego rozwój, w tym również mowy. 
Mówienie jest sprawnością, której trzeba się nauczyć, a w późniejszym czasie ją do-
skonalić. Tylko prawidłowe wzorce i wsparcie najbliższego otoczenia pozwoli dziec-
ku opanować tę umiejętność. Ważne jest, aby rodzice posiadali odpowiedni poziom 
wiedzy na temat rozwoju mowy i czynników na niego wpływających. Świadomość 
ta pozwoli im wraz z momentem przyjścia dziecka na świat podejmować działania 
prewencyjne i zapobiegające późniejszym zaburzeniom mowy.

Rozwój mowy dziecka
Człowiek jako istota społeczna dąży do porozumiewania się z innymi ludźmi. Jed-

nym ze sposobów komunikowania się jest mowa. Wyjątkowa zdolność mówienia, 
słuchania, rozumienia i reagowania na przekazywane treści należy do cech nabytych 
i dana jest wyłącznie istocie ludzkiej1 Zdaniem Leona Kaczmarka „mowa jest aktem 
w procesie porozumiewania się w słowie. W akcie tym osoba mówiąca przekazuje 
informację, a rozmówca ją odbiera. Oba te procesy (…) są możliwe tylko dzięki temu, 
że zarówno nadawca, jak i odbiorca znają, tzn. umieją ten sam język”2. Nieco inną de-

1  A. Balejko, Uczymy się ojczystej mowy, Białystok 1994, s. 7.
2  L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1977, s. 30-31.
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finicję sformułował Stanisław Grabias, bowiem według niego„mowa jest zespołem 
czynności, jakie przy udziale języka wykonuje człowiek poznając świat i przekazując 
jego interpretację innym uczestnikom życia społecznego”3. Powyższe wyjaśnienia 
pozwalają stwierdzić, że termin „mowa” obejmuje zarówno czynność mówienia, jak 
i rozumienia mowy. 

Mowa rozwija się na podstawie biologicznych, uwarunkowanych genetycznie me-
chanizmów, jednakże pod wpływem niezbędnych wzorców mowy ludzkiej i moty-
wacji do mówienia. Motywację do mówienia wyzwala głównie poziom zaspokajania 
potrzeb dziecka ważnych dla jego rozwoju4. W procesie kształtowania się mowy mu-
szą współgrać ze sobą czynniki biologiczne i społeczne. Warto pamiętać, że każde 
dziecko jest indywidualnością i rozwija się nieco inaczej, ma swoje własne tempo i 
rytm przemian, które wynikają z możliwości jego organizmu i z warunków opiekuń-
czo-wychowawczych, które stwarza mu rodzina5. Nie można zatem rozwoju mowy 
ujednolicić i dokładnie wskazać, kiedy dziecko zacznie mówić, ale przyjmuje się jego 
pewne przedziały czasowe. 

W polskiej logopedii najbardziej przyjęła się periodyzacja rozwoju mowy opraco-
wana przez przywołanego już wcześniej L. Kaczmarka. W jego ujęciu proces rozwoju 
mowy przebiega najintensywniej w ciągu pierwszych 5-6 lat życia dziecka i dzieli się 
na cztery następujące po sobie etapy:

- okres melodii – od urodzenia do 1. roku życia;
- okres wyrazu – między 1. a 2. rokiem życia;
- okres zdania – między 2. a 3. rokiem życia;
- okres swoistej mowy dziecięcej – od 3. do około 7. roku życia6.
- okres melodii, określany również okresem apelu, rozpoczyna się wraz z narodzi-

nami dziecka i jego pierwszym krzykiem bądź płaczem7. Przez pierwsze 2-3 tygodnie 
życia krzyk niemowlęcia nie jest jeszcze w odbiorze matki zróżnicowany. Różnicowa-
nie następuje między 2 i 5 tygodniem. Po rodzaju krzyku rodzice mogą rozpoznać jego 
przyczyny, np. czy dziecko jest głodne, zmęczone, czy coś je boli, czy jest mu mokro, 
zimno8. Ogólne ożywienie i spontaniczna aktywność głosowa zwana głużeniem albo 
gruchaniem pojawia się między 2 a 3 miesiącem życia9. Niemowlę wydobywa dźwię-
ki, którym towarzyszą nieskoordynowane ruchy kończyn i całego ciała. Głużenie nie 
jest jeszcze mową, ale ćwiczeniem aparatu artykulacyjnego – języka, podniebienia i 
warg10. Wyróżnia się w nim samogłoski, spółgłoski, grupy samogłoskowe i spółgłosko-
we. Głużenie charakterystyczne jest dla wszystkich dzieci, nawet głuchych11. 

Kolejnym mechanizmem, który pojawia się około 5-6 miesiąca życia jest gaworze-
nie. Jest to czas przełomowy w tworzeniu się mowy, bowiem słuch jest już na tyle 
dojrzały, że może przejąć od wzroku wiodącą rolę w dalszym rozwoju. Gaworzenie 
polega na wymawianiu zespołu sylab (np. ma-ma, ba-ba, ta-ta, la-la) nie posiadają-

3  S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin 2014, s. 15.
4  S. Dysarz, Mowa dziecka, a więzi uczuciowe w rodzinie, Bydgoszcz 2003, s. 32-33.
5  A. Balejko, Uczymy się…, dz. cyt., s. 15. 
6  Zob. L. Kaczmarek, Nasze dziecko…, dz. cyt., s. 90-96.
7  Tamże, s. 92.
8  G. Demelowa, Elementy logopedii, Warszawa 1979, s. 19.
9  Tamże.
10  K. Węsierska, Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka, diagnoza, terapia, Toruń 2013, s. 54.
11  G. Demel, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa 1996, s. 14.
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cych jeszcze określonego znaczenia12. Jest ono swoistą formą zabawy, kiedy wyma-
wianie dźwięków sprawia dziecku przyjemność, której doznaje dzięki temu, że jest 
ich wykonawcą i może jest słyszeć13. Z kolei, około 9 miesiąca życia następuje faza 
echolalii. Dziecko zaczyna powtarzać własne i zasłyszane słowa, które doskonali 
metodą prób i pomyłek, powtarzanie tych samych sekwencji werbalnych prowadzi 
do ich utrwalenia i zautomatyzowania. Pod koniec okresu melodii niemowlę zaczy-
na aktywnie reagować na mowę i jest gotowe do jej naśladowania14.

Następnym etapem rozwoju mowy jest okres wyrazu. Jest to czas znacznego po-
stępu w nabywaniu mowy, u dziecka pojawia się coraz więcej prostych pod wzglę-
dem wymowy słów15. Jednakże to samo słowo, w zależności od sytuacji, gestów, 
melodii może mieć różne znaczenie16. W tym okresie dziecko używa już właściwie 
wszystkich samogłosek poza nosowymi: ą, ę. Ze spółgłosek wymawia: dwuwargowe 
twarde i miękkie, przedniojęzykowo-zębowe t, d, n. środkowojęzykowe ś, ź, ć, dź, k’, 
g’, ń, tylnojęzykowe k, g, ch. Pozostałe spółgłoski zastępuje innymi, łatwiejszymi, a 
grupy spółgłoskowe zazwyczaj upraszcza. Warto zauważyć, że dziecko często wy-
mawia tylko pierwszą sylabę lub końcówkę wyrazu np. da zamiast daj lub ampa za-
miast lampa17. Na tym etapie malec rozumie już większość prostych komunikatów, 
zwłaszcza gdy dorosły popiera je gestem i mówi wyraźnie, odpowiednio intonując. 
Pod koniec okresu wyrazu zasób słownika dziecka osiąga blisko 400 słów18. 

Kolejny etap rozwoju mowy to okres zdania. Jest to czas, kiedy mowa dziecka ule-
ga dalszemu doskonaleniu i staje się coraz bardziej zrozumiała dla otoczenia. Dziec-
ko najczęściej wymawia już wszystkie samogłoski ustne i nosowe. Pojawiają się tak-
że głoski syczące s, z, c, dz, a pod koniec okresu nawet szumiące sz, ż, cz, dż19. Oma-
wiany etap charakteryzują zdania dwuwyrazowe. Początkowo są to zlepki wyrazów 
lub równoważniki zdań, które z czasem przekształcają się w zdania trzy i więcej 
wyrazowe20. W wypowiedziach nadal utrzymują się agramatyzmy, chociaż zachodzi 
bogaty rozwój form fleksyjnych. W zakresie słownictwa obserwuje się znaczny przy-
rost ilościowy od 300 słów w wieku 2 lat do około 1000 w wieku 3 lat21. 

Według zaproponowanej klasyfikacji ostatnim etapem rozwoju mowy jest okres 
swoistej mowy dziecięcej. W tym czasie lawinowo wzbogaca się zasób słownictwa 
dziecka, potrafi ono już prowadzić swobodne rozmowy i skutecznie komunikować 
się z otoczeniem22. Pod koniec 4 roku życia, a niekiedy nawet wcześniej pojawia się 
głoska r, zaś około 4-5 roku utrwalają się głoski szumiące23. Mowa dziecka wciąż się 
doskonali. Występują jeszcze pewne odrębności językowe: opuszczanie sylab (eli-
zje), przestawki głoskowe (metatezy), tworzenie nowych wyrazów ze skrzyżowania 

12  G. Demelowa, Elementy logopedii, dz. cyt., s. 20.
13  A. Balejko, Uczymy się…, dz. cyt., s. 28.
14  G. Demelowa, Elementy logopedii, dz. cyt., s. 21.
15  K. Węsierska, Opieka logopedyczna…, dz. cyt., s. 57.
16  E. Słodownik-Rycaj, O mowie dziecka. Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju, Warszawa 

2000, s. 16. 
17  G. Demelowa, Elementy logopedii, dz. cyt., s. 22.
18  K. Węsierska, Opieka logopedyczna…, dz. cyt., s. 58.
19  Tamże, s. 59.
20  E. Słodownik-Rycaj, O mowie dziecka…, dz. cyt., s. 16-17.
21  Tamże, s. 17.
22  K. Węsierska, Opieka logopedyczna…, dz. cyt., s. 61-62.
23  G. Demelowa, Elementy logopedii, dz. cyt., s. 23.



ARTYKUŁY

161

dwóch (kontaminacje), np. zatelefonić zbudowane z zatelefonować i zadzwonić, znie-
kształcenia wyrazów. Omawiany okres wiąże się z pobytem dziecka w przedszkolu, 
kiedy to znacząco zwiększa się zasób jego słownictwa, a rozwój poznawczy pozwa-
la również używać nazw abstrakcyjnych oraz porządkować świat czasowo i prze-
strzennie. Przedszkolak jest już w pełni świadomym nadawcą i odbiorcą języka24. 

Prawidłowy rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się jego oso-
bowości, bowiem dzięki rozumieniu mowy poznaje otaczający je świat oraz jest w 
stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia25. Istotne znaczenie dla nabywania 
kompetencji językowych przez dziecko ma także środowisko, które odpowiada za 
jego wychowanie. Podmiotami odgrywającymi szczególną rolę są przede wszystkim 
rodzice, ale również przedszkole, w tym nauczyciele i rówieśnicy. 

Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój mowy
Logopedyczne spojrzenie na rozwój mowy dziecka uwzględnia jego różne płaszczy-

zny: lingwistyczną, biologiczną, psychologiczną oraz socjalną26. Zdaniem Barbary Sawy 
opanowanie mowy determinuje splot czynników wewnętrznych i zewnętrznych27. 
Do pierwszej grupy zalicza się dziedziczność, która manifestowana jest opóźnieniem 
mowy u rodzeństwa lub rodziców, natomiast do czynników zewnętrznych należą cho-
roby przebyte w pierwszym roku życia, hamujące rozwój ruchowy (siadanie, stanie, 
chodzenie)28 oraz czynniki środowiskowe tj. naśladownictwo, nieprawidłowa mowa 
rodziców, rodzeństwa, środowiska podwórkowego oraz brak zainteresowania29. 

Źródła rozwoju językowego dziecka są różnorodne. Logopedzi i inni terapeu-
ci muszą zwrócić uwagę na wszystkie elementy wpływające na kształtowanie się 
mowy. Do najważniejszych czynników warunkujących rozwój mowy należy zaliczyć:

- prawidłowo ukształtowany obwodowy narząd mowy;
- prawidłowo ukształtowany ośrodkowy układ nerwowy;
- prawidłowo funkcjonujący narząd słuchu;
- prawidłowy rozwój umysłowy;
- prawidłowe warunki środowiskowe i wychowawcze30.
Obwodowy narząd mowy służący do wytwarzania dźwięków składa się z trzech 

układów anatomicznych: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Praca apa-
ratu oddechowego zależy od funkcjonowania płuc, oskrzeli i tchawicy, które odpo-
wiadają za wytworzenie prądu powietrza. Podczas wdechu powietrze dostaje się do 
płuc, zaś w fazie wydechu zostaje wypchnięte z oskrzeli do tchawicy, a stamtąd do 
krtani, gardła i jamy ustnej - składowych aparatu fonacyjnego, gdzie jest przekształ-
cane na dźwięki mowy31. Natomiast formowanie się artykulacji związane jest z wła-
ściwym działaniem narządów artykulacyjnych, modyfikujących strumień powietrza. 
Są nimi wargi, język, podniebienie, policzki, zęby32. 

24  J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 
roku życia, Kraków 2007, s. 182.

25  E. Sachajska, Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa 1987, s. 5. 
26  K. Błachnio, Wprowadzenie do zagadnień logopedii wieku rozwojowego, Gniezno 2011, s. 69.
27  B. Sawa, Dzieci z zaburzeniami mowy, Warszawa 1990, s. 7. 
28  G. Demelowa, Elementy logopedii, dz. cyt., s. 30.
29  K. Kozłowska, Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy, Kielce 1996, s. 16.
30  B. Sawa, Dzieci z zaburzeniami…, dz. cyt., s. 7.
31  Tamże.
32  K. Kozłowska, Pomagajmy dzieciom…, dz. cyt., s. 16.
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Następnym bardzo ważnym czynnikiem, który warunkuje kształtowanie się 
mowy jest prawidłowa struktura ośrodkowego układu nerwowego, a zwłaszcza 
ośrodków mowy w mózgu. Są to ośrodki odbiorcze (czuciowe) lub nadawcze (ru-
chowe). Warunkują one analizę i syntezę zarówno w sferze odbioru, czyli percepcji 
mowy, jak i jej wytwarzania – aktu mowy33. 

Wielu autorów publikacji na temat kształtowania się mowy podkreśla, że podsta-
wowym i niezbędnym warunkiem decydującym o rozwoju mowy jest prawidłowy 
słuch. Za pomocą słuchu dziecko uczy się mowy od otoczenia, kontroluje własną 
fonację i artykulację34. W chwili urodzenia ucho noworodka powinno być całkowicie 
dojrzałe do pracy. Niemowlę bardzo wcześnie spostrzega i reaguje na dźwięki mowy 
– rytm i natężenie35, już w pierwszych miesiącach rozpoznaje głos matki. U dzieci, 
które dużo śpią, a mało gaworzą, należy bacznie obserwować słuch. Dziecko źle sły-
szące jest roztargnione, nie wykonuje poleceń, nie odwraca się na głos dzwonka, 
kroków, na pytania odpowiada po kilku powtórzeniach. W przypadku, gdy dziecko 
nie słyszy lub słyszy słabo, mowa nie rozwija się lub rozwija się wadliwie. Dzieci z 
niedosłuchem wymagają opieki lekarskiej i ćwiczeń logopedycznych36.

Kolejnym warunkiem kształtowania się mowy jest prawidłowy rozwój umysło-
wy. Według Genowefy Demelowej u dzieci z opóźnieniem i upośledzeniem rozwoju 
umysłowego mowa nie rozwija się prawidłowo. Poszczególne stopnie niedorozwoju 
są wyodrębnione m. in. ze względu na pułap rozwojowy, jaki dziecko jest w stanie 
osiągnąć w zakresie mowy37. Iloraz posiadanej inteligencji nie jest wartością stałą, 
może się podnieść i obniżyć. Intensywna praca logopedyczna z dzieckiem niepeł-
nosprawnym może przyczynić się do wzrostu jego inteligencji38. Nie należy jednak 
zakładać, że dzieci ze słabszym rozwojem mowy są mniej inteligentne, zwłaszcza 
gdy ten wolniejszy rozwój obserwowany jest w pierwszy okresie życia39. 

Czynnikiem warunkującym rozwój mowy, którego nie sposób pominąć są pra-
widłowe warunki środowiskowe i wychowawcze. Uczenie się mowy zachodzi pod 
wpływem otoczenia, w którym dziecko się wychowuje. Szczególne znaczenie przy-
pisuje się najbliższemu środowisku dziecka, czyli rodzinie40. To właśnie w niej za 
pomocą mowy – krzyku, potem pierwszych słów, zdań, a następnie całych wypo-
wiedzi dziecko komunikuje swoje potrzeby41. Częste kontakty werbalne dziecka z 
otoczeniem przyspieszają rozwój mowy, doskonaląc wymowę, bogacąc słownictwo, 
ucząc właściwego posługiwania się melodią, akcentem i rytmem mowy42. Równo-
cześnie stwierdza się, że w przypadku zaniedbań środowiskowych tj. braku opieki 
nad mową dziecka, braku wzorców do naśladowania lub gdy istniejący wzorzec jest 
nieprawidłowy np. rodzic ma wadę wymowy, jąka się następuje opóźnienie rozwoju 
mowy lub jej zaburzenia43. Dla kształtowania się mowy ważny jest również klimat 

33  G. Demelowa, Elementy logopedii, dz. cyt., s. 35.
34  Tamże, s. 31.
35  E. Stecko, Zaburzenia mowy dzieci. Wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne, Warszawa 2002, s. 16.
36  G. Demelowa, Elementy logopedii, dz. cyt., s. 31.
37  Tamże, s. 32.
38  Tamże.
39  E. Słodownik-Rycaj, O mowie dziecka…, dz. cyt. s. 22.
40  B. Sawa, Dzieci z zaburzeniami…, dz. cyt., s. 30-31.
41  A. Balejko, Uczymy się…, dz. cyt., s. 13.
42  E. Sachajska, Uczmy poprawnej…, dz. cyt., s. 6.
43  Tamże.
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panujący w rodzinie. Najkorzystniejszy jest ten, który zapewnia dziecku zaspoko-
jenie podstawowych potrzeb psychicznych, ogranicza sytuacje stresowe i konflik-
towe44. Rodzice, jako pierwsi i najważniejsi opiekunowie muszą zatroszczyć się o 
stworzenie jak najlepszych warunków wychowawczych, które będą sprzyjać prawi-
dłowemu rozwojowi mowy ich dziecka. 

Przytoczone czynniki wskazują, że rozwój mowy jest bardzo złożony i zależy od 
wielu elementów. Istotne jest więc holistyczne podejście do kształtowania się mowy 
ludzkiej, gdyż jest ona niezwykłym darem, który należy pielęgnować i doskonalić. 

Profilaktyka logopedyczna i jej główne założenia
Zapewnienie warunków umożliwiających wszechstronny i harmonijny rozwój 

mowy jest najlepszym darem, jaki można ofiarować dziecku. Ważne jest, aby oprócz 
działań promujących i stymulujących nabywanie mowy podjęto również czynności 
prewencyjne, zapobiegające występowaniu zaburzeń rozwoju psychoruchowego 
dziecka, w tym rozwoju mowy45.

W ujęciu ogólnym profilaktyka obejmuje „wszelkie działania i środki stosowane 
w celu zapobiegania chorobom, wypadkom, uszkodzeniom”46. Natomiast profilakty-
ka logopedyczna definiowana jest przez Elżbietę Marię Minczakiewicz jako kształ-
towanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia oraz 
dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do 
jakichkolwiek jej zaburzeń47. Podobne stanowisko przyjęła Krystyna Błachnio, która 
określiła profilaktykę logopedyczną jako szeroko zakrojony system działań zapobie-
gający nieprawidłowościom mowy w toku komunikacji językowej48. Tak samo jak w 
medycynie profilaktyka logopedyczna realizowana jest na trzech poziomach. Wy-
różnia się profilaktykę pierwszorzędową, drugorzędową i trzeciorzędową.

Rysunek 1. Poziomy oddziaływań profilaktycznych

Źródło: opracowanie własne

Założeniem profilaktyki pierwszorzędowej jest zapobieganie przyszłym zaburze-

44  B. Sawa, Dzieci z zaburzeniami…, dz. cyt., s. 36.
45  Zob. K. Węsierska, Opieka logopedyczna…, dz. cyt., s. 88.
46 Hasło: profilaktyka, [w:] E. Sobol (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 2003, s. 753. 
47  E. M. Minczakiewicz, Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia, Kraków 1997, s. 8.
48  K. Błachnio, Vademecum logopedyczne, Poznań 2003, s. 183.
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niom mowy już na etapie życia płodowego. Do działań o charakterze profilaktyki pier-
wotnej zalicza się: wczesną diagnostykę prenatalną, promowanie zdrowia wśród ko-
biet ciężarnych, unikanie stresu, przeciążeń psychicznych, higieniczny tryb życia oraz 
kontrolę warunków porodu i prawidłową pielęgnację dziecka49. Profilaktyka pierw-
szorzędowa to także działania promujące zagadnienia związane z rozwojem mowy, jej 
zakłóceniami oraz pedagogizacja środowiska opiekuńczo-wychowawczego (rodziców, 
nauczycieli)50. Bardzo istotna jest również współpraca, przepływ informacji i wymia-
na doświadczeń w ramach tzw. teamów specjalistycznych pomiędzy logopedami, na-
uczycielami i lekarzami. Działania te są kluczem do sukcesu profilaktyki pierwotnej51.

Kolejnym poziomem profilaktyki logopedycznej jest profilaktyka drugorzędowa. 
Polega ona na wczesnej identyfikacji – przesiewach logopedycznych, które umożli-
wiają wyłonienie dzieci z tzw. grupy ryzyka zaburzeń mowy oraz przeprowadzenie 
wczesnej interwencji logopedycznej52. Praktyka logopedyczna wskazuje, że im wcze-
śniej problem zaburzenia mowy jest zdiagnozowany, tym szybciej może zostać zasto-
sowana skuteczna terapia. Dzięki temu niejednokrotnie możliwe jest zredukowanie 
negatywnego wpływu zaburzenia na dalszy rozwój lub funkcjonowanie danej osoby53.

Ostatni poziom profilaktyki logopedycznej stanowi profilaktyka trzeciorzędowa. 
Obejmuje ona działania wspomagające i prewencyjne wobec osób, u których zabu-
rzenie mowy już wystąpiło. Aktywność ta polega na udzielaniu wsparcia osobom ze 
zdiagnozowanymi zaburzeniami mowy i ich rodzinom oraz przeciwdziałaniu dal-
szym, niepomyślnym skutkom zaistniałej już dysfunkcji54.

Kompleksowo wdrażana profilaktyka logopedyczna jest potrzebna nie tylko jed-
nostkom zmagającym się z zaburzeniami mowy, ale i całemu społeczeństwu55. Waż-
ne jest, aby była ona ujmowana w sposób holistyczny, tzn. odnosiła się do całościo-
wej struktury psychofizycznej człowieka i jego naturalnych związków z otoczeniem 
przyrodniczym, społecznym i kulturowym56. Informacje na temat profilaktyki logo-
pedycznej mogą być dostarczane za pomocą broszur, czasopism, plakatów, stosow-
nych programów radiowo-telewizyjne, a także poprzez pogadanki, seminaria, in-
struktaże w instytucjach służby zdrowia, edukacji, kultury. Jej adresatami powinny 
być dzieci, młodzież, młode małżeństwa, personel żłobków, nauczyciele przedszkoli, 
szkół podstawowych i średnich, a nawet nauczyciele akademiccy57.

Profilaktyka logopedyczna może przynieść efekty tylko wtedy, gdy będzie realizo-
wana zarówno przez rodziców, jak i terapeutów, nauczycieli. Ich działania powinny 
się nawzajem przenikać i uzupełniać, tworząc „terapię prewencyjną”58. Rodzice, bę-

49  K. Węsierska, Opieka logopedyczna…, dz. cyt., s. 89. 
50  Tenże, Zaburzenia płynności mówienia u dzieci w wieku przedszkolnym – profilaktyka i wczesna interwencja logope-

dyczna,[w:] J. Gruby, K. Szamburski (red.), Czasopismo internetowe „Logopeda”, Warszawa 2009, nr 7, s. 103.
51  Tenże, Profilaktyka logopedyczna w ujęciu systemowym, [w:] K. Węsierska (red.), Profilaktyka logopedyczna w 

praktyce edukacyjnej, t. 1, Katowice 2012, s. 37.
52  Tenże, Opieka logopedyczna…, dz. cyt., s. 89-90.
53  Tenże, Profilaktyka logopedyczna…, dz. cyt., s. 38.
54  I. Michalak-Widera, K. Węsierska, Społeczne i ekonomiczne konsekwencje stosowania skutecznej profilaktyki 

logopedycznej, http://www.logopeda.info/artykuly/spo%C5%82eczne-i-ekonomiczne-konsekwencje-stosowania
-procedur-skutecznej-profilaktyki-logopedycz, (23.04.2019).

55  Tamże.
56  K. Błachnio, Vademecum logopedyczne, dz. cyt. s. 186.
57  Tamże, s. 185.
58  V. Lechta, Podstawy teoretyczne logopedii, [w:] G. Gunia, V. Lechta, Wprowadzenie do logopedii, Kraków 2011, s. 28.
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dąc pierwszymi opiekunami dziecka w szczególny sposób odpowiadają za prawidło-
wy rozwój jego mowy. W związku z tym muszą podejmować wszelkie działania, aby 
przebiegał on bez żadnych zakłóceń. 

Rola rodziców w profilaktyce logopedycznej
W rozwoju mowy bardzo ważną rolę odgrywa środowisko rodzinne, w którym 

dziecko się wychowuje. Należy zauważyć, że późniejsze opanowanie języka jest na 
ogół powtarzaniem i modyfikowaniem najwcześniejszych zachowań werbalnych, 
utrwalonego w dzieciństwie współdziałania mowy i umysłu59. Już w okresie pre-
natalnym rodzice, a zwłaszcza matka powinni zwrócić uwagę na działania, które 
pozwolą stymulować rozwój mowy dziecka. Wtedy właśnie powstaje główny organ 
nadawczy i odbiorczy mowy, czyli mózg i drogi nerwowe, a także rozwija i doskonali 
się słuch60. Liczne badania dowodzą, że tzw. wrodzony potencjał twórczy człowieka 
należy kształtować wraz z momentem poczęcia61.

Z punktu widzenia logopedycznego zaleca się stworzenie optymalnych warun-
ków wewnątrzmacicznych i ogólnoustrojowych matki dla prawidłowego rozwoju 
ośrodkowego układu nerwowego płodu i całego układu obwodowego w przyszłości 
biorącego udział w mowie62. Stres, niepokój czy lęk odczuwany przez kobietę ciężar-
ną, a także jej niedożywienie lub choroby mogą wpłynąć na przyszły rozwój umy-
słowy dziecka, co może skutkować potencjalnymi trudnościami w jego komunikacji 
słownej w przyszłości63. 

Po przyjściu dziecka na świat rodzice muszą zatroszczyć się o jego prawidłowe 
karmienie. W zależności od rodzaju karmienia różny jest sposób oddychania dziec-
ka. Niemowlę karmione piersią nie przerywając ssania korzysta z naturalnego filtru 
powietrza i prawidłowo oddycha przez nos, natomiast przyjmując pokarm przez 
smoczek dziecko przerywa ssanie, aby nabrać powietrze przez usta. W krótkim więc 
czasie dochodzi do nawykowego oddychania przez usta, co może powodować zaka-
żenia dróg oddechowych, deformacje zgryzu, wady artykulacyjne oraz nieprawidło-
wy sposób połykania64. Należy więc podkreślić, że naturalne karmienie jest znacznie 
korzystniejsze dla rozwoju mowy dziecka, wzmacnia jego mięsień okrężny ust, pio-
nizuje język i ćwiczy żuchwę. Jeżeli jednak z jakiś powodów dziecko karmione jest 
sztucznie, należy zapobiegać wadom zgryzu poprzez możliwie wczesne przejście na 
karmienie łyżeczką i kubkiem, rezygnując z butelki65.

Istotne jest właściwe ułożenie niemowlęcia podczas przyjmowania posiłku. Wie-
lu rodziców kładzie dziecko w pozycji leżącej bądź półleżącej Nie jest to jednak naj-
lepszy wybór, bowiem dochodzi wtedy do cofnięcia żuchwy, wargi stają się hipoto-
niczne, usta zaś otwarte. Następstwem mogą być wady zgryzu i anomalie zębowe 
(tyłozgryz, zwężenie szczęki, wychylenie siekaczy górnych)66. Wskazana jest pozy-

59  B. Wołosiuk, Rola rodziców w profilaktyce logopedycznej, „Rozprawy Społeczne” 2015, t. IX, nr 1, s. 6.
60  Tamże.
61  K. Błachnio, Vademecum logopedyczne, dz. cyt., s. 190.
62  Tamże.
63  Tamże.
64  E. Stecko, Zaburzenia mowy…, dz. cyt., s. 19.
65  B. Wołosiuk, Rola rodziców…,dz. cyt., s., 6.
66  U. Bernatowicz-Łojko, I. Brzozowska-Misiewicz, M. Twardo, Wczesnainterwencja – opieka logopedyczna od 

pierwszych dni życia dziecka, [w:] J. J. Błeszyński (red.), Medycyna w logopedii. Terapia, wspomaganie, wspar-
cie, Gdańsk 2012, s. 48.
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cja półsiedząca, w której tułów dziecka ustawiony jest mniej więcej pod kątem 45 
stopni do podłoża, a jego głowa i ręce wyciągnięte są do przodu. Ułożenie prawie 
pionowe ułatwia dziecku ruch żuchwy ku przodowi i oddychanie torem nosowym67. 

Rodzice powinni również zadbać, aby dziecko nie przyswoiło nieprawidłowych 
nawyków w postaci ssania palca, czy smoczka gryzaczka, gdyż czynności te mogą 
przyczynić się do powstawania wad artykulacyjnych68. Ważne jest także dostoso-
wanie pożywienia do wieku dziecka. Początkowe karmienie naturalne należy z cza-
sem wzbogacić pokarmami stałymi. Nie można ograniczyć się wyłącznie do diety 
papkowej, która pozbawia dziecko konieczności gryzienia i żucia69. Zmiana konsy-
stencji pokarmu powoduje pojawienie się nowych ruchów warg, języka i podniebie-
nia. Gdy dziecko jest już starsze trzeba zadbać, aby z zamkniętą buzią przeżuwało 
kęsy pokarmu i piło dopiero po jedzeniu. 

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest sposób wypowiadania się 
samych rodziców. Zaleca się, aby mówili do dziecka wyraźnie, powoli i bez niepo-
trzebnych spieszczeń. Dziecko uczy się przez naśladownictwo, dlatego potrzebuje 
odpowiednich wzorców. Wskazane jest także, aby matka i ojciec jak najwięcej czytali 
maluchowi, począwszy już od pierwszych miesięcy jego życia. Głośne czytanie roz-
wija język i wyobraźnię, uczy myślenia, buduje i umacnia więź pomiędzy rodzicem i 
dzieckiem70. Rozrywka i aktywność kilkulatka nie powinna ograniczać się do ogląda-
nia telewizji i korzystania z tabletu, komputera czy telefonu komórkowego. Bowiem 
obraz nie może dominować nad słowem i ruchem71. 

Zdaniem K. Błachnio profilaktyka logopedyczna stosowana przez rodziców po-
winna obejmować nawiązywanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z dziec-
kiem, stwarzanie sytuacji sprzyjających mówieniu oraz troskę o jego psychofizyczną 
higienę: dbałość o odpowiedni sen, stosowne do wieku odżywianie, ruch na świe-
żym powietrzu, godziwą i kontrolowaną przez osoby dorosłe rozrywkę oraz nie-
przeciążanie nauką72.W związku z powyższym należy stwierdzić, że na kształtowa-
nie mowy wpływa wiele elementów, dlatego oddziaływania rodziców powinny być 
wszechstronne i dotyczyć wszystkich sfer rozwoju dziecka. 

Podsumowanie
Profilaktyka logopedyczna odgrywa znaczącą rolę w stymulowaniu oraz kształ-

towaniu rozwoju językowego dziecka. Jej głównym celem jest zapobieganie po-
wstawaniu wadom wymowy oraz nasilaniu się już istniejących zaburzeń, a także 
zmniejszaniu wystąpienia ryzyka dysleksji czy zaburzeń osobowości73. Warto, aby 
informacje o profilaktyce rozpowszechniane były w różnych środowiskach, pośród 
tych wszystkich, którzy odpowiadają za rozwój, opiekę i wychowanie dziecka. 

Bazując na bogatej literaturze i licznych badaniachz zakresu logopedii warto wy-

67  Tamże.
68  J. Gebreselassie, Profilaktyka zaburzeń głosu u dzieci w wieku rozwojowym, [w:] L. Kataryńczuk-Mania, I. Ko-

walkowska, Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy, Zielona Góra 2006, s. 68-69.
69  D. Pluta-Wojciechowska, Wczesnainterwencja logopedyczna – moda, postulat czy konieczność?, [w:] J. J. Błe-

szyński, D. Baczała (red.), Wczesna interwencja w logopedii, Gdańsk 2015, s. 20.
70  W. Kolasińska, M. Rudny, Rodzice muszą czytać dzieciom od najmłodszych lat, http://www.poradnia-nr3.

pl/?p=397, (27.04.2017).
71  D. Pluta-Wojciechowska, Wczesna interwencja…, dz. cyt., s. 19.
72  Tamże, s. 86.
73  K. Noskowiak, Istota profilaktyki logopedycznej, http://logopeda.pl/Istota-profilaktyki-logopedycznej1151, 
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łonić najważniejsze wskazówki dla rodziców, wychowawców i opiekunów dotyczą-
ce stymulowania rozwoju językowego dziecka:

Należy jak najwięcej mówić do dziecka, używając prostych zdań, zwięzłego języka 
i znanych dziecku słów.

Starać się słuchać co dziecko chce powiedzieć, ponieważ chętnie słuchane – chęt-
nie mówi.

Zachęcać dziecko do mówienia, nawet jeśli ma zaburzoną mowę.
Od urodzenia mówić do dziecka językiem dorosłych. Spieszczeń używać jedynie 

w zabawach.
Nie przestawiać dziecka leworęcznego na rękę prawą bez konsultacji z logopedą 

i psychologiem. 
Obserwować dziecko czy reaguje na dźwięki z otoczenia. Dobry słuch jest warun-

kiem rozwoju mowy.
Należy dużo czytać dziecku, opowiadać bajki, śpiewać kołysanki.
Zapewnić dziecku ruch na świeżym powietrzu, a ograniczyć telewizję i korzysta-

nie z komputera.
Propagowanie profilaktyki logopedycznej jest wyzwaniem i zadaniem współ-

czesnej logopedii. Prowadzenie działań zapobiegających zaburzeniom mowy tylko 
pozornie wydaje się trudne. Prawidłowa pielęgnacja dziecka, troska o jego uczucia, 
emocje,poświęcanie mu czasu, dbanie o jego należytą aktywność i uważne towarzy-
szenie mu w codziennych życiowych czynnościach może właśnie stać się profilakty-
ką logopedyczną. Czasem niewielkie, podstawowe działania znaczą tak wiele. 

Streszczenie:
Profilaktyka logopedyczna oznacza kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od 

najwcześniejszego okresu ich życia. Celem jej jest dbanie o właściwą stymulację w po-
czątkowych etapach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do wystąpienia jakichkolwiek 
zaburzeń. Można powiedzieć, że działania prewencyjne w zakresie monitorowania roz-
woju mowy są elementem skutecznej diagnozy małego pacjenta, ucznia, wychowanka.

Znajomość profilaktyki logopedycznej, zwłaszcza wśród rodziców jest nie-
zwykle istotna, ponieważ pozwala kontrolować przebieg kształtowania się mowy 
dziecka i wdrażać działania sprzyjające harmonijnemu rozwojowi. Rodzice, jako 
pierwsi i najważniejsi opiekunowie dziecka spędzają z nim najwięcej czasu, co 
sprawia, że mają możliwość już od pierwszych chwil jego życia wprowadzać dzia-
łania profilaktyczne. Najczęściej opierają się one na prawidłowej pielęgnacji, 
odpowiednio dostosowanemu karmieniu, wyeliminowaniu czynników ryzyka w 
zakresie zaburzeń rozwoju psychofizycznego, świadomym organizowaniu zabawy 
z dziećmi, służącej rozwijaniu umiejętności językowego porozumiewania się oraz 
stworzeniu pozytywnej atmosfery w domu.

Słowa kluczowe: profilaktyka logopedyczna,rozwój mowy, rodzic, dziecko, tera-
peuta

Summary:
Speech therapy prophylaxis in the process of speech formation
Speech therapy prophylaxis means shaping correct speech in children from the 
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earliest period of their life. Its aim is to ensure proper stimulation in the early stages 
of speech development, so as to prevent any disturbances. It can be said that preven-
tive measures in the field of monitoring speech development are part of an effective 
diagnosis of a small patient, student, foster child.

Knowledge of speech therapy prophylaxis, especially among parents, is extremely 
important, because it allows you to control the course of the child’s speech develop-
ment and implement activities conducive to harmonious development. Parents, as 
the first and most important guardians of the child spend the most time with him, 
which means that they have the possibility to introduce preventive actions from the 
first moments of his life. Most often they are based on proper care, properly adju-
sted feeding, elimination of risk factors in the area of   psychophysical development 
disorders, conscious organizing games with children, serving the development of 
language communication skills and creating a positive atmosphere at home.

Keywords: speech therapy prophylaxis, speech development, parent, child, the-
rapist
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Podmioty odpowiedzialne z tytułu
skargi wrongful life

W 2018 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku Prawo, seminarium Prawo Cywilne. W obszarze zain-
teresowań naukowych znajduje się prawo cywilne w szczególności zobowiązania, prawo medyczne oraz prawa 
człowieka

 

 mgr Martyna Włodkowska KUL JPII w Lublinie

Wprowadzenie 
Zagadnienia związane z dopuszczalnością powództwa „wrongful life” w systemie 

polskiego prawa prywatnego jest tematem wysoce kontrowersyjnym. Wiąże się to 
już z samą ideą istnienia roszczenia przysługującego małoletniemu, w związku z 
jego urodzeniem, ponieważ na skutek zaniedbania lekarskiego, uniemożliwiono ro-
dzicom dziecka podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży, przez co przyszyło na świat w 
stanie powodującym jego cierpnie. Mimo tego, iż o dopuszczalności skargi wynikają-
cej z urodzenia się niepełnosprawnego dziecka na skutek odmowy przeprowadzenia 
badań prenatalnych jednoznacznie wypowiedział się Sąd Najwyższy , to koncepcja 
ta wciąż ma zarówno swoich zwolenników jak i krytyków w doktrynie nauki prawa.

Celem niniejszego artykułu jest omówienie sytuacji, w których różne podmioty 
mogą ponosić odpowiedzialność z tytułu wrongful life. W ramach niniejszej publika-
cji zostaną przeanalizowane możliwości ponoszenia odpowiedzialności przez per-
sonel medyczny oraz podmioty lecznicze w sytuacjach wystąpienia winy po stronie 
poszczególnych pracowników, a także w razie wystąpienia winy organizacyjnej.

Odpowiedzialność indywidualna personelu medycznego
Mając na uwadze materię, której dotyczy skarga wrongful life stwierdzić nale-

ży, że winę za wystąpienie zdarzenia szkodzącego mogą ponosić jedynie podmioty 
świadczące usługi medyczne. Zgodnie bowiem z konstrukcją tego roszczenia, pod-
miot ponosi odpowiedzialność za to, że dziecko pomimo poważnych i dających się 
przewidzieć uszkodzeń zdrowia urodziło się i żyje w stanie pokrzywdzenia zdro-
wotnego, przez co cierpi1.

Podsumowując wcześniejsze rozważania na temat winy gwaranta należy stwier-
dzić, że odnosi się ona do wzorca należytego zachowania lekarza, który koreluje ze 
stanem aktualnej wiedzy medycznej. Jest to zatem kryterium dynamiczne, zmienia-
jące się wraz z rozwojem i postępem medycyny. Stanowisko takie przyjął Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 13 października 2005 roku kończącym tzw. sprawę łomżyńską. 
Sąd stwierdził wówczas, że na lekarzu, tak jak na każdym profesjonaliście, spoczywa 

1  M. Soniewicka, Regulacje prawne wobec rozwoju nowoczesnych technik kontroli prokreacji: analiza roszczenia 
wrongful life, „Diametros” 2009, nr 19, s. 138.
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obowiązek stałego dokształcania się, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych 
i zdobywania doświadczenia, przy czym chodzi o kompetencje rzeczywiste, mery-
toryczne, nie zaś formalne. Sąd przypomniał, że obowiązek podnoszenia kwalifika-
cji zawodowych, bieżącego śledzenia postępów nauki i techniki medycznej wynika 
wprost z aktów prawnych regulujących wykonywanie zawodu lekarza m.in. ustawy 
o wykonywaniu zawodu lekarza (art. 18) oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej (art. 55)2. 

Winą lekarza jest zatem odstępstwo od wymaganej w danych okolicznościach 
staranności w działaniu. By określić czy działanie ma charakter subiektywnie za-
winiony należy porównać postępowanie konkretnego lekarza, który w określonych 
warunkach dokonuje danej czynności medycznej, z przyjętym dla niego modelem 
powinnego działania w świetle aktualnej wiedzy medycznej i przy uwzględnieniu 
informacji jakie posiadał o pacjencie w chwili świadczenia usługi. Koncepcja ta opie-
ra się na założeniu, że wzorcowy lekarz w identycznych okolicznościach uniknąłby 
wyrządzenia pacjentowi szkody3. 

Obok niedbalstwa, czyli braku należytej staranności, personel medyczny ponosi 
winę również za niezręczność i nieuwagę, a także za zwykłe zapomnienie lub prze-
oczenie, np. poinformowania pacjenta o stanie jego zdrowia, czy pominięcie ko-
niecznych badań diagnostycznych. Za zawiniony uznany będzie brak ostrożności czy 
przezorności, które prowadzą do powstania u pacjenta szkody4. Poza wymienionymi 
sytuacjami można wskazać problemy komunikacyjne pomiędzy przedstawicielami 
podmiotu leczniczego a pacjentem lub jego rodziną, które mogą prowadzić do roz-
maitych nieporozumień. Wyżej opisane zachowania, zgodnie z koncepcją wrongful 
life, skutkować będzie odpowiedzialnością cywilną5.

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem orzecznictwa i doktryny, lekarz odpowia-
da za każdy stopień winy, nawet najlżejszy (culpa levissima), zarówno w razie opar-
cia roszczeń na podstawach deliktowych, jak i wówczas, gdy poszkodowany powoła 
się na reżim kontraktowy6. Tym samym postać i stopień winy jest nieistotny i nie ma 
znaczenia z punktu widzenia przypisania odpowiedzialności odszkodowawczej.

Podmiotami ponoszącym odpowiedzialność w ramach skargi wrongful life mogą 
być wyłącznie podmioty świadczące usługi medyczne oraz personel tychże podmio-
tów. Możemy zatem wyróżnić odpowiedzialność indywidualną personelu medycz-
nego oraz odpowiedzialność samego podmiotu leczniczego. Należy przy tym mieć 
na uwadze, iż to czy poszczególne osoby z personelu będą ponosiły odpowiedzial-
ność zależy od formy prawnej wykonywania przez nich działalności, jak i stosunku 
prawnego jaki łączy ich z placówką medyczną.

Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych na własny rachunek, w ramach in-
dywidualnej praktyki lekarskiej (również specjalistycznej), jako przedsiębiorca w 
rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, samodzielnie ponosi 

2  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2005 r., sygn. akt: IV CK 161/05, OSP 2006, nr. 6, poz. 71.
3  K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu – zarys wykładu, 

dostępny w www: http://www.ora-warszawa.com.pl/images/uploaded/Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87%20
cywilna%20za%20b%C5%82%C4%85d%20w%20sztuce%20lekarskiej.doc, dostęp z dnia 10.03.2018r., s. 3.

4  Tamże, s. 3.
5  P. Zamelski, Odpowiedzialność komercyjna podmiotów leczniczych za dobro wspólne, „Biuletyn Stowarzyszenia 

Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 2017 nr 14 (2), dostępny 
w www: http://sawp.org.pl/index.php/biuletyny/biuletyn-nr-14-2/168-piotr-zamelski-odpowiedzialnosc-komer-
cyjna-podmiotow-leczniczych-za-dobro-wspolne.html, dostęp z dnia 11.03.2018r.

6  K. Bączyk-Rozwadowska, jw. s. 8. 
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odpowiedzialność za zawinione wyrządzenie pacjentowi szkody. Prawną podstawą 
roszczeń stanowi co do zasady art. 471 kc w zbiegu z art. 415 kc (art. 443 kc), ponie-
waż między lekarzem a pacjentem zostaje zawarta umowa. W przypadku, gdy lekarz 
prowadzący praktykę w prywatnym gabinecie zatrudnia w nim personel medyczny, 
zobowiązany jest także do naprawienia szkód wyrządzonych pacjentom z winy tych 
osób (art. 474 kc, art. 430 kc)7. 

Natomiast lekarz, który w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej udziela pa-
cjentom świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zawartej z NFZ, w razie zawinio-
nego wyrządzenia szkody ponosić będzie wyłącznie odpowiedzialność deliktową 
za własne działania i zaniechania (art. 415 kc), ewentualnie za zawinione działania 
zatrudnionego personelu pomocniczego (art. 430 kc ). 

Z kolei lekarz, który udziela świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym na 
podstawie zawartej ze szpitalem umowy o pracę, nie ponosi indywidualnej odpo-
wiedzialności cywilnej za wyrządzone pacjentom szkody. Taką konstrukcję umoż-
liwiają art. 119 - 120 Kodeksu pracy, który ustanawia tzw. immunitet pracowniczy, 
chroniący lekarza - pracownika przed indywidualną odpowiedzialnością za szkody 
wyrządzone pacjentom z winy nieumyślnej przy wykonywaniu czynności związa-
nych z zawodem. Tym samym odpowiedzialność ponosi zatem wyłącznie szpital 
(na podstawie art. 430 kc wyłącznie lub w zbiegu z art. 474 kc), któremu po napra-
wieniu szkody przysługuje w stosunku do lekarza roszczenie zwrotne (regresowe), 
ograniczone przepisami kodeksu pracy do maksymalnej wysokości 3-miesięcznego 
wynagrodzenia, które oblicza się na podstawie zarobków pobieranych w danym za-
kładzie leczniczym w dniu wyrządzenia szkody (art. 119 kp)8. 

Odpowiedzialność podmiotu leczniczego
Odpowiedzialność za zawinione wyrządzenie szkody przez personel
Oprócz odpowiedzialności indywidualnej personelu medycznego odpowiedzial-

ność może ponosić także zakład leczniczy, w którym lekarz popełniający błąd me-
dyczny pracuje, przy czym jest to odpowiedzialność wyłącznie cywilna. Podmiot 
leczniczy może ponosić bowiem odpowiedzialność zastępczą za zawinione wyrzą-
dzenie szkody przez zatrudnionych w nim lekarzy i personel medyczny na podsta-
wie art. 430 kc, a także winę własna wynikająca z niewłaściwej organizacji zakładu 
leczniczego na podstawie art. 415 kc9.

W Polsce działalność leczniczą, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
(działań poprawiających zdrowie pacjenta), promocji zdrowia, prowadzeniu dzia-
łalności dydaktycznej (naukowej) lub badawczej, mogą prowadzić następujące pod-
mioty lecznicze: 

1/ przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), 
2/ samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
3/ jednostki budżetowe, 
4/ instytuty badawcze, 
5/ fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań 

w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności 

7  Tamże, s. 3 i n.
8  K. Bączyk-Rozwadowska, jw. s. 8.
9  A. Napora, Niepełnosprawność dziecka a błąd medyczny, „Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych”, 2016 nr 6, s. 292.
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leczniczej, 
6/ jednostki organizacyjne stowarzyszeń, które posiadają osobowość prawną, 
7/ osoby prawne i jednostki organizacyjne, które działają na podstawie przepi-

sów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, sto-
sunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, gwarancjach wol-
ności sumienia i wyznania, 8/ jednostki wojskowe – w zakresie w jakim wykonują 
działalność leczniczą10.

Lekarze i pielęgniarki mogą prowadzić działalność leczniczą również w formie 
praktyk zawodowych – indywidualnych lub grupowych.

Mając na względzie odpowiedzialność placówki za zawinione wyrządzenie szko-
dy przez personel należy zwrócić szczególną uwagę na treść art. 430 kc, który sta-
nowi, że kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy 
wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować 
się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej 
osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności. 

Przy omówieniu jak rozumiana jest w doktrynie prawa i orzecznictwie sądów po-
wszechnych przesłanka „kierownictwa” w sprawach medycznych należy rozpocząć 
od wskazania, iż generalnie w doktrynie nie występują wątpliwości co do uznawania 
za pracujących pod kierownictwem pielęgniarek, położnych, sanitariuszy czy salo-
wych11. Jest to wynikiem faktycznego merytorycznego podporządkowania tych pra-
cowników służby zdrowia przełożonym lekarzom lub kierownictwu jednostki. Na-
tomiast wątpliwości pojawiają się w przypadku lekarzy, którzy podejmują czynności 
medyczne w danej placówce na podstawie umów cywilnoprawnych, np. zlecenia. W 
związku ze specyfiką działania lekarzy w placówkach medycznych autorzy publi-
kacji odnoszących się do oceny odpowiedzialności cywilnej zakładów medycznych 
za zawinione działanie lekarzy często nie podejmują kwestii faktycznych relacji po-
między lekarzem a placówką, uznając, iż odpowiedzialność deliktowa placówek me-
dycznych oparta jest na art. 430 kc w związku z art. 415 kc na zasadzie ryzyka, przez 
co ograniczają rozważania co do wskazanych tam przesłanek, wskazując jedynie na 
odpowiedzialność szpitali12. W ocenie niektórych autorów tego typu analiza spraw 
może być właściwa jedynie w przypadku lekarzy wykonujących zawód na podstawie 
umowy o pracę, zaś w przypadku umów cywilnoprawnych, a w szczególności wyko-
nywania czynności medycznych w formie działalności gospodarczej, należy zbadać 
szczegóły tych relacji, przy czym analiza ta powinna dotyczyć zarówno formalno- 
prawnych jak i faktycznych zależności między tymi podmiotami13.

Ukazując istotę niniejszego problemu niektórzy autorzy wskazują, że literalna 
wykładnia art. 430 kc nie wymaga wykazania, iż lekarz jest podwładnym w rela-
cji do kierownictwa podmiotu, a jedynie udowodnienie, że gwarant jest związany 
ze strukturą organizacyjną szpitala, w której występuje cecha „podporządkowania” 
osób świadczących usługi lekarskie14. Pogląd ten nakazuje dokonać dystynkcji po-

10  Podział za: P. Zamelski, Odpowiedzialność….; zob. art. 4 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).

11  M. Nesterowicz, Prawo medyczne…, s. 320. 
12  K. Bączyk-Rozwadowska, jw. s.26 oraz 187 i n.
13  D. Karlikowski, Odpowiedzialność cywilna placówki medycznej a odpowiedzialność cywilna lekarza – zarys 

problemu w kontekście analizy przypadku, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2015, nr 18, s. 37 i n.
14  Tak: W. Borysiak, B. Janiszewska, Podstawy odpowiedzialności szpitala [w:] M. Safjan (red.), Prawo wobec 
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między podstawą prawną wykonywania czynności medycznych przez lekarza, a 
faktycznymi okolicznościami świadczenia pracy biorąc pod uwagę organizację we-
wnętrzną podmiotu. Tym samym sugeruje się rozumienie pojęcia „podporządkowa-
nia” szeroko, zważywszy, że charakter wykonywanych czynności w kontekście orga-
nizacyjnym zazwyczaj nie różni się ze względu na podstawę prawną zatrudnienia15.

Dalej idące stanowisko prezentowane w doktrynie wskazuje, iż podstawę od-
powiedzialności cywilnej placówek medycznych należy oceniać jedynie na gruncie 
funkcjonalnego związku samego faktu powierzenia wykonywania czynności me-
dycznych ze zdarzeniem powodującym szkodę16. Konsekwencją przyjęcia tego sta-
nowiska jest wniosek, iż placówka medyczna odpowiada za winę lekarza na podsta-
wie art. 430 kc w każdym przypadku bez względu na formę zatrudnienia i faktyczne 
relacje panujące miedzy lekarzem a kierownictwem w konkretnym zakładzie17.

Niezależnie od powyższego, słusznie zwraca się uwagę, iż każdy lekarz bez wzglę-
du na samodzielność w zakresie diagnozy i terapii podlega organizacyjnie, choćby 
w najmniejszym zakresie, placówce medycznej. To z kolei pozwala przyjąć odpo-
wiedzialność placówek medycznych za wszelką winę lekarzy w zakresie diagnozy i 
terapii, bowiem „ta zewnętrzna, ogólna i mająca charakter organizacyjny zależność 
jest wystarczającą podstawą do uznania lekarza za podwładnego”18.

Tak daleko idąca wykładnia rozszerzająca przesłanek zawartych w art. 430 kc 
spotyka się z krytycznym stanowiskiem części doktryny, która zarzuca „spłycenie” 
faktycznie zawartych w tym przepisie przesłanek odpowiedzialności cywilnej wy-
łącznie w celu maksymalizacji zabezpieczenia pacjenta, a przecież przesłanki te mu-
szą być spełnione łącznie i powinny być oceniane przede wszystkim z perspektywy 
racjonalnej wykładni literalnej przepisu19.

Powyższe kwestie były przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który w wyro-
ku z dnia z dnia 26 stycznia 2011 roku ocenił możliwość uznania odpowiedzialności 
cywilnej prywatnej placówki medycznej, na zasadzie art. 430 kc, za błąd medyczny 
spowodowany nienależytym działaniem lub zaniechaniem lekarza prowadzącego 
indywidualną praktykę lekarską. Sąd wyraził pogląd, iż „niepubliczny zakład opie-
ki zdrowotnej może na podstawie art. 430 kc ponosić odpowiedzialność za szkodę 
wyrządzoną z winy lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską, która 
powstała przy wykonywaniu czynności na podstawie łączącej ich umowy o świad-
czenie usług medycznych”20. Sąd Najwyższy wskazał przy tym na konieczność do-
konywania każdorazowo indywidualnej oceny stanu faktycznego sprawy, mając na 
uwadze precyzyjną weryfikację zasad i relacji panujących w konkretnej placówce 
medycznej. Za jednakowo ważne Sąd Najwyższy uznał uwzględnienie zarówno cha-
rakteru czynności wykonywanych przez lekarza lub inny personel medyczny, jak 

medycyny i biotechnologii, Warszawa 2011, s. 242 i n.
15  W. Borysiak, B. Janiszewska, Podstawy…, s. 243.
16  M. Syska, Deliktowa odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej za szkodę wyrządzoną przez lekarza jako 

podwładnego a czynności podejmowane w ramach „prywatnej praktyki lekarskiej”, „Prawo i Medycyna” 2011,  
nr 45 (4/2011), s. 5 i n. 

17  Karlikowski, jw. s. 38.
18  Cyt. za M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej za lekarza jako podwładnego, 

„Państwo i Prawo” 2008, nr 9, s. 3 i n.
19  Tak: D. Karlikowski, jw. s. 38.
20  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., IV CSK 308/10, OSNC 2011, nr 10, poz. 116.
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i rodzaju powiązań pomiędzy placówką medyczną a wykonującym czynności me-
dyczne podwykonawcą. 

Ze względu na to, że w stanie faktycznym sprawy lekarz świadczył usługi medycz-
ne w placówce na podstawie cywilnoprawnej umowy zlecenia, Sąd wyraził pogląd, 
że „zasadniczo umowy cywilnoprawne nie stwarzają stosunku podporządkowania, 
nie przesądza to jednak wyłączenia a priori odpowiedzialności zakładu lecznicze-
go korzystającego z usług tzw. lekarza kontraktowego. Stosunek zlecenia może być 
ukształtowany różnie, nie wykluczając istnienia więzi zależności, dostatecznej do 
stwierdzenia podporządkowania w rozumieniu art. 430 kc. Ocena tych wzajemnych 
relacji ostatecznie zależy od okoliczności sprawy”21. Tym samym na gruncie rozwa-
żań Sądu Najwyższego odpowiedzialność placówki medycznej za błędy personelu w 
oparciu o art. 430 kc musi być rozważana indywidualnie w warunkach konkretnej 
sprawy, przy uwzględnieniu faktycznego charakteru relacji zachodzących pomiędzy 
konkretnym praktykiem a zakładem opieki zdrowotnej.

O tym jakie konkretne okoliczności można uznać za świadczące o istnieniu re-
lacji zwierzchnictwa i podporządkowania pomiędzy lekarzem a placówką służby 
zdrowia, na gruncie art. 430 kc, wypowiedział się Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w 
wyroku z dnia 18 stycznia 2012 roku stwierdzając, iż za przyjęciem takiej prawnej 
podstawy odpowiedzialności przemawia okoliczność istnienia kontroli i kierownic-
twa placówki medycznej wobec lekarza, obowiązek stosowania się przez niego do 
wskazówek zarządcy szpitala jako powierzającego czynności, wykonywanie pracy 
w miejscu i czasie wskazanym przez kierownictwo placówki w stosunku do hospita-
lizowanych pacjentów, a także świadczenie przez personel usług na rachunek pod-
miotu leczniczego w zamian za wynagrodzenie ustalone w umowie między nimi22.

Analiza powyższych wyroków prowadzi do wniosku, iż w przypadku świadcze-
nia pracy przez personel medyczny prowadzący indywidualną praktykę w formie 
działalności gospodarczej na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz placówki, 
stosunek zależności jest co do zasady wyjątkiem i stąd, w przypadku zaistnienia ko-
nieczności ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie medyczne, koniecz-
na jest dokładna analiza relacji pomiędzy podmiotem leczniczym a personelem me-
dycznym. Zarówno Sąd Najwyższy, jak i Sąd Apelacyjny orzekając w przytoczonych 
sprawach, poczyniły ustalenia w kierunku wykazania istnienia ustawowej przesłan-
ki kierownictwa z art. 430 kc, której zaistnienie dopiero pozwala na przypisanie 
odpowiedzialności podmiotowi prowadzącemu działalność leczniczą. Przesłanka 
kierownictwa występuje, gdy konstrukcja relacji panujących w szpitalu pozwala na 
uchwycenie istnienia wyraźnego zwierzchnictwa medycznego lub merytorycznego 
nad personelem, w postaci funkcjonowania takich instytucji jak kierownik do spraw 
leczniczych, ordynator czy przełożony w przypadku pielęgniarki23.

Podsumowując odpowiedzialność zakładu leczniczego za personel medyczny 
będzie możliwa do ustalenia jeśli wykaże się, że jego personel medyczny podlega 
kierownictwu szpitala, oraz że jest on organizacyjnie podporządkowany względem 
zakładu leczniczego. Zakład będzie odpowiadał za wyrządzone przez personel me-

21 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., IV CSK 308/10, OSNC 2011, nr 10, poz. 116.
22  Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2012  roku, sygn. akt: I ACa 930/11, dostępny w 

www.orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl/content/$N/155000000000503_I_ACa_000930_2011_Uz_2012-01-18_001, 
dostęp z dnia 18.03.2019 r..

23  Por. D. Karlikowski, jw. s. 40.
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dyczny szkody na zasadzie ryzyka, przy czym przesłanką będzie zawinione działa-
nie podwładnego. W konsekwencji odpowiedzialność zakładu leczniczego oraz pod-
władnego będzie solidarna na podstawie art. 441 kc24.

Odpowiedzialność za winę własną
Zakład opieki zdrowotnej, zarówno publiczny, jak i niepubliczny może pono-

sić nie tylko odpowiedzialność (tzw. zastępczą) za zawinione wyrządzenie szkody 
przez zatrudnionych w nim lekarzy i personel medyczny (odpowiednio z art. 430 
kc, art. 474 kc), ale także za winę własną (tzw. organizacyjną)25. Wina ta polega na 
niewłaściwej organizacji zakładu leczniczego i nienależytym jego funkcjonowaniu 
jako całości (art. 415 kc, ewentualnie art. 416 kc)26.

Wina organizacyjna może polegać na braku odpowiedniej i wymaganej dla pra-
widłowego działania szpitala liczby doświadczonych lekarzy, zwłoki w udzieleniu 
świadczeń medycznych, zaniedbania w zakresie organizacji bezpieczeństwa, higieny 
i opieki nad chorym podczas jego pobytu w zakładzie leczniczym, braku zapewnie-
nia odpowiednich warunków leczenia, posługiwanie się wadliwym i niesprawnym 
sprzętem medycznym itp27. 

Istotne znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności podmiotu leczniczego ma 
koncepcja tzw. winy anonimowej lub inaczej winy bezimiennej niezidentyfikowane-
go członka zespołu, za którą odpowiada placówka medyczna. Ma ona zastosowanie 
jeżeli nie można ustalić, który z lekarzy lub z członków personelu medycznego po-
nosi winę, a dowiedzione zostanie, że do zaniedbania doszło przez co pacjent doznał 
szkody. Zaniedbania w tym zakresie powinny być traktowane jako zaniechanie za-
winione przez organy tych placówek, co oznacza, że nie jest konieczne przypisanie 
nieprawidłowości określonym osobom. Wina może bowiem polegać na samych błę-
dach organizacyjnych w danej instytucji28.

W jednym z wyroków Sąd Najwyższy orzekł o odpowiedzialności szpitala za opa-
rzenie oczu powódki spowodowane zakropieniem ich w dniu narodzin azotanem 
srebra o zbyt dużym stężeniu, pomimo niemożności ustalenia indywidualnego pra-
cownika, któremu można by przypisać winę (art. 417 kc)29.

Odpowiedzialność cywilna podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych 
powiązana jest z ubezpieczeniem OC. Od 2007 roku ubezpieczenie OC jest obowiąz-
kowe dla wszystkich szpitali publicznych i niepublicznych, lekarzy oraz pozostałych 
członków personelu medycznego (pielęgniarek, położnych), którzy świadczą usługi 
medyczne ubezpieczonym na podstawie umowy zawieranej z NFZ30. Obowiązkiem 
ubezpieczenia objęci są także lekarze – niezależni kontrahenci udzielający świad-
czeń pacjentom w oparciu o zawarte ze szpitalami umowy o udzielenie zamówienia 

24  A. Napora, jw. s. 292.
25  D. Walczak, D. Krupa, R. Musiałkiewicz, Zadośćuczynienie i odszkodowanie za błędy medyczne oraz odpowiedzialność 

cywilna podmiotów leczniczych w Polsce, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 2015, vol. 3 nr. 12, s. 140.
26  K. Bączyk-Rozwadowska, jw. s. 9-10.
27  A. Napora, jw. s. 292.
28  K. Bączyk-Rozwadowska, jw. s. 4; M. Serwach, Wina jako zasada odpowiedzialności cywilnej oraz okoliczność 

zwalniająca z obowiązku naprawienia szkody, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 1, s. 89 ; Zob. także 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2014 r., I ACa 511/14.

29  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia z 17 kwietnia 1974 r. (niepubl.)
30  Zob. art. 136b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze źródeł 

publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135, ze zm.).
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na świadczenia zdrowotne, przewidziane w art. 35 ustawy o zoz. Natomiast od 1 
stycznia 2010 roku obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC dotyczy wszyst-
kich lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie Polski, niezależnie od 
formy wykonywania zawodu oraz miejsca zatrudnienia31. 

Wyjątek stanowią lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w zakładzie lecz-
niczym wyłącznie na podstawie umowy o pracę (jako pracownicy w rozumieniu art. 
2 kp), którym dostateczną ochronę prawną zapewnia art. 120 kp, zgodnie z którym 
w razie wyrządzenia˛ przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiąz-
ków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody 
jest wyłącznie pracodawca (immunitet pracowniczy)32. Poszkodowany pacjent po-
winien kierować swoje roszczenia nie wobec lekarza, lecz w stosunku do jego pra-
codawcy, czyli podmiotu leczniczego. Nie oznacza to jednak, że lekarz – pracownik 
nie poniesie w ogóle odpowiedzialności, bowiem odpowiada on wobec pracodawcy 
na zasadach określonych w Kodeksie pracy (art. 120 § 2 kp). Podmiot leczniczy jako 
pracodawca zobowiązany jest do naprawienia szkody tylko wtedy, gdy została ona 
wyrządzona przez lekarza przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowni-
czych. Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która została wyrzą-
dzona przez pracownika przy sposobności wykonywania jego obowiązków, gdy pra-
cownik naruszył obowiązek powszechny – obciążający każdą osobę – który nie jest 
jednocześnie obowiązkiem pracowniczym. W takim przypadku pracownik ponosi 
odpowiedzialność osobiście, na zasadach przewidzianych przez prawo cywilne33. 

Z drugiej strony występuje pogląd˛ że pracodawca jest zobowiązany do napra-
wienia szkody wyrządzonej przez pracownika zarówno z winy nieumyślnej, jak i 
umyślnej34. Zwolennicy tego stanowiska wskazują, że z przepisu art. 120 § 2 kp nie 
wynika, że znajduje on zastosowanie jedynie w przypadku wyrządzenia szkody z 
winy nieumyślnej, w związku z tym należy przyjąć, że reguluje on zasady ponoszenia 
odpowiedzialności przez pracownika także w sytuacji, gdy szkoda została wyrzą-
dzona z winy umyślnej35.

Podsumowanie
Jak wynika z powyższych analiz ustawodawca ukształtował odpowiedzialność 

cywilną personelu medycznego i podmiotów leczniczych w sposób zapewniający 
pokrzywdzonym maksymalną realizację prawa do uzyskania zadośćuczynienia i od-
szkodowania. Za prawidłowe należy przyjąć rozwiązanie polegające na ponoszeniu 
odpowiedzialności przez podmioty lecznicze za zawinione zachowanie swoich pra-
cowników. Nie ulega wątpliwości, że możliwości finansowe podmiotów leczniczych 
są znacznie większe, aniżeli poszczególnych pracowników, co ma istotne znaczenie z 
uwagi na wysokość szkody z jaką mamy do czynienia w przypadku wrongful life. Nie 

31  Zob. art. 48b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 nr 28 poz. 152, ze 
zm.), dodany ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 nr 219 poz. 1708, ze zm.).

32  K. Bączyk-Rozwadowska, jw. s. 13.
33 A. Rososzczuk, Odpowiedzialność podmiotu leczniczego za szkody spowodowane niewłaściwym postępowaniem medy-

cznym lekarza pozostającego w stosunku pracy z tym podmiotem, „Roczniki Nauk Prawnych”, 2013 nr 4 (23), s. 55.
34  T. Zieliński, Odpowiedzialność deliktowa pracowników według kodeksu pracy, „Państwo i Prawo” 1975, nr 6, 

s. 4; R. Sadlik, Odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone przez pracownika, „Służba Pracownicza” 
2008, nr 9, s. 16.

35  Zob. A. Roszczuk, Odpowiedzialność…, s. 56.
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oznacza to, że pracownik, który dopuścił się naruszenia nie ponosi odpowiedzial-
ności, bowiem pracodawcy przysługuje regres względem niego do określonej wy-
sokości. Dodatkowo, skutki odpowiedzialności finansowej podmiotów leczniczych 
łagodzi wprowadzenie obowiązku zawarcia przez nich obowiązkowej umowy ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Zwrócić należy uwagę na konieczność zagwarantowania małoletnim powodom 
możliwie najpełniejszego zaspokojenia ich potrzeb materialnych z uwagi na zaist-
niały stan ich zdrowia. Nie ulega wątpliwości, iż jedynie skarga wrongful life zapew-
nia najszerszą ochronę interesów małoletniego, ponieważ to właśnie jego, a nie jego 
rodzice, czyni osobą uprawnioną do dochodzenia wszelkich roszczeń. Rozwiązanie 
to należy uznać za słuszne z tego względu, że zabezpiecza roszczenia małoletniego 
na wypadek śmierci rodziców, bądź jego porzucenia. 

Streszczenie: 
Zagadnienia związane z dopuszczalnością powództwa „wrongful life” w systemie 

polskiego prawa prywatnego jest tematem wysoce kontrowersyjnym. Artykuł pre-
zentuje zagadnienia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą podmiotów 
leczniczych i personelu medycznego z tytułu skargi wrongful life.

Kwestie związane z podmiotem ponoszącym odpowiedzialność z tytułu przed-
miotowej skargi ma doniosłe znaczenie praktyczne. Artykuł przedstawia katalog 
podmiotów, którym odpowiedzialność może zostać przypisana, a także normatywne 
zasady ponoszenia odpowiedzialności w zależności od statusu prawnego podmiotu 
i formy prawnej wykonywania przez niego działalności. Ustawodawca ukształtował 
regulacje odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego i podmiotów leczni-
czych w sposób zapewniający pokrzywdzonym maksymalną realizację prawa do 
uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania.

Słowa kluczowe: wrongful life, złe życie, podmioty odpowiedzialne, zadośćuczy-
nienie

Summary: 
Liability of entities for wrongful life compensation
Issues related to the admissibility of the “wrongful life” action under the Polish 

private law system is a highly controversial topic. The article presents issues related 
to the liability liability of medical entities and medical personnel for the wrongful 
life complaint.

Liability for the complaint in question are of great practical importance. The article 
presents the catalog of entities to which the responsibility may be assigned as well as 
the normative principles of bearing responsibility depending on the legal status of the 
entity and the legal form of the business. The legislator has shaped the civil liability of 
medical personnel and medical entities in a way that ensures that victims are guaran-
teed the maximum realization of the right to obtain redress and compensation.

Keywords: wrongful life, civil liability, compensation, premises of responsibility, 
delict
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Wychowanie w ujęciu wybranych 
koncepcji pedagogicznych

Pedagog. doktorantka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Za-
interesowania naukowe koncentruje wokół różnych aspektów wychowania dziecka w rodzinie, teorii wychowania i 
uwarunkowań poczucia jakości życia młodzieży w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

 

  mgr Joanna Kata - Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie 

Pojęcie wychowania i jego cechy
Na ogół wychowanie jest rozpatrywane jako proces, czyli swoisty rodzaj ludz-

kiego działania bądź jako wynik czy produkt oddziaływań wychowawczych. Wy-
chowanie jako proces jest utożsamiane z oddziaływaniem na psychikę oraz zacho-
wanie człowieka, przy czym przez oddziaływanie rozumie szczególnie wywieranie 
wpływu na zmiany i przeobrażenia w osobowości, a także w zachowaniu, zwłaszcza 
opinii i przekonań o otaczającym świecie oraz postaw wobec ludzi, samych siebie i 
wartości1. Ponadto wychowanie to „dynamiczny, złożony układ oddziaływań spo-
łecznych wywołujący zmiany w osobowości człowieka tym oddziaływaniom podda-
wanego”2. S. Kuniowski stwierdza, że wychowanie to „społecznie uznawany system 
działania pokoleń starszych na dorastających, celem pokierowania ich wszechstron-
nym rozwojem dla przygotowania według określonego ideału nowego człowieka do 
przyszłego życia”3. H. Muszyński uważa, że wychowanie to „działanie zmierzające 
do trwałej modyfikacji, ukształtowania lub rozwinięcia dyspozycji emocjonalno- 
wolicjonalnych, a więc kierunkowych w osobowości jednostki”4. W procesie defi-
niowania wychowania R. Wroczyński stwierdza, że jest to „system działań zmie-
rzających do określonych rezultatów wychowawczych”5. Według T. Wujek, T. Pilch 
wychowanie to „całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój człowieka 
oraz przygotowujących go do życia w społeczeństwie”6. W wielu definicjach wycho-
wania akcentuje się nie tyle wywieranie bezpośredniego wpływu na wychowanków, 
ile wspomaganie ich w naturalnym i spontanicznym rozwoju. Zgodnie z wspomnia-
nym postulatem wychowywać oznacza wyzwalać, dodawać odwagi, usuwać wpływy 
zagrażające naturalnemu i spontanicznemu rozwojowi dzieci i młodzieży, przygo-
tować ich do przyszłego życia, pobudzać do zachowań zgodnych z oczekiwanymi 

1  M. Łobocki, ABC wychowania, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, s. 10. 
2  A. Gurycka, Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Analiza psychologiczna. Wydawnictwo PWN, War-

szawa 1979, s. 54.
3  S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wyd. Salezjańskie, Łódź 1981, s. 189.
4  H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, Wyd. PWN, Warszawa 1984, s. 29.
5  R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, Wyd. PWN, Warszawa 1976, s. 11.
6  T. Wujek, T. Pilch, Pojęcia pedagogiki, [w:] M. Godlewski, S. Krawcewicz, T. Wujek (red.) Pedagogika. Pod-

ręcznik akademicki, Wyd. PWN, Warszawa 1974, s. 31.
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społecznymi, zasadami moralności7. W ten sposób rozumianym wychowaniu pod-
kreśla się doniosłe znaczenie współdziałania i współpracy pomiędzy wychowawcą 
i wychowankiem, a przede wszystkim rolę wzajemnego ich porozumienia się w wa-
runkach autentycznego partnerstwa8. Podkreśla się, iż o efektywności wychowania 
decyduje nie ilość i jakość przekazywanej wiedzy, lecz przyswojenie przez wycho-
wanka metody rozumienia wiedzy i wartości oraz wprowadzanie go w rozumienie 
problemów poznawczych i pobudzanie do refleksji wokół własnych problemów ży-
ciowych9. Tak szeroko rozumiane nie wyczerpuje wszystkich podstawowych jego 
aspektów. Obecnie trudno było zaproponować definicję, która trafnie i bezdyskusyj-
nie określałaby najbliższy rodzaj pojęciowy wychowania i jego różnicę gatunkową, 
jak jest to wymagane w przypadku definicji logicznej. Natomiast można wspomnieć 
o niektórych cechach, jakie przysługują procesowi wychowania. Na ogół wymienia 
się takie cechy jak: złożoność, intencjonalność, interakcyjność, relatywność i dłu-
gotrwałość. Wysoki stopień złożoności wychowania ukazuje przedstawienie go 
również jako procesu adaptacji do obowiązujących norm postępowania. W tym zna-
czeniu wychowanie nie jest zwykłym tylko przekazywaniem, nabywaniem i stoso-
waniem tego typu norm. Polega ono z jednej strony na asymilacji, tj. przyswajaniu 
nowych norm, które podlegają odpowiedniemu przeobrażeniu pod wpływem norm 
uprzednio poznanych i bardziej lub mniej uwewnętrznionych (uznanych za własne), 
a z drugiej- na akomodacji, czyli przystosowaniu się tych ostatnich do norm dopiero 
co nabytych. Przeobrażenia te są podobne do tych, jakie mają miejsce w przypadku 
uczenia się jako procesu adaptacyjnego w ujęciu J. Piageta. Złożoność wychowania 
w porównaniu z wyjaśnionym w ten sposobem procesu uczenia się- jawi się z jesz-
cze większą ostrością, gdy uświadomimy sobie, że w wychowaniu chodzi nie tylko o 
zapamiętywanie i rozumienie pożądanych wychowawczo norm postępowania, lecz 
także o pełną ich akceptację i uwewnętrznienie, a więc uczynienie z nich przewod-
niej idei w codziennym postępowaniu jednostki. Powszechnie wymienianą cechą 
wychowania jest jego intencjonalność. Oznacza to, że wychowawca jest świadomy 
celów, jakie pragnie realizować w wyniku planowo organizowanej działalności wy-
chowawczej10. Na ogół osoby zajmujące się działalnością wychowawczą profesjonal-
nie lub nieprofesjonalnie, zdają sobie sprawę, iż najbardziej elementarnym celem 
wychowania jest nie szkodzić tym, których się wychowuje. Z reguły bowiem wy-
chowaniem jest zawsze takie oddziaływanie, które ma na uwadze ogólne dobro i 
normalny rozwój wychowanków. Intencjonalności nie jest więc pozbawiona także 
działalność wychowawcza, w której wywieranie wpływów ogranicza się do przy-
słowiowego tylko kibicowania rozwojowi i samorealizacji wychowanków lub gdy 
świadomie zakłada się wycofywanie się wychowawcy z zajmowania roli kierowni-
czej w miarę ich usamodzielniania się i ponoszenia odpowiedzialności za własny 
rozwój11. Nieodłączną właściwością wychowania jest interakcyjność. Oznacza ona, 
iż proces wychowawczy ma miejsce w warunkach interakcji, tj. współdziałania ze 
sobą wychowawcy oraz wychowanka. Wychowanie rozumiane jako proces inte-

7  M. Łobocki, ABC wychowania, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, s. 11.
8  Tamże, s. 12.
9  Tamże, s. 13.
10  M. Łobocki, ABC wychowania… op. cit. s. 11.
11  M. Łobocki, ABC wychowania… op. cit. s. 15.
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rakcyjny zakłada, że wychowanek nie jest i nie może być jedynie biernym odbiorcą 
wpływów wychowawczych. Nie tylko bowiem podlega im, lecz także jest w stanie na 
nie odpowiednio zareagować i być ich nośnikiem w formie reakcji na oddziaływania 
ze strony wychowawcy. Dlatego słusznie się więc uznaje go za równoprawnego nie-
mal partnera w procesie wychowawczym. Wprawdzie w porównaniu z wychowaw-
cą jest z reguły partnerem mniej doświadczonym, ale nigdy nie da się wykluczyć 
go jako istotnie ważnego ogniwa istniejącej interakcji. Z reguły jest „istotą aktyw-
ną, asymulującą składniki oddziaływań do systemu własnych czynności zgodnie ze 
swymi możliwościami rozwojowymi”12. Inną ważną cechą jest jego długotrwałość. 
Właściwość ta sugeruje, iż każdy człowiek podlega przemianom własnej osobowo-
ści przez całe niemal swoje życie. Dlatego o wychowaniu można mówić nie tylko w 
odniesieniu do dzieci i młodzieży, lecz także wobec osób dorosłych. Długotrwałość 
przypomina o konieczności dokonywania zmian w procesie wychowawczym nie 
tylko w osobowości wychowanków, lecz także wychowanków. W tym znaczeniu 
jest ona wyzwaniem pod adresem wychowawcy i zobowiązaniem do ustawicznego 
doskonalenia własnej osobowości. Długotrwałość wychowania łączy się także z 
systematycznością. Ma to doniosłe znaczenie dla ciągłego pogłębiania i przetrwania 
osiągniętych wyników13. 

Koncepcje pedagogiczne jako źródło innowacji w wychowaniu
a) Koncepcja Janusza Korczaka
Janusz Korczak jako pierwszy w literaturze pedagogicznej żądał stanowczo prze-

strzegania niezbywalnych praw dziecka. Miał na myśli w szczególności jego prawo do 
szacunku, prawo do radosnego dzieciństwa, prawo do współdecydowania o własnym 
losie, prawo do niepowodzeń i łez, prawo do posiadania rzeczy i tajemnic. Jednak z 
wszystkich wspomnianych praw najbardziej cenił prawa dziecka do szacunku. Myślą 
przewodnią koncepcji pedagogicznej stworzoną przez J. Korczaka jest troska o roz-
wój samorządności dzieci i młodzieży. Prawidłowy rozwój samorządności J. Korczak 
upatrywał w funkcjonowaniu samorządu zakładowego. Najważniejsze organy to: sąd 
koleżeński, rada samorządowa oraz sejm dziecięcy, a także plebiscyt życzliwości i nie-
chęci oraz „zakłady”14. Sąd koleżeński odgrywał się w samorządzie Korczakowskim 
wiodącą rolę. W skład sądu wchodziło 5 wychowanków, tworząc zespół sędziowski i 
wychowawca, który pełni rolę sekretarza. Zespół sędziowski w wyrokowaniu spraw, 
jakie wpływały do sądu opierał się na specjalnym kodeksie, który został opracowany 
przez J. Korczaka. Kodeks zawierał 100 paragrafów z których przeważającą większość 
stanowiły paragrafy uniewinniające i przebaczające. Sąd zbierał się raz w tygodniu, 
i to bez udziału stron zainteresowanych. Sędziami mogli być tylko wychowankowie, 
którzy w ostatnim tygodniu nie byli zapisani na „sprawę”, czy też nie podali nikogo 
do sądu. Wybierano ich drogą losowania15. Rada samorządowa do chwili powołania 
sejmu dziecięcego była przede wszystkim organem ustawodawczym, a później orga-

12  M. Przetacznikowa, Psychologiczna struktura działalności wychowawczej, [w:] M. Przetacznikowa, Z. Włodar-
ski (red.) Psychologia wychowawcza, Wyd. PWN, Warszawa 1980, s. 332.

13  M. Łobocki, ABC wychowania… op. cit. s. 19.
14  M. Jakubowski, Koncepcja Korczakowskiego samorządu wychowawczego, [w:] J. Bińczycka, K. Grzelak (red.) O 

pedagogikę jako naukę o człowieku. W setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 1979, s. 47.

15  M. Łobocki, ABC wychowania… op. cit. s. 61.
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nem wykonawczym. Zajmowała się wieloma sprawami nurtującymi wychowanków, 
także zaspokajaniem ich potrzeb życiowych i kulturalnych. Szczególnym zadaniem 
rady samorządowej było inicjowanie i powoływanie „komisji problemowych”, takich 
jak: komisja sprawdzania czystości, komisja zeszytów, komisja podręczników. Rada 
samorządowa obradowała raz w tygodniu i była organem wybieralnym, złożonym 
z 10 wychowanków i 1 wychowawcy, który był jej przewodniczącym i sekretarzem. 
Sejm dziecięcy był najwyższą instancją samorządową w koncepcji pedagogicznej 
Janusza Korczaka. Był organem wybitnie ustawodawczym. Zajmował się sprawami 
wykraczającymi poza kompetencje sądu koleżeńskiego i rady samorządowej. Do 
głównych jego zadań należały: zatwierdzanie lub uchylanie niektórych decyzji pod-
jętych przez radę samorządową, powzięcie uchwał w sprawie ważniejszych świąt i 
wydarzeń wychowanków, przyznawanie praw do posiadania „pocztówek pamiątko-
wych”. Każdy z nich był wybierany z grona pięcioosobowej grupy dzieci, stanowiącej 
okręg wyborczy16. Plebiscyt życzliwości i niechęci polegał na wzajemnym ocenianiu 
się wychowanków. Oceny zgłaszano za pomocą jednej z trzech kartek plebiscytowych 
oznaczonym plusem, minusem lub zerem; plus oznaczał „lubię go”, minus „nie lubię 
go”, a zero „jest mi obojętny”. Ogromne znaczenie J. Korczak przywiązywał do reda-
gowania przez dzieci specjalnej gazetki. Widział celowość jej wydawania zarówno w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak i w szkołach. Gazetka „uczy sumienne-
go spełniania dobrowolnie przyjętych zobowiązań, uczy planowej pracy, opartej na 
zrzeszonym wysiłku rozmaitych ludzi, uczy śmiałości w wypowiadaniu swych prze-
konań, uczy przyzwoitego sporu w argumentach, a nie w kłótni (..) reguluje i kieruje 
opinią, jest sumieniem gromady”17. 

Koncepcja Aleksandra Kamińskiego 
b) A. Kamiński niemałą wagę przywiązywał do osobistego przykładu nauczycie-

la, to znaczy do takiego zachowania, jakiego sam oczekuje od swych uczniów. Do-
piero taki nauczyciel może liczyć na niewątpliwy sukces w organizowaniu procesu 
dydaktyczno-wychowawczego. W ramach swojej koncepcji pedagogicznej A. Kamiń-
ski zaproponował cztery sposoby organizowania lekcji. Są to: zabawy dydaktyczne, 
zajęcia w grupach, lista umiejętności i swoista atmosfera wychowawcza. Zabawy 
dydaktyczne są próbą urozmaicenia lekcji oraz stanowią jedną z głównych form 
ujawniania się zainteresowań uczniów. Zajęcia w grupach- jako kolejny sposób od-
powiednio zorganizowanego toku lekcji- polegają na pracy zespołowej uczniów. W 
tym celu dobierają się oni w stałe i nie większe niż sześcioosobowe grupy. Każda z 
wybranych w ten sposób grup ma do spełnienia- i to nie tylko na lekcjach, lecz w 
życiu społecznym w ogóle- zadania o charakterze organizacyjnym, dydaktycznym i 
wychowawczym18. Zdaniem A. Kamińskiego ostatnim sposobem poprawnie zorgani-
zowanej lekcji jest stworzenie w klasie swoistej atmosfery wychowawczej. Źródłem i 
jednocześnie przejawem są panujące tam- jak wyraża się A. Kamiński- rodzinne sto-
sunki między uczniami i nauczycielami. Atmosfera taka jest możliwa wówczas kiedy 
nauczyciel obdarza swoich uczniów życzliwością, jest przez nich lubiany i szanowny 
oraz skłonny raczej do udzielenia im pochwały, uznania niż nagany, kiedy również 

16  Tamże, s. 62.
17  J. Korczak, Pisma wybrane, T. 3, Wyd. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1978, s. 192.
18  M. Łobocki, ABC wychowania… op. cit. s. 67. 
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dostrzega w swoich uczniach cechy pozytywne. Ponadto A. Kamiński w swojej kon-
cepcji pedagogicznej oprócz różnych możliwości wykorzystania w pracy dydaktycz-
no-wychowawczej doświadczeń z harcerstwa czołowe miejsce zajmuje samorząd19. 

Koncepcja Celestyna Freineta
c) Osobowość koncepcji pedagogicznej C. Freineta polegała na stanowczym prze-

ciwstawieniu tradycyjnym metodom nauczania i wychowania tzw. technik szkol-
nych lub technik freinetowskich nazwanych przez ich twórcę metodami naturalny-
mi. Istotę ich stanowi zdobywanie doświadczeń po omacku. Uczniowie z ich pomocą 
mieli nabywać wiedzę i umiejętności, podobnie jak nauczyli się chodzić oraz mówić 
w pierwszych latach dzieciństwa, a więc w sposób całkiem naturalny. Zastosowa-
nie metod naturalnych wymaga świadomej rezygnacji z wywierania nadmiernego 
nacisku na uczniów, zbyt często ich instruowania i narzucania im swojego zdania, 
a także rezygnacji ze zbyt licznych klas i nauczycieli pozbawionych „optymistycz-
nej wiary w życie”. Zdaniem Freineta nieodzownym warunkiem tego rodzaju metod 
jest zapewnienie uczniom swobodniej ekspresji, konsekwentne realizowanie idei 
samorządności i odpowiednie wyposażenie klas szkolnych. Swobodna ekspresja to 
komunikowanie innym własnych uczuć i myśli, wyrażanie siebie- swoich przeżyć, 
motywów, zainteresowań, potrzeb, oraz ujawnianie swych uzdolnień i talentów i 
całego bogactwa osobowości20. Wspomniana ekspresja może przejawiać w różnych 
formach, np.: słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, manualnej. Zgodnie z zało-
żeniami Freineta punktem wyjścia świadomych i celowych poczynań dydaktyczno-
-wychowawczych, co bynajmniej „nie oznacza zatrzymania się na poziomie spon-
tanicznego rozwoju dziecka. Mianowicie chodzi o to, by pomóc każdemu dziecku 
udoskonalać jego własne środki ekspresji”21. Realizowanie idei samorządności pole-
ga na organizowaniu różnorodnej działalności dzieci i młodzieży zgodnie z ich zain-
teresowaniami. Przejawia się m.in. w układaniu tygodniowych planów pracy (w każ-
dy poniedziałek) i ocenianiu pracy (w soboty). Samorządowa działalność uczniów 
znajduje się też wyraz w zebraniach ogólnych, będących naczelnym organem samo-
rządu szkolnego. Na zebraniach dokonuje się wyboru rady spółdzielni oraz ustala 
się program ważnych działań. Ponadto samorządność rozwijana w szkole Freineta 
przejawia się w tym, że uczniowie rzeczywiście czują się autentycznymi współorga-
nizatorami najważniejszych dziedzin życia. Odpowiednie wyposażenie klas szkol-
nych jest warunkiem skutecznego zastosowania metod naturalnych, polega na tym, 
że uczniowie mogą dysponować bogatym repertuarem różnego rodzaju pomocy na-
ukowych, takich jak: encyklopedie, globusy, atlasy, ilustracje, filmy. Niezbędnym ele-
mentem wyposażenia jest także urządzenia techniczne. Najlepszym miejsce pracy 
uczniów w szkole według Freineta- dobrze wyposażone klasy-pracownie i warszta-
ty22. Opracowywanie swobodnych tekstów polegało na odwoływaniu się do sponta-
nicznej i swobodnej ekspresji słownej dla uczniów bądź pisemnego wypowiadania 
się przez nich na dowolne tematy, związane z ich życiem w środowisku. Uczniowie 
zazwyczaj pisali krótkie opowiadania (indywidualnie lub zespołowo), następnie 

19  A. Kamiński, Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza, Wyd. WSiP, Warszawa 1985, s. 16.
20  W. Frankiewicz, Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia twórczego, Wyd. WSiP, Warszawa 1983, 

s. 68.
21  A. Lewin, Metodyka wychowania w zarysie, Wyd. PZWS, Warszawa 1966, s. 120.
22  M. Łobocki, ABC wychowania, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, s. 72. 
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wybierali spośród nich najlepsze (często przez głosowanie), jeszcze raz je opraco-
wywali, aż w końcu zajmowali się ich drukowaniem. Gazetki szkolne były uwieńcze-
niem wcześniej opracowanych i wydrukowanych swobodnych tekstów. Przeważnie 
w gazetkach wykorzystywano te właśnie teksty. Naczelnym redaktorem był nauczy-
ciel. C. Freinet oprócz gazetki szkolnej o charakterze obiegowym propagował gazet-
kę ściennązrobioną z arkuszu brystolu, na którym zamieszczono cztery kolumny z 
następującymi tytułami: „winszujemy”, „krytykujemy”, „życzymy sobie”, „pragniemy 
wykonać”. W kolumnach uczniowie zapisywali swoje uwagi z podpisem. Naniesione 
spostrzeżone były prezentowane na zebraniach „spółdzielni klasowej”23. Ważnym 
elementem koncepcji pedagogicznej Freineta i pomocą dla zastosowania niektórych 
jego technik są: książka życia klasy i książka życia ucznia, które są rodzajem kroniki 
życia klasy i poszczególnych uczniów; fiszki autokorektywne, czyli zestawy zadań i 
ćwiczeń w zakresie ortografii, gramatyki, matematyki24. 

Koncepcja Aleksandra S. Neilla
d) U podstaw koncepcji głoszonej przez A. S. Neilla było przekonanie, że „dziec-

ko jest z natury mądre i rozsądne, ma zdolność kochania życia i interesowania się 
nim”25. Zdaniem Neilla dziecko z natury jest dobre i jednocześnie szczęśliwe. Dlatego 
pozbawiając go naturalnej cechy bycia dobrym dzieckiem, odbiera mu się niejako 
własne szczęście, czyli mówi się tu o szczęściu w ścisłym związku z dobrem, a na-
wet się je z nim utożsamia. Dlatego zachowanie lub przywrócenie szczęścia dziecku 
uważa się za główny cel wychowania. Osnową koncepcji pedagogicznej Neila jest 
pogląd, iż z dziecka można uczynić człowieka szczęśliwego tylko w wyniku wycho-
wania go w swobodzie. Ponadto Neil wychodził z założenia, iż nie należy pozba-
wiać wychowanków prawa do formułowania i wypowiadania własnych opinii oraz 
przekonań. Zezwalał dzieciom na podejmowanie decyzji, dotyczących wszystkich 
niemal dziedzin życia szkolnego26. A. Neil był zdania, że zapewniając wychowan-
kom szeroki zakres swobód, skutecznie wdraża się ich do samodzielnego działań 
oraz przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne decyzje, a tym samym pogłębia 
u nich zaufanie do siebie samych, jak również poczucie niezależności i tożsamości. 
Zakładał, że każda jednostka ludzka ma jakby zakodowaną w sobie tendencję do 
moralnego dobra, dzięki której w warunkach swobody zwycięsko wychodzi w pro-
cesie naturalnego dojrzewania. Wychowanie w swobodzie co podkreślał Neil nie 
może jednak oznaczać swawoli czy anarchii lub zaspokajania wszelkich kaprysów 
wychowanków. Istnieją granice swobody. Wyznacza je przede wszystkim ochrona 
interesów innych osób przez poszczególnych wychowanków. To znaczy każdy z nich 
mógł robić, co chciał, ale pod warunkiem, że swoim postępowaniem nie ograniczał 
swobody pozostałych kolegów i dorosłych. Chodziło o to, aby każdy korzystając z 
przysługującej swobody, nie mógł wyrządzać innym krzywdy lub nie dezorganizo-
wać wewnętrznego życia szkoły i internatu27. 

23  Tamże, s. 73.
24  Tamże, s. 74.
25  L. Chaciewicz, Szkoła Summerhill, „Nowa Szkoła” 1982, nr 11/12, s. 420.
26  M. Łobocki, ABC wychowania, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, s. 75. 
27  M. Łobocki, ABC wychowania.. op. cit. s. 76. 
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Koncepcja Wasyla A. Suchomlińskiego
e) Na szczególną uwagę zasługują zagadnienia, które dotyczyły wykorzystania 

przyrody w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz różnych aspektów wychowania 
moralnego. Wykorzystywanie przyrody w procesie nauczania i wychowania uza-
sadnia Suchomliński tym, że stanowi ona ogromne źródło wrażeń, uczuć. Każdy z 
uczniów pragnie kontaktu z przyrodą, ponieważ jest tworem natury oraz integralną 
częścią i podlega odwiecznym ich prawom28. Przyroda jest niewyczerpanym źró-
dłem wszelkiej aktywności psychicznej, w tym szczególnie ogromną siłą napędową 
w rozwoju myślenia dzieci i młodzieży. Dlatego też Suchomliński z całą otwartością 
przeciwstawiał się zamykaniu uczniom „drzwi pięknego świata otaczającej przyro-
dy”29. Dlatego to właśnie z powodu niewykorzystywania kontaktu uczniów z przy-
rodą nie rozumieją często tego, o czym się mówi na lekcji, jak również tego co jest 
treścią przeczytanych przez nich książek30. Według Suchomlińskiego niedorzeczne 
jest założenie, iż uczniowie są w stanie nauczyć się myśleć jedynie jeśli przebywają 
na łonie natury, nawiązaniu z nią fizycznej łączności i biernemu obserwowaniu jej. 
Wychowanie umysłowe zdaniem Suchomlińskiego rozpoczyna się w tym miejscu, 
gdzie żywa percepcja nie jest tylko celem ostatecznym, a tylko środkiem: wyrazi-
sty obraz otaczającego świata jest dla nauczyciela źródłem w którego różnorodnych 
formach, barwach oraz dźwiękach zawarte są tysiące pytań31. Szczególne miejsce 
w koncepcji pedagogicznej Suchomlińskiego zajmuje wychowanie moralne, które 
jest rozumiane jako budzenie człowieczeństwa u dzieci i młodzieży i wychowanie 
przez dobroć. Suchomliński człowieczeństwo utożsamia z elementarnymi cechami 
człowieka dobrego. Do tych cech zalicza: okazywanie życzliwości innym osobom, go-
towość niesienia pomocy, pracę oraz poświęcenie się dla dobra innych ludzi. Przed-
stawione cechy nazywa dobrocią. Dla autora stanowi najwyższą miarę skuteczności 
wychowania i jest wartością nadrzędną w stosunku do innych cech człowieka, na 
przykład do jego zdolności specjalnych lub przygotowania zawodowego. Rozwija-
na dobroć jest dopiero godna uznania, gdy staje się dla dzieci i młodzieży źródłem 
zadowolenia oraz szczęścia32. Możliwości rozwijania dobroci u uczniów upatrywał 
Suchomliński w okazywaniu im szacunku oraz wyrozumiałości, w tworzeniu atmos-
fery serdeczności, przepojonej przeżyciami pozytywnymi, i wygłaszaniu pogadanek 
dla nastolatków na temat „abecadła kultury moralnej”, czyli podstawowych zasad 
moralnych. Największe znaczenie wychowawcze przywiązywał do ogólnej postaci 
nauczycieli i wychowawców wobec chłopców i dziewcząt, nacechowanej szacun-
kiem i wyrozumiałością, a także osobistym przykładem dobroci i człowieczeństwa33. 

Streszczenie:
Przedstawiciele koncepcji pedagogicznych w centrum swoich zainteresowań 

traktują dziecko jako wartość samą w sobie. Należy pamiętać, aby nie pozbawiać 
dzieci i młodzieży możliwości współudziału w wyborze określonej metody czy for-

28  W. Suchomliński, Oddaję serce dzieciom, Wyd. WSiP, Warszawa 1978, s. 140.
29  Tamże, s. 141.
30  M. Bybluk, System wychowawczy Wasyla Suchomlińskiego, [w:] W. Okoń (red.), Szkoły eksperymentalne w 

świecie 1900- 1975, Wyd. WSiP, Warszawa 1977, s. 387. 
31  W. Suchomliński, Oddaję serce dzieciom, Wyd. WSiP, Warszawa 1978, s. 153.
32  Tamże, s. 262.
33  M. Łobocki, ABC wychowania.. op. cit. s. 81.
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my wychowania. Natomiast wychowanie jest rozumiane jako spotkanie dwóch rów-
norzędnych partnerów, którzy wzajemnie na siebie oddziałują i wzajemnie się od 
siebie uczą. Odrzucają posługiwanie się władzą czy manipulacją, wychowują do dia-
logu. Każda z przedstawionych koncepcji może nasuwać nowe pomysły oraz okazać 
się źródłem inspiracji pedagogicznej.

Słowa kluczowe: wychowanie, cechy wychowania, koncepcje pedagogiczne, 
dzieci, młodzież.

Summary:
Representatives of pedagogical concepts in the center of their interests treat the 

child as a value in itself. It should be remembered not to deprive children and young 
people of the opportunity to participate in choosing a particular method or form of 
education. On the other hand, education is understood as a meeting of two equal 
partners who interact with each other and learn from each other. They reject the use 
of power or manipulation, they bring up dialogue. Each of the concepts presented 
can give new ideas and be a source of pedagogical inspiration. 

Keywords: upbringing, traits of education, pedagogical concepts, children, youth.
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Starość wieńczy życie. Jest czasem żniw.  Żniw tego, czego się nauczyliśmy,
co przeżyliśmy; żniw tego, co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy,

a także tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy. 
Jak w końcowej partii wielkiej symfonii,  te wielkie tematy współbrzmią potężnie.

Jan Paweł II

Wstęp
Zjawiskiem towarzyszącym, do dynamicznie postępującego procesu starzenia się 

społeczeństw, jest wzrost zainteresowania badaczy zagadnieniami związanymi z po-
trzebami osób starszych oraz koniecznością ich zabezpieczenia. Zjawisko to jest szcze-
gólnie istotne, jeśli uwzględnia się widoczną rozbieżność pomiędzy utrwalonymi in-
stytucjami, a wymogami stawianymi przez zjawiska demograficzne1. Zmiany na płasz-
czyźnie instytucjonalnej charakteryzują się znacznym opóźnieniem w stosunku do 
występujących przeobrażeń socjo-kulturowych. Rozbieżność ta prowadzi do kształ-
towania się nowej struktury zagrożeń na płaszczyźnie socjalnej, a co za tym idzie do 
powstawania nowych dylematów społeczno-politycznych. Badacze reprezentujący 
różne dziedziny nauk dążą do wyszczególniania nowych zjawisk oraz do dokonania 
ich klasyfikacji, a także późniejszej analizy. Efektem podejmowanych wysiłków jest 
wyodrębnianie się wciąż nowych dyscyplin oraz subdyscyplin naukowych2. 

Podstawowe zagadnienia i pojęcia związane z problematyką starzenia się
Proces starzenia się społeczeństw uwidocznił wiele zjawisk, które dotychczas nie 

pozostawały w ścisłym centrum zainteresowań badaczy, w tym szczególnie peda-
gogów i socjologów. Odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość w przestrzeni 
demograficznej oraz socjalnej było wyodrębnienie dyscypliny socjologii starzenia 

1  Z. Szarota., Starość zależna - opieka i pomoc społeczna. Perspektywa gerontologii społecznej, pod red. Z. Szaroty, 
Biblioteka Gerontologii Społecznej, Kraków 2001, s. 12.

2  Z. Szarota., Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Kraków 2010, s. 65.

Wielowymiarowy charakter starości

Ur. 01.03.1968 roku w Bratkowicach. Studiował w Austrii na Uniwersytecie Wiedeńskim, a 1994 ukończył studia w 
Kanadzie, gdzie mieszkał i pracował zawodowo. W 2004 roku przeprowadził się do Belgii, a w 2011 roku powrócił 
na stałe do Polski, gdzie w 2012 roku ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego - 
mediacje i negocjacje. W 2015 roku ukończył  pracę socjalną, a w 2017 roku ukończył pedagogikę resocjalizacyjną. 
Zawodowo związany z działalnością w obszarze wsparcia rodziny oraz pomocy społecznej. Jest doktorantem na 
Wydziale Socjologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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się, która odnalazła swoje miejsce również w polskiej perspektywie badawczej3. W 
celu dokonania precyzyjnej analizy zjawiska starzenia się społeczeństw, a także w 
celu znalezienia odpowiedzi na pytania odnośnie nowych, zmieniających się ciągle 
warunków spójności społecznej, socjologowie dokonują licznych badań nad staro-
ścią rozumianą jako fenomen społeczny, który uwidocznił się w czasach płynnej 
nowoczesności. W tym kontekście konieczne jest uwzględnienie wszystkich zmian 
demograficznych, a także barier na gruncie instytucjonalnym i finansowym4. 

Współcześnie zjawisko starzenia się społeczeństw jest istotne zarówno z punktu 
widzenia społecznego, jak i politycznego. Wprowadzane reformy systemów emery-
talnych, które miały miejsce również w Polsce, miały na celu skuteczne zapobiega-
nie deficytowi finansów publicznych5. Było to efektem między innymi intensywnego 
wzrostu liczby osób biernych zawodowo, które znajdują się w wieku poprodukcyj-
nym. Reformy te nie uwzględniły jednak skutecznych rozwiązań biorących pod uwa-
gę wzrost problemów zdrowotnych osób w podeszłym wieku6.

Istotnym zagrożeniem w kontekście omawianego problemu, może być spójność 
społeczna, która okazać może się wyłącznie iluzją, jeżeli osobom starszym nie zosta-
ną zapewnione odpowiednie warunki wsparcia instytucjonalnego. Formalna opieka 
ze strony instytucji została stopniowo zastąpiona przez tzw. “sieci krewniacze”7, a 
więc opiekunów nieformalnych, których kategoria jest w znacznym stopniu mar-
ginalizowana. Obecnie prowadzone dyskusje i debaty dążą do tego, aby podkreślić 
trud wkładany przez opiekunów nieformalnych, których rola niejednokrotnie pozo-
staje w cieniu powiązań rodzinnych8.

Nie tylko na polskim gruncie, ale również w skali światowej, wciąż wzrasta liczba 
osób starszych, a więc korzystających ze statusu i uprawnień emeryta. Dlatego też 
tak istotne wydaje się dokonanie identyfikacji trudności tej części społeczeństwa, 
która obecnie przeżywa swoją starość. W tym kontekście podstawową barierą są 
wciąż obecne stereotypy, które marginalizują pozycję społeczną osób starszych9. 

Wciąż starzejące się społeczeństwo, a także silnie natężone procesy depopulacyj-
ne stanowią jedne z najważniejszych elementów przekształcających demograficzną 
rzeczywistość w XXI wieku. Chociaż samo starzenie się jest procesem w pełni na-
turalnym, to w kręgu zainteresowań badaczy znajdują się również doświadczenia 
powiązane z zaakceptowaniem oraz przeżywaniem starości10. 

Wobec postępującego procesu starzenia się społeczeństwa, zagadnienia polity-
ki społecznej w stosunku do osób starszych stały się sprawą niezwykle istotną - w 
przyszłości spodziewany jest szybki wzrost liczby osób najstarszych, oraz dynamicz-
na zmiana liczby stulatków co wymaga podjęcia odpowiednich, działań przystoso-
wawczych do nowej rzeczywistości oraz aktywizacji tej grupy społecznej11. Udział 

3  Ibidem., s. 67.
4  Ibidem.
5  W. Reichmann., Tworzenie przestrzeni życiowych dla osób w podeszłym wieku, Łódź 2015, s. 112.
6  Ibidem.
7  Ibidem., s. 120.
8  Z. Szarota., jw. s. 53.
9  E. Marynowicz-Hetka., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1., Warszawa 2016, s. 76.
10  Ibidem., s., 77.
11  Według prognozy GUS-u z 2008 r. w Polsce liczba osób w wieku 60 – 74 lata wzrośnie w latach 2008 – 2030 o 

0%, w wieku 75 – 84 lata o 65,6%, natomiast 85 lat i więcej o 90%. O 253% wzrośnie liczba stulatków)
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seniorów w ogólnej liczbie ludności w Polsce systematycznie wzrasta. Specyfikację 
dynamika starzenia się społeczeństw w wybranych krajach europejskich przedsta-
wia tabela 1.

Tabela 1 Dynamika starzenia się społeczeństw w wybranych krajach europejskich
Kraj   2000 r. 2015 r. 2030 r.

Austria   20,723% 26,185% 36,692%
Niemcy   23,250% 27,562% 36,109%

W.Brytania   20,626% 24,808% 31,704%
Węgry   19,721% 20,276% 28,416%
Polska   16,577% 21,899% 27,159%

Źródło: Opracowanie własne na postawie prognozy GUS-u z 2018 r. dla Polski i świata.

Widoczna we współczesnych czasach dynamika przemian demograficznych spra-
wia, iż konieczne jest dokonanie dogłębnej analizy oraz nadanie nowego kształtu 
polityce społecznej. Powinna ona uwzględniać zdecydowanie szerszy niż do tej pory 
zakres potrzeb oraz aspiracji osób w podeszłym wieku12. Zreformowana polityka 
społeczna powinna nieść także rozwiązania instytucjonalne oraz niezbędne narzę-
dzia zapobiegające ewentualnemu wykluczeniu społecznemu osób starszych13. 

Zmiany demograficzne wywołują określone konsekwencje, zarówno na płasz-
czyźnie ekonomicznej, społecznej, kulturowej, jak i edukacyjnej. Szczególnie ze 
względu na rosnący udział osób starszych w życiu społecznym, istotne jest wprowa-
dzenie intensywnego kształcenia zawodowego specjalistów z zakresu gerontologii, 
która rozumiana powinna być w sposób wielopłaszczyznowy i multidyscyplinarny14.

Starzenie się społeczeństw
Sytuacja demograficzna współczesnego świata uległa silnym przeobrażeniom. 

Począwszy od lat 60. oraz 70. XX wieku naukowcy ostrzegali przed niebezpieczny-
mi następstwami braku równowagi demograficznej, który miał być skutkiem nad-
miernej wręcz płodności15. W tym kontekście, zarówno w żargonie naukowym, jak i 
publicystycznym, mówiono o metatazie ludzkości oraz bombie demograficznej, a w 
celu zwalczania tych niebezpieczeństw podejmowano liczne starania ukierunkowa-
ne na zahamowanie zbyt silnego przyrostu naturalnego, który doprowadzić mógłby 
do przeludnienia Ziemi. Niestety jednak, obecna światowa populacja staje się świad-
kiem konsekwencji, jakie przyniosło za sobą “drugie przejście demograficzne”16.

W tym miejscu warto wyszczególnić procesy, które charakteryzują wspomniane 
“drugie przejście demograficzne”. Należy do nich zaliczyć: spadek płodności, spadek 
dzietności, spadek umieralności, świadome opóźnienia wieku prokreacji oraz wzrost 

12  J. Kucharska, E. Zdebska., Przygotowanie kadr pomocy społecznej w obszarze wsparcia dla seniorów, Kraków 
2011, s. 28.

13  Ibidem.
14  Ibidem., s. 31.
15  Szarota, jw. s. 68.
16  Ibidem., s. 69.
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preferencji w stosunku do związków nieformalnych17. Drugie przejście demograficz-
ne wywołane jest również przez wydłużanie się czasu trwania życia jednostek oraz 
wzrostu nasileń procesów migracyjnych. Do listy procesów, które wywierają swój 
wpływ na zmiany w rzeczywistości społecznej państw wysoko rozwiniętych zali-
czyć należy również troskę jednostek o odpowiednio wysoki poziom, a także jakość 
życia. Bezpośrednio z tym zjawiskiem związany jest wzrost aspiracji edukacyjnych, 
co przyczynia się do wydłużenia czasu pobierania samej edukacji18.

Następujący postęp cywilizacyjny, a także postępy w dziedzinie medycyny, higie-
ny oraz profilaktyki zdrowotnej sprawiają, iż kształtowany jest nowy układ społe-
czeństw na gruncie pokoleniowym. Charakteryzuje się on silnym spadkiem ilości 
dzieci, a przybywaniem osób w wieku podeszłym. Analizując zakres oraz szybkość 
zachodzących przemian, należy pamiętać, iż zgodnie z raportami przedstawionymi 
chociażby przez Bank Światowy w roku 1700 średnia długość życia wynosiła 35 lat, 
a w roku 2011 - 72 lata. W roku 2010 oczekiwana, średnia długość życia wynosiła 69 
lat (67 lat dla mężczyzn oraz 71 dla kobiet)19. 

Warto zaznaczyć, iż proces starzenia się społeczeństw nie przebiega w sposób 
równomierny i jednakowy we wszystkich regionach świata. W celu wskazania, w 
jakiej dokładnie fazie demograficznej znajduje się badane społeczeństwo wykorzy-
stuje się określone proporcje, takie jak stopa oraz iloraz starości. Różne organizacje 
światowe, w odmienny sposób wyrażają te pojęcia w sposób procentowy20. Do naj-
słynniejszych definicji ilorazu starości zalicza się miary:

- Światowej Organizacji Zdrowia - według której jest to udział w całej populacji, 
osób w wieku 60 lat i więcej,

- Organizacji Narodów Zjednoczonych - według której jest to udział w całej popu-
lacji, osób powyżej 65 roku życia,

- Głównego Urzędu Statystycznego - według którego jest to udział w całej popula-
cji osób w wieku emerytalnym (poprodukcyjnym)21.

Warto także zwrócić uwagę na wyróżniane trzy podstawowe struktury wieku 
ludności:

typ progresywny - osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 40% ogółu po-
pulacji, w wieku produkcyjnym - 50%, a w wieku poprodukcyjnym - 10%. Społe-
czeństwo typu progresywnego jest społeczeństwem młodym, który charakteryzuje 
wysoki poziom wskaźnika przyrostu naturalnego i widoczna jest tzw. reprodukcja 
rozszerzona.

typ stacjonarny - w tym przypadku proporcje wiekowe rozkładają się odpowied-
nio do zaprezentowanych poprzednio w układzie: 30%-50%-20%. Typ ten zakłada 
reprodukcję prostą, co oznacza, że liczba zgonów w danym okresie równa się liczbie 
urodzeń.

typ regresywny - w tym przypadku proporcje rozkładają się w sposób następu-
jący: 20%-50%-30%. Charakterystyczna dla tego typu jest reprodukcja zwężona, co 
oznacza, że ogólna liczba dzieci jest znacznie niższa od liczby potencjalnych rodzi-

17  A. Kowgier., Życie intymno–emocjonalne ludzi starych, Kraków 2017, s. 153.
18  Ibidem.
19  J. Halicki., Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów, Białystok 2017, s. 18.
20  Ibidem., s. 20.
21  Szarota, jw. s. 104.



ARTICLES

192

ców, a więc dochodzi do kurczenia się społeczeństwa22.
Starzenie się ludzkości szczególnie widoczne jest w państwach europejskich, 

chociaż jako zjawisko występuje w niemalże wszystkich państwach na całym świe-
cie. Europa jednak jako pierwsza doświadczyła skutków pierwszego oraz drugie-
go przejścia demograficznego, o których mowa była we wcześniejszej części pracy. 
Skutkiem każdego przejścia demograficznego są istotne zmiany w ujęciu ilościowym 
oraz strukturalnym w odniesieniu do danej populacji23. Zmiany, które w sposób naj-
bardziej istotny wpłynęły na spadek dzietności stanowiły następstwo przemian na 
płaszczyźnie matrymonialnej oraz prokreacyjnej, którym jednocześnie towarzyszył 
spadek umieralności ludzi oraz wydłużanie długości życia. Skutkiem zmian demo-
graficznych we współczesnym świecie jest brak populacji, na kontynencie europej-
skim, która byłaby w stanie odtwarzać pokolenia w sposób prosty24. 

Znaczące zmiany na gruncie wydłużania się życia ludzkiego oraz spadku liczby 
urodzin doprowadziły do wzrostu liczby populacji osób starszych, a to z kolei jest 
podstawową oznaką starzenia się populacji. Do najbardziej istotnych czynników, 
które warunkują dynamikę starzenia się ludności zalicza się przemiany w posta-
wach prokreacyjnych, które obecnie sprowadzają się do świadomego planowania i 
opóźniania posiadania potomstwa, powszechnej akceptacji antykoncepcji, jak i do-
browolnej/ zamierzonej bezdzietności25. Obecnie widoczne są również tendencje, 
które zmierzają do odkładania w czasie decyzji o wejściu w związek małżeńskim 
oraz posiadania potomstwa, a to z kolei skutkuje podwyższeniem się wieku kobiet, 
które decydują się na rozmnażanie i wychowywanie dzieci26. 

Kategoria wieku zaliczana jest do podstawowych, biologicznych wyznaczników 
życia ludzkiego, a także uczestnictwa człowieka w życiu społecznym. Cały cykl ludz-
kiego życia dzielony jest na poszczególne fazy, które odpowiadają za przynależność 
danej jednostki do określonej grupy wiekowej. Podział ten ulega przeobrażeniom w 
czasie oraz przestrzeni, a warunkowany jest przez elementy biologiczne, kulturowe, 
polityczne oraz społeczno-ekonomiczne27. 

Końcowa faza ludzkiego życia określana jest mianem starości, która rozpoczyna 
się od momentu osiągnięcia odpowiedniego progu wiekowego. Faza ta charaktery-
zuje się standardowymi zmianami na płaszczyźnie biologicznej, psychicznej oraz 
warunkowana jest przez specyficzne zadania rozwojowe, a także przez krytyczne 
wydarzenia życiowe28.

 Gerontologia - nauka o starzeniu się
Szybko postępujący rozwój nauk medycznych sprawił, iż możliwe jest przedłu-

żanie ludzkiego życia. W związku z tym, w pełni zasadne wydaje się być dążenie do 
zgłębiania zagadnień związanych z warunkami życia osób w podeszłym wieku, któ-
re funkcjonują we współczesnych społeczeństwach. W tym kontekście, coraz więk-

22  Marynowicz-Hetka, jw. s. 126.
23  Ibidem., s. 132.
24  Ibidem., s. 134.
25  P.Błędowski., Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski 

do roku 2035, Poznań 2015, s. 47.
26  Ibidem.
27  Reichmann, jw. s. 58.
28  Ibidem., s. 60.
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szego znaczenia nabiera gerontologia, która jest nauką zajmującą się zagadnieniami 
związanymi z procesem starzenia się oraz samą starością29. 

Sama gerontologia jest stosunkowo nową nauką, której nazwa wywodzi się od 
greckiego słowa geron oraz gerontos, które oznaczają starca30. Nazwa ta została 
wprowadzona w roku 1903 przez rosyjskiego biologa Ilja Miecznikowa. Z przed-
miotowego punktu widzenia, nauka ta zajmuje się dokonywaniem wszechstronnych 
analiz nad zjawiskiem starzenia się ludzi. W zakresie prowadzonych badań uwzględ-
nia się zarówno warunki zdrowotne, jak i społeczne, które są optymalne dla ludzi w 
wieku podeszłym31. 

Gerontologia ma charakter ściśle interdyscyplinarny i korzysta z wiedzy zaczerp-
niętej zarówno z medycyny, pedagogiki, socjologii oraz demografii, a jej podstawo-
wym celem jest analizowanie procesu starzenia się w każdym możliwym aspekcie. 
W roku 1945 w Stanach Zjednoczonych doszło do utworzenia Towarzystwa Geron-
tologicznego, które już rok później zajęło się wydawaniem czasopisma Journal of 
Gerontology, na łamach którego regularnie publikowane były artykuły odnoszące 
się do starzenia w wymiarze biologicznym, jak i psychologicznym32. Z kolei w roku 
1950 w Belgii zorganizowany został I Międzynarodowy Kongres Gerontologiczny. W 
zakresie polskiej gerontologii, przełomowym wydarzeniem był rok 1959, w którym 
doszło do publikacji studium naukowego Edwarda Rosseta pod tytułem “Proces sta-
rzenia się ludności”33. 

Dynamiczny rozwój gerontologii na skalę światową uwarunkowany był przede 
wszystkim rewolucją demograficzną, której głównym przejawem jest występowanie 
coraz większego odsetka ludzi, którzy osiągnęli etap starości, a także spadek ilości 
zgonów noworodków, co możliwe było przede wszystkim dzięki zwalczaniu chorób 
zakaźnych oraz dzięki innym osiągnięciom medycyny, których celem jest oddziały-
wanie na wydłużenie życia człowieka. W zakresie samej gerontologii wyróżnić moż-
na jej subdyscypliny, do których zalicza się: gerontologię eksperymentalną, medycz-
ną oraz społeczną34. 

Gerontologia eksperymentalna skupia się przede wszystkim na badaniach, któ-
rych celem jest analizowanie fizjologii procesu starzenia się oraz zmian biologicz-
nych. Subdyscyplina medyczna również ma trzy wymiary: geriatrię, psychogeriatrię 
oraz geratohigienę. Sama geriatria jest dziedziną nauk medycznych, która skupia 
się na biologicznych procesach starzenia się, a także na chorobach współtowarzy-
szących starzeniu się ludzi, a w szczególności na ich zapobieganiu, diagnozowaniu 
oraz leczeniu35. Do podstawowych zagadnień znajdujących się w centrum zaintere-
sowania geriatrii zaliczyć należy przede wszystkim choroby wewnętrzne, a także 
schorzenia układu ruchu. Do podstawowych celów specjalizacji lekarskiej, jaką jest 
geriatria, zaliczyć można przede wszystkim ochronę zdrowia osób, które znajdują 
się w podeszłym wieku36. 

29  B. Szatur-Jaworska., Starzenie się ludności Polski — wyzwania dla polityki społecznej, Warszawa 2012, s. 23.
30  Ibidem., s. 24.
31  Reichmann, jw. s. 112.
32  Marynowicz-Hetka, jw. s. 85.
33  Ibidem., s. 86.
34  J. Halicki., Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów, Białystok 2017, s. 39.
35  S. Derejczyk., Czego uczy geriatria?, Kraków 2010, s. 145.
36  Ibidem., s. 147.
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Samo określenie geriatria zostało wprowadzone do nauki w 1909 roku przez Ni-
kołaja Rybnikowa, rosyjskiego psychologa. Z kolei do jego spopularyzowania doszło 
w 1914 roku na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie doszło do opublikowania pra-
cy I. L. Naschera pod tytułem Geriatrics37. Od tego momentu doszło do dynamicznego 
rozwoju geriatrii, która stanowiła dział medycyny wewnętrznej. Jej rozwojowi towa-
rzyszył również rozwój gerontologii. Warto zaznaczyć, iż do największego rozwoju 
tej nauki doszło dopiero po zakończeniu II wojny światowej38. 

W wielu państwach dopiero na przestrzeni ostatnich dekad doszło do wyodręb-
nienia geriatrii jako odrębnej specjalizacji lekarskiej, co uwarunkowane było ko-
niecznością zastosowania holistycznego podejścia do problemów i trudności osób 
znajdujących się w wieku podeszłym. Proces wyodrębnienia dziedziny geriatrii z in-
terny miał na celu przede wszystkim dokonywanie i wdrażanie całościowych i bar-
dziej skutecznych rozwiązań w zakresie problemów zdrowotnych, z jakimi zmagają 
się ludzie starsi. W związku z powyższym, jako specyfikę geriatrii wskazać należy 
przede wszystkim wielochorobowość, która nie jest spotykana w równym stopniu 
w innych specjalizacjach klinicznych39. 

W związku z tym, iż występuje konieczność odróżniania realnych stanów choro-
bowych od naturalnych i fizjologicznych konsekwencji starzenia się organizmu, do-
konywanie precyzyjnej diagnostyki jest zadaniem trudnym. Dodatkowo, podejście 
holistyczne do pacjenta sprawia, iż konieczne jest włączanie do procesu leczenia 
zarówno zaleceń rehabilitacji, rewalidacji, jak i psychoterapii. Do najczęstszych za-
burzeń występujących u ludzi starszych zaliczyć należy przede wszystkim depresję, 
zaburzenia lękowe, otępienie, urojenia, a także inne przewlekłe zespoły mózgowe40. 

W zakresie rozpoznawania oraz leczenia poszczególnych zaburzeń na tle psy-
chicznym warto wspomnieć o psychogeriatrii. Z kolei geratohigiena wiąże się z 
promowaniem zdrowia, a więc z działaniami profilaktycznymi, których celem jest 
zapobieganie oraz rozpoznawanie zarówno biologicznych, jak i społecznych uwa-
runkowań i zagrożeń, które wywierają negatywny wpływ na życie człowieka, a także 
wpływają na przyspieszenie zachodzenia procesu starzenia się41. 

Ludność w skali globalnej od zawsze dążyła do tego, aby procesy starzenia się od-
sunąć w czasie, a ich następstwa uczynić mniej dotkliwymi. Podstawowych przyczyn 
starzenia się człowieka poszukiwano dzięki zastosowaniu nauk medycznych, alche-
mii, filozofii, a także religii. Współczesna gerontologia społeczna stawia przed sobą 
podobne wyzwania. Stanowi ona trzecią z podstawowych dziedzin gerontologii, a w 
jej skład wchodzi zarówno gerontopsychologia, jak i gerontosocjologia42. 

Pierwsza z subdyscyplin zajmuje się przede wszystkim zmianami, do których 
dochodzi w intelekcie oraz osobowości ludzi starszych. Bada ona również zagad-
nienia związane ze zmianami osobowości, obrazem samego siebie, motywacją ludzi 
starszych do podejmowania działań oraz adaptowaniem się do nowych warunków 
życia. Z kolei gerontosocjologia skupia się przede wszystkim na analizowaniu ról 
społecznych odgrywanych przez osoby starsze zarówno w rodzinie, jak i całym spo-

37  Szatur-Jaworska, jw. s. 79.
38  Ibidem., s. 80.
39  Derejczyk, jw. s. 123.
40  Ibidem., s. 124.
41  A. Kowgier., Życie intymno–emocjonalne ludzi starych, Kraków 2017, s. 101.
42  J. Kocemba., T. Grodzki., Zarys gerontologii klinicznej, Kraków 2000, s. 198.
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łeczeństwie. Do obszaru zainteresowań tej nauki należą również warunki material-
no-bytowe, w jakich funkcjonują osoby starsze43. 

Gerontologia, w szerokim rozumieniu, skupia się przede wszystkim na analizo-
waniu i badaniu poszczególnych czynników, które mają na celu zaspokajanie różno-
rodnych potrzeb życiowych. Wspomniane potrzeby odnoszą się zarówno do przy-
padków jednostkowych, jak i do ogólnospołecznych warunków funkcjonowania 
starszego pokolenia. Problematyka gerontologii skupia się również na analizie wa-
runków egzystencji, które zapewniają osobom starszym twórcze funkcjonowanie, z 
uwzględnieniem jednak ich indywidualnych możliwości44. Gerontologia w wymia-
rze społecznym dąży do skutecznego przeciwdziałania, a także zwalczania wszel-
kich patologii, które uwidaczniają się w społecznym wymiarze życia osób starszych. 
Umożliwia ona również określenie, a także zrozumienie warunków, które w sposób 
korzystny wpływają na wydłużenie ludzkiego życia45. 

Jako nauka, gerontologia przywiązuje uwagę także do czynników, które umożliwia-
ją skrócenie okresu starości oraz czynienie go znacznie mniej uciążliwym, gdyż czyn-
niki sprzyjające poprawie jakości życia powinny w sposób naturalny przeważać nad 
czynnikami niekorzystnie na nią wpływającymi. W tym zakresie dużą rolę odgrywa 
przygotowanie do starości, które skupia się na dokonywaniu świadomych wyborów 
w zakresie stylu życia, jaki docelowo ma wspomagać proces zdobywania i pogłębiania 
zainteresowań, umiejętności oraz nawyków. Przygotowanie do starości, jako proces, 
ma na celu również pobudzanie nowych aspiracji, których celem jest wprowadzenie 
aktywności i sprawności do prowadzonego trybu życia przez osoby starsze46. 

Zakończenie
Podsumowując można uznać, iż gerontologia jest nauką ukierunkowaną na ana-

lizowanie przyczyn procesu starzenia się, a także na wprowadzanie szeroko rozu-
mianej profilaktyki społecznej. W tym kontekście uznać można, iż do podstawowych 
celów gerontologii zaliczyć można zarówno cele poznawcze, jak i praktyczne. W spo-
sób teoretyczny gerontologia analizuje oraz bada różnorodne aspekty funkcjonowa-
nia osób w podeszłym wieku, a wyniki prowadzonych badań stanowią podstawę do 
wdrażania praktycznych rozwiązań do problematyki medycznej, psychologicznej, 
społecznej, ekonomicznej, jak i edukacyjnej w zakresie życia starszych osób47. 

Wyniki prowadzonych badań umożliwiają wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, 
które wpływają na jakość życia osób w podeszłym wieku. Możliwe jest również two-
rzenie warunków, które sprzyjać będą ich egzystencji w społeczeństwie. Znaczący 
rozwój w zakresie nauk medycznych oraz dyscyplin pokrewnych pozytywnie wpły-
nął na wydłużenie się średniej długości życia ludzkiego. Wzrost zainteresowania 
warunkami, w jakich żyją osoby starsze funkcjonujące w danym społeczeństwie, 
skutkować może znaczącą poprawą ich zdrowia, jak i całego życia48. Dużą uwagę 
przywiązuje się również do badań naukowych z zakresu gerontologii, które skupiają 

43  Ibidem., s. 200.
44  J. Kucharska., E. Zdebska., Przygotowanie kadr pomocy społecznej w obszarze wsparcia dla seniorów, Kraków 

2011, s. 145.
45  Ibidem., s. 148.
46  J. Krzyżowski., Psychogeriatria, Warszawa 2014, s. 45.
47  Ibidem., s. 46.
48  Szarota, jw. s. 234.
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się przede wszystkim na dokonywaniu wszechstronnych i wielopłaszczyznowych 
analiz nad zjawiskiem starzenia się człowieka, a także konsekwencji tego procesu z 
perspektywy pedagogiki, medycyny oraz socjologii49. 

Zarówno gerontologia, jak i geriatria, jako dziedzina medycyny, współpracują ze 
sobą, a także wykorzystują liczne doświadczenia innych specjalizacji medycznych 
oraz nauk, do których zaliczyć można biologię, psychologię, socjologię, jak i inne na-
uki społeczne. Chociaż wiadome jest, że zagadnienia starości stanowiły przedmiot 
zainteresowania ludzkości od zarania dziejów, to sama gerontologia, jako odrębna 
nauka pojawia się w rzeczywistości społecznej dopiero w połowie XX wieku50. Po-
czątków samej geriatrii można dopatrywać się wcześniej, bo w roku 1909, jednak i 
w jej zakresie doszło do znaczących zmian jakościowych w zakresie przeprowadza-
nych badań i analiz. Od roku 1914 geriatria rozwija się jako odrębny dział medycyny 
wewnętrznej, czemu towarzyszy również dynamiczny rozwój całej gerontologii. Jak 
wspomniano już wcześniej, do dynamicznego rozwoju obu dyscyplin doszło dopie-
ro po roku 1945 i od tego roku rozwijać zaczęły się węższe specjalizacje naukowe 
i problemowe. Prowadzone prace badawcze, a także praktyka kliniczna sprawiły, iż 
nauka ta przybrała interdyscyplinarny charakter, szczególnie ze względu na złożo-
ność oraz różnorodność problemów związanych z czynną ochroną zdrowia i życia 
osób znajdujących się w wieku podeszłym51. 

Streszczenie:
Artykuł ma na celu ukazanie Czytelnikowi wielowymiarowego charakter starze-

nia się. Współcześnie zjawisko starzenia się społeczeństw jest jednym z istotnych 
problemów i kwestii zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i politycznego. Z 
roku na rok liczba seniorów sukcesywnie wzrasta w Polsce i na świecie. Do najczęst-
szych zaburzeń występujących u ludzi starszych zaliczyć należy przede wszystkim 
depresję, zaburzenia lękowe, otępienie, urojenia, a także inne przewlekłe zespoły 
mózgowe. Wielkim wyzwaniem dla gerontologii, jak i geriatrii, jest sprostanie wy-
zwaniom związanych z procesem starzenia się oraz samą starością.

Słowa kluczowe: osoba, człowiek, starość, wiek senioralny, zaburzenia, geronto-
logia, geriatria, 

Summary:
Multidimensional character of old age
The article aims to show the reader the multidimensional character of aging. No-

wadays, the phenomenon of aging of societies is one of the significant problems and 
issues from both a social and political point of view. From year to year, the number 
of seniors is gradually increasing in Poland and in the world. The most common di-
sorders in the elderly are mainly depression, anxiety disorders, dementia, delusions 
and other chronic brain syndromes. The great challenge for gerontology and geria-
trics is to meet the challenges of the aging process and aging itself.

Keywords: person, person, old age, senior age, disorders, gerontology, geriatrics,

49  Ibidem., s. 236.
50  J. Kocemba, T. Grodzki, Zarys gerontologii klinicznej, Kraków 2000, s. 127.
51  Ibidem., s. 128.
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Wstęp
Definicja wyjaśnia znaczenie danego wyrażenia, co jednak w przypadku jak to samo 

wyrażenie tłumaczone jest w różny sposób. Poszczególne definicje chociaż zostały na-
pisane poprawnie to różnią się między sobą, dlatego że powstały na potrzeby innych 
okoliczności. Istotą tego artykułu jest porównanie najważniejszych według autora pracy 
definicji niepełnosprawności, wskazanie różnic między nimi oraz wyjaśnienie ich zna-
czenia. Osoby niepełnosprawne są obecne na kartach historii niezmiennie, choć różnie 
ich nazywano i w różnoraki sposób traktowano. Na postrzeganie niepełnosprawno-
ści miała wpływ kultura, religia, rozwój medycyny. Do niepełnosprawności nie moż-
na zaliczać, wyłącznie widocznych jej oznak. Zdarza się, że uciążliwe są dolegliwości 
niewidoczne na zewnątrz, dlatego sporo czasu musiało upłynąć zanim akceptowanie 
niepełnosprawności innej niż ruchowa zaczęła funkcjonować w społeczeństwie. Nie-
rzadko sami niepełnosprawni nie potrafili nazwać swojej dolegliwości, a już chęć ukry-
cia swoich niedomagań występowały z obawy o odrzucenie w środowisku lokalnym.

Do niedawna pokutowała postawa próby ukrycia niepełnosprawnego w domu 
przed wzrokiem i niepotrzebnymi opiniami sąsiadów czy szerzej pojętej społecz-
ności lokalnej.

Mimo badanego tematu niejednokrotnie, nie udało się stworzyć definicji, która 
ujednoliciłaby nazewnictwo niepełnosprawności jako przedstawicieli środowiska z 
określonymi dysfunkcjami. W dalszej części artykułu zostaną przedstawione oraz 
omówione różne obowiązujące definicje krajowe i międzynarodowe. Zostanie rów-
nież podjęta próba napisania definicji niepełnosprawności przez autora pracy, która 
spróbuje połączyć wszystkie opisane definicje uzupełniając ją o informacje, które 
wcześniej nie były uwzględniane. 

W polskim prawie funkcjonuje podział niepełnosprawności zgodnie z ustawą z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych na stopnie: 

Znaczny – o znacznym stopniu niepełnosprawności mówimy w przypadku osoby, 

Definicje niepełnosprawności

Ukończył studia magisterskie na Akademii Ignatianum w Krakowie, specjalność: pedagogika resocja-lizacyjna. 
Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, specjalność: Zarządzanie w Admi-
nistracji Publicznej. W 2014 r. rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie 
na wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego.  Interesuję się historią nowożytną, historią niepełnosprawności oraz 
socjologią. 
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której sprawność organizmu jest zróżnicowana przez co jest niezdolna do podjęcia 
pracy albo może podjąć zatrudnienie w warunkach pracy chronionej, ponadto wy-
maga długotrwałej lub/oraz ciągłej opieki i pomocy osób trzecich. 

Umiarkowany - o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mówimy w przy-
padku osoby, której sprawność organizmu jest zróżnicowana przez co jest niezdolna 
do podjęcia pracy albo może podjąć zatrudnienie w warunkach pracy chronionej, 
może wymagać okresowej pomocy osób trzecich. 

Lekki1 - o lekkim stopniu niepełnosprawności mówimy w przypadku osoby, 
której sprawność organizmu jest zróżnicowana przez co w porównaniu do osoby 
żyjącej bez niepełnosprawności jej zdolność wykonywania pracy w takich samych 
warunkach o podobnych kwalifikacjach jest obniżona.  

W Polsce najczęściej opieramy się na definicji niepełnosprawności wynikającej 
z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, jak również definicji Głównego Urzędu Statystycznego. Podczas prowa-
dzenia badań statystycznych formuła ta rozwija treść zapytań, podczas których re-
spondenci mogą określić swoją niepełnosprawność. Nadmienić trzeba, że w Polsce 
instytucji do nadawania orzecznictwa o stopniach niepełnosprawności jest kilka i 
każda realizuje swoje zadania w określonym celu. Niepełnosprawność można ogól-
nie podzielić na kilka rodzajów, przykładem jest GUS, który korzysta z poniższego 
podziału do celów statystycznych. Dzieli się nią na prawną i biologiczną. O niepeł-
nosprawności prawnej2 mówić należy w przypadku, kiedy osoba posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności wydany przez instytucję do tego uprawnioną. Taką instytu-
cją jest na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Funkcjonują również 
orzecznictwa poza rentowe i są przyznawane przez zespoły powołane do orzekania 
o niepełnosprawności. 

Niepełnosprawność biologiczna3 cechuje się subiektywną oceną danej osoby, któ-
ra na podstawie własnego zdania uważa się za osobę niepełnosprawną, jednak nie 
posiada dokumentów potwierdzających stawianą tezę. W konsekwencji nie upraw-
nia takiej osoby do ubiegania się o świadczenia takie jak: renta z tytułu niezdolności 
do pracy, zniżka na przejazdy, turnusy rehabilitacyjne czy zasiłek pielęgnacyjny.

Oprócz podziału niepełnosprawności na stopnie: biologiczną oraz prawną, nie-
pełnosprawność dzieli się również na poszczególne rodzaje chorobowe, które zo-
stały opisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:

01-U – upośledzenie umysłowe, 02-P – choroby psychiczne, 03-L – zaburzenia 
głosu, mowy i choroby słuchu, 04-O – choroby narządu wzroku , 05-R – upośledze-
nie narządu ruchu, 06-E – epilepsja, 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia, 
08-T – choroby układu pokarmowego, 09-M – choroby układu moczowo-płciowego, 
10-N – choroby neurologiczne, 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, 
metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne odzwierzęce, zeszpece-
nia, choroby układu krwiotwórczego4.

1  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971230776. Pobrano: 13 II 2019.

2  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971230776. Pobrano: 13 II 2019.

3  P. Filip., Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-
stosowane-w-statystyce-publicznej/1150,pojecie.html.Pobrano:12 II 2019.

4  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania 
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Niepełnosprawność jako słowo funkcjonuje stosunkowo od niedawna. Wcześniej 
ludzie niepełnosprawni byli nazywani kalekami lub inwalidami, wyróżniano w tym 
aspekcie jeszcze inwalidów wojennych. 

Pierwszą opisaną i przytoczoną definicją będzie, ta która najbardziej dotyczy śro-
dowiska mieszkającego w Polsce, a jest nią m.in. definicja ustawy o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych- „Niepełnospraw-
nymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo 
utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczegól-
ności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej”5.

Definicja ta nie wyczerpuje pełnego obrazu niepełnosprawności, ale wymienia 
ważne przesłanki, które mają świadczyć o cechach niepełnosprawności. Zaznaczyć 
trzeba, że opisywana definicja nie została napisana pochopnie. Nad jej treścią pra-
cował zespół specjalistów, który został powołany do opracowania ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dzięki 
powołaniu tego zespołu i próbie stworzenia regulacji prawnych, osoby niepełno-
sprawne w Polsce mogły łatwiej rozpocząć pracę zarobkową i przy okazji powstała 
definicja regulująca podział osób na pełnosprawne i niepełnosprawne. 

Definicja, którą autor omówi jako drugą, powstała z inicjatywy Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO). Oprócz tego rozbudowuje swoją kategoryzacje na trzy działy 
i choć każdy z nich dotyczy osób niepełnoprawnych to porusza inne źródła przyczy-
nowo skutkowe powstałej niepełnosprawności. WHO dzięki rozbiciu treści definicji 
niepełnosprawności na grupy obejmuje sporą część niepełnosprawnych. WHO nie 
obejmuje niepełnosprawności wrodzonej i nabytej. Dzięki definicji WHO dowiadu-
jemy się o zróżnicowanym systemie pojmowania niepełnosprawności jako takiej, 
jednocześnie ułatwia rozróżnienie poszczególnych grup osób niepełnosprawnych.

Definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
a. „Niesprawność (ang. impariment) - każda utrata sprawności lub nieprawidło-

wość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, 
psychofizycznym lub anatomicznym;

b. Niepełnosprawność (ang. disability) - każde ograniczenie bądź niemożność 
wynikająca- z niesprawności prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie 
uznawanym za typowe dla człowieka;

c. Ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (ang. handicap) - ułomność określo-
nej osoby wynikająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub 
uniemożliwiająca pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz 
zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami”6.

Analizując definicję Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podpunkt a. dowia-
dujemy się o rodzaju niepełnosprawności nazwanej w języku angielskim impari-
ment co w tłumaczeniu na język polski oznacza osłabienie. Ta grupa osób niepeł-

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=W-
DU20031391328. Pobrano: 01 X 2018.

5  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. http://
prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111270721. Pobrano: 01 X 2018.

6  Definicje niepełnosprawności. http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/definicja.php.Pobrano: 11 I 2017.
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nosprawnych określa utratę możliwości sprawnego funkcjonowania organizmu na 
płaszczyźnie psychologicznej, psychofizycznej lub anatomicznej. b.  w tym punkcie 
dowiemy się o niepełnosprawności nazwanej w języku angielskim disability, co w 
tłumaczeniu na język polski oznacza inwalidztwo. W tej kategoryzacji ten podpunkt 
ma głębokie znaczenie, ponieważ określa niepełnosprawność, która wprost mówi o 
ograniczeniach lub braku możliwości prowadzenia aktywnego życia, funkcjonowa-
nia w społeczności. c. „ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, w języku angiel-
skim handicap” - oznacza w języku polskim tyle co upośledzenie, jednak w głębszym 
kontekście wskazuje na niemożność brania czynnego udziału w życiu lokalnego 
społeczeństwa, ale nie wyłącznie. Ten podpunkt nie zamyka się wyłącznie na dzia-
łania ukierunkowane na pełnienie ról społecznych, ale wyróżnia uwarunkowania 
społeczne oraz kulturowe. Opisana powyżej definicja wskazuje na różnego rodzaju 
niepełnosprawności i dzieli je na kategorie oraz schorzenia co ułatwia w swoim za-
mierzeniu objęcie obszerną grupę osób żyjących z niepełnosprawnością.

Aleksander Hulek uważa, że o niepełnosprawności można mówić, jeśli jest to 
„osoba, która na skutek ograniczeń pod względem fizycznym, somatycznym lub psy-
chicznym ma znaczne trudności w wywiązywaniu się z zadań, jakie stawia przed nią 
życie codzienne, szkoła, praca zawodowa i czas wolny”7. Ograniczenia definiują nie-
pełnosprawność, jednak nie skreślają osoby w dążeniu do poprawy swojego życia. 
W opisie powyższej definicji konieczne jest poruszenie wątku zdania „wywiązywa-
niu się z zadań, jakie stawia (…) życie”. To zdanie jest rozumiane jako wypełnianie 
oczekiwań społecznych stawianych wszystkim ludziom, nie bacząc na jakiekolwiek 
ułomności, aby sprostać tym oczekiwaniom, (które są zależne od kultury, religii oraz 
pochodzenia) wymagany jest nie lada wysiłek, co w konsekwencji przynosi upra-
gnioną akceptacje społeczną.

Główny Urząd Statystyczny nie stworzył na potrzeby własnej definicji niepełno-
sprawności, choć mówi nierzadko o osobach niepełnosprawnych. Autor definicji, 
która zostanie przedstawiona poniżej jest UNECE, Eurostat. O niepełnosprawności 
możemy mówić, jeśli - „Osoba, która posiada odpowiednie orzeczenie wydane przez 
organ do tego uprawniony lub osoba, która takiego orzeczenia nie posiada, lecz od-
czuwa ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych dla swo-
jego wieku”8.

Rzeczą istotną w zacytowanej definicji jest wskazanie dualizmu niepełnospraw-
ności polegającego na orzecznictwie opisanym poprzednio, to jest na podziale nie-
pełnosprawności na prawną i biologiczną. Definicja używana przez GUS ukierunko-
wuje swoje tezy naciskając na inne aspekty niż cytowane wcześniej definicje. Trzeba 
zauważyć, że oprócz literalnego określenia niepełnosprawności, przeczytać może-
my o „ograniczeniu sprawności” co autoryzuje stwierdzenie, że niepełnosprawność 
niewyłącznie udokumentowana ma swoją rację bytu. 

Możemy zauważyć, że niepełnosprawność jest różnie definiowana, jednak prawie 
każda definicja mówi o ludziach posiadających nabyte lub wrodzone utrudnienia do 
normalnego funkcjonowania, tak w życiu codziennym, społecznym jak i zawodowym. 
Ostatnią definicją, która podejmie się próby nazwania niepełnosprawności oraz opi-

7  A. Hulek., Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Red. Tadeusz Pilch. T. III. Warszawa 2004.
8  P. Filip., Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-

stosowane-w-statystyce-publicznej/241,pojecie.html. Pobrano: 27 VII 2018.
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sania jej, będzie własna definicja autora. W zamyśle autor podejmie się próby opisa-
nia niepełnosprawności, która dotyczyć będzie całego omawianego środowiska.

Niepełnosprawność – jest barierą oddzielającą ludzi w pełni sprawnych od osób 
żyjących z niepełnosprawnością. W związku z tym funkcjonowanie w środowisku 
zawodowym, społecznym czy lokalnym jest utrudnione lub niemożliwe.

Definicja autora dotyczy każdej niepełnosprawności niezależnie od jej rodzaju 
czy stopnia. Każde utrudnianie w normalnym funkcjonowaniu jest dla osoby nie-
pełnosprawnej barierą, która niesie określone konsekwencje. Dotyka ona również 
ważnych aspektów życia począwszy od pracy zarobkowej, aktywności społecznej 
lub lokalnej. Istotnym elementem każdej niepełnosprawności jest wykluczenie, od-
ważnie można nazwać to efektem ubocznym, o którym choć niechętnie się mówi to 
jednak występuje. 

Autor pracy powołując się na poszczególne definicje wyjaśnił znaczenie opisywa-
nego tematu wiodącego, a następnie przedstawił opis różnych autorów dotyczący 
tego samego zagadnienia. Zacytowana oraz omówiona została definicja niepełno-
sprawności według WHO, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych, według A. Hulek oraz definicja własna autora 
pracy. Każda poruszała trudności, które definiowały osobę niepełnosprawną i pomi-
mo odbiegających od siebie form, udało się znaleźć w nich wspólny mianownik. Au-
torzy każdej z poszczególnych definicji chcieli uchwycić istotę niepełnosprawności, 
która dotyczy wszystkich osób w niej omawianych. 

Podsumowując, w zależności od przytaczanej definicji niepełnosprawność rozu-
miemy jako zbiór informacji charakteryzujących osobę przypisaną do danej grupy 
społecznej. Dzięki temu istnieje możliwość opisania oraz wskazania danej dolegli-
wości na poszczególne stopnie oraz rodzaje niepełnosprawności. Zauważyć należy, 
że niepełnosprawność to stan umysłu, sprawność fizyczna i/lub ograniczenia unie-
możliwiające sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dzięki definicji niepełno-
sprawności dowiedzieliśmy się jak bardzo złożone jest to zagadnienie, poznaliśmy 
istotę problemu oraz charakterystykę grupy reprezentatywnej. Temat definicji nie-
pełnosprawności w ocenie autora wydaje się być wyczerpany, a dostępne materiały 
tematycznie zgodnie oceniły i nazwały niepełnosprawność, otwierając tym samym 
drogę do dalszych prac nad istotą problemu.

Streszczenie:
Niepełnosprawność jest powszechnie znanym zjawiskiem i choć każdy mógłby 

coś na jej temat powiedzieć nie zastąpi to fachowej oceny problemu. Definicji nie-
pełnosprawności jest kilka i choć każda mówi o tym samym, to przekaz różni się od 
siebie co w konsekwencji może być mylące. Autor artykułu wyjaśni na czym pole-
gają różnice oraz jak je rozumieć. Podczas pisania pracy powstała definicja własna 
autora, która ma za zadanie przedstawić omawiany temat, który dotyczy wszystkich 
niepełnosprawnych a nie wyłącznie wybranej grupy docelowej. 

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, definicje niepełnosprawności, Główny 
Urząd Statystyczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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Summary:
Definitions of Disability
Disability is a well-known phenomenon, and although everyone could say some-

thing about it, it will not replace profession alassessment of the problem. There are 
several definitions of disability, and although each speaks of the same, the message 
differs from each other consequently, it can be confusing. The author of the article 
will explain what the differences are and how to under stand them. When writing 
the work, the author’s own definition was created, chich is to present the discussed 
topic, chich concerns All disabled people and not only the selected target group.

Keywords: disability, definitions of disability, Central Statistical Office, State Fund 
for Rehabilitation of the Disabled
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Wstęp
Dynamiczny rozwój nowych technologii cyfrowych i powszechność ich użytkowania 

powoduje pojawianie się coraz to nowych możliwości ich wykorzystania przez człowie-
ka. Oferowane przez Internet „pola aktywności” ulegają systematycznemu rozszerzaniu 
zarówno w aspekcie komunikacyjnym jak i zaspakajania potrzeb człowieka. Co istot-
ne cyfrowi Polacy coraz częściej korzystają z internetowych nowinek i rozwiązań tech-
nologicznych, które stanowią ważną cześć ich życia. Statystycznie biorąc - są przy tym 
podłączeni do sieci, korzystając z różnych urządzeniach, średnio 11 godzin dziennie1.

Jednocześnie oferta jak i cechy środowiska Internetu sprawiają, że przestrzeń 
online staje się miejscem występowania nowych zachowań ludzi, dotychczas nie-
znanych w przestrzeni rzeczywistej. Postępująca e-rewolucja powoduje także po-
wstawanie nowych nawyków oraz zmian i przeobrażeń w łańcuchach wartości2. Te 
z kolei nie pozostają bez wpływu (w perspektywie dalszej i bliższej) na funkcjo-
nowanie samej jednostki jak i otaczających ją osób. Takie zjawiska jak cyber dry-
fowanie, ekshibicjonizm medialny czy efekt rozhamowania stały się przedmiotem 
zainteresowania badaczy i coraz ważniejszym tematem dyskursu publicznego. W 
szczególności dlatego, że upatrywany jest w nich negatywny wpływ na codzienne 
funkcjonowanie i rozwój młodego pokolenia3.

Dodatkowo zauważono, że środowisko technologiczne jest obecnie jednym z klu-
czowych obszarów mikrośrodowiska rozwoju dzieci oraz młodzieży i nie można go 
pominąć w oddziaływaniach socjalizacyjnych rodziny4. Jak bowiem pisze K. Chałas 
– rodzina, która właściwie realizuje przynależne jej funkcje jest niezastąpioną szkołą 

1  W. Bogdan, D. Boniecki, M. Purta, W. Krok, J. Stefański, M. Nowakowski, Cyfrowi Polacy – przyspiesze-
nie e-rewolucja, Wyd. McKinsey & Company, Warszawa 2018, s. 7.

2  W. Bogdan, D. Boniecki, W. Krok, W. Namysł, J. Stefański, Cyfrowi Polacy – konsumenci w czasach e-
-rewolucji, Wyd. McKinsey & Company, Warszawa 2016, s. 5.

3  J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 39-49.  

4  G. M. Johnson, K.P. Puplampu, Internet use during Childhood and the Ecological techno-subsystem, „Ca-
nadian Journal of Learning and Technology” 2008, nr 34(1), s. 19-28.

Socjalizacja w rodzinie a nowe 
technologie cyfrowe

Ur. w 1997 r. w Tychach. Studentka III roku psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uni-wersytetu Śląskie-
go w Katowicach. Członek zarządu Stowarzyszenia Śląskie Centrum Profilaktyki Społecznej GUARDIANUS. Współ-
pracowała ze Stowarzyszeniem Erasmus Student Network Kato-wice UŚ oraz z Kołem Psychoterapii i Treningu Psy-
chologicznego. Jej obszar zainteresowań nauko-wych skupia się wokół: psychologii zdrowia, psychologii klinicznej, 
psychologii rozwojowej oraz pedagogiki rodziny. W życiu prywatnym dodatkowo pasjonuje się lingwistyką, prawa-
mi człowieka oraz prawami mniejszości i sportem.

 

 Oliwia Szymańska – Uniwersytet Śląski w Katowicach
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języka, pracy, solidarności, przyjaźni a przede wszystkim miłości5. Zwrócić tu wypada 
szczególną uwagę na postać ojca. Osoba mężczyzny jako głowę rodziny, który jest tu 
konstytutywnym czynnikiem oddziaływania wychowawczego na własne potomstwo. 
Toteż takie mechanizmy jak modelowanie czy naśladowanie wymagają redefinicji w 
erze technologicznej. Nowe media, w tym Internet oddziałują na młodego człowieka 
wielowymiarowo. Stanowią dla niego hybrydalne środowisko wychowawcze w za-
kresie zachowania jednostki, realizacji jej potrzeb, jak i przestrzegania społecznych 
norm postępowania6. Dlatego też niezbędnym jest wskazanie roli rodziny w socjali-
zacji dzieci do właściwego korzystania z nowych technologii cyfrowych jako tej, która 
powinna realizować „swoisty instruktaż bezpiecznego bycia online”. 

1. Socjalizacja we współczesnej rodzinie
Socjalizacja to proces trwający przez całe życie człowieka i przebiegający we 

wszystkich grupach społecznych, instytucjach czy organizacjach, w których bie-
rze udział jednostka ludzka7. Większość badaczy wskazuje, że to właśnie rodzina 
(ojciec i matka) odgrywa główną rolę w tzw. socjalizacji prymalnej (pierwotnej)8 i 
jest odpowiedzialna za rozwój umiejętności dziecka zgodny z normami, zasadami 
oraz wzorami postępowania społecznego9. Równocześnie poprzez relacje rodzinne 
dziecko zaspakaja swoje potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, a także nabywa 
dyscypliny oraz poczucia ładu i porządku.

Zdaniem Z. Tyszki socjalizacja polega na przekazywaniu zarówno wiedzy z ota-
czającej rzeczywistości i dziedzictwa kulturowego w obrębie kultury materialnej 
oraz duchowej jak i systemów wartości, norm, zasad postępowania, wzorów zacho-
wań akceptowanych w rodzinie i społeczeństwie10.

Mechanizmy, dzięki którym zachodzi proces socjalizacji są różnorodnie określane 
w zależności od koncepcji teoretycznej stanowiącej jej podstawę. Biorąc pod uwagę 
formalny punkt widzenia - można wyróżnić takie, które mają charakter nacisków 
zewnętrznych wobec danego podmiotu (np. mechanizmy warunkowania, kanaliza-
cji, naśladownictwa lub identyfikowania) oraz nacisków wewnętrznych wyznacza-
jących zachowania człowieka (pełnienie ról społecznych, mechanizm aspiracyjny, 
mechanizm świadomego dokonywania wyboru)11.

W opinii B. Szackiej, w ramach procesu socjalizacji wyróżniamy trzy główne me-
chanizmy. Są to:

Wzmacnianie (rozumiane jako nagradzanie „właściwych” zachowań powodujące 
skojarzenie ich z przyjemnością oraz karanie „niewłaściwych” zachowań- skojarzone 
z przykrością).

5  K. Chałas, Wychowanie ku wartościom: elementy teorii i praktyki, Wyd. Jedność, Lublin- Kielce 2006, s. 99.
6  E. Krzyżak-Szymańska, Uzależnienia technologiczne wśród dzieci i młodzieży. Teoria profilaktyka, terapia- 

wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018, s. 132.
7  T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 213.
8  P. A. Leśniak, Znaczenie zachowań rodzicielskich w kształtowaniu motywacji altruistycznych dzieci, „Rocz-

niki Pedagogiczne” 2017, nr 2, s. 97-114.
9  W. Jacher, Socjalizacja w rodzinie, [w:] H. Cudak (red.), Socjalizacja i wychowanie we współczesnych ro-

dzinach polskich, Wyd. Akademia Świętokrzyska w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków 
Trybunalski 2001, s. 21.

10  Z. Tyszka, Socjologia Rodziny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 120-121.
11  J. Modrzewski, D. Sipińska, Socjalizacja, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wyd. 

Akademickie „Żak”, Warszawa 2006, t. V, s. 810.
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Naśladowanie (identyfikowane z powtarzaniem przez dziecko zachowań swoich 
rodziców).

Przekaz symboliczny (łączony z pouczeniami słownymi ze strony innych osób do-
tyczącymi „właściwego” sposobu zachowania w określonej sytuacji czystego, co jest 
dobre, a co jest złe)12.

W literaturze przedmiotu wskazuje się także, że socjalizacja zawiera w sobie 
proces transmisji kulturowej13, w ramach, którego wyróżnia się mechanizmy: naśla-
downictwa, modelowania i identyfikacji14. 

Biorąc pod uwagę przedstawione mechanizmy socjalizacji należy w szczególności 
zwrócić uwagę na ich przebieg we współczesnej rodzinie, która swoje pole doświad-
czalne dla potomstwa powinna organizować zarówno w świecie rzeczywistym jak i 
wirtualnym. Wynika to przede wszystkich ze specyfiki generacyjnej dzieci pokolenia 
cyfrowego czy pokolenia aplikacji, które oba te środowiska traktują łącznie. Zatem, 
rodzice powinni szczególnie zadbać o dostarczenie dzieciom modelowych i warto-
ściowych zachowań społecznych nie tylko w świecie offline, ale i online. Ważną tu 
kwestią jest choćby podniesienie przez rodzica oczu znad własnych ekranowych 
urządzeń. Pozwoli mu to wówczas na dostrzeżenie własnego potomka i jego po-
trzeb. Równocześnie wzmocni to jego wychowawczą autentyczność i wiarygod-
ność15, która sama w sobie jest gwarantem uzyskania pozytywnych efektów socjali-
zacji i przygotowania dorastających dzieci do życia w społeczeństwie sieci.

 Newralgicznym punktem skuteczności uruchamianych w rodzinie mechanizmów 
socjalizacji są tu także wpływy zewnętrzne oddziaływujące na dziecko– głównie 
płynące z nowych mediów. Czas, intensywność, kontrowersyjność przekazu medial-
nego może być bardziej znaczący w rozwoju młodego człowieka niż wpływ ojca czy 
matki. Widać to szczególnie w reklamach medialnych skierowanych do dzieci, budu-
jących ich styl życia, potrzeby i zainteresowania16.

2. Interakcje w rodzinie a nowe media
Interakcje społeczne zachodzące w rodzinie to wzajemne komunikowanie się jej 

członków, którzy swoim działaniom przypisują znaczenie i poddają je interpretacji. 
Zwykle wyróżnia się trzy rodzaje tych interakcji: komunikację symboliczną, mani-
pulowanie oraz ukryte założenia i milcząco przyjmowane procedury17. Pierwszy z 
wymienionych rodzajów komunikacji obejmuje nie tylko komunikaty werbalne, ale 
także niewerbalne (wygląd, ubiór, mimika i gesty, ton głosu, pozycja ciała). Zakłada 

12  B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s. 142.
13  Inaczej pasy transmisyjne kultury, czyli metody socjalizacji. Zdaniem T. Szlendaka można wyróżnić pięć 

pasów transmisyjnych kultury: a) wertykalny przebiegający ze strony matki i ojca w kierunku dziecka, b) 
horyzontalny- stanowiący komunikację dwukierunkową pomiędzy dziećmi, c) międzypokoleniowy „po-
średni” , który przebiega w kierunku od niespokrewnionego dorosłego do dziecka, d) „pośredni” typu jeden 
do wielu, który przebiega w kierunku od niespokrewnionego dorosłego do wielu dzieci, e) odwrócony wer-
tykalny, który przebiega w kierunku od dziecka do ojca, matki i niespokrewnionego dorosłego [T. Szlendak, 
Socjologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 222-223].

14  T. Rostowska, Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości, 
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, s. 19-27.

15  A. Szymański, E. Krzyżak-Szymańska, Rola rodziców w zapobieganiu nadużywania przez dzieci nowych 
technologii cyfrowych, „Uzależnienia” 2018, nr 3(83), s. 19.

16  M. Więczkowska, Co wciąga twoje dziecko?, Wyd. M, Kraków 2012, s. 64-65.
17  B. Szacka, dz. cyt., s. 130-134.
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się, że aby ten rodzaj komunikacji był skuteczny to wykorzystywane symbole muszą 
mieć dla rozmówców wspólne znaczenie i być jednakowo przez nich rozumiane. W 
przypadku manipulowania wrażeniami, w procesie uskutecznianego komunikowa-
nia przekazujemy nie tylko treści, ale także odczucia, które jednostka świadomie lub 
nie wywołuje. Ten rodzaj komunikacji ujmuje człowieka jako aktora, który gra swoją 
rolę na scenie. Jeśli chodzi o ostatni z wymienionych rodzajów komunikacji wskazuje 
ona, że takie elementy jak podłoże interakcji i jej procedury stanowią istotny element 
oceny sytuacji komunikacyjnej. Ten rodzaj interakcji ma szczególne znaczenie w ro-
dzinie ze względu na silne więzi społeczne występujące pomiędzy jej członkami.

Zatem, komunikacja rodzinna stanowi ważny element jej funkcjonowania. Służy 
do przekazywania i odbioru informacji, wzajemnego wywierania wpływu domow-
ników na siebie, interpretowania oraz rozumienia procesów czy sytuacji rozgrywa-
jących się w rodzinie. Jest ona także instruktażem dla dzieci jak rozmawiać z innymi 
ludźmi, jakie zachowania komunikacyjne są właściwe w danej sytuacji społecznej, 
czy jak okazywać emocje i uczucia drugiej osobie. Komunikacja wewnętrzna w ro-
dzinie przyczynia się również do budowania bliskich relacji pomiędzy jej członkami 
i ma wpływ na efekty procesu socjalizacji tj. kształtowanie osobowości, kreowanie 
tożsamości jednostki czy realizowanie ról społecznych18.

Współcześnie, proces komunikacji społecznej, w tym rodzinnej i rodzicielskiej ulega 
dynamicznym zmianom. Niewątpliwie technologie cyfrowe zacierają granice pomię-
dzy komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną - w konsekwencji zmieniając komunikację 
rodzinną. Coraz częściej kontakty bezpośrednie są zastępowane pośrednimi kanałami 
informacyjnymi, co ma niewątpliwie wpływ na efektywność procesu socjalizacji i czas 
poświęcany na komunikację „twarzą w twarz” członków rodziny. Takie współczesne 
narzędzia komunikacyjne jak: telefon komórkowy, czy Internet stają się spersonifi-
kowanymi narzędzi codziennej wymiany informacji w rodzinie19. Głównie dlatego, że 
powodują wzajemne przenikanie się komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej rodzi-
ny (np. w zakresie oddziaływania na język, którym się posługujemy) oraz dostarczają 
wzorów zachowań komunikacyjnych (bez konieczności wychodzenia z domu). Nie za-
wsze jednak to przenikanie jest kontrolowane czy stymulowane przez rodziców. Coraz 
częściej także rodzice w ramach procesu socjalizacji stosują komunikację pośrednią 
ze swoimi dziećmi w miejsce dotychczasowych wartościowych kontaktów bezpo-
średnich z nimi. Wielokierunkowa wymiana informacji rozszerza i rozprasza życie 
rodzinne, gdyż dzieci mają praktycznie nieograniczony dostęp do swoich przyjaciół, 
kolegów czy sympatii w każdym momencie funkcjonowania w rodzinie. To powodu-
je także problemy rodziców z ustalaniem zasad funkcjonowania dziecka w rodzinie i 
egzekwowaniu od nich wykonania obowiązków domowych. Ten ostatni wymieniony 
element wiąże się z możliwością wykorzystania telefonu komórkowego do kontrolo-
wania dziecka. O ile małe dziecko wymaga takiej komunikacji kontrolnej to dorasta-
jący nastolatek - już niekoniecznie. P. Levinson20 wskazuje, że kontrolowanie dzieci w 
okresie adolescencji może zakłócić ich rozwój w kierunku stawania się niezależnymi 
i dorosłymi członkami rodziny. Niesie również zagrożenie dla intymności relacji ro-

18  Tamże, s. 128.
19  M. Podkowińska, Internet i telewizja w komunikacji rodzicielskiej, [w:] J. Hajdasz (red.), Nowe media, ale 

nowe czy stare problemy?, Wyd. WSUS, Poznań  2011, s. 262.
20  P. Levinson, Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, Wyd. 

Muza SA, Warszawa 2006, s. 120.
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dzinnych, gdyż komunikacja rodzicielska wychodzi poza obszar domu rodzinnego i 
pojawia się w przestrzeni publicznej. Zatem jej obserwatorami stają się obcy ludzie- 
mimowolni świadkowie prywatnych, intymnych rozmów. 

Proces pośredniego komunikowania rodzinnego w erze mediów cyfrowych zwią-
zany jest także z kształtowaniem u jego uczestników kompetencji społecznych, in-
formatycznych i informacyjnych. To dzięki licznym funkcjom smartfonów czy table-
tów komunikaty rozszerzone zostają o obraz (zdjęcia, szkice) i pliki dźwiękowe czy 
skrócone do określonego symbolu (emotikony) lub minimalnego przekazu słowne-
go. Dzięki obsłudze urządzeń cyfrowych dzieci wchodzą sukcesywnie w świat tech-
nologiczny, zmieniając często tradycyjną relację socjalizacyjną rodzic – dziecko, od-
wracając ją. To rodzic staje się odbiorcą oddziaływania a dziecko jego nadawcą. Taka 
sytuacja powoduje, że rodzice mając świadomość zmian cywilizacyjnych i szybkiego 
postępu technologicznego powinni dostarczać dzieciom wzorów zachowań akcep-
towanych społecznie, wymaganych przez współczesne życie oraz dawać możliwość 
pozytywnych doświadczeń funkcjonowania w świecie cyfrowym w domu rodzin-
nym. Dodatkowo powinni być oni świadomi, że ich zachowania komunikacyjne będą 
naśladowane przez dzieci. To powoduje, że nie mogą oni pominąć roli Internetu, te-
lewizji czy telefonu komórkowego w socjalizacji jednostki. Powinni być świadomi 
ich funkcji: wychowawczej (w zakresie budowania systemu wartości, norm, wzorów 
zachowań u najmłodszych członków rodziny), edukacyjnej (związanej z dostarcza-
niem informacji oraz wiedzy o świecie, relacjach międzyludzkich i życiu społecz-
nym) oraz kreującej tożsamość dziecka21.

Nowe media w przestrzeni rodziny to także:
Szumy informacyjne zakłócające komunikację bezpośrednią w rodzinie. Włączo-

ny telewizor podczas posiłku czy rozmowa z dzieckiem obserwującym wydarzenia 
na FB wpływa na przebieg komunikacji rodzinnej, uniemożliwia aktywne uczestni-
czenie w nim i aktywne słuchanie komunikatu nadawcy.

Złe gospodarowanie wspólnym czasem rodziny. Mimo, że jej członkowie przeby-
wają w domu to każdy z nich zajmuje się swoimi sprawami. Takie pozostawienie 
dzieci bez bezpośredniego wpływu na kształtowanie relacji rodzinnych, wspólnego 
spędzania czasu może prowadzić do dysfunkcjonalności życia rodzinnego.

Problem nałogów technologicznych wśród dzieci, które wiele godzin dziennie po-
święcają na wybraną aktywność technologiczną, zaniedbując tym samym naukę czy 
inne obowiązki.

Na pokonanie tego rodzaju przeciwności nie ma jednej skutecznej recepty. Ważne 
jest, aby rodzice zamiast ograniczać dostęp dzieci do tego rodzaju technologii lub 
ciągle mówić o ich szkodliwości, bardziej koncentrowali się na kwestii jak pomóc 
swoim pociechom zrozumieć różne ich strony i możliwe wynikające z tego pozytyw-
ne i negatywne konsekwencje. Oznacza to dla dobrego rodzica konieczność rozma-
wiania ze swoim dzieckiem o możliwych zagrożeniach, ale ich niedemonizowaniu 
oraz stałym towarzyszenia mu w poznawaniu stechnizowanego świata. Ważnym 
celem wychowawczym rodziców jest tu skłonienie dziecka do samo refleksji, która 
pozwoli mu trafnie określić granice tego co dozwolone i tego co jest zabronione. 
Świadome rodzicielstwo wymaga w tym aspekcie rozumnej kontroli dostosowanej 

21  A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s.159.
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do wieku, płci czy rozwoju osobowego dziecka. Wymaga także właściwej reakcji lub 
zgłoszenia się o pomoc w sytuacji, gdy dziecko wykazuje problemy w nadmiernym 
bądź nieprawidłowym użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych22.

3. Negatywny wpływ TIK na dzieci i rodzinę – nowe zjawiska i nowe wyzwania
Tak jak już wcześniej powiedziano upowszechnienie technologii komunikacyjno-

-informacyjnych (TIK), owocuje nie tylko korzystnymi zmianami w uskutecznianej 
aktywności ludzkiej ale jest również źródłem zagrożeń, z którymi musi poradzić so-
bie współczesna rodzina. Niektóre z tych zagrożeń są dobrze już rozpoznane, a pro-
wadzona w tym zakresie pedagogizacja rodziców przynosi pewne pozytywne zmiany 
na lepsze. Do tego typu zjawisk należy niewątpliwie zaliczyć kwestię uzależnienia od 
technologii informacyjnych i związanych z tym zaburzeń o podłożu behawioralnym. 
Rodzice mają również stosunkowo dobrze ugruntowaną wiedzę na temat niebezpie-
czeństw czyhających na ich dzieci w Internecie. Dotyczy to np. ekspozycji na szkodli-
we i nieprawdziwe treści w Internecie, zagrożenia dotyczące prywatności czy infeko-
wanie komputerów złośliwym oprogramowaniem. Zagadnieniem, które szeroko dys-
kutowane jest w rodzinach to także kwestia nawiązywania nowych znajomości przez 
sieć. Stosunkowo wiele rodzice również wiedzą na temat cyberbullyingu będącego 
nową odsłoną tradycyjnej przemocy (agresji) rówieśniczej, czy też na temat porno-
grafii internetowej i sekstingu. Obok wymienionych zjawisk istnieją jednak pewne 
formy zachowań, które w świadomości rodziców nie odcisnęły jeszcze należyte-
go swego piętna. Powoduje to, że dzieci w tym obszarze nie otrzymują należytego 
wsparcia i pomocy od swych dorosłych opiekunów. Do tego typu negatywnych zja-
wisk należy niewątpliwie zaliczyć efekt rozhamowania oraz cyberdryfowanie. Brak 
właściwej reakcji zwykle wynika nie tylko z samej niewiedzy rodziców na ten temat, 
ale także jest efektem niedostrzegania faktycznie występujących zagrożeń, które na 
pierwszy rzut oka są kamuflowane przez działania na pozór pozytywne.

Jeśli chodzi o rozhamowanie23 (disinhibition) bądź efekt rozhamowania w sieci24 
(disinhibition effect online), badacze tego problemu zauważyli, że ludzie (szczegól-
nie adolescenci) zachowują się w Internecie zupełnie inaczej niż w życiu realnym. 
Zjawisko to opisuje się jako wyraźny efekt redukcji troski o skutki autoprezentacji 
własnej osoby oraz oceny innych mającej miejsce w sytuacjach społecznych25. Moż-
na wyróżnić dwie główne formy tego typu zachowania – łagodną i toksyczną26. W 
przypadku łagodnej formy mamy do czynienia w ujawnianiu przez ludzi w sieci tłu-
mionych emocji, lęków, pragnień albo też nadmiernej uprzejmości, wspaniałomyśl-
ności, skłonności do pomocy innym. Identyfikuje się ją jako proces przepracowania 
własnych problemów intra- i interpersonalnych, próbę lepszego rozumienia siebie, 
odkrywania nowych wymiarów tożsamości, rozwoju własnego „ja”. Natomiast jeśli 
chodzi o formę toksyczną wiąże się ją z bezowocnym powtarzaniem zachowań kom-
pulsywnych, urealnieniem patologicznych potrzeb bądź „ślepym” katharsis. Wystą-
pienie rozhamowania toksycznego nie powoduje pozytywnych zmian w psychice 

22  A. Szymański, E. Krzyżak-Szymańska, dz. cyt., s. 18-21.
23  A. N. Joinson, Przyczyny i skutki rozhamowanego zachowania w internecie, [w:] W. Paluchowski (red.), 

Internet a psychologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 138.
24  J. Suler, The online disinhibition effect, „Cyber Psychology & Behavior” 2004, nr 3, s. 321-326.
25  A. N. Joinson, dz. cyt., s. 138.
26  J. Suler, dz. cyt., s. 321-326.
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jednostki, a przeciwnie może prowadzić do jej zaburzeń. Z rozhamowaniem wiąże 
się też samoujawnianie online. Następuje ono gdy jednostka bezkrytycznie zdradza 
informacje o sobie w sieci jednej osobie lub większej ich liczbie osób. Zjawisko to 
występuje zarówno w ramach komunikacji synchronicznej jak i asynchronicznej. 
Zmienia się jego intensywność w okresie dorastania. Występuje intensywniej u 
dziewcząt niż chłopców27. Efekt rozhamowania objawia się też obraźliwym zacze-
pianiem (flaming).Jest to krótka i zawzięta wymiana zdań pomiędzy dwoma lub wię-
cej osobami, realizowana poprzez dowolną technologię komunikacyjną. Można ją 
zaobserwować w środowisku publicznym sieci, głównie na chat roomach czy w gru-
pach dyskusyjnych28. Do rozhamowania zalicza się również poszukiwanie informacji 
nieakceptowanych społecznie lub zagrażających jednostce. Głównie są to informa-
cje, z których korzystanie spotyka się z dezaprobatą społeczną. Chodzi tu głównie o 
dostęp do materiałów pornograficznych, działań przestępczych oraz poszukiwanie 
informacji zabronionych prawem29.

Według J. Sulera30 wśród przyczyn zjawiska rozhamowania wymienia się czynniki 
odpowiadające za rozluźnienie tłumionych barier hamujących oddziaływanie ukry-
tych afektów, fantazji czy potrzeb. Należy do niech:

- dysocjacyjna anonimowość (ludzie w niepełnym kontekście dokonują oceny 
swoich zachowań obejmujących tożsamość w sieci i poza nią, a „Ja” online staje się 
„Ja” rozbitym), 

- niewidzialność (ludzie nie widzą się nawzajem i komunikują się tylko za pomocą 
tekstu, a to powoduje, że robią rzeczy, których by nie zrobili w innych okoliczno-
ściach),

 - asynchroniczność (wymiana informacji nie wymagająca natychmiastowej reak-
cji a to sprzyja rozhamowaniu), 

- solipsystyczna introjekcja (brak wskazówek w zakresie intencji nadawcy pro-
wadzi do zatarcia granic” Ja” odczucia użytkownika połączenia z umysłem odbiorcy 
online w sytuacji, gdy jego psychologiczna obecność oraz wpływ został zasymilowa-
ny i poddany introjekcji), 

- dysocjacyjna wyobraźnia (użytkownicy wierzą, że fikcyjne postacie funkcjonują w 
jakimś innym wymiarze, w którym nie obowiązują zasady ze świata realnego, a swoje 
zachowania w sieci postrzegają jako rodzaj gry poza norami z życia rzeczywistego),

-  osłabiony status i władza (w sieci wzajemne relacje oparte są na partnerstwie, 
brak w niej takich atrybutów władzy jak ubiór czy język ciała, co powoduje, że ludzie 
łatwiej wyrażają swoje przekonania), 

- różnice indywidualne (rozhamowanie w sieci łączone jest z takimi zmiennymi 
jak skłonność do analizowania rzeczywistości, siła mechanizmów obronnych lub 
tendencja do zahamowania lub ekspresji)31.

27  P. M. Valkenburg, S. R. Sumter, J. Peter, Gender differences in online and offline self-disclosure in preado-
lescence and adolescence, „British Journal of Developmental Psychology” 2011, nr 29(2), s. 253-269.

28  P. Wallace, The psychology of the internet, Wyd. Cambridge University Press, Nowy Jork 2016, s. 158.
29  A. N. Joinson, Disinhibition and the Internet, [w:] J. Gackenbach (red.), Psychology and Internet, Wydaw-

nictwo MA Academic Press, Burlington 2006, s. 75-79.
30  A. N. Joinson, dz. cyt. s. 321-325.
31  E. Sanecka, Efekt rozhamowania online wśród dzieci i młodzieży- przyczyny i konsekwencje, [w:] W.D. 

Morańska (red.), Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych, Wyd. Naukowe WSB w 
Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015, 55-67.
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W literaturze przedmiotu wskazuje się także na skutki zjawiska rozhamowania 
w sieci. Wśród nich wymienia się te pozytywne, takie jak: aspekty psychologiczne, 
terapeutyczne czy prozdrowotne. Ujawnianie informacji osobistych o sobie może 
wpłynąć także na rozwój osobowości, pozwala na wyrażanie swoich poglądów, 
uczuć czy myśli osobom, które nie potrafią tego zrobić w życiu realnym np. osobom 
nieśmiałym, sprzyja introspekcji i lepszemu radzeniu sobie w świecie realnym, osią-
ganiu większej dojrzałości emocjonalnej32. 

Jednocześnie wymienia się także negatywne następstwa zjawiska rozhamowania 
takie jak: ryzyko zagrożenia prywatności, unikania bezpośrednich kontaktów z inny-
mi osobami, uzależnienia od relacji nawiązywanych za pomocą sieci, większe naraże-
nie na seksting, molestowanie seksualne online oraz nałogowe używanie Internetu33.

Omawiane zjawisko staje się bardzo powszechne wśród dzieci i młodzieży. Za-
chowania w sieci bez względu czy dotyczą komunikacji, przeszukiwania jej zasobów 
czy publikowania są zachowaniami społecznymi. Młodzi internauci uznają bowiem, 
że anonimowość sieci zapewnia im bezpieczeństwo w ujawnianiu przez nich osobi-
stych faktów z życia innym internautom. Dodatkowo środowisko Internetu zachęca 
też młode pokolenie do udziału w słownych wojnach na obelgi, a to z kolei jako jedna 
z form cyberprzemocy może rodzić szczególnie negatywne konsekwencje. Dlatego 
też oprócz kompetencji medialnych należy dzieciom i młodzieży wskazywać zasady 
funkcjonujące w sieci oraz kształtować wśród nich świadomą i krytyczną postawę 
wobec komunikacji zapośredniczonej i jej treści. Może to zrobić przede wszystkim 
rodzina, której wpływ na modelowanie zachowań jest bezsporny. 

W przypadku cyberdryfowania (cyberloafing), określa się go jako poświęcanie czasu 
zarezerwowanego na naukę lub realizację obowiązków domowych na rzecz niezwiąza-
nych z nimi aktywnościami w cyberprzestrzeni34.Zjawisko stanowi niejako przerwanie 
pewnego działania, które aktualnie wykonuje jednostka na rzecz korzystania z sieci. 
Jest ono nieukierunkowane, stanowi przypadkowe przeszukiwanie zasobów Internetu 
oraz przyjmuje formę wirtualnej ucieczki od aktualnie wykonywanej czynności. Do-
datkowo użytkownik nie posiada precyzyjnego planu co będzie robił w sieci35.Charak-
terystyka zjawiska pokazuje jednak, że w dobie obecnego rozwoju technologii cyfro-
wych zjawisko można interpretować szerzej i traktować jako odrywanie, przerywanie, 
przekierowanie swojej aktywności, a tym samym zmieniającym proces nauczania czy 
wychowania na rzeczy niesprecyzowanych aktywności w sieci. Takie wtrącenia przery-
wanie wykonywanych działań nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie społeczne 
i psychologiczne młodej jednostki. Niektórzy przypuszczają, że może mieć ono nega-
tywny wpływ zarówno na efekty wychowania jak i socjalizacji młodego pokolenia36.

P. Mahatanankoon, M. Anandarajan, i M. Igbaria wyróżniają pięć różnych kategorii 
działań w sieci na własny użytek, które mogą być realizowane w ramach cyberdryfingu:

32  C. Rao  i in., Graphene; the new two-dimensional nanomaterial, „Angewandte Chemie International Edi-
tion”, 2009, nr 48(42), s. 7752-7777.

33  A. N. Joinson, C.B. Paine, Self-disclosure, privacy and the Internet, [w:] A. N. Joinson, K. Y. McKenna, T. Postmes, 
U. Reips (red.), Oxford handbook of Internet psychology, Wyd. Oxford University Press, Oxford 2007, s.237-252.

34  D. T. Wagner i in., Lost sleep and cyberloafing: evidence from the laboratory and a daylight saving time 
quasi-experiment, „Journal of Applied Psychology” 2012, nr 97(5), s. 1068.

35  J. Kuś, P. Korotusz, Wirtualna ucieczka: syntetyczny przegląd literatury dotyczącej zjawiska cyberdryfowa-
nia, „Studia Psychologiczne” 2016, nr 54(3), s. 31-40.

36  J. Barlow, L. Bean, D. D. Hott, Employee „spy” software: Shuldyouuseit?, „Journal of Corporate Accoun-
ting & Finance” 2003, nr 14(4), s. 7-12.
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- zakup i prowadzenie osobistych interesów,
- szukanie i przeglądanie informacji,
- komunikacja interpersonalna,
- interaktywna rozrywka,
- pobieranie, ściąganie z sieci materiałów, filmów, muzyki itp.37.
Wśród jego przyczyn wymienia się stres powiązany z pracą czy w przypadku 

dzieci i młodzieży z nauką38.Wskazuje się, że może on być wywołany też poprzez: 
niejasny zakres obowiązków (działań do wykonania), doświadczanie sprzeczności 
w powierzonych zadaniach, przeciążeniem jednostki nadmiarem zadań, brakiem 
wsparcia oraz presją czasu.

Wymienione sytuacje powodują niepokój i niezadowolenie, a tym samym dążenie 
człowieka do poprawy swojego samopoczucia poprzez cyberdryfowanie.

O. V. Von Dorn przyjął, że z cyberdyfowaniem mają związek trzy aktywności tj. 
społeczna, informacyjna i rekreacyjna. Towarzyszą im cztery zachowania tj. rozwo-
jowe, regeneracyjne, dewiacyjne i nałogowe. Wymienione przez autora aktywności 
i zachowania mogą być realizowane w domu rodzinnym, a na ich przebieg bez wąt-
pienia mogą mieć a nawet powinni mieć wpływ rodzice. Nie można we współcze-
snym technologicznym świecie pomijać roli ojca i matki w kształtowaniu młodego 
człowieka i ich znaczenia w procesie socjalizacji medialnej.

Wnioski:
We współczesnym procesie socjalizacji rodzice w oddziaływaniu na dzieci powinni 

uwzględnić następujące zadania:
 Zadbać o bezpośrednie interakcje rodzinne dostarczające dzieciom naocznych do-

świadczeń dotyczących odbioru i interpretacji stanu psychicznego drugiej osoby39. 
Jest to o tyle ważne, że obecne dzieci są przedstawicielami pokolenia cyfrowego, któ-
rego komunikacja na skutek skrótowości i symboliczności często przyjmuje postać 
pośrednią, bazującą na emotikonach i symbolach, a to z kolei wpływa na brak umie-
jętności odczytywania emocji i nastroju u drugiej osoby. 

Ustalić i egzekwować zasady korzystania przez dziecko z nowych technologii cy-
frowych w domu i poza nim. Wprowadzenie takich zasad pozwoli na jasne określe-
nie akceptowanych i nieakceptowanych zachowań, a tym samym racjonalne wyzna-
czenie kar i nagród wobec potomstwa.

Spędzać z dziećmi czas wolny wybierając te aktywności, które dziecko lubi, a jed-
nocześnie korzystać z szerokiego spektrum rozrywek i zabawy (nie ograniczając się 
tylko do ich elektronicznych form).

Streszczenie: 
Tekst „socjalizacja w rodzinie a nowe technologie cyfrowe” poświęcony jest teo-

retycznej analizie skutków rozwoju nowych technologii cyfrowych i ich wpływie na 
współczesną rodzinę. W artykule poruszono kwestię zakorzenienia nowych tech-

37  P. Mahatanankoon, M. Anandarajan, M. Igbaria, Development of a measure of personal web usage in the 
workplace, „CyberPsychology & Behavior” 2004, nr 7(1), s. 93-104.

38  H. S. RuningSawitri, Role of Internet experience in moderating influence of workstressor on cyberloafing, 
„Procedia-Social and Behavioral Sciences” 2012, nr 57, s. 320-324.

39  A. Postała, Jak przekazać emocje przez internet, http://wyborcza.pl/7,75400,21373522,jak-przekazac-emo-
cje-przez-internet.html  (05.05.2019).
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nologii oraz świata wirtualnego w proces socjalizacji dzieci i związaną z tym rolę 
opiekunów. Omówiono aspekt komunikacji wewnątrzrodzinnej i jej przeobrażenia 
w następstwie pojawienia się Internetu i nowych technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych. Autorka artykułu wskazała również na nowe zagrożenia w rozwoju 
dzieci i młodzieży takie jak rozhamowanie online czy cyberdryfowanie. 

Słowa kluczowe: rodzina, socjalizacja, rozhamowanie, cyberdryfowanie

Summary:
Family socialisation and the new digital technologies
An article entitled ‘Family socialisation and the new digital technologies’is devo-

ted to the theoritic alanalysis of the results of the New digital technologies develop-
ment and its impact on the modern family. The articlec overs the subject of implan-
ting the new technologies and virtual world in the children socialisation processand 
the role of the caretakers. Discusses the aspect of the side the family and its meta-
morphosis in the consequence of Internet and new informational and communica-
tional technologies. The author of the text also indicates the new threats in youth 
and children development such asonline disinhibition Or cyberfloating.

Keyword: family, socialisation, disinhibition, cyberfloating
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Wstęp
Osobowość, jako pojęcie abstrakcyjne, jest trudne do zdefiniowania. Wszystko 

co jest nienamacalne może być wieloznaczne. Nawet Słownik Psychologiczny nie 
przedstawia jednego, konkretnego określenia: ,,Nie będziemy określać tego terminu 
w formie definicji, ale pod względem jego roli w osobowości. Podejście to wydaje się 
najlepsze, gdyż znaczenia podawane przez poszczególnych autorów mogą mieć za-
barwienie wynikające z ich nastawienia teoretycznego oraz z narzędzi empirycznych 
używanych do oceniania i badania teorii”1.. ,,Mały Słownik Języka Polskiego” opisuje 
osobowość jako: ,,zespół cech psychicznych właściwych danemu człowiekowi; indywi-
dualność; posiadanie cech osoby, bycie osobą”2.

Odpowiednie rozumienie terminu osobowości w psychologii, kształtuje świato-
pogląd i wpływa na opinię publiczną. Osobowość obejmuje wszystkie informacje 
dobiegające z ciała, z pamięci, która zawiera doświadczenia z całego życia. To nasze 
cele, wartości i zachowania3.

Podobnie jak samą osobowość, równie ciężko jest zdefiniować termin zaburze-
nia osobowości. Wszak dla każdego norma i jej odchylenia mogą mieć zupełnie inne 
znaczenie. Szczególnie w ostatnich latach coraz mocniej zaciera się granica ,,normal-
ności”. I tak np. konkretne zachowania w danym społeczeństwie mogą być odbiera-
ne przez innych jako zupełna anomalia. Za przejaw zaburzeń powszechnie uznaje 
się procedery związane z agresją, niekontrolowane, gwałtowne i niebezpieczne (np. 
opętanie przez duchy). To powszechna akceptacja w dużej mierze warunkuje kryte-
rium normalnego zachowania. Według tej myśli, zaburzenie psychiczne może mieć 
miejsce wtedy, gdy postępowanie danej osoby jest natrętne, zakłóca funkcjonowa-
nie, w wyniku czego dochodzi do działań autodestrukcyjnych, gdy zagraża ogólnemu 
dobru jednostki, bądź całej społeczności, do której jednostka należy. Taka definicja 

1  A. S. Reber, Słownik Psychologiczny, Wyd. Scholar, Warszawa 2005, s.491
2  Mały Słownik Języka Polskiego, pod red. Elżbiety Sobol, Wyd. PWN, Warszawa 1995, s. 581
3  H. J. Grzegołowska-Klarkowska, Mądrość osobowości. Wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie jej 

zaburzeniom w całym cyklu życia, wyd. ME-KOMP, Warszawa 2018, s. 27
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współczesnym świecie
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kwalifikuje do zaburzeń osobowości szereg zachowań i problemów psychicznych 
np. schizofrenię, alkoholizm, zaburzenia odżywiania, lęki, nerwice, przemoc, ale też 
akty wandalizmu, wszelkie uzależnienia i dewiacje4. 

1. Typy osobowości
 a) Osobowość antyspołeczna
Osobowość antyspołeczna dotyczy niechęci w kontaktach interpersonalnych. Ta-

kie osoby nie wykazują się empatią, są bezceremonialne, mówią to, co myślą, nawet 
nie zdając sobie sprawy, iż przekazywaną treścią mogą zranić drugą osobę. Przeja-
wiają skłonności do kłótni, które często sami prowokują. Nie lubią współpracować 
i lekceważą potrzeby innych. Koncepcja Kieslera wykazuje dążenie jednostek do 
sprawowania kontroli, przy czym oni sami nie chcą nikomu podlegać. Sprzeciwiają 
się wszelkim nakazom, chociażby płaceniu alimentów na dziecko, gdyż obowiązek 
ten został nałożony odgórnie. 

Osoby antyspołeczne mogą obierać za życiowy cel rywalizację i przetrwanie m.in. 
poprzez nieufność wobec innych ludzi. Nie wierzą w dobre intencje, nie oczekują po-
mocy innych, sami też jej nie ofiarowują. Moralność postrzegają jako iluzję, dobroć, 
jako słabość, a zaufanie, jako naiwność. Świat osobowości antyspołecznych, to świat 
bez sumienia. Nie wolno odczuwać poczucia winy, które prowadzi do dominacji nad 
naszymi emocjami. Na pogardę zasługuje słabość i troska wobec drugiego człowie-
ka. Liczy się tylko własne dobre. 

Osobowość antyspołeczna rozwija się u dzieci zaniedbywanych przez rodziców, 
w rodzinach pozbawionych okazywania uczuć, gdzie pojawia się przemoc, alkohol, 
wrogość pomiędzy rodzicami. Dzieci takie nie mają żadnych wzorców, poprzez co, 
świat postrzegają jako bezwzględną planetę, gdzie nie ma uczuć. Zamiast nabierać 
wrażliwości na emocje innych, przybierają skorupę oschłości i wyniosłości. Zaczy-
nają krzywdzić innych nie zastanawiając się, nie tyle nad samymi konsekwencjami, 
ile nad tym, jak bardzo mogą kogoś zranić5.

b) Osobowość histrioniczna
Osobowość histrioniczna (histeryczna) dotyczy osób, które za wszelką cenę chcą 

zwrócić na siebie uwagę, dramatyzują, reagują zbyt emocjonalnie , bardzo dosadnie 
manifestują swoje zachowania. Są dobrymi aktorami- stwarzają pozory osób uro-
czych ciepłych, a w rzeczywistości są wyrachowani, nieszczerzy, z tendencjami do 
manipulowania. Osoby histrioniczne są łase na pochwały i komplementy. Zwracają 
uwagę na wygląd zewnętrzny, zarówno swój, jak i innych, biorąc to często za kry-
terium oceny człowieka. Korzystają z życia, nie lubią nudy i stagnacji. Odczuwają 
dyskomfort, gdy nie znajdują się w centrum uwagi, dlatego starają się do tego nie 
dopuścić: biorą udział w dyskusjach, wyrażają kontrowersyjne teorie, niewybredne 
żarty, zachowują się dwuznacznie, prowokują. Mają dobrze wyostrzony zmysł ob-
serwacji - bez problemu dostrzegają stany emocjonalne innych osób, dzięki czemu 
szybko zyskują przyjaciół. 

4  R. C. Carson, J. N. Butcher, S. Mineka, Psychologia zaburzeń. Vol. 1, Wyd. GWP, Gdańsk 2003, s. 31-33
5  T. Millon, R. Davis, Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, Instytut Psychologii Zdrowia, War-

szawa 2005, s. 161-164



ARTYKUŁY

217

W relacjach z płcią przeciwną lubią kokietować, uwodzić i prowokować. W związ-
kach miłosnych i seksualnych trudno osiągnąć im bliskość emocjonalną. Często 
ogrywają role, jednak nie robią tego świadomie (np. rola księżniczki). Szybko i moc-
no uzależniają się od partnera, jednocześnie nie okazują tego i starają się przejąć 
kontrolę, poprzez emocjonalną manipulację i wykorzystywanie swoich wdzięków. 
Jednocześnie rutyna w związku szybko ich nudzi, zaczynają szukać nowych wrażeń, 
co przyczynia się do niewierności6.

c) Osobowość narcystyczna
Pierwotnie termin ,,narcyzm” określał osobę, która jest dla siebie samej obiektem 

seksualnym- kocha siebie. Stopniowo narcyzem zaczęto określać kogoś, kto swoje 
zainteresowanie psychiczne skupia głównie na sobie, poczucie własnej wartości jest 
nadmiar rozwinięte. Osobowość narcystyczna lubi uciekać w świat fantazji – odno-
śnie bogactwa, sukcesu, idealnej miłości. Wierzy w swoją wyjątkowość i poprzez to 
starannie dobiera swoje otoczenie, celuje w osoby wpływowe, o wysokim statusie 
społecznym. Domaga się podziwu, lubi jak mu się zazdrości, jednocześnie sam czę-
sto wykazuje zazdrość wobec innych. Jest arogancki i wyniosły7.

W obecnych czasach narcyzm objawia się m.in. poprzez kult młodości. Coraz czę-
ściej podejmujemy się operacji plastycznych, zabiegów, które miałyby zatrzymać 
czas. Kobiety rezygnują z rodzenia dzieci, bojąc się utraty sylwetki i jędrności skóry. 
Co więcej, nie zależy im nawet na założeniu rodziny, bojąc się utratą wolności, moż-
liwości dbania o siebie, i swoje potrzeby. Kult piękna, młodości i sukcesu propaguje 
telewizja i Internet. To media kształtują rzeczywistość, dyktują trendy8.

 d) Osobowość sadystyczno- masochistyczna
Osoba z przejawami sadystyczno- masochistycznymi czerpie przyjemność z do-

starczania bólu sobie, lub innym. Zakłócony jest tu system wartości, gdyż większości 
ludziom , to co przykre, nie sprawia satysfakcji. 

Dobrym przykładem postawy sadystyczno-masochistycznej są stosunki seksual-
ne, które powinny sprawiać samą przyjemność. Osoba, która gromadzi w sobie ne-
gatywne uczucia w stosunku do samego siebie, swojego ciała, czy seksu jako takiego, 
zadowolenie będzie czerpała z aktów, które wywołają ból jej samej lub partnerowi. 

Psychopatia ta rzadko występuje w czystej postaci, częściej łączy się z innymi ty-
pami osobowości. Jest dużym ciężarem dla jednostek, które jej doświadczają- nie 
są w stanie niczym się cieszyć, gdyż nawet pozorna radość z czyjegoś, lub swojego 
cierpienia, niesie za sobą poczucie winy. Relacje ze światem społecznym są moc-
no zakłócone. Ludzie ci, w efekcie tracą rozeznanie, co sprawia im przyjemność, a 
co przykrość. Wspomniane tendencje, w pewnym stopniu tkwią w każdym z nas, a 
ujawniają się sytuacjach ekstremalnych, takich jak wojna, kiedy to agresja przeradza 
się w sadyzm w czystej postaci. Okrucieństwo i sadyzm jest obecne w naszym życiu 
od najmłodszych lat, chociażby poprzez to, co dostarczają nam środki masowego 
przekazu. Sadomasochizm to nie tylko akty cielesne, ale także znęcanie się psychicz-

6  E. Soroko, L. Cierpiałkowska, Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej, Wyd. Naukowe 
UAM, Poznań 2014, s.202-203

7  Narcyzm, pod red. Jacka Sieradzana, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, s. 9
8  Tamże, s. 186
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ne, poniżanie, pogarda, wyzywanie. Ból może sprawiać rozkosz, a radość, sprawiać 
przykrość. Jest to sprzeczne z logiką i do tej pory ciężko to zjawisko wytłumaczyć9.

e) Osobowość zależna 
Osoby z syndromem zależności są na ogół sympatyczne, życzliwe i ciepłe. Ich po-

dejście do życia jednak, opiera się braku samodzielności i bezradności. Same uzależ-
niają się od swoich partnerów, wychodząc z założenia, iż bez nich nic nie osiągną i do 
niczego nie dojdą. Nie lubią i nie chcą podejmować samodzielnych decyzji. Konsultu-
ją wszystko z rodziną, przyjaciółmi, nie chcąc ponosić odpowiedzialności za własne 
decyzje. Nie potrafią żyć w samotności, zakończenie związku to dla nich osobista 
tragedia, obniżająca samoocenę i sprzyjająca popadaniu w depresję i uzależnienie 
alkoholowe. 

Osobowościom zależnym trudno jest wyrazić swoje zdanie, szczególnie, gdy jest 
odmienne od zdania rozmówcy. Boją się krytyki i niezrozumienia, dlatego też wolą 
przytakiwać i zgadzać się z opiniami innych. Wydaje się im, że poprzez to osiągną 
uznanie i aprobatę. Pomimo wewnętrznej motywacji i zapału do różnych przedsię-
wzięć, nie podejmą się samodzielnych realizacji. Odpowiada za to brak pewności sie-
bie i wiary we własne możliwości. Samotność jest dla nich przekleństwem- najlepiej 
czują się w towarzystwie innych ludzi - przy których mogą czuć się bezpiecznie. W 
momencie zakończenia bliskiej relacji, szukają kolejnej osoby, pod której „skrzydła” 
mogliby się udać. 

Związki małżeńskie, w których pojawia się motyw zależności są bardzo ciężkie. 
Strona dotknięta tym zaburzeniem wszelkie decyzje zrzuca na karb współmałżonka. 
Nie potrafi sama dokonać jakichkolwiek ustaleń, zaplanować zakupów, wybrać spo-
sób spędzania wolnego czasu i zorganizować go. Najczęściej nie pracuje. Nie spraw-
dza się w wychowywaniu dzieci i życiu rodzinnym10.

f) Osobowość z pogranicza- borderline
Osobowość borderline (Border Personality Disorder) dotyczy osób ze skłonnościa-

mi do popadania w skrajne emocje. Typ ten ciężko jednoznacznie zakwalifikować, 
dlatego też uznaje się, iż jest to z zaburzenie z pogranicza, które ma powiązania z 
wieloma innymi przypadłościami. Takie osoby są impulsywne, podejmuje ryzykow-
ne działania, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Nie lubią być krytykowane, 
bronią się poprzez atak, wykazują skłonności do agresji i przemocy. Ich zachowanie 
jest kapryśne i niezdecydowane, bardzo często zmieniają zdanie, same nie wiedzą, 
czego tak właściwie chcą. 

Bordeline dotyka jednostki o zaniżonym poczuciu własnej wartości, zakomplek-
sione, które z drugiej strony, epatują wręcz nadmierną pewnością siebie. Przykła-
dają dużą uwagę do tego, jak są postrzegani przez otoczenie. Wykazują skłonność 
do wchodzenia w związki intensywne, burzliwe i intensywne, przyjmując władczą 
postawę, kontrolują partnerów, nie ufają im, wprowadzają swoje niezdrowe zasady 
dotyczące funkcjonowania relacji. Z jednej strony mocno się angażują, z drugiej jed-
nak, nie przejawiają chęci do poważniejszych kroków, tj. założenia rodziny, wspólne-

9  A. Kępiński, Psychopatie, Wyd. Literackie, Kraków 2007, s. 172-179
10  S. Tykarski, Zaburzenia osobowości przyczyną konfliktów w małżeństwie, czasopismo Studia nad Rodziną, 

UKSW, 2009, 13 nr 1-2, s. 284-285
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go zamieszkania etc. Swoją nadwrażliwość mogą ukrywać pod maską arogancji. Na 
przestrzeni kilku chwil potrafią popaść ze złości w radość. 

Osobowości z pogranicza często podejmują autodestrukcyjne działania ( samo-
okaleczenia, problemy z prawidłowym odżywaniem( bulimia, anoreksja, kompul-
sywne objadanie). Grożą bliskim samobójstwem, podejmują ostentacyjne próby w 
celu zatrzymania partnera, mają skłonności do uzależnień, ryzykownych zachowań, 
nie znają pojęcia umiaru w niemalże każdej dziedzinie życia. Odczuwają poczucie 
pustki, nudy, nie snują planów i nie obierają życiowych celów, które skłaniają podej-
mowania działań11.

2. Przykłady zaburzeń
Termin zaburzeń psychicznych, szczególnie na przestrzeni ostatnich kilku lat, jest 

trudny do określenia. Coraz trudniej ocenić jest czy coś jest ,,normalne”, czy ,,nie-
normalne”. Część zaburzeń łatwiej jest określić i wykryć. Oczywistymi zaburzeniami 
są np. halucynacje, czy zaburzenia. Niemniej jednak, w większości przypadków nie 
ma wyraźnych granic oddzielających stany chorobowe, od zwykłego przygnębienia, 
smutku, złości. Jakby nie było, obecnie jest to zjawisko powszechne, dotyka miliony 
ludzi na całym świecie, zarówno starszych, jak i młodszych. Zaburzenia mogą pro-
wadzić do rozpadu rodziny, problemów finansowych (w wyniku braku pracy, lub 
kosztów długotrwałego leczenia)12.

a) Syndrom Piotrusia Pana 
Syndrom Piotrusia Pana dotyka mężczyzn, którzy nie chcą nigdy dorosnąć. Żyje 

w świecie zabawy i wolności. Sprawia wrażenie osoby zadowolonej i usatysfakcjo-
nowanej z prowadzonego przez siebie stylu życiu. W rzeczywistości jednak Piotruś 
Pan żyje w permanentnym smutku. Nie dostrzega sensu w codziennej egzystencji, 
a swoją rozpacz ukrywa pod pozorami beztroski i wesołości. Taki stan rzecz jest 
szczególnie trudny, nawet nie tyle dla samego zainteresowanego, ale dla rodziny i 
bliskich żyjących na co dzień z taką jednostką. 

Piotruś Pan wykazuje się kilkoma znamiennymi cechami. Przede wszystkim ma 
problem z okazywaniem uczuć. W dzieciństwie może być bardzo wrażliwy, wręcz 
przewrażliwiony, z czasem jednak zaczyna tłumić w sobie emocje, a w ostateczności, 
sam nie potrafi rozróżnić swoich odczuć. „Wieczne dziecko” nie potrafi, a właściwie 
nie chce podejmować żadnych poważnych decyzji. Nie ma skonkretyzowanych pla-
nów i celów na przyszłość. Wszystko odkłada na później. Taki człowiek odczuwa 
ogromną potrzebę przynależności. Za przyjaciół obiera przypadkowe osoby, które 
często dostrzegają jego naiwność i wykorzystują to, manipulują. W grupie pełni rolę 
chłopca na posyłki, z którego można sobie kpić i żartować. Piotruś Pan odbiera to 
jako przejaw sympatii i uznania. Nie potrafi przyznać się do błędu i porażek. Ucieka 
od odpowiedzialności, często w świat narkotyków, które dają mu poczucie nieogra-
niczonych możliwości i braku problemów. 

Osoba z tym syndromem zazwyczaj czuje się odtrącona przez ojca, który jest jed-
nocześnie autorytetem. Kontakty z matką są napięte. Z jednej strony, chcąc udowodnić 

11  A. Mosiołek, Meandry psychiatrii, Psychiatria po dyplomie, wyd. Medical Tribune, nr 12/2013, s. 22-23
12  P. G. Zimbardo, R. L. Johnson, V. McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje, Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa 2010, s.110-111
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swoją dorosłość, Piotruś Pan, chce wyzbyć się wpływu rodzicielki, z drugiej strony, po-
trzebuje od niej pomocy i często zwraca się z prośbą w wielu kwestiach. Emocjonalna 
niedojrzałość zniechęca kobiety do kontaktów z taką osobą. Odczuwając lęk przed od-
rzuceniem Piotruś Pan ukrywa swoją wrażliwość pod maską twardego i bezdusznego 
Casanovy. Może popaść w dwie skrajności: izolować się od kobiet, bądź też, chcąc okazać 
swoją męskość, prowadzić bujne życie seksualne. Wbrew pozorom, nie szuka partnerki, 
która się nim zaopiekuje. Wręcz przeciwnie, to on chce pokazać swoją władzę i najlepiej 
będzie czuł się w relacji z kobietą niepewną siebie, która łatwo się od niego uzależni13.

b) Erotomania (seksoholizm)
Podobnie jak większość zaburzeń osobowości, tak i seksoholizm jest trudny do 

zdefiniowania. Niektóre środowiska medyczne twierdzą wręcz, iż zjawisko jako ta-
kie nie istnieje. Jakby nie było, może to być taki sam nałóg, jak alkoholizm, czy nar-
komania i wywoływać poważne skutki (głównie w psychice). Erotomania, to wzmo-
żona pobudliwość płciowa, nie tylko uzależnienie od seksu, ale też onanizowanie się, 
przeglądanie filmów, treści erotycznych i pornograficznych. U kobiet zaburzenie to 
jest określane jako nimfomania, u mężczyzn jest to satyryzm. 

Określa się kilka odmian erotomanii, np. erotomania trwała ( częsta zmiana partne-
rów, urozmaicone życie seksualne), erotomania nawracająca ( zachowania agresywne, 
przejawy homoseksualizmu),czy forma graniczna z nasilonymi fantazjami erotyczny-
mi. Rozwój Internetu, dostępu do niego sprzyja uprawianiu tzw. „cyberseksu”, czyli 
seksu w wyobraźni, poprzez rozmowę, często z nieznajomymi, za pomocą komuni-
katorów internetowych. Takie rozmowy mogą być połączone z masturbacją. Nawet 
rozmowa telefoniczna, czy smsy mogą sprzyjać rozładowaniu napięcia seksualnego. 

Za przyczynę zaburzenia, poza zwiększonym libido, uważa się m.in. kompleksy, 
nieśmiałość, zaniżone poczucie własnej wartości, niepewność i brak wiary we wła-
sne możliwości. Syndrom ten, często dotyka osoby, które były negatywnie oceniane 
przez partnerów, pod kątem swoich możliwości seksualnych. Podniecenie i orgazm 
uruchamiają proces uwalniania się endorfin, dają poczucie szczęścia i spełnienia. 
Uruchamia się ,,układ nagrody” , podobnie jak w przypadku innych uzależnień14.

c) Schizofrenia
Schizofrenia uznawana jest jedną z najbardziej popularnych chorób psychicznych 

dzisiejszych czasów. Prawdopodobnie powstaje w wyniku zaburzeń równowagi 
między chemicznymi substancjami chemicznymi w mózgu. Jest to silne zaburzenie 
osobowości, gdzie emocje, myśli i odczucia są tak zaburzone, że niemożliwa jest 
realna ocena rzeczywistości. Do objawów należą omamy, urojenia, dziwne zacho-
wanie, prowadzenie głośnych monologów, zaniedbywanie wyglądu , izolacja spo-
łeczna. Choroba ta uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Początek schizofrenii 
zazwyczaj przypada pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, jednak objawy często są baga-
telizowane. Osoba dotknięte zaburzeniem zazwyczaj ma fazy spokoju i remisji. Przy 
ostrych atakach, tracą kontakt z rzeczywistością, zapadają się w swój własny świat, 
do którego nikt nie ma dostępu. 

13  D. Kiley, Syndrom Piotrusia Pana, Wyd. Jacek Santorski & CO,, Warszawa 2007, s. 18-27
14  B. T. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wyd. Parpamedia, Warszawa 2009, 

s. 500-501
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Objawy schizofrenii, występujące w okresach aktywnych choroby podzielono 
na objawy pozytywne i negatywne. Pozytywne to m.in. omamy, głownie słuchowe. 
Chory słyszy głosy wewnątrz głowy, bądź z otoczenia. Rozmawiają one ze sobą, dys-
kutują, kłócą się. Rzadziej pojawiają się omamy wzrokowe, słuchowe, węchowe. Ba-
dania wykazały, iż w tracie urojeń mózg funkcjonuje tak, jakby odbierane bodźce 
były realne. Urojenia porównywać można do omamów, jednak zasadnicza różnica 
polega na tym, że, w przypadku urojeń, chory słyszy głosy, które przyporządkowuje 
konkretnym osobom, bądź instytucjom, i tak np. może podejrzewać, że jest śledzony 
przez policję, służby specjalne, czy mordercę. Objawy negatywne związane są z za-
nikiem podstawowych cech. Ekspresja schizofrenika jest bardzo uboga, wypowiedzi 
powolne, lakoniczne. Pojawia się apatia, brak chęci do codziennego funkcjonowania, 
jedzenia, dbania o wygląd i higienę15.

3. Współczesny świat jako źródło zagrożeń dla zdrowia psychicznego
a) Szkodliwe oddziaływanie cywilizacji na zdrowie psychiczne
Czasy, w których obecnie żyjemy przynoszą zarówno wiele korzyści, jak i wiele 

poważnych zagrożeń. Szerzące się ataki terrorystyczne, napady, morderstwa, spra-
wiają, że coraz bardziej boimy się o życie własne i naszych bliskich. Obawy te mogą 
przeobrazić się w chroniczne zaburzenia lękowe. Odczuwamy wtedy rozdrażnienie, 
wyczerpanie, zmęczenie, zaburzenia snu. Próbujemy uciekać od tychże stanów, co 
w rezultacie prowadzić może do psychopatologii. Unikanie doświadczeń emocjo-
nalnych powoduje odwrotne reakcje- większe cierpienie, nadużywanie substancji 
psychoaktywnych, szukanie silnych doznań. 

Zamartwianie się można również traktować jako próbę unikania negatywnych 
wydarzeń, bądź też jako system obronny przed tym, co złego może się wydarzyć w 
przyszłości. Jesteśmy wtedy w ciągłym stanie gotowości, przygotowani do walki, lub 
ucieczki. Zagrożenia często są jednak wyimaginowane i niezależne od nas w żaden 
sposób. Często jest to strategia, mająca na celu usunięcie z pamięci głębszych pro-
blemów, związanych z wydarzeniami z przeszłości16.

b) Brak sensu życia 
Wiele problemów psychicznych w dzisiejszych czasach, bierze się z poczucia bez-

sensu, braku życiowego celu. Brakuje nam czynników, które mogłyby nadać życiu 
głębsze znaczenie. Sens życia związany jest ze światopoglądem, który wprowadza 
ład i harmonię, a jego poszukiwanie wynika z potrzeby poznawania otaczającego 
nas świata. Sens życia to stan satysfakcji, poczucia spełnienia i szczęścia. Wiąże się z 
realizacją indywidualnych wartości. Sprawiają one, że człowiek jest w stanie wziąć 
odpowiedzialność za swoje czy, działania i całe życie. Każdy z nas sam powinien 
wypracować swoje standardy, stanowiące napęd do kreowania własnego życia. Re-
alizowanie celów zaspokaja potrzebę poznania sensu życia17.

Rozwój osobowości stanowi jedną z funkcji sensu życia. Życiowa satysfakcja daje 
nam poczucie spełnienia, dodaje pewności siebie, pozwala na dalszy rozwój, zdoby-

15  Schizofrenia. Poradnik, Lundbeck Poland, Warszawa 2018, s. 7-25
16  B. Hołyst, Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego, Wyd. PWN, Warszawa 2016, s. 541-544
17  Tamże, s. 549-550
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wanie wiedzy i doświadczeń. Analogicznie, brak poczucia sensu życia wprowadza 
nas w poczucie beznadziejności, apatię, następuje brak mobilizacji. Jeżeli potrzeba 
sensu życia, którą odczuwa każdy człowiek, nie zostanie zaspokojona, nasza osobo-
wość przeżywa kryzys, pojawiają się zaburzenia, uciekamy w świat używek, alienu-
jemy się od innych ludzi, od codzienności18.

Według większości psychologów doszukiwanie sensu życia zaczyna się w okresie 
dorastania, kiedy to młody człowiek zaczyna zastanawiać się nad funkcjonowaniem 
całego świata, zastanawiać się nad przyszłością. Kształtowanie własnych poglądów 
jest szczególnie intensywne w wieku 17-22 lat. Wtedy to powoli przestają wieść 
prym emocje i nastroje, ustępując miejsca logicznemu myśleniu i kształtowaniu ide-
ałów. W wieku tym potrzebujemy wzorów osobowościowych, dlatego też nastolat-
kowie zaczynają adorować osoby sławne, gwiazdy sportu, świata muzyki, telewizji. 
Chcą się z nimi identyfikować i naśladować19.

c) Depresja
Utrata sensu życia często prowadzi do depresji, która jest plagą naszych czasów. Bar-

dzo ciężko jednoznacznie ją określić, gdyż u każdego przebiega inaczej. Może występo-
wać zarówno u dzieci, jak i osób w podeszłym wieku. Depresja kojarzy się z przewlekłym 
smutkiem i obniżonym nastrojem, jednak stany te nie zawsze oznaczają chorobę. Obo-
jętność i apatia już bardziej będą pasować do opisu depresji. Chory nie ma na nic ochoty, 
nie dba o to jak wygląda, co ja co robi, nie wykazuje żadnego zainteresowania, jest bierny. 
Następują zaburzenia procesu myślowego, którego polegają na rzeczy z pozoru błahej. 
Otóż osoba dotknięta depresją nie przejmuje się sprawami obiektywnie ważnymi, swoją 
uwagę natomiast skupia na kwestiach błahych i nieistotnych. Osoba z zewnątrz np. w 
momencie, gdy usłyszy od drugiej osoby, że ta nie jest w stanie się ogolić, gdyż przekra-
cza to jego siły, uzna, iż mężczyzna ten jest zwykłym leniem. W rzeczywistości może to 
być już jeden z przejawów depresji. Dla tych osób każdy najmniejszy przejaw aktywno-
ści wymaga ogromnych pokładów energii. Dużym wysiłkiem jest nie tylko włączenie 
pilotem telewizji, ale nawet samo jej oglądanie, dlatego mogą sprawiać wrażenie otę-
piałych i mało inteligentnych. Pesymizm i widzenie świata w czarnych barwach nie jest 
niczym niezwykłym. Każdy z nas niewątpliwie ma ciężkie dni, kiedy wszystko wydaje 
się być złe, brzydkie i bez sensu. Nie jest więc to jednoznaczny wskaźnik depresji. Jednak 
jeśli czarnowidztwo dotyczy już własnej przyszłości a dokładniej jej braku. Osoba z de-
presją nie będzie mówiła o kwestiach. Które mają zdarzyć się w przyszłości, ponieważ 
nie widzi siebie w niej, nie planuje, gdyż nie zależy jej na życiu20.

d) Samobójstwa
Samobójstwa są niechlubnym skutkiem depresji, nałogów i zaburzeń osobowości. 

Co dziwne taka śmierć często dotyczy ludzi, którzy przetrwali najgorszą fazę depresji. 
Patrząc na statystyki można określić, że są to osoby przed czterdziestym rokiem życia, 
częściej kobiety niż mężczyźni i osoby rozwiedzione, lub żyjące w separacji. Z roku na 
rok wzrasta liczba nastolatków podejmujących próby samobójcze. Nasilenie lęków i 
obaw związanych z przyszłością jest jedną z głównych przyczyn pojawiania się my-

18  P. Socha, Psychologia rozwoju duchowego, [w:] Duchowy rozwój człowieka, UJ, Kraków 2000, s. 15-44
19  B. Hołyst, Bezpieczeństwo…, s.551-552
20  A. Antosik-Wójcińska, T. Parnowski, Ł. Święciński, Jak ćma - przejawy depresji w różnych okresach życia, 

ITEM Publishing, Warszawa 2012, s. 14-18
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śli samobójczych. Badania wykazały silny związek z podejmowaniem prób samobój-
czych, a: kłopotami rodzinnymi, miłosnymi, finansowymi, problemami zdrowotnymi, 
problemami w pracy/ zwolnieniem z niej. Samobójstwo to nie jest akt popełniony pod 
wpływem impulsu, chwili. Zazwyczaj jest to proces planowany przez długi czas 

Samobójstwo wywołane jest bólem, fizycznym, bądź psychicznym. Śmierć jest dla 
danej osoby jedyną formą ucieczki od cierpienia. Nie widzi już ona żadnego innego 
rozwiązania. Ból psychiczny może być równie silny, co ból ciała. Ogarnia cały umysł, 
towarzyszy mu poczucie winy, strach, poczucie samotności, obawa przed utratą bli-
skich, lęk przed starością, umieraniem. Samobójstwo to cały tragiczny proces roz-
grywający się w umyśle21. 

e) Chroniczne zmęczenie
Czasy w których żyjemy, wymagają od nas szybkiego tempa życia. Tak naprawdę 

słowo ,,zmęczenie” pojawia się w naszym życiu bardzo często. Jesteśmy zmęczeni 
pracą, dziećmi, partnerem, bezczynnością, prozą życia…

Zmęczenie może oznaczać wszystko, lub nie oznaczać nic. Zespół przewlekłego 
zmęczenia, to dolegliwość naszych czasów. Jest to długotrwałe zmęczenie psychiczne 
i fizyczne, częściej występujące u kobiet niż u mężczyzn. Często występuje przy de-
presji. Układ nerwowy ulega osłabieniu w wyniku przepracowania, stresu, czy prze-
bytych infekcji. Obecnie panujący styl życia doprowadza, iż coraz częściej spotykamy 
ludzi młodych, wykształconych, którzy zupełnie pozbawieni są sił i wigoru. Możemy 
odczuwać bóle głowy, mięśni, pojawiają się zburzenia snu, problemy z pamięcią, draż-
liwość. Dużym problemem jest to, że otoczenie nie traktuje tego schorzenia. Rodzina, 
pracodawca postrzegają daną osobę jako lenia, któremu nic się nie chce robić i liczy 
na pomoc innych. Również przyjaciele odsuwają się, gdyż nie chcą spędzać czasu z 
kimś, kto całe dnie spędza w łóżku i nie ma na nic ochoty. Taka sytuacja wprowadza 
chorego w izolację, samotność, co z kolei może doprowadzić do depresji. 

f) Styl życia
Tempo życia, ciągłe zmiany, tzw. „wyścig szczurów”, wywołują ogromny stres, co 

przekłada się na zdrowie psychiczne i fizyczne. Żywność nafaszerowana jest chemią, 
powietrze jest zanieczyszczone, szkodliwe substancje atakują z każdej strony nasz or-
ganizm, który nie nadąża się bronić. Z jednej strony chcemy żyć zdrowo, odpowiednio 
się odżywiać, jednak ciężko uciec od zagrożeń cywilizacyjnych. Pokus jest bardzo wie-
le. Dlatego wiele zależy od nas samych, od naszego samozaparcia i determinacji. Naj-
lepszym lekarstwem jest zapobieganie. Trzeba brać odpowiedzialność za swoje czyny, 
rodzinę, obowiązki, ale również za zdrowie, bez którego nie jesteśmy, ostatecznie, w 
stanie normalnie funkcjonować. Zmęczenie i brak chęci do życia wywołują głownie 
czynniki zewnętrzne z którymi możemy walczyć. Chroniczne zmęczenie, to nie jest 
stan który można bagatelizować. Całkowite wyczerpanie odbiera chęci do życia. Nikt 
nie chciałby budzić się wycieńczony niczym po przebytym maratonie. Czasami warto 
zrezygnować z wyścigu po karierę, pieniądze, sławę, a w zamian uzyskać coś cenniej-
szego- zdrowie swoje i rodziny22.

21  R. C. Carson, J. N. Butcher, S. Mineka, Psychologia…, s.385-390
22  B. Hołyst, Bezpieczeństwo…, s. 577-580
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Zakończenie 
Można by rzec, że zaburzenia osobowości to plaga naszych czasów. Jeszcze kilka 

lat temu nie mówiło się o tym głośno, ludzie bali się otrzymania przez społeczeń-
stwo łatki ,,wariata”. Obecnie pomoc psychologa, korzystanie z porad psychotera-
peuty jest wręcz modne. 

Często jedna dolegliwość wywołuje drugą, dlatego przy terapii ogromną rolę po-
winni odgrywać bliscy chorego, powinni być oni największym wsparciem. Każdy z 
nas ma problemy, jednak nie wszyscy potrafią sobie z nimi poradzić na poziomie 
umysłu. Żyjemy w ciągłym biegu nie doceniając tego co mamy: zdrowie, rodzinę, 
przyjaciół. Depresja, nerwica, czy schizofrenia może dotknąć każdego, dlatego war-
to zgłębiać tę obszerną tematykę, korzystać z poradników, dzięki którym możemy 
dowiedzieć się jak radzić sobie ze stresem, jak rozładować napięcie. Rozmowy z oso-
bami, które przechodziły przez tę ciężką drogę, z pewnością rzucą nowe, inne niż do 
tej pory na ludzki umysł. 

 
Streszczenie:
Termin zaburzeń osobowości w dzisiejszych czasach jest bardzo popularny. Czę-

sto używany jest w mediach, słyszymy o sławnych osobach, które mają zaburzenia 
osobowości. Jednak, czy tak naprawdę mamy świadomość, co to hasło tak naprawdę 
oznacza ? 

W niniejszej pracy chciałam przedstawić temat zaburzeń, który jest bardzo ob-
szerny. Starałam się poruszyć najważniejsze kwestie, takie jak typy osobowości, 
rodzaje zaburzeń. Wspomniałam również o depresji, która jest chorobą XXI wieku, 
podobnie jak chroniczne zmęczenie. Moim celem było również ukazanie, iż obecne 
czasy i tryb życia wpędzają nas w choroby, które są chorobami duszy i umysłu, a 
przez to, znacznie trudniej je wyleczyć. 

Słowa kluczowe: zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne, zaburzenia

Summary:
Personality disorders in the contemporary world
The term: personality disorders is very popular. It’s often used in the media. We 

hear about famous people which have personality disorders. But, that we really 
know, what that password means?

In this project I wanted to present the subject of the disorder, which is very exten-
sive. I tried to show the most important issues, such as personality types, types of 
disorders. I also wrote about depression , which is disease of the 21st century, as 
well as a long, continuous fatigue. I want also to show, that the present times make, 
that we are often sick, and these are diseases of the spirit and mind, and it’s a reason 
why it’s hard to cure. 

Keywords: personality disorders, mental disorders, disorders 
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Wprowadzenie
Zarządzanie to wyrażenie bardzo często stosowane w różnego typu sytuacjach czy 

kontekstach. W praktyce, nieustannie podlegamy procesom zarządzania lub też sami 
realizujemy takie procesy. Także zjawiska na pierwszy „rzut oka” wydające się nie 
mieć związku z zarządzaniem wypełniają jego elementy definicyjne. Efektywne zarzą-
dzanie wymaga posiadania wiedzy z wielu dziedzin. Osoba zarządzająca musi umieć 
współpracować w zespole, musi też umieć kierować, negocjować czy motywować. 
Ponadto, powinna umieć wykonywać podstawowe zadania techniczne, których re-
alizacja jest wymagana w danej organizacji. Menedżer powinien wykazywać również 
szereg innych kompetencji, jak na przykład: zarządzanie czasem, kreatywność, radze-
nie sobie ze stresem czy umiejętność rozwiązywania konfliktów. W artykule zostaną 
ukazane wybrane aspekty nauk o zarządzaniu oraz ich interdyscyplinarność.

Pojęcie „zarządzania”
W piśmiennictwie można odnaleźć dylemat odnośnie tego, czy zarządzanie to 

sztuka czy nauka. Praktykujący twierdzą, że jest to połączenie dwóch wymienio-
nych elementów i nie można tego precyzyjnie rozstrzygnąć1. Nauki o zarządzaniu 
są stosunkowo młode, bowiem mają około 100 lat, a więc porównaniu z innymi dys-
cyplinami jest to niezbyt długi okres rozwoju2. Mówi się, że w tym okresie czasu 
powstało tyle definicji, ilu autorów podjęło się tego zadania, a pomimo to ciężko 
jest odnaleźć jedną właściwą, akceptowaną przez wszystkich wersję. Griffin określa 
zarządzanie jako: „zestaw działań, obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, 
organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie, kierowanych 
na zasoby organizacji (zasoby: ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wy-
konywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skutecz-
ny”3. Ponadto, określa on termin „sprawny” jako „wykorzystujący zasoby mądrze i 
bez zbędnego marnotrawstwa”, zaś termin „skuteczny” – „podejmujący właściwe de-

1  J. Kisielnicki, Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2008, str. 13.

2  A. Styś, K. Łobos, Współczesne problemy zarządzania i marketingu, Difin, Warszawa 2016, str. 11.
3  R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, str. 7.

Interdyscyplinarny charakter nauk o 
zarządzaniu

Student Politechniki Rzeszowskiej na kierunku „zarządzanie” oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubel-skiego na kie-
runku „prawo”. W 2018 roku zdobył tytuł licencjata na kierunku „zarządzanie”. Zainteresowania to: zarządzanie 
zasobami ludzkimi oraz prawo gospodarcze.

 

 lic. Piotr Chmiel - Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie, KUL JPII w Lublinie
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cyzje i z powodzeniem wprowadzający je w życie”4. Szczególnie należy zwrócić uwa-
gę na te dwa przymiotniki, bowiem przedsiębiorstwo może produkować w sposób 
sprawny dany produkt, jednak w sytuacji, kiedy nie będzie na niego zapotrzebowa-
nia na rynku, na przykład w sytuacji, gdy można odnaleźć inny produkt spełniający 
te same potrzeby, a ponadto posiada dodatkowe – nie odniesie ono sukcesu5. Inna 
definicja zarządzania mówi, że „dotyczy ono przede wszystkim ludzi, a jego celem 
jest takie współdziałanie wielu ludzi, które pozwala zneutralizować słabości i mak-
symalnie wykorzystać talenty i silne strony uczestników”6. 

Koźmiński i Jemielniak piszą, że zarządzanie „polega na zapewnieniu (świadomym 
stworzeniu) warunków, by organizacja działała zgodnie ze swymi założeniami, czyli 
realizowała swoją misję, osiągała zgodne z nią cele i zachowywała niezbędny poziom 
spójności, umożliwiający przetrwanie, czyli wyodrębnienie z otoczenia i rozwój, czyli 
realizację misji i celów w przyszłości. Chodzi więc po pierwsze, o nadanie kursu orga-
nizacji, a po drugie, by jak dobrze dowodzony okręt podążała wytyczonym kursem”7. 
Zarządzanie można też określić jako „konstruowanie rzeczywistości z dostępnych 
zarządzającemu elementów: pomysłów, ludzi i relacji między nimi, instytucji formal-
no-prawnych, środków materialnych (maszyn, urządzeń, budynków, materiałów czy 
wyrobów gotowych) i pieniężnych, a także praw do dysponowania nimi”8.

Termin „zarządzanie”, oprócz przeznaczenia stricte naukowego, używany jest także 
w języku potocznym w wielu różnych kontekstach i sytuacjach. Można nawet stwier-
dzić, iż można zarządzać wszystkim i tak na przykład: zarządzać można przedsiębior-
stwem (lub inną organizacją), państwem, ludźmi, konfliktem, talentami czy czasem. 
Łukasz Sułkowski pisze, że: „współcześnie określenie zarządzania jest nadużywane 
w odniesieniu do wszystkich procesów społecznych (np. zarządzanie konfliktem czy 
zarządzanie kulturą organizacyjną), a nawet w odniesieniu do bytów abstrakcyjnych 
(zarządzanie chaosem)”9. Nauki o zarządzaniu charakteryzują się złożonością podej-
mowanych czynności, które mogą mieć swoje źródła w różnych dziedzinach nauk. 
W związku z nieustannym rozwojem nauk o zarządzaniu kluczowe jest sięganie do 
innych dziedzin nauki, które okażą się pomocne w kształtowaniu rozwoju organi-
zacji lub innego przedmiotu dotyczącego zarządzania. „Zarządzanie jest nauką in-
terdyscyplinarną. Oznacza to, że nie istnieje samodzielnie w oderwaniu od innych 
dziedzin, a wręcz przeciwnie, łączy w sobie wiedzę nauk humanistycznych, ścisłych i 
przyrodniczych”10. Co więcej, Koźmiński i Piotrowski piszą, iż istotą zarządzania jest 
„panowanie nad różnorodnością i przekształcenie potencjalnego konfliktu w współ-
pracę. Współpraca zmierza do zapewnienia organizacji przetrwania i rozwoju, doty-
czy zarówno wnętrza, jak i partnerów znajdujących się na zewnątrz”11.

Peter Drucker wskazuje na siedem cech, które odnoszą się do dobrego zarządzania, a są 
nimi12:

4  Ibidem.
5  Ibidem.
6  P.F. Drucker, Skuteczne zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 76.
7  A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2008, s. 16.
8  A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 56. 
9  Ł. Sułkowski, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005, s. 54.
10  K. Czainska, Odkryć zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
11  A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, op. cit., s. 57.
12  Ibidem, s. 62-67.
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zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi – jest to najważniejszy element każ-
dej organizacji;

zarządzanie jest głęboko osadzone w kulturze – tradycja czy zwyczaje powinny 
zostać uszanowane. Różnią się one w zależności od danej grupy społecznej, tak więc, 
aby efektywnie na nich oddziaływać należy znać ich kulturę;

zarządzanie wymaga prostych i zrozumiałych wartości, celów działania i zadań, 
jednoczących wszystkich uczestników organizacji – kluczem jest zaangażowanie 
emocjonalne i postawienie ambitnych celów, tak by dążenie do ich realizacji było 
satysfakcją samą w sobie;

zarządzanie powinno doprowadzić do tego, by organizacja była zdolna do uczenia 
się – istotne jest, aby w dobie nieustannego rozwoju, praktycznie na każdym polu, 
organizacja była w stanie przyswajać nowości, udoskonalać procesy czy wykorzy-
stywać nowo powstałe szanse wskutek na przykład rozwoju technologicznego;

zarządzanie wymaga komunikowania się – jest ono oparte na przepływie infor-
macji wewnątrz organizacji oraz z jej otoczeniem. Ważne jest, by komunikaty były 
zrozumiałe, docierały do odbiorców we właściwym czasie oraz wywoływały skutki 
zgodne z intencją nadawcy;

zarządzanie wymaga rozbudowanego systemu wskaźników, które będą pozwalały 
śledzić kluczowe procesy dla funkcjonowania i rozwoju organizacji;

zarządzanie musi być jednoznacznie zorientowane na podstawowy i najważniejszy 
ostateczny rezultat, jakim jest zadowolony klient. Organizacja powinna ciągle moni-
torować zapotrzebowania konsumentów, aby była w stanie realizować swoją misję 
w sposób efektywny. Produkt musi zawierać wartość dla odbiorcy, a tym samym 
– wymaga to ciągłego pogłębiania wiedzy o nim i podążania za jego potrzebami i 
pragnieniami.

Można także wskazać, nieco odmiennych od wskazanych wyżej, osiem zasad, któ-
re opracowali Peters i Waterman na podstawie analizy amerykańskich organizacji, 
które nieprzerwanie od 20 lat osiągały zysk, a są to13:

skłonność do działania: lepiej zrobić cokolwiek niż poddać zagadnienie kolejnym 
cyklom analiz i sprawozdań komisji;

monitorowanie potrzeb klienta, znajomość jego pragnień, preferencji i zaspo-
kojenie ich;

autonomia i przedsiębiorczość: podział na wiele małych przedsiębiorstw, a także 
wspieranie ich w ich własnej autonomii i walce rynkowej;

wydajność dzięki ludziom: zakorzenienie u pracowników poczucia wartości ich 
własnej pracy i przekonanie o korzyściach wynikających z efektywnej pracy;

podtrzymywanie własnej specjalności – oznacza skupienie na takiej działalności, 
którą przedsiębiorstwo wykonuje możliwie najlepiej;

bezpośredni kontakt oraz motywacja przez wartość: kierownictwo powinno 
funkcjonować jak najbliżej fundamentalnej działalności organizacji;

prosta struktura organizacyjna, mała ilość szczebli zarządzania, nierozbudowany 
sztab, a co się z tym wiąże – niezbyt duża ilość osób na wyższych szczeblach;

dyscyplina oraz swoboda; takie organizowanie atmosfery, które będzie sprzyjało 
rozwojowi i swobodzie pracowników; kreowanie wartości, z którymi pracownicy 
będą chcieli się utożsamiać.

13  T. J. Peters, R. H. Waterman, Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Medium, Warszawa 2000.
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Analizując powyższe, można wskazać, że kluczowym wydaje się być ciągłe reago-
wanie na zmieniające się otoczenie, a w tym klientów – podstawę istnienia każdego 
przedsiębiorstwa. Należy też tworzyć takie warunki, w których pracownicy będą 
chcieli przebywać i rozwijać, dzięki czemu łatwiej i efektywniej osiągnąć cel przed-
siębiorstwa.

Menedżerowie
Osobą, która jest odpowiedzialna za realizację procesów zarządzania14 nazywa 

się menedżerem lub kierownikiem. Kotler wskazuje, że do zadań takiej osoby nale-
ży: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie (czyli kiero-
wanie ludźmi) oraz kontrolowanie15. Naturalnym jest, że ilość menedżerów zależy 
od danej organizacji czy stopnia jej rozwoju, ale także uzależniona jest od kultury, 
konkretnej sytuacji czy specyfiki działalności16. Kierownik to przełożony danego ze-
społu pracowników17. Są oni odpowiedzialni za pracę takiego zespołu oraz za jej 
rezultaty18. Mogą nie zajmować się stricte wykonaniem produktu, jednak stoi przed 
nimi szereg innych zadań na czele z przewodnictwem grupy osób, której celem jest 
osiągnięcie satysfakcjonującego rezultatu dla organizacji. John Bramham opisuje, że 
„menadżerowie muszą stale sprawdzać, jak kierowana jest ich organizacja. Czy cho-
dzi o nadzór nad finansami, czy kontrolę zadłużenia, czasu realizacji zamówienia, 
jakości produktów lub usług, absencji, albo rotacji pracowników- trzeba wytrwale 
monitorować stan organizacji i poszukiwać sposobów jego poprawy”19.

Menedżerowie (kierownicy) zajmują różnorakie stanowiska, które można przed-
stawić w formie piramidy. U jej szczytu znajdują się menedżerowie (kierownicy) 
najwyższego szczebla, czyli pełniący funkcje na przykład: dyrektora generalnego lub 
naczelnego, prezesa czy wiceprezesa. Niżej w piramidzie znajdują się menedżerowie 
(kierownicy) średniego szczebla, a są nimi zastępcy kierowników większych dzia-
łów czy dyrektorów. Podlegają oni kierownikom najwyższego szczebla, jednak sami 
pełnią funkcje menedżerskie wobec im podległym pracownikom, czyli kierowników 
niższego szczebla oraz wykonawców. Na niższym poziomie piramidy odnaleźć moż-
na kierowników (menedżerów) niższego stopnia, nazywani też kierownikami linio-
wymi. Są to kierownicy zajmujący się precyzyjnie wskazaną grupą pracowników, 
czyli na przykład: kierownik magazynu, kierownicy biur, czy brygadziści. Nadzorują 
pracowników wykonawczych20.

Koźmiński i Piotrowski opisują jakie warunki musi spełniać menedżer21. Po pierw-
sze, menedżer powinien wykazywać się szeregiem cech psycho-fizycznych. Taki kie-
rownik powinien być przede wszystkim odporny na stres, być w stanie utrzymywać 
trzeźwość umysłu, by być w stanie reagować i podejmować właściwe decyzje, a jest 
to szczególnie istotne w sytuacji bardzo długiego i stresowego dnia pracy. Ważne 
jest by menedżer potrafił odróżnić sferę zawodową od prywatnej, to znaczy, żeby 

14  R. W. Griffin, op. cit., s. 8.
15  Ibidem.
16  Por. A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, op. cit., s. 17.
17  J. Kisielnicki, op. cit., s. 17.
18  A. Hamrol, Strategie i praktyki sprawnego działania. Lean, Six Sigma i inne, PWN, Warszawa 2016, s. 160.
19  J. Bramham, Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 18.
20  J. Kisielnicki, op. cit., s. 17-18.
21  A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, op. cit., s. 70.
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nie odbierał wszystkiego personalnie i żeby w każdym momencie mógł „na chłodno” 
przeanalizować sytuację. Po drugie, istotna jest motywacja, która pozwoli na ciągły 
rozwój, na osiąganie kolejnych celów i nie spoczywanie na już osiągniętych. Po trze-
cie, menedżerowie muszą umieć i chcieć oddziaływać na pracowników, bowiem to 
jest jednym z ich zadań – muszą umieć wcielić się w ich sytuację i zrozumieć, dla-
czego zachowują się w określony sposób, muszą też umieć oddziaływać na każdego 
pracownika z osobna, gdyż nierzadko reagują oni w różny sposób i wymagają indy-
widualnego podejścia, dzięki któremu można zmaksymalizować ich efektywność. 
Po czwarte, ważne jest, aby menedżerowie stale podnosili swoje kwalifikacje, byli w 
stanie przyswajać „nowinki rynkowe”, czy też posiadali umiejętność szybkiego ucze-
nia się. Menedżer powinien mieć rozległa wiedzę, tak, aby był w stanie prawidłowo 
reagować na zmieniające się otoczenie. Powinni oni mieć także umiejętność syntezy 
różnych wyników, prognoz – umiejętność „łączenia faktów” celem podjęcia właści-
wych działań. Po piąte, menedżer powinien się wykazywać szeregiem umiejętności, 
niezależnie od specjalistycznego wykształcenia. Znajomość języków obcych, prowa-
dzenie dyskusji czy negocjacji, obsługa programów komputerowych wykorzystywa-
nych w organizacji czy analiza danych to tylko niektóre z nich. Po szóste, kierownik 
powinien mieć wystarczającą ilość czasu na spokojne przeanalizowanie sytuacji, na 
refleksję, ale także dużą ilość energii, by móc mieć wszystko „pod kontrolą”22.

Menedżer powinien nieustannie budować swoją pozycję, dobre imię, reputację po-
przez stanowczość, dotrzymywanie terminów, obietnic czy słowność w kwestiach finan-
sowych. Można wymienić pięć elementów, dzięki którym menedżer może się rozwijać i 
dążyć do „doskonałości”, a są to: samoświadomość, solidne wykształcenie ogólne, ciągle 
aktualizowana wiedza i umiejętności specjalistyczne, opanowanie wiedzy i umiejętności 
praktycznych w dziedzinie zarządzania oraz doskonalenie osobiste obejmujące komuni-
kację, przewodzenie, zagospodarowanie czasem czy nauka języków obcych23.

W literaturze wymienia się szereg spostrzeżeń, według których kierownicy po-
winni postępować, a wśród nich można wymienić na przykład: 

- autorytet – menedżer powinien mieć takowy wśród pracowników, aby wykonali 
oni jego polecenia, ale także go szanowali;

podział pracy – chodzi tutaj o wykonywanie zadań, na których osoby znają się 
najlepiej, gdyż tylko wówczas gwarantuje to najlepsze rezultaty;

- inicjatywa – oznacza takie stworzenie warunków, w których wykonawcy pole-
ceń będą w stanie zrealizować swoje plany;

odpowiednie traktowanie personelu – wymaga to sprawiedliwego, ale też możli-
wie życzliwego podejścia do nich;

- dyscyplina – obowiązkiem członków organizacji jest przestrzeganie regulami-
nów czy zarządzeń przełożonych, ale także istotny jest sprawiedliwy system nagra-
dzania i karania pracowników24.

Rozwój teorii zarządzania
Za początek zarządzania przyjmuje się rok 3000 p.n.e., kiedy to Sumerowie wy-

korzystywali spisane przepisy i reguły, a Egipcjanie stosowali metody zarządzania 

22  Ibidem, s. 70-74.
23  Ibidem, s. 75-76.
24  J. Kisielnicki, op. cit., s. 20-21.
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pomocne przy budowie piramid. Za prekursorów uważa się Sokratesa, który wypo-
wiedział się na temat praktykowania i koncepcji zarządzania oraz Platona25. Inten-
sywniejsze badania nad istotą zarządzania rozpoczęły się z końcem XVIII wieku, kie-
dy to Robert Owen – sam władając fabryką – doszedł do wniosku, że wprowadzając 
zmiany na korzyść pracowników, takie jak: krótszy czas pracy czy posiłki pracow-
nicze, zwiększając wiek zatrudnianych dzieci czy oddanie zatrudnionym należnego 
im szacunku – wpłynie pozytywnie na działalność produkcyjną. Za kolejnego pre-
kursora należy uznać Charlesa Babbage, który pomimo zamiłowania do efektywno-
ści produkcji jako takiej, zauważał konieczność rozwoju stosunków między kadrą 
pracowniczą a kierownictwem, bowiem wpływają one owocnie na obydwie strony26. 

Na przestrzeni lat ukształtowały się tak zwane szkoły zarządzania. Głównie w 
literaturze wymienia się trzy, a mianowicie27:

- szkołę klasyczną,
- szkołę stosunków międzyludzkich oraz
- szkołę ilościowo-systemową.
Za początki szkoły klasycznej należy uznać koniec XIX wieku, kiedy to nastąpił roz-

wój przemysłu i bankowości. W zakresie tej szkoły ukształtowały się dwa podejścia: 
zarządzanie naukowe, a także zarządzanie administracyjne. Twórcą pierwszego z 
wymienionych był F. W. Taylor – dał on początek rozwojowi, innowacjom w zakresie 
tworzenia odpowiednich stanowisk pracy i podnoszenia umiejętności praktycznych 
przez pracowników, co naturalnie miało wpływ na poprawę jakości wyrobów. Opra-
cował on proces opierający się na czterech krokach, dzięki którym można poprawić 
efektywność i skuteczność. Krok 1 polega na naukowej analizie każdego detalu doty-
czącego pracy na określonym stanowisku. Krok 2 odnosi się do wybierania pracow-
ników w sposób naukowy, a następnie kształcenie ich w taki sposób, aby wykonywali 
swoje zadania w zgodzie z punktem pierwszym. Krok 3 dotyczy kontroli i nadzoru siły 
roboczej. Krok 4, a zarazem ostatni, mówi o ciągłej preparacji pracy przy wykorzysta-
niu pracowników. Taylor prowadził także badania, eksperymenty, które pozwoliły go 
nazywać prekursorem ergonomii. Współpracownik Taylora – H. L. Gantt opracował 
z kolei innowatorski wówczas sposób wynagradzania za pracę, którego podstawą 
było ewidencjonowanie czynności pracowników, czas ich wykonania i procedury 
premiowania w określonej organizacji. Polskim najwybitniejszym reprezentantem 
tego podejścia był K. Adamiecki28. Zarządzanie administracyjne rozwijało się w tym 
samym czasie, co zarządzanie naukowe, a jego istotą jest skupienie na zarządzaniu 
dana organizacją jako całością. H. Fayol jest uznawany za prekursora tego podejścia, 
a jego badania opierały się na uporządkowaniu funkcji przedsiębiorstwa, takich jak: 
handlowych (dotyczących sprzedaży i zakupu), wymiany finansowej (zdobycie kapi-
tału i jego obrót), technicznych (produkcja), rachunkowości (analizy, statystyki) oraz 
administracyjnych. Innym przedstawicielem zarządzania administracyjnego był M. 
Weber – twórca podejścia biurokratycznego. Zarówno zarządzanie naukowe jak i za-
rządzanie administracyjne, tworzące razem szkołę klasyczną można uznać komple-
mentarne względem siebie, gdyż funkcjonują one razem, uzupełniają się. Ich sława 

25  R. W. Griffin, op. cit., s. 40-41.
26  Ibidem.
27  J. Kisielnicki, op. cit., s. 46.
28  Ibidem, str. 46-48.
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może być oparta na prostocie i czytelności rozwiązań29. 
Szkoła stosunków międzyludzkich nazywana również szkołą psychologiczną lub 

behawioralną. Nacisk tutaj jest położony na psychologiczne podstawy działań, za-
chowań pracowników, a nie – jak to miało miejsce w przypadku szkoły klasycznej 
–  pomijaniu ich. Reprezentanci tej szkoły E. Mayo czy A. Maslow. Badania prowadzo-
ne przez Mayo, które polegały na zmianie świateł dla pewnej grupy pracowników 
i zaobserwowania, w jaki sposób zareagują wszyscy pracownicy. Ku zaskoczeniu, 
przy zmianie światła jednej z grup – wzrastała efektywność pracy z obu grupach 
poddanych eksperymentowi. Udowodniło to, iż warunki, w których znajdują się 
pracownicy i ich zachowania odgrywają znaczącą rolę30. Zaś Maslow jest twórcą pi-
ramidy, która odnosi się do hierarchicznie wskazanych potrzeb człowieka, a więc 
determinantów jego zachowań. Piramida została podzielona na pięć poziomów – 
u podstawy są potrzeby fizjologiczne, wyżej – potrzeba bezpieczeństwa, następnie 
potrzeba przynależności, potrzeba szacunku i u jej szczytu znajduje się potrzeba 
samorealizacji. Zasadą jest, że człowiek, który zaspokoi potrzeby fizjologiczne przej-
dzie o poziom wyżej – do potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby przynależności i tak 
dalej. Przykładami dla tej piramidy w odniesieniu do przedsiębiorstwa mogą być dla 
potrzeb fizjologicznych na przykład: gwarancja płacy, dla potrzeb bezpieczeństwa 
– system emerytalny, dla potrzeb przynależności – grupa znajomych w pracy, dla 
potrzeby szacunku – stanowisko czy osobno wydzielone biuro, a dla potrzeby samo-
realizacji może to być praca, dzięki której osoba rozwija się i ma poczucie spełnienia. 
Należy jednak zauważyć, że nie wszyscy pracownicy będą kierowali się wszystki-
mi ze wskazanych potrzeb, nie wszyscy będą mieć taką samą hierarchię potrzeb31. 
Pomimo braku kompleksowości podejścia do zarządzania jako całości – tak jak w 
przypadku szkoły klasycznej, szkoła psychologiczna wywarła wpływ w zakresie po-
szanowania pracownika; zaczęto doceniać zasób ludzki organizacji oraz zaczęto od-
chodzić od przedmiotowego traktowania członków organizacji, przedsiębiorstwa.

Szkoła ilościowo-systemowa rozwinęła się w czasie II wojny światowej, co czyni ją 
najmłodszą ze wskazanych szkół zarządzania. Jest to połączenie metod ilościowych 
wspomaganych technologią informacyjną, głównie komputerami. Analizując tę szko-
łę można wymienić dwa nurty, a mianowicie teorię ilościową zarządzania oraz ana-
lizę systemową32. Pierwszy z wymienionych nurtów wykorzystuje modele, schematy 
matematyczne, które mają za zadanie opisywać rzeczywistość. Wspomaga zwłasz-
cza podejmowanie decyzji, kiedy zagadnienie jest złożone i uwarunkowane licznymi 
zmiennymi. Zastosowanie metody może mieć miejsce w przypadku wartości mierzal-
nych, co decyduje o tym, że nie wszystkie problemy można rozwiązać przy ich zasto-
sowaniu. Analiza systemowa definiuje organizację jako zespół licznych podsystemów, 
między którymi występują ciągłe relacje i które oddziałują na siebie. Są tu wykorzy-
stywane metody ilościowe. Podejściu ilościowo-systemowemu zarzuca się dążenie 
do zbyt sformalizowanego języka. Przy zastosowaniu tego podejścia należy jednakże 
pamiętać o rozwiązaniu problemów zarówno jakościowych, jak i ilościowych. 

29  Ibidem.
30  Ibidem.
31  Ibidem, s. 52.
32  Ibidem, s. 54.
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Podsumowanie
Nauki o zarządzaniu nie istnieją w oderwaniu od innych dyscyplin naukowych, bo-

wiem łączą one w sobie nauki ścisłe, humanistyczne i przyrodnicze. Za początek za-
rządzania uważa się rok 3000 p.n.e., jednak jako dyscyplina nauki o zarządzaniu mają 
około 100 lat, co czyni je stosunkowo młode, jednak od samego początku nieprzerwa-
nie rozwijają się. Sprzyja temu chociażby rozwój technologii. Zarządzanie odnosi się 
przede wszystkim do ludzi, do pracowników jako najcenniejszego zasobu przedsię-
biorstwa. Jednak ważne jest też skuteczne komunikowanie się – zarówno wewnątrz 
organizacji, jak i poza nią. Zarządzający musi mieć cały czas na uwadze cel, istotę po-
wstania i funkcjonowania przedsiębiorstwa – zaspokojenie potrzeb i pragnień konsu-
mentów. Przy tym jednak istotne jest, aby nieprzerwanie uczyło się ono – aby było w 
stanie rozwijać się w każdej możliwej sferze. Bardzo ważną osobą w procesie zarządza-
nia jest menedżer (kierownik). Jest to osoba, która, w zależności od stanowiska, ma za 
zadanie kierować pracami zespołu, rozwiązywać konflikty czy motywować pracowni-
ków. Dobry menedżer powinien mieć odpowiednie cechy, dzięki którym będzie mógł 
przewodzić pracom zespołu. Na przestrzeni lat ukształtowały się różnorakie podejścia 
do zarządzania. Można wymienić trzy podstawowe, czyli: szkołę klasyczną, szkołę sto-
sunków międzyludzkich oraz szkołę ilościowo-systemową. Każda z nich opiera się na 
nieco innych fundamentach, jednak właściwym wydaje się spojrzenie na każde z tych 
podejść i wybranie odpowiednich wskazówek dla danej organizacji. Nie należy tym sa-
mym kurczowo trzymać się jednego poglądu, ale czerpać z ich wszystkich, analizować 
i wyciągać wnioski. Sposób zarządzania może być inny dla każdej organizacji, jednak 
należy pamiętać i mieć „przed oczyma” kilka najważniejszych elementów, które będą 
wspólne dla każdej z nich, takie jak: misja, pracownicy, ciągły rozwój czy ostatecznie – 
kluczowy element funkcjonowania każdej organizacji – jego odbiorców.

Streszczenie:
Celem pracy jest wskazanie interdyscyplinarnego charakteru nauk o zarządzaniu. 

W artykule wyjaśniono pojęcie „zarządzania”, wskazano jego kluczowe elementy oraz 
zasady, zgodnie z którymi funkcjonują osiągające sukcesy przedsiębiorstwa. Następnie 
zdefiniowano termin „menedżer” (kierownik), wyliczono ich stanowiska i cechy, który-
mi powinien się charakteryzować. W ostatniej części artykułu wskazano trzy główne 
podejścia (szkoły) zarządzania i podkreślono, na czym opierała się każda z nich.

Słowa kluczowe: zarządzanie, menedżer, kierownik, interdyscyplinarność

Summary:
The purpose of the work is to indicate the interdisciplinary nature of manage-

ment sciences. The article explains the concept of “management”, indicates its key-
-elements and the principles according to which successful enterprises operate. 
Next, the term “manager” was defined, their positions and features that the manager 
should be characterized. In the last part of the article three main approaches of ma-
nagement were indicated and it was emphasized what each of them was based on.

Keywords: management, manager, interdisciplinary



ARTICLES

234

Bibliografia:
Bramham J., Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2004.
Czainska K., Odkryć zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Drucker P.F., Skuteczne zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2018.
Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Polskie Wydawnic-

two Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Koźmiński A. K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademic-

kie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2013.
Peters T. J., Waterman R. H., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Medium, War-

szawa 2000.
Styś A., Łobos K., Współczesne problemy zarządzania i marketingu, Difin, Warsza-

wa 2016.
Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 

W drodze do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. 
Z wizytą u Państwa Syldatków w Garczegorzu. 



TEORETYCY I WYCHOWAWCY

235

Uniosceptyczna koncepcja patriotyzmu 
gospodarczego S. Papieża i P. Döerre’go
w rolnictwie.

 

dr Marek Mariusz Tytko – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  

Wstęp
Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie uniosceptycznej koncepcji patrio-

tyzmu gospodarczego w publikacji katolickiego apologetyka Stanisława Papieża 
(ur. 1965) i Piotra Döerre’go (ur. 1973) w zakresie argumentacji przydatnych dla 
edukacji patriotycznej (patriotyzm gospodarczy w zakresie rolnictwa, szerzej: w 
ekonomii). W poprzednich tekstach z tejże serii „uniosceptycznej” nie wyczerpano 
tematyki w ramach omawianego modelu patriotyzmu. Stąd obecny przyczynek, któ-
ry uzupełnia tę problematykę. Przy powstawaniu artykułu stosowano historiogra-
ficzną metodę badań (analizę dokumentów).

Przytoczony zestaw argumentów katolickich polityków narodowych na rzecz nie-
wstępowania do UE — to argumenty gospodarcze, głównie dotyczące rolnictwa, aby 
rozwijać własną gospodarkę narodową poza strukturami UE. Dbałość o własny, go-
spodarczy interes narodowy w ramach polskiego modelu patriotyzmu, także w zakre-
sie naszej gospodarki, narodowego interesu gospodarczego, szczególnie rolnictwa, 
jest rzeczą zawsze aktualną, choć cytowana argumentacja ma już wartość historyczną. 

P. Döerre i S. Papież wskazali także na szereg przykładów z byłego NRD (ponad-
pięciokrotny spadek zatrudnionych w sektorze rolnym, depopulacja), Portugalii z 
dziedziny rolnictwa, świadczących o tym, że Polska nie powinna wchodzić do UE, 
lecz samodzielnie rozwijać własną gospodarkę także w sferze rolniczej. Antypolska 
polityka Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa i skrajnie szkodliwe zapisy w trak-
tacie akcesyjnym w odniesieniu do polskiego rolnictwa doprowadzą do bankructwa 
większość polskich gospodarstw rolnych i zniszczeniu ulegną naturalne, bioróżno-
rodne polskie gleby. Można tu wypunktować najważniejsze kwestie w tym zakresie, 
które rzeczowo przedstawili S. Papież i P. Döerre (2003).

Ur. 1967, dr n. hum. w zakresie pedagogiki, mgr historii sztuki, specjalista informacji naukowej, nauczyciel aka-
demicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Teologicznego w 
Krakowie, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, Stowarzyszenia 
Archiwistów Polskich oraz Środkowoeuropejskiego Towarzystwa Filozofii Wychowania – Central European Phi-
losophy of Education Society (CEUPES), prezes Fundacji Naukowej Katolików „Eschaton” w Krakowie, redaktor 
naczelny „Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education”, redaktor 
tematyczny w zakresie pedagogiki w czasopiśmie „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Kato-
lickich”, autor haseł m.in. do „Powszechnej Encyklopedii Filozofii”, „Encyklopedii Filozofii Polskiej”, „Polskiego Słow-
nika Biograficznego” i „Słownika metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej”.
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„78) Przykład Niemieckiej Republiki Demokratycznej wskazuje, że krajom byłego 
»bloku wschodniego« nie opłaca się wchodzić do UE (...)”1.„79) Rolnictwo w Unii 
[Europejskiej] przeżywa głęboki kryzys. (...) Intensyfikacja produkcji rolnej zwią-
zana z dążeniem za wszelką cenę do produkcji taniej żywności doprowadziła do 
wyjałowienia gleb i pogorszenia się wartości wielu płodów rolnych2. Corocznie w 
całej Unii bankrutuje i zaprzestaje działalności ok. 500 tys. gospodarstw rolnych. 
Liczba rolników w latach 1958-2000 zmalała o ok. 15 mln [milionów osób]. Zwięk-
szyły się też różnice materialne na wsi. 10 proc. gospodarstw UE osiąga 50 procent 
zysku całego unijnego rolnictwa. Prawie 50 procent gospodarstw, zwłaszcza tych 
najmniejszych, rodzinnych, tonie w długach, których nie będzie w stanie spłacić w 
najbliższych 10 latach”3. „80) Unia to kosztowne i bezużyteczne systemy kontroli 
hodowli (...)”4. „81) Polscy rolnicy będą dostawali w ramach dopłat bezpośrednich 
znacznie mniej[,] niż ich [polskich rolników] unijni koledzy. Euroentuzjaści mówią: 
»Dzięki integracji polepszy się sytuacja polskiego rolnictwa«. Tymczasem fakty są 
takie: Unia chce, aby Polska stała się dobrym rynkiem zbytu dla rolnictwa zachod-
niego. Należy przypomnieć, że do 8,2 miliona rolników unijnych dołączyć ma 9,5 mi-
liona rolników z krajów kandydujących [do Unii Europejskiej], z czego najwięcej [—] 
z Polski. Nic więc dziwnego, że część polityków unijnych postrzega polskie rolnictwo 
jako duże zagrożenie dla rodzimego [zachodniego] rolnictwa. W ciągu 15 lat po wej-
ściu [2004 r.] Polski do UE [czyli do 2019 r.], według z góry przyjętych założeń, ma 
przestać istnieć od 60 do 70 proc. średnich i małych gospodarstw rolnych. Jednak 
nawet te, które przetrwają, będą miały niełatwy żywot, nie mogąc liczyć na takie 
wsparcie, jakie od Unii [Europejskiej] otrzymują rolnicy zachodni. W lutym 2002 r. 
postanowiono, że polscy rolnicy otrzymywać będą jedynie 1/4 kwot, jakie wypłaca 
się unijnym rolnikom. Ostatecznie[,] w końcówce negocjacji[,] Komisja Europejska 
zgodziła się przesunąć pieniądze z przyznanych nam pieniędzy strukturalnych, tak, 
by poziom dopłat w pierwszym roku członkostwa wyniósł 36 proc. [poziomu] unij-
nego [dopłat bezpośrednich dla rolników]. Na parodię zakrawa fakt, że Unia [Euro-
pejska] zgodziła się łaskawie, by polski rząd dopłacał resztę z własnego budżetu, ale 
tylko do poziomu 55 procent!!! To znaczy, że gdyby nawet polski rząd było stać na 
takie dopłaty bezpośrednie, które wynosiłyby 100 proc. poziomu unijnego, nie wol-
no by mu [polskiemu rządowi] tego zrobić, by polscy rolnicy nie mogli być konku-
rencyjni dla zachodnich!!! Dopłaty dopiero za 10 lat [2014 r.] osiągną pułap obowią-
zujący w Unii [Europejskiej]. Spowoduje to, że przez 9 lat polscy rolnicy konkurować  

1  P. Döerre, S. Papież, Unia? Nie, dziękuję! 101 powodów, dla których Polska nie powinna wchodzić do Unii Europejskiej 
(wersja skrócona), wyd. „Zawsze Polska”. Kampania Antyunijna [Klub „Fides et Ratio”], Kraków 2003, s. 37-38.

2  Autorzy powołali się w tym miejscu na publikację: Obronić polską wieś, ICPPC - roczny raport 2001, s. 8. Nie 
podali przy tym prawidłowego adresu bibliograficznego cytowanej broszury. Zob.: Obronić polską wieś. Raport 
roczny ICPPC = To Save The Polish Countryside. ICPPC Annual report, pod redakcją Jadwigi Łopaty [ICPPC - 
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi], wyd. ECEAT, Stryszów 2001, s. 36.

3  P. Döerre, S. Papież, Unia? Nie, dziękuję..., dz. cyt., tamże, s. 38.
4  Tamże.
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będą np. z francuskimi czy niemieckimi [rolnikami] na nierównych5 warunkach”6. 
„82) Wspólna Polityka Rolna doprowadzi do degradacji polskiej wsi”7. „83) Polskich 
rolników czeka nierówna konkurencja z [rolnikami] zachodnimi. Skończy się ona 
[nierówna konkurencja] upadkiem polskiego rolnictwa”8.„84) Intensyfikacja upra-
wy roli zniszczy polskie gleby, a intensyfikacja hodowli zamieni ją [hodowlę] w prze-
mysł, produkujący mięso”9. „85) Warunki unijne doprowadzą do upadku polskiego 
przemysłu spożywczego”10. „86) Nie będziemy w stanie eksportować żywności do 
UE”11. „87) Po wejściu do UE zostanie u nas wprowadzony podatek katastralny”12.

Rzeczywistość pokazała także i w zakresie rolnictwa, że narodowcy — przeciw-
nicy wejścia Polski do UE mieli w wielu punktach rację, ponieważ ilość gospodarstw 
rolnych spadła w ciągu kilku lat z ok. 1,5 mln gospodarstw rolnych u progu wejścia 
do UE do poziomu poniżej 1 mln gospodarstw rolnych w 2010 r., przy czym wg ilości 
osób opłacających składki do KRUS była to wtedy liczba nieco ponad 900 tysięcy, a 
wg innych kryteriów, tj. wg ilości osób płacących podatek rolny — około 700 tysięcy. 
Należy przypomnieć, że np. wg twierdzeń eks-komunisty i liberała Bronisława Ge-
remka (1932-2008), docelowo miała to być liczba 200 tysięcy gospodarstw rolnych 
(zapewne wielkoobszarowych i zapewne najlepiej w rękach zagranicznych).

Widać, że realizowano celową, antypolską, antynarodową, zaplanowaną, likwida-
cyjną politykę UE wobec naszego kraju także w zakresie rolnictwa. W Polsce nato-
miast patriotyczni rolnicy, chłopi, mieszkańcy wsi byli w dziejach ostoją polskości i 
katolicyzmu. Chodzi nie tylko o wyeliminowanie konkurencji w rolnictwie, ale także 
o długofalowy antypolski plan nieodwracalnych zmian własnościowych, społecz-
nych, kulturowych i tożsamościowych (w tym o germanizację polskich ziem zachod-
nich i północnych – poprzez przejęcie własności rolnej na tych terenach). 

W październiku 2015 r. polskojęzyczne, liberalno-lewicowe, państwowe władze 
kompradorskie doniosły prokuratorze, co poskutkowało aresztowaniem patriotycz-
nych rolników broniących polskiej ziemi na Pomorzu Zachodnim, współczesnych bo-
haterów – nowych Drzymałów, Ślimaków, patriotycznych chłopów m.in. protestujących 
przeciw wykupowi polskiej ziemi przez cudzoziemców na tzw. „słupy” (podstawione 

5  Należy uzupełnić, że warunki są jeszcze dwukrotnie bardziej niekorzystne dla polskich rolników z tego powodu, że 
dopłaty bezpośrednie do hektara liczy się wg wskaźnika tzw. plonu referencyjnego, który specjalnie, skrajnie zaniżono 
dla Polski, przyjmując, że wynosi on na stałe ok. połowy tego, jaką ilość plonów uzyskuje z tegoż samego hektara rolnik 
niemiecki, także obywatel niemiecki uprawiający ziemię w Polsce. Przyjęto dla Polski tak niski wskaźnik tzw. plonu 
referencyjnego, że jest on zbliżony do plonów, jakie uzyskują rolnicy w północnej Norwegii czy Szwecji za kołem 
podbiegunowym (sic!). W rzeczywistości jednak plony w Polsce są zbliżone do poziomu plonów w Niemczech (sic!). 
Unii Europejskiej chodziło tylko o maksymalne zaniżenie dopłat dla rolników polskich, aby nie byli oni konkurencją, 
zatem nie jest to dopłata na poziomie 1/4, ale de facto 1/8 tego, co otrzymuje rolnik unijny np. w Niemczech. Chodzi tu 
tylko i wyłącznie o zniszczenie polskiej konkurencji w rolnictwie, masowe bankructwa polskich rolników, a następnie 
o wrogie przejęcie ziemi po polskich rolnikach przez konkurencję głównie niemiecką itd. Walkę środowisk patriotycz-
nych (ówczesnej partii parlamentarnej o nazwie: Liga Polskich Rodzin) o polską ziemię zauważono ówczesnych w 
kompradorskich mass mediach pro-unijnych (30 sierpnia 2002 r.). Zob. np. KANA, Jak Liga polskiej ziemi broniła. 
W Sejmie o sprawie sprzedaży ziemi cudzoziemcom, „Gazeta Wyborcza”, r. 14: 2002, nr 64 (3972), s. 4.

6  P. Döerre, S. Papież, Unia? Nie, dziękuję..., dz. cyt., tamże, s. 38-39.
7  Tamże.
8  Tamże, s. 39-40.
9  Tamże, s. 40.
10  Tamże, s. 40-41.
11  Tamże, s. 41.
12  Tamże.
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osoby krajowe, realizujące zlecenie obcokrajowców)13. Natychmiast po aresztowaniu 
Jego Ekscelencja arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński powo-
łał komitet pomocy aresztowanym rolnikom i ich rodzinom. Sytuacja z aresztowaniem 
rolników przypominała komunistyczny stan wojenny w PRL-u w latach 80. XX wieku, 
kiedy to powstał Prymasowski Komitet Pomocy Internowanym i Ich Rodzinom, mający 
wspierać prawnie i finansowo patriotycznych działaczy NSZZ „Solidarność” oraz „Soli-
darność” Rolników Indywidualnych internowanych przez komunistów. 

13  Janusz Wojciechowski na swoim blogu w artykule pt. Sygnał władzy jest jasny, „Nasz Dziennik”, Niedziela, 11 
października 2015 napisał następująco o tej sytuacji na gorąco: „W Pyrzycach żony, matki, ojcowie aresztowanych 
rolników opowiadają mi przez łzy... Jednego z rolników policja aresztowała na polu podczas orki. Policjant wsiadł 
do kabiny i nakazał powrót do zagrody, tam na oczach przerażonej żony i płaczących dzieci został skuty i wypro-
wadzony jak zbrodniarz. Innego zatrzymali w domu, gdy był sam z dwuletnim dzieckiem. Po błaganiach pozwolili 
zatelefonować do żony, żeby przybiegła do dziecka, bo konwój gotów był zostawić płaczące dziecko samo w domu. 
Młodego rolnika chorego na nowotwór trzymali cały dzień bez wody i posiłku, bez możliwości wzięcia leków. W 
areszcie rolnicy spali na betonie, dostali tylko koce. Kilku zatrzymanych zwolniono za kaucją. Żony wybrały z kont 
całe oszczędności, te na spłaty kredytów, te na siewy i nawozy, zapożyczyły się prywatnie, nie mają już nic, ani na 
życie, ani na prowadzenie gospodarstwa. Inna z żon, której męża aresztowali, płacze – co mam teraz robić? Mąż 
w więzieniu, zostałam sama z dziećmi, z ziemią, inwentarzem, kredytami bankowymi, pracuję w szkole, tu trzeba 
orać pole, na traktor nie wsiądę, bo nie umiem, nie mam prawa jazdy – tylko się zabić, niech zabierają wszystko... 
Według prokuratury, pyrzyccy rolnicy stanowili grupę przestępczą. Stawali do przetargów na państwową ziemię, 
żeby powiększyć swoje małe, rodzinne gospodarstwa. Przestępstwa polegały na tym, że podczas przetargów zło-
wrogo milczeli i nie podbijali ceny. Nie licytowali, nie przebijali, nie windowali ceny pod niebiosa, nie zagryzali 
się nawzajem, tylko kupowali ziemię stosownie do wartości, za tyle, na ile została wyceniona przez Agencję Nie-
ruchomości Rolnych. Ot i cała zbrodnia, za którą władza skuła rolników i rzuciła ich na zimny beton. Aresztowani 
rolnicy to przywódcy rolniczych protestów, którzy od kilku lat walczyli w obronie polskiej ziemi, bo nie mogli 
znieść, że wyprzedawana jest zagranicznym nabywcom na tak zwane słupy. Według ostrożnych szacunków eksper-
tów Parlamentu Europejskiego, w rękach cudzoziemców jest już ponad 200 tysięcy hektarów polskiej ziemi. Od 1 
maja 2016 roku zacznie się sprzedaż ziemi cudzoziemcom praktycznie bez ograniczeń. Aresztowani rolnicy zimą 
2013 roku stali na mrozie pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. Potem długo trwali w »zielonym miasteczku«. 
A teraz dostali zapłatę – zimny beton w celi. Sygnał od władzy jest jasny: rolnicy, wara od ziemi. Ta ziemia nie dla 
was jest obiecana. Za kilka miesięcy przyjadą tu, z workami pieniędzy, docelowi, zagraniczni nabywcy. To dla nich 
państwo polskie trzyma ziemię, to oni będą tu dziedzicami, a polscy rolnicy będą mogli się wynająć za parobków. 
Ci bardziej pokorni, tych zbuntowanych nie przyjmą. Zresztą jak ich przyjąć, skoro siedzą. Panowie prokuratorzy, 
panowie sędziowie – przecież wiecie, że tam nie ma żadnego przestępstwa. Utrudnianie przetargu nie może polegać 
na zaniechaniu, nie może polegać na tym, że się nie bierze udziału w licytacji. Nawet jeśli rolnicy dogadali się między 
sobą, żeby nie podbijać ceny i nie szkodzić sobie nawzajem – co w tym złego? Pytam – co w tym złego, że polscy 
rolnicy bez wojny między sobą kupili ziemię po uczciwej cenie oszacowania jej przez państwową Agencję – pytam 
was – co w tym złego, do cholery! Zamiast uścisnąć rolnikom rękę i życzyć im »szczęść Boże«, że chcą w ogóle na 
ziemi pracować dla dobra naszego wspólnego – wy im kajdany na rękach zaciskacie? Pomyślałbym, żeście oszaleli, 
ale nie, wy nie jesteście szaleni. W tym szaleństwie jest metoda. Dobrze wiecie, co robicie, dobrze wiecie, w czym 
bierzecie udział. Jak nie wiedzielibyście, to nie robilibyście pokazówki z tymi aresztami, zatrzymaniami w środku 
pola. Prowadzilibyście śledztwo tak, jak prowadzicie przeciwko prawdziwym bandytom. Macie takich pod Szcze-
cinem – przystawili rolnikowi pistolet do głowy, kazali kopać dół w lesie, żeby zrzekł się na ich rzecz 80 hektarów 
ziemi. Zrzekł się chętnie. Tamci oprawcy nie siedzą, wręcz przeciwnie, terroryzują ofiary, jeden z pokrzywdzonych 
rolników popełnił niedawno samobójstwo, był o tym program »Państwo w państwie«. Gdybyście nie wiedzieli, co 
robicie, to tę sprawę prowadzilibyście tak, jak przeciwko tamtym bandytom, czekając, spokojnie, bez pośpiechu, 
aż nastąpi przedawnienie. Ale wy dobrze wiecie, że to jest wojna o polską ziemię, a wy nie polskich interesów w 
tej wojnie bronicie! Macie w tej wojnie ręce po łokcie ubabrane w krzywdzie ludzi. Za te krzywdy, za tego rolnika 
ściąganego z traktora, za łzy rolniczych żon i dzieci, za ten zimny beton w celi, odpowiem wam parafrazą [Czesła-
wa] Miłosza – którzy skrzywdziliście rolnika prostego, nie bądźcie bezpieczni, poeta pamięta... Jeszcze znajdzie się 
taki, który spisze wasze czyny i rozmowy...” Janusz Wojciechowski. Autor jest byłym prezesem NIK, europosłem z 
ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Aktualizacja 11 października 2015 (12:25). Adres: http://www.naszdziennik.pl/
polska-kraj/145205,sygnal-wladzy-jest-jasny.html [dostęp: 11.10.2015]. źródłowy wpis na blogu: AID [Alleluja i do 
przodu], URL: http://naszdziennik.pl/wpis/2591,wladza-rzuca-obroncow-ziemi-na-zimny-beton-w-celi-i-mowi-im-
wprost-ta-ziemia-nie-dla-polskich-rolnikow-obiecana.html [dostęp. 11.10.2015].
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P. Döerre i S. Papież (2003) wskazali na fakt, że każdy kraj w UE (EWG) wcho-
dził do niej na odmiennych zasadach, negocjowanych indywidualnie, a Polska miała 
wejść do UE na skrajnie niekorzystnych warunkach, dlatego warto było powiedzieć: 
„nie” akcesji Polski do UE na tak skrajnie szkodliwych warunkach. Jednak, mimo tak 
skrajnie złych dla Polski warunków, Polacy w referendum (2003) zagłosowali nie-
znacznie na „tak” dla UE, kierując się głównie możliwością otrzymania pracy najem-
nej na Zachodzie, pozostałe argumenty zadziałały w mniejszym stopniu, jak można 
to ocenić z perspektywy czasu.

„88) Polsce i innym krajom kandydackim proponuje się obecnie wyjątkowo nieko-
rzystne warunki wejścia. Euroentuzjaści mówią: »Ubogie kraje[,] takie jak Portuga-
lia czy Grecja[,] sporo zyskały na integracji«. A tymczasem: Wszyscy dotychczasowi 
członkowie UE wchodzili do Wspólnoty na zupełnie innych warunkach, o niebo lep-
szych[,] niż te[, które są] proponowane Polsce. (...) Grecji [1979 r.] zaproponowano 
bardzo korzystne warunki, m. in. pomoc finansową znacznie przekraczającą tą [=tę 
pomoc] przewidzianą dla Polski. Przyjęte w latach 80-tych Hiszpania i Portugalia tak-
że mogły liczyć na duże pieniądze, związane z polityką strukturalną i wprowadzoną 
później polityką spójności. Do tego od krajów wchodzących do Wspólnoty [EWG] w 
latach 70-tych i 80-tych, a więc przed powstaniem Unii [Europejskiej,] nie żądano 
spełnienia całego szeregu wymogów, które przynoszą naszej gospodarce tak olbrzy-
mie straty. Polska musi zgodzić się na upokarzające klauzule ochronne. Dają one 
[klauzule ochronne] Komisji Europejskiej prawo do arbitralnego zawieszania uczest-
nictwa Polski w danej dziedzinie polityki wspólnotowej, gdyby uznano, że Polska nie 
wypełnia warunków na nią [Polskę] nałożonych. Np. gdy KE [Komisja Europejska] 
uzna, że polski system IACS działa wadliwie, natychmiast wstrzymane zostaną wszel-
kie dopłaty dla polskich rolników. Od takiej decyzji nie będzie możliwości odwołania. 
Polska nie będzie miała prawa wnioskowania o podobne restrykcje w stosunku do 
krajów »starej« Unii [Europejskiej], będzie więc członkiem drugiej kategorii”14.

Pozytywny, kulturowy patriotyzm narodowy w zakresie gospodarki w ogóle, w 
tym – rolnictwa początków XXI wieku  wart jest podjęcia jako temat do opracowania 
w odrębnym, obszernym, interdyscyplinarnym studium źródłowym, obejmującym 
oeuvre kilkudziesięciu rozmaitych polskich autorów katolicko-narodowych pierw-
szej dekady XX wieku, na co brak miejsca w niniejszym tekście z uwagi na ograni-
czone ramy artykułu, przedstawiającego tylko wybrany wycinek poglądów Piotra 
Döerre’ego i Stanisława Papieża.

Streszczenie:
1. Celem artykułu jest pokazanie elementów uniosceptycznej koncepcji patrio-

tyzmu gospodarczego w Polsce na przykładzie wybranych poglądów dwóch kra-
kowskich polityków – Stanisława Papieża (ur. 1965) i Piotra Döerre’go (ur. 1973) 
z lat 2002-2003. 2. Metodologia. Autor posłużył się historiograficzną metodą anali-
zy dokumentu. 3. Główne wyniki analizy. Tekst ukazuje argumenty P. Döerre’go i S. 
Papieża przeciwko wejściu Polski w Unii Europejskiej. To wynika z faktu przyjęcia 
określonego modelu patriotyzmu polskiego (narodowego opartego o chrześcijańską 
cywilizację). W tekście analizowane są wybrane kwestie dotyczące m.in. nowocze-
snego patriotyzmu gospodarczego, polskiego interesu narodowego (ekonomia, rol-

14  P. Döerre, S. Papież, Unia? Nie, dziękuję..., dz. cyt., tamże, s. 42.
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nictwo) w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Autor omawia racjonalne 
argumenty na rzecz eurorealizmu (uniosceptycznego patriotyzmu). 4. Ograniczenia 
wyników analizy. Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji patriotycznych postaw Po-
laków w ramach pedagogiki kultury narodowej. Ograniczenia dotyczą odniesienia 
do uniosceptycznego (eurorealistycznego) modelu patriotyzmu polskiego. 5. Impli-
kacje praktyczne. Wyniki analiz można zastosować w dyskusji w polityce polskiej 
jako racjonalne argumenty na rzecz wzmocnienia kompetencji Państwa Polskiego 
(kosztem zmniejszenia kompetencji UE) i wzmocnienia patriotyzmu w Polsce (wy-
chowanie patriotyczne). 6. Implikacje społeczne. Wyniki analiz odnoszą się do bytu 
narodowego Polaków i akcentują cel, w którym Polski Naród jest rzeczywistym su-
werenem w Polsce, także w gospodarce. 7. Oryginalność artykułu (nowa wartość, 
nowość). Artykuł pokazuje źródłowo uniosceptyczną, eurorealistyczną wersję mo-
delu patriotyzmu polskiego na przykładzie wybranych fragmentów katolicko-naro-
dowej koncepcji Stanisława Papieża i Piotra Döerre’go (2002-2003), dwóch liderów 
krakowskiego Klubu „Fides et Ratio”, odnoszących się racjonalnie do kwestii Unii 
Europejskiej w związku z gospodarką, włączając rolnictwo.

Słowa-klucze: patriotyzm, pedagogika kultury narodowej, naród, państwo, Eu-
ropa, Polska, Unia Europejska, Stanisław Papież (1965-), Piotr Döerre (1973-), no-
woczesny patriotyzm gospodarczy, polski interes narodowy, ekonomia, rolnictwo, 
bezrobocie, praca, finanse, waluta euro, strefa euro,

Summary:
Union-sceptic Idea of Patriotism by S. Papiez and P. Döerre (the Modern Economic 

Patriotism)
1. The goal of this article jest presentation some elements of Union-skeptical idea 

of economic patriotism in Poland, on example of selected opinions of two politicians: 
Stanislaw Papiez (born 1965) and Piotr Doerre (born 1973) from Cracow in the years 
2002-2003. 2. Methodology. An author used historiographical method for analysis of 
document. 3. The main results of analysis. This text shows arguments (right) used 
by P. Döerre and S. Papiez against entry Poland to the European Union. It is due to 
(it stems from) the fact of the adaptation of a particular model of Polish patriotism 
(national based on Christian civilization). In the text there are analyzed selected 
questions of the modern economic patriotism, the Polish public interest (economy, 
agriculture), concerning in connection with the entry into the European Union. The 
author discusses the rational arguments in favor of Eurorealism (Union-skeptical 
patriotism), he is indicating – encouraged by rational arguments – critical of the 
European Union – national patriotism. He points idea: nation as a sovereign subject, 
the state as an instrument in the hands of nation. The author describes the pro-
blems of Polish patriotism in the twenty-first century, in the context of sovereignty 
and independence of Polish nation. 4. Limitations of results of analysis. This artic-
le is a contribution to the discussion of patriotic attitudes of Poles in the frame of 
the pedagogy of national culture. Restrictions (limitations) apply to references to 
Union-skeptical (Eurorealistic) model of Polish patriotism. 5. Practical implications. 
Results of analyzes may be used in the discussion in Polish politics as a rational ar-
gument for strengthening the competence of the Polish State (at the reduction of 
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the EU competence) and the strengthening of patriotism in Poland (patriotic educa-
tion). 6. Social implications. The results of analyzes related to the Polish nation and 
emphasize the purpose for which the Polish nation is the real sovereign in Poland, 
also in economy. 7. The originality of the article (new value, novelty). The paper 
presents source-based Union-skeptical, Eurorealistic version of the model of Polish 
patriotism, based on selected parts of the Catholic-national concept by Stanislaus 
Papiez and Peter Döerre (in the years 2002-2003), two leaders of Krakow Club „Fi-
des et Ratio” rationally related to the question of the Modern Economic Patriotism, 
the Polish Public Interest. That concerns economy, including agriculture.

Key-words: patriotism, pedagogy of national culture, nation, ethnicity, state, Eu-
rope, Poland, the European Union, Stanislaw Papiez (1965-), Piotr Döerre (1973-), 
modern economic patriotism, Polish public interest, economy, agriculture, unem-
ployment, job, labour, finances, Euro currency, Eurozone, Euro area,
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Ur. w 1952 roku w Bojanowie. W 1976-82 studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Prze-myślu. W r. 1990 licencjat z teologii 
zaś w r. 1991 doktorat z katechetyki na KUL a następnie studia z pedagogiki. W r. 2005 doktorat a w 2006 r. habilitacja 
z pedagogiki. W r. 2010 tytuł profesora z pedagogiki. Obecnie profesor nauk humanistycznych z zakre¬su pedagogi-
ki katolickiej. Wykładowca w wielu jednostkach uczelnianych w kraju i za granicą. Organizator ośrodka młodzieżowego, 
wielu konferencji krajowych i zagranicznych, sesji naukowych, kursów i szkoleń. W 2007-2008 prodziekan WZNoS KUL, w 
2009-2010 dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli oraz pełnomocnik Rektora 
KUL ds. organizacji Filii KUL w Stalowej Woli. W 1999-2010 Dyrektor Instytutu Teologicznego w Sandomierzu. Autor wielu 
monografii i publikacji zbiorowych, artykułów naukowych opublikowanych w Polsce i za granicą. Ekspert MEN ds. awansu 
zawodowego nauczycieli. Redaktor naczelny „Pedagogika Katolicka”, „Pedagogia Ojcostwa”, „Katolikus Pedagógia”. Pro-
motor wielu prac naukowych, w tym kilku doktoratów.

  ks. prof. dr hab. Jan Zimny – AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  

Recenzja pracy naukowej L. Szewczenko
 „Neplatnosť manželstva zapríčinená vylúčením s

amotného manželstva, podstatného prvku alebo vlastnosti manželstva“. 
Spišské Podhradie 2019

Trzeba na początku jasno podkreślić istotną prawdę, a mianowicie tę, że małżeń-
stwo kanoniczne jest związkiem nierozerwalnym, tj. obowiązującym aż do śmierci 
jednego z małżonków. Nierozerwalność stanowi - obok jedności - istotny element 
małżeństwa, który pochodzi od samego Chrystusa. Jeśli więc sakramentalny zwią-
zek małżeński został zawarty zgodnie z wymogami prawa kanonicznego - a więc 
ważnie - żadna władza ludzka nie jest w stanie go rozwiązać. Jedynie od małżeń-
stwa niedopełnionego(nieskonsumowanego przez podjęty dobrowolnie i spełniony 
w sposób naturalny akt małżeński)możliwe jest uzyskanie dla poważnej przyczyny 
dyspensy papieskiej mocą której taki związek przestaje obowiązywać (kan. 1697-
1706 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.). Ponieważ prawo kanoniczne stawia 
pewne ogólne wymogi co do zawarcia małżeństwa i od ich zachowania uzależnia 
ważność tego związku, istnieje możliwość nieważnego zawarcia małżeństwa.

Życie pokazuje, że to, co zewnętrznie osoba czyni, nie zawsze ma potwierdzenie w 
jej wnętrzu. Ta niezgodność tego, co się czuje, i co wyraża się na zewnątrz, jest wyrazem 
braku autentyczności, dowodem niedojrzałości osób zawierających sakrament 
małżeństwa. Taka niekonsekwencja myśli i słów jest powodem cierpienia dla 
bliskich, rodziny i samych nupturientów. Ma miejsce wtedy zawarcie pozorowanego 
małżeństwa, które w świetle prawa kanonicznego nigdy ważnie nie zaistniało.

Przedłożona do recenzji praca autorstwa ks. lic. Jozefa Holubčika podejmuje waż-
ny temat dotyczący nieważności małżeństwa z powodu wykluczenia samego małżeń-
stwa, znacznego utrzymania lub majątku małżeńskiego. Cieszy mnie osobiście fakt, 
iż przed nami kolejna praca wpisująca się do kanonu tego typu opracowań, które są 
wynikiem troski Autora o młode pokolenie. Bowiem w momencie tak ważnym dla 
człowieka, jakim jest zawieranie związku małżeńskiego, możemy się spotykać z fak-
tem niezgodności słów z przekonaniem wewnętrznym osoby zawierającej sakrament.
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Symulacja zgody małżeńskiej, która może wystąpić, nazywana jest fikcją, fałszer-
stwem, kłamstwem; ogólnie jest wynikiem braku zgody lub jej niewłaściwym rozu-
mieniem w czasie zawierania sakramentu małżeństwa. Życie pokazuje, że to, co ze-
wnętrznie osoba czyni, nie zawsze ma potwierdzenie w jej wnętrzu. Ta niezgodność 
tego, co się czuje, i co wyraża się na zewnątrz, jest wyrazem braku autentyczności, 
dowodem niedojrzałości osób zawierających sakrament małżeństwa. Jeśli ta praca po-
może choćby jednej osobie w zrozumieniu istoty małżeństwa osiągnie swój cel. 

Dysertacja licząca w sumie 118 stron składa się – zgodnie z wymogami formalnymi 
– z wszystkich części i elementów pracy doktorskiej. Jeśli chodzi o część podstawową 
pracy składa się ona z czterech odrębnych rozdziałów, gdzie każdy zawiera poszcze-
gólne części odpowiednio zatytułowane. Rozdział pierwszy zatytułowany „Historický 
vývoj problematyki simulácie a vylúčenia manželského súhlasu” (Historyczny rozwój 
zagadnienia symulacji i wykluczenia zgody małżeńskiej) składa się z czterech podroz-
działów. W pierwszym i drugim została przedstawiona problematyka w oparciu o Ko-
deks Prawa Kanonicznego z 1917 roku. W podrozdziale trzecim i czwartym omówio-
ne zostały wykluczenia znajdujące się w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 
Rozdział drugi składający się z dwóch podrozdziałów nosi tytuł: „Vylúčenie niektorej 
podstatnej vlastnosti manželstva” (Wykluczenie zasadniczej natury małżeństwa). Au-
tor opracowania przedstawia w nim wykluczenie jedności i nierozerwalności mał-
żeńskiej. Kolejny rozdział, czyli trzeci zatytułowany: „Vylúčenie manželských práv a 
povinností odvodených z cieľov manželstva” (Wyłączenie praw i obowiązków małżeń-
skich wynikających z celów małżeństwa) składa się z sześciu odrębnych podrozdzia-
łów. Kolejno zostały przedstawione prawa i obowiązki do życia intymnego, zrodzenia 
potomstwa, w wymiarze społecznym w zakresie wzajemnej pomocy i w sprawach do-
tyczących wychowania dzieci. Ta szeroka gama zagadnień obejmuje prawa i obowiąz-
ki, które są integralną powinnością rodziców – małżeństwa. Z kolei rozdział czwarty 
zatytułowany: „Empirická čast” (Część empiryczna – badawcza) zawiera cele i hipote-
zy, opisuje metodykę i organizację badań, charakterystykę spraw Roty Rzymskiej za 
lata 2000-2010, charakteryzuje dyskusję i analizę interpretacji oraz zakończenie czę-
ści badawczej w postaci podsumowania. 

Zapewne nikt z nas nie  postawi sprzeciwu tezie, że podjęty przez ks. Jozefa Holu-
bčika temat związany z małżeństwem, to problematyka ze wszech miar potrzebna, a 
wprost należy powiedzieć – konieczna. W dobie wzrastającego kryzysu obejmującego 
coraz szersze kręgi małżeństw istnieje potrzeba pochylenia się nad tym zagadnieniem 
i podjęcia w oparciu o badania stosownych działań. Od pewnego czasu problematy-
ka ta dość szeroko jest podejmowana także od strony naukowej, empirycznej, anali-
tycznej – czyli szeroko pojętej refleksji naukowej. Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że 
zarówno prawa jak i obowiązki małżeńskie przez wielu młodych są albo nieznane, 
albo wręcz ignorowane. Wychowanie do życia małżeńskiego często w społeczeństwie 
wielokulturowym i pluralistycznym świecie jest poniekąd nowym wyzwaniem i to na 
wielką skalę. Mimo wielowiekowej tradycji, przenikania wzorów zachowań, religii, tra-
dycji etnicznych i kultury zauważa się pogłębienie kryzysu małżeństwa, tzw. „spłasz-
czenia” poczucia obowiązku, kultury, poddania się cywilizacji śmierci, mody laickości. 
We współczesnym społeczeństwie, gdzie zanikają granice między poczuciem dobra 
i zła, grzechu i łaski, gdzie wszystkie niemalże elementy kultury życia społeczeństw 
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przenikają się, gdzie na każdym kroku spotykamy się z wartościami czy atrybutami 
przeniesionymi z zupełnie innej tradycji, na małżonkach spoczywa wielki obowiązek 
i wielkie zadanie: jak przygotować się do odnalezienia się w świecie o takiej różno-
rodności kultur i wielości zagrożeń?. Ku czemu wychowywać i w jakim kierunku to 
wychowanie ma być realizowane? Do jakich wartości się w nim odwoływać? Tego typu 
kwestie pozostają wyzwaniem. Możemy jednoznacznie powiedzieć, że Autor poprzez 
swoją pracę włącza się w troskę o należyte przygotowania ludzi młodych do małżeń-
stwa, o budzenie wrażliwości sumień na te sprawy, co z kolei jednoznacznie oznacza, 
że podjęty temat jest uzasadniony od strony aktualności. 

Autor podkreśla, że celem tej pracy, w części teoretycznej, jest analiza i wyjaśnie-
nie Kan.. 1101 § 2 KPK. Wskazał poszczególne warianty symulacji zgody małżeń-
skiej by pomóc lepiej zrozumieć dane problemy w oparciu o konkretne przykłady 
z praktyki lub na bazie przytoczonych przypadków. Wyjaśnienie takie oparte na 
konkretnych przykładach pozwoliło nie tylko lepiej zrozumieć sens i znaczenie po-
stawionych celów, ale stało się konkretną pomocą dla wszystkich zajmujących się 
tymi sprawami, choćby w sądach kościelnych. Po całościowej lekturze pracy można 
stwierdzić, że założone cele w pracy zostały w pełni zrealizowane.

Główną metodą jaką zastosowano podczas pisania pracy były metody: prawno-
-egzegetyczną, metodę analizy, syntezy, sondażu diagnostycznego, metodę opisową 
wraz z odpowiednimi dla tych metod narzędziami. Ponadto w pracy zastosowano 
inne metody to jest metodę analityczno-syntetyczną. Z tej racji, że praca ma cha-
rakter teoretyczno-empiryczny koniecznym było do każdej z poszczególnych części 
opracowania zastosować odpowiednią metodę. Dodać należy, że wiele materiału na 
bazie którego powstała praca jest materiałem źródłowym, którego stanowią teksty 
Kodeksów Prawa Kanonicznego zarówno z roku 1917 jak i 1983, nauczanie Soboru 
Watykańskiego II, nauczanie Jana Pawła II, kodeksy, roty i wiele innych istotnych 
źródeł. Nie bez znaczenia w opracowaniu posłużyła odpowiednio dobrana literatu-
ra. Przydatnymi informacjami dotyczącymi tematów posłużyły materiały z między-
narodowych konferencji i profesjonalnych czasopism oraz innych źródeł dostępnych 
między innymi w internecie. Autor skrupulatnie starał się wykorzystać dostępny 
materiał, by praca zyskała na wartości merytorycznej, historycznej, aktualnej i per-
spektywicznej. Wybór zatem przywołanych metod był ze wszech miar słuszny i uza-
sadniony. Dzięki tym metodom Autor mógł przygotować niniejsze opracowanie i to 
w sposób uporządkowany, komunikatywny i merytoryczny uzasadniony. 

Można i należy powiedzieć, że wprawdzie praca nie jest zupełnie nowatorskim 
opracowaniem podjętego tematu, to jednak stanowi istotny wkład w przedstawie-
niu problematyki jaka w ostatnim czasie stała się poważnym wyzwaniem w kontek-
ście kryzysu małżeństwa. Dysertację należy zaliczyć jako istotny głos w dyskusji nad 
kwestiami małżeńskimi. Ponadto uważam, że treść w niej zawarta winna stanowić 
materiał do dalszej dyskusji nad jakością, kształtem i formą programów przygo-
towania przedmałżeńskiego – szczególnie dziś w dobie wielokulturowości. Jest to 
jakże ważny obszar życia Kościoła, który wymaga i będzie wciąż wymagał nowego 
powiewu spojrzenia, oceny, analiz. Praca więc jest cennym materiałem do takowej 
refleksji, jest także odpowiedzią na wiele pytań stawianych nie tylko przez prawni-
ków kościelnych czy środowiska katolickie, Kościół katolicki, ale także inne środo-
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wiska, podmioty czy instytucje. Należy zatem mieć nadzieję, że ten głos nie zostanie 
pominięty, wręcz przeciwnie, praca ta stanie się kolejnym wyzwaniem do dalszych 
badań, opracowań i pochyleniem się nad zagadnieniem dotyczącym szeroko pojętej 
kwestii sakramentu małżeństwa. Przygotowany materiał w formie niniejszego opra-
cowania może być pomocny w pracy sądowniczej, duszpasterskiej, katechetycznej, 
kazuistycznej, pedagogicznej, socjologicznej, prawnej i to na wszystkich poziomach 
formacji i wychowania współczesnego człowieka. 

Przedłożona do recenzji praca – pomimo swej wartości - nie wyczerpuje do końca 
problematyki zarysowanej w temacie opracowania. Zapewne cennym byłoby dalsze 
wejście w podjętą problematykę także od strony kulturowej, socjologicznej, pedago-
gicznej. Istotnym byłoby przeprowadzenie dalszych badań jakościowych i ilościowych 
na różnych poziomach dojrzewania i dorastania a także przygotowania młodych do 
zawarcia sakramentu małżeństwa. Budzenie i kształtowanie świadomości na sprawy 
sakramentu małżeństwa to zadanie i ogromne wyzwanie dla każdego z nas, a szcze-
gólnie ludzi Kościoła. Niniejsza praca stanowi wielce znaczący przyczynek w tym 
przygotowaniu. Praca już wpisuje się w kontekst prowadzonych dyskusji, przygoto-
wywanych na ten temat prac naukowych. Cennym byłoby kontynuowanie tego tema-
tu w ramach badań podejmując empirię w na różnych poziomach edukacyjnych mło-
dzieży i różnych etapach przygotowania do zawarcia małżeństwa. Uważam, że praca 
została rzetelnie przygotowana i tym samem wpisuje do kanonu prac poświęconych 
kwestiom małżeństwa. Dziś wiele grup, zespołów, gremiów poszukuje właściwych 
rozwiązań dla skutecznego oddziaływania duszpasterskiego na różnym poziomie roz-
woju dzieci i młodzieży. Na wartość pracy składa się wiele jej pozytywnych elementów, 
o których wyżej była mowa. Język pracy jest językiem naukowym, co dodaje kunsztu 
temu dziełu. Należy przypuszczać, że praca niniejsza jest wyrazem troski Autora o kato-
lickie przygotowanie młodych do małżeństwa, a zarazem towarzyszy troska o właściwe 
rozumienie tego sakramentu w kontekście zagrożeń płynących z wielokulturowości. 

Ks. Jan Zimny

Przed kaplicą Jasnogórskiego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.
Jasna Góra, 08 maja 2019.
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Recenzja pracy ICLic. Jozef Holubčik
       „Nieważność małżeństwa z powodu wykluczenia samego małżeństwa, 

znacznego utrzymania lub majątku małżeńskiego“

Trzeba na początku jasno podkreślić istotną prawdę, a mianowicie tę, że małżeń-
stwo kanoniczne jest związkiem nierozerwalnym, tj. obowiązującym aż do śmierci 
jednego z małżonków. Nierozerwalność stanowi - obok jedności - istotny element 
małżeństwa, który pochodzi od samego Chrystusa. Jeśli więc sakramentalny zwią-
zek małżeński został zawarty zgodnie z wymogami prawa kanonicznego - a więc 
ważnie - żadna władza ludzka nie jest w stanie go rozwiązać. Jedynie od małżeń-
stwa niedopełnionego(nieskonsumowanego przez podjęty dobrowolnie i spełniony 
w sposób naturalny akt małżeński)możliwe jest uzyskanie dla poważnej przyczyny 
dyspensy papieskiej mocą której taki związek przestaje obowiązywać (kan. 1697-
1706 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.). Ponieważ prawo kanoniczne stawia 
pewne ogólne wymogi co do zawarcia małżeństwa i od ich zachowania uzależnia 
ważność tego związku, istnieje możliwość nieważnego zawarcia małżeństwa.

Życie pokazuje, że to, co zewnętrznie osoba czyni, nie zawsze ma potwierdzenie w 
jej wnętrzu. Ta niezgodność tego, co się czuje, i co wyraża się na zewnątrz, jest wyra-
zem braku autentyczności, dowodem niedojrzałości osób zawierających sakrament 
małżeństwa. Taka niekonsekwencja myśli i słów jest powodem cierpienia dla bliskich, 
rodziny i samych nupturientów. Ma miejsce wtedy zawarcie pozorowanego małżeń-
stwa, które w świetle prawa kanonicznego nigdy ważnie nie zaistniało.

Przedłożona do recenzji praca autorstwa ks. lic. Jozefa Holubčika podejmuje waż-
ny temat dotyczący nieważności małżeństwa z powodu wykluczenia samego małżeń-
stwa, znacznego utrzymania lub majątku małżeńskiego. Cieszy mnie osobiście fakt, iż 
przed nami kolejna praca wpisująca się do kanonu tego typu opracowań, które są wy-
nikiem troski Autora o młode pokolenie. Bowiem w momencie tak ważnym dla czło-
wieka, jakim jest zawieranie związku małżeńskiego, możemy się spotykać z faktem 
niezgodności słów z przekonaniem wewnętrznym osoby zawierającej sakrament. Sy-
mulacja zgody małżeńskiej, która może wystąpić, nazywana jest fikcją, fałszerstwem, 
kłamstwem; ogólnie jest wynikiem braku zgody lub jej niewłaściwym rozumieniem 
w czasie zawierania sakramentu małżeństwa. Życie pokazuje, że to, co zewnętrznie 
osoba czyni, nie zawsze ma potwierdzenie w jej wnętrzu. Ta niezgodność tego, co się 
czuje, i co wyraża się na zewnątrz, jest wyrazem braku autentyczności, dowodem nie-
dojrzałości osób zawierających sakrament małżeństwa. Jeśli ta praca pomoże choćby 
jednej osobie w zrozumieniu istoty małżeństwa osiągnie swój cel. 

Dysertacja licząca w sumie 118 stron składa się – zgodnie z wymogami formal-
nymi – z wszystkich części i elementów pracy doktorskiej. Jeśli chodzi o część pod-
stawową pracy składa się ona z czterech odrębnych rozdziałów, gdzie każdy zawiera 

  ks. prof. dr hab. Jan Zimny – AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  
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poszczególne części odpowiednio zatytułowane. Rozdział pierwszy zatytułowany 
„Historický vývoj problematyki simulácie a vylúčenia manželského súhlasu” (Histo-
ryczny rozwój zagadnienia symulacji i wykluczenia zgody małżeńskiej) składa się z 
czterech podrozdziałów. W pierwszym i drugim została przedstawiona problematy-
ka w oparciu o Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku. W podrozdziale trzecim i 
czwartym omówione zostały wykluczenia znajdujące się w Kodeksie Prawa Kano-
nicznego z 1983 roku. Rozdział drugi składający się z dwóch podrozdziałów nosi ty-
tuł: „Vylúčenie niektorej podstatnej vlastnosti manželstva” (Wykluczenie zasadniczej 
natury małżeństwa). Autor opracowania przedstawia w nim wykluczenie jedności i 
nierozerwalności małżeńskiej. Kolejny rozdział, czyli trzeci zatytułowany: „Vylúčenie 
manželských práv a povinností odvodených z cieľov manželstva” (Wyłączenie praw i 
obowiązków małżeńskich wynikających z celów małżeństwa) składa się z sześciu od-
rębnych podrozdziałów. Kolejno zostały przedstawione prawa i obowiązki do życia 
intymnego, zrodzenia potomstwa, w wymiarze społecznym w zakresie wzajemnej 
pomocy i w sprawach dotyczących wychowania dzieci. Ta szeroka gama zagadnień 
obejmuje prawa i obowiązki, które są integralną powinnością rodziców – małżeń-
stwa. Z kolei rozdział czwarty zatytułowany: „Empirická čast” (Część empiryczna – 
badawcza) zawiera cele i hipotezy, opisuje metodykę i organizację badań, charakte-
rystykę spraw Roty Rzymskiej za lata 2000-2010, charakteryzuje dyskusję i analizę 
interpretacji oraz zakończenie części badawczej w postaci podsumowania. 

Zapewne nikt nie  postawi sprzeciwu tezie, że podjęty prze ks. Jozefa Holubči-
ka temat związany z małżeństwem, to problematyka ze wszech miar potrzebna, a 
wprost należy powiedzieć – konieczna. W dobie wzrastającego kryzysu obejmują-
cego coraz szersze kręgi małżeństw istnieje potrzeba pochylenia się nad tym za-
gadnieniem i podjęcia w oparciu o badania stosownych działań. Od pewnego czasu 
problematyka ta dość szeroko jest podejmowana także od strony naukowej, empi-
rycznej, analitycznej – czyli szeroko pojętej refleksji naukowej. Ze smutkiem trzeba 
stwierdzić, że zarówno prawa jak i obowiązki małżeńskie przez wielu młodych są 
albo nieznane, albo wręcz ignorowane. Wychowanie do życia małżeńskiego często 
w społeczeństwie wielokulturowym i pluralistycznym świecie jest poniekąd nowym 
wyzwaniem i to na wielką skalę. Mimo wielowiekowej tradycji, przenikania wzorów 
zachowań, religii, tradycji etnicznych i kultury zauważa się pogłębienie kryzysu mał-
żeństwa, tzw. „spłaszczenia” poczucia obowiązku, kultury, poddania się cywilizacji 
śmierci, mody laickości. We współczesnym społeczeństwie, gdzie zanikają granice 
między poczuciem dobra i zła, grzechu i łaski, gdzie wszystkie niemalże elementy 
kultury życia społeczeństw przenikają się, gdzie na każdym kroku spotykamy się 
z wartościami czy atrybutami przeniesionymi z zupełnie innej tradycji, na małżon-
kach spoczywa wielki obowiązek i wielkie zadanie: jak przygotować się do odnale-
zienia się w świecie o takiej różnorodności kultur i wielości zagrożeń?. Ku czemu 
wychowywać i w jakim kierunku to wychowanie ma być realizowane? Do jakich 
wartości się w nim odwoływać? Tego typu kwestie pozostają wyzwaniem. Możemy 
jednoznacznie powiedzieć, że Autor poprzez swoją pracę włącza się w troskę o nale-
żyte przygotowania ludzi młodych do małżeństwa, o budzenie wrażliwości sumień 
na te sprawy, co z kolei jednoznacznie oznacza, że podjęty temat jest uzasadniony od 
strony aktualności. 
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Osiągnięcie postawionego celu w pracy naukowej to także jeden z podstawowych 
warunków dopuszczenia pracy do dalszego jej przewodu. Należy w tym miejscu zazna-
czyć, że Autor systematycznie realizował i ukazywał cele w poszczególnych rozdziałach 
wraz z uzasadnieniem. Już na samym początku Autor podkreśla, że celem tej pracy, w 
części teoretycznej, jest analiza i wyjaśnienie Kan.. 1101 § 2 KPK. Wskazać poszczegól-
ne warianty symulacji zgody małżeńskiej i pomóc lepiej zrozumieć dane problemy w 
oparciu o konkretne przykłady z praktyki lub na bazie przytoczonych przypadków. Wy-
jaśnienie takie oparte na konkretnych przykładach pozwoli nie tylko lepiej zrozumieć 
sens i znaczenie postawionych celów, ale stanie się konkretna pomocą dla wszystkich 
zajmujących się tymi sprawami, choćby w sądach kościelnych. Po całościowej lekturze 
pracy można stwierdzić, że założone cele w pracy zostały w pełni zrealizowane.

Jeśli chodzi o metodę jaką zastosowano podczas pisania pracy są to metody: praw-
no-egzegetyczna, metoda analizy, syntezy, sondażu diagnostycznego, metoda opiso-
wa. Dodać należy, że wiele materiału na bazie którego powstała praca jest materia-
łem źródłowym, którego stanowią teksty Kodeksów Prawa Kanonicznego zarówno 
z roku 1917 jak i 1983, nauczanie Soboru Watykańskiego II, nauczanie Jana Pawła 
II, kodeksy, roty i wiele innych istotnych źródeł. Nie bez znaczenia w opracowaniu 
posłużyła odpowiednio dobrana literatura. Przydatnymi informacjami dotyczącymi 
tematów posłużyły materiały z międzynarodowych konferencji i profesjonalnych 
czasopism oraz innych źródeł dostępnych między innymi w internecie. Autor skru-
pulatnie starał się wykorzystać dostępny materiał, by praca zyskała na wartości me-
rytorycznej, historycznej, aktualnej i perspektywicznej. Wybór zatem przywołanych 
metod jest ze wszech miar słuszny i uzasadniony. Dzięki tym metodom Autor mógł 
przygotować niniejsze opracowanie i to w sposób uporządkowany, komunikatywny 
i merytoryczny uzasadniony. 

Wprawdzie praca nie jest zupełnie nowatorskim opracowaniem podjętego tema-
tu, to jednak stanowi istotny wkład w przedstawieniu problematyki jaka w ostatnim 
czasie stała się poważnym wyzwaniem w kontekście kryzysu małżeństwa. Dyserta-
cję należy zaliczyć jako istotny głos w dyskusji nad kwestiami małżeńskimi. Ponadto 
uważam, że treść w niej zawarta winna stanowić materiał do dalszej dyskusji nad 
jakością, kształtem i formą programów przygotowania przedmałżeńskiego – szcze-
gólnie dziś w dobie wielokulturowości. Jest to jakże ważny obszar życia Kościoła, 
który wymaga i będzie wciąż wymagał nowego powiewu spojrzenia, oceny, analiz. 
Praca więc jest cennym materiałem do takowej refleksji, jest także odpowiedzią na 
wiele pytań stawianych nie tylko przez prawników kościelnych czy środowiska ka-
tolickie, Kościół katolicki, ale także inne środowiska, podmioty czy instytucje. Nale-
ży zatem mieć nadzieję, że ten głos nie zostanie pominięty, wręcz przeciwnie, praca 
ta stanie się kolejnym wyzwaniem do dalszych badań, opracowań i pochyleniem się 
nad zagadnieniem dotyczącym szeroko pojętej kwestii sakramentu małżeństwa. 
Przygotowany materiał w formie niniejszego opracowania może być pomocny w 
pracy sądowniczej, duszpasterskiej, katechetycznej, kazuistycznej, pedagogicznej, 
socjologicznej, prawnej i to na wszystkich poziomach formacji i wychowania współ-
czesnego człowieka. 

Niniejsza praca nie wyczerpuje do końca problematyki zarysowanej w temacie 
opracowania. Budzenie i kształtowanie świadomości na sprawy sakramentu mał-
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żeństwa to zadanie i ogromne wyzwanie dla każdego z nas, a szczególnie ludzi Ko-
ścioła. Niniejsza praca stanowi wielce znaczący przyczynek w tym przygotowaniu. 
Praca już wpisuje się w kontekst prowadzonych dyskusji, przygotowywanych na ten 
temat prac naukowych. Cennym byłoby kontynuowanie tego tematu w ramach ba-
dań podejmując empirię w na różnych poziomach edukacyjnych młodzieży i róż-
nych etapach przygotowania do zawarcia małżeństwa. Uważam, że praca została 
rzetelnie przygotowana i wpisuje do kanonu prac poświęconych kwestiom mał-
żeństwa. Dziś wiele grup, zespołów, gremiów poszukuje właściwych rozwiązań dla 
skutecznego oddziaływania duszpasterskiego na różnym poziomie rozwoju dzieci i 
młodzieży. Niniejsza praca zapewne jest po części próbą wsparcia w poszukiwaniu 
takich rozwiązań. 

Ks. prof. dr hab. Jan Zimny

Spotkanie integracyjne na rozpoczęcie EDKM w dniu 
Bojanów, Ośrodek Caritas 05 maja 2019
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