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Od Redakcji

Rozpoczęty czas Nowego Roku jest przede wszystkim dla każdego z nas czasem 
nadziei. Tytułem do jej posiadania, jest oczekiwanie na zmianę sytuacji jaka panuje od 
ponad dwóch lat. Tą sytuacją jest pandemia, a z nią związane lęki, obawy i niepokoje. 
Zazwyczaj czas nadziei dla nas wierzących, to przede wszystkim czas Adwentu, to czas 
Paschy. Bywają niekiedy takie nadzieje, które nie zawsze posiadają pierwiastek wiary. Są 
to proste i zwyczajne oczekiwania na coś innego, a zarazem ważnego, życiowego. Kiedy 
rozpatrujemy problem nadziei, z jednej strony określamy ją jako ufność, oczekiwanie, że 
spełni się coś, czego bardzo pożądamy i oczekujemy. Z drugiej strony, myśląc o nadziei, 
sięgamy poza ziemską rzeczywistość, która nada ostateczny sens i kształt naszym ży-
ciowym trudom, cierpieniom, tragediom. Mówimy niekiedy o nadziejach zwodniczych 
czy złudnych. Zastanawiamy się wówczas nad tym, czy lepiej jest podtrzymywać nawet 
złudną nadzieję, czy też pozbawić się jej w imię innych wartości. Doskonale zdajemy 
sobie sprawę, że człowiek dążący do własnej pełni, we wszystkich swoich działaniach 
i przedsięwzięciach, jest wspomagany i podtrzymywany przez nadzieję. Nadzieja ta jest 
dla niego darem, który otrzymuje, jak też i darem, który mu się powierza. Ludzkie życie 
nabiera wtedy właściwego sensu, swej istotnej wartości, kiedy ma świadomość nadziei. 
Trzeba więc powiedzieć, że nadzieja jest warunkiem koniecznym do codziennego i przy-
szłego (wiecznego) życia. Bez niej nie można należycie funkcjonować.

Z nadzieją powiązana jest radość. Radość nie jest ubocznym produktem w naszym życiu. 
Siła radości skłania nas do innej oceny własnego istnienia, naszego dnia dzisiejszego i per-
spektywy dnia jutrzejszego. Poczucie radości, nie jest tylko zwykłym przejawem miłości 
do ludzi i świata. Trzeba kochać ten świat pomimo kruchości i niedoskonałości istnienia 
– pomimo tego, że wina, cierpienie i głupota wciąż w dramatyczny sposób znaczą jego 
dzieje. Przejawiająca się w radości miłość do ludzi, jest radością z tego, że świat istnieje 
i że otrzymaliśmy łaskę istnienia. Angielski mąż stanu, Tomasz Morus żartował tuż przed 
egzekucją ze swoim katem, aby nie uszkodził jego wąsów, bo przecież one nie dopuściły się 
zdrady stanu. Wielu ludzi było i jest mistrzami radości, wnoszącymi duchowe rozświetlenie 
w trudne ludzkie sprawy. Świat, z którego wypędzono w ostatnim czasie radość, stał się 
po części światem ponurym i zniechęcającym, smutnym i okaleczonym. Należy na nowo 
zapalić w nas świece radości, które będą rozświetlać nam drogę życia i czas oczekiwania.

Cieszy nas fakt, iż oddajemy Państwu już 30 numer naszego czasopisma „Pedagogika 
Katolicka”, które po 15 latach publikowania doczekało się odpowiedniego i należytego 
dowartościowania. Oddajemy w Państwa ręce, poniekąd jubileuszowy numer czasopisma, 
wierząc, że na rynku czytelniczym znajdzie on kolejnych zainteresowanych tematyką 
i zagości na półkach wielu naukowców. Jak zapewne Państwu wiadomo, nasz periodyk 
jest już w bazach międzynarodowych, zaś ze strony polskiej uzyskał wysoką punktację. 
To zasługa tych, którzy dbali o właściwą jakość tekstów, o sprawy wydawnicze, czy szatę 
graficzną. Ten sprawiedliwy awans nie pozostał obojętny dla ludzi „przewrotnych”, ludzi 
pozbawionych wiary, ludzi, niszczących wartości katolickie i wrogo nastawionych do 
wszelkich dzieł, mających znamiona katolickości. Z drugiej strony to radość, bowiem 
w myśl znanej zasady, „uderza się w mocnych, a nie słabych, znaczących, a nie obojęt-
nych”. Można jedynie wyrazić radość i nadzieję, że ten atak, który od początku wydawania 
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czasopismo był prowadzony, jest potwierdzeniem jego jakości i znaczenia. Półrocznik, bo 
takim czasopismem było od początku, ma na swoim koncie wiele wspaniałych osiągnięć. 
Swoją renomę czasopismo zyskało ze strony wielu odbiorców, w tym bibliotek polskich 
i zagranicznych, ośrodków akademickich, instytucji, jednostek kościelnych i typowo 
naukowych. Uczynimy wszystko, aby oczekiwania kierowane w dalszym ciągu pod jego 
adresem, były spełnione i stanowiły zachętę do dalszej współpracy.

Dziękujemy Wszystkim Autorom tekstów, którzy publikowali na łamach „Pedagogiki 
Katolickiej” dzieląc się swoimi przemyśleniami, osiągnięciami naukowymi, prowadząc 
jednocześnie badania z uwzględnieniem myśli i wartości katolickich. Czas miniony pokazał, 
że wokół tej idei, skupiło się wielu specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, reprezen-
tujących szeroki wachlarz stanowisk i funkcji akademickich. Nadal zmierzamy do tego, aby 
na łamach tego periodyku publikowane były zarówno rozprawy teoretyczne, jak również 
wszelkie opracowania oparte na bieżących badaniach, tak, aby w ten sposób wspomóc 
osoby i instytucje zajmujące się kształtowaniem, opieką, formacją i wychowaniem młodego 
pokolenia. Z tego względu zamieszczamy teksty o tematyce społecznej, prawnej, psycholo-
gicznej, filozoficznej, teologicznej, pedagogicznej, medycznej, kulturowej i wielu innych, na 
które wychowawcy, rodzice, nauczyciele, duszpasterze oczekują w swojej działalności. Wie-
rzymy głęboko, że ten mały przyczynek w postaci tego półrocznika, stanie się odpowiedzią 
na formułowane oczekiwania w procesie edukacyjnym, wychowawczym i formacyjnym.

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

Zauważalny dziś poważny kryzys wartości, a raczej niechęć do poszanowania trady-
cyjnych wartości, gdyż same wartości pozostają niezmienne i nie dotyka ich kryzys, nie 
sprzyja prowadzeniu skutecznej polityki ochrony i rozwoju dobra. Szczególnie wyraźny 
jest konflikt tradycyjnych wartości z tymi eksponowanymi w środkach masowego prze-
kazu, zwłaszcza w Internecie, przemyśle rozrywkowym, filmie, grach komputerowych. 
Zamazywanie granicy między dobrem a złem stanowi najbardziej niebezpieczny efekt 
oddziaływania wirtualnego świata rozrywki i utrwala relatywizm aksjologiczny, zdający 
się dominować we współczesnej nauce i kulturze. Promowanie dobra w tym świecie, 
postrzegane jest często jako anachronizm, fundamentalizm religijny, hamulec ekspansji 
przemysłu narkotykowego, pornograficznego. W tak szerokim kontekście należy rozważać 
problem dobra jako podstawy i wartości prawa, co pozwala lepiej zrozumieć znaczenie 
skutecznego systemu norm prawnych dla ochrony dobra.

Szanowni Państwo! Nie możemy jako Naród zapominać o naszej wielowiekowej 
Tradycji i historii polskiego Narodu, która zawsze była związana i przesiąknięta duchem 
katolickim. O tym wymiarze wciąż winniśmy pamiętać i wzajemnie sobie przypominać. 
Nie możemy odrywać się od korzeni, którymi były, są i pozostaną wartości katolickie. 
Dlatego wydawanie tegoż periodyku jest wypełnianiem testamentu naszych pokoleń, 
które były zawsze wierne Tradycji i nauczaniu Kościoła katolickiego. To zobowiązanie 
pozostaje aktualnym naszym zadaniem w takiej formie, jaka jest ona możliwa do reali-
zowania. Niech więc kolejny numer „Pedagogiki Katolickiej” będzie wypełnianiem woli 
praojców i wezwania Chrystusa do rozsiewania Jego nauki.

Ks. Jan Zimny
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO  
Na XXXVI Światowy Dzień Młodzieży  
„Wstań. Ustanawiam cię świadkiem 
tego, co zobaczyłeś” (Dz 26, 16)

Ojciec Święty Franciszek

Jorge Mario Bergoglio ur. 17 grudnia 1936 r. w Buenos Aires (Argentyna). Ojciec Mario – imigrant włoski 
z okolic Turynu. Jorge miał jeszcze czworo rodzeństwa. W 1958 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 
(jezuici), podejmując normalną formację zakonną i studia seminaryjne, po nowicjacie w Colegio Maximo 
San José w San Miguel koło Buenos Aires, w Colegio de la Immaculada w Santa Fe (studia humanistyczne 
i psychologia), w Colegio del Salvador w Buenos Aires (teologia). Święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 
1969 r., profesję wieczystą złożył 22 kwietnia 1973 r. W ramach funkcji zakonnych był mistrzem nowicjatu 
(w Villa Barilari), wykładowcą na Wydziale Teologii, członkiem konsulty prowincji zakonnej, a także prowin-
cjałem (1973–1979). Pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. W 1992 r. został biskupem pomocniczym 
Buenos Aires. Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku. W l. 2005–2011 przewodniczącym 
Konferencji Episkopatu Argentyny. 13 marca 2013 r. został wybrany na Papieża przyjmując imię Franciszek.

Drodzy młodzi!
Chciałbym raz jeszcze wziąć was za rękę, by wspólnie podążać w duchowej pielgrzymce, 

która prowadzi nas ku Światowemu Dniowi Młodzieży w Lizbonie w 2023 r. W ubiegłym 
roku, na krótko przed wybuchem pandemii, podpisałem orędzie, którego temat brzmiał: 
„Młodzieńcze, tobie mówię: wstań!” (por. Łk 7,14). W Swej opatrzności, Pan już wówczas 
chciał nas przygotować na bardzo trudne wyzwanie, które stawało się naszym udziałem. Na 
całym świecie trzeba było mierzyć się z cierpieniem, spowodowanym utratą bliskich osób 
i społecznym odizolowaniem. Zagrożenie zdrowia sprawiło, że także wy, młodzi – z natury 
rzeczy nastawieni na to, co zewnętrzne – byliście pozbawieni możliwości wychodzenia, by 
udać się do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie… Znaleźliście się w trudnych sytu-
acjach, do opanowywania których nie byliście przyzwyczajeni. Ci z was, którzy byli słabiej 
przygotowani i pozbawieni wsparcia, poczuli się zdezorientowani. W wielu przypadkach 
ujawniły się problemy rodzinne, jak również te związane z brakiem pracy, depresją, samot-
nością i uzależnieniami. Nie mówiąc o narastającym stresie, o napięciach i wybuchach złości, 
o wzroście przemocy. Jednakże, dzięki Bogu, nie jest to jedyna strona medalu. O ile ta próba 
pokazała nasze słabości, o tyle pozwoliła też ujawnić się naszym zdolnościom, a wśród nich: 
predyspozycji do bycia solidarnym. We wszystkich częściach świata widzieliśmy wiele osób, 
a wśród nich licznych młodych ludzi, walczących o życie, siejących nadzieję, broniących wol-
ności i sprawiedliwości, będących twórcami pokoju i budowniczymi mostów. Kiedy młody 
człowiek upada, w pewnym sensie upada ludzkość. Ale jest też prawdą, że kiedy młody 
człowiek powstaje z upadku, to tak, jakby podnosił się cały świat. Drodzy młodzi, jakże 
wielki potencjał znajduje się w waszych rękach! Jaką siłę niesiecie w waszych sercach! I tak 
dziś, raz jeszcze, Bóg mówi do każdego z was: „Powstań!” Całym sercem mam nadzieję, że to 
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przesłanie pomoże nam przygotować się na nowe czasy, na nową kartę w historii ludzkości. 
Jednak ponowne rozpoczęcie nie jest możliwe bez was, drodzy młodzi. Aby powstać, świat 
potrzebuje waszej siły, waszego entuzjazmu, waszego zapału. I w tym kontekście, chciałbym 
wspólnie z wami podjąć medytację nad fragmentem Dziejów Apostolskich, w którym Jezus 
mówi do Pawła: „Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (por. Dz 26, 16).

Paweł świadkiem wobec króla
Werset, który stał się inspiracją dla tematu Światowego Dnia Młodzieży 2021, zaczerp-

nięty jest ze świadectwa Pawła wobec króla Agryppy, w czasie, gdy był przetrzymywany 
w więzieniu. On, niegdyś wróg i prześladowca chrześcijan, teraz był sądzony właśnie ze 
względu na swą wiarę w Chrystusa. Z perspektywy około dwudziestu pięciu lat, Apostoł 
opowiada swoją historię i fundamentalne wydarzenie, jakim było jego spotkanie z Chry-
stusem. Paweł wyznaje, że w przeszłości prześladował chrześcijan, aż pewnego dnia, 
gdy udawał się do Damaszku, by aresztować niektórych spośród nich, światło „jaśniejsze 
od słońca” ogarnęło jego i jego towarzyszy podróży (por. Dz 26,13), ale tylko on usłyszał 
„głos”: Jezus zwraca się do niego i woła go po imieniu. 

„Szawle, Szawle!”
Przyjrzyjmy się wspólnie głębiej temu wydarzeniu. Wołając go po imieniu, Pan po-

zwala Szawłowi zrozumieć,że zna go osobiście. To tak, jakby mu powiedział: wiem, kim 
jesteś, wiem, co zamierzasz, ale mimo wszystko zwracam się właśnie do ciebie”. Woła go 
dwukrotnie, na znak powołania wyjątkowego i bardzo ważnego, tak, jak uczynił to z Moj-
żeszem (por. Wj 3,4) i z Samuelem (por. 1 Sm 3,10). Upadając na ziemię, Szaweł przyznaje, 
że jest świadkiem boskiej manifestacji, potężnego objawienia, które nim wstrząsa, ale go 
nie unicestwia, a wręcz przeciwnie: wzywa go po imieniu. W efekcie, jedynie osobiste, nie 
anonimowe spotkanie z Chrystusem zmienia życie. Jezus pokazuje, że zna dobrze Szawła, 
że „zna jego wnętrze”. Nawet jeśli Szaweł jest prześladowcą, nawet jeśli w jego sercu panuje 
nienawiść względem chrześcijan, Jezus wie, że jest to spowodowane niewiedzą i chce okazać 
w nim Swoje miłosierdzie. To właśnie jest ta łaska, ta niezasłużona i bezwarunkowa miłość, 
światło, które radykalnie zmieni życie Szawła.

„Kto jesteś, Panie?”
Wobec tej tajemniczej obecności, która wzywa go po imieniu, Szaweł pyta: „Kto jesteś, 

Panie?” (Dz 26, 15). To pytanie jest niezwykle ważne i wszyscy, wcześniej czy później, musimy 
je postawić w naszym życiu. Nie wystarczy usłyszeć o Chrystusie od innych, konieczna 
jest osobista rozmowa z Nim. Tym, w istocie, jest modlitwa. Jest bezpośrednią rozmową 
z Jezusem, nawet jeśli być może mamy jeszcze nieuporządkowane serce, umysł pełen wąt-
pliwości albo wręcz pogardy wobec Chrystusa i chrześcijan. Chciałbym, aby każdy młody 
człowiek w głębi swego serca zdobył się na postawienie tego pytania: „kto jesteś, Panie?” 
Nie możemy zakładać, że wszyscy znają Jezusa, nawet w epoce Internetu. Pytanie, które 
wiele osób kieruje do Jezusa i do Kościoła brzmi właśnie tak: „kim jesteś?” W całej opo-
wieści o powołaniu św. Pawła jest to jedyny moment, w którym zabiera on głos. A na jego 
pytanie Pan odpowiada bezzwłocznie: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz” (tamże).

„Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz”
Poprzez tę odpowiedź Pan Jezus objawia Szawłowi wielką tajemnicę: że utożsamia się 

On z Kościołem i chrześcijanami. Dotąd bowiem Szaweł nie widział nic z Jezusa w inny 
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sposób, jak tylko poprzez wiernych, których zamykał w więzieniach (por. Dz 26,10), za któ-
rych skazaniem na śmierć sam głosował (tamże). I widział, jak chrześcijanie odpowiadali 
dobrem na zło, na nienawiść – miłością, akceptując niesprawiedliwości, przemoc, obelgi 
i prześladowania znoszone dla imienia Chrystusa. Zatem, krótko mówiąc, Szaweł – nie 
wiedząc o tym – spotkał już Chrystusa: spotkał Go w chrześcijanach! Ileż razy słyszeliśmy, 
jak mówi się: „Jezus tak, Kościół nie”, jakby jedno mogło być alternatywą dla drugiego. Nie 
można poznać Jezusa, nie znając Kościoła. Nie można poznać Jezusa inaczej, jak poprzez 
braci i siostry z Jego wspólnoty. Nie można mówić, że jest się w pełni chrześcijanami, jeśli 
nie żyje się eklezjalnym wymiarem wiary.

„Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi”
To są słowa, które Pan kieruje do Szawła, kiedy ten upada na ziemię. Ale to tak, jakby 

już od jakiegoś czasu mówił do niego w tajemniczy sposób, próbując go przyciągnąć, 
a Szaweł stawiał opór. Ten sam słodki „wyrzut”, nasz Pan kieruje do każdego młodego 
człowieka, który się oddala: „Jak długo będziesz ode mnie uciekał? Dlaczego nie słyszysz, 
że cię wołam? Czekam na twój powrót.” Tak, jak prorok Jeremiasz, mówimy czasem: „nie 
będę Go już wspominał” (Jr 20,9). Ale w sercu każdego jest niczym płonący ogień: nawet 
jeśli będziemy próbowali go ograniczyć, nie uda nam się, bowiem jest od nas większy. Pan 
wybiera tego, kto wręcz go prześladuje, całkowicie wrogiego Jemu i Jego uczniom. Ale dla 
Boga nie ma osoby, która byłaby stracona. Za sprawą osobistego spotkania z Nim, zawsze 
jest możliwe rozpoczęcie na nowo. Żaden młody człowiek nie jest poza zasięgiem łaski 
i miłosierdzia Bożego. O żadnym nie można powiedzieć: jest zbyt daleko… jest zbyt późno… 
Iluż młodych z zapałem przeciwstawia się i robi na opak, ale w sercu noszą ukrytą potrzebę 
zaangażowania się, kochania ze wszystkich sił, identyfikowania się z pewną misją! Jezus 
w młodym Szawle widzi właśnie to.

Uznać własną ślepotę
Możemy sobie wyobrazić, że przed spotkaniem z Chrystusem Szaweł był w pewnym 

sensie „napełniony sobą”, uważając się za „wielkiego” ze względu na swoją spójność moralną, 
na swój zapał, swoje pochodzenie, swoją kulturę. Oczywiście, był przekonany, że postępuje 
sprawiedliwie. Ale kiedy objawia mu się Pan, zostaje „uziemiony” i staje się ślepy. Niespo-
dziewanie odkrywa, że nie jest w stanie widzieć, nie tylko fizycznie, ale też duchowo. To, 
czego był pewien, chwieje się. W głębi duszy przeczuwa, że to, co poruszało go z tak wielkim 
zapałem – zapał do likwidowania chrześcijan – było zupełnie błędne. Zdaje sobie sprawę, 
że nie jest absolutnym posiadaczem prawdy, przeciwnie: że jest od niej bardzo daleko. I, 
wraz z jego przekonaniami, upada także jego „wielkość”. Niespodziewanie odkrywa, że jest 
zagubiony, kruchy, „mały”. Ta pokora – świadomość własnych ograniczeń – jest fundamen-
talna! Kto myśli, że wie wszystko o sobie samym, o innych a nawet o prawdzie religijnej, 
temu trudno będzie spotkać Chrystusa. Szaweł, stając się ślepy, stracił swoje punkty od-
niesienia. Został sam, w ciemności, a jedyne, co pozostało dla niego jasne, to światło, które 
zobaczył, i głos, który usłyszał. Cóż za paradoks: właśnie wówczas, gdy ktoś odkrywa, że 
jest ślepym, zaczyna widzieć! Po olśnieniu w drodze do Damaszku, Szaweł będzie wolał 
być nazywany Pawłem, co znaczy „mały”. Nie chodzi o ksywkę czy też o „pseudonim arty-
styczny” – często używane także przez zwykłych ludzi: spotkanie z Chrystusem sprawiło, 
że naprawdę się tak poczuł, burząc mur, który nie pozwalał mu stanąć w prawdzie o sobie. 
W odniesieniu do samego siebie przyznaje on: „Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich 
apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży” (1 Kor 15,9). 
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Św. Teresa z Lisieux, tak, jak inni święci, lubiła powtarzać, że pokora jest prawdą. W dzisiej-
szych dniach tyle „historii” warunkuje nasze dni, zwłaszcza w sieciach społecznościowych, 
często kunsztownie przygotowanych, z wieloma ustawieniami, kamerami, zróżnicowanymi 
tłami. Często ludzie szukają świateł reflektorów, zmyślnie ustawionych, aby móc pokazać 
„przyjaciołom” i followersom obraz siebie samych, który czasem nie odzwierciedla prawdy. 
Chrystus, światło Południa, przychodzi, by oświecić nas i by przywrócić nam naszą au-
tentyczność, uwalniając nas ze wszystkich masek. Pokazuje nam wyraźnie kim jesteśmy, 
bowiem kocha nas takich, jakimi jesteśmy.

Zmienić perspektywę
Nawrócenie Pawła to nie cofnięcie się, ale otwarcie na zupełnie nową perspektywę. 

Rzeczywiście, kontynuuje on wędrówkę do Damaszku, ale nie jest już tym, kim był wcze-
śniej, jest inną osobą (por. Dz 22,10). Można nawrócić się i odnowić w codziennym życiu, 
wykonując czynności, które zazwyczaj wykonujemy, ale z sercem przemienionym i nowymi 
motywacjami. W tym przypadku Jezus wprost prosi Pawła, by udał się aż do Damaszku, 
dokąd wcześniej się kierował. Paweł jest posłuszny, ale teraz cel i perspektywa jego podróży 
zmieniły się radykalnie. Odtąd będzie widział rzeczywistość nowymi oczami. Przedtem 
były to oczy prześladowcy-mściciela, odtąd będą to oczy ucznia-świadka. W Damaszku 
Ananiasz go ochrzci i wprowadzi do wspólnoty chrześcijańskiej. W milczeniu i modlitwie 
Paweł pogłębi osobiste doświadczenie i nową tożsamość, daną mu przez Pana Jezusa.

Nie rozpraszać siły i zapału młodych ludzi
Sposób bycia Pawła, zanim spotkał on Jezusa zmartwychwstałego, nie jest nam zupełnie 

obcy. Ileż sił i ileż zapału zamieszkuje również w waszych sercach, drodzy młodzi! Ale jeśli 
ciemność wokół was i w was samych przeszkadza wam we właściwym widzeniu, grozi 
wam, że zatracicie się w bitwach pozbawionych sensu, a wręcz, że staniecie się agresywni. I, 
niestety, pierwszymi ofiarami staniecie się wy i ci, którzy są wam bliscy. Istnieje też groźba 
walki o sprawy, które początkowo bronią słusznych wartości, ale które, doprowadzone 
do rozdrażnienia, stają się destrukcyjnymi ideologiami. Iluż młodych dzisiaj, być może 
motywowanych przez własne przekonania polityczne lub religijne, staje się ostatecznie 
narzędziami przemocy i zniszczenia w życiu wielu! Niektórzy, czujący się w świecie cy-
frowym jak w domu, odnajdują w przestrzeni wirtualnej i w sieciach społecznościowych 
nowe pola bitew, bez skrupułów posługując się bronią fake newsów, aby rozsiewać truciznę 
i niszczyć przeciwników. Kiedy Pan wkracza w życie Pawła, nie przekreśla jego osobowości, 
nie likwiduje jego zapału i jego pasji, ale sprawia, że te jego zdolności stają się owocne, aby 
uczynić z niego wielkiego ewangelizatora aż po krańce ziemi.

Apostoł narodów
 Paweł będzie odtąd znany jako „apostoł narodów”: on, który był faryzeuszem, drobia-

zgowo przestrzegającym Prawa! Oto kolejny paradoks: Pan pokłada Swą ufność właśnie 
w tym, kto go prześladował. Niczym Paweł, każdy z nas może usłyszeć w głębi serca ten 
głos, który mówi: „ufam ci. Znam twoją historię i biorę ją w swoje ręce, wraz z tobą. Nawet 
jeśli często byłeś przeciwko mnie, wybieram ciebie i czynię cię moim świadkiem”. Boska 
logika może z najgorszego prześladowcy uczynić wielkiego świadka. Uczeń Chrystusa jest 
wezwany do bycia „światłem świata” (Mt 5,14). Paweł musi świadczyć o tym, co widział, 
ale teraz pozostaje ślepy. Znów mamy do czynienia z paradoksem! Ale właśnie poprzez 
to osobiste doświadczenie, Paweł będzie w stanie utożsamić się z tymi, do których Pan go 
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posyła. Bowiem w rzeczywistości został on uczyniony świadkiem, „aby otworzył im oczy 
i odwrócił od ciemności do światła” (Dz 26,18).

„Powstań i świadcz!”
Przyjmując nowe życie, otrzymane na Chrzcie świętym, otrzymujemy także misję 

od Pana: „będziesz mi świadkiem!”. To misja, której poświęcenie się odmienia życia. Dziś 
zaproszenie Chrystusa do Pawła, jest skierowane do każdego i każdej z was młodych: po-
wstań! Nie możesz pozostać na ziemi „użalając się nad sobą”, czeka na ciebie misja! Także 
ty możesz być świadkiem dzieł, które Jezus zaczął w tobie wypełniać. Dlatego w imię Chry-
stusa, mówię ci: – Powstań i świadcz o swoim doświadczeniu ślepca, który napotkał światło, 
zobaczył dobro i piękno Boga w sobie samym, w innych i we wspólnocie Kościoła, która 
przezwycięża każdą samotność. – Powstań i świadcz o miłości i szacunku, które można 
wprowadzać w relacje międzyludzkie, w życie rodzinne, w dialog pomiędzy rodzicami 
i dziećmi, młodymi i starszymi.

 – Powstań i broń sprawiedliwości społecznej, prawdy i prawości, praw człowieka, prze-
śladowanych, ubogich i kruchych, tych, którzy nie mają głosu w społeczeństwie, migrantów. 
– Powstań i świadcz o nowym spojrzeniu, które pozwala ci patrzeć na stworzenie oczami 
pełnymi zachwytu, pozwala ci rozpoznawać w planecie Ziemi nasz wspólny dom i daje 
ci odwagę bronienia ekologii integralnej. – Powstań i świadcz o tym, że przegrane życie 
może być odbudowane, że osoby, które już obumarły w duchu, mogą powrócić do życia, 
że osoby zniewolone mogą na powrót stać się wolnymi, że serca pogrążone w smutku 
mogą odzyskać radość. – Wstań i świadcz z radością, że Chrystus żyje! Nieś jego przesłanie 
miłości i zbawienia wśród twoich rówieśników, w szkole, na uczelni, w pracy, w świecie 
cyfrowym, wszędzie.

Pan Bóg, Kościół, papież ufają wam i ustanawiają was świadkami wobec tylu innych 
młodych ludzi, których spotykacie na „drogach do Damaszku” naszych czasów. Nie zapomi-
najcie: „jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje 
wiele czasu, by zacząć Go głosić, nie może oczekiwać, aby udzielono mu wielu lekcji lub 
długich instrukcji. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał 
się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie.” (Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 120)

Powstańcie i świętujcie ŚDM w Kościołach lokalnych!
Wobec wszystkich was, młodych całego świata, ponawiam zaproszenie do wzięcia 

udziału w tej duchowej pielgrzymce, która poprowadzi nas ku obchodom Światowego 
Dnia Młodzieży w Lizbonie w 2023 r. Jednakże najbliższe spotkanie odbędzie się w wa-
szych Kościołach lokalnych, w różnych diecezjach i eparchiach świata, gdzie w uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata będzie obchodzony – na poziomie lokalnym – Światowy 
Dzień Młodzieży 2021.

Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli przeżywać te poszczególne etapy jako praw-
dziwi pielgrzymi, a nie „turyści wiary”! Otwórzmy się na niespodzianki Pana Boga, który 
chce rozświetlić Swoim światłem naszą drogę. Otwórzmy się na słuchanie Jego głosu, także 
poprzez naszych braci i nasze siostry. W ten sposób będziemy pomagali sobie nawzajem 
wspólnie powstawać, a w tym trudnym momencie historii staniemy się prorokami nowych 
czasów, pełnych nadziei! Najświętsza Maryja Panna wstawia się za nami.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 14 września 2021 r.,  
w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Franciszek
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Implikacje modelu przywódcy 
„Inspirandera” jako „servus princeps” 

w procesie formacji młodego adepta

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

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

Wstęp
Wciąż spotykamy osoby, które w sposób niezamierzony, a często i nieświadomy, fa-

scynują i oddziaływają na rzesze ludzi. To one zmieniały i wciąż zmieniają rzeczywistość 
w każdym jej wymiarze. Wśród nich są wielcy choćby militarni, jak: Aleksander Wielki, 
Napoleon czy Józef Piłsudski, którzy do dziś fascynują historyków. Mamy też osoby 
o wielkich formatach w sferze duchowej, gospodarczej, politycznej. Obecnie wielkich 
przywódców dostrzega się coraz częściej w sferze zarządzania organizacjami gospodar-
czymi. Pomimo, że na przestrzeni ostatnich lat wykreowało się kilka modeli przywództwa 
jako wzoru do naśladowania, to zauważalna jest potrzeba wpracowania nowego modelu 
przywódcy bardziej doskonałego, oczekiwanego, który byłby z jednej strony przywódcą 
charyzmatycznym, a z drugiej człowiekiem kontaktu, prostoty, dialogu. Czy zatem po-
wstaną kolejne modele przywództwa? Dziś odpowiedzią na to pytanie jest – w pewnym 
sensie – model przywództwa służebnego. W przypadku tego jednak modelu zauważyć 
można wciąż pewien niedosyt jego struktury. 

Paradygmaty przywództwa są próbą i sposobem na zintegrowanie w jednym 
schemacie licznych teorii, koncepcji i wyników badań na ten temat. Paradygmaty 
różnią się nie tylko okresem, w którym dominowały, ale i postawą przywódcy. Wspo-
mnijmy, że postawa ta mieści się w przedziale: od dominacji (przywództwo klasyczne 
zwane też często autokratycznym) poprzez demokrację (przywództwo transakcyjne 
i wizjonerskie) do całkowitego odejścia od indywidualnego, formalnego panowania 
i skoncentrowania się na członkach organizacji (przywództwo organiczne)1. Często 
w wielokulturowych grupach roboczych, które coraz częściej stają się codzienno-
ścią w dzisiejszym świecie, przywództwo nie jest na stałe przyznawane jednemu, 

1 C. Avery Gayle, Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, tłum. G. Gąbkowski, 
PWE, Warszawa 2016, s. 50.



ARTYKUŁY

13

formalnie wyznaczonemu, modelowi przywódcy. Nie istnieją też gotowe modele 
i teorie, które byłyby obecnie komplementarnym materiałem do wypracowania 
konkretnego modelu przywódcy. 

W niniejszym artykule autor postanowił na bazie przeprowadzonych badań wśród 
509 osobowej grupy studentów pochodzących z pięciu europejskich krajów: Czech, 
Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier zaproponować nowy model przywódcy służebnego 
zwany „Inspiranderem”. Tak więc głównym problemem badawczym stała się struktura 
tego modelu jako antidotum na profanum szeroko rozumianej służebności w zarządza-
niu. Podjęty problem jest o tyle ważny, że zmieniająca się sytuacja społeczna, polityczna, 
organizacyjna inspiruje nas do opracowania nowych propozycji modeli przywódcy. 
Przeprowadzone już w 2006 roku badania wśród grupy 1200 nauczycieli ukazały wów-
czas potrzebę zmiany podejścia liderów do grupy. Uzyskane wówczas wyniki stały się 
inspiracją do prowadzenia dalszych badań z uwzględnieniem głosu młodego pokolenia, 
osób przygotowujących się i wchodzących w życie zawodowe – studentów. Niniejsze 
badania stały się w ten sposób „świeżym” spojrzeniem na zagadnienie przywództwa. 

1.   Proces badawczy
Ludowe przysłowie mówi, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, ale bez 

ciekawości i chęci poznania nie ma badań, nauki, rozwoju. Zapewne niniejszy tekst 
–oparty na badaniach – na temat przywództwa służebnego nie jest drogą po nobla. 
Podejmowana tematyka towarzyszy autorowi już od ponad 20 lat. Prowadzone ba-
dania w różnym aspekcie nad zagadnieniem lidera, autorytetu, przywództwa jasno 
pokazują, że tematyka „przywódcy” wciąż jest aktualna i wymaga permanentnych 
badań. Zanim przystąpiono do badania tej tematyki, zorganizowano kilka konferencji 
i sesji naukowych, opublikowano liczne teksty, a przede wszystkim przeprowadzono 
szeroką konsultację z wieloma przedstawicielami świata nauki, organizacji, instytucji 
o różnej profesji i specjalności. Autor, będąc w przeszłości menadżerem, kierowni-
kiem, dyrektorem, dziekanem, asystentem, wciąż pozostaje w tematyce badań sze-
roko rozumianego przywództwa. Wyrazem kontynuacji poszukiwań nowego modelu 
przywódcy stały się badania na temat „przywódcy służebnego”.

W badaniu zastosowano przede wszystkim sondaż diagnostyczny z wykorzysta-
niem opracowanej ankiety składającej się z 31 pytań. Pytania uszeregowano zgodnie 
z obowiązującymi zasadami nauki. Pytania ułożono w czterech grupach, w skład 
których wchodziły pytania: metryczkowe, wprowadzające w tematykę, zasadnicze 
i postulatywne. Ważnym elementem procesu badawczego było dotarcie do jak naj-
szerszej grupy reprezentatywnej studentów w wybranych krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej. W tym celu posłużono się wypracowanymi już relacjami akademickimi, 
przekazując ankietę w języku danego kraju wraz z instrukcją. Ankieta miała być po-
wszechnie dostępna, stąd zamieszczono ją na stronie internetowej „survio” w językach 
poszczególnych krajów. Wcześniejsze badania autora dały podstawę, aby czas badania 
trwał maksymalnie dwa tygodnie. Po tym okresie zebrano wyniki badań do analizy. 
To właśnie analiza i synteza stała się fundamentalną treścią z uzyskanych wyników 
badań. System „survio” stał się o tyle pomocny, że na zakończenie badań można było 
operować wynikami w różnych konfiguracjach, opracowując konkretne zestawienia 
wyników. Uzyskane dane stały się w dalszej kolejności materiałem do weryfikacji 
założeń, hipotez i wypracowania wniosków, postulatów wraz z propozycją nowego 
modelu przywództwa służebnego „Inspirandera”. 
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2.   Wyniki przeprowadzonych badań
Należy postawić zasadnicze pytanie, jaki to ma być model przywódcy, który stałby 

się aktualnym w dzisiejszych czasach? Zapewne wnikliwe spojrzenie na wyniki badań 
oraz ukazanie znaczenia elementów składowych tegoż modelu, pozwoli na bardziej 
konkretne opracowanie takiego modelu. Jak dotąd, autor nie spotkał w żadnej litera-
turze modelu przywódcy określanego mianem „Inspirandera”. Jest więc świadomy, że 
przedstawiona propozycja spotkać się może z wielką krytyką, co nie znaczy, że należy 
zrezygnować ze składania nowych i uzasadnionych propozycji. Ważnym jednak jest, 
aby przyporządkować proponowanemu modelowi przywódcy odpowiednie ele-
menty składowe – funkcje, które oddadzą istotę rzeczy. Funkcje te zawierają w sobie 
te istotne elementy struktury przywódcy, które są oczekiwaniem zarówno ze strony 
adeptów, jak i kadry wojskowej. 

W badaniu sondażowym przeprowadzonym w 2021 roku wzięło udział 509 re-
spondentów, w tym 363 kobiet, to jest 71,32% badanych i 146 mężczyzn, czyli 28,68% 
badanej populacji. Badanie przeprowadzono wśród studentów w pięciu krajach, to 
jest w Czechach, Polsce, Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech. Największą grupę badanych 
stanowili studenci z Ukrainy (148 osób), kolejno ze Słowacji (118 osób), z Polski (104 
osoby), z Węgier (80 osób) i z Czech (59 osób). Najwięcej było studentów kierunków 
humanistycznych – 225 osób, to jest 44,20% badanej populacji. 252 osoby (49,51%) 
byli to studenci studiów pierwszego stopnia, 161 osób (31,63%) to studenci drugiego 
stopnia kształcenia, a 96 osób (18,86%) to doktoranci. 

Jak się okazuje aż 213 badanych osób (41,85%) nigdy nie spotkało się z takim 
pojęciem jak „przywódca służebny”, który to model można przyporządkować propo-
nowanemu modelowi „Inspirander”. 167 respondentów potwierdziło znajomość tego 
terminu, zaś 129 studentów określiło swoja wypowiedź w formie „trudno powiedzieć”. 

Interesującym jest to, że badani służbę drugiemu człowiekowi określili mianem 
powołania i poświęcenia. Takiego zdania było 214 osób (42,04%). „Inspirander” 
w ocenie 335 badanych (65,81%) jest osobą posiadającą zdolność przewodzenia 
w celu służenia społeczeństwu i pomagania podwładnym. Poniżej mamy przedsta-
wioną częstotliwość spotykania się z pojęciem „przywództwa służebnego”.

Jak często spotyka się Pan/i w swoim środowisku z użyciem pojęcia  
„przywództwa służebnego”?

Odpowiedź Czechy Węgry Słowacja Polska Ukraina Suma Udział %

codziennie 2 1 16 1 9 29 5,70

kilka razy w tygodniu 1 1 8 1 6 17 3,34

kilka razy w miesiącu 2 2 6 5 9 24 4,72

sporadycznie 14 27 44 26 57 168 33,01

nie spotykam się w ogóle 
z tym pojęciem 38 47 43 71 65 264 51,87

inne (podaj jakie?) 2 2 1 0 2 7 1,38

Suma 59 80 118 104 148 509 100,00
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Według badania najczęściej pojęciem „przywództwa służebnego” posługują się 
osoby w wieku 35–50 lat (171 badanych – 33,60%) oraz powyżej 50 roku życia, co 
wskazuje 170 odpowiedzi (33,40%). Co interesujące, według badanych, pojęcie „przy-
wództwo służebne” stosuje się wobec osób duchownych – 227 odpowiedzi (44,60%), 
następnie wobec żołnierzy – 58 odpowiedzi (11,39%).

Wobec jakiej profesji zawodowej najczęściej używano pojęcia „przywództwo służebne”?

Odpowiedź Czechy Węgry Słowacja Polska Ukraina Suma Udział %

osoby ze straży pożarnej 3 0 3 7 14 27 5,30

policjanta 5 3 9 9 14 40 7,86

żołnierza 2 1 8 26 21 58 11,39

osoby duchownej 33 54 65 33 42 227 44,60

menadżera 6 3 10 6 8 33 6,48

lekarza 5 1 9 10 15 40 7,86

pracownika służby granicznej 0 0 2 1 1 4 0,79

nauczyciela 0 5 7 5 22 39 7,66

strażnika miejskiego 0 0 2 1 4 7 1,38

innej osoby (napisz kogo?) 5 13 3 6 7 34 6,68

Suma 59 80 118 104 148 509 100,00

W dalszej części sondażu zapytano respondentów o to, komu termin „przywódcy słu-
żebnego” winien być przyporządkowany. Poniżej mamy dość ciekawy obraz w tej materii. 

Kto według Pana/i z poniżej zaproponowanych przedstawicieli 
winien mieć przyporządkowane określenie „przywódca służebny”?

Odpowiedź Czechy Węgry Słowacja Polska Ukraina Suma Udział %

przełożony 7 1 31 19 16 74 14,54

lider 15 22 24 29 37 127 24,95

zwierzchnik 3 12 19 6 7 47 9,23

osoba służąca 24 11 32 19 30 116 22,79

zwycięzca 0 0 0 1 3 4 0,79

rekordzista 0 0 0 0 2 2 0,39

osoba kierująca zespołem 6 28 8 28 50 120 23,58

innej osoby, (proszę wskazać kogo?) 4 6 4 2 3 19 3,73

Suma 59 80 118 104 148 509 100,00
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W kolejnym pytaniu zapytano studentów, w jakiej profesji najłatwiej jest zostać 
liderem, przywódcą. W tym przypadku również odpowiedzi badanych wskazały na 
osobę duchowną. 

W jakiej sferze życia społecznego według Pana/i najłatwiej zostać 
przywódcą służebnym?

Odpowiedź Czechy Węgry Słowacja Polska Ukraina Suma Udział %

organizacyjnego 10 5 22 18 36 91 17,88

politycznego 2 0 5 10 24 41 8,06

gospodarczego 2 2 4 0 2 10 1,96

kulturalnego 2 1 3 3 13 22 4,32

duchowego 26 57 55 28 33 199 39,10

medycznego 2 1 6 7 7 23 4,52

społecznego 3 10 16 18 20 67 13,16

Inne tj. (policja, wojsko, straż pożarna) 9 0 5 19 10 43 8,45

Innej (jakiej?) 3 4 2 1 3 13 2,55

Suma 59 80 118 104 148 509 100,00

Należy zauważyć, że 277 osób (54,42%) stwierdziło, że osoby będące przywódcą 
winny zawsze cieszyć się autorytetem. Odmiennego zdania było 136 studentów 
(26,72%), a 96 studentów nie miało zadania na ten temat. Z kolei 385 respondentów 
(75,64%) orzekło, że nie każdy może być przywódcą cieszącym się autorytetem, zaś 
tylko 30 uznało, że łatwo zostać przywódcą. Osoba taka – według badanych – winna 
odznaczać się wysokimi standardami moralno-etycznymi i szacunkiem w swoim 
środowisku. Takiego zdania jest 253 osoby (49,70%). 

Ważną cecha osobowości przywódcy Inspirandera jest jego wewnętrzna spójność 
(111 odpowiedzi – 21,81%) i pozytywne myślenie (77 odpowiedzi – 15.13%). Na 
dalszych miejscach znalazły się: dbałość o rozwój duchowy (62 odp.), logiczne my-
ślenie (49 odp.), poczucie własnej wartości (43 odp.), zdolność i wola permanentnego 
uczenia się (41 odp.), proaktywność (31 odp.). Na pytanie, czy w czasach obecnych 
potrzebni są przywódcy służebni twierdząco odpowiedziało 397 osób (78,00%), a ne-
gatywnie 24 osoby. Na pytanie: czy uważa Pan/i, że w procesie zarządzania istotną 
rolę winno odgrywać przywództwo służebne, twierdząco odpowiedziało 329 osób 
(64,64%), trudno powiedzieć 137 osób (26,92%), zaś 43 osoby nie uznały istotnej 
roli przywódcy w procesie zarządzania. 

Cieszy też fakt, że znacząca grupa respondentów, to jest 283 osoby, uznało wartości 
religijne za istotne w budowaniu przywództwa modelu „Inspirandera”. Ciekawe odpo-
wiedzi przyniosło pytanie o chęć bycia liderem. Otóż 194 osoby (38,11%) nie miało 
na ten temat określonego zdania, 164 osoby (32,22%) nie chciałyby zostać liderem, 
zaś grupa 151 osób (29,67%) wyraziła gotowość bycia liderem. 

Według respondentów najczęstszą przyczyną rezygnacji z bycia liderem, przywódcą 
jest brak odpowiednich cech osobowości – takiego zdania jest 138 osób (27,11%). 
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Na dalszym miejscu znalazły kolejne przyczyny, a mianowicie: lęk – 91 odpowiedzi 
(17,88%), brak powołania – 85 odpowiedzi (16,70%), trudno powiedzieć – 77 odpo-
wiedzi (15,13%), lenistwo – 36 odpowiedzi (7,07%). Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że aż 237 respondentów (46,56%) uznało, że współcześni przywódcy nie spełniają 
oczekiwań przywódczych, przeciwnego zdania jest 73 osoby (14,34%), a 199 nie ma 
na ten temat zdania. To, że brak właściwej postawy służebnej negatywnie wpływa na 
obraz danej organizacji/instytucji uznało 302 badanych (59,33%), 151 osób (29,67%) 
odpowiedziało: trudno powiedzieć, a jednie 56 osób (11,00%) odpowiedziało negująco. 
W kontekście tej odpowiedzi 279 studentów (54,81%) uznało jako pilną potrzebę 
zmiany współczesnego modelu autorytetu przywódcy, 78 respondentów (15,32%) 
było przeciwnego zdania, a 152 osoby nie miało w tej kwestii zdania. Dalszą kwestią 
potraktowaną jako wyzwanie jest to, żeby dzisiejsi przywódcy zmienili swoją postawę. 
Takiego zdania jest 366 respondentów (71,91%), odmiennego zdania jest tylko 36 
badanych (7,07%), a 107 odpowiedziało „trudno powiedzieć” (21,02%). Zmiana 
ta – według badanych – jest oczekiwaniem społecznym. Tak uważa 339 badanych 
(66,60%), 68 respondentów (13,36%) uważa, że nie ma takiego zapotrzebowania, 
zaś pozostali nie mają w tym względzie określonego zdania. 

Reasumując, można powiedzieć, że jest oczekiwanie na nowy model autorytetu 
przywództwa. Na podstawie przeprowadzonych badań, autor tekstu postanowił 
zaproponować nowy model autorytetu, który byłby odpowiedzią na oczekiwania 
środowiska społecznego. Jest to propozycja, która zapewne będzie przedmiotem 
kolejnych badań i dyskusji. 

3.   Oczekiwany model autorytetu przywództwa – INSPIRANDER
Albert Einstein w swoich rozważaniach poświęconych autorytetowi, przywódcy 

stwierdził: „Aby ukarać mnie za moją pogardę dla autorytetów, los sprawił, że sam 
stałem się autorytetem”. Parafrazując te słowa, można by powiedzieć, oczekując na 
model przywództwa służebnego, sam stań nim. 

W
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Bycie przywódcą osób rozumiejących, że przywódca jest tylko człowiekiem, nie 
musi być dla niego wcale kłopotliwe. Prof. Marian Śnieżyński po przeprowadzeniu 
badań wśród młodzieży akademickiej nad autorytetem zauważył, że „W obecnych 
czasach, w których dominuje przekonanie o relatywizacji wszelkich wartości, trudno 
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jest mówić o autorytecie, zwłaszcza, gdy dotyczy to osoby nauczyciela. Zbyt wiele 
słyszy się o problemach, niedomaganiach i bolączkach polskiej szkoły”2. 

Założenia stawiane u początku myśli związanej z prowadzeniem badań nad auto-
rytetem przywódcy, zarówno w świetle literatury, jak i badań empirycznych, miały na 
celu spojrzenie na tę rzeczywistość oczyma teoretyka i praktyka. Literatura ukazała 
nieco inny obraz od tego, który został wykreowany dzięki założeniom teoretycznym 
i przeprowadzonym badaniom. Co do pewnych tez, jakie stawiane są przez teoretyków 
tego zagadnienia, autor je przyjmuje na miarę rozważań czysto teoretycznych. Jeśli 
by je wkomponować w kształt autorytetu przywódcy, jaki nakreślony został przez 
respondentów, nie wszystkie tezy miałyby swoje właściwe miejsce i odzwierciedlenie, 
a część z nich zapewne nie harmonizowałaby z wynikami badawczymi. 

Dokonując więc zestawienia obu poglądów autorytetu przywódcy (teoretycznego 
i praktycznego), autor doszedł do wniosku, że istnieje rozbieżność pomiędzy jednym 
a drugim obrazem. Inaczej jest przedstawiany autorytet przywódcy w świetle lite-
ratury, a inaczej wygląda w świetle empirycznych badań. Stąd też nie można było 
pozostawić tej kwestii jako problemu zupełnie otwartego. Wypełnieniem tej płasz-
czyzny rozbieżności jest propozycja nowego modelu autorytetu przywódcy. Autor 
opracowania poszukiwał odpowiedniego terminu, który by zawierał zarówno ocze-
kiwania tegoż autorytetu, jak też składałby się z takich wartości, które są adekwatne 
do terminologii i jego struktury. 

Oczywistą jest rzeczą, że autor poprzez propozycję nowego modelu autorytetu 
przywódcy nie chce negować żadnego dotychczas funkcjonującego. Każdy z nich ma 
swoją rację istnienia. Spełniają one bowiem określone zadanie, misję, pożytek. Jednak 
żaden z dotychczasowych, funkcjonujących autorytetów nie odpowiada oczekiwanemu 
współczesnego przywódcy, który byłby autorytetem ducha, misji i świadectwa życia. 

Takim autorytetem na współczesne czasy odpowiadającym celom i zadaniom 
przywódcy – według autora pracy – winien być autorytet inspirandera. Ten rodzaj 
autorytetu jest najbliższy, w swej treści, oczekiwaniom respondentów. Przy wyborze 
terminologii autor miał trudne zadanie. Starał się wypracować taki termin, który 
byłby najbardziej adekwatny do jego założeń strukturalnych. 

Zanim jednak przejdziemy do omówienia jego poszczególnych elementów, należy 
zwrócić uwagę, że przywódca posiadający autorytet inspirandera, to ten, który inspiruje, 
motywuje i aktywizuje w każdym aspekcie. Zatem strukturę autorytetu przywódcy 
Inspirandera cechują trzy zasadnicze funkcje: 
1) funkcja inspirująca,
2) funkcja motywacyjna,
3) funkcja aktywizująca.

Funkcja inspirująca i motywacyjna określa rodzaje form wychowawczych i obej-
muje zachętę do ich realizacji, zaś funkcja aktywizująca koncentruje się na konkret-
nych sposobach realizacji form formacyjnych (osobowości, sumienia, wiary, myślenia, 
postawy) – czyli na sposobie działania w codziennym życiu. Funkcja aktywizująca 
nie dotyczy tylko form działania zewnętrznego, ale również pobudzania aktywności 
wewnętrznej, duchowej, czyli dotyczy aktywności wiary, nadziei i miłości. Aktywność 
ta ma powodować aktywność formacyjną adepta, która rozumiana jest jako właści-
wość jednostki polegająca na większej niż u innych częstości i intensywności rodzaju 

2 M. Śnieżyński, O autorytecie nauczyciela akademickiego, „Konspekt” 2000, nr 3. 
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działań zewnętrznych i wewnętrznych. Jednak, aby przywódca Inspirander mógł stać 
się „motorem” tej aktywności, wpierw musi sam być świadomym i przygotowanym 
do tej funkcji, czyli ma stać się jej „właścicielem”. 

W rozumieniu przywódcy Inspirandera wszelkie działania zmierzają do doskona-
łości, które są jego wyzwaniem i celem. Dla takiego przywódcy inspiracją są wyzwa-
nia we wszystkich obszarach jego oddziaływania, które stanowią pewną integralną 
całość procesu edukacyjno-pedagogiczno-formacyjnego. Młody adept pełen ideału 
tęskni za posiadaniem swojej własnej misji. W osiągnięciu jej ma mu pomóc przy-
wódca Inspirander. 

Najszczęśliwsi adepci to ci, którym zaszczepiona zostanie właściwa misja, która 
pozwoli im na osiągnięcie integralności jako osoby wiary, służby, poświęcenia. Chcąc, 
bardziej obrazowo scharakteryzować przywódcę Inspirandera, należy powiedzieć, że 
takiego przywódcę cechuje pozytywne, nieustępliwe działanie, pełne troski o rozwój 
własnej doskonałości i podwładnych. INSPIRANDER – to osoba, która uporczywie 
trzyma się wartości chrześcijańskich, stawia nie tylko adeptom, ale także sobie wysoką 
poprzeczkę w wymaganiach dotyczących rozwoju integralności życia w każdym 
aspekcie. Przywódca ten posiada dużo kreatywnych pomysłów w całym procesie 
edukacyjnym, formacyjnym i wychowawczym, opartym przede wszystkim na dia-
logu, miłości, uszanowaniu godności osoby ludzkiej, a przy tym jest animatorem in-
tegralnego rozwoju. Nie może zapomnieć też, że jest świadkiem wartości duchowych 
realizowanych w codziennym życiu. Respektuje prawa człowieka i poszanowanie 
godności wychowanka.

Można więc powiedzieć, że przywódca Inspirander to osoba wyzwalająca, charak-
teryzująca się dynamicznym rozwojem, urzeczywistniająca się w swym działaniu na 
wielu płaszczyznach. Jego kreatywność obejmuje wszystkie pozytywne sfery życia 
wychowanka a wcześniej własne. Doprowadza on adepta do samokształcenia i samo-
realizacji. Umie słuchać ludzi młodych, pochyla się na ich życiem, ale to pochylanie 
się, to umiejętność wsłuchiwania się, wchodzenia w ich sprawy, codzienność i ich 
problemy. Przywódca ten posiada pewną zdolność, którą można nazwać superwizją. 

Przywódca Inspirander – to człowiek dialogu, buduje autorytet odgórny i oddolny, 
cechuje go wielka cierpliwość, posiada nadzwyczajną cnotę oczekiwania na owoc za-
sianego ziarna. Przywódca ten zdaje sobie sprawę, że zwykle wychowawca nie odnosi 
sukcesu z głupoty, ale z braku entuzjazmu. Dla niego najważniejsza jest inspirująca 
siła, która pozwala mu aktywizować każdego adepta. Stawia wielkie wymagania, 
bo jest świadomy, że adepci nie lubią drogi życia bez wymagań. Wie on, że adepta 
z charakterem pociąga to, co jest trudne, ponieważ dopiero w zmaganiach z przeci-
wieństwami potrafi sobie uświadomić swój własny potencjał. Przywódca Inspirander 
winien uszanować niepowtarzalność i oryginalność adeptów. Nigdy taki przywódca 
nie będzie zwalczał oryginalności młodego człowieka, bo będzie świadomy, że wiek 
młodzieńczy to wiek pełen oryginalności, to wiek pełen trudności wpisanych w ten 
etap rozwojowy człowieka.

Jedną z ważnych kompetencji przywódcy Inspirandera jest bycie innowacyjnym. 
Innowacyjność jest zresztą w ścisłej czołówce list najważniejszych kompetencji, jakich 
wymaga się od tego autorytetu. I nie chodzi tu wcale o programy autorskie i stosowanie 
nowatorskich metod nauczania – chociaż te też są bardzo ważne, istotne, odgrywające 
wielką rolę w całym procesie edukacyjno-pedagogicznym. Chodzi o umiejętne poznanie 
i zrozumienie adepta, dobranie metod pracy do jego oczekiwań i możliwości – tak jak 
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dobiera się szkła o właściwej liczbie dioptrii do wady wzroku pacjenta. Innowacja jest 
zmianą stanu niespełniającego oczekiwań czy potrzeb na taki, w którym ograniczenia 
są zlikwidowane, a potrzeby spełnione. Jak to zrobić według rozporządzenia, ściśle 
przestrzegając procedur – zawsze takich samych? To będzie wypadkową mądrości 
przywódcy Inspirandera. 

Przywódca Inspirander to osoba zainteresowana światem wartości adeptów, 
to przewodnik w dyskusji szanujący drugą stronę. Ponadto przywódca ów, to wzór 
osobowy, przepełniony wszystkimi istniejącymi, pozytywnymi wartościami. Musi 
się w nich sam wpierw zakorzenić, dojrzeć, aby następnie innych w nie wprowadzać, 
utwierdzać i prowadzić ku dojrzałości. Ten model autorytetu przywódcy – cechuje po-
stawa wychowawcy współdziałającego z adeptem w dialogu edukacyjno-formacyjnym.

Przywódca posiadający autorytet inspirandera pomaga młodym w kształtowaniu 
ich tożsamości. To autentyczny wzór, norma i przykład, bo z natury człowiek jest 
stworzony do ciągłego wzrastania i samodoskonalenia się, ale cały czas poszukuje 
kogoś, kto byłby wyznacznikiem jego drogi i prowadził go do określonego celu. Nie 
kwestionując postępowego charakteru wielu dziedzin życia, można wskazać pewne 
dziedziny, w których koszty nowoczesności są najbardziej dotkliwe. Szybkie zmiany 
dokonujące się w bardzo krótkim czasie, głębokie i radykalne, dotykające centralnych 
dla zbiorowości reguł bądź przekonań, polegają często na krytyce zakorzenionych 
wartości i tradycji. Przywódca Inspirander to człowiek szanujący tradycję, nawiązu-
jący do niej i nauczający jej. 

Doskonale wiemy, że najbardziej wrażliwą tkanką społeczną jest kultura z syste-
mami wartości, norm, wzorów, symboli, pamięci, zwyczajów i obyczajów. Tego nie 
może pominąć przywódca z autorytetem inspirandera. Uznane i propagowane wartości 
stanowią istotną podstawę kierunkowej orientacji procesów wychowawczych. Dla-
tego też u podstaw działań przywódcy Inspirandera, powinna znajdować się wiedza 
aksjologiczna, która wyznaczałaby kierunek podejmowanych działań. Działania oraz 
ich motywy zależne od przyjmowanej koncepcji wartości i odwrotnie: kształtowanie 
wychowanka zachodzi w kontekście przeżywanych wartości oraz dóbr kultury.

Wychowanie jest procesem systematycznym i długotrwałym, który ma na celu 
kształtowanie osobowości młodego człowieka tzn. jego cech charakteru, temperamentu 
– indywidualności. Należy pamiętać, że wszelkie uproszczenia w procesie wychowania 
odbijają się ujemnie na młodym człowieku. Wychować młodych ludzi – to pomagać 
im w otwarciu się na wartości. To dążenie ku wartościom kształtuje człowieka, jest 
też w stanie przesądzać o jego wewnętrznym rozwoju, o jego przeżyciach, działaniach 
i całej postawie życiowej. Wychowanie powinno ukazywać świat wartości w ich hie-
rarchicznym usytuowaniu, od podstawowych do najwyższych. 

Jeśli autorytet ma przynosić pożądane skutki wychowawcze, musi opierać się na 
wyższej wiedzy, czyli znawstwie danego zagadnienia i być okazywany w atmosferze 
miłości i szacunku. Najlepszymi wynikami w omawianym względzie legitymują się 
przywódcy, którzy w zakresie autorytetu potrafią osiągnąć „złoty środek” między 
pozwalaniem a ograniczaniem. Należy tak wychowywać i formować, by należycie 
zrozumieć potrzebę własnej doskonałości. Zatem należy tak kształtować postawę 
i wartości, ideał, które warunkowałyby właściwe zachowanie jednostki w całej zbio-
rowości ludzkiej.

W personalistycznym ujęciu zagadnienia wychowania doniosłą rolę pełni wzór 
osobowy. Wartości, które przekazywane są przez wzór osobowy przenikają egzystencję 
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młodego człowieka i kształtują jego osobowość, mogą również być przekazywane 
innym, wpływać na ich postawy, słowa i postępowanie. Wzory osobowe są narzę-
dziami wychowawczymi. Jako sygnały wychowawcze wyrażające się np. w stawaniu 
świadomie lub nieświadomie przez wychowawcę siebie samego lub innej osoby za 
wzór, sprawiają uruchomienie mechanizmów wychowania. Pierwszym z nich, mocno 
charakterystycznym dla oddziaływania wychowawczego przez wzory, jest tzw. im-
priting, czyli „reakcja piętna”, czy też „tworzenie pierwowzorów”3. Gdy chcemy, żeby 
autorytet, który jest dla kogoś wzorem osobowym oddziaływał wychowawczo, na 
przykład w procesie wychowania, powinien posiadać określone aksjologiczne ukie-
runkowanie. Zarówno brak wzorów osobowych, jak i autorytetów wychowawczych 
sprawia, że poniekąd rezygnuje się z własnych możliwości realizowania zadania 
wychowawczego. Bardzo ważną w wychowaniu ku wartościom jest rozmowa, która 
opiera się na wzajemnym zaufaniu między przywódcą a adeptem. Wprowadzanie 
w świat wartości powinno odbywać się poprzez wyjaśnianie istotnych dla młodego 
człowieka kwestii, od wyjaśniania wartości już uznawanych do wartości nowych 
lansowanych bohaterów. 

Musimy też pamiętać, że w każdym procesie wychowania, formacji konieczny jest 
czynny udział adepta, który oprócz pozytywnego nastawienia do podejmowanych 
działań, przyjmuje proponowane wartości jako własne i współdziała w tym procesie 
z przywódcą będącym dla niego autorytetem.

Należy jasno powiedzieć, że przywódca mający autorytet inspirandera tworzy nowe 
orientacje i nastawienia oraz wyzwala nowe zachowania. Ponadto jako przedstawiciel 
określonego środowiska posiada znaczący wpływ na kształtowanie pozytywnego 
obrazu tego środowiska (wojska, policji, różnego rodzaju służb). 

Przywódca – Inspirander jest osobą godną zaufania, przyjacielem, kimś, kogo 
adept obdarza autorytetem, cieszy się jego uznaniem i akceptacją. Podejmowane 
przez przywódcę działania dydaktyczne, wychowawcze i formacyjne muszą wiązać się 
z realizacją podstawowych wartości moralnych. W całym procesie działalności – przy-
wódca Inspirander – kieruje się elementami strukturalnymi tego rodzaju autorytetu. 

Ku zakończeniu
Konkludując, należy jeszcze raz mocno podkreślić, że przywódca Inspirander 

zapewnia adeptowi poczucie trwałości, ładu i pewności potrzebnej do normalnego 
funkcjonowania. Potrzebuje on jakiejś miary samego siebie, odniesienia do własnego 
kryterium, do wiarygodnego wzoru, który pomoże mu w projektowaniu i korygowaniu 
samego siebie. Inspirander – niezależnie od przemian społeczno-kulturowych – sam 
jest stale „głodny” wzorca osobowego, a to z kolei umożliwia mu ciągłe wzrastanie. 
Ten głód autorytetu wynika z natury ludzkiej. Chodzi tu o jakiś punkt odniesienia, 
o przewodnika w życiu, o kogoś, kto wskazuje, jak żyć, kto jest światłem w labiryncie 
natychmiastowych przemian i w rzeczywistości, która dostarcza nieustannego potoku 
pozbawionych znaczeń informacji, przed którymi trudno jest się obronić. Sam Inspiran-
der najbardziej potrzebuje autorytetu bezwzględnego, który może przysługiwać tylko 
bytowi absolutnemu, jakim jest Bóg. Tylko bowiem w Bogu wszystkie autorytety mają 
swe pierwsze źródło i ostateczne spełnienie. On jest „Alfa i Omega, Początek i koniec” 

3 M. Przetacznik-Gierowska, Psychologiczne mechanizmy wychowania, [w:] Psychologia wychowawcza, 
Warszawa 1985, s. 56.
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(Ap 21, 6). W Nim znajdują swą autentyczność i definitywne potwierdzenie wzory 
osobowe świętych, którzy w sposób szczególny dążyli do doskonałości w miłości. „Bez 
odniesienia do Boga”, jak stwierdza Jana Paweł II, cały świat wartości stworzonych 
(w tym także „świat” autorytetów) zawisa jakby w ostatecznej próżni. Traci również 
swą przejrzystość, swą wyrazistość. Zło przedstawia się jako dobro, a dobro zostaje 
zdyskwalifikowane4. Nikt więc nie jest w stanie zastąpić autorytetu Boga. 

inspirander zapatrzony jest w Boga, a to powoduje oddanie się sprawie innych. 
W takim przywódcy nie ma rozdźwięku pomiędzy słowami i czynami. Jego wiarygod-
ność, zdolność do akceptacji godności i wartości każdego człowieka, umiejętność zro-
zumienia i wspomagania go, dokonuje się dzięki autentycznym wartościom. Autorytet 
inspirandera jawi się jako model pewnych wartości, znak spełnienia odwiecznego 
powołania, jakim obdarzył człowieka Stwórca, najważniejszy Przewodnik przez życie. 
Wspierają one człowieka, zwłaszcza młodego, w odważnym formowaniu własnej pełnej 
osobowości. Spotkanie i poznanie takich osób, którzy życiem – w różnych warunkach 
społeczno-kulturowych, wyposażeni w różne cechy i temperamenty – potwierdzili 
wybór Chrystusa, wyzwala w adepcie naturalną potrzebę bycia dla innych, bycia 
dobrym, dążenia do świętości. Ku nim adept może zwracać się zwłaszcza w sytuacjach 
trudnych, prosząc o pomoc wtedy, gdy poszukuje „światła” odnośnie do tego, jak żyć, 
by „bardziej być dla drugich” i aktualizować swoje człowieczeństwo. Co więcej, adept 
dzięki przywódcy posiadającemu autorytet inspirandera może uczyć się odczytywać 
drogę świętości w kontekście czasów kultury i odnajdywać ją na drodze rozwiązywa-
nia życiowych problemów. Tylko tacy przywódcy mogą – mocą własnego autorytetu 
– wskazać drogę prowadzącą we właściwym kierunku. 

Streszczenie:
Inspirander to autorytet wychowawczo-twórczy, wyzwalający i atrakcyjny, au-

tentyczny moralnie i religijnie. Wyzwala inicjatywę u młodych adeptów, dopuszcza 
dyskusję i dialog, motywuje do samowychowania i własnego twórczego rozwoju. 
Tego rodzaju autorytet daleki jest od dominacji negującej lub ograniczającej autono-
mię osoby. Nie wyklucza on, obok uznania pozytywnych wartości, widzenia w swoim 
autorytecie również stron słabych. W ten sposób wychowawczo-twórczy autorytet 
inspirandera wspomaga osobę w jej dojrzewaniu, w wewnętrznym uwalnianiu się 
od tego, co opiera się na ukrytej indoktrynacji. Jan Paweł II skierował wezwanie 
do polskich wychowawców: „Trzeba, abyście byli dla młodych przyjaciółmi, wiernymi 
towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować 
fundamenty pod ich przyszłe życie”5.

Słowa kluczowe: osoba, autorytet, przywódca, wychowawca, formator, model, 
adept, wychowanek. 

Summary:
The implications of the model of the leader of „Inspirander” as „servus princeps” in 

the process of formation of a young adept.

4 Jan Paweł II, List apostolski „Patri semper” do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku 
Młodzieży, [w:] Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978–1999), opr. A. Wieczorek, Warszawa 
2000, s. 19–20. 

5 HNS. Jana Pawia II, Radom 2003, s. 319.
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Inspirander is an educative and creative authority, liberating and attractive, morally 
and religiously authentic. It triggers initiative in young adepts, allows discussion and 
dialogue, and motivates them to self-education and their own creative development. 
This kind of authority is far from being dominant that denies or limits the autonomy 
of the person. He does not exclude, apart from recognizing positive values, also seeing 
weaknesses in his authority. In this way, the educative and creative authority of the 
inspirer supports the person in his maturation, in freeing himself internally from 
what is based on hidden indoctrination. John Paul II addressed an appeal to Polish 
educators: “You must be friends for young people, faithful companions and allies in 
the youthful struggle. Help them build the foundations for their future lives”.

Key words: person, authority, leader, educator, formator, model, adept, pupil.
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dzinie, kultury języka, mediów i społeczeństwa. Zainteresowania badawcze: komunikacja interpersonal-
na, dialog wychowawczy, personalizm wychowawczy, transformacje rodziny, pedagogika katolicka, czło-
wiek i jego proces kształcenia.

„Nie trzeba innych ciągle ganić, karcić, wytykać.
Należy zawsze odwoływać się do wartości, które są w każdym człowieku,
chociażby ten człowiek był najbardziej sponiewierany i zniszczony”.

kard. Stefan Wyszyński

Wstęp
Bóg, ustanawiając człowieka w istnieniu, czyni go jednocześnie osobą. Właśnie 

w „istotę” (człowieka) wpisany jest stosunek do Boskiego Ty. Krótko mówiąc, Bóg 
jest „zasadą bytu osobowego człowieka”2. Sobór Watykański II uczy: „podobieństwo 
osoby ludzkiej do jedności Osób Bożych ukazuje, że człowiek, będąc jedynym na ziemi 
stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni 
inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”3.

Zdaniem Biskupa Piotra personalizm ukazuje człowieka jako osobę, czyli jako 
kogoś, kto jest obdarzony zdolnością rozumienia samego siebie oraz kto w sposób 
odpowiedzialny potrafi korzystać ze swojej wolności4. Osoba w tym ujęciu powinna 
być traktowana zawsze jako podmiot i cel, a nie jako przedmiot czy narzędzie działania 
lub środek do celu5. W „byciu osobą” jawi się czynnik wyróżniający ze świata rzeczy, 

1 ORCID 0000–0001–7261–3533
2 Por. M. Jaworski, Człowiek a Bóg, [w:] Logos i ethos, Kraków 1971, s. 115–128.
3 Konstytucja duszpasterska o Kościele, [w:] Sobór Watykański II, Dekrety, deklaracje, Pallotinum, Po-

znań 1968, 2. 
4 Por. P. Bednarczyk, Wychowanie religijno-moralne, Archiwum Diecezji Tarnowskiej – dalej ADT.
5 Por. Katolicyzm A-Z, Z. Pawlak (red.), Poznań 1982, s. 302 i n.
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a zarazem szczególne podobieństwo człowieka do Boga. Pojęcie „osoby” w takim 
ujęciu warunkuje możliwie dogłębne poznanie siebie i Boga6.

Celem personalizmu jest ukształtowanie człowieka harmonijnie rozwiniętego 
i dojrzałego, który zrozumie sens swego życia i potrafi realizować go w świetle spo-
łecznych i moralnych wartości7.

Życie współczesnego człowieka, zarówno rodzinne, jak i zawodowe, uległo znacz-
nym przeobrażeniom w porównaniu do poprzednich pokoleń. Obecnie preferujemy 
zupełnie inny styl bycia, relacji międzyludzkich, wyznajemy inne wartości. Rodzina 
w czasach prymatu indywidualności i powszechnego konsumpcjonizmu ma szansę 
zachować swoje atrybuty i wypełniać dotychczasowe funkcje8.

1.   Dynamiczny charakter wychowania 
Już z dotychczasowych rozważań wynika, że wychowanie nie może być czynno-

ścią całkowicie uschematyzowaną i pomimo jego instytucjonalizacji, a nawet właśnie 
dlatego, należy kłaść nacisk na wielorakie jego zróżnicowanie. Zarówno bowiem 
same osoby ludzkie, jak i warunki, w jakich one żyją, są niepowtarzalne. Wynika stąd 
konieczność dużej elastyczności wszelkich zabiegów wychowawczych i ich wielo-
stronnego dostosowania.

Rzecz można jednak zrozumieć szerzej, podkreślając, że zarówno poszczególne 
osoby, jak i cała ludzkość, rozwija się i doskonali, a wraz z tym muszą się doskonalić 
tak cele, jak i środki wychowawcze, sam proces wychowania.

Wydawałoby się wprawdzie, że nie można mówić o doskonaleniu celów wycho-
wania, bo głównym jego celem jest ostateczny cel człowieka, a ten nie ulega przecież 
zmianie. Tkwi tu jednak bardzo poważne nieporozumienie. Zdaniem ks. biskupa cel 
ostateczny człowieka nie jest jedynie ideałem normatywnym, ale także realnym celem, 
do którego realizacji człowiek zdąża, ale nie osiąga się go bezpośrednio przez wycho-
wanie. W praktyce nie jest on nawet osiągalny bezpośrednio przez wysiłki człowieka, 
gdyż między tymi wysiłkami a jego realizacją jest dysproporcja, która musi być wy-
pełniona przez łaskę. Celem wychowania jest bezpośrednio kształtowanie człowieka, 
takie jego doskonalenie, które by go usposabiało do realizacji celu ostatecznego. Nie 
należy zatem ideału wychowawczego identyfikować z celem ostatecznym człowieka, 
gdyż nie posiada on takiej niezmienności, jak ten ostatni – pomimo że zawiera zawsze 
pewne istotne elementy niezmienne – podlega bowiem ewolucji uwarunkowanej 
stanem ogólnego rozwoju ludzkości oraz sytuacją społeczeństwa, w którym człowiek 
żyje. Dynamika tych ostatnich elementów udziela się więc także ideałowi wycho-
wawczemu w danym społeczeństwie i danej epoce, idzie w parze z ich rozwojem9.

6 T. Ślipko, Etos chrześcijański, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974, s. 39 i 18–22.
7 Por. J. Majka, Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, [w:] Wychowanie w ro-

dzinie chrześcijańskiej, F. Adamski (red.), Kraków 1984, s. 4.
8 W obliczu gwałtownych zmian zarówno na polu nauki i techniki, ale także w odniesieniu do sfery społecz-

no – ekonomiczno – politycznej, wielu badaczy zaczyna mówić o nadejściu nowej epoki, która charakte-
ryzuje się zmiennością struktur i brakiem stabilności. W tym kontekście przyjęły się przede wszystkim 
dwa określenia: postmodernizm i ponowoczesność. Pierwotnie miały one za zadanie opisywać społecz-
ne dyrektywy późnego kapitalizmu, jednak ich znaczenie bardzo szybko się rozszerzyło. Należy jednak 
pamiętać, że niesłusznie traktuje się te dwa pojęcia jako równoważne. Por. A. Płachciak, Moralne dylema-
ty rozwoju społeczeństw ponowoczesnych, [w:] „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 1 (2008), s. 193.

9 P. Bednarczyk, Przemówienia, Archiwum Parafii MB Bolesnej w Limanowej – dalej APL.
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Jak słusznie zauważa ks. bp Piotr Bednarczyk, analogicznej dynamice podlegają 
także środki oddziaływania wychowawczego. Bardzo ważnym czynnikiem jest tu 
rozwój wiedzy o człowieku i to zarówno o jego strukturze psychofizycznej, jak i o jego 
kulturze i drogach jej rozwoju. Rozwój nauki przyczynia się nie tylko do coraz dokład-
niejszego poznania skuteczności środków oddziaływania wychowawczego, ale także 
do zrozumienia i oceny samego mechanizmu działania tych środków, ich zgodności 
lub niezgodności z zasadniczymi dążeniami i usprawnieniami człowieka, szkód, jakie 
może wyrządzić ich stosowanie; rozszerza się w ten sposób zakres odpowiedzialności 
wychowawcy, wychowanie staje się trudniejsze, ale skuteczniejsze, osiągnięcie jego 
efektów szybsze, co umożliwia poszerzenie i wzbogacenie jego celów. Istnieje zatem 
pewna współzależność, sprzężenie zwrotne między kształtowaniem się konkretnych 
celów wychowawczych a rozwojem i doskonaleniem środków oddziaływania.

Czynnikiem wreszcie, który powinien być brany pod uwagę przy formułowaniu kon-
kretnych celów wychowania, jest rozwój osobowy, doskonalenie poszczególnych osób 
ludzkich. Innymi słowy, cele wychowawcze w odniesieniu do konkretnego człowieka 
winny być indywidualizowane10. Należy je wzbogacać i doskonalić wraz z postępami 
wychowanka. Wychowanie powinno się zatem uwolnić od sztampy, od sztywnych 
schematów narzucanych przez błędnie zakreślone cele społeczeństwa, nie może być, 
zwłaszcza przez te schematy, ograniczane. Przyjęcie na przykład ogólnego założenia, 
że pewna grupa ludzi będzie wychowywana jedynie dla realizacji określonych celów 
społeczno-gospodarczych i zamykanie przed nią pełniejszego rozwoju i doskonalenia 
osobowego, jest niedopuszczalne i może nawet nosić wszelkie cechy zbrodni.

2.   Integralny charakter wychowania 
W podobny sposób zdaniem ks. Biskupa niedopuszczalne jest zbyt jednostronne 

nastawienie wychowania, zbyt daleko posunięta, zbyt szczegółowa specjalizacja, kształ-
cenie i wychowanie ściśle fachowe produkujące ludzi o wąskich i ciasnych kwalifikacjach, 
utrudniających im w konsekwencji pełny i całkowity rozwój osobowy (Fachidioten).

Postulat harmonijnego wychowania nie jest jednak jednoznaczny i wymaga bliższego 
sprecyzowania. Na harmonię może składać się więcej lub mniej elementów i pojawianie 
się każdego z nich zmienia całość harmonijnego układu. Ponadto koncepcja harmonij-
nego układu czy też raczej harmonijnego rozwoju (jest to bowiem znowu układ dyna-
miczny), jest zależna od znajomości człowieka i jego celu, a więc pozostaje w ścisłym 
związku z koncepcją człowieka, jego ostatecznego celu oraz jego stosunku do społeczeń-
stwa, a zatem do układów wyższych i szerszych, w które człowiek jest niejako z natury 
rzeczy wkomponowany podmiot11. W zależności więc od przyjmowanej koncepcji czło-
wieka i społeczeństwa można komponować szereg układów harmonijnego rozwoju.

10 Wymownym przejawem podmiotowego traktowania dzieci i młodzieży może być okazywanie im swej 
akceptacji i rozumienia empatycznego, łącznie z tzw. autentyzmem oraz rozumienie ich w sensie per-
sonalistycznym. Por. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Warszawa 2008 s. 148.

11 Podmiot, to osoba zdająca sobie sprawę z kształtu rzeczywistości oraz własnej indywidualności i spo-
sobu współistnienia tych elementów. Podmiotowość jest więc zjawiskiem z kręgu odczuć, przekonań 
i przeświadczeń. Być pełnym podmiotem, to przede wszystkim mieć świadomość własnej roli, wła-
snego udziału w rozwijaniu osobowości. Mówiąc najprościej, poczucie podmiotowości, to przeświad-
czenie, iż się jest podmiotem relacji ze światem przedmiotowym. To poczucie, iż świadomie opierając 
się na własnych wartościach, jest się twórcą zdarzeń i sytuacji. Por. T. F. Dąbrowska, B. Wojciechow-
ska-Charlak, Między praktyką a teorią wychowania, Lublin 1997.
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Ks. bp Piotr Bednarczyk twierdzi, że najpierw należy rozstrzygnąć problem pierw-
szeństwa osoby w stosunku do społeczeństwa i służebny charakter tego ostatniego, 
ażeby stanąć na właściwej drodze do stworzenia takiego układu. Nie jest to jednak 
jeszcze rozstrzygnięcie ostateczne. Nawet bowiem kiedy znajdziemy się na pozycjach 
personalistycznych, musimy rozstrzygnąć, które to władze człowieka i sfery życia 
osobowego należy uznać za naczelne w hierarchicznej strukturze osoby ludzkiej 
i w jakim stopniu ich rozwój jest wzajemnie powiązany i uzależniony. Nie tylko więc 
jednokierunkowe kształcenie fachowe podporządkowane racjom wyłącznie społecz-
nym, niekiedy nawet aktualnym celom gospodarczym, ale i jednostronne kształcenie 
osobowe, będące wynikiem sekciarsko jednostronnego spojrzenia człowieka lub 
niedoceniania współzależności rozwojowej jego władz i aktywności, przeciwstawia 
się idei harmonijnego wychowania12.

Biskup uważa, że wychowanie musi obejmować całego człowieka, jego życie fizyczne, 
zdolności spostrzegania i kojarzenia aktywność intelektualną, życie uczuciowo-emo-
cjonalne, wreszcie zdolności wyboru dobra i realizacji zamierzonych celów, powinno 
ono zmierzać do tego, ażeby wychowywany był zdolny do pełnej spójni myśli, słowa 
i czynu, czyli do pełnej konsekwencji z zachowaniem prawideł logiki myśli i działania.

Postulat harmonijnego wychowania obejmuje jednak nie tylko samo kształtowanie 
osobowości człowieka, ale także całkowitą integralność treści, które są przekazywane 
w procesie wychowania, czyli wprowadzenie wychowanka w całość dorobku ludzkiej 
kultury z zachowaniem i ukazaniem hierarchii dóbr kulturalnych. Nie znaczy to, że 
dobra te mogą albo powinny być udostępnione każdemu wychowankowi w jedna-
kowej mierze, znaczy to jednak, że żaden z ich zasadniczych rodzajów nie może być 
całkowicie w wychowaniu pominięty, że zwłaszcza dobra, od których rozwój czło-
wieka zależy w szczególny sposób, muszą być mu udostępnione w takim stopniu, 
ażeby rozwój ten mógł być zupełny13.

W szczególności może tu zachodzić kolizja między tym, co nazywamy rozwojem 
ludzkim, a więc pełnym uczestnictwem w szerokim wachlarzu dóbr kultury ducho-
wej (intelektualnej, moralnej, estetycznej, religijnej), a tendencją do specjalizacji czy 
kształcenia zawodowego, wysuwającą na pierwszy plan kulturę techniczną i spraw-
ność produkcyjną. Rozwiązanie tej kolizji, biorąc zwłaszcza pod uwagę ograniczone 
możliwości zarówno wychowujących, jak i wychowywanych oraz potrzeby społeczne 
szczególnie niekiedy palące, nie jest bynajmniej łatwe i należy się tu wystrzegać jedno-
stronnych uproszczeń. Potrzeby wynikające z nakazu rozwoju ludzkiego są oczywiście 
ważne i nie mogą być poddawane w wątpliwość, ale i potrzeby społeczne pozostają 
przecież zazwyczaj w związku z możliwościami rozwoju ludzkiego wszystkich ludzi, 
a nawet przyszłych pokoleń i nie mogą być spychane na drugi plan. Rozwój integralny 
musi być udziałem wszystkich i integralne wychowanie winno się z tym liczyć.

3.   Społeczny charakter wychowania
Jak słusznie zauważa ks. biskup, spotykamy się powszechnie z twierdzeniami, że 

wychowanie jest dziełem społeczeństwa, że jest funkcją społeczną, a zatem jest pod-
porządkowane całości społecznej, musi brać pod uwagę cele społeczne. Wszystko to 
sugeruje tezę, że społeczeństwo jest podmiotem wychowującym, człowiek natomiast 

12 P. Bednarczyk, Przemówienia, APL..., dz. cyt.
13 Tamże.
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przedmiotem wychowania. Opinia ta znajduje również poparcie w powszechnie przyjmo-
wanej tezie, że człowiek społeczeństwu zawdzięcza swój rozwój i doskonalenie, że poza 
społeczeństwem nie byłby w stanie rozwinąć swych możliwości i dopełnić się osobowo14.

Wychowanie musi opierać się na autorytecie wychowawcy, ale nie może być auto-
rytarne, powinno opierać się na sile osobowości wychowawcy (autorytetu personal-
nego). Cały zatem proces wychowania powinien się zacząć od samego wychowawcy, 
od tego, by to najpierw on rozbudził w sobie własne wnętrze. Człowiek bowiem stale 
powinien przekraczać samego siebie, miarą zaś jego rozwoju jest nieskończoność15.

Zdaniem biskupa Bednarczyka, wychowawca czy też instytucja wychowawcza 
nie kształtuje osoby, ale stwarza mniej lub bardziej korzystne warunki jej rozwoju, 
rozwój ten bezpośrednio umożliwia, starając się o przekazanie jej odpowiednich 
do tego postępu wartości, zabezpieczając przed przyjmowaniem pseudowartości. 
Sam rozwój, doskonalenie, kształtowanie osoby jest i musi być jej dziełem, owocem 
jej wysiłków. Wynika to zresztą nie tylko z autonomicznego charakteru osoby, z jej 
podstawowej, ontologicznej wolności, ale także z analizy samego procesu przekazy-
wania i przyswajania wartości osobowych. Przekazywanie wartości jest od strony 
przekazującego próbą takiego ich przedstawienia i przybliżenia, żeby stały się one 
bliskie i łatwe do przyjęcia i przyswojenia przez odbiorcę. Ze strony jednak odbiorcy 
wymaga to wysiłku zmierzającego do ich zdobycia, a zatem jest to problem dotarcia 
do nich i takiego ich przepracowania, ażeby nabrały one osobowego charakteru. Jest to 
więc nie tylko problem wyboru i przystąpienia do swobodnie wybranych wartości, ale 
podjęcia szeregu skomplikowanych nieraz wysiłków, w wyniku których zobiektywizo-
wane wartości społeczne przekształciły się w danej osobie, dokonując równocześnie 
jej przekształcenia. Tylko w ten sposób mogą one stać się własnością osoby, wzboga-
cić ją i umożliwić jej wzbogacanie innych. Osoba nie doskonali się przez branie, lecz 
przez dawanie, nie jest ona niejako „obwieszana” wartościami, jak świecidełkami, nie 
gromadzi ich do mieszka, nie magazynuje w jakichś pojemnikach, ale odbierając je – 
współtworzy, przekształca je i identyfikuje się z nimi, reprodukuje i przekazuje innym. 
Doskonałość osoby nie tylko ujawnia się, ale i pogłębia, powiększa przez dawanie16.

14 Wiemy z doświadczenia, że kształtowanie człowieka, poziom jego rozwoju zależy od szeregu czynni-
ków społecznych, dokonuje się w określonym środowisku geograficznym, społeczno-gospodarczym 
i kulturowym i jest przez to środowisko uwarunkowany. Dotyczy to nie tylko ogólnego poziomu cy-
wilizacyjnego czy przeciętnego poziomu kulturalnego ludzi w danym społeczeństwie, ale także każ-
dego poszczególnego członka społeczeństwa, którego wychowanie jest uzależnione od ściśle okre-
ślonej pomocy ze strony społeczeństwa i w praktyce każdy człowiek, każde w szczególności dziecko, 
taką pomoc otrzymuje. Pomoc taka jest w skali ogólnospołecznej, w wielu określonych wypadkach 
planowana, a jej udzielenie przybiera określone formy, podlega instytucjonalizacji. Wszystko to spra-
wia, że w pewnym znaczeniu społeczeństwo mogłoby być nazwane podmiotem wychowującym. Wy-
daje się dość zrozumiałe, że ludzie, którzy w danym społeczeństwie spełniają funkcje wychowawcze, 
są nazywani wychowawcami, a zatem tymi, którzy aktywnie współdziałają w dziele wychowania, ci 
zaś, na których działalność ich jest skierowana, uchodzą za wychowanków. Szerzej: T. Bosco, C. Fiore, 
Kształtowanie człowieka, tł. E. Ramz, Warszawa 1995;T. Bartkowski, Kształtowanie i ochrona środo-
wiska człowieka, Warszawa 1991; W. Pomykało, Człowiek przyszłości. Kształtowanie człowieka w no-
wożytnej historii i jego skutki. Zarys metodologii kształtowania wizji człowieka przyszłości, Warszawa 
2019; R. Steiner, Poznanie człowieka i kształtowanie nauczania, tł. M. Waśniewski, Gdynia 2006.

15 J. Tarnowski, Pedagogika dialogu, [w:] Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, B. Śliwierski 
(red.), Kraków 1992, s. 119–130.

16 Por. P. Bednarczyk, Ideał wychowawczy w ujęciu Biskupa Jana Stepy, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, 
t. V, 1972, s. 295–312.
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Osoba doskonali się przez uczestnictwo, które jest aktywnością, jest otwarciem 
dwustronnym: odbiorem i dawaniem. Doskonałość osoby nie jest niczym innym, jak 
zdolnością wyboru dobra, jego współtworzenia i uczestniczenia w nim przez to two-
rzenie. Wynika z tego, że doskonałość jest zdolnością miłowania, miłowania dobra 
i miłowania tych, którym dobro to musi być przekazywane17. Tak rozumianej dosko-
nałości nie można otrzymać od zewnątrz, tak jak od zewnątrz nie można otrzymać 
wyboru; wolności miłowania. Wychowanie zatem, które jest kształtowaniem osoby 
w kierunku dobra, nie może dokonywać się inaczej, jak przez współdziałanie, przez 
uczestnictwo, przez wykonywanie wolności. Jest ono więc przede wszystkim dziełem 
samego wychowania, dziełem osoby, która jest kształtowana, jej aktywizowaniem, 
pobudzaniem do współtworzenia, stwarzaniem warunków, w których może rozwijać 
się wolność osoby, jej rozkwitanie w kierunku dobra.

Teza, że przedmiotem wychowania jest przede wszystkim osoba kształtowana w pro-
cesie wychowania, ma oczywiście bardzo szerokie konsekwencje, gdy idzie o sam system 
wychowania i jego metody, ale nie o to nam w tej chwili idzie. Naszym zadaniem jest zary-
sowanie samych podstaw wychowania personalistycznego, a nie nakreślenie jego szcze-
gółowego systemu, który zresztą nie może być wydedukowany z tej tylko jednej tezy, lecz 
kształtowany i doskonalony na tle konkretnych warunków działania wychowawczego18.

Ks. biskup mówi o społeczeństwie wychowującym oraz o wychowaniu dla społe-
czeństwa, przez co chce niewątpliwie podkreślić nie tylko rolę różnych grup i instytucji 
społecznych w dziele wychowania, lecz także i to, że racja dobra społecznego wchodzi 
tu w grę jako trzeci parametr określający cele i zadania wychowania. Wychowanie jest 
funkcją społeczną, tzn. nie tylko i nawet nie tyle, że jest ono wynikiem oddziaływania, 
ale także i przede wszystkim w tym sensie, że od niego, od jego wyników uzależnione 
jest funkcjonowanie, a nawet istnienie wszelkich grup społecznych i samego życia 
społecznego. Wychowanie służy społeczeństwu i nie może mu być obojętne.

Prawdą jest, że wychowanie służy społeczeństwu, ale z tego nie wynika, że musi 
być mu ostatecznie podporządkowane. W podobny sposób etyka służy społeczeństwu, 
jest warunkiem jego prawidłowego funkcjonowania i istnienia, zachowanie etyczne 
pozostaje pod opieką różnych grup społecznych, ale to nie znaczy, że grupy te nad nią 
panują, że etyka jest im podporządkowana. Rzecz w tym, że zarówno wychowanie, 
jak etyka, jak wreszcie życie społeczne służą dobru człowieka, jego doskonaleniu 
i rozwojowi. Wychowanie według ks. biskupa, jest podporządkowane dobru wspól-
nemu społeczności, w których osoba wychowywana, kształtowana, żyje i działa, ale 
tylko dlatego i dzięki temu, że dobro wspólne jakiejkolwiek społeczności nie może 
być rozpatrywane i określane, jeśli nie weźmie się przy tym pod uwagę dobra osoby19.

Żadna zatem grupa społeczna nie panuje nad wychowaniem, nie może go podporząd-
kować dowolnie przez siebie wybranym celom, podobnie jak nie panuje nad własnym 
dobrem wspólnym, nie określa go arbitralnie, ale odkrywa je i służy jego realizacji20.

17 R. Więckowski, Udział nauczyciela w stymulowaniu rozwoju dziecka, „Życie Szkoły” 9 (2001), s. 515.
18 Por. P. Bednarczyk, Kazanie do rodziców, ADT.
19 Tamże.
20 Kiedy mówimy o wychowaniu społecznym, to możemy mieć na myśli dwa jego aspekty: – albo zwraca-

my uwagę na fakt, że każde wychowanie dokonuje się w społeczeństwie i jest wynikiem zespołu społecz-
nych środków wychowawczych, całego dorobku kulturalnego danego społeczeństwa, społecznych zacho-
wań ludzi, wreszcie powołanych w tym celu albo spełniających ubocznie zadania wychowawcze instytucji 
społecznych; nie należy również zapominać o tym, że samo wychowanie, rozumiane jako oddziaływanie 
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Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że w tym rozumieniu każde właściwe wychowanie, 
którego wynikiem jest ukształtowanie doskonałego człowieka, jest wychowaniem spo-
łecznym, ale i to prawda, że żadne wychowanie nie osiąga ideału doskonałego człowieka, 
zwłaszcza, że ideał ten jest abstrakcją, zaś wzór doskonałości ludzkiej, dokładniej, szcze-
gólny wzór wychowawczy musi być wielorako konkretyzowany, a nawet indywiduali-
zowany. Społeczności więc czy grupy, w których człowiek żyje, niezależnie od tego, czy 
prowadzą one jakąś określoną zaplanowaną politykę wychowawczą, czy też nie, stanowią 
jeden z czynników wpływających na kształtowanie się owego konkretnego wzoru wycho-
wawczego i tylko w tym sensie stanowią one dodatkowy, trzeci parametr wychowania21.

Biskup Piotr z naciskiem podkreśla, że wzór doskonałości osobowej człowieka 
musi odznaczać się swojego rodzaju spójnością moralną, im bardziej więc owe trzy 
parametry są ze sobą zgodne, współkierunkowe, tym dzieło wychowania osiąga 
szybsze i pełniejsze rezultaty22.

Wychowanie dokonuje się zawsze w jakimś środowisku, w jakiejś grupie spo-
łecznej. Nawet jeśli jest ono przede wszystkim relacją dwóch osób: wychowawcy 
i wychowanka, to relacja ta osadzona jest na tle środowiska.

Wychowujące społeczeństwo nie wychowuje dla siebie, albo dokładniej, wychowuje 
tylko wtedy dla siebie, kiedy w swych zabiegach wychowawczych ma na celu przede 
wszystkim dobro osoby oraz własne dobro wspólne, które przecież dobru wszystkich 
osób ludzkich, składających się na dane społeczeństwo, jest podporządkowane. Wycho-
wanie personalistyczne jest więc zarazem wychowaniem społecznym i każde wychowa-
nie społeczne, w naszym przekonaniu, powinno być wychowaniem personalistycznym23.

4.   Cel wychowania w ujęciu bpa Piotra Bednarczyka
Prawo rodziców do wychowania swego potomstwa ma jednocześnie charakter 

zobowiązania. Prawo-obowiązek wychowania według ks. biskupa jest pierwotny i ma 
pierwszeństwo w stosunku do zadań wychowawczych innych osób, z racji wyjątkowości 
miłości łączącej rodziców i dzieci, i nie może być zawłaszczony przez żaden inny podmiot 
wychowawczy24. Prawo do wychowania oznacza w szczególności prawo do wychowania 
dzieci według własnych tradycji religijnych i kulturowych, przy pomocy koniecznych 
środków, narzędzi czy instytucji, które w wychowaniu winny wspomagać rodzinę25. 

W relacji podmiotowej wychowawca-wychowanek dokonuje się realizacja celów 
człowieka26. Poprzez pojęcie „cele wychowania” określa się stan rzeczy, których 

wychowawcze, jest czynnością społeczną, jako bowiem przekazywanie wartości lub wzorów zachowań 
innej osobie lub grupie, odpowiada dość ogólnie przyjętej definicji czynności społecznych. Por. F. Mirek, 
Zarys socjologii, Lublin 1948, s. 216; – albo chcemy określić, że wychowanie zmierza do przekazania takich 
wartości, wzorów zachowań i wytworzenia takich postaw oraz doskonałości osobistych (fizycznych, inte-
lektualnych, moralnych, towarzyskich itp.) wychowanka, które czynią go aktywnym i pożytecznym człon-
kiem społeczeństwa, przyczyniającym się przez swe zachowania i działania do realizacji dobra wspólnego 
określonej grupy społecznej. Por. F. Heider, The Psychology of Interpersonal Relations, London 1958, s. 81.

21 Por. O. Klineberg, Psychologie sociale, Paris 1959, s. 498.
22 Por. P. Bednarczyk, Wykład z pedagogiki, ADT.
23 Por. R. Proietti Segnalini, La pedagogia personalizzata e l’azione pedagogico – pastorale nella scuola, 

Roma 1990, s. 91–92.
24 Adhortacja apostolska Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współcze-

snym, 36 – dalej FC.
25 Tamże, 40.
26 Por. S. Chrobak, Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła 

II, Warszawa 1999, s. 67.
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osiągnięcie jest postulowane poprzez zabiegi wychowawcze27. Cele wychowania obej-
mują najrozmaitsze dyspozycje i cechy osobowościowe, które pragnie się rozwinąć 
w wychowanku28.

Biskup Piotr mówiąc o celu wychowania uwzględnia wszelkie możliwe czynniki, 
które kształtują człowieka. Wychowanek staje się celem wychowania, a nawet celem 
swego „wychowawczego działania”29. Podaje nam przykład: „we współczesnym świecie 
człowiek nie lubi rzeczy nie wykończonych. Gdy widzi dom, który nie ma komina – 
stara się go przynajmniej uzupełnić w wyobraźni, wydaje się mu, że to stodoła a nie 
dom. Gdy widzi figurę przydrożną z odpadniętą ręką czy głową, pyta: dlaczego nie 
naprawić?”30.

Uwzględniając postęp w zakresie nauk psychologicznych, pedagogicznych oraz 
dydaktyki, należy przyjść z pomocą dzieciom i młodzieży, aby ich możliwości fizyczne, 
moralne i umysłowe rozwijać harmonijnie, by stopniowo nabywały one coraz dosko-
nalszego poczucia odpowiedzialności za właściwe kształtowanie swego życia przez 
nieustanną pracę nad sobą, za rozwijanie prawdziwej wolności, osiągalnej w rezul-
tacie śmiałego i wytrwałego pokonywania wszelkich przeszkód. W miarę rozwoju 
fizycznego niech nabywają pozytywnej i rozsądnej wiedzy z zakresu wychowania 
płciowego31. Niech ponadto młodzi w ten sposób będą przygotowani do brania udziału 
w życiu społecznym, by należycie wyposażeni w niezbędne pomoce, aktywnie mogli 
się włączyć w rozmaite zgromadzenia, społeczności ludzkiej, by mieli możność pro-
wadzenia rozmów z innymi i chętnie poświęcali swe trudy na rzecz powiększenia 
dobra wspólnego32.

W podobny sposób Sobór Watykański II w Deklaracji o wychowaniu chrześcijań-
skim ogłasza, że „dzieciom i młodzieży przysługuje prawo otrzymywania z zewnątrz 
zachęty i bodźców, zmierzającej do zgodnej z prawym sumieniem oceny wartości 
moralnych i do osobistego zaangażowania w kierunku nabycia tych wartości, a także 
do pełniejszego poznania i doskonalszego umiłowania Boga”33.

To ostatnie jest konieczne, gdyż prawdziwe wychowanie wiąże się z kształtowa-
niem osobowości ludzkiej w porządku wytkniętym przez cel ostateczny człowieka. 

W słowach Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim zawarta jest myśl, iż czło-
wiek ma prawo takiego wychowania, które by rozwijało jego możliwości fizyczne 
i duchowe do jakiejś pełni.

Bp Piotr Bednarczyk, odwołując się do deklaracji o wychowaniu, podał trzy główne 
zasady pełnego rozwoju34: 

Zasada pierwsza: wychowanie musi się liczyć z możliwościami wychowawczymi 
dziecka. Jasna rzecz, gdy dziecko fizycznie jest konstrukcji astenicznej, nie zrobi się 
z niego atlety. Ale można jego siły fizyczne tak rozwinąć, aby mogło należycie pełnić 
swoje zadania. Gdy dziecko jest o słabych zdolnościach, trzeba tak je rozwijać, aby 

27 Por. H. Muszyński, Ideał i cele wychowania, Warszawa 1974, s. 23.
28 Por. H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, Warszawa 1981, s. 154.
29 Por. P. Viotto, Pedagogia generale, Marietti Editori 1966, s. 18.
30 P. Bednarczyk, Notatki, ADT.
31 Tamże.
32 Por. T. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak, Między praktyką…, dz. cyt., s. 28.
33 Por. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Soboru Watykańskiego II – Gravissimum educationis I. 
34 P. Bednarczyk, Cel wychowania, Archiwum własne – dalej AW.
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mogło być pożyteczne. Gdy ma większe możliwości, będziemy więcej od niego żądać, 
więcej mu dawać, do większych rzeczy prowadzić35. 

Jest sprawą ogromnie ważną, aby umieć pokierować dzieckiem i niczego w nim 
nie zmarnować. Nawet z tego „najgorszego” – coś można wykrzesać. A cóż dopiero 
ze zdolnych, utalentowanych. Dziecko źle pokierowane, nieodpowiednio do swoich 
możliwości, jest nieszczęśliwe.

Zasada druga: Wychowanie musi uwzględniać całego człowieka, zarówno w pozycji 
wyjścia, jak i dojścia. Na pełnego człowieka składają się cztery pary sił:

Ciało i dusza. Bo człowiek to jedno i drugie. Będziemy dbać w wychowaniu tylko 
o ciało, wychowamy „mały duch w zdrowym ciele”. Będziemy tylko dbać o wykształ-
cenie, uduchowienie – wychowamy cherlaka. 

Poznanie i pożądanie – jest drugą parą. Bo w ciele – dusza. Gdy więc będziesz 
dbać tylko o dziedzinę poznawczą – dawać wiadomości, a dusić w młodym instynkty, 
popędy, świadomie wytworzysz erudytę suchego, zimnego, wyrachowanego. Gdy za-
niedbasz dziedzinę poznania, a dasz wybić się popędowi – zgubisz dziecko, jak gubi 
budynki fala powodziowa. 

Osoba i istota społeczna – to także para, trzeba dbać o rozwój jednostki, bo czło-
wiek jest sobą, kimś odrębnym, ale tak, aby umiał żyć w społeczności, bo jest od niej 
zależny. „Aby tobie było dobrze i z tobą było dobrze innym”.

Życie prywatne i nadprzyrodzone – to czwarta para. Rozwija siły naturalne – to 
ostateczny pod względem celu nadprzyrodzonego, do którego jest przeznaczony. 
Będziesz chciał z brudami pchać do nieba kosztem natury, uniemożliwisz łasce, bo 
ona się opiera na naturze. Nie tylko człowiek, ale i Bóg.

Oto cztery pary pełnego człowieka – cztery aspekty, które musisz wziąć pod uwagę 
w wychowaniu. 

Zasada trzecia: Dziecku nie tylko trzeba wskazywać piękny cel, ale tak nim kiero-
wać, aby osobiście zaangażowało się w jego realizowanie w sobie. 

Wydaje mi się nieraz, że my za bardzo liczymy tylko na swoje zabiegi wychowawcze, 
zdaje się nam, że tylko od nas wszystko zależy. Lubimy narzucać, a nie umiemy tak 
kierować młodym człowiekiem, aby on sam się zabrał do pracy nad sobą, do samowy-
zwalania. My sami niewiele zrobimy. My i dziecko – dużo. My, dziecko i Bóg – wszystko.

Stoimy przed problemem umiejętnego przygotowywania młodych do samowy-
chowania, wydaje się, że młodzi nieraz tego chcą, tylko nie wiedzą – jak? Tak, by 
realizować główne idee Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim. Pragnę bardzo 
silnie podkreślić, że problem celu wychowania jest ogromnej wagi – zarówno dla wy-
chowawcy, jak i wychowywanego. Bez jasno postawionego celu chodzą oni jak ślepi.

Pedagogika personalistyczna36 uczy afirmacji osoby, wychowuje w postawie chro-
nienia relacji z innymi osobami i całym otoczeniem człowieka. Z pomocą przychodzi 
kształcenie i wychowanie rozumności człowieka i jego wolności; kształcenie wyobrażeń 
i wychowanie uczuć. Jest tu miejsce i na chronienie powiązań z innymi ludźmi przez 
przyjaźń i miłość, jak i na budowanie powiązań z Bogiem w religii37.

Wychowanie polega na nawiązaniu relacji z tym, co prawdziwe i dobre, słuszne i wła-
ściwe; ma zaowocować zharmonizowaniem całej osobowości człowieka. Wychowanie 

35 Por. Wywiad z Księdzem S. – AW.
36 F. Adamski, O potrzebie pedagogiki personalistycznej, „Wychowawca”, 7–8 (1993), s. 12–14.
37 Por. S. Chrobak, Koncepcja wychowania…, dz. cyt., s. 56.
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to tyle, co odsłanianie tego, co skrywane, czyli uświadomienie sobie tego, co ukryte. 
Edukacyjny proces wychowania sprowadza się między innymi do wydobywania ze 
skrytości osobowości człowieka takich wartości, jak wartości moralne czy intelek-
tualne. Wychowanie to pomoc niesiona wychowankom w ich rozwoju, w procesie 
odkrywania siebie, drugiego człowieka, świata i Boga. Poprzez wychowanie chrześci-
jańskie zmierza się do odkrycia prawdy o Bożej miłości, zrozumienia planu życiowego 
powołania z poszanowaniem dla ludzkiej wolności i indywidualności38.

Punktem centralnym wychowania jest „relacja” między wychowawcą a wychowan-
kiem. Chrześcijanin, poprzez relację z Bogiem i przez Bożą miłość, może ze swej strony 
nawiązać autentyczną relację z bliźnim. To doświadczenie z Bogiem czyni z człowieka 
autentycznego wychowawcę dla innych. Tylko miłość pozwala nam widzieć drugiego 
takim, jakim jest w rzeczywistości, respektując go w jego istocie, uznając jego prawo 
do bycia sobą, pragnąc, by coraz bardziej stawał się sobą39. Dlatego istotą wychowaw-
czego sukcesu jest gruntowne zaangażowanie prze de wszystkim wychowanka w jego 
własny rozwój i rozwinięcie jego współpracy w procesach wychowania. 

Głównym bowiem sprawcą swojej edukacji jest właśnie sam wychowanek. Wy-
chowanie musi zatem obejmować całego człowieka, jego życie fizyczne, zdolności 
spostrzegania i kojarzenia, aktywność intelektualną, życie uczuciowo-emocjonalne, 
wreszcie zdolności wyboru dobra i realizacji zamierzonych celów, powinno ono zmie-
rzać do tego, ażeby wychowywany był zdolny do pełnej spójni myśli, słowa i czynu, 
czyli do pełnej konsekwencji działania z zachowaniem prawideł logiki myśli i działania.

Człowiek i jego wychowanie widziane jest całościowo w perspektywie metafi-
zycznej, egzystencjalnej i psychologicznej. Uwzględnienie tych perspektyw gwaran-
tuje pełny rozwój osoby ludzkiej jako członka danej społeczności i wprowadza go na 
drodze wychowania i samokształcenia w tajemnicę zbawienia40.

Podstawę wychowania chrześcijańskiego stanowi formacja religijno-moralna 
oparta na miłości Boga i bliźniego. Ideałem człowieka w wychowaniu katolickim jest 
doskonały chrześcijanin, świadom swego celu i przeznaczenia, naśladujący wiernie 
jedynego mistrza – Jezusa Chrystusa, otwarty wobec świata i wartości doczesnych41.

Zakończenie
Wychowanie należy do najbardziej powszednich, rodzących wiele trosk, ale i ra-

dości, rzeczywistości życia ludzkiego. Wymaga ono wiele afirmacji i otwarcia się 
na wszystkie poziomy ludzkiego bytu: od materialno-biologicznego do psychiczno-
-duchowego. Rzeczywistość wychowania jest złożona w swojej istocie, strukturze 
i przejawach; osadzona w przeszłości, dokonująca się w teraźniejszości i kierująca ku 
przyszłości. Nad tymi wszystkimi aspektami, które składają się na tę rzeczywistość, 
człowiek uprawia refleksję, opisuje ją i poszukuje jej sensu i znaczenia, gdyż dotyczy 
ona jego samego42.

W przekonaniu J. Tarnowskiego mamy dzisiaj do czynienia nie tyle z końcem wycho-
wania, ile z końcem pedagogiki władców, strategów i lepiej wiedzących, oświeconych 

38 Por. FC, 34–60.
39 E. Aceti, Rośniemy razem, Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Kraków 2000, s. 98.
40 Por. S. Chrobak, Koncepcja wychowania…, dz. cyt., s. 72–78. 
41 A. Rynio, Katolicka myśli pedagogiczna, Próba syntezy, [w:] Pedagogika katolicka, Zagadnienia wybra-

ne, Stalowa Wola 1999, s. 415.
42 M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999, s. 291–292.
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i pełnych ambicji dokonywania zmian osób drugich, pedagogiki bezkrytycznie eks-
ponującej kierowniczą rolę wychowawcy. Pedagogika przyszłości musi być pedago-
giką bycia w pobliżu drugiej osoby, pedagogiką „o ludzkim obliczu”, zakorzenioną na 
gruncie personalizmu i wyrażającą się autentycznym dialogiem, a więc życzliwym 
wsłuchiwaniem się w zdanie partnera i jego argumenty oraz wyrażaniem własnego 
poglądu odpowiednio umotywowanego43.

Postulat harmonijnego wychowania zdaniem ks. biskupa obejmuje nie tylko samo 
kształtowanie osobowości człowieka, ale także całkowitą integralność treści, które są 
przekazywane w procesie wychowania, czyli wprowadzenie wychowanka w całość 
dorobku ludzkiej kultury z zachowaniem i ukazaniem hierarchii dóbr kulturalnych. 
Nie znaczy to, że dobra te mogą, albo powinny być udostępnione każdemu wychowan-
kowi w jednakowej mierze, znaczy to jednak, że żaden z ich zasadniczych rodzajów 
nie może być całkowicie w wychowaniu pominięty, że zwłaszcza dobra, od których 
rozwój człowieka zależy w szczególny sposób, muszą być mu udostępnione w takim 
stopniu, ażeby rozwój ten mógł być zupełny44.

W szczególności może tu zachodzić kolizja między tym, co nazywamy rozwojem 
ludzkim, a więc pełnym uczestnictwem w szerokim wachlarzu dóbr kultury ducho-
wej (intelektualnej, moralnej, estetycznej, religijnej), a tendencją do specjalizacji 
czy kształcenia zawodowego, wysuwającą na pierwszy plan kulturę techniczną 
i sprawność produkcyjną. Rozwiązanie tej kolizji, biorąc zwłaszcza pod uwagę 
ograniczone możliwości zarówno wychowujących jak i wychowywanych oraz po-
trzeby społeczne szczególnie niekiedy palące, nie jest bynajmniej łatwe i należy się 
tu wystrzegać jednostronnych uproszczeń. Potrzeby wynikające z nakazu rozwoju 
ludzkiego są oczywiście ważne i nie mogą być poddawane w wątpliwość, ale i po-
trzeby społeczne pozostają przecież zazwyczaj w związku z możliwościami rozwoju 
ludzkiego wszystkich ludzi, a nawet przyszłych pokoleń i nie mogą być spychane na 
drugi plan. Rozwój integralny musi być udziałem wszystkich i integralne wychowa-
nie winno się z tym liczyć45.

Streszczenie:
Katolicka myśl pedagogiczna ujmuje wychowanie w kategoriach wychowania 

personalistycznego. Uwzględniając zaś organiczny związek czynnika naturalnego 
i nadprzyrodzonego, wskazuje na integralny charakter wychowania chrześcijań-
skiego. Misja pedagogów staje się coraz trudniejsza, bo coraz bardziej skompliko-
wany jest świat dzieci i młodzieży. Ich dorastanie jest ściśle złączone z komputerem, 
Internetem, ekranem telewizora, a coraz mniej z kontaktem wychowawczym z ro-
dziną, nauczycielami, wychowawcami. Dlatego rośnie liczba młodych, którzy czują 
się osamotnieni w drodze ku dorosłości, szukają wsparcia w narkotykach i innych 
formach uzależnienia. Potrzeba coraz więcej ludzi, którzy będą ze zrozumieniem 
towarzyszyć dorastaniu młodych, wyposażonych nie tylko w wiedzę, ale i w miłość 
gotową do ponoszenia ofiar.

Słowa kluczowe: pedagogika personalistyczna, wychowanie, osoba, wartości, 
normy moralne.

43 J. Tarnowski, Pedagogika dialogu…, dz. cyt. s. 120–123.
44 Por. P. Bednarczyk, Kazania, ADT.
45 Tamże.
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Summary:
Personalistic approach to education in modern society according to Fr. Bishop Piotr 

Bednarczyk
Catholic pedagogical thought sees education in terms of personalistic education. 

Catholic pedagogical thought views education in terms of personalistic education and, 
taking into account the organic relationship between the natural and supernatural, 
points to the integral character of Christian education. The mission of educators is 
becoming more and more difficult because the world of children and youth is beco-
ming more and more complicated. Their growing up is closely connected with the 
computer, the Internet, the television screen, and less and less with the educational 
contact with the family, teachers, educators. Therefore, the number of young people 
who feel alone on their way to adulthood is growing and they seek support in drugs 
and other forms of addiction. More and more people are needed to accompany with 
understanding the growing up of youth, equipped not only with knowledge, but also 
with love ready to make sacrifices.

Key words: the personalistic Pedagogics, the upbringing, person, values, the 
moral norms.
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Powszechne powołanie do ojcostwa 
w świetle relacyjnego pojęcia 
osoby Boskiej i ludzkiej 
według Jeana Galota

Ks. mgr Giacomo Calore – UP JPII w Krakowie 

Ur. w 1989 roku w Camposampiero (Padwa – Włochy). Kapłan Archidiecezji Warszawskiej, absolwent Ar-
chidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”. W 2018 r. został wyświęcony na prezbitera 
i uzyskał tytuł magistra teologii w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (obecnie: Akademia Ka-
tolicka w Warszawie), sekcja św. Jana Chrzciciela, broniąc pracę magisterską pt. Znaczenie teologiczne oso-
by i natury w świetle sporów chrystologicznych między szkołą aleksandryjską a szkołą antiocheńską od V do VII 
wieku, którą nagrodzono wyróżnieniem. Na podstawie pracy napisał artykuł pt. Teologiczne znaczenie oso-
by i natury w świetle chrystologii Soboru Chalcedońskiego, który ukazał się w „Warszawskich Studiach Teolo-
gicznych” (XXXI/4/2018, s. 146–165), oraz w 2019 r. zdobył I nagrodę w „Konkursie na najlepszą pracę magi-
sterską w zakresie teologii oraz nauk o rodzinie im. Ks. Franciszka Sawickiego”, ufundowaną przez Fundację 
„Pro Futuro Theologiae” (Wydział Teologiczny w Toruniu). W październiku 2021 r. rozpoczął studia licen-
cjackie oraz kształcenie w szkole doktorskiej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, w dzie-
dzinie Nauki Teologiczne.

Wstęp
Czym jest „ojcostwo”? Niniejszy artykuł odpowiada w sposób następujący: „ojco-

stwo” to powołanie, i to powołanie powszechne, przybierające jednak różne formy 
w życiu każdego człowieka. Drogowskazem dla rozważań, w których autor doszedł 
do tej konkluzji, jest fragment z listu św. Pawła do Efezjan (Ef 3, 14–15): Huius rei gratia 
flecto genua mea ad Patrem, ex quo omnis paternitas in caelis et in terra nominatur1, 
którego dosłowne tłumaczenie brzmi: „Dlatego zginam kolana przed Ojcem, od którego 
wywodzi swoje imię wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi”. Te wersety tworzą między 
ludzkim „ojcostwem” a niebieskim „Ojcostwem” pewną więź, która zasługuje na głębszą 
refleksję. Słowo paternitas (w oryginale greckim: patrià) bywa różnie tłumaczone – 
np. jako „ród” lub „rodzina”2 – co sugeruje szersze rozumienie użytego tutaj pojęcia 
niż potoczne, ściśle biologiczne „ojcostwo”. Celem artykułu, zgodnie z tezą wyjściową, 
jest określenie możliwych „form” lub „treści” ludzkiego „ojcostwa”, mając za główny 
punkt odniesienia właśnie „Ojcostwo” Ojca niebieskiego. Niniejsza praca ma zatem 
charakter ściśle teologiczny. Autor opiera się w dużej mierze na badaniach o. Jeana 

1 Tekst z Nova Vulgata. Bibliorum Sacrorum Editio2. Epistula ad Ephesios dostępny na stronie interneto-
wej Stolicy Apostolskiej: https://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vul-
gata_nt_epist-ephesios_lt.html#3 (dostęp online w dniu: 04 I 2021 r.).

2 Biblia Warszawska tłumaczy rzeczywiście paternitas jako „ojcostwo”, ale Biblia Gdańska tłumaczy jako 
„rodzina”, a Biblia Tysiąclecia jako „ród”. Jeśli idzie o ten artykuł, wszystkie dalsze fragmenty biblijne 
pochodzą z Biblia Jerozolimska, Wyd. Pallottinum, Poznań 2006, którego tekst pochodzi z Biblia Ty-
siąclecia, Wyd. Pallottinum, Poznań 20005.
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Galota3 zawartych głównie w dwóch dziełach: Il cuore del Padre4, szczególnie poświę-
conym rozważaniu „Ojcostwa” pierwszej Osoby Boskiej, oraz Chi sei tu, o Cristo?5, 
jednym z najważniejszych jego tekstów na temat chrystologii. Galot wyróżnia się 
swoim „relacyjnym” podejściem do nauki trynitarnej, chrystologii oraz antropologii. 
To w tym kluczu, poprzez krytyczną analizę jego pozycji, autor zamierza wyciągnąć 
przedstawione wnioski, będące następstwem głęboko relacyjnego charakteru osoby 
ludzkiej.

1.   Dane z przekazu biblijnego – co Jezus Chrystus objawił o Ojcu?
Podobny do Pawłowego „pomost” między człowiekiem a Bogiem Ojcem stanowią 

słowa samego Jezusa z Ewangelii: „bądźcie wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec 
wasz niebieski” (Mt 5, 48). Stanowcze odniesienie do Ojca przynagla do poszukiwania 
istoty Jego „Ojcostwa”. W tym celu należy koniecznie kierować się objawieniem, a do-
skonałym objawieniem Ojca jest Jego Syn wcielony, Jezus Chrystus, który sam oświad-
czył Filipowi na Ostatniej Wieczerzy: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie 
nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca […]. Słów tych, które wam mówię, nie 
wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł” 
(J 14, 9–10; por. Mt 11, 27; J 1, 18; 17, 26 itp.). Przez „dzieła” Jezusa możemy zatem 
odkryć, w jaki sposób Ojciec spełnia swoje Ojcostwo względem swojego Syna a także 
względem nas – innymi słowy, na czym ono polega. Na podstawie analiz Galota można 
wysnuć z objawienia Jezusa Chrystusa trzy następujące wnioski:
a. Po pierwsze Jezus objawił, że Ojciec kocha Go od wieczności w sposób całkowity, że 

Ojciec dał mu wszystko co posiada, a Syn od Niego wszystko otrzymał: „Wszystko 
bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje […]. Oby się tak zespolili w jedno, aby 
świat poznał, żeś Ty [Ojcze] Mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś tak, jak Mnie umi-
łowałeś. Ojcze, chcę, […] aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś 
Mnie przed założeniem świata” (J 17, 10.23–24; por. też Mt 3, 17; J 16, 15 itp.). Te 
słowa odnoszą się oczywiście do pre-egzystencji Słowa (J 1, 1nn), jak podkreśla 
Galot kiedy pisze o głębi ojcowskiej miłości do Niego: „Od wieków Jego miłość 
zwracała się ku Synowi […]. Cały Ojciec zwraca się ku swemu Synowi, by Go mi-
łować w porywie, który do głębi ogarnia całą Jego Osobę. On chce być tylko wizją 
dla swego Syna, darem dla swego Syna i zjednoczeniem z Nim”6.

b. Po drugie, Chrystus objawił, że Ojciec kocha ludzkość w podobny sposób, tj. całko-
wicie, ponieważ był w stanie dla niej zaofiarować to, co było dla Niego najdroższe: 
swojego Syna (por. J 3, 16). Galot uwypukla tę prawdę powołując się na pierwszy 

3 Ojciec Jean Galot urodził się w 1919 r. w Ougrée (Belgia) i zmarł w 2008 roku w Brukseli. W 1941 r. 
wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po odbyciu nowicjatu, kontynuował studia i uzyskał doktorat 
z teologii na Papieskim Uniwersytecie „Gregorianum” w Rzymie (1953 r.). Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1949 roku. W 1972 r. został mianowany profesorem na „Gregorianum”, gdzie do 1993 roku wykładał 
teologię dogmatyczną, chrystologię i mariologię. Był też wykładowcą na wyższych uczelniach Niemiec, 
Danii, Chorwacji, Kongo, Japonii, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych. Niestety mało znany w Polsce, jest 
autorem znacznej liczby publikacji książkowych o duchowości i artykułów teologicznych. Rozważa-
niom na temat „Ojcostwa” Boga Ojca poświęcił aż pięć książek, Le Cœur du Père (1957 r.), Découvrir le 
Père (1985 r.), Fêter le Père (1991 r.), Père, qui es-tu? (1996 r.) oraz Notre Père qui est amour (1998 r.), 
z których po polsku ukazało się tylko Serce Ojca (namiary w przypisach).

4 J. Galot, Serce Ojca, tłum. z francuskiego M. G. Szwabowska, Wyd. SS. Loretanek, Warszawa 1962.
5 J. Galot, Chi sei tu, o Cristo?, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1980.
6 J. Galot, Serce Ojca, dz. cyt., s. 19.
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list św. Jana: „On sam [Bóg] nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę prze-
błagalną za nasze grzechy” (1 J 4, 10), oraz na list do Rzymian: „On, który nawet 
własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał” (Rz 8, 32), i komen-
tuje: „Aluzja do ofiary Abrahama [którą czyni Paweł] wydobywa na światło głębię 
daru udzielonego przez Ojca. Posyłając swojego Syna na świat, Ojciec przeznaczył 
Go do ofiary na krzyżu i włączył w ten sposób całą swoją miłość ojcowską […]. Z tego 
punktu widzenia Ojciec, który ofiarował samego siebie w Synu, już nie może prze-
stawać udzielać się ludzkości”7. Dla Galota zatem posłanie Syna (czyli Wcielenie) 
i misterium paschalne (cel posłania) były najwyższym dowodem miłości Ojca 
do ludzkości: „Aby ofiara Chrystusa była darem Ojca i najwyższym dowodem Jego 
miłości, trzeba było, aby Ojciec naprawdę nam się oddał poprzez swego Syna, aby 
naprawdę włączony był ze swym ojcowskim Sercem w dramat męki […]. Tej ofiary 
[Abrahama], od której patriarcha został zwolniony, Bóg dopełnił w swej najgłęb-
szej miłości Ojca […]. Ojciec jest pierwszym i ostatnim w swej miłości do ludzi […] 
Okrzyk Jezusa jest Jego własnym okrzykiem. Jak Chrystus i przez Niego, On także 
«umiłował swoich aż do końca»”8.

c. Po trzecie, Chrystus objawił coś o sobie, mianowicie, swoje podobieństwo do Ojca, 
wynikające z Jego bycia Synem, który, w odpowiedzi na miłość Ojca, naśladuje Go, 
powtarza to, co widzi u Niego: „Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie 
widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec 
bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe 
dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili” (J 5, 19s; por. J 8, 29.38 itp.). To podobień-
stwo ujawniło się najpełniej w Jego zgodzie na ofiarę na krzyżu („Nikt Mi życia 
nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów 
odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”: J 10, 18), ponieważ w tym wy-
darzeniu Chrystus ukochał ludzkość, można by powiedzieć, tak samo jak Ojciec, 
mianowicie w sposób całkowity i darmowy9. Galot tak komentuje to radykalne 
naśladowanie-podobieństwo Jezusa Chrystusa względem Ojca: „We wszystkim, co 
jest wzniosłe i bohaterskie […] Serce Chrystusa jest doskonałym obrazem Serca 
Ojca. Mamy czasem ochotę wyobrażać sobie, że Jezus umiłował ludzi w sposób 
niejako cieplejszy i żarliwszy niż Ojciec, pozornie pozostający od dala od ludzi. 
To błąd […]. Jezus nie przestawał powtarzać, że Ojciec miłuje ludzi i że On sam 
wszystko otrzymał od Ojca. On cały jest widzialnym odtworzeniem niewidzialnego 
Ojca […]. Każdy czyn Chrystusa […] dokładnie odpowiada aktualnej postawie Ojca. 
Z niej wypływa i ją objawia. Przez Chrystusa to właśnie Ojciec w każdej chwili 

7 J. Galot, Chi sei tu?, dz. cyt., tłum. wł., s. 247–248.
8 J. Galot, Serce Ojca, dz. cyt., s. 76.367.
9 Ojciec, Dawca życia, udzielił Synowi własnej prerogatywy, jaką jest posiadanie życia w Sobie, dzięki 

czemu Jezus mógł sam przekazać ludziom życie wieczne na krzyżu (por. J 5, 21.26). Jak pisze św. Pa-
weł, jest On naprawdę „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15). Chiara Lubich, założycielka kato-
lickiego ruchu „Focolari”, prowadząca bogate życie mistyczne skupione na misterium Jezusa ukrzyżo-
wanego, tak opisuje to fundamentalne wydarzenie, zwłaszcza moment „opuszczenia” Syna przez Ojca: 
„Ojciec, widząc, że Jezus był posłuszny do takiego stopnia, że był gotów na nowo rodzić Jego synów, 
aby Mu podarować «nowe stworzenie» (2 Kor 5, 17) […], dostrzegł Go jako tak podobnego do Siebie, 
tak równego Sobie, prawie jak drugiego Ojca, że odróżnił Go od Siebie”: to słowa z prywatnej rozmo-
wy pt. Gesù crocifisso e abbandonato, zacytowanej w monografii: Ciardi F. (red.), L’unità un segno dei 
tempi: i giovani religiosi si interrogano, tłum. wł., Città Nuova, Roma 1990, s. 85.



ARTICLES

40

objawia swą dobroć. Nie ma w miłości Jezusa do ludzi niczego, co nie wypływa 
bezpośrednio z miłości Ojca niebieskiego”10.

2.   Następstwo Chrystusowego objawienia: relacyjna istota „Ojcostwa” 
Zdaniem Galota, z analizy przedstawionych danych biblijnych wynika intuicja 

Ojców Kościoła z pierwszych wieków dotycząca esse Osób Boskich: Ojca, Syna i Ducha 
Świętego cechują wzajemne do Siebie odniesienia – czyli Osoby Boskie można poj-
mować jako relacje, i to relacje o bardzo określonej formie.

2.1.  Relacja jako nowa kategoria ontologiczna: odróżnienie pojęć osoby i natury
Galot zauważa, że powyższe ciągłe odniesienie Jezusa do Ojca, Ich ścisła więź, 

przez którą urzeczywistniało się zbawcze działanie Boga (oikonomía), objawia 
bardzo dynamiczny dialog między Osobami Boskimi: „Objawienie Bożego dzieła 
Wcielenia przedstawia nam nowe bardziej dynamiczne, oblicze Boga. Owe objawie-
nie nie pozwala stwierdzić w Bogu niezmienności wykluczającej wszelką zmianę 
oraz wszelką nowość w zrządzeniach i działaniach Boskich”11. Galot oczywiście nie 
twierdzi, że „zmiana” ta dotyczy natury boskiej, będącej rzeczywiście niezmienną 
i transcendentną12. Teolog sądzi, że ta „nowość”, to „dynamiczne” oblicze Boga, 
ujawnia się na poziomie relacji Osób Boskich. Innymi słowy, wydarzenie Wcielenia, 
tak jak zostało nam opisane w Ewangeliach, odsłania istotę relacyjną Ojca, Syna 
i Ducha Świętego13, odróżniającą realnie poszczególne Osoby od Siebie (podczas 
gdy Ich substancja – natura Boska, jest jedna i wspólna). Tę prawdę uchwycili już 
w IV i V wieku, w ramach refleksji trynitarnej (theología), Ojcowie Kościoła tacy jak 
Grzegorz z Nazjanzu lub Augustyn14. Galot utrzymuje, że jest ona całkiem spójna 
także z oficjalną nauką soborów chrystologicznych od V do VII wieku, z których 
najważniejszy był Sobór Chalcedoński (451 r.). W Definicji wiary Ojcowie soborowi 
wówczas orzekli: „Zgodnie ze świętymi Ojcami, wszyscy jednomyślnie uczymy wy-
znawać, że jest jeden i ten sam Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskonały w Bóstwie 
i doskonały w człowieczeństwie […], dla naszego zbawienia […] w dwóch naturach 
(ev dúo phýsesin): bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia i bez rozłączenia [...], 
które się spotkały, aby utworzyć jedną osobę i jedną hipostazę (mía hypóstasis) […]”15. 

10 J. Galot, Serce Ojca, dz. cyt., s. 367–368.
11 J. Galot, Chi sei tu?, dz. cyt., tłum. wł., s. 251.
12 Por. tamże, s. 257–258.
13 Por. tamże, s. 258–260. Doskonałą analizę dialogu i relacji między Ojcem a Synem w Ewangelii Jana 

przeprowadził Ratzinger w artykule z 1973 r., Znaczenie osoby w teologii, tłum. R. Skrzypczak, „Per-
sonalizm” 8 (2005), s. 40–42. Zob. też: J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włod-
kowa, Znak, Kraków 2018, s. 189–190.

14 Zob. S. Gregorius Theologus, Oratio XXIX. Theologica Tertia. De Filio, 16 (PG 36, 96A): Nec enim essen-
tiae nomen est Pater, o viri acutissimi, nec actionis; sed relationem eam indicat, quam Pater erga Filium 
habet, vel Filius erga Patrem; oraz: S. Augustinus Episcopus, Epistola CCXXXVIII, c. 2, 14 (PL 33, 1043): 
His enim appellationibus [i.e. Pater, Filius et Spiritus Sanctus] hoc significatur quo ad invicem referun-
tur, non ipsa substantia qua unum sunt. W rozwoju ludzkiej myśli, nauka o Trójcy św. jako pierwsza 
utożsamiła osobę z relacją: por. J. Galot, Chi sei tu?, dz. cyt., s. 281. Por. też. A. Grillmeier, Ermeneutica 
moderna e cristologia antica. La discussione attuale sulla cristologia calcedonese, tłum. z niemieckiego 
M. Angilletta, G. Gaeta, L. Perrone, Queriniana, Brescia 19852, s. 93–94: „Dzisiaj uznaje się, że «osoba», 
i po raz pierwszy «inter-osobowość» oraz «dialog», zostały odkryte lub założone przez teologię”.

15 Sobór Chalcedoński, Definitio Fidei, [w:] A. Baron, H. Pietras (oprac.) Dokumenty Soborów Powszech-
nych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 1, tłum. T. Wnętrzak, Wyd. WAM, Kraków 2007, s. 223.
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To ważny tekst, ponieważ, według Galota, wyraźnie wynika z niego dogmatyczne 
odróżnienie pojęcia osoby (hypóstasis, prósopon) od pojęcia natury (phýsis, ousía) 
w Jezusie Chrystusie16. W filozofii greckiej jedyny znany wymiar rzeczywistości 
to wymiar substancji/natury17. Osobę lub hipostazę pojmowano „sztywnie” tylko 
jako konkretną istniejącą phýsis. Ten podstawowy aksjomat dzieliły dwie herezje 
chrystologiczne, tylko pozornie przeciwne, które powstały w V wieku i różniły się 
od siebie jedynie punktem wyjścia: monofizytyzm – który wychodził od Jednej Osoby 
Boskiej Chrystusa i utrzymywał zatem jedną tylko Jego naturę (mieszaną) bosko-
-ludzką, oraz nestorianizm – który wychodził od prawdziwego bóstwa i prawdzi-
wego człowieczeństwa Chrystusa i konsekwentnie uznawał w nim dwie hipostazy/
osoby (boską i ludzką)18. W celu obrony prostej wiary w Jedynego Jezusa Chrystusa, 
jednocześnie vere homo et vere Deus, Ojcowie zebrani w Chalcedonie ogłosili, że 
jedyna Hypóstasis Słowa wcielonego jest w dwóch phýseis, ustalając de facto, że 
osobę trzeba rozumieć jako należącą do innej płaszczyzny ontologicznej niż natura 
(chociaż nie podali bliższej jej definicji)19. Galot twierdzi, że określenie osoby jako 
relacji doskonale odpowiada takiemu odróżnieniu poziomów, gdyż relacja, tak jak 
została ona rozwinięta w nauce trynitarnej, przedstawia się właśnie jako nowa, 
niezależna kategoria ontologiczna obok phýsis, ousía: „Należy zatem ustalić to co 
stanowi formalnie osobę w jej odróżnieniu od natury. W tym procesie nie można by 
przyjąć w chrystologii rozwiązania przeciwnego do nauki trynitarnej […]. Bowiem 
w jednym przypadku chodzi o tłumaczenie obecności trzech osób w jednej natu-
rze, a w drugim obecności dwóch natur w jednej osobie. Mimo różnicy, te problemy 
mają wspólny mianownik: trudność polega na tym, żeby pokazać, że osoba nie 
dodaje doskonałości na poziomie natury […]. W obu przypadkach, rozwiązaniem 
nie może być nic innego jak element relatywny, byt relacyjny”20. Galot dochodzi 
zatem do wniosku, że na podstawie objawienia biblijnego, wiary zarówno w Boga 
Trójjedynego (theología) jak i we Wcielenie (oikonomía), wyłania się stopniowo 
chrześcijańskie pojęcie osoby (hypóstasis, prósopon), będącej inną od natury (phýsis, 
ousía) i oznaczającej byt relacyjny21.

2.2.  Forma Osób Boskich: Ojciec jako czyste „bycie dla drugiego”
Wychodząc z danych biblijnych zacytowanych w pierwszym paragrafie można 

określić także formę tych Boskich relacji. Revelatio Ojca przez Jezusa Chrystusa 

16 Por. J. Galot, Chi sei tu?, dz. cyt., s. 263. 
17 Dlatego Balthasar określił filozofię grecką jako „jednowymiarową”: H. U. von Balthasar, Massimo il Con-

fessore. Liturgia cosmica, tłum. z niemieckiego L. Tosi., Jaca Book, Milano 20012, s. 182.
18 Dla pogłębienia tematu zob.: G. Calore, Teologiczne znaczenie osoby i natury w świetle chrystologii So-

boru Chalcedońskiego, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXXI (2018), nr 4, s. 152–156.
19 „Stwierdzając jedność osoby i dwoistość natur w Chrystusie, definicja Chalcedonu ustaliła radykalne 

odróżnienie, jakiego myśl ludzka do tej pory nawet nie podejrzewała”: J. Galot, La persona di Cristo, 
Cittadella Editrice, Assisi 19722, tłum. wł., s. 7–10.

20 J. Galot, Chi sei tu?, dz. cyt., tłum. wł., s. 273–274. „Dla rozwiązania problemu odróżnienia osoby i na-
tury w ontologii Chrystusa, najbardziej solidną podwaliną jest doktryna trynitarna […]. Ona to defi-
niuje Osoby Boskie pojęciem relacji”: J. Galot, La persona, dz. cyt., tłum. wł., s. 25–26. Zadziwia zgod-
ność nauczania Galota z myślą Ratzingera, który we wspomnianym artykule, analizując rozwój refleksji 
trynitarnej na przełomie IV-V wieku, pisze: „relacja zostaje uznana jako trzecia istotna kategoria, bę-
dąca pomiędzy substancją i przypadłością […], która nie znajduje się na płaszczyźnie substancji […], 
lecz zwraca uwagę na misterium bytu osobowego”: J. Ratzinger, Znaczenie osoby, dz. cyt., s. 40.

21 Por. J. Galot, Chi sei tu?, dz. cyt., s. 268–269.
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odsłania bowiem pewną „strukturę” więzi zachodzących między nimi. Na tym opiera 
się zresztą nauka o „pochodzeniu” immanentnym Ojca, Syna i Ducha Świętego22. 
Bardzo trafna wydaje się być analogia miłości, którą, spośród wielu, posłużył się 
św. Augustyn w opisie Osób Boskich: Miłujący miłuje odwiecznie Umiłowanego 
i jest przez Niego umiłowany w Miłości odwiecznej otrzymanej i udzielanej – stąd 
Trzej: Miłujący (Ojciec), Umiłowany (Syn) i Miłość (Duch Święty)23. Taki opis Trójcy 
św. odpowiada powyższemu historycznemu objawieniu Chrystusa o Ojcu, będą-
cym Tym, który wszystko przekazuje Synowi, podczas gdy Syn wszystko od Niego 
otrzymuje i odpowiada tą samą miłością, oddając się Jemu w posłuszeństwie24. 
Na podstawie podobnej intuicji, Alois Grillmeier także dostrzega w miłości sedno 
wzajemnych odniesień Osób Boskich do Siebie i wykorzystując naukę Ryszarda 
ze św. Wiktora, określa Ich „formę” według różnych sposobów ex-istentia25, czyli 
bycia nie tylko „w sobie” ale i „w zależności od”/„w wyjściu do” drugiego: Ojciec to 
czyste „bycie od siebie dla drugiego”, bez początku, principium sine principio (posiada 
osobową „strukturę jednokierunkową”); Syn to całkowite „bycie od innego i bycie 
dla drugiego” (pochodzi od Ojca i Jemu się oddaje: Jego „struktura” osobowa jest 
„dwukierunkowa”); Duch św. to czyste „bycie od innego” (pochodzi od Ojca i Syna, 
jest On Darem par excellence)26.

Dzięki analizie formy Osób Boskich, od razu uwidacznia się omówione wcześniej 
podobieństwo Syna z Ojcem: w wyniku samej „struktury” Jego relacji synowskiej, 
Syn dzieli z Ojcem „bycie dla drugiego”, czyli „moment” czystego oddawania siebie 
drugiemu, Ojcu in primis, ale również i nam. Tak pojętą relację synowską doskonale 
odzwierciedla historia Jego życia na ziemi, Jego doświadczenia miłości Ojca („bycie 
od drugiego”), oraz Jego posłuszeństwo wobec Niego i Jego śmierć na krzyżu dla 
zbawienia świata („bycie dla drugiego”). W stosunku do nas, jak wcześniej napisano, 
Jezus Chrystus zachował się zatem „tak jak Ojciec”, czyli ukochał nas całkowicie 
i bezwarunkowo. Istota „ojcostwa” objawia się ostatecznie jako coś należące nie tyle 
do poziomu naturalnego, phýsis, ile przede wszystkim do poziomu hipostatycznego/
osobowego i oznacza bardzo określony sposób relacji, tj. „bycie (od siebie) dla drugiego”, 
darmowe oddawanie siebie drugiemu.

22 Por. J. Szczurek, Trójjedyny. Traktat o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 1999, 
s. 195–197.

23 S. Augustinus Episcopus, De Trinitate VIII, c. 10, 14 (PL 42, 960): Ecce tria sunt: amans, et quod amatur, 
et amor. Wydaje się, że niestety nie rozwinął dalej tej analogii: por. J. Warzeszak, Bóg Jedyny w Trójcy 
Osób, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2006, s. 189.

24 „Ojciec wiecznie rodzi Syna i można by powiedzieć, że się opróżnia. W rzeczywistości, właśnie dla-
tego, że rodzi Syna, daje całego Samego Siebie: jest. A w tym nieskończonym opróżnianiu Siebie, jest 
miłością. Podobnie i Syn, jako że jest odpowiedzią na całkowity dar Siebie, jakim jest Ojciec, jest tak-
że totalnym opróżnieniem Siebie, jest miłością, a więc jest”: A. Pelli, L’abbandono di Gesù e il Mistero 
del Dio Uno e Trino. Un’interpretazione teologica nel nuovo orizzonte di comprensione aperto da Chia-
ra Lubich, tłum. wł., Città Nuova Editrice, Roma 1995, s. 275.

25 Richardus a Sancto Victore, De Trinitate IV, XXIII (PL 196, 946): Persona increata est rationalis natu-
rae individua existentia.

26 Por. A. Grillmeier, dz. cyt., s. 109–110. Pisze Ratzinger: „Można by zdefiniować Pierwszą Osobę jako 
całkowite oddanie się w życiorodnej świadomości i miłości; nie jest Ona kimś, kto daje […], lecz sama 
stanowi dawanie, czystą aktywną rzeczywistość”: J. Ratzinger, Znaczenie osoby, dz. cyt., s. 39; „«Syn» 
według Jana, znaczy: «pochodzący od drugiego», tym wyrazem definiuje on więc byt tego Człowie-
ka jako byt pochodzący od drugiego i ku drugim skierowany […], jest bytem «od» i «ku»”: J. Ratzinger, 
Wprowadzenie, dz. cyt., 191.
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3.   Antropologiczne konsekwencje Chrystusowego objawienia o „Ojcostwie” Ojca

3.1.  Przejście z teologii do antropologii: osoba ludzka jako relacja na wzór Osób 
Boskich według Jeana Galota

Galot sądzi, że odróżnienie poziomu hypóstasis od poziomu phýsis w Chrystusie 
oraz opis Osób Boskich przez kategorię relacji, prowadzi do podobnego pojmowania 
także osoby ludzkiej. Według niego jest to następstwem objawionego zamiaru Boga 
włączenia ludzi w dialog między Ojcem a Synem, o którym pisze: „Ojciec w swoją 
miłość do Syna chciał wprowadzić, włączyć swoją miłość do ludzi. Jego pierwszą 
myślą, jego pierwszym zamiarem było rozciągnąć na nas swoje ojcostwo, jakie posiadał 
w stosunku do Słowa […]. On, który był Ojcem Słowa, chciał również być w stosunku 
do nas istotnie Ojcem. I chciał, aby Jego miłość do nas tworzyła jedno z wieczną mi-
łością, jaką żywił do swego Syna”27. Wcielenie było szczytem tego procesu włączenia 
ludzkości do wspólnoty z Trójcą św.: “Wcielenie jest wydarzeniem relacyjnym […]. 
Tajemnica Wcielenia Syna doprowadza do krańcowości relacje między Bogiem a ludz-
kością. Ukazuje jeszcze jaśniej, że rzeczywistość relacji nie pochodzi od stworzeń, lecz, 
że przyjście Syna Bożego wśród ludzi ma na celu ostateczne nawiązanie wspólnoty 
między Osobami Boskimi a osobami ludzkimi”28. Galot tłumaczy, że to właśnie Wcielenie 
Syna Bożego, czyli pełne spełnienie odwiecznego pragnienia Ojca nawiązania relacji 
z ludźmi, zakłada nieuniknione podobieństwo między Osobą Boską Słowa a osobą 
ludzką: „Chrystologia musi podkreślić istotną analogię między Osobą Boską a osobą 
ludzką. Inaczej, jak Osoba Boska Słowa mogłaby grać rolę osoby ludzkiej, w naturze 
ludzkiej, gdyby ta analogia nie istniała? […] Jeśli Osoba Boska jest bytem relacyjnym, 
to Ona w Chrystusie spełnia autentyczną funkcję osoby tylko jeśli osoba ludzka jest 
tak samo bytem relacyjnym”29. Galot wnioskuje zatem, że osoby ludzkie są w swej 
istocie „relacjami”, należącymi do innego poziomu ontologicznego niż phýsis, ousía, 
czyli do poziomu hipostatycznego, tak samo jak Osoby Boskie30. Należy się zapytać 
w takim razie, jaką formę posiada tak pojęta ludzka hypóstasis. Galot odpowiada, że 

27 J. Galot, Serce Ojca, dz. cyt., s. 19.
28 J. Galot, Chi sei tu?, dz. cyt., tłum. wł., s. 258–259.
29 Tamże, tłum. wł., s. 281. Ratzinger wyraża podobną intuicję tam, gdzie pisze: „Chrystologia od po-

czątku była rozumiana w ten sposób: w Chrystusie […] mamy do czynienia z rzeczywistością, którą 
można rozumieć jako zagadkę, misterium człowieka […]. Zatem jeśli Chrystus […] staje się objawie-
niem całej ludzkiej istoty, w takim razie również chrystologiczne pojęcie osoby służy za drogowskaz, 
jak należy pojmować osobę”: J. Ratzinger, Znaczenie osoby, dz. cyt., s. 44. Obydwaj autorzy piszą w du-
chu Soboru Watykańskiego II, na którym Ojcowie już napisali, że „misterium człowieka wyjaśnia się 
prawdziwie jedynie w misterium Słowa Wcielonego […]. Chrystus, nowy Adam, właśnie w objawieniu 
tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi”: Sobór Watykański II, 
Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym (1965), nr 22, [w:] So-
bór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002 [dalej: KDK], s. 541.

30 Por. J. Galot, Chi sei tu?, dz. cyt., s. 274. Galot posuwa się dosyć daleko i twierdzi, że osoba ludzka jest tak 
samo „osobą samoistną (subsistens)” jak Osoby Boskie, ponieważ „byt relacyjny” osoby u człowieka nie 
jest przypadłością natury, skoro należy do innego poziomu ontologicznego: por. tamże, s. 280. Owszem, 
Galot nie utożsamia naiwnie osoby ludzkiej z Boskimi. Wyraźnie uznaje i bada nieprzekraczalne różni-
ce miedzy nimi. Teolog skupia się w swojej analizie na trzech aspektach: 1. Osoby Boskie są pierwotne, 
niestworzone, różnią sią od Siebie wiecznym pochodzeniem, podczas gdy wszystkie osoby ludzkie, choć 
niepowtarzalne, są wszystkie tak samo stworzone; 2. jedność Osób Boskich jest nieskończona i absolut-
na, One posiadają i dzielą się tą samą naturą bez ograniczeń, są jedno; każda ludzka osoba, zaś, posiada 
swoją odrębną od innych substancję, która ogranicza możliwość jedności; 3. Osoby Boskie cieszą się naj-
wyższą doskonałością, tj. nie muszą się więcej udoskonalać w swoich relacjach, są już nieskończonym, 



ARTICLES

44

jest to oczywiście forma Osoby Syna, ponieważ to Syn stał się człowiekiem i my zosta-
liśmy stworzeni ze względu na Niego31: „Powołując ich [Adama i Ewę] do bytu, Ojciec 
myślał o Chrystusie, którego podobieństwo mieli na sobie nosić i którego boskie życie 
mieli dzielić […]. Tak więc w chwili ich stworzenia oddawał się im całkowicie z tytułu 
swego ojcostwa i chciał już rozpoznać w nich i miłować rysy swego wcielonego Syna”32. 
To przeznaczenie do Wcielenia Syna Bożego, z punktu widzenia ontologicznego, ozna-
cza, że Bóg stwarzając człowieka udzielił mu synowskiej formy relacji, albo, innymi 
słowy, że do nas należy osobowa struktura „synowska”, przez co może On wchodzić 
w relację z nami właśnie jako Ojciec (por. Mt 6, 9nn; J 16, 26–27; 20, 17 itp.): „Kiedy 
Ojciec wyprowadzał świat z nicości, Jego zamiarem było stworzyć sobie przez to synów 
[…]. Ludzkie przeznaczenie zawsze było w oczach Boga przeznaczeniem ojcowskiej 
miłości. W jego myśli nasza godność synów wyprzedzała nasze istnienie […]. W naszym 
życiu najpierw jest zapisana godność syna, dla której jesteśmy stworzeni […]. To prze-
znaczenie jest tak podstawowe, jak samo nasze istnienie […] Jakżeby ten kierunek ku 
Boskiemu usynowieniu nie miał być głębokim prawem naszego ludzkiego bytu?33”.

3.2.  Ludzkie „ojcostwo” jako powszechne powołanie do naśladowania Ojca
W świetle nauki Galota, można teraz wyciągnąć pierwszy zasadniczy wniosek 

dotyczący wyjściowej tezy niniejszej pracy: „ojcostwo” okazuje się powołaniem dla 
każdej osoby ludzkiej. Dlaczego? Jak napisaliśmy powyżej, z analizy formy Osób Boskich 
wynika definicja „ojcostwa” jako określonego sposobu relacji, jako „jednokierunkowej” 
ofiary z samego siebie dla drugiego („bycie dla drugiego”). Jeśli człowiek posiada 
formę relacyjną Syna, czyli Jego osobową strukturę („bycie od innego i bycie dla dru-
giego”), to dzieli z Nim ten sam „moment” całkowitego oddania się drugiemu, który 
upodabnia Chrystusa – i konsekwentnie również nas – do Ojca. Osobę ludzką, innymi 
słowy, cechuje „ojcostwo” w sposób analogiczny jak cechuje Osobę Syna. Stwierdze-
nie Pawła z cytatu wyjściowego artykułu (Ef 3, 14–15) nabiera w ten sposób bardzo 
głębokiego znaczenia. Jego słowa o więzi między niebieskim „Ojcostwem” a ludzkim 
„ojcostwem”, wraz z Jezusowym wezwaniem: „bądźcie wy doskonali, jak doskonały 
jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48), stają się wtedy zrozumiałymi, gdy:
a. przyjmuje się fundamentalne podobieństwo między Osobami Boskimi a ludzkimi, jakim 

jest bycie relacją znajdującą się na innym poziomie niż naturalnym (phýsis, ousía);
b. przyjmuje się, że nasza osoba ma formę/strukturę relacji synowskiej, co sprawia, 

że jej „częścią składową” jest również ojcowskie „bycie dla drugiego”.
Przechodząc z wymiaru ontologicznego do wymiaru bardziej egzystencjalnego, 

to esse ad okazuje się ostatecznie niczym innym jak podstawowym powołaniem czło-
wieka do naśladowania Ojca, tak jak Syn czynił tu na ziemi. „Dwukierunkowa” bądź 
„synowska” struktura osoby ludzkiej wskazuje bowiem na to, że każdy człowiek 
w swoim życiu doświadcza – choć w mniejszym stopniu niż Jezus Chrystus – ojcow-
skiej dobroci i troski Boga, począwszy od samego faktu otrzymania istnienia („bycie 
od innego”), oraz że mniej lub bardziej świadomie odczuwa zaproszenie, by na tę 

czystym aktem; ludzki byt relacyjny natomiast przechodzi cały czas z możności do aktu, rozwija się, 
doświadcza swoich ograniczeń: por. tamże, s. 281–283. Por. też J. Galot, La persona, dz. cyt., s. 31–37. 

31 Jak to jest napisane w konstytucji Gaudium et spes: „jesteśmy synami w Synu” (KDK, nr 22).
32 J. Galot, Serce Ojca, dz. cyt., s. 31.
33 Tamże, s. 23.28.
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miłość odpowiadać („bycie dla drugiego”), kochając darmowo drugiego, tak by jego 
postawa odzwierciedlała miłującą postawę Ojca34. To powołanie, to zaproszenie do oka-
zywania „ojcostwa” jest powszechne bo odpowiada fundamentalnej „budowie” osoby 
ludzkiej. Owszem, należy jednocześnie podkreślić, że mówi się tu tylko o powołaniu. 
Jak to wynika z przedstawionej nauki o relacjach między Osobami Boskimi a ludz-
kimi, ostateczne jego spełnienie, czyli czysta i bezwarunkowa miłość do drugiego, staje 
się możliwym jedynie w Jezusie Chrystusie, a nigdy bez Niego. Kiedy Galot pisze, że 
„ostateczne nawiązanie wspólnoty” między Trójcą św. a ludzkością dokonało się we 
Wcieleniu, to oznacza, że pełne i wyraźne doświadczenie miłości Ojca następuje wtedy, 
gdy człowiek doznaje osobiście miłości Syna wcielonego, który umarł i zmartwych-
wstał dla niego35. Tylko poprzez Jezusa my poznajemy prawdziwie Ojca, nie ma innej 
drogi (por. Mt 11, 27; J 14, 6–7nn). Osoba ludzka, jako byt relacyjny, może dopiero 
w pełni się rozwijać, realizować swoje dążenie i powołanie do oddawania siebie samej, 
gdy będzie się znajdowała w żywej relacji z Osobą Syna („Wytrwajcie we Mnie […], 
ponieważ beze Mnie nic nie możecie czynić”: J 15, 4–5). Między powołaniem do „oj-
costwa” – wspólnym wszystkim osobom – a rzeczywistym naśladowaniem Ojca stoi 
zatem łaska Jezusa Chrystusa, łaska spotkania się z Nim, łaska Jego sakramentów itd36. 
Inaczej, ludzkie „ojcostwo”, czyli ludzkie „bycie dla drugiego”, będzie zawsze ułomne, 
częściowe, ograniczone. Po raz kolejny jaśnieje tutaj prawda o naszym byciu „synami 
w Synu”, mianowicie o tym, jak Osoba Syna nie stoi tylko ontologicznie u początku 
naszej osoby (Bóg „wybrał” i stworzył nas w Nim, udzielił nam Jego formy synow-
skiej), ale stoi także na końcu jako jej przeznaczenie i wypełnienie (por. Ef 1, 3–10). 
W ujęciu relacyjnym hypóstasis Galota, Osoba Syna staje się naprawdę alfą i omegą 
osoby ludzkiej (por. Ap 1, 8.17; 21, 6; 22, 13)37.

4.   Różne aspekty ludzkiego „ojcostwa” w świetle nauki Jeana Galota
Aby osiągnąć cel tejże pracy, należy omówić jeszcze drugą część tezy wyjściowej: 

„ojcostwo”, jako powołanie powszechne, przybiera różne kształty w życiu każdego 
człowieka. Jest to skutek relacyjnego podejścia Galota do osoby ludzkiej: skoro „oj-
costwo” przynależy in primis do poziomu hipostatycznego jako relacja o określonej 
formie („bycie dla drugiego”), niż do poziomu naturalnego, rozumie się, że fizyczne 
pojmowanie „ojcostwa”, związanego stricte z rodzicielstwem, stanowi tylko jedno 
z możliwych jego urzeczywistnień. Zgodnie z tym, co założono we Wstępie artykułu, 
relacyjne ujęcie „ojcostwa” otwiera wielką panoramę sposobności do kochania dru-
giego „na sposób” Ojca. Oczywiście, drogowskazem dla ich określenia ma być jak 
zawsze najwyższe objawienie Ojca, czyli Jezus Chrystus. Takie jest właśnie stanowisko 

34 Tak jak życie Syna wcielonego objawiało aktualną miłość Boga Ojca: por. tamże, s. 367–368.
35 „Kiedy Chrystus nas miłuje, wtedy miłość Ojca na nas zstępuje […] Te dwie miłości są do nas skiero-

wane równocześnie, w taki sposób, że tworzą jedną tylko miłość”: tamże, s. 15.
36 Łaska bowiem jest też relacją, jest ona Boskim sposobem nawiązywania relacji z ludźmi, nie test „to-

warem”, lecz posiada charakter wybitnie personalny: por. L. F. Ladaria, Antropologia teologica, Grego-
rian&Biblical Press, Roma 20163, s. 355–357.408–411.

37 „Być chrześcijaninem znaczy dla św. Jana być jak syn, stać się synem, a więc nie opierać się na sobie, 
nie tkwić w sobie, tylko żyć w otwarciu «od» i «ku»”: J. Ratzinger, Wprowadzenie, dz. cyt., s. 191. Dla 
pogłębienia tematu o darmowej miłości i trosce względem drugiego człowieka w perspektywie perso-
nalizmu – choć bardziej filozoficznego niż teologicznego – polecamy: J. Kupczak, Personalistyczne pod-
stawy troski o drugiego, [w:] M. Duda, I. Rybka, H. Kaszyński (red.), Etyka pracy socjalnej w filozofii spo-
tkania i dialogu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wyd. Naukowe, Kraków 2017, s. 15–26.
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Galota38, który poświęca cały ostatni rozdział swojego dzieła Serce Ojca analizie 
ziemskiego życia Jezusa (nie tylko Jego ofiary na krzyżu), aby dostrzec w nim sześć 
„zasadniczych” Jego postaw, które odzwierciedlały stosunek Ojca do Niego i do ludzi. 
Za pomocą słów samego Galota, możemy się krótko im przejrzeć niby paradygma-
tom ojcowskiej miłości, by spróbować określić kształt, który praktycznie przybierają 
w powszednim ludzkim istnieniu:
a. bycie dobrym pasterzem: „Kiedy Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem, określa 

równocześnie rolę Ojca. W Starym Testamencie Jahwe objawił się jako Pasterz 
swego ludu […]. Gdy Chrystus oświadcza, że są owce poza owczarnią i że On ma je 
zgromadzić […], czyż nie jest to echem obietnicy Ojca, pragnącego zebrać wszystkie 
rozproszone owce? […] Jahwe okazywał szczególną troskliwość zbłąkanym […]. 
Czy nie taka troskliwość ożywia Chrystusa?”39. Tu uwidacznia się ważny aspekt 
„ojcostwa” względem drugiego człowieka, jakim jest powołanie do bycia pasterzem, 
czyli do prowadzenia innych, do odpowiedzialności za innych: są to cechy typowe, 
na przykład, dla ojca rodziny, ale można je również przypisać prowadzącemu 
każdej innej wspólnocie – seminaryjnej, zakonnej, czy świeckiej. Można to ująć 
także jako powołanie do stawiania czoła trudnym doświadczeniom dla ochrony 
podopiecznych. Duchowe „pasterzowanie”, bycie dla kogoś przywódcą, wzorem 
lub obroną okazuje się formą „ojcostwa”.

b. bycie oblubieńcem i przyjacielem: „Przedstawiając się jako Oblubieniec, Chrystus 
objawia przez to, że Ojciec pragnie obdarzyć ludzi całą serdecznością oblubień-
czej miłości. Jahwe bowiem od dawna postanowił postępować z Izraelem jak ob-
lubieniec z oblubienicą […] i postanawia przemienić zalotną niewiastę w wierną 
małżonkę […]. Chrystus przekazuje ludziom i uświęca ostatecznie przez Nowe 
Przymierze uczucia Serca Ojca. Wskazuje, że w miłości Boga do ludzkości można 
odnaleźć analogicznie wszystkie właściwości i odcienie małżeńskiej miłości […]. 
Nawet jako przyjaciel Chrystus odsłania uczucia Ojca […]. Przyjaźń jest w istocie 
udzielaniem tajemnic duszy, wzajemnym zwierzaniem: «Czyż mogę zataić przed 
Abrahamem co uczynię?» (Rdz 18, 17) […]. Jezus zaświadcza w gromadce uczniów, 
wśród których spędza całe swoje życie publiczne, nieustanną obecność uczuć Ojca; 
Ojciec towarzyszy wszędzie Apostołom. A w sercu tych wszystkich, którzy chcą 
żyć przyjaźnią Chrystusa, ustala się na zawsze bliska miłość Ojca niebieskiego, 
który dzieli mieszkanie swego Syna”40. „Ojcostwo” ujawnia się tutaj jako miłość 
człowieka, który chce zjednoczyć się ściśle z drugim człowiekiem. Zawarta jest tu 
oczywiście miłość małżeńska, ale można ją ujmować w szerszym kontekście, np., 
relacji przyjacielskiej: jest to miłość, która dochowuje wierności drugiemu, która 
umie dotrzymywać danego słowa czy złożonej przysięgi – mimo niewierności 
drugiej strony; towarzyszy drugiej osobie jak Ojciec uczniom Syna, aby udzielać 
pomocy, wsparcia w stosownej chwili.

c. życzliwość Ojca: „Są okoliczności, w których dobroć Chrystusa przybiera ojcowski 
charakter […]. W litości Jezusa dla rzesz słyszymy echo wielkiego miłosierdzia, 
jakie Jahwe okazał całemu żydowskiemu ludowi […]. Niegdyś oświadczył Jahwe 
Mojżeszowi: «Mów do nich: Wieczorem będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się 

38 J. Galot, Serce Ojca, dz. cyt., s. 354.
39 Tamże, s. 354–355.
40 Tamże, s. 356–359.
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chlebem» (Wj 16, 12) […]. Chrystus mówi po prostu do Apostołów: «Dajcie im wy 
jeść» […], ale reakcja Syna jest identyczna jak Ojca. […] Jeżeli Jezus oświadcza, że 
przyszedł, aby zbawić to, co było zginęło, to już samo Jego imię wskazuje nam, 
że ten zamiar zbawczy pochodzi najpierw od Ojca. «Jezus» znaczy «Bóg zbawia» 
[…]. Tak jak Ojciec i w Jego imieniu udziela przebaczenia, które jest darem łaski”41. 
Po tych słowach, przejawem „ojcostwa” okazuje się niewątpliwie troska o potrzebu-
jących, zarówno fizycznych (poprzez jałmużnę, działalność charytatywną itd.), jak 
i duchowych (dodawania otuchy, udzielania porady itd.), umiejętność umacniania 
słabych, okazywania miłosierdzia, przebaczenia krzywd i niesprawiedliwości itd.

d. miłość wymagająca: „Jezus przedstawia uczucia Ojca nie tylko w swej życzliwo-
ści, ale też w bezwzględnych wymaganiach swej miłości. «Ja go pouczę, jak wiele 
winien wycierpieć dla imienia mego» (Dz 9, 16) […]. Ofiara, jakiej Chrystus zażą-
dał od Pawła, przypomina tę, jakiej Bóg wymagał od Jonasza. Jeżeli Jezus okazuje 
się tak surowy w warunkach swych powołań, to dlatego, że w swej dobroci ma te 
same wymagania co Ojciec […]. Wyrzuty, z jakimi Jezus zwraca się do faryzeuszów 
z powodu ich zatwardziałości, wyrażają jeszcze raz gniew Boga. Ale ten gniew, jak 
i gniew Chrystusa, nie ma na celu ukarania ludzi, ale wstrząśnięcie nimi, aby w nich 
wzbudzić lepsze uczucia”42. „Ojcostwa” utożsamia się czasem z miłością wymagającą, 
z powołaniem do wychowywania drugiego, do upominania go, do poprawiania 
jego postawy, do wzywania go do nawrócenia dla jego dobra.

e. posiadanie serca cichego i pokornego: „Cierpliwość Jezusa wobec niepojętności 
Jego uczniów była obrazem cierpliwości Jahwe względem Jego ludu […]. Tak pełne 
wdzięku względy, które Chrystus okazuje swoim uczniom, zajmując się ich spoczyn-
kiem i pożywieniem, odzwierciedlają troskliwość Ojca. Ojciec również nie waha się 
posunąć swojej miłości aż do zajmowania się najmniejszymi szczegółami, uważać 
na najskromniejsze potrzeby ludzkie […]. Ojciec, podobnie jak i Syn, znajduje upodo-
banie w sprawianiu ludziom radości”43. „Ojcostwo” wyraża się jako praca, trud na 
rzecz dobra drugiego, jako pragnienie polepszania jakości jego życia, poprzez własną 
inicjatywę, pomysłowość, genialność, a także poprzez okazywanie cierpliwości 
wobec innych, przez dążenie do pokoju, pojednania, unikając gwałtu i przemocy.

f. ofiara z samego siebie: „Miłość Ojca objawia się na koniec w miłości, przez którą 
Chrystus za nas się ofiaruje […]. Jeśli jest prawdą, że Jezus na krzyżu ofiaruje Ojcu 
nadzwyczaj obfite wynagrodzenie za grzechy ludzkości, nie mniej jest prawdą, że 
to Ojciec jest pierwszym, który poświęcił w pewien sposób swe najdroższe uczucie. 
[…] Czy nie Ojciec pierwszy odczuł okrutne opuszczenie, na które skazał swego 
Syna? […] Ojciec jest pierwszym i ostatnim w swej miłości do ludzi”44. Jak już 
sygnalizowaliśmy, najpełniejszym wyrazem miłości ojcowskiej jest ofiarowanie 
samego siebie, czyste „bycie dla drugiego”, które przekłada się na umiejętność 
poświęcenia tego, co dla siebie najdroższe jak swój czas, swoje plany, swoje zdro-
wie, czasem nawet swoje życie. Obdarowanymi tą ofiarą mogą być na przykład 
własne dzieci, członkowie rodziny, przyjaciele, sama ojczyzna, rodacy itd., i osta-
tecznie każdy człowiek – nawet nieprzyjaciel lub wróg znajdujący się w potrzebie 

41 Tamże, s. 359–361.
42 Tamże, s. 361–363.
43 Tamże, s. 365–366.
44 Tamże, s. 367.
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lub w niebezpieczeństwie – na podobieństwo Ojca, który nikogo nie wyklucza 
ze swojej miłości (por. Mt 5, 44–45; Rz 2, 11 itp.). Nie przypadkiem Galot stawia 
ofiarę na koniec listy, będącą niejako jej uwieńczeniem: istotnie, streszcza ona 
w sobie wszystkie inne postawy domagające się – każda nieco inaczej – jakiejś 
formy rezygnacji, wyrzeczenia swojego „ego”, czy to w postaci swoich oczekiwań 
względem prowadzonych lub wychowanych, swojej wygody w pracy dla innych, 
swoich dóbr dla wspierania potrzebujących, swojej twarzy dla mówienia prawdy, 
swojej racji na rzecz pojednania się i wzajemnego przebaczenia, itd. Każda z tych 
postaw, krótko mówiąc, zawiera w sobie podstawową ofiarę, czyli ojcowskie „bycie 
dla drugiego”.

Zakończenie
Podsumowując, analiza dialogu między Ojcem a Synem, który został nam objawiony 

w wydarzeniu Wcielenia, daje podstawę, zdaniem Galota, by określić istotę relacyjną 
Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz nawet osoby ludzkiej, ze względu na zamiar Boga 
włączenia jej w ten sam trynitarny dialog (poprzez właśnie Wcielenie Syna). Ziem-
skie świadectwo Chrystusa pozwala także opisać „formę” Osób Boskich, i uwidacznia 
głębokie podobieństwo między Ojcem a Synem w całkowitym „byciu dla drugiego”, 
co Jezus doskonale pokazał w ofierze z samego Siebie na krzyżu. Osoba człowieka, 
posiadająca „synowską” formę Syna wcielonego, dzieli z Nim konsekwentnie podo-
bieństwo do Ojca w „byciu dla drugiego”, czyli powołanie do „ojcostwa”, do ofiary 
z siebie, która, ze względu na swoją naturę relacyjną, może przybierać różne aspekty 
u poszczególnych ludzi. Rozważanie Galota o przejawach „ojcostwa” w życiu Chrystusa 
pozwala je dostrzec w ludzkim istnieniu. „Ojcostwo” zatem, zgodnie z tezą wyjściową 
artykułu, okazuje się powołaniem powszechnym – bo odpowiadającym „strukturze” 
osoby ludzkiej – o różnych obliczach.

Na koniec warto czynić jeszcze dwie krótkie uwagi. Pierwsza, to wyjaśnienie różnicy 
między „Ojcostwem” Boga Ojca a „ojcostwem” Syna lub człowieka. O ile za każdym 
razem rozumie się bowiem relację „bycie dla drugiego”, w przypadku Ojca nie wolno 
zapominać, że jest ona rzeczywiście pierwotna, absolutna, czyli nie jest ona odpowie-
dzią na nic: Ojciec jest po prostu „Ojcostwem”45. W przypadku Syna lub człowieka, 
natomiast, „ojcostwo” jest „wtórne”, względne, pojawia się na zasadzie naśladowania 
Ojca, co oznacza, że to „oddanie się” będzie zawsze odpowiedzią na miłość wcześniej 
otrzymaną. Tu przechodzimy do drugiej uwagi dotyczącej kryzysu „ojcostwa” dzisiaj. 
Napisaliśmy, że prawdziwe spełnienie powołania człowieka do „ojcostwa” jest moż-
liwe tylko w relacji z Jezusem Chrystusem ponieważ tylko w Nim człowiek odkrywa 
i doświadcza darmowej miłości Ojca i może na nią odpowiadać. Obecny kryzys „ojco-
stwa” – zarówno w ścisłym, naturalnym znaczeniu, jak i w szerszym wyżej opisanym 
– może zatem być konsekwencją między innymi osłabienia lub całkowitej utraty tej 
więzi z Chrystusem, co sprawia że ludzie dzisiaj nie znają Ojca ani Jego miłości do nich 
i dlatego nie są w stanie Go naśladować. Kryzys „ojcostwa” idzie za kryzysem „wiary”. 
Stąd, zdaniem autora, konieczność w naszym zsekularyzowanym świecie ewangeli-
zacji słowem ale przede wszystkim czynem wszędzie (w rodzinie, w miejscu pracy, 

45 „Pierwsza Osoba rodzi nie tak, jakby akt zrodzenia Syna miał być czymś dodatkowym względem oso-
by kompletnej, lecz w sensie, że ona jest zrodzeniem, dawaniem się, otwarciem”: J. Ratzinger, Znacze-
nie osoby, dz. cyt., s. 39.
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w społeczeństwie itd.), tak, aby postawa chrześcijan świadczyła o miłości Boga przez 
nich doświadczanej, a ludzie, widząc ich dobre uczynki, „chwalili Ojca waszego, który 
jest w niebie” (Mt 5, 16).

Streszczenie:
Czym jest ojcostwo? Św. Paweł pisze, że wszelka paternitas na ziemi bierze nazwę 

od Ojca w niebie (por. Ef 3, 14–15). Aby odpowiedzieć na to pytanie z teologicznego 
punktu widzenia, należałoby zatem zbadać to, co zostało nam objawione o Ojcostwie 
Ojca. Celem artykułu jest ukazanie, że na tej podstawie „ojcostwo” można ująć jako 
powszechne powołanie, które każda osoba urzeczywistnia na różne sposoby.

Autor opiera się głównie na analizie Jeana Galota znaczenia Bożego Ojcostwa, 
jakie wyłania się z tajemnicy Wcielenia. Pełnym objawieniem Ojca jest bowiem Jezus 
Chrystus. Galot pokazuje, że cała Jego ziemska historia, będąca w dialogu z Ojcem 
i z nami, odsłoniła istotę osoby, którą jest relacja, oraz fundamentalne Jego podobień-
stwo do Ojca, polegające na naśladowaniu Go w Jego całkowitym „byciu dla drugiego” 
z miłości. Galot ukazuje dalej, że każda osoba ludzka, na wzór Syna wcielonego, jest 
również relacją posiadającą „synowską formę”. Oznacza to, że dzieli z Nim podobne 
powołanie do naśladowania Ojca, czyli do okazywania „ojcostwa”, darmowej miłości 
drugiemu człowiekowi, przy czym fizyczne rodzicielstwo jest tylko jednym z wielu 
możliwych jej urzeczywistnień.

Słowa kluczowe: osoba, relacja, ojcostwo, powołanie, Chrystusowe objawienie 

Summary:
Universal calling to “fatherhood” in the light of relational concept of Divine and 

human person by Jean Galot
What is fatherhood? St Paul says that all paternitas on the earth takes its name 

from the Father in heaven (see Eph 3, 14–15). In order to answer the question from 
a theological point of view, one should examine what has been revealed about Father-
hood of the Father. The aim of this paper is to show that based on it “fatherhood” may 
be defined as a universal calling which every human being realises in various ways.

The author relies on the analysis by Jean Galot on the meaning of Divine Father-
hood which emerges from the mystery of incarnation. The full revelation of the Father 
is His incarnate Son, Jesus Christ. Galot shows that the whole earthly story of Christ, 
remaining in a dialogue with His Father, revealed the essence of being a person, i.e. 
relation, and His fundamental resemblance to the Father, which consisted of following 
Him in His “being for the other” for love. Galot shows that every human person, like 
the incarnate Son, is also a relation having His “filial form”. It means that every man 
shares with The Son similar calling to follow the Father, to perform “fatherhood”, 
an unconditional love towards the others, whose one of the possible realisations is 
physical parenthood.

Key words: person, relation, fatherhood, calling, Jesus Christ’s revelation
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Wstęp
Postać bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia może fascynować 

i inspirować z wielu powodów. Dla jednych jest on człowiekiem wielkiej wiary, dla 
innych mężem stanu, swoistym Mojżeszem narodu polskiego, który przeprowadził 
go przez Morze Czerwone komunizmu. Dla innych był wybitnym politykiem, Interre-
xem, czy po prostu wielkim Polakiem, który miał duży wpływ na dzieje Polski XX w., 
zwłaszcza w okresie powojennym. 

Stefan Wyszyński dużo mówił o Bogu i Maryi. Z nimi chciał jednoczyć polski 
naród. Był autorem Ślubów Jasnogórskich i wielkiego dzieła peregrynacji Cudow-
nego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po ziemiach polskich. Duży nacisk kładł 
na kaznodziejstwo i sam je chętnie praktykował, kochał Mszę świętą. Pewnie można 
byłoby wymienić jeszcze więcej cech charakteryzujących osobę Prymasa Tysiąclecia, 
jednak zawsze, to tym, co je spaja i nadaje najgłębszy sens to kapłaństwo bł. Stefana. 
Bycie kapłanem było rdzeniem, najgłębszym elementem tożsamości Stefana kard. 
Wyszyńskiego. Na każdym z jego zdjęć wykonanych po obłóczynach Stefan zawsze 
ubrany jest w strój kapłański. Ukazuje się on jako kapłan wierny swemu powołaniu, 
nie tylko wtedy, gdy przebywa wśród zasłuchanych w jego głos tłumów wiernych, ale 
także w czasie wojny i w miejscach internowania. 

Siostrom zakonnym z Żułowa, które zachęcały w czasach wojennych, by gdy podró-
żuje zakładał świeckie ubranie miał odpowiedzieć, że nie na to włożył sutannę, by ją 
zdejmować1. Na to kapłaństwo Prymasa Tysiąclecia, podobnie jak i na całe jego życie, 
można byłoby patrzeć jedynie z zewnątrz. Żeby jednak zrozumieć z czego wynikała 
jego postawa, potrzeba dotrzeć do jego kapłańskiego serca. List do moich kapłanów, 
którego przybliżenie jest celem niniejszego artykułu, jest kluczem do zrozumienia 
tego, czym dla bł. Stefana Wyszyńskiego było kapłaństwo, a przez to jest to klucz 
do zrozumienia fenomenu jego życia.

1 Śladami ks. Stefana Wyszyńskiego, https://ugkrasniczyn.pl/cms/4343/sladami_ks_stefana_wyszynskiego
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1.   Wstępnie o samym Liście i o sposobie jego przedstawienia w niniejszym 
opracowaniu

Nazwa tego dzieła może na początku trochę mylić, ponieważ ów List w najnow-
szym swym wydaniu, to książka licząca ponad 400 stron. List do moich kapłanów 
powstał w szczególnym momencie życia Księdza Prymasa, czyli w trakcie internowa-
nia w latach 1953–1956. Zamknięty na trzy lata w więzieniu Prymas nie próżnował. 
W opracowanym przez niego planie dnia, który skrupulatnie realizował, było miejsce 
nie tylko na jedne z najważniejszych kapłańskich zadań, jakimi są Msza święta i mo-
dlitwa osobista, ale Prymas znajdował również czas na pracę twórczą i naukową. List 
do moich kapłanów, powstały w kajdanach – trochę jak listy św. Pawła pisane z wię-
zienia – pełen jest wewnętrznego światła, wyrazistości, mocy i głębi myśli opartych 
o Słowo Boże, Tradycję Kościoła i jego księgi liturgiczne. Na treść listu wpływ miało 
nie tylko osobiste doświadczenie Księdza Prymasa, ale również sytuacja w świecie 
wracającym do normalności po dramacie II wojny światowej i kryzysu, jaki płynął 
z tego czasu dla życia moralnego ówczesnych. Ludzie jeszcze bardziej pytali wtedy, czy 
Bóg naprawdę istnieje i czy jest Miłością, skoro dopuścił na ludzkość takie rzeczy, jak 
okropieństwa wojny. W tym czasie, jak stwierdził w słowie wstępnym do najnowszego 
wydania listu Kazimierz kard. Nycz, rodziła się również nowa koncepcja kapłańskiej 
posługi w Kościele. Jak zauważył obecny metropolita warszawski, kard. Wyszyński 
w omawianym Liście, włączył się w ówczesny nurt odnowy życia duchowego Kościoła. 
Dzieło to – jak pisze kard. Nycz – ma „wyjątkową wartość dokumentu, świadczy 
bowiem, jak od lat i z wyprzedzeniem Kościół zmierzał ku temu nowemu w myśleniu 
swoich przedstawicieli odczytujących «znaki czasu». Tekst Prymasa harmonizował 
to, co dawne i wyrastające z Tradycji, z tym, co jawiło się jako odczytanie na nowo 
Tradycji”2. Jak zauważył obecny metropolita warszawski, „pod tym względem List 
może służyć jako przykład twórczego odczytywania Tradycji”3.

List do moich kapłanów składa się z trzech części, z których każda poświęcona 
jest innemu filarowi kapłańskiej duchowości. Ksiądz Prymas zatytułował je kolejno: 
„Wspólnie z Trójcą Świętą”, „Wspólnie z moim Kościołem”, i „Wspólnie z moim bisku-
pem”. To, co charakteryzuje całość Listu to głębokie osadzenie go w teologii i życiu 
liturgicznym Kościoła. Kardynałowi Wyszyńskiemu bardzo zależało na tym, żeby 
wprowadzić kapłanów nie tylko w zewnętrzne elementy posługi, ale przede wszyst-
kim oddziaływać na ich serca. Każda z części porusza zatem szczegółowo, w jaki 
sposób dana rzeczywistość powinna kształtować duchowość kapłana. Ze względu 
na dużą rozległość i bogactwo treści tekstu źródłowego, w poniższym zestawieniu 
świadomie pominięta zostanie trzecia część Listu, której obszerność odpowiada dwóm 
pozostałym i mogłaby bez problemu stanowić osobne opracowanie. Nie jest możliwe 
przedstawienie dzieła zapisanego na czterystu stronach w krótkim artykule, w taki 
sposób, by nie stał się on jedynie poszerzonym spisem treści całego dzieła. Ponadto 
pominięcie pewnych wątków lub myśli mogłoby zniekształcić myśl Prymasa, której 
przedstawienie jest założeniem tego artykułu. Autor opracowania ufa jednak, że taki 
a nie inny sposób ukazania myśli bł. Stefana kard. Wyszyńskiego na temat kapłaństwa 
i życia duchowego kapłanów z jednej strony przynajmniej po części zaspokoi głód 
wiedzy i wrażeń czytelnika, a z drugiej jeszcze bardziej rozpali jego czytelniczy apetyt, 

2 K. Nycz, Słowo wstępne, [w:] S. Wyszyński, List do moich kapłanów, Warszawa 2019, s. 6.
3 Tamże.
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skłaniając go i inspirując do zapoznania się po lekturze artykułu z całym tekstem źró-
dłowym i zawartą w nim przebogatą myślą i mądrością duchową Prymasa Tysiąclecia.

2.   Kapłan w relacji miłości z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym
Pierwszą część poświęconą relacji kapłana wobec Boga w Trójcy Świętej Jedynego 

Ksiądz Prymas zaczyna w pewien sposób symbolicznie od rozdziału „W imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego”. Jest to jednak, jego zdaniem, wezwanie bardzo praktyczne. 
Za św. Atanazym Prymas stwierdza, że życie kapłańskie musi być oddawaniem jedności 
w Trójcy i Trójcy w jedności4. Kardynał Wyszyński uważa, że „tak dobitnie nakreślony 
program naszej pracy kapłańskiej czerpie wzór z całej działalności Chrystusa, który 
nie tylko objawia światu naukę o Trójcy Świętej, ale okazuje nam Ojca, do którego 
nas prowadzi, objawia w sobie Ojcowską doskonałość, jako wzór do naśladowania, 
wreszcie – przygotowuje na przyjęcie Ducha Świętego, którego wspólnie z Ojcem zsyła 
Kościołowi”5. W kontekście pytania, czy potrzeba mówić rzeczy, które dla chrześci-
jan, a tym bardziej dla kapłana powinny być oczywiste, Ksiądz Prymas stwierdza, że 
nigdy nie jest „przejawem nadmiernej wrażliwości mówić o Trójcy Świętej, tym więcej, 
że przyświecają nam tu głównie pobudki wychowawczo-duszpasterskie”6. Całe 
bowiem „kapłańskie zadanie, wskazane przez Nauczyciela Prawdy, zmierza do tego, 
by stać się mieszkaniem Trójcy Świętej i by przygotowywać dusze Ludu Bożego na Jej 
przyjęcie”7. Także modlitwa kapłana, jak stwierdza bł. Stefan Wyszyński, powinna 
stać się „bardziej integralna, bardziej świadomie trynitarna”8. Pomagać może w tym 
częste chwalenie Boga słowami „Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto”, które zdaniem 
naszego Autora, do Mszy Świętej czy psalmów brewiarzowych zostały dodane nie dla 
ozdoby, ale jest to zarazem modlitwa pochwalna jak i wskazanie wychowawcze, tak aby 
całe życie kapłana upływało jako pieśń pochwalna dla żyjącego w Trójcy Stwórcy9.

a)  Relacja kapłana z Bogiem Ojcem
Kształtowanie duchowości kapłańskiej „swoich kapłanów” Prymas Wyszyński 

rozpoczyna od wskazania na Osobę Boga Ojca, którego objawia i do którego prowadzi 
Chrystus, Syn Boży10. W żywym teologicznym wywodzie opartym o opis ostatniej 
wieczerzy w przekazie Janowym kardynał przybliża relację, jaka łączyła Zbawiciela 
z Jego Ojcem. Ksiądz Prymas przywołuje przede wszystkim posłuszeństwo Chrystusa 
wobec woli Ojca oraz to, że Jezus czerpał z Ojca wzór swojego postępowania. Nasz 
Autor stwierdza, że nawet najdrobniejsze „okoliczności działania Chrystusa są dla nas 
wskazaniem, przyniesionym wprost od Ojca, którego doskonałość ma przecież być 
celem naszych dążeń i prac: «Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec 
wasz niebieski» (Mt 5, 48)”11. Zdaniem Prymasa Tysiąclecia, „Chrystus, objawiając 

4 S. Wyszyński, List…, cz. I, Wspólnie z Trójcą Świętą, s. 17.
5 Tamże, s. 18.
6 Tamże.
7 Tamże, s. 61
8 Tamże, s. 69.
9 Por. tamże, s. 70.
10 „Aspekt trynitarny kapłaństwa sakramentalnego dla Kardynała Wyszyńskiego jest podstawowym, za-

równo dla ontologicznego zjednoczenia się z Trójcą Świętą poprzez kapłaństwo Chrystusa, jak rów-
nież dla jego posłannictwa”. Por. A. Łapiński, Wizja kapłaństwa w nauczaniu kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Studia Teologiczne Biał., Droh., Łom. 11(1993), s. 28

11 S. Wyszyński, List…, s. 20.
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nam Ojca, pragnie przez swoje posłuszeństwo nauczyć i nas miłości do Ojca, pragnie 
nas nauczyć posłuszeństwa wobec Jego przykazań”12, a zarazem „pragnie być naszą 
drogą do Ojca”13. Często w Liście, a tu po raz pierwszy, pojawia się zagadnienie jedno-
ści wyznawców Chrystusa, o którą ten modli się dla swojego Kościoła w Wieczerniku: 
Aby byli jedno14. To właśnie w Chrystusie, jak stwierdza za św. Augustynem Ksiądz 
Prymas, „Synem jesteśmy: albowiem jest nas wielu w taki sposób, abyśmy w Nim 
jedno (unus) byli”15.

b)  Relacja kapłana z Chrystusem
Ksiądz Prymas przypomina w Liście kapłanom o tym, że w odmawianych przez 

nich modlitwach w ciągu dnia kończą je zawsze doksologią „Przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Syna Twojego (…)”. Jest to dla bł. Stefana wskazanie, że jedność z Ojcem 
dokonuje się przez jedynego pośrednika, którym jest Chrystus, a „święte człowieczeń-
stwo Jezusa zwraca wszystko, co jest na ziemi, ku Ojcu, ku jedności w Trójcy Świę-
tej”16. Całe bowiem życie nadprzyrodzone wiernych Chrystusowych, zdaniem kard. 
Wyszyńskiego, „jest kształtowaniem, przez Chrystusa, własnej osobowości w jedności, 
najpierw z Chrystusem, a przez Chrystusa – z Trójcą Świętą”17. Jak stwierdził Prymas, 
aby „dobrze odpowiedzieć zamiarom Syna Bożego, aby wiernie współdziałać z Nim 
w dziele uwielbienia i umiłowania Ojca, trzeba «wzrok utkwić w Chrystusie» i w Nim 
oglądać Ojca”18. Naśladowanie Chrystusa ma, zdaniem Księdza Prymasa, skupiać całe 
życie kapłana wokół osoby Nauczyciela i Pana, aby wszystko działo się Per Ipsum et 
cum Ipso, et in Ipso. Chroni to w pracy kapłańskiej „przed chorobliwym aktywizmem, 
technicyzmem i formalizmem, tymi największymi nieprzyjaciółmi działającego w nas 
Ducha Bożego19. Prymas dodaje również, że „by tak naśladować Chrystusa wiodącego 
nas do Ojca, trzeba ofiar; trzeba coś porzucić, co dotychczas wiązało, co trzymało 
na własnych drogach, co raz po raz oddalało”20. Kapłan ma nie tylko upodobnić się 
do Chrystusa jako do Syna Bożego, ale również powinien „przyoblec się w Jego ka-
płaństwo”21 i napełniać kielich otrzymany do rąk od biskupa w dniu święceń wierną 
służbą i postawą kapłańską, przez bycie, na wzór Chrystusa, „zawsze i wszędzie”22 
kapłanem. To podobieństwo do kapłaństwa Chrystusa realizuje się, zdaniem Prymasa, 
przez podobieństwo w powołaniu – „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem 
(J 15, 16) i przez podobieństwo we władzy, którą kapłan zostaje obdarzony w świę-
ceniach. Dlatego – jak stwierdza nasz Autor – kapłaństwo jest „dalszym ciągiem po-
średnictwa Chrystusowego, jest uczestnictwem w kapłaństwie Chrystusa, w pełni 
kapłaństwa, które Chrystus sprawuje w Kościele przez kapłana”23. Kapłan to również, 
pisze Prymas, przyjaciel Chrystusa, któremu ten oddał „owce swoje, postawił przy 

12 Tamże, s. 21.
13 Tamże, s. 22.
14 Por. J 17, 10n.
15 S. Wyszyński, List…, s. 25, przyp. św. Augustyn, In Psalmum CXXII, Enarratio; Sermo ad plebem.
16 Tamże, s. 30
17 Tamże, s. 63.
18 Tamże, s. 33.
19 Tamże, s. 36.
20 Tamże.
21 Tamże, s. 37.
22 Tamże, s. 38.
23 Tamże, s. 41.
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ołtarzu, oddał klucz do tabernakulum, stał się towarzyszem dróg, abyśmy czynili to, 
co On sam przykazuje”24. Jest on odpowiedzialny, aby w jego życiu „głoszone Słowo 
Boże wydawało woń Chrystusową”25, a jego świętość oparta jest „na przyjaźni z Je-
zusem Chrystusem. Jest jednością z Głową Ciała”<?> przez kapłana pielęgnowanego.

c)  Relacja kapłana z Duchem Świętym
Bardzo ważna dla kapłana jest również, zdaniem Stefana kard. Wyszyńskiego, jego 

więź z Duchem Świętym, którego mocy przyzywano nad neoprezbiterami w dzień 
święceń, gdy bracia kapłani na czele z biskupem wkładali swe ręce na ich głowy i gdy 
przy namaszczeniu dłoni świętym olejem śpiewano hymn Veni Creator. To wszak, jak 
stwierdza bł. Stefan, „Duch Święty mówi w sercach naszych i czeka na naszą dziecięcą 
uległość wobec podawanej prawdy”26. Kapłan powinien, według Prymasa Tysiącle-
cia, przyjąć Ducha Świętego jako dar, „darowany na własność waszą, «do waszej dys-
pozycji»”27. Duch Święty „w pracy naszej wewnętrznej i duszpasterskiej rozpalając 
w nas Ogień Miłości zdoła uchronić od niejednego błędu”, a przede wszystkim uchroni 
od zbyt ludzkiego podejścia do codziennych czynności kapłańskich i od „zbyt natura-
listycznego patrzenia na działanie Boże w duszach”28, przez kapłańskie posługiwanie.

d)  Relacja kapłana z Maryją
Po wskazaniu, w jaki sposób powinna kształtować się wieź kapłana z Trzema Oso-

bami Trójcy, bł. Stefan kard. Wyszyński, wskazuje czytelnikom Listu osobę Maryi, jako 
tej, która jest jego zdaniem szczególną wspomożycielki na drodze kapłańskiego życia 
i ważną osobą w kapłańskiej duchowości. To w Jej dziewiczym łonie, jak stwierdza 
Prymas Tysiąclecia, w momencie Zwiastowania miała miejsce konsekracja „pierwszego 
Kapłana Nowego Testamentu”29. Dlatego Prymas określił kapłanów za papieżem Piusem 
XII „synami Maryi”30. Powołanie Maryi jest, zdaniem bł. Stefana, pokrewne i bardzo 
podobne do powołania kapłańskiego, m.in. przez „współdziałanie w dziele Odkupienia 
i Zbawienia świata”31. Prymas Wyszyński przypomina również kapłanom, którzy mają 
władzę sprowadzania na ołtarze Chrystusa, „że to właśnie Maryja – Dziewica udzieliła 
Chrystusowi ciała”, a jego człowieczeństwo „jest wyłącznie z Maryi”32. Kapłan dlatego 
powinien, jak stwierdza bł. Stefan, współdziałać również z Maryją w budowaniu Ko-
ścioła33 z racji tego, że w Jej łonie „dokonało się połączenie Bóstwa i człowieczeństwa 
w jednej Osobie Słowa”34. Kapłani, zdaniem Prymasa Tysiąclecia, spełniają zatem po-
dobne zadanie do Maryi, będąc przewodnikami łaski sakramentalnej, przez przyczynia-
nie się do wzrostu łaski, pielęgnowanie i wychowywanie w duszach ludzkich „drugiego 
Chrystusa”35. Kard. Wyszyński zalecił zatem kapłanom rozwój „doskonałej pobożności 

24 Tamże, s. 42.
25 Tamże, s. 65.
26 Tamże, s. 45.
27 Tamże, s. 46.
28 Tamże, s. 47–48.
29 Tamże, s. 51.
30 Tamże, s. 52, przyp. Pius XII, Menti nostrae…, s. 673.
31 Tamże, s. 53.
32 Tamże.
33 Jak go określa „Wielkiego Chrystusa”, czyli Głowa i członki.
34 S. Wyszyński, List…, s. 55.
35 Por. Tamże.
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maryjnej”, którą winni oprzeć nie tyle o „czytanki majowe”, ale o „poznanie mariolo-
gii od strony jak najbardziej teologicznej”36. Zdaniem Prymasa, „z tego gruntownego 
wrośnięcia w pożywną glebę teologii maryjnej wyrośnie kwiat modlitwy teologicz-
nej”37, a kapłańskie nabożeństwo do Maryi stanie się dla kapłanów „potężną pomocą 
do uświęcenia, gdyż pobudzi do naśladowania cnót, ducha i usposobienia Matki Boga”38.

e)  Msza Święta jako oddawanie czci Trójjedynemu Bogu
Szczególną przestrzenią realizacji kapłańskiej posługi, jak stwierdza bł. Stefan Wy-

szyński, jest sprawowanie Najświętszej Ofiary eucharystycznej. W tym tajemniczym 
nurcie życia eucharystycznego „utrzymuje się ciągłość dążenia: z Ojca do Syna, a z Syna 
Wcielonego39 – ku Jego rodzinie mistycznej”40. W trakcie sprawowania Mszy świętej 
Kościół stawia wszystkich – zarówno kapłanów, jak i Lud Boży „w obliczu Trójcy Świę-
tej”41. Kościół podczas całej Ofiary, jak stwierdza Prymas, „utrzymuje nas w obliczu 
Ojca, cały czas każe nam trwać «w jedności Ducha Świętego»”42. Szczególna rola we 
Mszy św., zdaniem bł. Stefana, spoczywa na kapłanie, którego kapłańskie usta „stają 
się potężnym ogniwem nadprzyrodzonym”43. Kapłani zjednoczeni z Chrystusem, 
stają się wtedy Jego „nosicielami”, „drugimi Chrystusami”, co jest, zdaniem Prymasa 
Tysiąclecia, błogosławionym owocem dla całego Ludu Bożego44. Dlatego powinni 
oni, jak stwierdza kard. Wyszyński, „stać się mieszkaniem Trójcy Świętej i wprowa-
dzić przez łaskę uświęcającą Trójcę Świętą do dusz owczarni Chrystusowej”45. Całe 
życie kapłańskie, jak zaznacza Prymas, przez tę miłość trynitarną „ma promieniować 
Trójcą Świętą, a im pełniej się to dzieje, tym jest ono doskonalsze, bo bliższe pełni 
i doskonałości Bożej”46. Nie może istnieć w kapłanie, zdaniem bł. Stefana, prawdziwy 
duch apostolski „bez trynitarnego życia wewnętrznego”47.

3.   Kapłańska więź z Kościołem
Oprócz tego, że kapłan ma być człowiekiem Bożym, oddanym Bogu w Trójcy Świę-

tej Jedynemu, powinien być także człowiekiem Kościoła48, budujący jedność w jego 
wspólnocie. Dlatego początku drugiej części listu poświęconej kwestii relacji kapłana 
do Kościoła bł. Stefan kard. Wyszyński po raz kolejny przypomina o pragnieniu Chry-
stusa, aby wszyscy jego uczniowie byli z Nim jedno. Ma się to dokonywać w przestrzeni 

36 Tamże, s. 57
37 Tamże.
38 Tamże, s. 58.
39 „Wyszyński podkreśla wyraźnie prawdę o Wcieleniu, o istnieniu również ziemskiego wymiaru osoby 

Jezusa. (…) W życiu kapłańskim potrzeba pamiętać, że Syn Człowieczy dokonał odkupienia na sposób 
przedziwnie „ludzki”, to znaczy zrozumiały i dostępny, przystosowany do ludzkich możliwości”. Por. 
J. K. Miczyński, Tożsamość kapłańska według „Listu do moich Kapłanów” kard. Stefana Wyszyńskiego, 
Verbum Vitae, 17 (2010), s. s. 323.

40 S. Wyszyński, List…, s. 73.
41 Tamże, s. 74.
42 Tamże, s. 75.
43 Tamże.
44 Por. Tamże, s. 76.
45 Tamże, s. 77.
46 Tamże, s. 78.
47 Tamże, s. 80.
48 Por. W. Popielarczyk, Zadania apostolskie biskupów w ujęciu Stefana kardynała Wyszyńskiego, Kraków 

2003, s. 101.
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Kościoła, a kapłan Kościoła powinien się o to szczególnie troszczyć49. W swym Liście 
Prymas, nawiązując do słów encykliki Piusa XII Mystici Corporis Christi poświęconej 
Kościołowi jako Mistycznemu Ciału Chrystusa, pisze do kapłanów, że Kościół uczył 
ich już od święceń subdiakonatu, gdy ukazywał ozdobiony ołtarz, że „Ołtarzem Ko-
ścioła świętego jest bowiem sam Chrystus Pan… Tegoż ołtarza obrusy i bielizna są 
to członki Chrystusowe, to znaczy wierni, którymi się Pan jako kosztownymi szatami 
okrywa”50. Prymas Wyszyński, za papieżem Piusem XII stwierdził również, że „ka-
płani nie tylko przekazują i rozdzielają łaski Chrystusa członkom Mistycznego Ciała 
Chrystusowego, ale (…) są również narzędziami rozwoju samego Ciała Mistycznego, 
bo mają pozyskiwać Kościołowi coraz to nowych jego członków, mają ich wychowy-
wać, pielęgnować i wspierać jako «szafarze tajemnic Bożych»”51. Kapłan musi zatem 
odbierać Kościół, napisze Prymas, jako jeden organizm, za którego zdrowie, wzrost 
i piękno jest on odpowiedzialny.

Troska o Kościół, o Lud Boży to również, zdaniem bł. Stefana Wyszyńskiego, bu-
dowanie wspólnoty. Jak stwierdza Prymas Tysiąclecia, „kapłaństwo, które wziąłem 
z Chrystusa, ma wybitnie społeczne przeznaczenie. Wszystko, co w nim otrzymałem, 
źródłem i mocą swoją tkwi w Chrystusowym kapłaństwie. Wszystko jest przeznaczone 
nie dla mnie, ale dla ludzi żyjących w Kościele. Staję się przedstawicielem Wielkiego 
Chrystusa – Kościoła, by sprawować czynności Kościoła jako Ciała Mistycznego, a nie 
jako własne (…)”52. Dlatego kapłan, pomimo swojej słabości i małości, został – zda-
niem Prymasa Wyszyńskiego – wybrany przez Boga za narzędzie, które powinno 
być uległe swojemu Mistrzowi, „który raz bierze je do ręki, raz znowu odkłada”53. 
Choć życie kapłana upływa w ramach jakiejś konkretnej diecezji, do której został in-
kardynowany, to jednak jego kapłaństwo, „wzięte z jedynego kapłaństwa Chrystusa, 
tworzy szczególny rodzaj wspólnoty kapłańskiej wokół Chrystusa, która obejmuje, na 
mocy samych święceń, kapłanów ze wszystkich krajów, ludów i języków”54. Wszyscy 
kapłani, zdaniem Prymasa, są oddani „temu samemu dziełu, któremu służy Kościół 
Wieczystego i Jedynego Kapłana” i wszyscy kapłani świata sprowadzają Chrystusa 
na ołtarze tymi samym słowami, co jest – jak stwierdza kard. Wyszyński – najwspa-
nialszym społecznym wyrazem „jedności kapłaństwa w sobie, jedności kapłaństwa 
z Ludem Bożym, jedności rodziny ludzkiej wobec Ojca, na czele z Pierworodnym”55. 
Ta niezwykła „wspólnota ludzi konsekrowanych przez włożenie rąk” to spirituales 
imperatores, czyli duchowi władcy, którzy mają za zadanie pod wodzą Chrystusa i jego 
aniołów bronić Kościoła przed mocami zła oraz niszczyć mocą Chrystusa „z męstwem, 
z odwagą, w imieniu Boga samego” królestwo szatana56.

Ta walka duchowa opiera się przede wszystkim, zdaniem Prymasa Tysiąclecia, 
o wspólną drogę, którą jest Chrystus, który dał kapłanom w momencie święceń 
władzę „określania i stanowienia praw, czuwania nad ich wykonywaniem, zapobie-
gania wykroczeniom, karania winnych, zarządzania Kościołem Bożym na wszystkich 

49 Por. S. Wyszyński, List…, cz. II, Wspólnie z moim Kościołem, s. 93.
50 Tamże, s. 101.
51 Tamże, s. 102, por. 1 Kor 4,1; Pius XII, Menti nostrae…, s. 658–659.
52 Tamże, s. 113.
53 Tamże, s. 114.
54 Tamże.
55 Tamże, s. 115.
56 Por. tamże, s.115–116.
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szczeblach organizacji kościelnej”57. Te czynności, jak stwierdza bł. Stefan, zawsze 
mają charakter apostolski, „za równo na ambonie jak przy ołtarzu, w konfesjonale, 
na urzędzie kurialnym, w sądzie kościelnym czy na katedrze profesorskiej, w biurze 
duszpasterstwa parafialnego, przy łożu chorego czy w celi więzienia”58. Sprawowanie 
tej władzy musi jednak dokonywać się w duchu służby na wzór Chrystusa obmywają-
cego nogi apostołom w Wieczerniku. Władanie to, jest zdaniem Prymasa, „służeniem 
Ludowi Bożemu na kolanach”59, a cała jego moc płynie z Chrystusa, co czyni władzę 
w Kościele jedyną w swoim rodzaju, dla której nie ma „analogii w żadnym ustroju 
władzy na ziemi”60. Kapłan musi pamiętać, że to Chrystus ostatecznie sprawuje 
władzę poprzez Piotra, Pawła, Grzegorza, Leona czy Piusa, ale również jest On w tych, 
„którzy otaczają moją ambonę, którzy wyczekują przy moim konfesjonale, którzy 
proszą o błogosławieństwo”61. Prymas zauważa, że kapłan nie jest zatem osamot-
niony w sprawowaniu swojej władzy, ponieważ jest w nim moc Boża, przez święcenia 
jest zespolony z Chrystusem-Kapłanem i całym kapłaństwem, a z nim cały Kościół: 
władza kapłana jest Chrystusową władzą, a jemu podwładni – żyjący Chrystusem62. 
Bł. Stefan Wyszyński podkreśla również, że kapłan powinien również pamiętać, że 
modli się wspólnie z całym Ludem, ponieważ przez chrzest święty Lud ten również 
ma udział w Chrystusowym kapłaństwie i składa z kapłanem Bogu Ofiarę63.

Sprawowanie kapłańskiej władzy wobec ludu Bożego, jak zaznacza Stefan kard. 
Wyszyński, jest „zadaniem niezwykle delikatnym, jest najwyższym wyrazem kultury 
społecznej, jest przejawianiem nadprzyrodzonej miłości społecznej”64. Żeby sprostać 
temu wyzwaniu kapłan powinien – zdaniem Prymasa – na każdym szczeblu posłu-
giwania mieć przed oczami swoisty charakter wspólnoty Kościoła65. Jest ona przede 
wszystkim „nadprzyrodzoną społecznością religijną”66 inną od tylko ludzkich społecz-
ności, dlatego, jak stwierdza bł. Stefan, kapłan musi pamięć „że w Kościele jedność 
wewnętrzną osiągamy przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”67. Przełożony 
powinien być zawsze sługą, zastępcą Chrystusa, zastępcą miłości Chrystusa, który 
powinien „zapomnieć o sobie, oddać się i poświęcić, nawet upokorzyć”68. Kościół 
to, zdaniem Prymasa Tysiąclecia, sługa ludzkości, a hierarchia powinna być, jego 
zdaniem, przed ludźmi na kolanach nie tylko w Wielki Czwartek. Kapłan powinien 
dlatego zawsze widzieć siebie „u stóp ludzi”, aby w nich przez swoją służbę „uczcić 
Jezusa Chrystusa”. Powinien on również zdaniem bł. Stefana pamiętać, że „Bóg zszedł 
już do ludzi, stał się jako jeden z nas, zamieszkał wśród ludzi i napełnił dusze ludz-
kie”, dlatego też kapłańskie posługiwanie człowiekowi „jest posługiwaniem «Bogu 
ukrytemu – Deus absconditus» – pod postaciami ludzkimi, choćby wyglądały one jak 

57 Tamże, s. 120.
58 Tamże.
59 Tamże, s. 123
60 Por. tamże.
61 Tamże, s. 124.
62 Tamże, s. 124–125.
63 Por. tamże, s. 126–128.
64 Tamże, s. 136.
65 Por. tamże.
66 W. Popielarczyk, Zadania…, dz. cyt., s. 105.
67 Tamże.
68 Tamże.
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strzępy pod piecami krematoriów”69. Kapłan nie może zatem ani na moment stra-
cić z oczu Chrystusa, który pozostawił wzór służby i który „«jako władzę mający» 
osłonił tę władzę miłością, łagodnością i pokorą”70. Powinien on pamiętać, że choć 
zwierzchnictwo i władza w Kościele są niewątpliwym obowiązkiem biskupów i ka-
płanów, to jednak są one sprawowane „nie w swoim, lecz w Chrystusa imieniu” i że 
jest to „kierownictwo sprawowane wobec tych, którzy już są wewnętrznie kierowani, 
i to z całą miłością, poznaniem od wewnątrz, znajomością, z całą wszechstronnością 
i wiernością”71. To Chrystus bowiem przede wszystkim sam działa w duszach swoich 
wybranych, a kapłan powinien być pokorny, maluczki, delikatny i wrażliwy na drogi 
łaski Bożej w duszy wiernych72. W swej pracy kapłan musi pamiętać, że on sam nie 
jest nieomylny, ale jest podobnie jak inni ludzie poddany słabości, dlatego powinien 
być uległy Kościołowi oraz „z bojaźnią i drżeniem” sprawować swoje posługiwanie, 
pamiętając, że „najcenniejszym darem ludzi jest wolność synów Bożych”73. Z tego 
też powodu, jak stwierdza bł. Stefan kard. Wyszyński, życiu kapłańskiemu powinna 
towarzyszyć modlitwa o ducha pokory, roztropności oraz mądrości nadprzyrodzonej 
dla siebie i innych sług Kościoła. Prymas uważa również, że za równo hierarchii jak 
i wiernym powinna towarzyszyć nieustanna świadomość, „że ostatecznie wszyscy 
jesteśmy tylko biednymi grzesznikami” i mamy nawzajem sobie pomagać we wspól-
nej doli dążenia do Boga74.

Prymas Tysiąclecia w analizowanym Liście jako drugi filar więzi kapłana ze wspól-
notą Kościoła stawia prawdę. Wyraża się ona jego zdaniem między innymi w tym, że 
kapłan powinien utożsamiać ze sobą słowa dotyczących św. Jana Chrzciciela: „był 
człowiek posłany od Boga”75. Bł. Stefan uważa, że kapłani nie powinni lękać się „sto-
sować tych słów do siebie, jak najbardziej osobiście”, ponieważ w momencie święceń 
kapłańskich rodzący się przez słowa uroczystej prefacji nowi kapłani otrzymali „łaskę 
«posługi słowa» od Chrystusa”. To, co łączy Kościół to więź jednej Prawdy, jednego 
„depozytu wiary”, z którego czerpią biskupi i kapłani, a przez co, jak stwierdza Prymas 
Wyszyński, „powstaje więź nauczających”76. Podkreśla on również, że „nikt w Kościele 
nie naucza z własnej tylko inicjatywy, tylko każdy kapłan jest autorytatywnie posłany 
prze Chrystusa i Kościół – missus est – w celu przepowiadania. Biskupi otrzymują 
od Kościoła misję, mocą której posyłają swych zastępców – kapłanów, dlatego jak 
dodaje bł. Stefan, wszyscy oni są „delegatami, wysłańcami Kościoła”77. Kapłan nie może 
nigdy wątpić w to posłanie, skoro sam Chrystus powiedział do niego ustami Kościoła: 
«Idźcie i nauczajcie». Bez pełnienia misji przepowiadania – w duchu słów Pontyfikału: 
Sacerdotem oportet praedicare78 – „życiu kapłańskiemu brakowałoby czegoś bardzo 
istotnego”79. Kapłan nie może stać się, zdaniem kard. Wyszyńskiego, „niemową, aby 

69 Tamże, s. 137.
70 Tamże.
71 Tamże, s. 138.
72 Tamże.
73 Tamże.
74 Tamże.
75 J 1, 60
76 S. Wyszyński. List…, s. 141
77 Tamże.
78 Z łac. Kapłan musi głosić.
79 Tamże, s. 142.
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sobie życie tak urządzał, by ono upływało mu poza amboną”80. Do głoszenia wzywa 
kapłana prawo kościelne81, ale powinno go do tego mobilizować przede wszystkim 
właściwe odczucie, które „leży przede wszystkim na dnie duszy kapłańskiej, jak wielki 
kamień na dnie potoku, nad którym przepływają spokojne wody”82. Przepowiadanie, 
jak stwierdza Prymas, to „głos naszego ducha kapłańskiego, jest wyrazem powoła-
nia, duchowej potrzeby, wyrazem męki wewnętrznej człowieka, który nosi prawdę. 
Gdy się prawdę poznało, gdy się ją już kocha, trudno schować ją pod korcem, trudno 
trzymać skarb w roli samolubnie zakopany”83. Prymas Wyszyński przytacza również 
słowa Bossueta, który twierdził, że kapłan idąc na ambonę powinien wstępować tak, 
jak idzie do ołtarza, aby dokonać równej ofiary, ponieważ „na ołtarzu Słowa wciela się 
w Eucharystię, na ambonie – wciela się w mowę”84. Zdaniem bł. Stefana również na 
ambonie kapłan powinien być ofiarnikiem, powinien ofiarowywać „nie tylko Chrystu-
sowe Ciało i Chrystusową prawdę”, ale musi też ofiarować samego siebie85. Gdy kapłan 
staje na ambonie, musi „czuć za sobą mocną wolę Chrystusa”. Kapłan musi wsłuchiwać 
się w Słowa Chrystusa, że posyła uczniów tak, jak On został posłany przez Ojca. Nie 
może też nigdy zapomnieć, że Chrystus z nim idzie, że jest w jego pracy, ponieważ 
On jest zawsze w Kościele, od którego kapłan otrzymał objawienie woli Bożej. Dla-
tego to Chrystus, jak twierdzi bł. Stefan kard. Wyszyński, „prowadzi mnie na ambonę 
i otwiera mi usta przez wiarę, przez miłość, przez moc łaski i uległość Kościołowi”86.

Ważnym sprawdzianem dla kapłana jest – jak stwierdza Prymas Tysiąclecia – to, 
jaki jest jego stosunek do Ewangelii, czy jest jej autentycznym świadkiem. Na ambonie 
powinien on wyłącznie przepowiadać Chrystusa i jak najbardziej zapomnieć o sobie. 
Kard. Wyszyński podkreśla wagę samego obrzędu czytania Ewangelii. Prymas twier-
dził, że gdy kapłan to czyni, przez niego „mówi sam Chrystus, promieniuje całym swym 
wnętrzem, wypowiada siebie, całą swoją miłość, swoje uczucia, wszystko, co widział 
i co przyniósł na świat”87. Kapłańskie przepowiadanie powinno zatem zawierać jak 
najwięcej słów samej Ewangelii, a nie tylko spraw i tematów bardzo współczesnych. 
Prymas Wyszyński nie pochwalał tego, że kapłani szukają „przykładów i wzorów, 
często anegdotycznych” poza Ewangelią. Spytał: „czyż nie najlepsze przykłady są 
w Ewangelii? Czyż dla każdej cnoty, dla każdej okoliczności nie znajdziemy w życiu 
Chrystusa tak pięknych przykładów i zdarzeń, że możemy śmiało odłożyć na bok 
wszystkie «zbiory przykładów», zachowując pod ręką tylko – Ewangelię?”88. Dlatego 
bł. Stefan śmiało stwierdza, że „jeśli «prawda wyzwala», jeśli «życie jest światłością 
ludzi», to szukajmy jej naprzód i przede wszystkim w Osobie Chrystusa, by świat 
tonący w błocie zbawiać przez Tego Ukrzyżowanego”89. Zdaniem naszego Autora 
„powrót do Ewangelii, jako do Księgi Żywota, musi stać się i potrzebą osobistą świad-
ków Chrystusowych, i potrzebą ambony, i ratunkiem Ludu Bożego”, a kapłani powinni 

80 Tamże.
81 W starym Kodeksie, na który powołuje się Prymas w kan. 1322, w nowym KPK z 1983 kan. 762–764, 

767–772.
82 S. Wyszyński, List…, s. 142.
83 Tamże, s. 143.
84 Por. tamże.
85 Por. tamże, s. 144.
86 Por. tamże, s. 144–145.
87 Tamże, s. 146.
88 Tamże, s. 149.
89 Tamże.
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z radością przyjmować każde nowe wydanie Pisma Świętego, każdą nową książkę 
o Jezusie Chrystusie, wczytywać się w nie bez przerwy i podawać innym90. Dlatego 
ambona powinna być przeznaczona jedynie, zdaniem Prymasa Wyszyńskiego, „dla 
Ewangelii Chrystusowej, dla teologii, dla nauki życia chrześcijańskiego”91, a nie dla 
innych treści. Jednocześnie bł. Stefan przestrzegał przed traceniem energii na ambonie 
na samo zwalczanie i nazywanie grzechu, aby nie brakło jej na pokazywanie piękna 
cnoty i zachęcania do dobra. Jego zdaniem, jednym z najpoważniejszych błędów ka-
znodziejskich jest to, że kapłani na ambonach poruszają całą gamę zagrożeń życia 
moralnego i opowiadają wiele o grzechu, zamiast ten czas i energię wykorzystać na 
głoszenie prawd wiary. „Zamiast zatykać dziury w starych cysternach, przez które 
upływa woda, czyż nie lepiej ukazywać źródło wody żywej?” – zapyta Prymas92. Pro-
ponuje dlatego program pozytywny, aby nie tylko potępiać zło, ale przede wszystkim 
ukazywać wiernym drogę dobra, mądrości i świętości, program oparty o założenie: 
„Pokaże wam życie piękniejsze od tego, które teraz prowadzicie, pouczę was, jak żyć, 
jak wspinać się do jedności z Bogiem”93.

Bł. Stefan kard. Wyszyński znał dobrze kapłańską dolę i niejednokrotne poczu-
cie bezowocności posługiwania. Pomimo licznych zabiegów podejmowanych przez 
kapłanów, wydaje się im ono czasami bezużyteczne i bezsensowne. Nierzadko, jak 
zauważa Prymas, życiu kapłańskiemu może towarzyszyć lęk niewystarczalności 
wobec wyzwań, które zostały złożone na barki kapłanów. Ten lęk jest jego zdaniem 
w pewnej mierze potrzebny, ale nie można się na nim, jak stwierdza, zatrzymywać, 
ponieważ lęk sam w sobie nie jest urodzajny. Kapłan powinien – zdaniem Prymasa 
Wyszyńskiego – nieustannie pokonywać „trudności swego posłannictwa”94. Mogą mu 
w tym pomóc – jak je określił – najdroższe księgi jakie posiada Kościół, czyli Pismo 
Święte, Mszał, Brewiarz, Pontyfikał, Rytuał i Liber usualis, które, zdaniem Prymasa 
Wyszyńskiego, nie tyle trzeba czytać, co „prawdziwie «zjeść», przetrawić, przeżyć, 
wsączyć we własną krew, w myśli, w modlitwę”95. One, zdaniem bł. Stefana, „utrzy-
mują nas w więzi nieustannej z Kościołem”, a także są „najwspanialszą teologią”, bo 
„teologią wcieloną, teologią żywą, wprowadzoną we wszystkie szczegóły naszego 
życia codziennego”96. Jeśli będą one towarzyszyć życiu duchowemu kapłana, wtedy, 
jak stwierdza kard. Wyszyński, staną się „najlepszym przygotowaniem do Urzędu 
Nauczycielskiego”, a także „ożywią naszego ducha, użyźnią pracę wewnętrzną, dotrą 
do serca, a z naszego serca do rzesz”97. Kapłan bowiem – jak stwierdza Prymas Ty-
siąclecia – powinien prawdy Boże, objęte wiarą i rozumem, „przesączyć przez serce, 
tak jak matka podaje pokarm dziecięciu sercem”98. Szczególnie może w tym pomóc, 
jak zauważa Prymas, księga brewiarza, który „sam jest właściwie syntezą Pisma Świę-
tego”, modlitwą publiczną Kościoła opartą w dużej mierze o Pismo Święte, który to 
Kościół w brewiarzu swoją delikatną dłonią podsuwa co dzień urywek prawdy Bożej, 

90 Tamże, s. 150.
91 Tamże.
92 Tamże, s. 153.
93 Tamże, s. 154.
94 Tamże, s. 156.
95 Tamże.
96 Tamże.
97 Tamże, s. 157.
98 Tamże.
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harmonizując ją z przeżywanym w danym momencie okresem roku liturgicznego. 
Dzieje się to na przestrzeni różnych okresów liturgicznych, ale także poprzez różne 
wspomnienia świętych i błogosławionych, będących dla modlącego się brewiarzem 
kapłana przekazicielami „doświadczenia wiary”99.

Prymas Wyszyński mocno kładzie także nacisk na to, żeby kapłan – przez wcie-
lenie w siebie prawd wiary – sam stał się otwartą księgą dla innych. Dlatego kapłani 
nie tyle powinni „zajmować się wyliczaniem wad słuchających, ile raczej czuwać nad 
tym, abyśmy swoimi brakami nie tamowali Prawdzie przystępu do dusz”100. Kardynał 
zaznaczył również, że sama ludzka umiejętność przemawiania nie jest w głoszeniu naj-
istotniejsza, ponieważ „Chrystus Pan nie wybrał mistrzów słowa na Apostołów, a jednak 
napełnili oni świat przepowiadaniem tak skutecznym, że Kościół jest apostolski”101. 
Kapłani powinni przede wszystkim starać się jak najgorliwiej żyć przepowiadanym 
Słowem. Muszą „czuwać, by uniknąć za wszelką cenę tego niebezpieczeństwa, które 
jest niemal zagadką psychologiczną takiego «przepowiadania innym», które nie wiąże 
osobiście”102. Kapłanowi może czasami, zdaniem Prymasa, grozić to że jego „spokojne 
sumienie” będzie pochodziło z tego, „że wysiłek słów wziął za czyn”103, a surowość 
wobec opornych słowu nie objęła jego samego. Prymas zauważa, mówiąc o kapłanach, 
że „nie nawracamy siebie, chociaż usiłujemy nawrócić innych, nie ulegamy urokowi 
naszego słowa, choć chcemy zdobyć nim naszych słuchaczy”104. Zdaniem kard. Wy-
szyńskiego błędnie jest też postawiony spór o to czy kazanie powinno być długie 
czy krótkie, ponieważ „gdy Chrystus nauczał, nikt nie pytał o czas”. Prymas uważa, 
że problem nie tyle leży w czasie, co „w sposobie przemawiania: by przemawiać jak 
Paweł, z Bożym ogniem w duszy, by moc z nas wychodziła i uzdrawiała wszystkich”. 
Kapłan przepowiadający na ambonie, zdaniem kard. Wyszyńskiego, powinien być 
wyznawcą, tym, kto wierzy, a nie tylko coś opowiada lub wykłada. Powinien on, jak 
stwierdza bł. Stefan, przemawiać z nieustraszonością, będącą owocem wewnętrznego 
przekonania, a także jako ten, który posiada władzę. W przepowiadaniu kapłańskim, 
jak zauważa Prymas, nie może również zabraknąć miłości widzącej w ludzie Bożym 
„domowników wiary”105, ponieważ gdy „wierni odczują serce w naszych słowach 
i sercem zapłacą i uległością”106. Nie może także zabraknąć wielkiej lojalności wobec 
prawdy i ochrony jej dziewiczości, przed tym, co „mogłoby ją pozbawić nieskalanej 
czystości i piękna”. Należy, jak stwierdza Prymas Wyszyński, unikać zbytniej mądrości 
słowa, aby nie zniweczyć Chrystusowego krzyża, a przede wszystkim przepowiadać 
jako rodziciele wiary – z życiem i z radością107.

Stefan kard. Wyszyński w swoim Liście poświęca też uwagę wielkiej roli rodze-
nia łaski w Ludzie Bożym, czyli dziełu uświęcenia, dawania wiernym przez posługę 
kapłańską Bożego życia. Prymas stwierdza, że tak jak z tego, że Chrystus jest Drogą 
wypływa misja kierownictwa, a Jego bycia Prawdą wynika zadanie kapłańskiego 

99 Por. Tamże, s. 157–160.
100 Tamże, s. 164.
101 Tamże.
102 Tamże, s. 165.
103 Tamże, s. 165–166.
104 Tamże, s. 166.
105 Tamże, s. 168.
106 Tamże.
107 Por. tamże, s. 168–169.
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nauczania, tak z tego, że Chrystus jest Życiem, wypływa misja uświęcania108. Bł. 
Stefan powołując się na słowa modlitwy ze święceń kapłańskich zawarte w Pontyfi-
kale Rzymskim stwierdza, że nowi kapłani są powoływani, aby była ich dostateczna 
liczba „do sprawowania ofiar zbawiennych i świętych tajemnic”109. Zdaniem Prymasa 
Tysiąclecia powołanie kapłana wyraża się dlatego także „w przekazywaniu Bożego 
życia ochrzczonym i poganom, w składaniu czci Trójcy Świętej w Ofierze Najświętszej, 
w zabieganiu o wzrost uwielbienia Boga w Trójcy Świętej Jedynego”110. To właśnie 
Pontyfikał, stwierdzi Prymas, przypomina o uświęcającej misji kapłana. To ta księga 
stwierdza, że kapłan uświęca lud poprzez ofiarowywanie, błogosławienie, rządzenie, 
nauczanie i chrzczenie”, zatem całość posłannictwa i działalności apostolskiej kapłana 
można streścić w „trzech zasadniczych zadaniach: w składaniu ofiary, w modlitwie, 
w uświęceniu”111. Kardynał zaznacza również, że kapłan tę misję uświęcania powinien 
realizować także przez „obowiązek apostolski modlitwy publicznej, która jest dalszym 
ciągiem ofiary Mszy Świętej, skierowaniem wszystkich sił swoich ku Bogu, aby Go 
ubłagać w imieniu ludu (…)”112. Jest to konkretny przejaw obowiązku „uświęcania 
ludzi, w imię Trójcy Świętej, wprowadzania ich w życie Trójcy Świętej, wtajemnicza-
nia w życie trynitarne”113. Bł. Stefan uważa, że w taki właśnie sposób, z woli Kościoła, 
rodzi się trojaka więź kapłaństwa, którą zacieśnia w kapłanach sprawowanie pracy 
uświęcającej: więź z Ciałem Eucharystycznym Chrystusa, przez ofiarę Mszy Świętej, 
czego symbolem jest kielich z pateną, więź z Ciałem Mistycznym Chrystusa przez 
modlitwę publiczną, co wyraża z kolei księga brewiarza oraz więź ze Słowem Życia 
przez osobistą świętość kapłana, o czym przypomina i do czego wzywa zakładana 
przy sprawowaniu świętych czynności kapłańska stuła114.

Bł. Stefan kard. Wyszyński rozwijając te myśli, szczególną uwagę zwrócił na ofiarę 
Mszy Świętej. Powinna ona być, jego zdaniem, dla kapłanów „ogniwem skupiającym 
nas wszystkich wokół Jedynego, Wieczystego, Najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa, 
który staje w obliczu swego Ojca (…)”115. To ta jedyna ofiara, jak stwierdza kard. Wy-
szyński, mocą polecenia przekazanego przez Kościół, powtarza się nieustannie właśnie 
„przez ręce kapłanów – ofiarników”. Jak stwierdza Prymas, to „z woli Chrystusa istnieje 
w Kościele kapłaństwo, którego najdonioślejszą, najistotniejszą mocą, wyróżniającą 
z rzesz Ludu Bożego, jest władza przeistaczania i ofiarowania”116. Msza Święta nie 
jest jednak, jak stwierdza Prymas Tysiąclecia, jedynie przejawem osobistej pobożno-
ści kapłana, ponieważ jest ona ostatecznie „dziełem Chrystusa, którego wszystko tu 
oznacza i ujawnia”. To, co dzieje się podczas Mszy Świętej, to nie są również sprawy 
jedynie między Chrystusem a kapłanem, gdyż jest ona „dziełem, w którym bardzo 
żywo zainteresowany jest Lud Boży”, na którego to w trakcie Mszy Świętej spływają 
wszelkie łaski w zależności od jego potrzeb117. Stefan kard. Wyszyński przypomina 

108 Por. tamże, s. 170.
109 Pontyfikał Rzymski, cyt. za S. Wyszyński, List…, s. 170.
110 S. Wyszyński, List…, s. 171.
111 Tamże.
112 Tamże.
113 Tamże, s. 172.
114 Tamże.
115 Tamże.
116 Tamże, s. 173.
117 Tamże.
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kapłanom żeby pamiętali, że „ofiara Mszy Świętej w naszym codziennym życiu nie 
jest jedną z szeregu czynności kapłańskich, ale jest czynnością istotną naszego ka-
płaństwa tak bardzo, że wszystkie inne prace są właściwie dalszym ciągiem Mszy 
Świętej, a więc cały porządek uświęcenia ludzkości jest następstwem krwawej Ofiary 
Kalwaryjskiej”118. Wszystko to, zdaniem bł. Stefana, ma prowadzić kapłana do tego, 
żeby upodobnił się do swego duchowego wzoru jakim jest Chrystus i by w swoim 
życiu odtwarzał „stany duszy Chrystusa, który oddaje Ojcu siebie samego”119. Dlatego, 
jak stwierdza Prymas, podczas sprawowania Najświętszej Ofiary zwłaszcza kapłan – 
choćby wszystkie zewnętrzne okoliczności mówiły co innego – powinien pamiętać, że 
Msza Święta jest wspomnieniem strasznej Męki Chrystusa i że, to jego, jako kapłana, 
rolą jest współcierpieć z Chrystusem i Go podczas sprawowania Najświętszej Ofiary 
pocieszać. Ma to być też męka własna kapłana, ofiara nie wolna od cierpień, poświę-
cenie się Chrystusowi ofiarnikowi i ofierze, oddanie się Kościołowi Bożemu w duchu 
uległości wobec przepisów liturgicznych. Kapłan, zdaniem Prymasa, w każdej Mszy 
Świętej powinien również na nowo oddawać się ludowi Bożemu na służbę i poko-
nywać „niejedno znużenie, rozproszenie, grozę spowszednienia najświętszych słów 
i czynności”, a także „utrzymać uwagę napiętą na słowa i czyny, na głęboką ich treść 
i znaczenie duchowe”120. Bł. Stefan przypomina kapłanom, że sprawowanie przez 
nich Najświętszej Ofiary jest w istocie dla Ludu Bożego, a „kapłan jest ustanowiony 
jako Ofiarnik Ludu”, na mocy chrztu uczestniczącego w zaczątku w kapłaństwie Chry-
stusa. To właśnie „podczas Mszy Świętej Lud Boży prawdziwie może jednoczyć się 
z kapłanem i wraz z nim ofiarować Ciało i Krew Chrystusa; może jednoczyć z ofiarą 
Zbawcy duchową ofiarę swych czynności prac i cierpień121. W tej „Ofierze świętej, 
czystej i niepokalanej”122 – jak stwierdza Prymas – „Jezus Chrystus pragnie zespo-
lenia całego «królewskiego kapłaństwa», wszystkich członków Kościoła z Nim, by 
składali ofiarę przez Jego kapłanów Ojcu Niebieskiemu”123. Kapłan musi zdaniem 
kard. Wyszyńskiego pamiętać, że Chrystusa otrzymuje dla Ludu Bożego, zwłaszcza – 
jak stwierdza bł. Stefan – w trakcie sprawowania Mszy Świętej. Chrystus jednak nie 
tylko pragnie oddawać się Ludowi Bożemu poprzez kapłana, ale również, zdaniem 
Prymasa, „pragnie, by i Jego słudzy, kapłani, też oddali się Jego ludowi”124.

Stefan kard. Wyszyński zwraca również uwagę na rolę brewiarza, będącego pu-
bliczną modlitwą Kościoła i o roli modlitwy w ogóle w życiu kapłana. Wspomina wy-
darzenie z Dziejów Apostolskich, kiedy to apostołowie ustanowili siedmiu diakonów, 
ponieważ brakowało im czasu na modlitwę, przez co, jak stwierdził kard. Wyszyński, 
„w ten sposób uratowano Kościół przed «herezją aktywizmu», uratowano ludzi przed 
największym paradoksem, który mógłby zagrozić sługom Kościoła – gdy przepowiada-
jąc innym, sami mogliby być odrzuceni”125. Z tego też powodu, jak zauważa bł. Stefan, 
również „i dziś Kościół, pomny na to niebezpieczeństwo, nie przestaje bronić naszego 
czasu na modlitwę i nieufanie patrzy na takich apostołów, działaczy czy naukowców, 

118 Tamże, s. 174.
119 Tamże, s. 175.
120 Tamże.
121 Tamże, s. 178.
122 Por. Kanon Rzymski.
123 S. Wyszyński, List…, dz. cyt., s. 179.
124 Tamże, s. 180.
125 Tamże, s. 188.
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którzy nie mają czasu na Brewiarz”126. Zdaniem bł. Stefana kard. Wyszyńskiego, nawet 
gdyby Kościołowi zabroniono głosić prawdy, „zawsze pozostałby mu obowiązek modli-
twy”, będącej najważniejszym zadaniem „posłanych”127. Modlitwa publiczna Kościoła 
jest, jego zdaniem, „kołyską życia duchowego, jest pieśnią ojcostwa duchowego, przy 
której, na kolanach, rodzi się życie nadprzyrodzone tak, jak rodzi się przy chrzcielnicy, 
na ambonie, w spowiednicy i przy ołtarzu”128. Zwłaszcza modlitwa brewiarzem jako 
współczesnym wyrazem publicznej modlitwy Kościoła jest, zdaniem kard. Wyszyń-
skiego, „niewątpliwym obowiązkiem z istoty swej apostolskim”129. Modlitwa to dla 
Prymasa Tysiąclecia naczelne zadanie kapłaństwa, stojące „tuż przed obowiązkiem 
nauczania”, dlatego też kapłani i zakony są przeznaczeni przez Kościół, aby mógł on 
przez ich usta i serca, stawać „w obliczu Trójcy Świętej”, aby oni w zastępstwie całego 
Kościoła uwielbiali, czcili, dziękowali i prosili Boga130. Prymas Wyszyński stwierdza 
także, że zjednoczenie kapłana z Chrystusem „w modlitwie publicznej Kościoła jest 
wybitnie ułatwione przez fakt, że w modlitwie tej Chrystus żyje w swoich tajemni-
cach, które przesuwają się w przeżyciach Kościoła i duszy naszej w cyklu liturgicznych 
świąt”131. Brewiarz jednoczy wszystkich kapłanów, bo danego dnia – od papieża, przez 
biskupów na innych kapłanach, zakonach czy świeckich skończywszy – każdy sięga 
po te same psalmy i modlitwy, poddaje się tym samym uczuciom, niezależnie od kraju 
i kultury, z jakich pochodzi. Prymas Wyszyński wspomina również, że brewiarz jest 
przedłużonym kapłańskim mszalnym Ojcze nasz, które przelewa się na cały dzień 
i obejmuje wszystkie sprawy i intencje Kościoła132. Stwierdza również, że „choćby 
Brewiarz został «odmówiony», nie może uspokoić się dusza, nie możemy odmówić 
Bogu dalszej pochwały, gdyż uwielbienie Boga jest całym światem duszy kapłańskiej, 
jest naszym powietrzem, którym swobodnie oddychamy, czując się dobrze wtedy 
dopiero, gdy to powietrze jest w naszych płucach”133.

Ku zwieńczeniu
List do moich kapłanów bł. Stefana kard. Wyszyńskiego to dzieło literatury duchowej 

zawierające nie tylko teologię i mądre stwierdzenia, nie jest to zbiór jakichś sztywnych 
zasad czy zasłyszanych wskazówek, mówiących, jak być kapłanem134, ale jest to szcze-
gólny klucz do serca Prymasa Tysiąclecia, i droga do zrozumienia kim był, dlaczego 
postępował tak, a nie inaczej. Jest to również wielka skarbnica jego ojcowskich rad 
i przeżytych na własnej skórze doświadczeń, z której mogą czerpać kapłani w każdym 
wieku i wszystkich krajów. List cały tchnie kapłańskim, na wskroś katolickim duchem 
bł. Stefana Wyszyńskiego, którego pragnął przekazywać właśnie swoim kapłanom. 
Wszyscy kapłani, którzy chcieliby choć odrobinę czuć się duchowymi synami Prymasa 
Tysiąclecia w tej lekturze odnajdą wiele światła i mocy, by kontynuować jego dzieło 
i rozwijać duchowe dziedzictwo, które po sobie pozostawił. Jak zostało zaznaczone 

126 Tamże.
127 Tamże, s. 189.
128 Tamże.
129 Tamże, s. 190.
130 Tamże.
131 Tamże, s. 192.
132 Por. tamże, s. 194.
133 Tamże, s. 195.
134 Por. J. K. Miczyński, Tożsamość…, dz. cyt., s. 338.
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we wstępie do niniejszego artykułu, to dopiero nawet nie połowa treści, ponieważ 
część nie zmieściła się w tym opracowaniu, a i to, co zostało przedstawione to tylko 
pewien wycinek tego, co Stefan kard. Wyszyński mówił na temat kapłaństwa w swoim 
dziele. Na pewno jest to jednak swego rodzaju wgląd w bogactwo kapłańskiego ducha 
błogosławionego Prymasa Tysiąclecia.

Streszczenie:
Bł. Stefan kard. Wyszyński był w swoim życiu przede wszystkim kapłanem. Wśród 

wielu zadań, które podejmował i w tym, co robił zawsze rdzeniem jego tożsamości 
było bycie namaszczonym sługą Chrystusa. Dlatego, gdy chcemy poznać klucz do jego 
wielkości, należy przyjrzeć się jego kapłaństwu. Może jednak pomylić się ten, kto będzie 
patrzył jedynie na to, co widoczne dla oka. Jak powiedział prorok Samuel do Jessego, 
gdy przyszedł namaścić Dawida na króla „Bóg patrzy na serce” (por. 1 Sm 16, 7). Klu-
czem do zrozumienia wielkości Prymasa Tysiąclecia jest więc jego kapłańskie serce, 
a to najlepiej przedstawia jego wielki traktat napisany w czasie internowania: List 
do moich kapłanów. Ksiądz Prymas dzieli się w nim nie tylko swoimi przemyśleniami 
na temat tego, czym jest kapłaństwo, ale ta książka tchnie mocą i zapala gorliwością, 
duchem, który był również w bł. Stefanie Wyszyńskim. Niniejszy artykuł jest próbą 
przybliżenia części myśli Prymasa i przekazania tego Bożego ognia, który Prymas 
rozpalił na kolejnych stronnicach Listu.

Słowa kluczowe: Prymas Tysiąclecia, błogosławiony, bł. Stefan kard. Wyszyński, 
kapłaństwo, List do moich kapłanów, mistyka, ascetyka, świętość, Msza Święta, Bre-
wiarz, modlitwa

Summary:
Theology of priesthood in the thought of Blessed Stefan Cardinal Wyszyński on the 

basis of the Letter to My Priests
In his life, Blessed Stefan Cardinal Wyszynski was first and foremost the priest. 

Among the many tasks that he undertook and in what he did, the core of his identity 
was always to be an anointed servant of Christ. Therefore, if we want to know the key 
to his greatness we should look at his priesthood. However, one who looks only at 
what is visible to the eye may be mistaken. As the prophet Samuel said to Jesse when 
he came to anoint David as king, “God looks on the heart” (cf. 1 Sm 16:7). The key to 
understanding the greatness of the Primate of the Millennium, then, is his priestly 
heart, and this is best represented by his great treatise written during his internment: 
A Letter to My Priests. The Primate not only shares in it his thoughts about what 
priesthood is, but this book breathes with power and ignites zeal, the spirit that was 
also in Blessed Stefan Wyszynski. This article is an attempt to introduce some of the 
Primate’s thoughts and to pass on this divine fire, which the Primate ignited in the 
following pages of the Letter.

Keywords: Primate of the Millennium, Blessed, Blessed Stefan Cardinal Wyszynski, 
priesthood, Letter to My Priests, mysticism, asceticism, sanctity, Mass, Breviary, prayer

Riassunto:
Nella sua vita, il Beato Stefan Cardinale Wyszynski fu soprattutto un sacerdote. Tra 

i molti compiti che ha intrapreso e in quello che ha fatto il nucleo della sua identità è 
sempre stato l’essere un servo unto di Cristo. Quindi, se vogliamo conoscere la chiave 
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della sua grandezza, dobbiamo guardare al suo sacerdozio. Tuttavia, può sbagliare 
chi guarda solo ciò che è visibile all’occhio. Come disse il profeta Samuele a Iesse 
quando venne a ungere Davide come re, “Dio guarda il cuore” (cfr. 1 Sm 16:7). La 
chiave per comprendere la grandezza del Primate del Millennio è dunque il suo cuore 
sacerdotale, e questo è presentato al meglio nel suo grande trattato scritto durante il 
suo internamento: Lettera ai miei sacerdoti. In esso il Primate non solo condivide i suoi 
pensieri su cosa sia il sacerdozio, ma questo libro respira con forza e accende lo zelo, 
lo spirito che era anche nel Beato Stefan Wyszyński. Questo articolo è un tentativo 
di avvicinare alcuni pensieri del Primate e di trasmettere questo fuoco divino, che il 
Primate ha acceso nelle pagine seguenti della Lettera.

Parole chiave: Primate del Millennio, Beato, Beato Stefan Cardinale Wyszyński, sa-
cerdozio, Lettera ai miei sacerdoti, mistica, ascetica, santità, Messa, Breviario, preghiera
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Presence of discriminatory paradigms 
and instruments of the epoch 

of real socialism in contemporary 
(Czech) culture

Ks. prof. dr hab. Patrik Maturkanič – Vysoká Škola AplikovanÉ Psychologie  
v Terezíně

W 1992 ukończył szkołę średnią a w 1993 r. wstąpił do Zakonu Petrinów, gdzie przyjął imię zakonne Pro-
kop. W l. 1994–1999 ukończył filozofię i teologię w Ołomuńcu. Święcenia kapłańskie przyjął 11 wrze-
śnia 1999 r. Przez trzy lata pracował również w duszpasterstwie w Písku. W l. 2002–2004 ukończył stu-
dia podyplomowe na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie specjalizował się w Nowej 
Ewangelizacji. W 2004 r. ponownie wstąpił do duchowieństwa w południowych Czechach i praco-
wał w Lomcu koło Vodňan, Chelčice i Bavorov. W l. 2004–2007 obronił doktorat z teologii na Wydzia-
le Teologicznym Cyryla i Metodego w Bratysławie. W l. 2007–2008 wykładał antropologię filozoficzną 
na Uniwersytecie Studiów Europejskich i Regionalnych (VŠERS) w Czeskich Budziejowicach, a w 2009 
wykładał w VŠSZ w Pradze. W l. 2010–2011 pracował w administracji kościelnej w Brnie, a od 2011 ro-
ku w Teplicach (Novosedlice, Dubí i Cínovec. Od 2015 r. podjął wykłady na Wyższej Szkole Psycholo-
gii Stosowanej (VŠAPs [3]) w Terezinie. Jest autorem wielu ekspertyz. W styczniu 2019 roku z sukcesem 
obronił pracę habilitacyjną w RKCMBF UK w Bratysławie i uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego teo-
logii z rąk rektora tej uczelni.

Introduction
If we want to talk about the subject of discrimination, it is appropriate that we es-

tablish at the very beginning its true meaning, which depends on the Latin word dis-
criminare. In the Czech translation, we can express the meaning of this word by the 
concept of distinguishing in the interaction of different situational models, where we 
see the human element and its different treatment in relation to other people regard-
ing their gender, age, race (ethnic origin), state of health or disability, sexual orienta-
tion, religion, and world opinion.

In this context, we have prepared a paper that wants to address a specific area 
in its four chapters, as it sounds from its very title. It is crucial that we focus our 
view on the factual, i.e., rational justification of the problem, and, in their clear in-
tentions, set an era of socialist years intertwined with the present. We deliberately 
select, defined thematic areas, to draw attention to the danger of generational over-
lap, which threatens and thus affects the current groups of Czech inhabitants. After 
all, the problem of equality throughout the history of mankind, as we recognize it ob-
jectively, has become a difficult issue more than once. An important factor here is the 
idea of a person about himself (self-image), but also the idea that a person has about 
his own social place, about his rights and obligations. It is a true personal founda-
tion based on the experience of the ancestors, but also on the coming expectations 
and evaluations of others. This is done through information already obtained, where 
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the aspect of humane autonomy holds an irreplaceable place1. This also makes the 
process of forming an idea of itself a process of appropriation, the interiorization of 
the in-used evaluation scale and the stratification system model that results from 
it. To this we can add that only the system of values forms a hierarchy of positions 
(age, gender, professional positions, family, associative group, religious beliefs, etc.) 
that give individuals the opportunity to assert one’s personal and social life. This is 
related to the object of admiration, respect, but also the feeling of satisfied human 
harmony of interpersonal relations2. Therefore, it is right to always have the ethics 
of respect for life in front of us, which points to an irreplaceable equality, the size of 
which is permeable in differences to distinction, towards the common good, as the 
Czech philosopher Erazim Kohák (1933–2020) also speaks about it.

“The ethics of respect for life elicit a strong emotional response, but it is not just sen-
timentality, as Paul Taylor has demonstrated. It is also a consistent attitude towards life 
and the world that expresses the fundamental equality of all life – far from being equal, 
but equal in distinction. Equality does not mean that a turtle is entitled to a university 
education or that a university teacher is as entitled to a pile of hay as a donkey. We are 
different. We are equal in that each of us has the same right to goodness, to the oppor-
tunity to fully live our lives as they belong to their kind. It is not a “right” – the very con-
cept of “law” represents a human peculiarity, and perhaps also a reflection of human 
arrogance. What do I say when I say I have a right? Isn’t that just “I want it!” accompa-
nied by a stomping? I do not know, in any case, the concept of responsibility towards 
all beings and recognition of the claim of all beings seems more appropriate to me”3.

1.   National minorities versus Roma people
The status of national minorities of any state has always been a sensitive area 

because it is a matter of heading into the sphere remarkably close to every person. 
These are groups of citizens living in a defined national territory who differ from 
other citizens in common ethnic origin, language, culture, and traditions. They form 
a minority of the population and at the same time show the will to be considered 
a member of a national minority4. If we were to be specific and want to determine 

1 Cf. „The theme of the development of nations is intrinsically linked to the development of every sin-
gle person. By its nature, the human person is dynamically focused on his or her own development. 
This is not a development guaranteed by natural mechanisms, because each of us knows that we are 
able to make free and responsible decisions. Nor is it a development that would be at the mercy of 
our whims, because we all know that we are a gift and not the result of ourselves being born. Human 
freedom in us is originally characterized by being the subject to which it belongs, as well as its limita-
tions. No one creates their own consciousness arbitrarily, but they all build their own „I“ on the basis 
of the „self“ given to us. Not only other people are unavailable, but so are we. The development of the 
human person declines if she claims to be the only creator of herself. Thus, the development of nations 
declines when humanity believes that it can re-create itself through the „wonders“ of technology. Just 
as economic development proves to be fictitious and harmful if it entrusts itself to the „wonders“ of fi-
nance to support unnatural and consumer growth. Before this Prometheus claim, we must strengthen 
the love of freedom, not arbitrary but humanized by the recognition of the good that precedes it. To 
do this, one needs to go inside and recognize the great standards of the moral law that God has written 
in his heart.“ Benedict XVI (2009). Caritas in veritate 68. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

2 P. Maturkanič, Etika 2. VŠAPs Terezín 2020.
3 E. Kohák, Zelená svatozář. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2011.
4 Cf. Sbírka zákonů, Zákon 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně někte-

rých zákonů (online). Retrieved from: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001–273
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the exact number of minorities living in the Czech Republic, we would find two dozen 
established national groups, but also a community of migrants, especially from Asian 
countries. Foreigners from the territory of the former Soviet Union and their diverse 
social composition hold their specific position. Within the framework of the European 
and global migration policy, which we perceive in a noticeable way in the context of 
globalization in post-communist countries, we are witnessing an evolving current 
trend. In terms of nationality, they have a diverse social composition of a group of 
migrants from the territory of the former Soviet Union.

a/. Facts about Roma people
A special group is the Roma National Minority, to which a total of 5,135 people 

signed up at the last census in 2011. According to balanced estimates, the number 
of members of the Roma community in the Czech Republic is estimated at around 
300,000 people. These people can be seen in larger groups mainly in the places of 
Northern Moravia, Northern Bohemia in the Ústecký region and in large cities, which 
are dominated by Prague and Brno. Almost 500 organizations, bring together citizens 
of Roma nationality, the vast majority of which are citizens’ associations. In addition, 
there are several organizations in the Czech Republic that work for the benefit of Roma 
communities, e.g., Člověk v tísni, Nadace Nová škola, Drom, etc. It is necessary to remem-
ber other important facts such as free time, center activities and primary prevention, 
cooperation with schools, as well as a unique educational project of the Department of 
Roma Studies of Charles University in Prague. The Roma minority has its representa-
tion as a member of the Council’s Subsidy Policy Committee and the Council’s Com-
mittee for Cooperation with Self-Government Bodies, as well as an important position 
in the Advisory Council of ministers and education, youth, and sports for matters of 
national minorities and in the selection grant committees of the Ministry of Culture5.

b/. The past of the communist regime beyond the present time
The previous sentences point to a considerable emphasis placed on a sensitive area 

from the intended national minority, which has an 800-year tradition in the Czech 
lands (the first mentions date from the middle of the 13th century). In this long his-
tory, the forced assimilation policy of the communist regime has had a strong effect. It 
was initiated by the Discriminatory Law on the Permanent Resettlement of Nomads 
(effective 11 November 1958), which threatened with imprisonment until 1990. It did 
not disappear from the current legal order until 1998. If we want to put our best into 
the traditional mentality of the Roma people, and especially the Olach group, we must 
see a clear discriminatory interference here, including in the rights of travel between 
family and work. It is not possible to determine the intended employment and resi-
dence of anyone in this respect as well. It was from these violent assimilations that the 
closed “Roma quarters” originated, the composition of which we can still see today in 
the well-known areas, such as places in Litvínov – Janov, Most – Chánov and Krupka.

Another important milestone was 1965, when, because of a resolution of the 
Government of Czechoslovakia, it was decided to “disperse” the Roma population to 
destroy sanitary-socially Roma places. The communist regime’s rhetoric got its way 

5 Cf. Vláda české republiky (2021). Rada vlády pro národnostní menšiny (online). Retrieved from: https://
www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/narodnostni-mensiny---uvod-1361/
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when it was relocated by 1968, especially from areas of East Slavic Roma settlements 
and neighborhoods of about 3,500 families. The industrial area as well as northern 
Moravia and Northern Bohemia became the target. This forced assimilation and denial 
of ethnic identity has caused several forced changes. One of them was, based on low 
qualification values, the acquisition of menial jobs, such as seasonal workers, auxiliary 
workers, etc. Many Roma citizens were imprisoned because of a duty to work6. Other 
discriminatory aspects have flowed from this difficult environment of forced relocation 
and menial work, such as the transfer of children to special schools, whose graduates have 
therefore been excluded from further education and often taken to children’s homes.

A major discriminatory scar affecting the Roma population, which is almost not 
mentioned today, was the forced sterilization of Roma women. Everything is underlined 
by the fact from September 2004, when the European Roma Rights Center published 
information on forced sterilization procedures even under the threat of taking social 
benefits. Unfortunately, this fundamental discriminatory phenomenon dating back 
to 1959 could also be seen in the post-revolutionary years, as the UN Commissioner 
for Human Rights, Zayd Raad Hussein, has said7.

2.   Persecution of the Catholic Church
Since always, i.e., since its birth dated in the first century AD, the Church has been 

tested by several persecutions, which, in the words of its founder, speaks of its credible 
authenticity (cf. Mk 13:9–13). This brings us to the period of post-war Czechoslova-
kia and its 8.7 million inhabitants8. which was not a negligible number of people 
who largely professed traditional Catholic religion. In this context, we must state that 
communist political domination has largely caused the discriminatory-liquidation 
process of the Catholic Church of this country, the ominous consequences of which 
the Church still has to this day. 

a/. Away from Rome and towards the national church... (1948–1968)
Each idea brings with it several auspicious but also dismissive attitudes. After Feb-

ruary 1948, one of them appeared to be the Catholic Church’s approach to the Commu-
nist dictatorship, which is opposed to religious views. This was the beginning of the 
Gottwald plan: Away from Rome and towards the national church..., which he managed 
to do to some extent9. In March 1948, all sports unions and associations were forcibly 
merged into a new national organization Sokol. Among other things, the Catholic-ori-
ented body unity Orel was destroyed. A series of liquidation steps began, concerning the 
church, which in a strong way threatened the political opinion of the Communist Party. 

6 Cf. Romea.cz (2021). Tady jsou fakta, jak se žilo Romům během komunismu, pane Zemane! Nucená asi-
milace, děti ve zvláštních školách, sterilizace romských žen (online). Retrieved from: http://www.romea.
cz/cz/zpravodajstvi/domaci/tady-jsou-fakta-jak-se-zilo-romum-behem-komunismu-pane-zemane-
nucena-asimilace-deti-ve-zvlastnich-skolach-sterilizace

7 Cf. Česká televize (2018). OSN kritizuje Česko za diskriminaci Romů i kastrace sexuálních násilníků (onli-
ne). Retrieved from: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2412289-osn-kritizuje-cesko-za-diskriminaci-
romu-i-kastrace-sexualnich-nasilniku

8 Note According to the largest interventions in the demographic composition, about 2.5 to 3 million 
Germans were displaced after the war. After February 1948, a wave of about 60,000 political emigrants 
left, especially younger and more educated people. Cf. Hes, K. (2017). Česká republika – Obyvatelstvo 
(online). Retrieved from: https://stavarna.com/download2/2613_3606_cs_cr_obyvatelstvo.pdf

9 J. Rychlík, V. Penčev, Od minulosti k dnešku. Dějiny českých zemí, Vyšehrad, Praha 2018.
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Liquidation attention was focused on its main representatives, i.e., bishops, priests, 
nuns, and monks. It is impossible not to recall the first monstrous process, which took 
place two years later, which was supposed to discredit its important personalities.

Three main events are known. The first of these, called Action K (April 1950), 
was to destroy the male monasteries, whose members were also interned in the so-
called centralization monasteries. At the same time, Action P (May 1950) was cre-
ated to violently merge the Greek Catholic Church with the Orthodox Church, which 
was centrally managed from the Soviet Union. It was this church that was supposed 
to largely replace the Catholic Church. The third Action Ř (July-November 1950), 
which followed a few days later, was intended to gradually destroy the fragile lives 
of women and gradually integrate them into hospital and social staff10. We do not 
want to forget the lay Catholic public, which, in the context of its religious beliefs, has 
also been persecuted in no small part. For all the prisoners, we want to remember 
in this place, and therefore pick up at least some of them, which are also a great role 
model for today’s generation, when they were able to bring the price of sacrifice of 
their own lives in the light of their conscience (Josef Toufar, Jan Bula, Václav Drbola, 
Emil Brůna, Franz Sitte, Zdenka Cecília Schelingová, Methodius Dominik Trčka, Pavol 
Gojdič, Jan Vojtaššak and others11.

b/. Prague Spring 1968 and two rays of new hope
The light of hope was shown by the slight rays of the Prague Spring of 1968,12 when 

a period of political easing began in sequence at various events, thus accelerating the 

10 V. Vaško, Přehled a charakteristika církevních procesů padesátých let. In Sborník příspěvků z konferen-
ci „Církevní procesy 50. let“ (p. 19). Karmelitánské nakladatelství. Kostelní Vydří 2002.

11 Cf. Vaško, V. (2003). Církev v ohrožení totalitami. In Teologické texty, 26(2) (online). Retrieved from: 
https://www.teologicketexty.cz/casopis/2003–2/Cirkev-v-ohrozeni-totalitami.html

12 Cf. „The entry into 1968 was for many a reason for optimism and joyful hope. The great revival move-
ment, which ran through all sections of our society, gave hope for new times also for the Church. After 
the abolition of censorship, both clergy and believers called for their rights. As early as March 1968, 
the bishops wrote a memorandum calling for the resumption of negotiations between the State and 
the Vatican, for priests to be subject exclusively to ordinaries and for the cancelled orders to be rene-
wed... One of the most important spiritual events of this important year is the foundation of the Work 
of Council Renewal (DKO). The national congress of catholic clergy and lay people on which it was fo-
unded took place on 14 May 1968 in Moravian Velehrad. The main tasks of the movement included 
the development of an overall recovery plan as well as the conditions under which it was to take pla-
ce. This was the appointment of new bishops and their free operation, the restoration of seminaries 
and religious establishments, the right to religious education and the granting of rights to the activi-
ties of special purpose facilities. A request was made to atone for the injustice committed against the 
Greek Catholics. The revival process was felt at every turn. The numbers of seminarists began to in-
crease. Opportunities for the press and the federal government have reopened. There were very many 
suggestions. No one even thought that the promising development would have an unexpected end as 
early as August 1968. The arrival of Warsaw pact troops thwarted all plans and in Czechoslovakia be-
gan a period of normalization. Although many positive changes took place on the religious field du-
ring this period, state security continued to intimidate priests and lay people, creating an atmosphere 
of fear and distrust. The new bishops, who were ordained in the Cathedral of Nitra on 3 March 1973: 
Ján Pásztor, Jozef Feranec and Julius Gábriš – state power exerted pressure and decided almost every-
thing. It continued to remove priests from pastoral, appoint parish administrators and move them at 
their own will. Censorship was felt everywhere, not only in the life of the Church, but also in political 
and social life.” Judák, V. (2021). Religious Situation in Slovakia in the Years 1945–1989. In Maturka-
nič, P. & Tomanová Čergeťová, I. Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Post-
modernism, Lulu Publishing Company, Morrisville 2020, s.334–335.
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process of democratization (the relaxation of censorship, freedom of the press, the 
return of bishops and priests to spiritual with rights, religious relaxation in the spirit 
of the Second Vatican Council, etc.). Everything was directed towards the attempt to 
relax the regime, which was suppressed by the occupation of Czechoslovakia, when 
from August 20 to 21, 1968 the Warsaw Pact troops entered Czechoslovakia in an 
involuntary manner. This started the so-called normalization years, which were sup-
posed to stop the reforms that had started and the return of political power under 
the leadership of the Soviet Union.

The Velehrad Pilgrimage of 1985 (7 July 1985) can be considered an important 
event, expressing the first mass protest communist power during the normalization 
period. This celebration to mark the 885th anniversary of the death of St. Methodius 
declared and the strength of God’s believing people, who were not afraid to express 
their religious opinion. It is worth mentioning that Prague Archbishop František 
Tomášek also invited The Slavic Pope John Paul II to this ceremony. The broadcasting 
of Free Europe Radio commented at the time, saying that if it did happen, it would be 
a political sensation of the first order. Of course, nothing like this could have happened. 
The Communists were mindful of what happened after the Pope’s visit to Poland, 
when our neighbors suddenly raised their heads. Two years after Karol Wojtyla was 
elected Pope, the Solidarity trade union movement was formed, with communists 
across Eastern Europe horrified by what was happening. It would be hard to imagine 
that anything like this could have happened in Czechoslovakia at that time, but the 
regime was so rigid that it was terrified by the idea of any change13. Several tens of 
thousands of religious people, mostly from Moravia and Slovakia, during the speech 
of the Papal legate, Cardinal Agostino Casaroli, who spoke Czech among others, as 
well as the Czech Cardinal Tomášek, who read the Pope’s letter, made it clear that the 
time of a new beginning was coming.

The third significant moment was Bratislava’s memorable Good Friday, when 
a peaceful gathering of believers was held on 25 March 1988 in Hviezdoslavovo Square 
in Bratislava. This candlelight vigil of praying people gave another big boost to the im-
pending changes, i.e., the fall of the communist regime, and we do not want to forget the 
130 arrests14. Everything was set up for events taking place on November 17, 1989...

c/. Post-revolutionary years, showing the horizon of a happy future
The turning point between the time of religious freedom and the future established 

years was the historic papal visit to post-November Czechoslovakia. It is interesting that 
all three stops of John Paul II were directed to the premises of the above mentioned, 
i.e., Prague – Velehrad – Bratislava (April 21–22, 1990), which in such a symbolic 
way connected the past suffering with the joyful expectation of the arrival of Christ’s 
envoy. It was his words in Prague’s crowded St. Vitus Cathedral that pointed truthfully 
and in the right direction of the new path, but also the cautious fear of future years:

“The Pope’s visit, the first in the more than 1,000-year history of Christianity in 
these countries, symbolically closes one stage of your journey and opens up another. 
This decades-long phase enters the Catholic Church’s 2,000-year history as a chapter 

13 Cf. Jandourek, J. (2013). Velehrad 1985: Den, kdy jsme vypískali komunisty (online). Retrieved from: 
https://www.reflex.cz/clanek/info-x/51040/velehrad-1985-den-kdy-jsme-vypiskali-komunisty.html

14 Ch. J. et al. Korec, Bratislavský Veľký piatok. LÚČ, Bratislava 1994.



ARTICLES

74

of hard but glorious. You have been brought out of the subjugation, and you stand at 
the beginning of the restored work. However, this renewal also includes considering 
and appreciating the fruits of what you have just been through. You were called the 
“silent church”. But your silence was not the silence of the sleep of death. In the order 
of the spirit, the most precious values are born in silence. Build now the temple of the 
free life of your church, not by returning to what was here before your freedom was 
stolen, build only in the power of what you have matured into during persecution. 
(...) The freedom of your church and your nation would not be complete and would 
have shaky and shallow foundations if it were not accompanied by deep moral and 
spiritual renewal. Here I see the great mission of believers in your society today. You 
have the destiny of those who have sacrificed their lives and their freedom in recent 
years, and indeed in your entire history. It is a big sowing. Do not suffocate her and 
do not waste it!”15.

d/. Reality of the present
Thirty years have passed since the once uttered but unforgettable sentences of 

Peter’s successor. It is appropriate not only at the end of this time, but also by expe-
rience, to seek a credible answer to his memorable words full of hope, but also by 
our responsibility to accept them as ours. After all, it was in this solemnly established 
program, presented by worldwide moral authority, that John Paul II wanted to give us 
some guidance on how best to sow the “new sowing” in the strength of the years suf-
fered. We must sadly state that these words of his, based on morality and the spiritual 
aspect, have largely passed with their credible effect. It was these two fundamental 
anthropological dimensions that began to face deep crisis in the early years of dem-
ocratic Czechoslovakia, causing some unwritten anti-church social settings. Although 
the situation has been a democratic position after all these years and today, the reality 
of discriminatory events is evident in the constant threat to the authenticity of human 
rights, based on justice and the correct off shot of general good. We are thinking here 
of several sensitive topics that the Church places in a discredited role, where the power 
of reciprocally created media massages not only blocks its right to “stand up for the 
truth”, but also, often, unfortunately shamefully mocks it. Let us only remember the 
many discussions on the fundamental issues of life, such as abortion, euthanasia, ar-
tificial insemination, social policy, etc. It is precisely this liberal-atheistic wing that 
pushes religion and its representative into an artificially fabulized scenario. Thus, 
its “Czech story” holds a socially marginal meaning. As a crown to all this, the topics 
of property and its restitution policies, which have been discussed by the public for 
a long time, give, paradoxically aptly, precisely in this sphere.

3.   Discrimination against unemployed women and single women
The third group discriminated against that we want to take part in this paper is 

a significant number of unemployed and single women. It is in their case, in the difficult 
years of the communist regime, but also thirty years after its expiration, that we see 
how, in the limited possibilities of its existence, it had to face a whole range of prob-
lems. It is worth noting that it was the socialist pre-November era that was based on 
near-zero unemployment rates. The following facts point to a completely opposing 

15 Jan Pavel II v Československu 21.–22. dubna 1990, Zvon, Praha 1990. 
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view16. It was these women, who were often without any means and sometimes with-
out a roof over their heads, including young children, who survived thanks to the help 
of relatives and people courageous in standing up to the dictates of the regime. How 
did this happen in the usual way? After 1948, the post-war process of nationalization 
in Czechoslovakia continued as a process of transfer of private property to the social 
property of a totalitarian state. People who lost their trade profession or private firms 
and refused to enter the socialist form of work for any reason were mostly imprisoned 
or deployed to socialist labor camps. The wives of these courageously defiant men 
remained largely out of work. They were given the status of “housewife”, or “country 
widows”, and never received any support social benefits, no pension, or received 
a pension so low that it was impossible to make a decent life out of it.

Another discriminated category of the time, and to some extent the present, we 
see in the position of pregnant women who have not been admitted to any employ-
ment based on a compulsory gynecological entrance examination, and who were left 
without any funds at the decision of the Communist Party. It was a so-called hidden 
unemployment resulting from discrimination against women in the labor process. 
Pregnant women received no social benefits in the socialist “well-being”. Hence the 
“obligation” to marry due to pregnancy. If this was not possible, the single mother had 
to be taken care of by parents or relatives. In this context, we must say that mothers 
who were not sure about the paternity of the child were not entitled to maternity 
benefits or child benefit. Today, the situation is similar when we see a number of 
these singles relying on a minimum state contribution. It is incomprehensible that 
in the thinking of modern thinking we conclude that a woman who does not secure 
her breadwinner must take care of herself, otherwise she has no right to have a child!

Finally, we should not forget the constantly discussed issue of the (non)provision 
of sexual services to superiors and its impact on employment. Discrimination against 
women in workplaces in this area was very high in the age of socialism, when many 
of them had to face vulgar abuse, dismissal, or transfer to a worse job, which officials 
retaliated against women for sexual rejection. Marital infidelity in this regard has not 
long been considered a reason for divorce. It was widely known that infidelity with 
an official or another influential man could be the way to achieve private goals17.

4.   Labor market and pay inequality between men and women
The general benefit of society requires that, in the context of the human rights of 

all men and women, it develops and constantly take care of the principle of balance 
also in an area such as the labor market and, with it, equal pay. It is the phenomenon 
of state power that is intended to maintain this balanced approach, both at the level 
of state and, above all, in the private sphere18. We must state that the reality is not 
based on the truth of the above judgment, as we see not only in the post-war com-
munist regime (see monetary reform 1953),19 but also subsequently for subsequent 
years, intertwined with the present.

16 K. Kaplan, Únor 1948. Epocha. Prah 2018.
17 Cf. Říhová, V. (2010). Seriál o zaměstnanosti a nezaměstnanosti: Dobře utajená nezaměstnanost. In 

Britské listy (online). Retrieved from: https://legacy.blisty.cz/art/52096.html
18 Cf. John XXIII, Pacem in terris 65. In Sociální encykliky (1891–1991) (p. 197). Zvon, Praha 1963.
19 K.. Kaplan, Sociální demokracie po únoru 1948. Doplněk, Brno 2011.
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a/. Labor market after 1948
The post-war period of Czechoslovakia began to evolve according to the model 

of the Soviet Union, which largely underlined the events of the Communist coup in 
February. Both men and women of the eastern bloc had a legal obligation to work and 
participate in the labor market. The regime at the time encouraged women to enter 
employment, resulting in the establishment of nursery schools and kindergartens, as 
opposed to the Western system, which tended to push women out of the state sector 
so that they could take care of family backgrounds in the best possible way, where 
the priority was primarily in the care of husbands and children20. The main reason 
for this communist-style system was for working-age women to strengthen the labor 
market, leading the country out of a sinking economic crisis in the postwar period. 
In Czechoslovakia, the economy began to be centrally planned in the implementation 
of the so-called five-year plans. They stated exactly how much each item will be pro-
duced and where it will be produced, at what price, what wages will be, how many 
workers will be in each company, etc. This centrally directive planning has led to 
women starting their jobs alongside men. This was then reflected in the distribution 
of their daily lives. During the 1960s and 1980s, for example, the time women spent 
on paid work gradually extended. In 1961 it was 7.2 hours per day, in 1980 it was 
already 8.4 hours per day. It is important to mention that, while the state supported 
the entry of women into the labor market, the issue of division of labor in the home 
remained unresolved. Housework and childcare were constantly perceived as female 
activities, and women became burdened with a so-called double burden.

Neither the need for paid work nor the promotion of women in the labor market 
meant a level playing field for men and women. Many studies show that despite the 
state-declared emancipation of women (especially in the labor market), there was 
a significant discriminatory gender pay gap. In this respect, it should be borne in mind 
that the economy of that time had its distinctive specifics. For example, artificial em-
ployment, systematic redistribution of work, an entitlement system of social secu-
rity or evaluation of work that was not based on personal commitment or skills. The 
labor market thus offered a wide range of jobs that were not performance oriented. 
It was mainly used by employed mothers, as they could better combine work and 
childcare. The most fundamental consequences of such a labor market can include 

20 Cf. „Work for the household, for the family and for oneself must also be recognized as a separate form 
of human activity. For a long time, this sphere was seen as a zone of shadow work. It has been repe-
atedly referred to as reproductive work. In a seemingly innocent connection with the concept of „re-
production of labor power“ used by Karl Marx, all work was included in this concept, which serves to 
maintain individual working capacity and to ensure the preservation of the working population. Time 
without work, so-called free time, was thus reduced to its nature of reproductive time. The work in 
the family was therefore viewed only from the point of view of reproducing the working population 
necessary for the future. However, this is not justified either due to the ethically reflected determina-
tion of the relationship between work and leisure, or due to the intrinsic value of the work that pe-
ople devote to raising children and youth, cultivating partnerships and friendships, or caring for the 
sick and elderly family members. We must also consider those people who live alone and take care 
of themselves, especially in the form of their own work. For all similar cases, the term „reproducti-
ve work“ is completely inappropriate. Therefore, I propose to summarize the whole area of the term 
„work for myself and family“. This concept includes both domestic work in the family and in a single-
-member household, as well as various activities connected with education, care and work on rela-
tionships“. W. Huber, Etika. Základní otázky života. Vyšehrad, Praha 2016. 
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a deterioration in women’s labor market position, widening gender segregation and 
a high gender pay gap21.

b/. 21st century labor market in the context of wage policy
If we were looking for what this discriminatory problem is, even in today’s days, 

we could point to four fundamental aspects. We see the first in the historically given 
role of man and woman. A man is “standard” in society considered the breadwinner, 
a woman is seen as the one who takes care of children and the household. This ste-
reotype persists to a large extent in the conditions of the Czech Republic, although 
there is no shortage of differences, especially in places of large cities.

The second reason is seen in career breaks for women who care for their children. 
In the Czech Republic, we observe the longest parental leave in Central European 
conditions, which indicates their deepening, i.e., declining qualifications, and some 
of them will not return to work.

Another reason why women, unlike men, receive lower salaries is the undervalued 
jobs in which they carry out their professional activities, such as health, education, 
services, etc. It is statistically confirmed that the biggest wage gaps are seen among 
university-educated people; women with the highest education tend to be up to a third 
less paid than their colleagues.

Finally, in the roles of the tender sex, we encounter a psychological aspect, and 
that is their low self-esteem, which is negatively reflected in the sphere of the labor 
market. Women are generally underestimated and do not want higher rewards. They 
distrust each other, they expect others to appreciate them, because they recognize 
the quality work they do, which they do not usually do. Women less often negotiate 
their salaries. This is what they pay in old age, when they have lower pensions, and 
much more often than we see in the male population, their propensity for life is ac-
companied by poverty22.

Conclusion
With a contribution, the concept of which consists of an overview communication, 

we want to show at the final phase also its application solution in terms of everyday 
practice. In other words, we want to set out ways to best respond to and defend 
against discriminatory intrigue. This is the so-called conciliation methods, which pri-
marily include out-of-court negotiations, which are usually the most effective against 
discriminatory defenses. The affected party, with the intention of this initiation, by 
direct communication asks the person who is guilty against him to negotiate a quick 
remedy. It is appropriate to describe the situation in a factual way: what happened, 
why the person affected considers that it is discrimination, what impact discrimina-
tory behavior has had on the disabled person and what remedy he is asking for. In 
some cases, for example, in the exaggeration of one’s own emotions, it is advisable 
to consider third-party intervention.

21 Cf. Křížková, A., Pospíšilová, K., Maříková, H. & Marková Volejníčková, R. (2018). Rozdíly v odměňování 
žen a mužů v ČR. Pracoviště, zaměstnání, stejná práce a rozklad faktorů. Praha: MPSV (online). Retrie-
ved from: https://www.rovnaodmena.cz/www/img/uploads/34c5639c.pdf

22 Cf. Hovorková, K. (2019). On čtyřicet tisíc, ona dvaatřicet. Rozdíl v odměňování je alarmující, říká ana-
lytička (online). Retrieved from: https://zpravy.aktualne.cz/finance/on-ctyricet-tisic-ona-dvaatricet-
rozdil-v-odmenovani-zen-a-m/r~3fb7e29640c311e9b6a9ac1f6b220ee8/
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This brings us to the second proven method, i.e., settling a discriminatory solu-
tion, and that is the presence of a third, neutral party. We are talking here about the 
role of a mediator who, unlike an arbitrator or judge, does not decide the dispute, 
does not give the truth to one party or another, nor makes recommendations on 
what should or should not be done. His mediation position is to encourage parties 
to communicate openly and seek a solution that leads to a mutually acceptable 
agreement. An outcome that all those presents have agreed together and can vo-
luntarily accept. In the Czech Republic, several organizations with a list of certified 
mediators offer this service.

If these recommended methods are not taken in their intensity, it is advisable to 
proceed to other proven processes. One of them is several supervisory bodies, which 
are legally mandated to combat discrimination in society. To this end, they have certain 
public mechanisms. The most important public means of combating discrimination 
is a fine. It should be noted that some authorities may also revoke a discriminatory 
act or even prohibit the activities of a person who has discriminated.

Media coverage is another proven, yet highly effective, method of defending against 
discrimination. It is about publishing things in the media, especially in printed new-
spapers or magazines, on television, on radio or in news websites on the internet. If 
the overall sound of the media report is negative for the person who discriminated, 
this fact can cause serious problems (bad reputation, loss of job, etc.) So many people 
accused of discrimination will back away from unwanted publicity, either complying 
with the discrimination victims or agreeing to another settlement.

The last option for them to achieve thematic compensation is judicial protection, 
which, of all the alternatives listed, has the most complicated positional framework 
(financial fees, long waiting times, including appeal bodies, etc.). Therefore, it is up to 
the affected party to consider whether to take such a step. In this case, the discrimina-
ted person should prepare that the moment the counterparty learns about the filing 
of an action, relations may deteriorate significantly, which may culminate, for exam-
ple, in employment relations with the employer’s efforts to get rid of the worker23.

Summary:
The contribution in its four perspectives on the current discriminatory topic wants 

to show not only the years of totalitarian regime of the last century, but also its present 
element of the present day. The selected chapters, as a suitable sample to understand 
the presented matrix, want to show in the most faithful way possible the problem 
of everyday life and its public discourse through descriptive analysis. We are talking 
about one person’s disadvantageous behavior towards another, or the treatment of one 
person with another, which can, for example, result in a disadvantage to a particular 
injury, or in certain areas or situations laid down by law. The study shows that we 
see the discriminatory element not only in the activity of the negotiations, but also 
so many times in the “passive” omission to take a fundamental step, especially when 
it is an important moment in the suppression of human rights (see Chapters 1 and 
2), or, for example, the work section defined by us (see Chapters 3 and 4). Although 
the submitted article is designed based on an overview communication, it is time to 

23 Cf. Čižinský, P. et al. (2006). Diskriminace. Manuál pro pracovníky institucí (online). Retrieved from: 
https://poradna-prava.cz/data/images/diskriminace.pdf
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note that in its conclusion we find an aspect of the application solution that offers 
alternatives to the best possible basis.

Keywords: discrimination, socialism, 1948, freedom, Roma people, church, moth-
ers, women

Streszczenie:
Obecność dyskryminujących paradygmatów i instrumentów epoki realnego socjali-

zmu we współczesnej (czeskiej) kulturze
Artykuł przedstawia cztery perspektywy poświęcone temacie dyskryminacji, uka-

zując ją nie tylko na przestrzeni totalitaryzmu minionego stulecia, ale również na jej 
obecność w świecie współczesnym. Wybrane rozdziały, niczym próbka do właściwego 
zrozumienia tematu, wskazują na problemy życia codziennego oraz ich publiczne 
roztrząsanie. Mowa tu o niewłaściwym postępowaniu konkretnej osoby w stosunku 
do drugiej, co może przynieść niekorzystne, wymierne szkody prawne w konkretnych 
obszarach i sytuacjach. Element dyskryminacji nie znajduje się wyłącznie w aktywnej 
działalności, ale również i w braku zasadniczego działania, zwłaszcza w przypadku po-
gwałcenia praw człowieka (patrz rozdział 1. i 2.) lub w nami wyznaczonym dziale pracy 
(patrz 3. i 4. rozdział). Aczkolwiek artykuł założony jest na bazie raportu, należy jednak 
zwrócić uwagę, iż zawiera on również alternatywy możliwych jak najlepszych rozwiązań.

Słowa kluczowe: dyskryminacja, socjalizm, rok 1948, wolność, Romowie, kościół, 
matki, kobiety
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w Polsce – raport z badań
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Profesor nauk ekonomicznych o specjalności nauki o zarządzaniu. Pracuje w Akademii Wojsk Lądowych 
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le Centrale Paris na specjalności Zarządzanie Systemami Przemysłowymi. Wielokrotnie uczestniczyła 
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mi, Nowa Ekonomia Instytucjonalna. Danuta Mierzwa jest autorką ponad 195 oryginalnych prac twór-
czych oraz wielu monografii z tych dziedzin.

Wstęp
Podstawą funkcjonowania każdej organizacji jest stworzenie odpowiedniej kultury 

organizacyjnej. Uniwersytety to najstarsze organizacje, które zachowały ciągłość.Bez 
nich współczesna cywilizacja wyglądałby zupełnie inaczej. Nauka jest sferą szczególną. 
Z jednej strony wymaga autonomii by mogła się rozwijać, z drugiej jest to sfera za-
ufania publicznego. Współczesna gospodarka oparta na wiedzy powoduje, że więcej 
wiemy o procesach realizowanych w firmach, lepiej możemy je kształtować i więcej 
mieć z nich korzyści. 

Przekształcanie kultury organizacyjnej jest procesem i dokonuje się pod wpły-
wem głębokich zmian kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Dotyczy to rów-
nież uczelni wyższych. Celem nowej Ustawy 2.0 jest wypracowanie skutecznych 
rozwiązań w sferze zarządzania uczelnią wyższą, a w szczególności doskonalenia 
jakości kształcenia. Poszukiwania dotyczą nowego modelu uczelni wyższej nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie.

Przyczyną odchodzenia od klasycznej formy uniwersytetu są zmiany w finansowania 
uczelni przez państwo, biurokratyzacja uczelni, komercjalizacja nauki, rozwój konku-
rujących instytucji oraz większa dostępność do nauki. Klasyczny model uniwersytetu 
opierał się na kulturze zaufania, która opierała się na autorytecie kadry profesorskiej, 
podczas gdy kontrola czyni źródłem autorytetu zarządzających i tworzone centralne 
regulacje1. W kulturze kontroli trzeba udowadniać i udokumentować produktywność 
oraz efektywność uniwersytetu i jego pracowników. 

W interpretacji funkcjonowania uczelni jako organizacji trzeba brać pod uwagę 
oddziaływanie kultury organizacyjnej, która nie jest biernym medium poddanym 
sterowaniu, lecz aktywnym podsystemem.

1 Ł. Sułkowski, Kultura akademicka: koniec utopii?, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2016,



ARTICLES

82

Na etapie transformacji jest opór ze strony konserwatywnej kultury akademickiej. 
Autonomia i swobody akademickie znajdowały odzwierciedlenie w odpowiedzialnym, 
ale mało sformalizowanym i restrykcyjnym podejściu do dydaktyki i prowadzenia badań. 
Powstaje tutaj napięcie pomiędzy formalizmem, policzalnością i precyzją kontroli, 
a otwartością, autonomią i swobodą kultury zaufania. Założenia i cele nowej ustawy 
oraz sposoby jej wdrażania wywołały dużo emocji i krytyki wśród akademików. To 
między innymi skłoniło Autorkę do udziału w publicznej dyskusji.

Celem artykułu była diagnoza kultury organizacyjnej uczelni wyższych w opinii 
pracowników i władz uczelni. Analizie poddane zostały czynniki kształtujące kulturę 
organizacji uczelni wyższych, czynniki zapewniające spójność tej organizacji, czyn-
niki i wartości, które kształtują i są postrzegane przez pracowników naukowych jako 
kryteria sukcesu organizacji.

Jest to fragment wyników szerzej prowadzonych badań. Problem jest złożony 
i powinien być rozpatrywany w różnych aspektach. Autorka zdaje sobie sprawę 
z niedoskonałości tego opracowania. Stanowi ono bowiem przyczynek do dyskusji 
i dalszych pogłębionych badań. 

1.   Metody badawcze.
Aby postawić właściwą diagnozę, skorzystano z metody – analizy i krytyki piśmien-

nictwa, metody heurystycznej, opisowej, obserwacji uczestniczącej, komparatystycznej 
oraz metod ilościowych. W tym przypadku został użyty zmodyfikowany przez Autorkę 
kwestionariusz ankiety (Organizational Culture Assessment Instrument – OCAI), 
wg  K.S. i Quinna R. E2. Miał on na celu wskazać typ kultury jaki występuje w danym 
momencie w organizacji oraz typ kultury pożądanej przez pracowników. Metoda ta bada 
daną kulturę organizacyjną w oparciu o model wartości konkurujących: elastyczność 
i swoboda działania versus stabilność i kontrola oraz orientacja na sprawy wewnętrzne 
i integracja versus orientacja na pozycję w otoczeniu i zróżnicowanie. Wg Camerona 
K.S. i Quinna R. E w/w Autorów wyróżnić można cztery główne typy kultury: klan, 
adhokrację, hierarchię i rynek. Umożliwiło to ustalić charakterystyczne cechy kultury 
organizacyjnej badanego podmiotu. Autorka artykułu zmodyfikowała kwestiona-
riusz dodając kolejne pytania,które odpowiadają postawionym celom w artykule.

Podstawą do wykorzystania tego kwestionariusza (OCAI) był fakt, że był on wykorzy-
stywany w wielu sektorach gospodarki, jak np. opieka zdrowotna oraz oświata, ale również 
używały go organy władz lokalnych, szkoły pomaturalne, uniwersytety oraz wojsko3,4. 

Analiza wyników i ich prezentacja została przedstawiona na układzie współ-
rzędnych, przeznaczonego specjalnie dla opisanego kwestionariusza OCAI. Dzięki 
uzyskanym wynikom, ukazano typy i profile kultury organizacyjnej.

Badanie przeprowadzono w 2020 i 2021 r. a ankietę skierowano do 7 ośrodków 
akademickich. Dobór próby badawczej był celowy, a respondentami byli pracownicy 
naukowo – dydaktyczni ze stażem pracy dłuższym niż 5 lat. Próba badawcza stanowiła 
35 procent wszystkich respondentów w dwóch grupach badawczych.

2 K. S. Cameron, R. E, Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Model wartości konkurujących, 
Wyd. II poszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

3 M. K. Wyrwicka, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie usługowym, Wyd. Politechniki Po-
znańskiej, Poznań 2010, s. 85.

4 K. S. Cameron, R. E. Quinn, op. cit., s. 13
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Jedna grupa to byli pracownicy naukowi, którzy mają wpływ na zarządzanie uczel-
nią. Do nich zaliczono pracowników będących ściśle we władzach uczelni jak również 
samodzielnych pracowników naukowych, którzy zasiadają w różnych organach i ciałach 
kolegialnych uczelni. Mają oni również wpływ na kształtowanie misji i strategii uczelni. 

Drugą grupą badawczą byli niesamodzielni pracownicy naukowo dydaktyczni, któ-
rych zaliczono do podwładnych. W związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, że 
opinia respondentów, ich odczucia oraz doświadczenia będą miały większy wpływ na 
prawidłowe określenie istniejącego typu i profilu kultury organizacyjnej wybranych 
ośrodków. Ze względu na ograniczony rozmiar artykułu, wybrano fragmenty badań 
całościowych. Autorka wybrała te fragmenty, które odpowiadają na postawione cele 
w artykule i które jej zdaniem prezentują, sądy i odczucia dużej grupy pracowników 
w odniesieniu do wprowadzanych zmian w nowej reformie szkolnictwa wyższego.

2.   Istota kultury organizacyjnej
„Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowie-

czeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie we-
wnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę 
we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmy-
ślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra – i staje się 
podstawowym dobrem ludzkich wspólnot”5.

Jan Paweł II
Na potrzeby niniejszego artykułu dokonano przeglądu literatury i wyróżniono 

dziewięć definicji kultury organizacyjnej przedstawionej w tabeli 1.
Kultura” jest wieloznacznym pojęciem, o czym świadczyć może fakt, iż istnieje 

ponad 150 jej definicji6,7.Wydaje się to być z jednej strony czynnikiem utrudnia-
jącym dokładne zrozumienie „kultury organizacyjnej”, ale z drugiej staje się rzeczą 
przydatną i pomocną w zgłębianiu jej istoty. Literatura wyróżnia dużą ilość sposobów 
pojmowania kultury organizacyjnej. Bliskoznacznymi, zamiennymi pojęciami są: kul-
tura organizacji, kultura przedsiębiorstwa, kultura firmy8. 

Można wyróżnić dwa główne podejścia do wytłumaczenia istoty kultury organizacji. 
Pierwsza definicja określa organizację jako kulturę – „system wiedzy”. Wtedy każdy 
z pracowników organizacji może pojmować ją indywidualnie, za pośrednictwem swego 
umysłu Natomiast drugie podejście zakłada, że kultura organizacyjna jest jednym 
z elementów organizacji, dzięki czemu możliwe jest jej sprawne funkcjonowanie9,10,11.

5 Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha, I Pielgrzymka do Ojczyzny, 
Gniezno, 03.06.1979.

6 G. Hofstede, G. J, Holfstede, M. Minkov, Cultures and Organisations Software of the Mind, wyd.3 McGraw 
Hill Professional, 2010.

7 E. H. Scheine, Culture; The missing koncept in organisation studies,. Aadministrative Science Quarterly 
1996, 41, nr 2s.229–240.

8 A. Wojtowicz, Istota i modele kultury organizacyjnej – przegląd koncepcji, [w:] Zeszyty Naukowe MWSE, 
Tarnów, 2004 nr 5.

9 B. Olszewska (ed.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem na progu XXI wieku, Wyd. Akademii Eko-
nomicznej, Wrocław, 2007, s. 249.

10 K. Perechuda (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja 
Wydawnicza Placet, Warszawa, 2000.

11 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Edition II zmienione, Pol-
skie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 66.
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Kultura organizacyjna stanowi osobowość danej organizacji, którą tworzy „zestaw 
założeń oraz wartości” powstających m.in. w momencie rozwiązywania problemów 
adaptacji organizacji do otoczenia oraz tworzenia wewnętrznej wspólnoty. 

Tab. 1. Wybrane definicje pojęcia kultury organizacyjnej

Autor Definicja kultury organizacyjnej

Dessler, Turner Wartości, wierzenia, wzory zachowań, zdolność pojmowania, założenia, normy, 
spostrzeżenia, emocje i uczucia, które są podzielane przez członków organizacji12.

C. Sikorski
„Zbiór norm społecznych i systemów wartości, które są stymulatorami zachowań 
członków instytucji istotnych z punktu widzenia stosunków mających znaczenie dla 
realizacji określonego celu, a zachodzących w czasie i przestrzeni między ludźmi 
oraz między ludźmi i elementami aparatury”13.

J. Penc
„Historycznie wykształcony system wartości, norm, postaw i wzorców zachowań, 
które są symulatorami zachowań członków organizacji i oddziałują na kształtowanie 
się jej stosunków z otoczeniem. Kultura ta odnosi się zarówno do wewnętrznego 
życia organizacji, jak i zgodnego współżycia z otoczeniem, w którym ona działa.”14

A. Stachowicz-
Stanusz

„Kulturę organizacyjną można rozumieć (…) jako charakterystyczny dla każdego 
przedsiębiorstwa system procesów, które łączą (integrują i wzajemnie na siebie 
oddziałują) preferowane przez kierownictwo i pracowników wartości oraz normy 
społeczne i kulturowe z ich podstawami15 oraz sposoby, w jakich te podstawy od-
działują i kształtują zachowania organizacyjnej. Kultura organizacyjna w tym rozu-
mieniu to fenomen społeczny, na który składają się m.in. relacje między wartościami 
i normami a sposobami organizowania struktury przedsiębiorstwa, sposobami 
i kryteriami wyborów strategicznych oraz kierowania ludźmi w firmie”.

M. Holstein-
Beck

„Sposoby zachowania się ludzi w procesie pracy niezależnie od tego, czy i jak są 
podporządkowane celom przedsiębiorstwa, pracowników i grup” .

M. Armstrong
„Zbiór wspólnych przekonań, nastawień, celów i wartości przedsiębiorstwa, który 
wprawdzie nie musi być wyrażony, lecz który bez specjalnych nakazów kształtuje 
sposób, w jaki działają i współdziałają pracownicy, oraz silnie wpływa na sposób 
wykonywania zadań”16.

S. M. Davies „Wzorzec wyznawanych przekonań i wartości, nadający pracownikom przedsię-
biorstwa sens działania i dostarczający im reguł zachowania się w ich organizacji”17.

E. Schein
Wzór podzielanych, fundamentalnych założeń, które dana grupa stworzyła, rozwią-
zując problemy adaptacji do otoczenia i integracji wewnętrznej. Wzór można uznać 
za obowiązujący. Jest on wpajany nowym członkom organizacji jako prawidłowy 
sposób rozwiązywania problemów18 .

E. Jacques
Zwyczajowy lub tradycyjny sposób myślenia i działania, który jest w pewnym stopniu 
podzielany przez członków organizacji i który nowi pracownicy muszą przynajmniej 
częściowo zaakceptować19 .

Źródło: Opracowanie własne.

12 G. Dessler, A. Turner, Human Resource Management in Canada, Prentice-Hall Canada Inc., 22. Scarbo-
rough, Ontario,1992 .

13 C. Sikorski, Organizacja, kultura, mentalność pracowników, „Problemy Organizacji”, 1985, No 3—4, 254.
14 J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010.
15 A. Stachowicz-Stanusch, Zarządzanie poprzez wartości. Perspektywa rozwoju współczesnego przedsię-

biorstwa, Monografia. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
16 M. Armstrong, Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, s.115.
17 Z. Kłos, Zarządzanie przez jakość a kultura organizacyjna, Problemy Jakości, 1998, No 4, s.17.
18 E. H. Schein, Organizational Culture and Leadership, San Francisco,1992, s. 6.
19 E. Jacques, The Changing Culture of a Factory: A Study of Authority and Participation in a Industrial Set-

ting, Tavistock, Londyn 1951.
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Na ukształtowanie kultury organizacyjnej mają wpływ czynniki wewnętrzne oraz 
zewnętrzne. Te czynniki są ważne w momencie podjęcia decyzji o zarządzaniu okre-
śloną kulturą organizacyjną, albo o jej modyfikacji.

W literaturze przedmiotu, kultura organizacyjna często wymieniana jest jako jeden 
z głównych czynników warunkujących ogólny sukces danej organizacji. Jest ona jednak 
często pomijana w procesach restrukturyzacyjnych, co jednoznacznie negatywnie wpływa 
na efekty organizacji. Bywa też często niedoceniana, ponieważ jej składowe elementy 
takie jak: wspólne wartości, założenia, wspólny punkt widzenia, wydają się być oczywi-
ste, co prowadzi do błędnego wniosku, iż nie wymaga ona żadnej świadomej kontroli, 
bądź kształtowania jej w sposób intencjonalny. Poczucie wartości pracowników oraz 
często nieuświadomione, niepisane zasady postępowania, mimo, iż są niewymierne, to 
w bardzo znaczący sposób przyczyniają się do utrwalania systemu, jakim jest organizacja. 

 Kultura organizacyjna jest niezwykle trudnym do uchwycenia fenomenem i pomimo 
100 lat badań oraz wysiłków analityków nie udało się sformułować powszechnie 
przyjętej definicji20. Niektórzy badacze wręcz postulują całkowite odrzucenie defi-
nicji kultury jako bezużytecznej lub szkodliwej21.

Kulturę organizacyjną należy pojmować kompleksowo, każde ujęcie tego pojęcia 
w konkretne ramy zawęża jego znaczenie. Organizacja jako system, posiada wiele 
zmiennych, które koegzystują oraz współzależą od siebie. Kultura organizacji może 
być postrzegana jako jeden z jej elementów, obok strategii i struktury. 

Kształtowanie się kultury organizacyjnej może przebiegać w sposób stopniowy, 
gdy poprzez rozwiązywanie napotykanych problemów i pokonywanie przeszkód, 
organizacja nabiera nowych doświadczeń. W tym przypadku gromadzenie wiedzy 
zdobytej w trudnym okresie oraz sposób, w jaki przechodzi ona kryzysy, prowadzi 
do wypracowywania konkretnej kultury organizacyjnej. Zdarza się, że kultura organi-
zacyjna utworzona zostaje na samym początku działalności, przez jej twórcę. Niekiedy 
kształtowanie kultury organizacyjnej jest procesem przeprowadzanym świadomie, 
dzięki wyznaczonym przez organizacje zespołom specjalistów, którzy za zadanie mają 
w systematyczny sposób usprawnić jej funkcjonowanie22.

Większość autorów zgadza się, iż pojecie kultury wiąże się z wartościami uważanymi 
za oczywiste o których się nie mówi, wspólnymi oczekiwaniami i definicjami charakte-
ryzującymi organizacje i ich członków. Czyli dominuje podejście funkcjonalne, oparte 
na koncepcji socjologicznej. Gros dyskusji dotyczące kultury organizacji23,24 kończy 
się konkluzją, że kultura jest cechą organizacji pełniącą funkcję spoiwa społecznego 
zapewniającego jej trwałość.Ludzie na ogół nie zdają sobie sprawy z modelu kultury 
swojej organizacji, dopóki nie zostanie on zakwestionowany, dopóki nie zetkną się 
z nową kulturą, albo dopóki nie zostanie ona ukazana i wyjaśniona25.

20 D. Matsumaot i S. H. Yoo, Toward a New generation of cross-cultural research, “ Perspectives on Psy-
chological Science “ 2006 , Vol 1(3)s. 233.

21 P. Krzyworzeka, Kultura organizacyjna – ślepa uliczka teorii organizacji, Management and Business 
Administartion . Central Europe 2012, nr.1, s.73.

22 K. S. Cameron, R. E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana: model wartości konkurujących, 
Warszawa 2015, s. 18–19.

23 K. S. Cameron i D. R. Ettington, The coceeptual foundations of organizational culture, Higher Edukation; 
Handbook of Theory and Research, Agathon New York, 1988.

24 J. A .Chatman, K. A. Jehn, Asseessing the Relationship between Industry Characteristies and Organizatio-
nal Culture; How different Can You Be?, The academy of Management Journal1994, t.37, nr 3, s.522–553, 

25 Tamże, K. S. Cameron, s.28.
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3.   Rodzaje modelowych strategii zarządzania uczelniami.
Robert Birnbaum zaproponował cztery modele organizacji akademickiej; kole-

gialny, biurokratyczny, polityczny oraz anarchiczny26. W modelu kolegialnym decyzje 
podejmowane są grupowo na poziomie strategicznym jak i operacyjnym. Rektor jest 
wybierany przez ciała kolegialne na ściśle określony czas i jest postrzegany jako primus 
Inter peres.Fundamentalna jest rola kultury uniwersyteckiej i tradycji akademickiej.

W modelu biurokratycznym dominuje jednoosobowy styl kierowania, który opiera 
się na specjalizacji sformalizowanych prerogatywach decyzyjnych. Lider uczelni jest 
zazwyczaj mianowany przez założyciela uczelni. Kultura organizacyjna opiera się na 
daleko idącej formalizacji, pomiarze i kontroli zarządczej.

W modelu politycznym władza jest rozproszona pomiędzy przedstawicieli róż-
nych grup kluczowych interesariuszy, wśród których najważniejszą rolę odgrywają 
założyciele, kadra akademicka, administracja i studenci. Styl kierowania bazuje na 
negocjacjach i tworzeniu koalicji w celu realizacji projektów.

Model anarchiczny opiera się na słabej zdecentralizowanej władzy oraz rozpro-
szonej strukturze organizacyjnej, która przypomina mintzbergowską adhokrację27.

Dominuje leseferystyczny styl kierowania, który znajduje odzwierciedlenie w li-
beralnej i słabej kulturze oraz tożsamości organizacyjnej. 

Van Vought28zaproponował w 1989 roku dwa rodzaje modelowych strategii i za-
rządzania uczelniami. 

Pierwszy z nich to system bezpośredniego nadzoru przyjęty w większości krajów 
Europy kontynentalnej, drugi natomiast to rodzaj pośredniej kontroli charakterystyczny 
dla krajów anglosaskich (USA, Wielka Brytania, ale również Australia i Nowa Zelandia).

Zauważa się w krajach europejskich postępujący nadzór państwa nad uniwer-
sytetami oraz uczelniami. Uczelnia jest narzędziem realizacji polityki edukacyjnej 
i społecznej pan staw. Polskie uniwersytety publiczne choć poddane supresji pań-
stwa dążącego do realizacji polityki społecznej, nadal jednak w większym stopniu 
są zdominowane przez kolegialny system podejmowania decyzji i przypominają; 
„demokracje przedstawicielskie”.

Ostatnią „stylizowaną wizją” uniwersytetu jest „przedsiębiorstwo usługowe osa-
dzone na konkurencyjnych rynkach”29. Wzorcowym przykładem stosowania rozwią-
zań biznesowych w edukacji wyższej pozostają Stany Zjednoczone.

W uczelniach amerykańskich dominujący nurt zarządzania oparty jest na założeniach 
partycypacji przedstawicieli kluczowych ineteresariuszy w strukturze władzy, nato-
miast prerogatywy lidera ( prezydenta) zarządzającego uczelnią są większe, a władza 
trwalsza w porównaniu z uniwersytetami europejskimi. Wynika to chociażby z braku 
kadencyjności i ograniczonego wpływu senatu uczelni na wybór Rektora ( prezydent 
w uczelni USA)30,31 Rodzaj uczelni warunkuje w znacznej mierze sposób zarządzania nią. 

26 R. Birnbaum, Administrative Commitments and Minority Enrollments: College Prsident’s Goals for Qu-
ality and Access, Review of Higher Education 1988, t.11, nr 4, s.83–174.

27 H. Mintzberg, A. Mchugh, Strategy formation in an adhocracy, Administrative science quarterly 1985 s.160–197.
28 F. Vought Van, [w:] Govermel Strategies and Innovation In Higher Education, Jessica Kingsley, Londyn, 

s.254 (red.), Agencja Wydawnicza Placet 2013 s.11–26. 
29 J. P. Olsen, Tinstitutional Dynamics of the Europen University [w:] University Dynamics and European 

Integration, P, Maassen, J. P. Olsen ( red), Springer, Dordrecht 2007.
30 I. Trakman, Modelling university governance, Higher Education Quarterly, 2008, t. 62 s. 63–83. 
31 T. Parson, G. M .Platt, The American University. Harward University Press, Cambrige 1973.
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Kultura organizacyjna, tożsamość uniwersytetu i etos akademicki są w dużej 
mierze niewymierne i niesterowalne, co oznacza, że jedynie stwarzanie zachęt 
może doprowadzić do ich doskonalenia. Wywieranie nadmiernej presji na kontrolę 
i zmianę kultury może mieć wręcz efekty odwrotne, a wiec wzmagać opozycję, opór 
i rozwój kontrkultur sprzeciwiających się oficjalnej narracji spreparowanej przez 
struktury władzy.

Nadmierna biurokratyzacja niszczy etos zawodowy upodabniając kształcenie 
i pracę naukową do działalności biznesowej lub urzędniczej. Etos akademicki jest 
zorientowany na wartości stanowiące antytezę działalności biznesowej, korporacyj-
nej i urzędniczej. Powoduje to, że systemy kontrolne mają ograniczoną skuteczność 
i są coraz kosztowniejsze, ponieważ wymagają ciągłego doregulowywania i „uszczel-
niana”. Następuje odejście od tradycyjnych wartości, misji i etosu uniwersyteckiego 
na rzecz biurokracji32,33,34. 

Czy istnieje zatem kompromisowe rozwiązanie tego fundamentalnego napięcia 
pomiędzy tradycyjnymi wartościami akademickimi a rynkową presją? Wydaje się, że 
mogłaby nim być perspektywa wielopragmatyczna i neopragmatyczna. Dla rozwoju 
uniwersytetu i pełnienia jego misji kulturotwórczej, demokratycznej, dydaktycznej 
i naukowej potrzebne są dialog i podejście inkluzyjne. Wielość spojrzeń począwszy 
od neoliberalnego aż do radykalnie krytycznego, pozwala zdobyć właściwą per-
spektywę i poszukać rozwiązań praktycznych pozwalających na realizację misji 
uniwersytetów.

Rozwiązanie neopragmatyczne będzie zatem poszukiwaniem równowagi pomię-
dzy potrzebą wprowadzania kontrolowanych zmian a jej kosztami. W konsekwencji 
prowadzonych zmian uniwersytety mogłyby rozwinąć „trzecia misję”, doskonalić 
działalność i zachować ciągłość instytucjonalną35. 

Jaką więc rolę winny pełnić nauki o zarządzaniu?. Powinny one dostarczać metod 
skutecznego zarządzania na wszystkich poziomach. Na poziomie mikro potrzebne 
są uczelniom skuteczne narzędzia monitorowania jakości kształcenia, przepływów 
finansowych i wartości badań naukowych. Nie jest niczym złym stosowanie metod 
zarządzania i doskonalenia i efektywności działań uniwersytetów, ale ważne, aby nie 
zatraciła się w tym misja społeczna. Narzędzia zatem nie powinny być fetyszyzowane, 
co oznacza, że nie wszystko jest wymierne i poddaje się sterowaniu.

Na poziome mezo potrzebny jest rozwój kooperacji pomiędzy uniwersytetami 
a jednostkami z otoczenia społeczno – gospodarczego. Współcześnie dokonuje się 
to za pomocą instytucji transferu technologii, inkubatorów i biur karier. Wymaga to 
jednak przemyślenia ze względu na ograniczoną skuteczność tego typu rozwiązań. 
Na poziomie makro, relacje pomiędzy uniwersytetem a państwem są również przed-
miotem zainteresowania nauk o zarządzaniu, ponieważ tutaj tworzy się strategia 
i polityka edukacyjna oraz kształtuje się ład uczelni. Zarządzanie może dostarczyć 
wartościowych metod i narzędzi sprawozdawczości oraz monitoringu.

32 M. McKelveym, M. Holmen, Learning to Competecin European Universites, From Social Institution to 
Knowledge Business, E. Elgar Publishing Ltd Cheltenham, Northampton 2009. 

33 P. Weingart, Impact of Bibliometries upon the Science System; inadvertent consequences?, Scientome-
trics. 2004, t.62.

34 M. Kwiek, Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce a transformacje finansowania szkolnictwa wyż-
szego w Europie, CPP RPS, 2010 s.370–393.

35 Ł. Sułkowski, Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa 2012, s. 62–121.
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4.   Raport z badań 
Model wartości konkurujących powstał w wyniku badań nad głównymi cechami 

efektywnych organizacji. Lista tych wskaźników została przeanalizowana przez 
Quinna i Rohrbaugha36 pod katem ich pogrupowania. Każda ćwiartka na rysunku 3.1 
otrzymała swoją nazwę oddającą najbardziej charakterystyczne cechy organizacji.

0
5101520253035404550

A B

CD

 A B C D
 Stan obecny 21 22 36 30
 Stan pożądany 41 29 29 17

3.1. Profil kultury organizacyjnej uczelni wyższej. Źródło: Opracowanie własne.

W badanych organizacjach panuje typ kultury hierarchicznej i rynku. Nieznaczna 
dominacja kultury rynku świadczy o potrzebie stabilności wewnętrznej. Wysoki stopień 
sformalizowania i zhierarchizowania, zapewnić ma lepszą i szybsza kontrolę wszystkich 
występujących w organizacjach procesów. Oznacza to, że efektywni przywódcy powinni być 
dobrymi koordynatorami oraz organizatorami37. W badanych organizacjach nacisk kładzie 
się na terminowość, sprawność zarządzania jako na czynniki warunkujące skuteczność or-
ganizacji, co przyczynia się do obniżenia poziomu elastyczności i swobody działania. Kultura 
hierarchiczna i rynku jako przeważająca w uczelniach może jednak wskazywać na pewien 
kryzys tych organizacji. Analiza naniesionych wyników badań wskazuje jednak, że strukturą 
pożądana jest kultura klanu i adhokracji.  Organizacja w której dominuje kultura klanu jest 
przyjaznym miejscem pracy. Ludzie świetnie ze sobą współpracują a firma przypomina wielką 
rodzinę. Przywódcy są traktowani jak mentorzy, opiekunowie. Spójność organizacji zapew-
niają lojalność i przywiązanie do tradycji. Duży nacisk kładzie się na długofalową korzyść, 
jaką daje rozwój osobisty, ważne są też silne więzi i morale załogi. Sukces jest rozpatrywany 

36 R. E. Quinn, J. Rohrbaugh, A Spatial Model of Effectiveness Criteria: ...to Organizational Analysis,” Ma-
nagement Science 29, 1983, s.363–377. 

37 K. S. Cameron, R. E. Quinn, op. cit., s. 46.
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w kategoriach dobrej atmosfery wewnątrz organizacji i troski o ludzi. Organizacja premiuje 
pracę zespołową,uczestnictwo i konsensus. Organizacja w której panuje adhokracja charak-
teryzuje się tym,że jest dynamiczna, przedsiębiorcza i kreatywna. Ludzie chętnie ryzykują. 
Dobry przywódca powinien być wizjonerem, nowatorem i ryzykantem. Tym co zapewnia 
organizacji spójność jest chęć eksperymentowania i innowacyjność. Kładzie się nacisk na 
atrakcyjność zmian i stawianie czoła nowym wyzwaniom. Organizacja koncentruje się 
na własnej pozycji w otoczeniu, o wysokim stopniu elastyczności i indywidualnym stylu. 
Zachęca do swobody i wykazywania się inicjatywą. Wyniki badań wskazują na wysoką 
potrzebę zmiany kultury, w celu wzmacniania poczucia przynależności i wspólnotowości 
wśród pracowników. Istnieje również potrzeba powiększenia przestrzeni w zakresie swo-
bodnego działania uczestników na rzecz organizacji.. Kontrola hierarchiczna, winna zatem 
ulec znacznemu osłabieniu i ustąpić miejsca większej elastyczności działania. 

4.2 Czynniki i wartości kształtujące obecna kulturę organizacyjną.
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3.2 Czynniki i wartości kształtujące obecną kulturę organizacyjną. Źródło; Opracowanie własne

Obecna kultura organizacyjna jest trudno mierzalna. Jest tworzona przez formalne 
przepisy i normy prawne i nie poddaje się łatwo obserwacji. Zdecydowanie na kształto-
wanie wzorców kulturowych ma kadra zarządzająca, ich kompetencje, sposób postrzega-
nia strategii i celów organizacji. Zależy to również od stosowanych technik zarządzania. 
Według Camerona i Quinna, twórców modelu wartości konkurujących powinna zacho-
dzić zgodność między kulturą organizacji a umiejętnościami. Znaczy to tyle, że kiedy styl 
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przewodzenia organizacją jest kompatybilny z górującym typem kultury, przywódcy mają 
większe możliwości i osiągają większe sukcesy. Przekłada się to również na ilość i jakość 
sukcesów jednostek przez nich zarządzanych. Autorzy modelu kładą nacisk na harmonię 
pomiędzy tymi dwoma sferami38. Różnice między obszarami stylu przewodzenia, zarzą-
dzaniem a przeważającym typem kultury w organizacji generować mogą niezadowolenie, 
które stać się może pewnym motywatorem do zmiany systemu, który w perspektywie 
strategicznej powinien być spójny39. Uczestnicy organizacji mają swoje poglądy odnośnie 
kultury i tożsamości uniwersytetu i etosu akademickiego.Te wartości są w dużej mierze 
niesterowalne i w dużej mierze niemierzalne, co oznacza, że nie łatwo jest zmienić systemy 
myślenia, zachowania i postępowanie uczestników. Wydaje się, że radykalizm i krytyka nie 
sprzyja podejmowaniu racjonalnych rozwiązań i dochodzeniu do kompromisowych rozwią-
zań. Jedynie co może przyspieszyć procesy transformacji to stwarzanie zachęt, które może 
doprowadzić do ich doskonalenia. Jednym z rozwiązań może być szukanie kompromisu 
co do ładu współczesnego uniwersytetu. Zmiana modelu uniwersytetu właściwie się już 
dokonała i przedmiotem dyskusji może być teraz tylko stopień urynkowienia nauki wyższej.

3.3. Spójność organizacji.
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3.3. Spójność organizacji. Źródło; oprcowanie własne

Obecnie spójność organizacji jest zapewniana przez formalne zasady i regula-
miny. Duży nacisk kładzie się na wyniki i osiąganie celów. Styl zarządzania prowadzi 
do orientacji na rynek. Wiąże się to ze stanowczością i ekspansywnością. W badanych 

38 Tamże, s. 54.
39 Tamże, s. 69.
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podmiotach preferuje się ostrą rywalizacje, stawia się wysokie wymagania i liczą się 
tylko wyniki. Pracownicy. oczekują innych form współpracy. Preferują pracę zespo-
łową, gdzie panuje powszechna zgoda i uczestnictwo. 

Wg respondentów spójność organizacji zapewni lojalność wzajemne zaufanie i za-
angażowanie pracowników w rozwój organizacji. Typologia kultur wg Deal’a i A. A Ke-
nediego40 i wcześniejsze badania potwierdziły że zmiany kultury idą w kierunku 
stworzenia kultury indywidualistów i kultury zrównoważonej, a odejście od kultury 
hazardzistów i rutyniarzy41. 

Posumowanie
Uczelnie wyższe przeszły w krótkim czasie przez procesy formalizacji i standary-

zacji pracy dydaktycznej i naukowej. Wzorowane na biznesie wdrożone rozwiązania 
przebudowały architekturę organizacyjną uczelni. Coraz bardziej rozbudowana do-
kumentacja pracy akademickiej pochłania dużo czasu potrzebnego na pracę twór-
czą. Kształcenie i pracę naukową upodabniana jest do działalności biznesowej lub 
urzędniczej. Tradycyjny etos pracownika akademickiego, poddany jest presji zmian 
w kierunku ukształtowania „profesjonalnego pracownika wiedzy”.

Zorientowanie uniwersytetu na ekonomizację oraz proefekywnościowe systemy 
zrządzania przez standaryzację i stosowanie masowych metod edukacyjnych, prowadzi 
w konsekwencji do produkcji wystandaryzowanych absolwentów. W sferze naukowej 
– jak na razie – nie ma substytutu dla zdolności i kreatywności badacza. Nauka będzie 
się rozwijała, ale przede wszystkim w działalności przemysłowej i biznesowej. Nauka 
przemysłowa będzie opierała się na rozumie instrumentalnym, będzie sprywatyzo-
wana i skomercjalizowana, a wiec daleka od ideałów humanistycznych. Dopasowanie 
się uczelni do swojej aktualnej sytuacji jest konieczne. Należy jednak pielęgnować 
wieloletnie tradycje są one świetnymi przykładami cennych artefaktów akademickiej 
kultury organizacyjnej. Nie należy się ich wyzbywać a jedynie weryfikować ich rolę oraz 
ważność w aktualnych sposobach funkcjonowania poszczególnych jednostek. Kolegialny, 
powolny, tradycyjny system podejmowania decyzji, ulega dezaktualizacji, stając się coraz 
mniej kompatybilnym, ze względu na coraz szybsze zmiany, jakie zachodzą w otocze-
niu rynkowym. Teorie zarządzania, musząc sprostać wymaganiom stawianym przez 
współczesną gospodarkę. Dąży się do wypracowywania coraz to nowych twierdzeń, 
które zastępują miejsce starych. Wg respondentów, za miarę sukcesu uważa się rozwój 
zasobów ludzkich, troska o ludzi, praca zespołowa i zaangażowanie pracowników.

Streszczenie:
Celem artykułu była diagnoza kultury organizacyjnej uczelni wyższych. Analizie 

poddane zostały czynniki kształtujące kulturę organizacji uczelni wyższych, czynniki 
zapewniające spójność tej organizacji, czynniki i wartości, które ją kształtują i są postrze-
gane przez pracowników naukowych jako kryteria sukcesu organizacji. Jest to fragment 
wyników szerzej prowadzonych badań w latach 2020 i 2021. Głównym narzędziem 
badawczym był kwestionariusz ankiety – OCAI wg Camerona K.S. i Quinna  R. E. An-
kietę skierowano do 7 ośrodków akademickich. Dobór próby badawczej był celowy, 

40 T. E. Deal, A. A. Kennedy, Corporate cultures. The rites and rituals of corporate life, Addison-Wesley 1982.
41 D. Mierzwa, Organisational culture of higher education institutions in the process of implementing chan-

ges – case study. Journal of Decision Systems 2020, Vol. 29, Issue Sup1, ss. 190–203.
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a respondentami byli pracownicy naukowo – dydaktyczni ze stażem pracy dłuższym 
niż 5 lat. Próba badawcza stanowiła 35 procent wszystkich respondentów w dwóch 
grupach badanych. Analiza wyników i ich prezentacja została przedstawiona na ukła-
dzie współrzędnych. Artykuł to studium przypadku. Artykuł zawiera nowe znaczące 
informacje dotyczące transformacji, którym obecne podlegają uczelnie. Przedstawia 
poglądy i dyskusje jakie toczą się wśród akademików. Stanowi pomost między teorią 
i praktyką. Posiada zatem nie tylko walory teoretyczne, ale i praktyczne. W bada-
nych organizacjach panuje przewaga kultury hierarchicznej z niewielką tendencją 
kultury rynku. Natomiast respondenci opowiadają się za kulturą klanu i adhokracji. 
Tradycyjny etos pracownika akademickiego, poddany jest presji zmian w kierunku 
ukształtowania „profesjonalnego pracownika wiedzy”. Wg respondentów za miarę 
sukcesu uważa się rozwój zasobów ludzkich, troska o ludzi, praca zespołowa i zaan-
gażowanie pracowników.

Słowa kluczowe: organizacja ,kultura organizacyjna, zarządzanie, rynek, hierar-
chia, adhokracja, klan.

Summary:
Transformation of academic culture in a new model of higher education manage-

ment in Poland – research report.
The aim of the article was to diagnose the organizational culture of universities in 

the opinion of employees and university authorities. The factors shaping the culture 
of the organization of universities were analyzed, factors ensuring the cohesion of this 
organization, factors and values that shape and are perceived by academics as criteria 
for the organization’s success. This is part of the results of more extensive research in 
2020 and 2021. The main research tool was the survey questionnaire – OCAI accord-
ing to Cameron K.S. and Quinn R. E. The survey was sent to 7 academic centers. The 
selection of the research sample was deliberate, and the respondents were research 
and teaching staff with more than 5 years of work experience. The research sample 
accounted for 35 percent of all respondents in the two study groups. The analysis of 
the results and their presentation is presented in the coordinate system. The article is 
a case study. The article contains significant new information about the transforma-
tion that current universities are undergoing. It presents the views and discussions 
taking place among academics. It is a bridge between theory and practice. Therefore, 
it has not only theoretical but also practical values. Hierarchical culture prevails in 
the analyzed organizations, with a slight tendency in the market culture. On the other 
hand, respondents are in favor of a clan culture and adhocracy. The traditional ethos 
of an academic worker is subject to the pressure of changes in the direction of shap-
ing a „professional knowledge worker”. According to the respondents, the measure 
of success is the development of human resources, care for people, teamwork and 
employee commitment.

Keywords: organization, organizational culture, management, market, hierarchy, 
adhocracy, clan.
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Teologia Kresów. Aktualność nauczania 
kresowych Pasterzy Kościoła 
wobec wyzwań współczesności

Dr hab. Włodzimierz Osadczy – KUL JP II w Lublinie 

Dr hab., dr nauk teologicznych, historyk, politolog, pracownik w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii na 
Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; w Katedrze Stosunków Międzyna-
rodowych w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie; prezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego. 
Badacz historii Kościoła na dawnych Kresach, stosunków polsko-ukraińskich, najnowszych dziejów poli-
tycznych. Autor ponad 200 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym 11 monografii autorskich i re-
dagowanych. Redaktor naczelny pisma „Res Cresoviana”.

1.   Postęp „cywilizacji śmierci”, „cywilizacji schyłkowej”
Trudne doświadczenia nurtujące współczesny świat, rzucające go w odmęty wie-

lorakich zawirowań burzących ład i dorobek wielu pokoleń zakorzenionych w trady-
cji i wartościach Kościoła, tworzą atmosferę niepewności i zagubienia. Postępująca 
laicyzacja zamiast głoszonych początkowo tez o neutralności światopoglądowej, 
o konieczności formuły „rozdziału” strefy państwowej, społecznej a religijnej prze-
kształciła się w wojującą dechrystianizację atakującą religię i wartości z nią związane 
podobnie do totalitarnych reżimów XX w. Głos Kościoła w nowoczesnym, czy też po-
stnowoczesnym świecie jest ze wszech miar zagłuszany, a poza tradycyjną cenzurą 
coraz większą rolę w metodologii antychrześcijańskiej walki odgrywa relatywizm, 
podważanie wszelkich fundamentów antropologicznych cechujących nie tylko re-
ligijne pojmowanie świata, ale zdrowy rozsądek wynikający z prawna naturalnego 
będący rękojmią trwania i rozwoju gatunku ludzkiego w ciągu wieków jego istnienia. 

Zjawiska kryzysowe trapiące współczesny świat stały się powszechnym doświad-
czeniem wykraczającym poza jedynie postrzeganie otaczającej rzeczywistości oczyma 
wiary, ale szczególnie dotkliwie odczuwalne przez wyzute z wartości duchowych 
i pozbawione trwałych punktów odniesienia społeczeństwo laickie, konsumpcyjne, 
hedonistyczne. Głęboki pesymizm towarzyszący postępowi naukowemu cechował 
myśl kształtującą nowoczesną kulturę zachodu zawartą w dziełach filozofów takich 
jak Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Emil Cioran. Teologiczne 
ocena tych zjawisk znalazła odzwierciedlenie w nauczaniu św. Jana Pawła II o cywilizacji 
śmierci zawartej w encyklikach Centessimus annus (1991) i Evangelium vitae (1995)1. 
Nie wchodząc w szczegółowe omówienie przestróg papieskich i wskazane obszary 
niebezpieczeństwa, możemy przyjąć tezę o głębokim kryzysie w wymiarze globalnym, 
z którym będzie musiała się zmierzyć ludzkość. Żeby raz jeszcze podkreślić oczywisty, 
obiektywny, nie związany jedynie z obszarem wrażliwości religijnej wymiar kryzysu, 
odniosę się do rozpoznania poczynionego poprzez jednego z najbardziej błyskotliwych 

1 W. Roszkowski, Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, Kraków 2019, s. 307–308. 
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i genialnych strategów i wizjonerów końca XX w. Samuela P. Huntingtona mówiącego 
o świecie zachodnim jako o cywilizacji schyłkowej, pochłoniętej własnymi proble-
mami takimi jak powolny wzrost gospodarczy, stagnacja ludnościowa, bezrobocie, 
ogromny deficyt budżetów państw, zanik etyki pracy, niskie odsetki od oszczędności. 
Nie sposób także dla stratega globalnego nie dostrzec głębokiego kryzysu moralnego 
ujawniającego się w dezintegracji społecznej, narkomanii, przestępczości2. 

Dla teologa taka sytuacja życia w świecie bez Boga jest drogą do głębokiego zamętu 
moralnego, „zniszczenia, apokalipsy, zagłady”3. 

W odbiorze społeczeństwa polskiego taka nowoczesność niesie szczególne nie-
bezpieczeństwo, gdyż tradycja katolicka w sposób szczególny była związana z hi-
storią i tradycją polską. Ustalenie to wykracza poza rozpoznanie dokonane jedynie 
przez polskich autorów, nie jest przejawem jakiejś wyjątkowej wrażliwości polskich 
środowisk katolickich na powiązanie spraw narodowych i religijnych, ale jest faktem 
dostrzegalnym z perspektywy obserwatorów zewnętrznych. Doskonałym przykładem 
tego rodzaju analizy jest stwierdzenie kard. Josepha Ratzingera, prefekta Kongregacji 
Nauki Wiary i przyszłego papieża Benedykta XVI, który oceniając kondycję Kościoła 
u progu XXI w. tak określił znaczenia katolicyzmu w losach Polski: „Zawsze trzeba 
pamiętać, że Polska miała burzliwą historię, i że głównym czynnikiem tożsamości 
narodowej pośród wszystkich zawirowań był katolicyzm, który dzięki temu swoiście 
stopił się z patriotyzmem i bytem narodowym Polaków. Było tak również wtedy, 
gdy Polska nie istniała jako samodzielne państwo – ostała się ona dzięki Kościołowi 
i właśnie dzięki niemu kraj zachował swą wewnętrzną spoistość ponad rozbiorowymi 
granicami. W konsekwencji Kościół uzyskał wymiar polityczny […]”4. 

Stąd też globalne metamorfozy oświadczane na całym świecie dla kondycji spo-
łeczeństwa polskiego mają znaczenie szczególne. Starcia światopoglądowe wymie-
rzone w Kościół w polskim doświadczeniu historycznym zawsze miało wydźwięk 
społeczno-narodowy. Państwo polskie – Korona, Rzeczpospolita – było traktowane, 
jako zaplecze społeczno-polityczne Kościoła, a Kościół katolicki uznawany był przez 
siły zewnętrzne, politycznie wrogie Polsce za duchową ostoję społeczeństwa, którego 
osłabienie będzie skutkowało pomniejszeniem roli Polski w europejskiej i światowej 
polityce. Jędrzej Giertych wskazywał na szczególny wymiar działania antykatolickich 
sił w dziele rozbiorów zaznaczając, iż „można już dziś przyjąć jako pewnik, że tajne 
związki dążyły do obalenia Polski, jako jednej podpór Kościoła katolickiego w Eu-
ropie”5. Późniejsze poczynania zaborców wymierzone w Kościół katolicki – czy to 
Kulturkampf w Prusach, czy rosyjskie antykatolickie kasaty i represje – stanowiły 
istotny element niszczenia społeczeństwa polskiego. Zarówno okres zniewolenia 
komunistycznego jak i inne formy zwalczania suwerenności państwa polskiego 
zawsze mieściły spory ładunek aktywności antykościelnej, antyreligijnej w swej 
istocie. Dlatego postępująca obecnie destrukcja moralna w wymiarze globalnym, dla 
społeczeństwa polskiego jest szczególnie niebezpieczna gdyż rozsadza od środka 
podstawy jego tożsamości. 

2 S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Poznań 2018, s. 128. 
3 J. Ratzinger, Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem rozma-

wia Peter Seewald, Kraków 1997, s. 191.
4 Tamże, s. 125. 
5 J. Giertych, Tragizm dziejów Polski, Krzeszowice 2013, s. 25.
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2.   Zapomniany dorobek teologiczny polskich Kresów
Polski dorobek teologiczny z minionych lat bardzo mocno był związany z wymia-

rem społecznym i narodowym. Powiązanie między moralnym stanem społeczeństwa 
a jego kondycją polityczną, w czasach zaborów oznaczającą niebyt polityczny, dość 
wyraźnie wyartykułowane było w refleksjach teologicznych okresu niewoli. Utrace-
nie suwerenności przez kraj stawiane było w prostą zależność od upadku moralności 
w społeczności. Papież Pius IX ubolewając nad pogwałceniem praw Polaków w ro-
zebranym kraju wskazywał również na wypaczenia moralne, które coraz bardziej 
szerzyły się w narodzie i w końcu stały się powodem jego upadku. Wymienił zjawi-
sko rozwodów, ciemiężenie ludu wiejskiego i upośledzenie unitów. Wskazał także na 
„duch rewolucji i niedowiarstwa, grasujący w pewnej części narodu”6. Ta świado-
mość pokuty za społeczne zaniedbania moralne, odpowiedzialności wspólnotowej za 
odejście od chrześcijańskich zasad życia towarzyszyła pojmowaniu rzeczywistości 
politycznej w środowiskach katolickich, była głęboko zakorzeniona w nauczaniu pa-
sterzy Kościoła na ziemiach polskich. 

W okres niepodległości Polska wkroczyła posiadając znakomitą plejadę pasterzy 
w sposób precyzyjny, autorytatywny, odwołujących się do wielkiego dorobku teolo-
gicznego i nauczania Kościoła prowadzących Polaków przez olbrzymi zamęt powstały 
z racji na wstrząsy rewolucji, wojny powszechnej, niebywałych starć światopoglą-
dowo-ideowych szargających opinią publiczną podzielonego przez zaborców narodu. 
Postała w czasie odradzania się i tworzenia państwa polskiego myśl teologiczna należy 
do skarbca Kościoła i jest na razie zapomnianym depozytem, do którego należałoby 
sięgać w czasach obecnych, pod względem dynamiki wydarzeń, zamieszania, chaosu 
przypominających częściowo wydarzenia sprzed wieku. Przyglądając się do postaci 
wielkich pasterzy Kościoła w Polsce z tamtych czasów możemy dostrzec prawidło-
wość: oto większość z nauczycieli narodu, wyrazistych przywódców religijnych, 
a razem z tym mężów stanu wywodziła się z tradycji ziem kresowych. Złożył się na 
ten fenomen szereg czynników kształtujących religijność pogranicza: siła oddziały-
wania wielkich tradycji stolic kościelnych we Lwowie, Wilnie, Łucku, Przemyślu…; 
szczególne przywiązanie do religii jako jedynej ostoi nadziei w ustawicznej sytuacji 
zagrożenia i braku pewności jutra; doświadczenie biedy i zubożenia; spotykanie się 
różnych wyznań i obrządków, a także doświadczenie wielokulturowości. Ten fenomen 
dostrzegł, choć nieco w szerszym ujęciu geograficzno-problemowym o. prof. Dr hab. 
Stanisław Celestyn Napiórkowski OFM Conv formułując tezę o oryginalności dorobku 
teologów Europy Środkowo-Wschodniej. Brana była w tym tradycja zarówno ta zmierz-
chła, wiążąca region z misją św. Braci Cyryla i Metodego, jak i najnowsza odnosząca się 
do wspólnych przeżyć czasów komunizmu i martyrologium nieznanego w społeczeń-
stwach zachodnich, jak i współczesne jeszcze z perspektywy momentu formułowania 
tego postulatu szczególne powiązanie tamtejszych teologów z pontyfikatem papieża-
-Słowianina Jana Pawła II7. Nie wchodząc w dyskusję nt. zasadności wyodrębnienia 
dorobku teologicznego łączącego Polskę, Czechy, Słowację, Rosję, Ukrainę, Litwę, 

6 J. Pelczar, Pius IX i jego pontyfikat, Kraków 1887, t. I, s. 473.
7 S. C. Napiórkowski, Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Zamysł konferen-

cji, [w:] Więksi i mniejsi Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Materiały I i II Forum Teolo-
gów Europy Środkowo-Wschodniej Lublin, 30 listopada – 1 grudnia 2001 r., Lublin, 6–8 maja 2003 r., 
red. K. Klauza, S. C. Napiórkowski, K. Pek, Lublin 2003, s. 11–12. 
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Węgry, którego wspólnym mianownikiem bez wątpienia może być doświadczenia 
represji komunistycznych XX w., można z pewnością wykorzystać tezę o oryginal-
ności i bogactwie tradycji regionalnej, w naszej sytuacji kresowej, która powstawała 
i kształtowała się w ciągu weków, a która stała się uniwersalną wartością dla narodu 
i społeczeństwa w czasach trudnych. Chodziłoby nam o dorobek pasterzy Kościoła 
katolickiego, tworzących wspólnotę episkopatu polskiego złączonego wspólną misją 
mimo różności obrządków i narodowości, dbałością o ewangelizację społeczeństwa 
w warunkach szczególnie trudnych. Urząd pasterski w takich okolicznościach prze-
kraczał jedynie wymiar religijny, książęta Kościoła byli przywódcami swych ludów, 
posługując się nazewnictwem wprowadzonym przez Ojca S. C. Napiórkowskiego 
byli oni prorokami czyli „ludźmi Bożymi, którzy oczyma wiary postrzegają sytuację, 
w której żyją, oraz ją interpretują, a nadto wskazują, co należy czynić”8. 

Odwołamy się w tym rozważaniu do nauki św. Józefa Bilczewskiego9, arcybiskupa, 
metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego, bł. Grzegorza Chomyszyna10, grecko-
katolickiego biskupa stanisławowskiego, Józefa Teofila Teodorowicza11, ormiańsko-
katolickiego arcybiskupa lwowskiego, Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka, biskupa 

8 Tamże, s. 14. 
9 Józef Bilczewski (1860–1923), arcybiskup metropolita lwowski obrz. łacińskiego, święty Kościoła ka-

tolickiego; święcenia kapłańskie 1884; studia w Wiedniu, Paryżu, Rzymie. 1900 Rektor Uniwersytetu 
Lwowskiego, od 20 stycznia 1901 r. objął rządy w archidiecezji lwowskiej. Zasłużony dla rozwoju sie-
ci parafialnej archidiecezji, budownictwa sakralnego, działalności chrześcijańsko-społecznej i oświa-
towej wśród wiernych. Za jego rządów erygowano w archidiecezji 21 parafii, 96 ekspozytur, wybu-
dowano 328 nowych kościołów filialnych i kaplic. Ostatni „prymas Galicji i Lodomerii”, autor licznych 
publikacji w tym naukowych z zakresu archeologii chrześcijańskiej, dogmatyki, współzałożyciel „Prze-
glądu Teologicznego”. W 1959 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny ukończony beatyfikacją 26 czerw-
ca 2001 r., a 23 października 2005 r. został kanonizowany. Zob.: P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. 
Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s.30; K. Krasowski, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słow-
nik biograficzny, Poznań 1996, s. 32–36; M. Tarnawski, Józef Bilczewski krótki rys życia i prac, Lwów 
1924, passim. 

10 Grzegorz Chomyszyn (1867–1945), biskup greckokatolickiej diecezji stanisławowskiej, błogosławio-
ny; święcenia kapłańskie 1893; studia we Lwowie i Wiedniu; 19 czerwca 1904 r. konsekrowany bisku-
pem stanisławowskim. Przyczynił się do ożywienia życia religijnego w diecezji, powołał seminarium 
diecezjalne, założył sieć czytelni katolickich „Skała”, powołał szereg tytułów ukraińskiej pracy kato-
lickiej, aktywny misjonarz i odnowiciel formacji kleru greckokatolickiego. Zwolennik zbliżenia z Ko-
ściołem łacińskim i pojednania polsko-ukraińskiego, wprowadził w diecezji kalendarz gregoriański 
i celibat duchowieństwa. Pozostawał w opozycji do poczynań abp Andrzeja Szeptyckiego, metropolity 
lwowskiego obrz. greckokatolickiego skierowanych na orientalizację rytu unickiego. Czynnie zwalczał 
nacjonalizm ukraiński, zakazał duchowieństwu angażować się w działalność polityczną. Aresztowany 
w 1945 r. przez NKWD zmarł jako męczennik za wiarę w więzieniu kijowskim. Beatyfikowany 26 czerw-
ca 2001 r. Zob.: K. Krasowski, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej, s. 267–271; A. Kubasik, Ukraiński 
Prorok. Społeczno-polityczna i religijna działalność biskupa Grzegorza Chomyszyna (1867–1945). Tro-
ska o wieczne i doczesne dobro narodu ukraińskiego, Wrocław 2020, passim; Błażennyj Swiaszczenno-
muczenyk Grygorij Chomyszyn, Dwa Carstwa, red. I. Pełęchatyj, W. Osadczy, Lublin 2016, ss. 400.

11 Józef Teofil Teodorowicz (1864–1938), lwowski arcybiskup ormiańśkokatolicki; studiował we Lwo-
wie; święcenia kapłańskie 1887 r., święcenia biskupie 2 lutego 1902 r. Hierarcha skromnej struktury 
kościelnej liczącej ponad 5 tys. wiernych, 18–25 księży i 8 parafii. Zasłynął jako działacz chrześcijań-
sko-społeczny i złotousty kaznodzieja, autor licznych listów pasterskich i kazań o treści narodowo-
-społecznej. Poseł na Sejm Ustawodawczy 1918 r. i senator wybrany w 1922 r. Z tej godności musiał 
zrezygnować na żądania papieża. Pozostawał w opozycji do rządów sanacyjnych i prosanacyjnej po-
stawy hierarchii kościelnej. Rozpoczął monumentalną pracę poświęconą żywotowi Jezusa Chrystusa. 
Z zaplanowanych 12 tomów zrealizował 3. Po śmierci 4 stycznia 1938 r. została ogłoszona żałoba na-
rodowa. Zob.: K. Krasowski, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej, s. 291–298; S. Gawlik, Życie i działal-
ność ks. abpa Józefa Teodorowicza, Kraków 1988, passim. 



ARTYKUŁY

99

łuckiego12, Ignacego Dub-Dubowskiego13, biskupa diecezji łucko-żytomierskiej. Jak 
widzimy, cechą łączącą wymienione tutaj postacie biskupów, była ich świętość życia, 
rozpoznana i oznajmiona przez Kościół. Już za życia cieszyli się oni uznaniem, ucho-
dzili proroków prowadzących lud w czasach trudnych i niepewnych. Ich – niesłusznie 
zapomniany – dorobek nauczycielski może stać się ważnym fundamentem stabilizu-
jącym w okresie dechrystianizacji i rozluźnienia więzów społecznych.

3.   Królestwo Maryi 
W czasach trudnych, których nie brakowało w dziejach polskich swoistą odpowie-

dzią na zagrożenia – wydające się beznadziejnymi – było zawierzenie losu swego kraju 
i narodu Maryi. Do annałów historii politycznej Polski wpisany jest fakt ślubowania 
przez króla Jana Kazimierza Najświętszej Maryi Pannie w obrazie Matki Boskiej Ła-
skawej w katedrze lwowskiej. Jako czwarty kraj po Węgrzech (1038), Bawarii (1620), 
Francji (1638) Polska ogłosiła NMP swoją Królową14. Fakt ten głęboko wszedł w świa-
domość religijną społeczeństwa polskiego, dał początek rozbudowanemu kultowi 
maryjnemu. Szczególne w okresie niewoli narodowej przypominającej rozciągniętą 
w czasie rozpacz potopu nadzieja na matczyną opiekę Maryi nad swym Królestwem 
towarzyszyła świadomości polskich katolików. Orędownicy potrzeby nawrócenia 
i odrodzenia narodowego w wierze jako niezbędnego warunku zmartwychwstania 
Polski ze zgromadzenia zmartwychwstańców z całą siłą przypominali wagę ślubów 
lwowskich w dziejach narodu. Ks. Aleksander Jełowicki CR w dwóchsetną rocznicę 
złożenia ślubów wobec zgormadzonych w kościele Wniebowzięcia w Paryżu przypo-
mniał o znaczeniu ślubów królewskich i obowiązkach z nich wynikających dla całego 
narodu: „Ślub Jana Kazimierza uczyniony najuroczyściej w obliczu nieba i ziemi, 
wobec Boga i wobec narodu, otrzymawszy od Boga łaskę zamierzoną, to jest zwycię-
stwo nad nieprzyjaciółmi ojczyzny naszej, zobowiązał cały naród, do wszystkiego, 
co tym ślubem ślubował Bogu w imieniu pobożnego narodu naszego ten król nasz 
pobożny”15. Impuls jubileuszowy mocno wszedł w ogólny nurt pobożności maryjnej 
zasilony po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. W społeczeństwie 

12 Adolf Piotr Szelążek (1865–1950), biskup łucki, Sługa Boży; święcenia kapłańskie 1888 r., studiował 
w Akademii Duchownej w Petersburgu; rektor seminarium duchownym w Płocku w 1918 r.; 24 listo-
pada 1918 r. wyświęcony biskupem pomocniczym płockim, a 14 grudnia 1925 r. objął rządy w diece-
zji łuckiej jako ordynariusz. Odnowił życie religijne diecezji, erygował ponad 60 nowych parafii, roz-
winął prasę katolicką. Czynnie uczestniczył w pracach Episkopatu Polski. W czasie wojny wysyłał 
księży na okupowane przez Niemców tereny Ukrainy celem odrodzenia i podtrzymywania życia reli-
gijnego katolików. W 1945 r. aresztowany przez NKWD pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Watyka-
nu, osadzony w więzieniu w Kijowie. W 1945 r. został deportowany do Polski i zamieszkał w Zamku 
Bierzgłowskim koło Torunia. K. Krasowski, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej, s. 233–236; B. Kar-
wowska, W. Rozynkowski, L. Zygner, Gdy się kocha Boga, Kościół, swoją Ojczyznę… Adolf Piotr Szelążek 
1865–1950, Warszawa 2011, passim. 

13 Ignacy Dub-Dubowski (1874–1953), biskup łucko-żytomierski, święcenia kapłańskie 1899 r.; studio-
wał w Rzymie, proboszcz parafii katedralnej w Żytomierzu. Jako biskup łucko-żytomierski objął ka-
tedrę żytomierską 15 lutego 1917 r., a katedrę łucką 17 września 1919 r.; do 24 września 1918 r. po-
zostawał administratorem diecezji kamienieckiej. K. Krasowski, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej, 
s. 56–58; Listy Pasterskie Ks. Dr. Ig. Dub-Dubowskiego biskupa filippopolitańśkiego byłego biskupa 
łuckiego i żytomierskiego, St. Louis Mo [brw]

14 M. Rechowicz, O genezę ślubów lwowskich Jana Kazimierza, „Studia Lubaczoviensia” 1983, nr 1, s. 11. 
15 A. Jełowicki, Królowa Korony Polskiej. Kazanie na dwusetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza miana 

w Paryżu w kościele Wniebowzięcia (de l’Assomption) dnia 1 kwietnia 1856 roku, Paryż 1856, s. 3. 
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polskim utrwalała się świadomość bycia Królestwem Maryi. Dla głębszej refleksji nad 
sytuacją narodu a także zobowiązaniem wobec Matki Bożej wynikającym ze ślubów 
królewskich powstawały różne inicjatywy pobożne, wśród których należy wymienić 
bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Polskiej, którego ustawy zostały potwier-
dzone przez władze duchowne i świeckie w marcu 1889 r. Uroczysta inauguracja 
bractwa odbyło się podczas nabożeństwa w katedrze lwowskiej w pierwszą niedzielę 
maja 1890 r., któremu przewodniczył abp Seweryn Morawski, metropolita lwowski, 
a okolicznościowe kazanie wygłosił abp Zygmunt Szczęsny Feliński, wygnańca me-
tropolita warszawski16. 

Nowy pasterz diecezji abp Józef Bilczewski rozpoczął rządy w okresie zbliżającej się 
chwili odzyskania niepodległości. W fermentujące i wrzące społeczeństwo wprowadza 
on element stabilności i powagi wskazując na nieprzemijalną wymowę intronizacji 
Maryi w dziejach polskich. Wobec zgiełku ścierających się nurtów demokratycznych, 
socjalistycznych, arystokratycznych, nieustających starć wokół wizji i koncepcji zbli-
żającego się odrodzenia Polski, głos pasterza przypominający o przymierzu z Maryją 
i obowiązkach narodu względem swej Monarchini. Już w pierwsze lata swej posługi 
zawierzył losy archidiecezji Matce Najświętszej wystosowując w 1902 r. list „O czci 
N. P. Maryi”. Przypominając w tym liście, będącym swoistym hymnem ku czci NMP 
o tytule „Regina Poloniae”, który po raz pierwszy wybrzmiał we Lwowie abp Bilczew-
ski powiedział, iż „tytuł ten stał się naszą chlubą i narodowi deską ratunku. Maryja 
z Jasnej Góry taką chwałą okryła ojczyznę, iż z Rzymu przyszedł nam najszczytniejszy 
dla Polski przydomek: „Antemurale christianitatis – Przedmurze chrześcijaństwa” […] 
Stańmy więc ponownie wszyscy pod sztandarem Bogarodzicy jako naród najbardziej 
wierny Chrystusowi i Jego świętemu Kościołowi, a wtedy sprawa nasza stanie się 
sprawą Bożą, – a Bóg sprawy swojej nie opuści. Królowo i Pani nasza, módl się, ach 
módl się za nami!”17. 

Odnosząc się do objawień w Lourdes polecał on Maryi schorowane społeczeństwo: 
„Wyzdrowieje na pewne naród, byle pozwolił leczyć się tej lekarce świętej, której na 
imię „Uzdrowienie chorych”. Najświętsza Bogarodzico i Pani nasza! Ja najnędzniejszy 
Twój sługa, a jednak pasterz licznego ludu, oddaje Ci w opiekę ten gród nasz, któremu za 
wierną służbę u Twojego Syna namiestnik jego na ziemi dał niegdyś na tarczę herbową 
herb swój własny18. W opiekę Ci oddaję kapłanów, zakony, wszystkie stany świeckie”. 

Okazją ku szczególnej refleksji nad relacjami między narodem a jego Królową stał się 
jubileusz pięćdziesięciolecia ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu. Uroczystości krajowe poprzedziła pielgrzymka do Rzymu, która nosiła miano 
mariańskiej, dedykowanej NMP. Przewodniczący jej abp Bilczewski mówił, że trudy 
i niebezpieczeństwa pielgrzymowania do stolicy chrześcijaństwa zawierzone trwały 
pod osłoną i opieką Bogarodzicy, czczonej pod imieniem Królowej Korony Polskiej. 
„Jej obrony i opieki bardziej, niż w minionych wiekach, potrzebujemy dziś, – ciężkie 
bowiem przebywszy koleje, im sroższe godzą w nas ciosy, tym żarliwiej po ratunek 
i zbawienie ręce wyciągamy ku Temu, który włada ziemią i panem jest jej królów”19. 

16 Sprawozdanie Bractwa Najśw. Maryi P. Łaskawej Królowy Korony Polskiej za 1891 rok. Wydanie drugie 
referatami Walnego Zgromadzenia powiększone, Lwów 1892, s. 2.

17 J. Bilczewski, Listy pasterskie i mowy okolicznościowe, Mikołów-Warszawa 1908, s. 237–238.
18 Tamże, s. 240. 
19 O pielgrzymce Maryańskiej do Piusa X. List pasterski do duchowieństwa i wiernych, Lwów, w oktawę 

św. Stanisława biskupa 1904, [w:] J. Bilczewski, Listy pasterskie i mowy okolicznościowe, s. 248. 
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Pierwszy w Polsce Kongres Mariański odbył się we Lwowie 28 i 29 września 
1904 r. pod przewodnictwem abp Bilczewskiego. Jego punktem kulminacyjnym była 
procesja po rynku z obrazem Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, przed którym król 
Jan Kazimierz złożył śluby. W asyście hierarchów, najwyższych dygnitarzy krajowych, 
przedstawicieli różnych zaborów, licznych tysięcy zgromadzonego ludu pasterz Lwowa 
odnowił ślubowania królewskie przed umieszczonym na tronie przed ratuszem cu-
downym obrazem: „Ja niegodny sługa Pana mojego, – nic w tej uroczystej chwili nie 
umiem poradzić lepszego, jak, abyśmy wszyscy, kapłani i świeccy mężowie i niewia-
sty, odnowili przymierze z Bogiem ojców naszych i z Maryją Matką naszą!”. Świadek 
tych wydarzeń pisał, że wstąpił arcypasterz na stopnie i klęcząc ponad morzem głów 
ludzkich przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, jak król duchowy rozćwiartowanej 
Ojczyzny, odnawiał w imieniu wszystkich stanów śluby Jana Kazimierza w formule 
przez się ułożonej i do doby ówczesnej dostosowanej. A stutysięczna rzesza powtarzała 
za Arcypasterzem przysięgę i błagała Boga za przyczyną Maryi o nowe zmiłowanie 
nad narodem20. Tematem przewodnim uroczystości lwowskich było przypomnienie 
o obowiązkach wynikających ze ślubów królewskich, które spoczywały na wszystkich 
wiernych, wszystkich Polakach członkach wspólnoty narodowej. Arcybiskup w wy-
głoszonym kazaniu mocno podkreślił, że „śluby Jana Kazimierza to dług narodowy, 
zaprzysiężony publicznie. Cięży on na każdym stanie, na każdej rodzinie i każdej 
jednostce. Dług ten dwa główne na nas nakłada zadania. Po pierwsze: utrzymywać 
i pomnażać na wszystkich ziemiach naszych cześć i chwałę Zbawiciela i Najświętszej 
Jego Matki Najświętszej, jako Królowej i Pani narodu. Po wtóre: przyznanie ludowi 
wszystkich jego praw, aby wszystkie mógł wypełnić obowiązki, bo w siermięgę owi-
nięta jest lepsza przyszłość narodu”21. 

Kolejna okazja dla przypomnienia szczególnych więzów narodu z Niebiańską 
Królowa nadarzyła się we Lwowie za rok, 28 maja 1905 r., kiedy w kościele oo. Jezu-
itów odbyła się uroczystość koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Pocieszenia. 
Był to właśnie ów obraz przed którym po słynnych ślubach w pobliskiej katedrze 
lwowskiej odśpiewano litanię Loretańską z dodanym po raz pierwszy zawołaniem: 
„Regina Poloniae ora pro nobis!”. Abp Bilczewski przed nałożeniem koron papieskich 
przypomniał, że „jak Długo Ona z Synem jako dziedziczna królowa Pani zasiadała 
w radach koronnych i na sejmach publicznych była pytana o zdanie, jak długo kró-
lowie przez Nią królowali, a prawodawcy w Chrystusa i Matki imię stanowili prawa 
i sprawiedliwość wymierzali, Ojczyzna była wielka, dla niewiernych postrachem, we 
czci u całego chrześcijaństwa. – Maryja płaszczem opieki osłaniała swój naród”22. 

Wysiłki arcybiskupa Lwowa skierowane na upowszechnienie Królowania Maryi 
w Polsce zaczęły przynosić skutki już w roku jubileuszowym 1904. Papież Pius X 
w czasie pielgrzymki do Rzymu pod przewodnictwem abp. Bilczewskiego po raz pierw-
szy użył po raz pierwszy tytułu „Królowa Korony Polskiej”. A 28 listopada 1908 r. ten 
sam papież oddał Polskę pod szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny i zezwolił na 

20 M. Tarnawski, Józef Bilczewski krótki rys życia i prac, Lwów 1924, s. 86–87.
21 Jak wyżej, s. 86. Kazanie wygłoszone w trakcie uroczystości ukazało się jako osobny list pasterski: Kró-

lowa Korony Polskiej. List pasterski X. Arcybiskupa-Metropolity Józefa Bilczewskiego z okazji odno-
wienia ślubów Jana Kazimierza na Kongresie Mariańskim we Lwowie, Lwów 1904, s. 24.

22 Kazanie wygłoszona w czasie aktu koronacyjnego obrazu Matki Boskiej Pocieszenia, na Placu Mariac-
kim we Lwowie, 28 maja 1905, [w:] J. Bilczewski, Listy pasterskie, odezwy, kazania i mowy okoliczno-
ściowe, Lwów-Kraków 2005, t. II, s. 157.
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używanie w litanii loretańskiej zawołania „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”, 
które zwyczajowo przyjęło się już w Kościele na ziemiach polskich. W 1920 r. przed 
inwazją bolszewicką biskupi polscy zgromadzeni przy grobie św. Wojciecha wystąpili 
do papieża z prośbą o włączenie tej inwokacji do litanii publicznej w Kościele katolic-
kim, do czego ówczesny Głowa Kościoła Benedykt XV życzliwie przychylił się. Wreszcie 
papież Pius XI pozytywnie odpowiadając na oczekiwanie episkopatu Polski 12 listopada 
1923 r. przeniósł uroczystość Królowej Korony Polskiej na dzień 3 maja, a w sierpniu 
następującego roku dzień ten został podniesiony do godności święta kościelnego23.

Odrodzony i szerzący się kult Królowej Polski zjednał licznych zwolenników 
w czasie niebezpieczeństwa i walk o zachowanie niepodległości Polski Odrodzonej. 
Obok głosu gorącego orędownika królestwa Maryi łacińskiego arcybiskupa Lwowa 
mocno wybrzmiał także pasterski głos ormiańskiego arcybiskupa Lwowa Józefa Teofila 
Teodorowicza. W przededniu Bitwy Warszawskiej w trakcie trwania Nowenn do Naj-
świętszej Maryi Panny krzewił on świadomość, że ufności Bogu i nadziei, że podobnie 
jak w swym czasie została ocalona Częstochowa i Lwów, zupełnie niedawno, tak też 
stolica może liczyć na szczególną opiekę Matki Najświętszej. Wspominał pasterz, że nie 
„naznaczając z góry terminów i czasu” Panu, należy jednak pamiętać, że „w wielkie swe 
święta Najświętsza Panna zwykła czynić wszelkie swe zmiłowania”24. W chwile próby, 
kiedy ważyły się losy kraju ormiański pasterz Lwowa zanosił modlitwę do Królowej 
Polski myśląc nie tylko o wybawieniu od wroga, ale i kondycji wewnętrznej wrzą-
cego społeczeństwa polskiego jednoczącego się z poszczególnych zaborów w naród: 
„Wspieraj nas, o Pani, w walkach i bojach i wiedź nas do tryumfów nad przemożnym 
wrogiem, ale wspieraj nas i wspomagaj w bojach wewnętrznych. Wzmacniaj nasze 
słabe dłonie, utwierdzaj mdłe i wątłe serca, byśmy sztandar królewski, przez Ciebie 
do rąk nam włożony, w górę wznieśli. Wyszyjemy na nim Twój wizerunek, o Pani, 
i sztandarem przenieśmy go w serca nasze, z których z dawna wiarą i dawną mocą 
wciąż ku Tobie hymn będzie rozbrzmiewał, hymn ufnego i kornego wołania całego 
narodu: Królowo Polski, módl się za nami! Amen”25. 

Ta ufność, że dzięki wstawiennictwu Maryi da się ocalić naród i zapewnić mu trwa-
nie i dobrobyt towarzyszyła pasterzom kresowym w ich naukach i modlitwach. Sięgali 
przy tym do dawnych wzorów pobożności i czci oddawanej Matce Bożej. Nie tylko 
śluby królewskie były w tym źródłem inspiracji, ale i hymn Grunwaldzki wzbudzał 
głębokie refleksje-wskazówki do rozbudowy państwa polskiego. Abp Bilczewski wobec 
biskupów polskich zgromadzonych w Gnieźnie koło grobu św. Wojciecha w 1919 r. 
rysując wizję powstającego z niebytu kraju, wzywał Matkę Bożą o wsparcie dzieła 
budowania Królestwa Bożego – Civitas Dei na ziemi. Mówił, że: „bez szczególniejszej 
pomocy Bożej dzieła tego największego nie dokonamy. Zwróćmy się do naszej Pani, 
Królowej, Matuchny. Boża Rodzico, Dziewico! Uprosiłaś nam wolność, uroś nam, byśmy 
tej wolności dobrze umieli zażywać i zachować ją na zawsze. Uprosiłaś zjednoczenie 
ziem naszych, uproś zjednoczenie serc, ich uszlachetnienie, byśmy dobro całej Ojczyzny 
ponad własne czy stanowe zawsze stawiali cele. Boga Rodzico, Dziewico, wyjednaj 

23 M. Skrudlik, Królowa Korony Polskiej. Szkice z historii malarstwa i kultu Bogarodzicy w Polsce, Lwów 
1930, s. 140. 

24 Sztandar narodowy, [w:] J. Teodorowicz, Na Przełomie. Przemówienia i kazania narodowe, Poznań-
-Warszawa-Wilno-Lublin 1923, s. 248. 

25 Tamże, s. 249. 
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nam, aby Polska Twoja w całej pełni była Królestwem Bożym na ziemi, żeby w niej 
wszyscy obywatele mieli zbożny pobyt, a po żywocie rajski przebyt. Kyrie elejson!”26 

Odradzającą się Polskę oddawali w opiekę Matce Najświętszej biskupi polscy, ale 
także Polaków zamieszkałych na Kresach, które odpadły od Macierzy szczególnie 
polecali ich pasterze, pamiętając o szczególnej obecności Maryi w jej sanktuariach 
czczonych na ziemiach wschodnich. W pierwszą rocznicę ustanowienie święta Matki 
Bożej Królowej Polski w 1925 r. biskup łucko-żytomierski Ignacy Dub-Dubowski, część 
wiernych którego pozostawała pod rządami bolszewików, przypominał, że polski 
naród, jako jedyny na świecie losy swoje bardziej niż inne z imieniem Maryi związał 
i jest najbardziej mariański, jest narodem Maryi. Pasterz mówił: „Dzisiaj jesteśmy 
wolni! W tym dniu święta Królowej Polski u stóp której naród nasz czerpał ducha 
prawdziwie obywatelskiego, w dniu rocznicy wielkiego dzieła Konstytucji przema-
wia do nas duch Jej twórców. Stają przed nami jako żywe przykłady, rzucając nam 
najważniejsze hasło na dzisiaj: Więcej ducha, więcej obywatelskich czynów”, więcej 
zaparcia się i poświęcenia”27. 

4.   Wspólnota świętych 
Wskazując drogę do doskonałości społecznej odradzającego się do życia politycz-

nego narodu, do budowania Civitas Dei na ziemi w postaci Królestwa Maryi pasterze 
kresowi przypominali o obowiązku bycia świętymi, o konieczności czerpania wzor-
ców ze świętych szczególnie powiązanych z narodem polskim i czczonych w narodzie. 
Przykłady świętych stawały się coraz bardziej aktualnymi w odradzającego się do życia 
politycznego społeczeństwa z racji na potrzebę przypomnienie postaci, które były 
związane z tymi terenami, były częścią tego społeczeństwa i doczekały się powszech-
nego uznania w Kościele katolickim, głosząc Ewangelię na ziemiach polskich zyskały 
powszechnego uznania na świecie. Ożywieniu kultu świętych poświęcił pierwsze 
lata swego pasterzowania abp Bilczewski. Przy okazji uczczenia bł. Jakuba Strepy28, 
arcybiskupa lwowskiego i fundatora placówek kościelnych na słabo jeszcze objętych 
katolicką opieką duszpasterską ziemiach Rusi Czerwonej w XIV w. pasterz Lwowa 
podjął się rozważań czym są święci i jaką rolę odgrywają w życiu narodu. „Święty, to 
najdoskonalszy uczciwy człowiek, a zarazem najdoskonalszy chrześcijanin” – nauczał 
abp Bilczewski29. 

U progu niepodległości, kiedy różnorakie żywioły szargały świadomością spo-
łeczeństwa polskiego, pasterz przypominał o tym, że podstawą do chluby i dumy 
narodu katolickiego jest fakt posiadania licznych świętych rodaków czczonych w całym 
świecie. Pisał, że „Pociechą wielką jest dla każdego katolickiego serca polskiego, 

26 Kazanie wypowiedziane z okazji Zjazdu biskupów w katedrze gnieźnieńskiej u grobu św. Wojciecha 
26 sierpnia 1919, [w:] J. Bilczewski, Listy pasterskie, odezwy, kazania i mowy okolicznościowe, Lwów-
-Kraków 2005, t. III, s. 356–357. 

27 Maryja Królowa Polski. Przemów na pierwszą uroczystość Królowej Polski, wygłoszona w dniu 3 maja 
1925 r. przez J. E. ks. Biskupa Dub-Dubowskiego w katedrze łuckiej), [w:] Listy Pasterskie Ks. Dr. Ig. 
Dub-Dubowskiego biskupa filippopolitańśkiego byłego biskupa łuckiego i żytomierskiego, St. Louis 
Mo [brw], s. 121, 127.

28 Jakub Strepa (Strzemię), arcybiskup lwowski (1340–140……
29 List pasterski J. E. Najdostojniejszego Arcypasterza Dra Józefa Bilczewskiego, Arcybiskupa Metropoli-

ty Lwowskiego o. ł. W pięćsetną rocznicę śmierci Błogosławionego Jakóba Strepy, [w:] Pamiątka Pięć-
setnej rocznicy śmierci Błog. Jakóba Strepy franciszkanina, arcybiskupa lwowskiego 1409–1909. Kaza-
nia, Lwów 1910, s. 6. 
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że wśród Świętych Kościoła Chrystusowego znajduje się sporo imion polskich. Dla 
świętego Wojciecha, Stanisława Biskupa, dla św. Jacka, Jadwigi śląskiej, Stanisława 
Kostki, Kazimierza, Jana Kantego… Kościół nazwał Polskę „matką Świętych”. Z powodu 
nich zażywamy szacunku wśród wszystkich ludów katolickich. „Bo, jako z liczby i ro-
dzaju owoców sądzimy o żyzności ziemi i dobroci szczepu, który owoce wydał tak 
też z liczby wielkich naszych Świętych sądzi świat katolicki p wewnętrznej wartości 
narodu”. Więcej jeszcze mamy takich męczenników, dziewic, wyznawców, którzy – 
z żalem to mówimy – z naszej tylko winy nie dostąpili jeszcze czci w całym Kościele 
Chrystusowym. Wspomnę tylko błogosławioną Salomeę, Czesława, Bronisławę, 
Kunegundę, błog. Władysława z Gielniowa, błog. Giedrojcia, Kazimierczyka, Bonera, 
Szymona z Lipnicy, Jana z Dukli, Jana Sarkandra, Andrzeja Bobolę. Do nich należy też 
nasz błog. Jakób Strepa”30. 

Intencją nauczania pasterza było nie tylko przypominanie świętych polskich, ko-
lejne przywołanie ich imion „dla pokrzepienia serc”, ale i zachęcenie do ogarnięcia 
kultem świętobliwych postaci, które nie doczekały się wyniesienia na ołtarze jako 
święci a co też wymagało solidarnego zaangażowania się żmudnej pracy Kościoła 
i społeczeństwa. Będący jeszcze niedostrzeżeni z perspektywy całego kraju święci 
kresowi, niosący tak wielki ładunek wiary, doświadczenia wielokulturowości i, oczy-
wiście, martyrologium i cierpienia, skupiały nauki pasterzy wschodnich diecezji. Abp 
Bilczewski podniósł z zapomnienia kult bł. Jakuba Strepy w czasach, kiedy dzieło roz-
budowy sieci parafialnej archidiecezji lwowskiej – u początku którego w XIV w. był 
abp Strepa – nabrało wagi i nowego wydźwięku. Rodzimi święci byli wzorem do na-
śladowania dla katolików w czasie kiedy sprawa wskrzeszenia państwa, odbudowy 
Polski była dla wszystkich Polaków sprawą priorytetową. Wielu miało pokusy, żeby 
pójść na skróty, użyć kompromisów nawet z sumieniem żeby osiągnąć upragniony, 
tak szlachetny cel. Dlatego abp Bilczewski nie omieszkał przytoczyć przykład swego 
lwowskiego błogosławionego jako bardzo aktualny z perspektywy chwili sposób 
podejścia do spraw Bożych i narodowych. „W sercu Jakuba były wszystkie wielkie 
miłości: owe nieba i owe ziemi, a więc Boga, a więc i ojczyzny swojej doczesnej.Jako 
obywatel patrzył zdrowo na sprawy narodu… zdrowiej niż niejeden mąż stanu. Miłość 
ojczyzny była u niego przedłużeniem miłości ku Bogu i cała w czynach. Budował ko-
ścioły w ojczyźnie, ale jeszcze więcej starał się budować ojczyznę w Kościele. Ile razy 
król zjeżdżał na Ruś, nie omieszkał wysłuchać zdania swojego przyjaciela – biskupa. 
Radzili razem, pracowali razem. „I szła sprawa Boża za sprawą Polski, jak dusza 
z ciałem złączona. I obie razem się wspierały, obie razem rosły”31. 

Atmosfera zgrozy docierająca ze wschodu, wieści o zagładzie Kościoła w państwie 
bolszewickim przypominała czasy represji i męczeństwa. Kresowe diecezje nie były 
pewne stabilności i perspektyw rozwoju. Stąd też przywoływanie świętych męczen-
ników doświadczonych w dziele misji na Wschodzie weszło nauki pasterzy zwłaszcza 
w kontekście okoliczności jubileuszowych czy religijnych. 300 rocznica męczeństwa 
św. Jozafata stała się okazją ku organizacji jednych z najokazalszych w Polsce Odro-
dzonej uroczystości. Męczeństwo, heroiczne trwanie w wierze, ale dążenie do jed-
ności, – do Unii – w sensie także solidarności społecznej było jednym z elementów 
nauki pasterskiej o świętych. Bp Dub-Dubowski n urządzonych we Włodzimierzu 

30 Tamże, s. 17. 
31 Tamże, s. 21. 
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Wołyńskim obchodach ku czci św. Jozafata wskazał w swym liście pasterskim na to, 
jak wielkie znaczenie dla odradzającego się społeczeństwa polskiego ma jedność, dla 
której poniósł śmierć męczennik: „Wierzymy mocno, że Bóg za wstawiennictwem Tego 
naszego Patrona, który cierpiał za Wiarę św., leje na naszą zbolałą Diecezję, na naszą 
Ojczyznę, na poszczególne rodziny najobfitsze łaski Swoje i jedność, która winna pa-
nować w Kościele, w społeczeństwie i rodzinie, a przy tym da zjednoczenie religijne 
i narodowe bratnich narodów, Polaków, Rusinów, a także Rosjan i urzeczywistni się 
dzieło, dla którego św. Jozafat nie wahał się przelać swej krwi męczeńskiej”32.

Kult świętych z nową siłą wybrzmiewa także naukach biskupów obrządku grecko-
katolickiego, którzy współtworzyli kolegium episkopatu Polski i wspólnie ze swymi 
współbraćmi w biskupstwie tradycji łacińskiej pracowali nad ewangelizacją ludności 
kresowej, jak wiadomo dość często więzami rodzinnymi złączonej we wspólnocie 
katolickiej Ludu Bożego podzielonego na narodowości i obrządki. Bp Grzegorz Cho-
myszyn ze Stanisławowa usiłujący zasypać rowy wrogości dzielące ludność łacińską 
i unicką, pogłębione po wojnie polsko-ukraińskiej apelował o szerzenie w Cerkwi 
unickiej kultu świętych Kościoła zachodniego cieszących się wielką czcią u wszystkich 
katolików. Próbował przełamać pewne opory, które weszły do tradycji wschodniej 
po schizmie 1054 r. wobec kultu świętych łacińskich, których nie istniało w pierwszym 
millenium chrześcijaństwa. Pisał, że skoro już istniejąca służba33 św. Augustyna, św. 
Ambrożego, św. Benedykta nie uważa się za latynizację, „to dlaczego miałaby prze-
ciwstawić się naszemu obrządkowi Służba innych świętych Kościoła Zachodniego, 
między innymi także Służba św. Antoniego Padewskiego, który jest wielkim świętym 
i jest bardzo popularny w całym świecie katolickim […] Przybyli do nas oo. Redemp-
toryści, przyjęli nasz obrządek i pracują dla naszych wiernych. Dlaczego nie ułożyć 
Służby ich założyciela i ojca św. Alfonsa Liguori i przyjąć do kalendarza liturgicznego 
nabożeństw naszych świętych? Do nas przyszły Siostry Miłosierdzia i pracują z hero-
icznym prawie poświęceniem w ochronkach dla sierot. Dlaczego nie ułożyć w naszym 
obrządku służby ich założyciela i ojca św. Wincentego a Paulo? Bądźmy szczerzy sami 
przed sobą i bądźmy bodaj trochę prostolinijni, a zobaczymy, że to nie jest latynizacja 
– tylko oszukuje nas ciemny duch świata, który pod pozorem strachu przed latyniza-
cją nadużywa obrzędowości do zatrzymania u nas ożywienia wiary i religijności”34. 

Odwołując się do duchu czasu, do opatrznościowych wskazówek pomagających 
się odnaleźć w prężnie zmieniającym się społeczeństwie, pasterze ziem kresowych 
nie zamykali się w „panteonie” swoich świętych. Z perspektywy doświadczonej przez 
szereg dekad walki z Kościołem wytoczonej przez zaborców, byli oni bardzo wyczulenie 
na postępujący nurt dechrystianizacji w wymiarze globalnym. A pojawiające się nowe 
postacie świętych posłanych do współczesnego im świata organicznie wtapiały się 
w nieco konserwatywną duchowość ludności kresowej. Bp A. Szelążek, ogrom trudu 
odbudowy zniszczonego za czasów caratu Kościoła łuckiego połączony z niebywałymi 
atakami na Kościół zarówno na liberalnym zachodzie, jak i na bezbożnym komuni-
stycznym wschodzie zawierzył św. Teresie z Lisieeux, jej też jako patronce powierzył 

32 Listy Pasterskie Ks. Dr. Ig. Dub-Dubowskiego, s. 103; W. Osadczy, A. Gieniusz, Unii i Polski ozdoba i chwa-
ła. Księża zmartwychwstańcy wobec kultu i kanonizacji św. Jozafata, Warszawa-Rzym 2020, s. 169–170. 

33 Używany w tradycji wschodniej wyraz na określenie nabożeństwa kościelnego. 
34 Błogosławiony Męczennik Grzegorz Chomyszyn Biskup Stanisławowski, Dwa Królestwa, red. I. Pełecha-

tyj, W. Osadczy, Warszawa 2017, s. 379–381. 
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diecezję łucką w 192. Może wydać się dziwnym, że z perspektywy jednego z najbar-
dziej zacofanego biskupstwa, któremu zaborca pozabierał duchownych, kościoły, 
zdziesiątkował poprzez represje i wynarodowienie wiernych dostrzeżono zbawienne 
dla całego Kościoła tchnienie duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus i umiesz-
czono ją obok „arcypolskiego” świętego, św. Stanisława Biskupa w poczcie świętych 
opiekunów diecezji. Pasterz łucki pisał w swym liście: „Patronka nasza spełnia inne 
jeszcze zadania dziejowe. Nie tylko jest świadkiem prawdy, lecz nad to jest dzielną 
jej obronicielką. W tej epoce powszechnego zeświecczenia wszystkich dziedzin pracy 
ludzkiej, tej tak zwanej laicyzacji, a właściwie usuwania Pana Boga z terenu objawów 
życia publicznego, św. Teresa staje na czele obrońców praw bożych, z hasłem na ustach, 
wypowiedzianym przed wiekami przez archanioła Michała: „któż, jak Bóg!”35. Dalej 
bp Szelążek wspominał o szczególnej misji, którą miała święta z Francji spełnić na 
terenach powierzonych jego władzy pasterskiej: „Wszędzie, ale najbardziej na Wo-
łyniu, oczywistym jest skupienie przeciwko nam znacznej mocy fizycznej i poważnej 
pracy intelektualnej, potężnie zorganizowanej. Jeżelibyśmy mieli przeciwstawić wy-
łącznie podobne siły, musielibyśmy przewidzieć, że będziemy zwyciężeni. Ale obóz, 
nam przeciwny, pozbawiony jest najwyższej mocy; – mianowicie, nie chce mieć nic 
wspólnego z Bogiem. Świat katolicki, a więc i naród polski, – w szczególności spo-
łeczeństwo szczerze katolickie na Wołyniu, wszystkie swoje usiłowania ma opierać 
na Bogu, – z Nim iść i w Nim cele swoje osiągać […] Św. Teresa od Dzieciątka Jezus 
ujęła w Swe dłonie sztandar Chrystusowy i stanęła na czele naszych szeregów, ale ten 
sztandar, to krzyż Jezusowy, z wypisanym krwią Zbawiciela hasłem miłości. Do walki 
wstępuje św. patronka nasza, ale jej mieczem, jak to już słyszeliśmy, jest także miłość; 
miłość Boga i bliźniego”36. 

Kult świętych i zawierzenie im spraw polskich w społeczeństwie odradzające się 
Rzeczypospolitej nie zawężał się jedynie do przypominania postaci świętobliwych, 
do zgłębiania ich żywota i oddawania czci. W nauce pasterskiej cały czas obecny był 
przekaz o tym, że oddawaniem czci świętym jest także wzorowanie swego życia na 
nich, dążenie do świętości w wymiarze osobistym i społecznym. Na tym polegała idea 
Królestwa Maryi, o którym tyle pisali pasterzy Kresów. Ścisła współpraca między 
świętymi na niebie a prowadzącym życie chrześcijańskie na ziemi narodem jest 
rękojmią mocy i trwałości państwa, dobrobytu jego mieszkańców. Abp Bilczewski 
w swych rozważaniach o świętych zastanawiał, się czemu w czasach zaborów nie 
pośpieszyli święci z ratunkiem narodowi? Czemu „nagle cicho się zrobiło na niebie 
polskim?”. Czemu też w XIX w., w czasach represji i rozlewu krwi „nikt nigdy nie sły-
szał, aby któryś Święty zjawił się, ukazał się widzialny nad ojczyzną z pomocą?”37. 
Odpowiedzią było zjawisko powszechnego odejścia od zasad chrześcijańskich, które 
dotknęło społeczeństwo polskie w tamtych czasach, głębokie wypaczenia moralne 
wynikające z zatracenia wiary. Przytaczając obrazy zaczerpnięte z historii metropolita 
lwowski jak najbardziej nawiązywał i czasów jemu współczesnych: „wówczas bardzo 
wielu z tych, którzy przedstawicielami byli ojczyzny, którzy dzierżyli w ręku ster i losy 

35 List pasterski J. E. ks. Biskupa Łuckiego, Adolfa Szelążka, o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
Patronką Diecezji Łuckiej, [w:] Jednodniówka wydana dla uczczenia Świętej Teresy od Dz. J. z okazji 
ogłoszenia jej patronką diecezji łuckiej i pierwszego jej święta, Łuck 1928, s. 2–3.

36 Tamże, s. 3. 
37 Kazanie wstępne J. E. Najprzew. Ks. Dra. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa metropolity lwowskiego 

o. ł. Zasługi Świętych dla Narodu, [w:] Pamiątka Pięćsetnej rocznicy śmierci Błog. Jakóba Strepy, s. 37. 
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narodu, nie tylko w Świętych, ale i w Pana Boga nie wierzyło, – że nie tylko Świętych 
przyczyny nie wzywano, ale nawet Bożej wyrzekano się pomocy! Wszak wiadomo, 
jak prywata, rozpusta żarły nasz naród, jak poniewierka sakramentu małżeństwa, 
jak rozwody rozwielmożyły się w rządzących narodu warstwach, że aż zgorszeniem 
staliśmy się całego świata chrześcijańskiego! „Nigdzie tyle, co u nas, dzieci za życia 
własnych rodziców nie było sierotami, wobec rodzonego ojca i matki pasierbami… 
nigdzie tyle matek własnych dzieci macochami… tyle żon za życia własnych mężów 
wdowami”. Zachwiał się kamień węgielny narodu – rodzina. Znikła cnota prywatna 
i publiczna. Czwartą pomocniczą potęgą podziałową my sami byliśmy – to też nie-
trudno przyszło wrogom podzielić się nami”38.

5.   Solidaryzm społeczny 
Przekaz jedności chrześcijańskiej, pokonania różnej odmiany marksistowskich 

ideologii głoszących walkę klas i wrogość w społeczeństwie było jednym z głównych 
zadań pasterzy katolickich odkąd została ukształtowana katolicka nauka społeczna, 
a Kościół głosami papieży zdefiniował i radykalnie potępił błędy i wypaczenia wcho-
dzące w życie społeczeństw. Jednym z pionierów katolickiego ruchu społecznego na 
ziemiach polskich był abp J. Bilczewski, metropolita lwowski. Wywodzący się z dołów 
społecznych, doskonale z dzieciństwa znający biedę pasterz stolicy galicyjskiej sam 
zapoczątkował liczne inicjatywy skierowane na zacieśnienie więzów społecznych w na-
rodzie, ale główną jego zasługą było głoszenie myśli katolickiej społecznej skierowanej 
do mieszkańców bardzo zubożałych terenów zacofanej prowincji galicyjskiej, a potem 
wciąż pozostających pod wpływem depresji gospodarczej ziem małopolskich. W czasie 
pierwszych czternastu lat rządzenia w archidiecezji poczynając od 1901 r. ogłosił on 
sześć listów poświęconych zagadnieniom społecznym39. Do dziś dnia, a także patrząc 
w przyszłość zachowuje aktualność nawołanie arcybiskupa do jedności w obliczu 
zagrożeń cywilizacyjnych dla chrześcijaństwa rozpoznanych już na początku XX w.: 
„Czas ostatni abyśmy zapomnieli co nas dzieli, abyśmy zapomnieli co nas dzieli, żeby-
śmy przestali rozdrabniać i marnować siły na jałowe spory i kłótnie, a za to wszyscy 
społem wzięli się do naprawy sprawy społecznej […], bo nie o małe rzeczy idzie, ale 
o religię, o społeczeństwo, o to, przyszłą cywilizacja ma być chrześcijańska czy po-
gańska”40. Czyniąc dogłębną analizę zapaści cywilizacyjnych wynikających z postępu-
jących napięć społecznych i związanych z nimi antychrześcijańskimi ideologiami abp 
Bilczewski dokonał jednoznacznej i druzgocącej oceny materialistycznych koncepcji 
społecznych wywodzących się z marksizmu i określonych ogólnie przez pasterza jako 
socjalizm, upatrując w nim najgorszych objawów wypaczeń antropologicznych, etycz-
nych i społecznych. Wprost mówił, że socjalizm to największy wróg społeczeństwa. „Zły 
i szkodliwy był liberalizm, – pisał pasterz – który pominąwszy przykazania Boże rozbił 
wielką rodzinę ludzką na proch, myślał nie o całości, lecz tylko o jedności i w końcu 
sprowadził panowanie złotego cielca obok strasznego wyzysku ludu roboczego. 
Gorszy jeszcze jest pogański socjalizm, który obiecuje raj na ziemi, a doprowadziłby 
ludzkość do ostatecznej nędzy, zdziczenia, zguby. Przed takim społeczeństwem, jakie 

38 Tamże, s. 37–38. 
39 R. Dzwonkowski, Listy społeczne arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, [w:] Święty Arcybiskup Lwowa Jó-

zef Bilczewski, red. W. Osadczy, Lublin-Lwów 2011, s. 146.
40 Tamże, s. 149. 
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socjalni demokraci gotują – powiada Ojciec Święty – raczej uciekać by nam trzeba, niż 
go szukać i pomagać do jego urzeczywistnienia”41. Przestroga ta pojawiła się prawie 
dwie dekady przed rozpoczęciem straszliwego eksperymentu bolszewickiego – wy-
wodzącego się z tradycji rosyjskiej socjaldemokracji – jednak proroczo zapowiadała 
wielką katastrofę humanitarną, która naznaczyła swą obecnością dzieje XX wieku. 

Mając za sobą doświadczenia komunizmu w Rosji biskupi polscy, zwłaszcza ci 
z Kresów, którzy w sposób szczególny czuli zagrożenie dla swych ziem, w kategoriach 
pozbawionych półtonów i jakiejkolwiek dyskusyjności określali zbliżające się zło 
po imieniu, wskazywali na apokaliptyczny, globalny wymiar postępu zła, na egzysten-
cjonalne zagrożenie dla Polski w tych konkretnych rozkładach geopolitycznych. Wy-
korzystanie kwestii społecznej dla podziału wewnątrz narodu było – według pasterzy 
– jednym z narzędzi szerzenia bezbożności. Bp Szelążek z Łucka w liście pasterskim 
alarmował: „Poznaliśmy, że walka przeciwko Bogu rozgorzała się z takim napięciem, 
jak nigdy przedtem; jej terenem jest wszechświat cały; w wir tej walki jest wciągnięta 
i Ojczyzna nasza, a z nią i nasza diecezja. Na nas katolikach wszystkich bez wyjątku 
ciąży obowiązek współpracy w obronie praw bożych. Rzucić musimy na szalę wszystkie 
swe siły moralne, całą swą moc ducha i zapał żołnierzy Chrystusowych, świadomych 
odpowiedzialności przed Bogiem i przed szeregiem pokoleń, które za nami idą”42. 
Trzy lata później ten sam głos alarmujący wybrzmiał w ostatnich przed śmiercią re-
kolekcjach radiowych wygłoszonych przez abp. Teodorowicza ze Lwowa mówiących 
o diabelskich kuszeniach doświadczanych przez współczesny świat: „Zrozumiejmyż 
nareszcie, iż idzie dziś o wielką stawkę. I to nie o Kościół tylko w Polsce, ale i o samą 
Polskę. Zrozumiejmyż, że skończył się czas wszelkich połowiczności, niedomówień 
i niedociągnięć. Zrozumiejmy, że przepadają połowiczni i muszą przepaść […] Zro-
zumiejmy i obaczmy, że dla dusz i społeczeństwa jedyna jest droga w haśle Chrystu-
sowym, które zaś w miejscu kompromisu przedstawia odprawę: Idź precz szatanie! 
Oto jest odpowiedź Chrystusa dana kusicielowi – taką ma być i odpowiedź nasza”43. 

Radykalny i bezkompromisowy zryw ze złem oto była odpowiedź i nauka pasterska 
w sytuacji przenikania ideologii mających za cel dalekosiężny cel dechrystianizacji 
i idącej wraz z nią zagłady Polski katolickiej i suwerennej. Kwestia socjalna była w pierw-
szej połowie XX w. nader bolesnym zagadnieniem w życiu ówczesnych społeczeństw. Jej 
rozstrzygnięcie mogło być bazowane na wierze, na Ewangelii i magisterium Kościoła. 
Ten głos rozsądku, który docierał z Kresów wyprzedzał późniejszą bardziej rozbudo-
waną dyskusję dojrzewającą i nabierającej siły merytorycznej. Abp Bilczewski jako 
jedyny zaproponował w swym liście koncepcję ustroju stanowo-zawodowego i nowe 
pojęcie roli państwa. Trzydzieści lat później koncepcję tę, zwaną korporacjonizmem, 
czyli ustrojem samorządu społeczno-gospodarczego przedstawionego w encyklice 
papieża Piusa XI Quadragessimo Anno, ogłoszonej w 1931 roku44. Wynikający z nauki 
biskupiej ustrój społeczny miał maksymalni przybliżać społeczeństwo do wzorców 
ewangelicznych, do ładu Bożego w oparciu o który powstaje Civitas Dei na ziemi, 

41 W prawie społecznej do duchowieństwa i wiernych, Lwów, w dniu Najświętszego Imienia Jezus, 
20 stycznia 1903, [w:] J. Bilczewski, Listy pasterskie, odezwy, kazania i mowy okolicznościowe, Lwów-
-Kraków 2005, t. I, s. 105.

42 List pasterski Ks. Adolfa Szelążka biskupa łuckiego o Zwalczaniu Niewiary ogłoszony dn. 2 lutego 
1935 r., Łuck 1935, s. 33. 

43 J. Teodorowicz, Kuszenie Chrystusa. Wielkopostne konferencje radiowe, Kraków 1938, s. 15–16.
44 Dzwonkowski, Listy społeczne arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, s. 156. 
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czyli Królestwo Maryi obraz Państwa Polskiego wynikającego z przyrzeczeń ślubów 
królewskich. Miała to być alternatywa wobec głoszonej przez socjalizm „walki klas” 
zrodzonej z nienawiści i prowadzącej do rozstroju społeczeństwa i państwa. „Wszyst-
kie w ogóle stany i społeczeństwo ma się zorganizować na podstawie stowarzyszeń 
zawodowych, które znowu nie są celem ostatecznym, lecz tylko środkiem i podstawą 
do przyszłego chrześcijańskiego ustroju całego społeczeństwa […] staną się wyrazem 
wszystkich interesów kraju i wszystkich jego warstw”45. 

Nauka Kościoła, głoszona przez papieży w wydaniu krajowym mocno była połą-
czona z tradycją polską, w tym na zawsze zespalającymi naród z pobożności maryjną 
ślubami lwowskimi. Zawarte w akcie ślubów wyrazy – w nauczaniu biskupów – były nie 
tylko pięknym aktem religijnym, świadectwem wiary ojców, ale i żywym wyzwaniem 
do współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków. Abp Teodorowicz mocno podkre-
ślał ze szczególną mocą akcentował ten fakt: „A więc czy nie widzicie, jak jednak akt 
wiary i pobożności nie pozwoli się zamknąć w samym kościele, ale odzywa się echem 
sumienia idącym po całym kraju i państwie? Czyż nie widzicie jak w imię sumienia, 
Boga, nie waha się wypowiedzieć walkę na zabój nierządowi i niesprawiedliwości 
w królestwie, iście „wojnę świętą”? Widzicie więc, jak to na pozór zdawały się być 
dalekimi od siebie – zdrowy ustrój państwa – a cześć i wiara i miłość religijna. Tym-
czasem, w rzeczy samej, patrzcie, jak się ze sobą łączą! I prawdziwie niepodobna jest 
przecie jedną ręką budować królestwo Boże w duszy, a drugą ręką burzyć jego pod-
stawy w państwie, lub też przez obojętność i apatię pozwalać, aby je burzyli inni”46. 

Stąd też wypływała zachęta żeby jednoczyć się w zespoły katolickie poprzez 
modlitwę i czyn głoszące i broniące swej wiary. Bp Szelążek przypominał, że na ka-
tolikach spoczywa obowiązek współpracy w obronie praw bożych. Związki i zrzesze-
nia katolickie powinny nie tylko bronić wiary, odpierać coraz bardziej natarczywe 
ofensywy „bezbożników”, ale i ratować od zguby tych, którzy ulegli w walce i przez 
niewiarę zostali zagarnięci pod jej panowanie. „W tym znaczeniu trzeba wkraczać 
w okopy nieprzyjaciela, prowadzić akcję zdobywczą wśród dusz błądzących”47 – 
nawoływał w swym liście pasterskim biskup łucki. Na pierwszą linię do działalności 
zdobywczej powinny wyjść organizacje Akcji Katolickiej, a także bractwa katolickie. 
Nieprzezwyciężony krasousty kaznodzieja ormiański ze Lwowa wręcz wołał w swych 
naukach, żeby mając świadomość wielkiego zagrożenia jednoznacznie opowiedzieć 
się po stronie państwa chrześcijańskiego, wyrastającego z tradycji chrześcijańskiej 
cywilizacji łacińskiej, gdyż „Polska zachodu stanie się dla nas tarczą i puklerzem przed 
straszliwym, niszczącym zalewem […] Czas nagli! wypadki biegną, chmury nad Polską 
się piętrzą – Bóg patrzy i czeka. Niechajże co rychlej cały naród się zwiąże w wielką 
konfederację. Nie do jakiejś akcji politycznej was wzywam, tu dziś o politykę zupełnie 
nie chodzi – ale wzywam was do pełnienia świętych zobowiązań i ślubów narodu. 
Wzywam was i ostrzegam! Niechajże nas przeszłość pouczy i ostrzeże. Programy 
ślubów narodowych niespełnione podjęła Konstytucja 3 Maja. Ale podjęte były już 
za późno! chwila łaski i zmiłowań Bożych bezpowrotnie minęła i Konstytucja 3 Maja 

45 Jak wyżej. W prawie społecznej do duchowieństwa i wiernych, s. 127.
46 Państwo chrześcijańskie a państwo pogańskie. Kazanie J. E. X. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza, wy-

powiedziane w kościele mariackim w Krakowie, na Zjeździe Sodalicji całej Polski dnia 12. IV. B. r., „Po-
słaniec Św. Grzegorza” 1931, nr 48–49, s. 70. 

47 List pasterski Ks. Adolfa Szelążka biskupa łuckiego o Zwalczaniu Niewiary, s. 34. 
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zamiast stać się węgłem odrodzenia narodu, dlatego właśnie iż przyszła po niewczasie, 
była już tylko testamentem, choć świetnym i wspaniałym, konającego państwa”48. 

Wśród innych metod czynnego głoszenia Królestwa Maryi, Królestwa Bożego na 
ziemi, wskazywali biskupi na środki medialne, tak wielką rolę odgrywające w ówcze-
snym świecie, a wagę których szczególnie dostrzegamy i doceniamy w warunkach 
aktualnych. Na to też wskazywał ukraiński biskup ze Stanisławowa ubolewający, że 
jego wspólnota pod tym względem jest poszkodowana bardziej od katolików łaciń-
skich. Bp Chomyszyn pisał: „Bardzo często duch świata uderza w Królestwo Boże 
opinią. To właśnie opinia spowodowała skazanie Chrystusa Zbawiciela na śmierć 
krzyżową. Od kiedy nastała prasa, świat używa jej do wyrobienia opinii przeciwko 
Cerkwi [Kościołowi – W.O.], wierze i religii. Dlatego każdy wierzący chrześcijanin, 
a tym bardziej każdy hierarcha nie może lekceważyć prasy w ogóle, a zwłaszcza 
złej prasy, która w dzisiejszych czasach włada ludzkimi umysłami. Rozpanoszyła się 
u nas liberalna, radykalna, a nawet po części bezbożna prasa i bez ustanku podko-
puje autorytet Cerkwi i niszczy wpływ religii”49. Wtórujący mu głos z Łucka, od bp. 
Szelążka wskazywał na prasę katolicką jako „środek obronny, który może być użyty 
z pożytkiem nie tylko w zrzeszeniach, lecz także przez osoby poszczególne”. Wzorując 
się na innych krajach katolickich należałoby uczynić z prasy katolickiej rzeczywistą 
potęgę i realizować dwa zadania: bronić się przed złą prasą i szerzyć dobrą prasę50. 

Skupieni przede wszystkim na kwestiach społecznych najmocniej oddziaływujących 
na społeczeństwo prorocy z polskich Kresów wskazywali także na inne, nie rozpoznane 
wówczas i nie demoralizujące z taką siłą plagi, które pojawią się w przyszłości i będą 
towarzyszyć postępowi „cywilizacji śmierci”. Po przebytej ciężkiej II wojnie światowej, 
po doświadczeniach mordów i ludobójstw sowieckiego, niemieckiego i ukraińskiego 
u schyłku swych lat w zamku Bierzgłowskim ze smutkiem stwierdzał: „nic dziwnego, 
że przewidywania wyrażone w naszym Orędziu z 1938 roku spełniają się całkowicie: 
„Przygotowania niszczycielskie przybliżają przyszłość ciemną, która jako nieuchronna 
rzeczywistość zbliża się powoli. Nie są to urojenia szalonej imaginacji, ale prawda, za-
pewne trudna do ujęcia myślowego, podana jednak z bezwzględną stanowczością przez 
Pismo Święte, jako kres ostateczny tworzonego w naszych czasach odstępstwa od Boga: 
„A ziemia splugawiona jest od mieszkańców swoich, gdyż przestąpili zakon, odmienili 
prawo, złamali przymierze wieczne. Pożre ziemię i będą grzeszyć obywatele jej; dlatego 
będą szaleć uprawiający ją i mało ludzi zostanie”. „Spustoszeniem spustoszona jest 
wszystka ziemia, bo nie masz kto by uważał w sercu od końca ziemi aż do końca jej”51. 

 6. Chrześcijański patriotyzm 
Wspólnota złączona w Królestwie Maryi, tworząca Lud Boży, wspólnotę wiernych, 

Kościół, w wymiarze historycznym i politycznym stanowiła naród polski, naród, który się 
domagał wolności i powrotu do życia samodzielnego. Królestwem Maryi miała się stać 
spuścizna Korony Polskie, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, która na nowo organizowała 
się w nowych warunkach dziejowych. Cała Europa wkroczyła w okres nacjonalizmów, 
wielkie mocarstwa – jak na przykład Rzesza Niemiecka, Królestwo Włoch – powstawały 

48 Państwo chrześcijańskie a państwo pogańskie. Kazanie J. E. X. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza, s.80–82. 
49 Błogosławiony Męczennik Grzegorz Chomyszyn Biskup Stanisławowski, Dwa Królestwa, s. 151. 
50 List pasterski Ks. Adolfa Szelążka biskupa łuckiego o Zwalczaniu Niewiary, s. 34. 
51 A. P. Szelążek, Moralne odrodzenia świata, wydał J. Janusz, Mannheim 1972, s. 163.
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na bazie idealizacji pierwiastka rasowego, plemiennego, kultury zakorzenionej w indy-
widualnej pogańskiej odrębności i dążeniu do podboju. Zahartowane w ogniu I wojny 
światowej idee narodowe dość często przekształcały się w szowinistyczne zbrod-
nicze koncepcje, z których bardzo szybko się rozwinęły totalitarne ustroje. Rozwój 
ruchów narodowych podążał drogą separacji od Kościoła, od religii chrześcijańskiej, 
katolicyzmu przede wszystkim, które nie spełniały roli bycia atrybutem narodowym 
z racji na swój powszechny charakter. Napięcie między nacjonalizmami a Kościołem 
cechowało społeczeństwa europejskie, z walki z Kościołem zasilał się potężny ruch 
narodowy włoski, Kulturkampf wytoczył kierunek filozofii narodu w Niemczech. 

Polska tradycja była daleka od idealizacji pierwiastka plemiennego, stricte nacjo-
nalistycznego. Podstawą narodu była nie idea rozrastającego się lechickiego szczepu, 
lecz świadomość przynależenia do wspólnoty ukształtowanej w ciągu wieków na 
zasadach rodziny chrześcijańskiej, symbolem której stała się Korona Polska, a póź-
niej Unia Korony i Litwy. Rodowity Ormianin abp Teodorowicz doskonale wyjaśnił 
co to jest bycie narodem polskim: „By sobą być – naród zawrzeć musi w piersi swojej 
tchnienie całej przeszłości; z niej dopiero, z jej wiekowej budowy, z jej przejść, za-
pasów i walk, z jej powolnych zmagań się i prac, z kształtów jej myśli, z wzorów jej 
wyobraźni, z rysów jej charakteru, z misji jej i posłannictwa dziejowego rodzi się 
dusza narodu, której wolno zawołać: Jestem sobą! Stąd nigdy nie zdołamy pochwycić 
i osądzić w pełni naszej przyszłości narodowej, jeśli się nie oprzemy na przeszłości, 
i jeśli ze źródeł własnej kultury czerpać nie będziemy. Ale dość wymówić słowo: kul-
tura Polski, ażeby przypomnieć sobie ścisły, nierozerwalny związek idei narodowej 
i Kościoła, bo kultura narodu z tych tylko soków żyć i czerpać może, którymi nasiąkła, 
powstając. A gdzie szukać korzeni polskiej kultury, jeżeli nie w Kościele?”52 

Jak wcześniej wspominało się na kanwie nauczania pasterzy kresowych odejście 
od religii, poluzowanie więzi z Kościołem skutkowało upadkiem moralnym i politycz-
nym narodu. Zwycięstwa, chwile tryumfów i chwały związane były w ciągu dziejów 
z rycerskością polegającą na obronie Ojczyzny jako wspólnoty chrześcijańskiej. Kiedy 
nastąpiły chwile walki o niepodległość i odparcia potęg wrogich, antychrześcijańskich, 
niosących zagładę Polsce abp Bilczewski przypominał o tym szczególnym powołaniu 
żołnierza polskiego. W przededniu Bitwy Warszawskiej przypominał on: „Powołaniem 
żołnierza polskiego w obecnej chwili dziejowej jest więc również chwalebne, szczytne, 
doniosłe, jak owo naszych wielkich rycerzy, którzy przed wiekami na polach Legnicy, 
Cecory, Chocimia i Wiednia krew swą przelewali. Nie inaczej, jeno jako obronę Chry-
stusa i jako obronę Ojczyzny pojmowali swoje rzemiosło żołnierskie także wszyscy 
najszlachetniejsi bojownicy nasi przez wszystkie lata tej wojny, którą przeżywamy. 
Nie rozdzielali oni ani na chwilę sprawy Bożej od sprawy ojczyzny, wolnej Polski 
od wolności Kościoła Chrystusowego w Polsce […] Chrystus i Polska, Najświętsza 
Pani Jasnogórska i Najjaśniejsze Rzeczpospolita muszą tedy z głębin przekonania być 
także nierozerwalnym naszym hasłem bojowym, Umiłowana, obecna tu Ochotnicza 
Braci żołnierska”53. 

52 Myśl religijna w narodzie. Kazanie wygłoszone w katedrze św. Jana w Warszawie podczas uroczysto-
ści setnego jubileuszu archidiecezji warszawskiej w r. 1917, w czasie okupacji niemieckiej, [w:] J. Teo-
dorowicz, Na Przełomie. Przemówienia i kazania narodowe 136.

53 Przemowa przy poświęceniu sztandaru I. Małopolskiej Armii Ochotniczej w katedrze lwowskiej na 
wojnę z bolszewikami, 1 sierpnia 1920, [w:] J. Bilczewski, Listy pasterskie, odezwy, kazania i mowy oko-
licznościowe, Lwów-Kraków 2005, t. III, s. 383–383.
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Pasterze narodu podają liczne przykłady postawy patriotycznej, powiązanej z dzie-
jami Polski i jej władcami. Głębokie rozważania nad postacią świętobliwej królowej 
Jadwigi w związku z urządzonymi ku jej czci obchodami w Polsce wygłosił abp Teo-
dorowicz, kreśląc wizerunek prawdziwej chrześcijańskiej monarchini. Omawiając jej 
cierpienia i dorastania do pełni świadomości misji władczyni chrześcijańskiej lwow-
ski pasterz wskazywał na swoistą metafizykę rządów królowej łączącą umiejętność 
rządzenia z ekspiacją przepełnioną wiarą i troską. „W tym ostatnim okresie życia, 
rozbłysnęło jej powołanie do pokuty i misji ekspiacyjnej w całej pełni. Już przyszła 
chwila, w której reprezentacyjne troski dzielone dotąd z mężem, może już złożyć 
wyłącznie na jego ramiona, Nie uroni ona i teraz niczego ze swych trosk i zabiegów 
o naród i Polskę. Dowiadujemy się z jednego jej pisma o nocach bezsennych, które 
przepędziła, ażeby przemyśleć sposób ugruntowania dzieła swojego życia, o Litwie, 
a wiemy o tym, że wszystkie te przemyślenia w czyn wprowadziła. Ale teraz usunie 
się w cień z wyżyn blasków swojego tronu, ażeby w całej pełni oddać się misji eks-
piacyjnej za naród i Polskę”54. 

Przykłady wielkich bohaterów były okazją, żeby przybliżyć obywatelom o cno-
tach, które zgiełk wojny nieco wyciszał i proponował bardziej proste i skrótowe roz-
wiązania. Głos pasterzy łączył się także z całym społeczeństwem z okazji jubileuszy 
i uczczenia Wielkich Polaków, których bohaterska postawa obywatelska i czyn zbrojny 
stały się symbolem walki o niepodległość. Na czele Komitetu honorowego uczczenia 
100 rocznicy śmierci Naczelnika Tadeusza Kościuszki stanęli abp Bilczewski i abp 
Teodorowicz. W wydanej przez to gremium Odezwie zostały umieszczone cytaty 
z wypowiedzi generała będące przykładem szlachetnego patriotyzmu, tak ważne 
w czasie rozstrzygających chwil w dziejach Polski: „…Obym raczej był zapomniany, 
a Ojczyzna moja została wolna; Władzy na niczyj ucisk nie użyje, lecz jedynie dla obrony 
całości, granic, odzyskania samowładztwa Narodu i ku ugruntowaniu powszechnej 
swobody; Gdy podli będziemy, chwili interesowni, nie dbający o kraj swój, słusznie, 
byśmy potem mieli kajdany na szyjach – od nas samych zależy poprawa rządów, 
od obyczajów naszych; Nie masz żądnego narodu, skłonniejszego do czynienia dobrze 
każdemu, jak Naród polski, kiedy tylko sam swoją wolę czynić może; …Polska zawsze 
jest nieśmiertelna”55. 

Idący w parze ze zrywami niepodległościowymi, emocjami towarzyszącymi walkom 
i rozbudowie państwa skrajny nacjonalizm nie zdobył w społeczeństwie polskim wielu 
zwolenników, pozostawał na obrzeżach życia politycznego i społecznego. Obóz na-
rodowy będący w opozycji do rządu stał na pozycjach katolickich56 i nie przyjmował 
ekstremalnych postaci istotnie wypaczających zasady współżycia i ładu w państwie. 
Jednak nurty oddziałujące z sąsiednich krajów, szerzące się nastroje ksenofobiczne 
i antysemickie przedostawały się także do Polski. Pasterze kresowi, wychowani w duchu 
wielokulturowości i tolerancji stanowczo ustosunkowywali się nawet do pokus, by 
w retorykę narodową, patriotyczną wprowadzić kwas antychrześcijańskiego antysemi-
tyzmu. Na jubileuszu abp Teodorowicza z racji 50-lecia kapłaństwa obecna młodzież 
odniosła się także do kwestii żydowskiej i trudnych relacji chrześcijańsko-żydowskich. 

54 Królowa Jadwiga. Zbiór przemówień, wypowiedzianych na Akademii ku czci Królowej Jadwigi w Krako-
wie w dniu 9 stycznia 1933 roku, Kraków 1933, s. 21.

55 Odezwa, we Lwowie, w sierpniu 1917 (druk ulotny w posiadaniu autora). 
56 Zob.: M. Giertych, Obóz Dmowskiego, Warszawa 2018, s. 232–247.
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Abp Teodorowicz na samym wstępie przestrzegł młodych katolików przed pokusą 
stanięcia w pozycji antysemityzmu. Powiedział do młodzieży: „W przemówieniach 
swoich mówiłaś Młodzieży Kochana o walce z Żydami. Przyznaje Ci się, że wprowadzi-
łaś mnie w kłopot niemały w mej odpowiedzi kierowanej do Ciebie. Sama zrozumiesz, 
Młodzieży Droga, jak bardzo mi jest trudno kwestii tak bardzo trudnej mimochodem 
tylko dotykać. Dlatego odpowiadam Ci na to tyle tylko, ostrzegając Cię, byś nie na-
śladowała tych, którzy rozwiązują problem żydowski kluczem rasizmu. Byłoby to 
bardzo niesprawiedliwe, historycznie niczym nie uzasadnione, byłaby to teza, która 
konsekwentnie przeprowadzona prowadzi do pogaństwa, byłoby to wręcz hasło, 
które przez wieki niewoli stosowane było do nas przez potężnych zaborców: oni to 
bowiem niższością rasy usprawiedliwiali gwałt zaboru Polski”57. 

W o wiele większym stopniu problem pogańskiego nacjonalizmu, pozbawionego 
pierwiastka humanistycznego i chrześcijańskiego dotyczył wspólnoty ukraińskiej 
zamieszkującej wschodnie województwa Polski. Brak tradycji państwowej i roz-
budowanej kultury politycznej, jak też skrajne nastroje czerpiące zasilenie w neo-
pogańskiej ideologii nacjonalizmu spowodowały podatną atmosferę dla rozwoju 
poważnych wypaczeń etycznych. Niestety problem ten pozostawał generalnie na 
obrzeżach wrażliwości Kościoła greckokatolickiego, którego duchowni masowo an-
gażowali się w neopogański nacjonalistyczny ruch. Stanisławowski ordynariusz bp 
Chomyszyn przełamał zmowę milczenia wokół bardzo drażliwego tematu, i potępił 
zło, które ogarnęło znaczną masę wiernych jego obrządku. W 1933 r. napisał on pracę 
Problem ukraiński, w której poddał wnikliwej analizie kondycję współczesnego mu 
społeczeństwa ukraińskiego. Bp Chomyszyn zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo 
„wypaczonego” nacjonalizmu jako antychrześcijańskiej ideologii zatruwającej atmos-
ferę życia narodowego: „Ów wadliwy, zatruty i szkodliwy nacjonalizm stał się u nas 
nową religią, podobnie jak materializm u bolszewików. ‘Ukraina nade wszystko’ – to 
dogmat naszego nacjonalizmu. Sprawy wiary, Kościoła i religii nie mają w ogóle zna-
czenia, albo ustąpiły na drugi plan, z łaski tolerowane jeszcze dla tradycji albo zwy-
czaju. Wszystko, co jest narodowe, uważa się za święte, cenne i konieczne, a sprawy 
wiary, Kościoła i religii traktowane są jako zbyteczne, nieproduktywne, zacofane”58.

Biskup proroczo zwracał uwagę na niebezpieczne cechy etycznego nihilizmu, 
ale też nienawiść tkwiącą w ideologii nacjonalizmu, która w niedługiej przyszłości 
doprowadziły do straszliwego ludobójstwa na Kresach. Przestrzegał on swych wier-
nych: „Nacjonalizm począł u nas przybierać cechy ducha pogańskiego, albowiem 
wprowadza pogańską etykę nienawiści, nakazuje nienawidzić wszystkich, którzy są 
innej narodowości, a nawet wzbrania nieść im pomoc i okazywać miłosierdzie w ich 
nieszczęściu. To właśnie jest przeciwne etyce chrześcijańskiej, Chrystus bowiem na-
kazał słowem i swoim przykładem miłować bliźnich swoich i to nie tylko przyjaciół 
i swoich, ale również i wrogów osobistych i ludzi obcych narodowością”. A dalej hie-
rarcha przestrzegał: „Ale nie tylko duchem pogańskim począł zionąć nasz ukraiński 
nacjonalizm. Co gorsza, na tle nacjonalizmu ukraińskiego zjawiły się oznaki pewnego 
rodzaju satanizmu”59.

57 Odpowiedź J. E. X. Arcybiskupa, „Gregoriana” 1937, nr 3–4, s. 111. 
58 G. Chomyszyn, Problem Ukraiński, [w:] Materiały i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich, red. 

B. Grotta, Kraków 2008, s. 17.
59 Tamże, s. 25.
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Te wypaczenia zdaniem hierarchy nie nosiły tylko incydentalny charakter, stały 
się istną plagą, przybrały postać herezji wypaczającej właściwy chrześcijański odbiór 
rzeczywistości. Bp. Chomyszyn wskazywał w czasie starcia totalitarnych reżymów 
niszczących cywilizację chrześcijańską na powszechny charakter zjawiska i jego szcze-
gólne niebezpieczeństwo dla Ukraińców: „Głównym naszym sprzeniewierzeniem się 
jest herezja nacjonalizmu. Ta herezja jest najcięższą i najbardziej niebezpieczną here-
zją naszego czasu. Opętała ona umysły i serca prawie wszystkich narodów ziemi. Ona 
spowodowała prawie całkowite duchowe zboczenie. Stawia ona nacjonalizm ponad 
wszystko, nawet ponad Boga, ponad Kościół, ponad prawa Boże. Chrystus jako król 
wszystkich ludów nie jest brany w rachubę. Jest lekceważony albo wprost negowany. 
Skutki tej herezji są straszne. Narody jęczą w jarzmie, karzą same siebie, nienawidzą 
się nawzajem i wyniszczają się. Ta herezja nacjonalizmu opętała także nasz naród 
i stałą się prawie bałwochwalstwem. ‘Naród ponad wszystko’, łaskę robimy Bogu, gdy 
postawimy imię Boże na drugim miejscu: ‘Naród i Bóg’. Postawiliśmy prawdę naszą 
ponad prawdę Bożą, czyli, jak mówi Paweł Apostoł, ‘Zamieniliśmy prawdę na kłamstwo’ 
(Rz 1, 25). Liczy się dla nas sumienie narodowe. W imię tegoż sumienia proklamuje 
się zasadę, że wszystkie środki, nawet nieetyczne, są dozwolone, gdy chodzi o dobro 
narodu i budowę państwa. Kościół ma służyć polityce, wiara i religia ma stanąć do jej 
usług. Kto myśli inaczej, kto się temu sprzeciwia, uchodzi za wroga narodu”60.

Ze zgrozą biskup przewidywał nieszczęścia i klęski, które sprowadza zbrodnicza 
ideologia na miły jego sercu naród. Już współczesna mu sytuacja społeczno-polityczna 
nie rokowała dobrej przyszłości ludności ukraińskiej: „Hurrapatrioci narodowi, szo-
winiści i krótkowzroczni politycy ukraińscy spowodowali również gorzki los narodu 
ukraińskiego. Ludzie ci, którzy postępowali raczej jak obłąkańcy aniżeli jak przywódcy, 
oni to właśnie opluwali wszelki poważny prąd. Oni to wprowadzali ten duchowy roz-
kład w narodzie, oni to podkopali wiarę i moralność, oni to oślepili i zatruli naród. 
Oni to nadal wywołują gniew Boży i gotowi do tego doprowadzić, że z kipiącego kotła 
Wschodu poleje się lawa ognista, która może nas całkowicie zmieść z oblicza ziemi”61.

Patriotyzm pozbawiony zasad etycznych w nauczaniu pasterzy kresowych, wszyst-
kich obrządków, obu narodowości – polskiej i ukraińskiej – był złem, zatracał szla-
chetne cechy miłości do Ojczyzny i przekształcał się w jedną ze zdegenerowanych 
ideologii niszczących ład. Abp Bilczewski wytaczając drogę do życia niepodległego 
swym wiernym, skierowanym przede wszystkim do młodzieży szkolnej przypominał 
zasadę, że „na ziemi być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie”62.

7.   Moralne odrodzenie świata 
Wyzwania wobec współczesnego świata w znacznej mierze przerastają pod wzglę-

dem ciężaru treści moralnej i okoliczności zewnętrznych te rozterki, które nurtowały 
społeczeństwo polski przeszło sto lat temu. Na początku XX w. i w Dwudziestoleciu 
międzywojennym problemy, które najbardziej doskwierały Polakom dotyczyły kwe-
stii politycznych i społecznych. Zgiełk wojny i zrywów niepodległościowych wyciszał 
rozterki moralne, oddalał problemy natury antropologicznej w dyskusji publicznej 

60 Zob. Błogosławiony Męczennik Grzegorz Chomyszyn Biskup Stanisławowski, Dwa Królestwa, s. 340. 
61 G. Chomyszyn, Problem Ukraiński, s. 37.
62 Charakter. List pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich, [w:] J. Bilczewski, 

Listy pasterskie, odezwy, kazania i mowy okolicznościowe, Lwów-Kraków 2005, t. III, s. 159.
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i wrażliwości społecznej. Nauka płynąca z listów pasterskich pozostawała niezmiennie 
wierna Ewangelii i wskazywała na potrzebę czerpania wzorów do życia z Objawienia 
i Tradycji świętej tworzącej się w czasie pielgrzymki wspólnoty Ludu Bożego przez 
historię. Głos biskupów z całą siłą przypominał dzieje polskie pełne wspaniałych 
przykładów realizacji planu Królestwa Bożego na ziemi, którego szczególnym przeja-
wem był akt zawierzenia kraju i narodu Matce Bożej w ślubach lwowskich króla Jana 
Kazimierza. Bycie Królestwem Maryi, mieć Królową Polski w osobie Matki Bożej było 
zaszczytem, honorem, ale i obowiązkiem, przekazywanym z pokolenia na pokolenia 
zobowiązaniem. Królestwo Maryi dawało wzory do rozwiązania kwestii politycznych, 
społecznych, międzynarodowych. 

Z perspektywy pierwszej połowy XX w. nie wyłaniały się jeszcze w całym prze-
rażającym ogromie kwestie, które stały się w naszych czasach punktem starcia walk 
światopoglądowych i cywilizacyjnych, starcia cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. 
Sprawy ochrony życia poczętego, rodziny, obyczajowości, płciowości w tej postaci, 
w jakiej ujawniły się w ostatnich dekadach nie były znane z perspektywy tamtych 
czasów. Ale przenikliwe profetyczne spojrzenie w przyszłość pasterzy ziem kresowych 
II Rzeczypospolitej Polskiej docierały także i w te odległe w czasie obszary proble-
mowe. Bp Szelążek, wyrzucony ze swej zdziesiątkowanej i ociekającej krwią diecezji, 
rezydując w Bierzgłowskim zamku pod Toruniem potrafił zajrzeć przed swoją śmiercią 
w 1950 r. w zbliżającą się przyszłość, drogą analizy prądów umysłowych, tendencji 
społecznych które określił bliżej jeszcze nie określonym co do treści, ale pojemnym 
i niepokojącym wyrazem „inwersji”. Nie dość jeszcze widoczne w powstającej z gruzów 
Polsce tendencje demoralizacji i „rewolucji” w pojęciach płci uwidoczniały się w do-
cierających z Zachodu nurtów. Sędziwy hierarcha pisał o rzeczach, które miały nastą-
pić: „Do najmniejszych rzeczy zaliczano prostytucję. Do najmniejszych także rzeczy 
zalicza się brak wszelkiej żenady pomiędzy osobami różnej płci. Wspomniany przez 
nas Farrere uwypuklił ten szczegół: „Oto niewiele lat upłynęło, gdy przesąd dwóch 
płci złożył nam uprzejmy ukłon pożegnalny” […] Inwersję włączono do kategorii 
neurozy; a więc uniewinniać ją poczęto […] Czymże się różni nasza „dzisiejszość” we 
wskazanym zakresie od Sodomy i Gomory?! Pan Bóg nie jest inny dziś, niż wczoraj. 
Inwersja dziś jest ta sama zbrodnicza, co wczoraj”63. Wnikliwy prorok przybyły z da-
lekiego Łucka obserwując zmniejszenie populacji ludzkiej w postępowych krajach 
europejskich zapowiadał drastyczne ograniczenie liczby urodzeń i „śmierć powolną” 
Europy. Dalej pisał: „Na równi z tym nieszczęściem stoi zniweczenie mocy węzłów 
małżeńskich. Temu rozprężeniu węzła małżeńskiego niegdyś przypisywał Pius IX 
upadek Rzeczypospolitej. Co się dziś dzieje w tym zakresie?!... Równa tej pladze jest 
zbrodnia niedopuszczenia do życia, co się poczęło. Chce człowiek używać wszystkich 
rozkoszy, odpędzając od siebie ciężary, które są tych rozkoszy następstwem. Bez prze-
sady możemy powiedzieć, jeżeli straszne wojny pochłaniają już miliony ginących ludzi, 
to wspomniana wyżej zbrodnia czasów najnowszych pochłania nieskończenie więcej 
ofiar […] Nie podobna wspomnieć o innych ohydnych wolnościach… W następstwie 
tych rzeczy idzie wśród ludzi utrata mocy bożej”64. 

Dalsze prorocze wizje ostatniego przedwojennego Księcia Kościoła z Ziem Kreso-
wych napełnione były optymizmem i nadzieją. Nawrócenie jednostek i społeczeństwa 

63 A. P. Szelążek, Moralne odrodzenia świata, s. 163.
64 Tamże, s. 164–165. 
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jedyną drogą do ocalenia Polski w czasach nowych, niosących nowe zagrożenia, nowe 
i stokroć groźniejsze niż przed tym zagrożenia dla ludzkości. Pasterz nie pozostawiał 
wątpliwości, odrodzenie świata ma przyjść przez wiarę, przez katolicyzm. „Wierzymy, 
że katolicyzm odegra wielką rolę w odrodzeniu moralnym ludzkości […] Katolicyzm 
przez swą powszechność duchową, przepojoną zasadami najwyższej sprawiedliwości 
i miłości, sam jeden zdolen jest dokonać tego cudu. On, który mocą Ducha Przenajświęt-
szego wyrównuje tereny dla zgodnego współżycia wszystkich, „gdzie nie ma poganina 
i żyda… barbarzyńcy i Scyta, niewolnika i wolnego: ale wszystko i we wszystkim Chry-
stus”65. A wskazując na szczególną rolę Polski w tych procesach, zacytował krasoustego 
abp. Teodorowicza, nieżyjącego już, który przypominał, iż „w zespole narodów Polska 
ma swoją osobną misję i to misję szczytną i wzniosłą – nieść przed narodami pochod-
nię wyższej nadprzyrodzonej prawdy i światła”. I przypominając o tych specjalnych 
więzach narodu polskiego z Matką Najświętszą, o których tyle pisał w swych listach 
pasterskich, u progu swego życia stanowczo oznajmiał, że „oparci o to wstawiennictwo 
Najświętszej Maryi Panny ziśćmy oczekiwane panowanie: światła, pokoju, zbawienia”66. 

Streszczenie:
Dorobek teologiczny, który powstał na Kresach Wschodnich w okresie odrodzenia 

i utrwalenia się państwa polskiego jest ważnym i niesłusznie zapomnianym dziedzic-
twem Kościoła, który daje wiele odpowiedzi i rad dla współczesnego społeczeństwa pol-
skiego. W odniesieniu do spraw społecznych kluczowym momentem była nauka o ślu-
bach lwowskich Jana Kazimierza i pojęcie Królestwa Maryi. Tworzenie społeczeństwa 
bezpośrednio wyrastającego z nauki i ducha Ewangelii było głównym przesłaniem listów 
pasterskich, kazań i publikacji biskupów należących do różnych obrządków katolickich. 

Słowa kluczowe: Kościół, kresy, pasterzy, nauczanie, chrześcijaństwo, cywilizacja

Summary:
Theology of the Eastern Borderlands. Topicality of the teaching of the Church She-

pherds from the Eastern Borderlands in the face of contemporary challenges
The theological achievements that arose in the Eastern Borderlands during the 

rebirth and consolidation of the Polish state is an important and unjustly forgotten 
heritage of the Church, which gives many answers and advice to contemporary Polish 
society. With regard to social issues, the key moment was the study of the Lviv vows of 
Jan Kazimierz and the concept of the Kingdom of Mary. The creation of a society that 
arises directly from the doctrine and spirit of the Gospel was the main message of pa-
storal letters, sermons and publications of bishops belonging to various Catholic rites.
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Przemoc w rodzinie 
z perspektywy ofiary 
o konfesji chrześcijańskiej

Dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba – Państwowa Uczelnia  
im. Stefana Batorego w Skierniewicach

Autorka licznych publikacji naukowych wydanych w kraju oraz zagranicą (m.in. Niemcy, Łotwa, Litwa, Buł-
garia, Słowacja). Do ostatnich monografii naukowych należą: Zachowania wolnoczasowe młodzieży polsko-li-
tewskiej. Studium komparatywne, 2020; Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce edukacyjnej, 2020 (współau-
torka); Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej, 2020 (współredakcja); 
HEALTH an interdisciplinary study, 2018 (współredakcja). Członkini Rady naukowej i recenzenckiej wielu pism 
naukowych, m.in.: „Journal of Human Dignity and Wellbeing”, „Education Sciences and Psychology”, „In-
ternational Journal of Leadership in Education”, „Journal of Research in Education and Training”. Kierow-
niczka oraz Członkinii wielu projektów naukowych w kraju oraz zagranicą (m.in. Włochy, Litwa, Słowacja). 
Stypendystka i uczestniczka zagranicznych staży naukowo-badawczych oraz wyjazdów zagranicznych w ra-
mach programu Erasmus i Erasmus+ m.in. Włoch, 2018, 2019; Litwa 2018, 2017, 2016, 2015, 2013; Słowacja 
2018. Ekspert ds. recenzji projektów naukowych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) (2018).

Wprowadzenie
Zjawisko przemocy w rodzinie jest problemem ogólnoświatowym. Zarówno 

media, jak i badania międzynarodowe (światowe) wskazują, że problem ten dotyczy 
niemalże każdego kraju na świecie, a w niektórych z nich jest bardzo poważny. Jest 
to problem niezwykle złożony, który należy rozpatrywać na wielu płaszczyznach: 
prawnej, społecznej, moralnej, psychologicznej. Na płaszczyźnie prawnej, przemoc 
jest traktowana jako przestępstwo, jako zachowanie prawnie zabronione, które za-
grożone jest określonymi sankcjami karnymi. Z kolei na płaszczyźnie społecznej, 
należy uwzględnić różnorakie a zarazem złożone czynniki tkwiące w obyczajach 
i postawach społecznych, które w pewnym stopniu dają przyzwolenie na stosowanie 
przemocy w rodzinie, przykładem są tu m.in. stereotypy czy przekonania. Rozpatru-
jąc przemoc na płaszczyźnie moralnej należy ją traktować, jako zło, jako czyn, który 
sprawia ofierze wielką krzywdę, ból, sprawca zasługuje na wielkie potępienie1. Jan 
Paweł II w swoich encyklikach wielokrotnie odnosił się do przemocy podkreślając, 
że jest ona złem, które zagraża człowiekowi i jego poczuciu moralności, godzi w wizję 
sprawiedliwości, rozprzestrzenia nienawiść między ludźmi, prowokuje ludzi do złych 
czynów oraz znajduje się u podłoża wielu wojen2. Papież porównał przemoc do wojen, 
traktując je jako wielkie zagrożenia dla ochrony życia ludzkiego. Jan Paweł II pisał: 
„U korzeni wszelkiej przemocy skierowanej przeciw bliźniemu leży ustępstwo na 

1 K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska (red.), Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Po-
radnik dla pracowników pierwszego kontaktu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010, s. 8.

2 Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo Rei Socialis, (oprac. J. Majka), Wrocław 1994, s. 6–7.
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rzecz «logiki» Złego, to znaczy tego, który «od początku był zabójcą»”3. Natomiast 
rozpatrując przemoc w obszarze psychologicznym należy wziąć pod uwagę czynniki 
i mechanizmy tkwiące zarówno w ofierze, jak i samym sprawcy. Istotne są tu także 
interakcje zachodzące pomiędzy sprawcą a ofiarą oraz ofiarą i sprawcą4.

Międzynarodowe badania prowadzone wokół przemocy w rodzinie wskazują, że 
problem ten dotyczy najczęściej osób słabszych, tj. kobiet, dzieci oraz osób starszych. 
Według danych szacunkowych 13 milionów kobiet krajów Unii Europejskiej5 do-
znało przemocy fizycznej a 3,7 milionów przemocy seksualnej. Ponad 30% kobiet 
doznało przemocy fizycznej lub seksualnej po ukończeniu 15 roku życia, a 5% zostało 
zgwałconych w tym wieku6. Obok przemocy fizycznej i seksualnej kobiety równie 
często doświadczały przemocy psychicznej, która „gołym okiem” trudna jest do zdia-
gnozowania. W czołówce krajów, w których przemoc psychiczna jest najczęściej do-
świadczana przez kobiety znajduje się Dania i Łotwa (po 60%) oraz Finlandia (53%). 
Wysoki wskaźnik (50%) zanotowano również w takich krajach, jak: Niemcy, Estonia, 
Holandia oraz Litwa i Szwecja po 51%7.

Również w stosunku do dzieci, osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych 
przemoc w rodzinie jest stosowana. Badania międzynarodowe wskazują, że ponad 
90% dzieci na całym świcie doświadcza agresji i przemocy właśnie w rodzinie – naj-
częściej jest to przemoc fizyczna8. Natomiast z przeglądu badań międzynarodowych 
dotyczących przemocy wobec osób starszych wynika, że problem ten dotyczy wielu 
krajów świata. I tak, np. W Ameryce Łacińskiej (dotyczy to głównie takich krajów, 
jak: Kolumbia, Brazylia i Panama) rocznie rejestruje się ponad 102 tys. przypadków 
skrajnej przemocy, której około 40% stanowią osoby starsze. W Argentynie i Chile 
problem ten nieustannie rośnie. W wielu krajach Ameryki Łacińskiej (szczególnie 
dotyczy to terenów wiejskich) przeważają osoby starsze (np. na Kubie około 13% 
ludności stanowią osoby mające ponad 60 lat)9.

Problem przemocy w rodzinie dostrzec można również w naszym raju. Statystyki 
policyjne wskazują, że w roku 2021 zanotowano 75 tys. 761 przypadków, co do któ-
rych istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą, z czego ponad 55 tys. to kobiety 
a ponad 11 tys. to małoletni. Statystyki pokazują również, że sprawcami przemocy są 
głównie mężczyźni (58 tys. 349 przypadków, wobec których istnieje podejrzenie, że 

3 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, (red.) W. Życiński, 
Kraków 1997, s. 851.

4 K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska (red.), Przemoc w rodzinie…, tamże.
5 UE-28, n=42 tys. Dane te odnoszą się do 12 miesięcy przed prowadzonym badaniem i obejmują grupę.
6 FRA European Union Agency fof Fundamental Rights, Violence against women: an EU-wide survey. 

Main results. Luxemburg 2014, s. 21. 
7 Podaję za: K. Stanek, Praca socjalna z osobą lub rodziną z problemem przemocy, Publikacja współfi-

nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydaw-
ca: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014, s. 57.

8 R. Giacaman, H. S. Shannon, H. Saab, N. Arya, W. Boyce, Individual and collective exposure to political 
violence: Palestinian adolescents coping with conflict, „The European Journal of Public Health” 2007, 
vol. 17, no. 4, s. 361–368; G. Margolin, E. B. Gordis, Exposing children to violence in the family and com-
munity, „Current trends in psychological sciences” 2004, vol. 13, no. 4, pp. 152–155.

9 S. L. Frazão, M. S. Silva, P. Norton, T. Magalhães, Domestic violence against elderly with disability, „Jo-
urnal of Forensic and Legal Medicine” 2014, vol. 28, p. 19–24. Zob. E. Pina, G. Valentina, R. J. Pérez, 
C. A. Domínguez, R. Enamorado, J. Edilberto, Violencia intrafamiliar contra el adulto mayor en una co-
munidad de Guinea Bissau, „Medisan” 2013, vol. 17, no. 7, p. 1053–1059.
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stosują przemoc w rodzinie, z czego 31 tys. 769 przypadków to mężczyźni stosujący 
przemoc pod wpływem alkoholu)10.

Powyższe rozważania i przytoczone wskaźniki prowadzonych badań, nie stanowią 
pogłębionych analiz wokół przemocy w rodzinie, ale jedynie sygnał, podkreślając, że pro-
blem ten jest dość rozległy, a zarazem bardzo złożony i dotyczy niemalże całego świata.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problemu przemocy w ro-
dzinie z perspektywy osób jej doświadczających, tj. ofiar o konfesji chrześcijańskiej. 
W oparciu o przeprowadzone pogłębione wywiady (jakościowe) autorka pragnie 
przybliżyć wypowiedzi rozmówczyń na temat przyczyn, rodzajów i form przemocy, 
jakiej doświadczają kobiety a także ich oczekiwań w zakresie pomocy i wsparcia. 
Uzyskany materiał empiryczny, dał podstawę do nakreślenia wniosków praktycznych 
(rekomendacji), które mogą okazać się skuteczne w pomocy i wsparciu zarówno ofiar 
przemocy domowej, jak i samych sprawców oraz ich dzieci.

1.   Założenia metodologiczne
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przemoc w rodzinie analizowana z per-

spektywy osoby doznającej przemocy, czyli ofiary o konfesji chrześcijańskiej. Celem 
badań było poznanie przyczyn zachowań agresywnych sprawców przemocy domowej, 
rodzajów i form przemocy wymierzanej przez sprawców a także oczekiwań ofiar prze-
mocy domowej w zakresie pomocy i wsparcia, które pozwolą im powrócić do normal-
nego życia i funkcjonowania a także zminimalizować istniejący w rodzinie problem.

Realizując nakreślony cel badań, postawiono następujące problemy (pytania) 
badawcze:
1. Jakie są przyczyny zachowań agresywnych sprawców przemocy w rodzinie? 
2. Jakie rodzaje i formy przemocy wobec najbliższych najczęściej stosują agresorzy?
3. Jakie oczekiwania w zakresie pomocy i wsparcia mają ofiary przemocy domowej?

W badaniu przyjęty został paradygmat entometodologii sytuacyjnej, tak żeby zbadać 
doświadczenia rozmówców wyrażanych w sposób spontaniczny, ale skupiony wokół 
celu badań. Zgodnie z przyjętym paradygmatem, w badaniu zastosowano indywidualny 
wywiad pogłębiony (jakościowy), który zgodnie ze Steinar Kvale zapewnił pozyskanie 
„[…] jakościowej wiedzy wyrażonej w codziennym języku”11 rozmówców (osób doznających 
przemocy). Wywiad ten pozwala „na jedyny w swoim rodzaju wgląd w świat życia badanych, 
którzy własnymi słowami opisują swoje działania, doświadczenia i poglądy”12. Został on 
przeprowadzony w oparciu o wykaz przygotowanych pytań (dyspozycji), które dotyczyły 
założonego celu i postawionych problemów badawczych. Nie posiadał on jednak zamknię-
tej struktury ale dawał możliwość wychodzenia poza jego ramy. Wywiad miał charakter 
swobodnej, ale pogłębionej rozmowy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, które 
były wyznania katolickiego i wychowywały swoje dzieci w duchu chrześcijańskim.

Dobór osób do badań wynikał z obranego celu badań. W badaniu uczestniczyło 
dwadzieścia osób, były to kobiety doznające przemocy w rodzinie, które wyra-
ziły dobrowolną chęć udziału w przeprowadzeniu z nimi wywiadu. O doborze 

10 Statystyki policyjne, Przemoc w rodzinie – dane od 2012 roku; https://statystyka.policja.pl/st/wy-
brane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/201373,Przemoc-w-rodzinie-dane-od-2012-roku.html (do-
stęp: 26.01.2022).

11 S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 43.
12 S. Kvale, Prowadzenie wywiadów…, tamże, s. 39.



ARTICLES

122

osób do badań zdecydowały tylko względy poznawcze. Wywiady były prowadzone 
od grudnia 2019 do marca 2020 roku na terenie powiatu ciechanowskiego. Ba-
daczka, spotykała się z ofiarami w miejscach przez nie wskazanych (był to głów-
nie ich dom). Pozyskany z wywiadów materiał został uporządkowany i ujętych 
w formie tabelarycznej (dane przedstawiono w formie opisowej oraz liczbowej). 
Przedstawiony materiał stanowi niewielki fragment realizowanego projektu. 
Ogólną charakterystykę badanych oraz agresorów zawarto w tabeli 1 oraz 2.

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że ofiarami przemocy domowej są kobiety 
w wieku 31–40 lat (8 osób), około 30 lat (6 osób), 41–50 lat (5 osób), jedna osoba po-
wyżej 50-ciu lat. Kobiety utrzymują się głównie z własnej pracy zawodowej (8 osób) 
oraz pracy zawodowej sprawcy przemocy (7 osób). Niewiele osób utrzymuje się 
z innych źródeł (zasiłek, renta, emerytura).

Tabela 1. Płeć, wiek i główne źródło utrzymania osoby doznającej przemocy w rodzinie 

Płeć
Kobieta (żona/

partnerka/matka)
Mężczyzna  

(mąż/partner) Dziecko/dzieci

20 0 0
Wiek

do 30 lat 31–40 lat 41–50 lat Powyżej 50 lat
6 8 5 1

Główne źródło utrzymania

Praca etatowa ofiary 
przemocy

Praca etatowa sprawcy 
przemocy

Prowadzenie 
gospodarstwa 

rolniczego

Inne źródła dochodu 
(zasiłek, renta itp..)

8 7 1
4 (1 – praca zawodowa 

córki; 2 – zasiłki;  
1 – emerytura)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych wywiadów

Tabela 2. Płeć, wiek, aktywność zawodowa agresora oraz liczba osób w rodzinie 

Płeć  
Kobieta  

(żona/partnerka)
Mężczyzna  

(mąż/partner) Dziecko/dzieci

0 19 1
Wiek

do 30 lat 31–40 lat 41–50 lat Powyżej 50 lat
1 8 7 4

Aktywność zawodowa
Aktywny zawodowo Brak aktywności zawodowej

7 13
Liczba osób w rodzinie agresora

2-osoby 3-osoby 4-osoby 5-osób i więcej
6 2 7 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych wywiadów
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Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 2, sprawcami przemocy w rodzinie byli głów-
nie mężczyźni (19 osób), których wiek sklasyfikowano w następujące grupy: 31–40 lat – 
8 osób; 41–50 lat – 7 osób; powyżej 50-ciu lat – 4 osoby. Wśród sprawców przemocy było 
jedno dorosłe dziecko ofiary, będące w wieku około 30 lat. Sprawcy przemocy domowej, 
posiadali rodziny własne, których liczba członków w rodzinie wynosiła: od dwóch do po-
wyżej pięciu osób. Sprawcy przemocy byli na utrzymaniu głównie ofiar (13 sprawców). 

2.   Analiza i dyskusja wyników badań13

Przyczyny agresywnych zachowań sprawców przemocy domowej, są zróżnico-
wane. Ofiary wskazywały przede wszystkim na problem alkoholowy sprawcy (9 osób), 
tłumacząc, że: „musi on odreagować…”; „musi wyładować stres, jakiego doświadcza 
w pracy”. Problem nadużywania alkoholu, chociaż przez jednego z członków rodziny 
powoduje, iż system rodziny staje się kompulsywny – każdy z członków rodziny jest 
„napędzany” napięciem wynikającym z niemożności zaspokojenia własnych potrzeb14, 
co tym samy prowadzi do przejawów zachowań agresywnych i przemocowych15.

Ofiary przemocy wskazywały również na takie przyczyny, jak: 
„konflikty ze wspólnikiem w prowadzeniu własnej działalności”; 
„silne, negatywne emocje doznawane w pracy; 
poczucie braku wsparcia ze strony przełożonych i najbliższej rodziny”;
„przewaga ekonomiczna sprawcy”;
„brak aktywności zawodowej ofiary i długotrwałe uzależnienie się od partnera/męża 

(uzależnienie ekonomiczne, mieszkaniowe)” [wypowiedź dwóch osób];
„brak samodzielności ofiary, pomimo aktywności zawodowej”;
„brak aktywności zawodowej sprawcy i nieumiejętność poradzenia sobie z sytuacją 

utraty pracy” [wypowiedź pięciu osób];
Odnosząc się do wypowiedzi pięciu kobiet, które wskazują, że sprawcy przemocy 

domowej po utracie pracy, nie potrafią samodzielnie poradzić sobie z zaistniałą sy-
tuacją, należy przypuszczać, że skumulowany przez nich strach i lęk „co dalej będzie” 
doprowadzają do wielu konfliktów, problemów i kłótni w rodzinie, czego skutkiem jest 
sięganie po alkohol a w konsekwencji nadużywanie jego przez sprawcę. Oczywiście, 
można tu również przypuszczać, że sprawcy, którzy stosują przemoc pod wpływem 
alkoholu mogą być od niego uzależnione – żadna jednak z kobiet nie wskazał, że 
sprawca przemocy jest uzależniony od alkoholu. Dotychczasowe badania16 potwier-
dzają, że stosowanie przemocy (w rodzinie) jest ściśle skorelowane z nadużywaniem 
alkoholu przez sprawcę. 

13 W wypowiedziach rozmówczyń zachowano ich oryginalny język.
14 A. Pietrzyk, Leczenie odwykowe a postrzeganie przez alkoholika reakcji rodzinnych na jego chorobę, [w:] 

Psychopatologia i psychoprofilaktyka, A. Margasiński, B. Zajęcka (red.), Wyd. Impuls, Kraków 2000, s. 303.
15 M. Przybysz-Zaremba, Terapia profesjonalna i samopomocowa w uzależnieniu alkoholowym, Wyd. Enea 

Communication, Toruń 2006.; A. Pietrzyk, Leczenie odwykowe a postrzeganie przez alkoholika reak-
cji rodzinnych na jego chorobę, [w:] Psychopatologia i psychoprofilaktyka, A. Margasiński, B. Zajęcka 
(red.), Wyd. Impuls, Kraków 2000, s. 303.

16 M. Livingston, Longitudinal analysis of the density of alcohol sales and domestic violence, „Addiction” 
2011, vol. 106, no. 5, p. 919–925; E. Clark, J. Lutke, P. Minnes, Kuntz, H. Ouellette, Secondary disabili-
ties among adults with fetal alcohol spectrum disorder in British Columbia. „Journal of FAS Internatio-
nal” 2004, 2(e13), p. 1–12. M. Przybysz-Zaremba, Przemoc w rodzinie – wybrane instrumenty pomocy 
i wsparcia w pracy socjalnej, [w:] Wsparcie rodziny – założenia i praktyka w ujęciu interdyscyplinarnym, 
A. Regulska, A. Najda (red.), Instytut Jana Pawła II, Warszawa 2017, s. 205–216.
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W wyniku utraty pracy zawodowej przez sprawcę, rodzina doświadcza znacznie 
gorszej sytuacji finansowej, co tym samym przekłada się na wszystkich członków 
rodziny. Jedna z rozmówczyń stwierdziła, że:

„[…] obniżone środki finansowe doprowadziły do wielu konfliktów i kłótni w rodzi-
nie, czego skutkiem jest nadużywanie alkoholu przeze mnie […]. Nie wiem, jak sobie 
poradzić z tą sytuacją”.

Jedna z ofiar przemocy wskazała, że jej mąż stosuje wobec niej przemoc, ponie-
waż jest „chorobliwie zazdrosny”. Kobieta przez sprawcę jest ciągle kontrolowana, 
sprawdzana a nawet śledzona. Nigdzie nie może wyjść bez jego zgody. Jakiekolwiek 
działania podejmowane przez ofiarę, przez sprawcę są odbierane i traktowane często, 
jako „zdrada”. Zdaniem kobiety, zazdrość męża przekłada się, na jego niechęć do po-
siadania dzieci – „mąż uważa, że mogą to być nie jego dzieci”. W sytuacji, gdy kobieta 
zaszła w ciążę, „mąż kazał jej usunąć dziecko”. Kobieta ze względu na swoje wychowanie 
w rodzinie katolickiej i duchu chrześcijańskim, a także pielęgnowanie i kultywowanie 
praktyk religijnych, nie wyobraża sobie rodziny bez posiadania dzieci. Kobieta uro-
dziła swojemu mężowi dwójkę zdrowych dzieci, pomimo, iż był on temu przeciwny.

Sprawcy przemocy domowej stosowali wobec swoich małżonek (kobiet) różne 
rodzaje i formy przemocy. Dominującymi była: przemoc fizyczna i psychiczna. Szcze-
gółowe dane przedstawiono w tabeli 3.

Tabela. Rodzaje i formy przemocy stosowane przez sprawców w ciągu ostatnich 5-miesięcy 
od przeprowadzenia wywiadu

Fizyczna

popychanie 15

uderzanie 14

wykręcanie rąk 8

duszenie 3

spoliczkowanie 9

inne… 2

Psychiczna

izolacja 5

wyzwiska 16

ośmieszanie 12

groźby 11

kontrolowanie 12

ograniczanie kontaktów 9

krytykowanie 11

poniżanie 12

demoralizacja 5

ciągłe niepokojenie 9

inne… 1

Seksualna zmuszanie do obcowania płciowego 
i innych czynności seksualnych 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych wywiadów



ARTYKUŁY

125

Analizując rodzaj przemocy fizycznej zauważyć można, że dominują tu: popycha-
nie (15 przypadków), uderzanie (14 przypadków), policzkowanie (9 przypadków) 
oraz wykręcanie rąk (8 przypadków). Natomiast w przypadku przemocy psychicznej 
dominującymi były: wyzwiska (16 przypadków), ośmieszanie, poniżanie i kontrolo-
wanie (po 12 przypadków) oraz groźby i krytykowanie (po 11 przypadków). Z analizy 
materiału empirycznego wynika, że sprawcy przemocy, wobec swoich ofiar rzadko 
stosują przemoc seksualną – tylko trzy rozmówczynie wskazały na ten rodzaj przemocy.

Ofiary przemocy domowej, z całą pewnością potrzebują pomocy i wsparcia zarówno 
instytucjonalnego, jak i wsparcia duchowego. Z wypowiedzi rozmówczyń wynika, 
że bardzo znacząca byłaby dla nich zarówno pomoc finansowa ze strony instytucji 
pomocy społecznej, jak i wsparcie psychiczne ze strony specjalistów psychoterapeu-
tów. W zakresie wsparcia finansowego ofiary wypowiadały się następująco:

„potrzebuję wsparcia finansowego, które pomogłoby mi zakupić opał i jedzenie dla 
naszych dzieci. Udałoby mi się wtedy przetrwać zimę […]”; 

„[…] pilnie potrzebuję wsparcia finansowego ze strony instytucji na zaspokojenie 
bieżących potrzeb (pożywienia, środków higienicznych, obuwia, ubrań itp.), ponieważ 
nie mogę znaleźć pracy i jestem całkowicie uzależniona od męża agresora” [siedem 
ofiar wskazało na pilne wsparcie finansowe];

Środki finansowe – zdaniem ofiar przemocy – są im niezbędne nie tylko dla po-
lepszenia warunków socjalno-bytowych, ale również i mieszkaniowych. Jedna z roz-
mówczyń wskazała, że jej rodzina mieszka we wspólnym domu z teściami, w którym 
często dochodzi do wielu kłótni i awantur z teściem, który również nadużywa alko-
holu, jak jej mąż. Sytuacja ta, jest niekorzystana dla wszystkich członków rodziny, 
a dla dzieci szczególnie.

Z analizy materiału empirycznego wynika, że tylko osiem ofiar przemocy domo-
wej jest aktywnych zawodowo, a więc mających możliwość dysponowania własnymi 
środkami finansowymi. Można by rzec, że są one niezależne finansowo od sprawcy 
przemocy, ale jak wskazują: „ich wynagrodzenie często jest niewystarczające na podsta-
wowe potrzeby bytowe”. Natomiast siedem kobiet wraz z dziećmi, jest na całkowitym 
utrzymaniu męża. Ta grupa ofiar przemocy wskazywała, że: 

„[…] chciałabym uczestniczyć w aktywizacji zawodowej, aby zdobyć nowe doświad-
czenie i mieć szansę na znalezienie pracy; być niezależnym finansowo od męża”;

„chciałabym dostać propozycję dobrze płatnej pracy […]”.
Ofiary przemocy domowej oczekują również wsparcia specjalistycznego, głów-

nie ze strony psychologów, psychoterapeutów oraz psychiatrów, którzy pomogą im 
powrócić do normalnego życia i funkcjonowania. W tej kwestii ofiary przemocy wy-
powiadały się następująco:

„[…] bez pomocy lekarza specjalisty, nie jestem w stanie sama poradzić sobie z do-
znawaną przemocą i chronić dzieci przed ojcem agresorem […]”.

„[…] potrzebuję pomocy i wsparcia specjalisty, ponieważ jestem słaba psychicznie, 
wycieńczona i osamotniona. Nie jestem w stanie dłużej sama radzić sobie z tym proble-
mem, a chciałabym pomocy dla siebie oraz dla bliskich. Chcę ratować moją rodzinę!!! […]”.

Podczas prowadzenia wywiadu, każda z kobiet wskazała, że jest konfesji chrze-
ścijańskiej, ale tylko osiem rozmówczyń oficjalnie potwierdziło, że w sytuacjach „bez 
wyjścia”, „sytuacjach krytycznych”, pomocy i wsparcia szukały w słowie bożym, jakie 
głosi Kościół. Kobiety relacjonowały: „najbliższą rodziną a zarazem jedyną jest ta, którą 
posiadają. Rodzice zmarli a z rodziną dalszą nie utrzymują kontaktów […]”. Rodzina, 
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którą posiadają ofiary przemocy, stała się rodziną dysfunkcyjną, która „stoi nad prze-
paścią”. Zdaniem ofiar przemocy, cały system rodziny potrzebuje pomocy i wsparcia, 
które można uzyskać poprzez codzienne obcowanie ze Słowem Bożym. Zadaniem 
Kościoła jest troska o małżeństwo i rodzinę przejawiająca się m.in. w realizacji dusz-
pasterstwa rodzin17. Owa troska Kościoła o rodzinę przejawia się w wielu obszarach, 
jednym z istotnych – patrząc z punktu widzenia analizowanego problemu – jest dusz-
pasterska opieka małżeństw, które doświadczają dezintegracji, problemów i kryzysów. 
W tym wymiarze podejmowane są różne działania m.in. organizowanie spotkań dla 
małżeństw niesakramentalnych, warsztatów, rekolekcji, spotkań okolicznościowych, 
prowadzone są rożne formy poradnictwa, np. Parafialne Poradnie Rodzinne, Porad-
nie Specjalistyczne i Telefony Zaufania. Z wypowiedzi rozmówczyń (ofiar przemocy) 
wynika, że korzystają one z form pomocy i wsparcia, jaki proponuje im Kościół w ich 
środowisku lokalnym. Kobiety dotychczas korzystały ze wsparcia oferowanego przez 
Parafialne Poradnie Rodzinne. Każda jednak z nich ukojenia i wsparcia duchowego 
szuka w niedzielnych Mszach Świętych a niektóre z nich również w Mszach codziennych.

3.   Wnioski z badań
Z przeprowadzonej analizy wypowiedzi ofiar przemocy, wypływają następujące wnioski:

− ofiarami przemocy domowej są głównie kobiety od około 30-tego do nieco ponad 
50-tego roku życia; są to ofiary aktywne zawodowo (8 osób); przemoc wobec nich 
stosowana jest głównie przez małżonka;

− główną przyczyną stosowania przez agresorów przemocy domowej było naduży-
wanie przez nich alkoholu, stres doświadczany przez sprawcę w pracy zawodowej, 
utrata pracy przez agresora, problemy i konflikty w rodzinie;

− ofiary przemocy domowej doświadczają głównie przemocy fizycznej, przejawia-
jącej się w popychaniu, uderzaniu, policzkowaniu i wykręcaniu rąk oraz przemocy 
psychicznej w postaci: wyzwisk, ośmieszania, poniżania i kontrolowania oraz gróźb 
i krytykowania. Rzadko kobiety doświadczały przemocy seksualnej;

− ofiary przemocy oczekują pomocy i wsparcia zarówno finansowego (ze strony 
instytucji pomocy społecznej), jak i wsparcia psychicznego ze strony psychologa, 
psychiatry, psychoterapeuty. Ze względu na wychowanie w tradycji religijnej 
i duchu chrześcijaństwa, ofiary przemocy potrzebują również wsparcia duchowego, 
z którego korzystają uczestnicząc w niedzielnych (niekiedy codziennych) mszach. 

4.   Rekomendacje dla praktyki
Konieczne wydaje się wprowadzenie/zastosowanie następujących rozwiązań, 

które mogą być pomocne kobietom, jako ofiarom przemocy a także mogą przyczynić 
się do prawidłowego funkcjonowania całego systemu rodziny. Autorka proponuje 
następujące działania pomocowo-wspierające:
− pomoc specjalistyczną, jakiej potrzebują ofiary przemocy, która będzie obejmo-

wała pomoc ze strony psychologa, psychiatry oraz psychoterapeuty. Pomocą taką 
powinny być objęte nie tylko ofiary przemocy, ale także członkowie ich rodziny, 
szczególnie agresorzy;

17 J. Młyński, Troska o małżeństwo i rodzinę a zasada lokalności, [w:] Jednotlivec a rodina v pastoračnej 
starostlivosti vo farnosti. Výzvy Posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris laetitia, M. Šmidová (red.), 
Teologická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2017, s. 85.
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− pomoc w stosunku do agresora wymaga w pierwszej kolejności nakłonienia go 
do współpracy, a następnie do zdiagnozowania u niego indywidualnych proble-
mów i potrzeb (w tym problemów i potrzeb rodziny, potrzeb małżeńskich), które 
będą podstawą do skonstruowania indywidualnego programu pomocowo-wspie-
rającego a także do obrania przez specjalistę, właściwego modelu oddziaływań 
psychoterapeutycznych; 

− w szkołach pomocą psychologiczną należy objąć uczniów (dzieci), w rodzinach 
których występują znamiona przemocy. Zaleca się, aby psycholog przeprowadził 
diagnozę w tym wymiarze, wykorzystując w tym celu niezbędne narzędzia specja-
listyczne i we współpracy z pedagogiem, wychowawcą oraz innymi nauczycielami, 
udzielił właściwej pomocy i wsparcia uczniowi. Wskazuje się tu również na ko-
nieczność współpracy psychologa z rodzicem danego ucznia, celem opracowania 
programu w zakresie udzielanego wsparcia;

− w celu ochrony małżeństwa i rodziny (przed rozpadem/rozwodem), zaleca się, 
aby małżonkowie wspólnie uczestniczyli w terapii małżeńskiej (systemowej) 
i stopniowo włączali do niej również swoje dzieci. Dodatkowo wskazane jest, 
aby wszyscy członkowie rodziny uczestniczyli w niedzielnych mszach świętych, 
które – jak relacjonowały kobiety – ofiary przemocy – są niezwykłym wsparciem 
duchowym, pomocnym w codziennym życiu i funkcjonowaniu.
Przedstawione propozycje działań pomocowo-wspierających skierowane do ofiar 

przemocy, agresorów oraz ich dzieci, stanowią jedynie pewnego rodzaju zarys działań, 
które mogą być pomocne przy projektowaniu systemowych oddziaływań obejmują-
cych całą rodzinę z problemem przemocy i/lub problemem alkoholowym. Istotne 
jest jednak, aby przed udzieleniem pomocy przeprowadzić indywidualną diagnozę, 
która będzie obejmowała poszczególnych członków rodziny, tj. ofiarę, agresora oraz 
ich dzieci, a następnie przejść do diagnozy problemów systemu rodziny i udzielić 
takiego wsparcia, którego efektywność będzie miała charakter długotrwały.

Streszczenie: 
Tekst poświęcony został problemowi przemocy w rodzinie, który analizowany jest 

z perspektywy ofiary. Celem przeprowadzonego badania było poznanie przyczyn sto-
sowania przemocy przez sprawców w stosunku kobiet (małżonek), rodzajów i form 
przemocy oraz oczekiwań ofiar przemocy domowej w zakresie pomocy i wsparcia. 
W badaniu uczestniczyło dwadzieścia kobiet – ofiar przemocy domowej, które były 
konfesji chrześcijańskiej. 

Przeprowadzono z nimi indywidualny wywiad pogłębiony (jakościowy), wykorzy-
stując autorski zestaw pytań (dyspozycji), który nie posiadał zamkniętej struktury ale 
dawał możliwość wychodzenia poza jego ramy, co tym samym umożliwiło badanym 
wypowiadanie się na wskazany temat. Z analizy wypowiedzi rozmówczyń wynika, 
że ofiary przemocy domowej, doświadczają jej z strony mężczyzn (małżonków); 
jest to głównie przemoc fizyczna oraz psychiczna, rzadziej zaś seksualna. Przyczyną 
stosowania przemocy przez agresora jest przede wszystkim nadużywanie przez 
niego alkoholu, stres doświadczany w pracy zawodowej, utrata pracy oraz problemy 
i konflikty w rodzinie. 

Ofiary przemocy domowej oczekują pomocy i wsparcia zarówno ze strony insty-
tucji specjalistycznych, jak i wsparcia duchowego ze strony Kościoła.

Słowa kluczowe: przemoc, ofiara, agresor, rodzina.
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Summary: 
Violence in the family from the perspective of a victim of Christian confession
The text is devoted to the problem of domestic violence, which is analyzed from 

the perspective of the victim. The aim of the study was to find out the reasons for the 
use of violence by its perpetrators in relation to women (mostly spouses); the types 
and forms of violence and the expectations of victims of domestic violence in terms 
of help and support were discussed. Twenty women – victims of domestic violence 
who were of the Christian confession participated in the study. An individual in-depth 
(qualitative) interview was conducted with them. An original set of questions (dispo-
sitions), which did not have a closed structure but gave the opportunity to go beyond 
its framework was designed, thus enabling the respondents to express themselves 
on the indicated topic. The analysis of the interviewees’ statements shows that vic-
tims of domestic violence experience it on the part of men (mostly husbands); the 
nature of the violence experienced by the respondents was mainly of physical and/
or psychological nature, with lesser instances of sexual character. The reason for the 
aggressor’s use of violence is primarily alcohol abuse, stress experienced at work, job 
loss, and/or family problems and conflicts. Victims of domestic violence expect help 
and support from both specialist institutions and spiritual support from the Church.

Key words: violence, victim, aggressor, family.
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Hobby w życiu człowieka 
– w opinii studentów 

kierunków pedagogicznych

Dr Aldona Małyska1 – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obszar zainteresowań badawczych: twórczość człowieka na różnych eta-
pach życia, relacje międzypokoleniowe w rodzinie i społeczeństwie, starość w percepcji społecznej, patolo-
gie społeczne i profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, studenci – ich aspiracje edukacyjne 
i zawodowe, uczestnictwo w kulturze oraz wyznawane wartości.

Wprowadzenie
Hobby stanowiące przedmiot niniejszego opracowania w Słowniku języka polskiego 

wyjaśniane jest jako „szczególne upodobanie do czegoś, ulubione zajęcie, któremu się 
poświęca wolny czas; czasami zamiennie określane jako konik, pasja”2. Jest to wielkie 
zamiłowanie do jakiejś czynności, czy rzeczy3, silne, namiętne przejęcie się czymś4. 
To zamiłowanie w Nowym słowniku pedagogicznym Wincentego Okonia opisane jest 
jako: „bardzo silne i trwałe zainteresowanie tj. nabywana przez człowieka w toku jego 
rozwoju stała skłonność do zajmowania się pewnymi przedmiotami i sprawami, zaś 
gdy zamiłowanie opanuje wszystkie myśli i czyny człowieka, staje się pasją”5. Pasja 
może odnosić się do różnych przejawów ludzkiej aktywności, może być: badawcza, 
naukowa, bibliofilska, zbieracka, malarska, czytelnicza, pisarska lub inna6. Określenia 
zbliżone znaczeniowo i zamiennie stosowane to: inklinacje, koncentracje, predylek-
cje, upodobania, skłonności, manie, orientacje i szereg innych. Warto zauważyć, że 
wszystkie one wskazują na bardzo silne zaangażowanie człowieka. Dla bycia w pasji 
typowe jest odczuwanie pewnej naturalności, ale jednocześnie podniosłości. Osoba, 
która oddaje się swojemu zamiłowaniu czuje związek z jego przedmiotem, odczuwa 
z nim jedność. Ten przedmiot pasji jest też zwykle obiektem szczególnego zaintere-
sowania7 i wyzwala potrzebę ciągłego zaangażowania w jego poznanie i realizację, 
co bez wątpienia przyczynia się do rozwoju jednostki8. Pasjonat, czy inaczej hobbysta 

1 Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsz-
tynie, ul. Żołnierska 14A, pok. 67, 10–561 Olsztyn, aldona.knapik@uwm.edu.pl 

2 Hobby, [w:] M. Szymczak, Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1983, t. I, s. 748.
3 M. Jędraszczyk, Pasja i kreatywność jako determinanty rozwoju zawodowego, „Acta Universitatis Nico-

lai Copernici” 2016, nr 2, s. 93–102.
4 Pasja, [w:] M. Szymczak, Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1984, t. II, s. 613.
5 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 483.
6 Pasja, [w:] M. Szymczak, Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1983, t. II, s. 614.
7 Zob. A. Przybysz, Przyciągnij sukcesy z pasją, Wyd. Nowa Proza, Warszawa 2009, s. 56.
8 M. Jędraszczyk, Pasja i kreatywność jako determinanty rozwoju zawodowego, op. cit., s. 94.
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zazwyczaj poświęca domenie swojego zainteresowania wiele wolnego czasu, a bywa, 
że cały swój czas wolny. W niektórych przypadkach nie bacząc na okoliczności, czy 
niezależnie od nich. Ze względu na silne oddziaływanie na jednostkę w literaturze 
wyróżnia się pasję harmonijną oraz obsesyjną. Ta pierwsza to intensywne zainte-
resowanie, które nie wpływa negatywnie na inne sfery życia, lecz jest z nimi odpo-
wiednio czasowo skorelowana. Natomiast ta druga oddziałuje negatywnie na formę 
psychofizyczną jednostki, z powodu utraty przez nią kontroli nad czasem, w którym 
ją wykonuje, co może zakłócać jej funkcjonowanie w innych sferach życia9.

Czynności hobbystyczne traktowane są często jako forma relaksu, działania twór-
czego, możliwość spotykania innych ludzi, czasami także prosumpcji. Za sprawą tego 
typu aktywności człowiek rozwija swoją osobowość, jest to także pole, na którym 
ludzie mogą skutecznie realizować się niezależnie od wieku10.

Wybór a także sposób wykonywania pasji zależy od szeregu zmiennych. Wymie-
niane są wśród nich potrzeby, zwłaszcza wyższego rzędu, takie jak: samorealizacji, 
poczucia spełnienia, mistrzostwa, uznania, czy znaczenia11. Czynności hobbystyczne 
mogą być także traktowane jako emanacja określonych rodzajów wartości, ważnych 
dla jednostki12. Z wyborem określonego hobby związane są nierzadko pewne pre-
dyspozycje, czy zdolności ujawniane przez człowieka. To jak realizowane jest hobby 
zależy ponadto od rodzaju zainteresowania a także poziomu kreatywności jednostki13.

Jednym z istotniejszych czynników oddziałujących na sposób realizowania hobby 
jest zasób czasu wolnego. Te dwie kategorie są ściśle ze sobą powiązane. W zdecydowa-
nej większości przypadków aktywność pasjonacka podejmowana jest właśnie w tym 
czasie, którym jednostka dysponuje po wypełnieniu szeregu czynności obowiązkowych 
(tj. po szkole, po pracy, po realizacji obowiązków rodzinnych i domowych)14. Dzięki 
hobby człowiek sam decyduje jak zaplanować swój wolny czas15. Analizy dotyczące 
form spędzania czasu wolnego, a także różnicowania zainteresowań i sposobów upra-
wiania hobby uwzględniają: wiek i związany z nim status zawodowy, bądź edukacyjny, 
ale także płeć jednostki, miejsce jej zamieszkania, zasoby finansowe, stan zdrowia, 
czy wzorce wyniesione z rodziny pochodzenia, szkoły, bądź propagowane przez 
środki masowego przekazu ale także pewne wydarzenia o charakterze globalnym, 
modyfikujące codzienność człowieka, wprowadzające w nią różne ograniczenia16.

9 J. Frask, Wzbudzanie pasji młodzieńczych kluczowym zadaniem współczesnej pedagogiki i szansą na 
harmonijny rozwój społeczeństwa, „Eunomia” 2020, nr 2(99), s. 87–101

10 W. Sawczuk, Hobby w relacjach międzypokoleniowych jako forma wspólnego spędzania czasu wolnego, 
[w:] A. Małyska (red.), Starość jej potencjał, trudy i wyzwania, CBS UWM, Olsztyn 2017, s. 123–124.

11 Zob. A. H. Maslow, Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2006. 
12 W. Sawczuk, Hobby w relacjach międzypokoleniowych jako forma wspólnego spędzania czasu wolnego, 

op. cit., s. 123.
13 A. Małyska, Pasja w życiu seniora, [w:] A. Małyska (red.), Starość jej potencjał, trudy i wyzwania, CBS 

UWM, Olsztyn 2017, s. 41–43.
14 A. Stasik, Czas wolny Polaków. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2010, https://www.cbos.pl/SPI-

SKOM.POL/2010/K_133_10.PDF (dn. 03.02.2022).
15 Zob. K. Kwilecki, Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia, GWSH, Katowice 2011.
16 Zob. A. Cybulska, K. Pankowski, Życie codzienne w czasach zarazy. Komunikat z badań, CBOS, Warsza-

wa 2020, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_060_20.PDF (dn. 03.02.2022); R. Konieczna-
-Woźniak, Uczenie się ludzi dorosłych poprzez ich zainteresowania wolnoczasowe, „Edukacja Dorosłych” 
2011, nr 2(65), s. 110–124; K. Kwilecki, Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia, GWSH, Ka-
towice 2011; A. Stasik, Czas wolny Polaków. Komunikat z badań, op. cit.; D. Świtała-Trybek, „Hobbyści 
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To zaangażowanie w ulubione zajęcia przynosi człowiekowi różne korzyści, 
ale także sporo od niego wymaga. Uprawianie wybranej pasji związane jest często 
z poszerzaniem wiedzy teoretycznej na dany temat oraz prowadzi do praktycznej 
sprawności w jej realizacji. Niektóre hobby angażują człowieka podobnie jak praca 
zawodowa, stanowiąc poważne obciążenie czasowe, czasami są też kosztowne. Należy 
zaznaczyć, że hobbyści-pasjonaci bardzo często i chętnie dzielą się swoją wiedzą 
i doświadczeniami, propagując zarówno bardziej znane zagadnienia, jak i tematy 
niszowe, gorzej rozpoznane, zaś ich przekaz nierzadko leży u podstaw wzbudzenia 
zainteresowania daną dziedziną u innych osób17. I co bardzo ważne osoby te, choć 
mają silną potrzebę angażowania się w tego typu aktywności, to jednak mają po-
czucie bycia poza przymusem, w swoim szczególnym żywiole, co bez wątpienia je 
uszczęśliwia, tym samym dopełniając ich codzienność, czyniąc ją szczególną, indy-
widualną i niepowtarzalną. 

Studenci, zwłaszcza studiów stacjonarnych znajdują się na etapie wczesnej do-
rosłości. Osoby te ze względu na kontynuowanie aktywności edukacyjnej w wielu 
przypadkach zadania rozwojowe charakterystyczne dla tego okresu życia tj. dotyczące 
aktywności zawodowej i rodzinnej, podejmują po zakończeniu studiów. 

Czas studiów poza nauką wypełniają nierzadko pracą nieetatową, ale także ak-
tywnością rozwojową, często hobbystyczną18. 

Studenci studiów pedagogicznych to przyszli nauczyciele i wychowawcy młod-
szych pokoleń, dlatego ich postawy i pasje wydają się szczególnie ważne w kontek-
ście oddziaływania na uczniów i wychowanków, także na gruncie rozbudzania ich 
zainteresowań i szeroko pojmowanego rozwoju. 

Stąd warto przyjrzeć się jak prezentują się ich wybory oraz opinie na temat zna-
czenia hobby w życiu człowieka. 

Taką próbę podjęto w ramach niniejszego opracowania.
W celu zgromadzenia materiału empirycznego w roku akademickim 2020/2021 

przeprowadzono wśród studentów kierunków pedagogicznych Wydziału Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie badania sondażowe, 
zrealizowane za pomocą techniki ankiety. Postępowanie badawcze zostało wyzna-
czone następującymi pytaniami badawczymi: 
– W jaki sposób respondenci opisują hobby i jego znaczenie w życiu człowieka?
– Jakie zainteresowania i pasje posiadają badani?
– Jakie korzyści badani studenci przypisują uprawianiu hobby?
– Jakie czynniki oddziałujące na wybór określonego hobby wskazują badani?
– Jakie uwarunkowania skutecznego realizowania hobby wskazują respondenci? 
– Czy i w jakim zakresie uczestniczący w badaniach studenci dostrzegają oddziały-

wanie pandemii na możliwości w zakresie realizowania pasji i zainteresowań?
Zebrane dane opracowano przy użyciu oprogramowania SPSS19, a następnie upo-

rządkowano i opisano zgodnie z przyjętymi zagadnieniami problemowymi.

to ludzie szczęśliwi”: o wybranych formach spędzania wolnego czasu w środowisku miejskim, „Studia Et-
nologiczne i Antropologiczne” 2006, nr 9, s. 198–212. 

17 D. Świtała-Trybek, „Hobbyści to ludzie szczęśliwi”: o wybranych formach spędzania wolnego czasu w śro-
dowisku miejskim, op. cit., s. 210.

18 Zob. E. Mianowska, Odroczona dorosłość – studia: czas nauki, pracy, czy rozrywki? [w:] R. Derbis, Ł. Baka 
(red.), Oblicza jakości życia, Wyd. Akademii im. J. Długosza, Częstochowa 2014, s. 73–88.

19 IBM SPSS Statistics – oprogramowanie do statystycznej analizy danych.
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1.   Uczestnicy badań i ich hobby
Jak wspomniano wcześniej uczestnikami badań byli studenci kierunków pedago-

gicznych (pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, pedagogika opiekuńcza 
i opiekuńcza z socjoterapią, a także pedagogika szkolna z animacją) Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W sondażu wzięły 
udział 104 osoby, odnotowano zdecydowaną przewagę liczebną kobiet (92,3%) nad 
mężczyznami (7,7%). Wśród badanych najwięcej było osób w wieku od 19 do 24 
lat (82 osoby), następnie od 25 do 30 lat – 12 osób, a także powyżej 30 roku życia 
– 10 osób. Największa grupa badanych to studenci stacjonarni (78,8%), natomiast 
uczestników studiów niestacjonarnych było – 20,2%. Osoby te studiowały na roku 
pierwszym – 23,1%, drugim – 24%, trzecim – 23,1%, czwartym (pierwszym drugiego 
stopnia) – 26,9% i piątym (drugim drugiego stopnia) – 2,9%. Mieszkańcy wsi to 
najliczniejsza grupa respondentów (44,2%), ale reprezentowane były także średnie 
(20,2%), małe (18,3%) i duże (16,3%) ośrodki miejskie. Jedna osoba nie określiła 
miejsca zamieszkania. Charakteryzując swój stan cywilny prawie połowa badanych 
(47,1%) wybrała kategorię „wolny”, natomiast 51,9% były to osoby „w związku”. 
W tym drugim przypadku chodziło zarówno o związek formalny, jak i nieformalny. 
Niektóre osoby (13,5%) wskazały na posiadanie potomstwa, pozostali badani (86,5%) 
to osoby bezdzietne. 

Zdecydowana większość badanych (92,3%) podkreśliła posiadanie hobby, nato-
miast 7,7% uczestników sondażu odpowiedziało, że trudno jest im jednoznacznie 
określić, czy ich zainteresowania mogą być traktowane jako hobby. Co ważne, choć 
zaproszenie zostało skierowane do znacznie większej grupy osób, to jednak jak można 
zauważyć nie odpowiedzieli na nie ci studenci, którzy nie posiadają żadnego hobby. 
Zatem zmienna posiadanie hobby nie mogła zostać rozważona w odniesieniu do udzie-
lanych odpowiedzi. Grupa badanych była pod tym względem jednorodna, zaledwie 
kilka osób (8) udzieliło odpowiedzi niejednoznacznej, zdecydowana większość (96 
osób) zdeklarowała zaangażowanie i zainteresowanie wieloma rodzajami aktywności.

Indagowani studenci posiadali zróżnicowane pasje. Bardzo wiele osób podkreśliło 
głębokie zainteresowanie malarstwem lub(i) rysunkiem (92,3%). Zajęcia te należą 
do grupy hobby artystycznych. Wśród zainteresowań wskazywanych przez respon-
dentów a zaliczonych do tego zbioru wymienić jeszcze można: fotografię (wybór ten 
dotyczy co czwartej osoby – 26,9%), śpiew (15,4%), taniec (13,5%), florystykę (10,6%) 
oraz rzadziej wymieniane: makijaż artystyczny i pisarstwo – w tym: wiersze, prozę, 
teksty piosenek i blogi (po 9,6%), grafika komputerowa (6,7%), gra na instrumencie 
(5,8%), aktorstwo amatorskie i projektowanie wnętrz (po 4,8%), kręcenie filmów 
(3,8%), kaligrafia, projektowanie ubrań i tworzenie muzyki (po 2,9%), rzeźbiarstwo, 
tkanie oraz wikliniarstwo (po 1,9%).

Respondenci licznie wybierali zajęcia rekreacyjne i sportowe. W tej pierwszej grupie 
wymienione zostały: słuchanie muzyki (51,9%), spacerowanie (41,3%), czytanie ksią-
żek (30,8%), gry komputerowe (14,4%), grzybobranie (11,5%), krzyżówki (10,6%), 
ale także: wędkarstwo (6,7%), kolorowanki (5,8%), czytanie tzw. prasy kolorowej 
(1%). Z kolei wśród hobby sportowych wskazane zostały: jazda na rowerze (28,8%), 
gimnastyka w domu (16,3%), pływanie (13,5%), gry zespołowe np. siatkówka, koszy-
kówka (10,6%), bieganie i ćwiczenia w siłowni (po 8,7%), jazda na łyżwach (6,7%), 
jazda konna (5,8%), kajakarstwo, narciarstwo, strzelectwo (po 3,8%), gra w kręgle, 
w szachy i sporty walki (po 2,9%) oraz wspinaczka (1%).
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Wymieniane przez badanych hobby dotyczące dbałości o zdrowie to: kosmetyka 
pielęgnacyjna własna (24%) i innych osób (4,8%), zdrowe odżywianie (9,6%) i ho-
dowla ziół (6,7%). 

Wśród zainteresowań tzw. praktycznych najczęściej wskazywano na: gotowanie 
i pieczenie (39,4%), sprzątanie (21,2%) i zakupy w tym także online (20,2%) ale 
również uprawę roślin (15,4%) i hodowlę zwierząt domowych (12,5%), uprawianie 
działki (7,7%), przygotowywanie przetworów (6,7%), szycie (5,8%), robótki ręczne 
np. szydełkowanie, wyszywanie, robienie na drutach (4,8%), przerabianie ubrań 
(3,8%) i upcycling (1,9%).

W grupie hobby poznawczych badani wymieniali: podróże i zwiedzanie nowo 
poznawanych miejsc (37,5%), zgłębianie różnych dziedzin wiedzy (11,5%), naukę 
języków obcych (10,6%), czytelnictwo książek naukowych (9,6%), astronomię 
(4,8%), czytelnictwo prasy naukowej i aktywny udział w rekonstrukcjach histo-
rycznych (po 1,9%).

Wśród zainteresowań związanych z uczestnictwem w kulturze respondenci wy-
mieniali przede wszystkim kino (30,8%), ale także teatr (15,4%), znacznie rzadziej 
muzeum i galerie sztuki (po 7,7%) oraz filharmonię (6,7%). Hobby odnoszące się 
do uczestnictwa w rozrywce to: koncerty (20,2%), mecze i gry grupowe – escape room 
(po 6,7%) oraz gry miejskie (2,9%). W kręgu rozrywkowych i zarazem odbiorczych 
sposobów spędzania czasu wolnego we własnym domu badani zaznaczali: przeglą-
danie zasobów internetu – czytanie wiadomości, przeglądanie stron www (22,1%), 
oglądanie telewizji (12,5%) i czytanie gazet codziennych (1,9%)20.

Aktywności tzw. wspólnotowe wybierane przez uczestników sondażu to: spotka-
nia ze znajomymi (42,3%), uczestnictwo w portalach społecznościowych (28,8%), 
udzielanie pomocy innym ludziom w zależności od ich potrzeb (17,3%), wolontariat 
(7,7%) i działalność charytatywna (6,7%).

Stosunkowo rzadko wskazywane były zajęcia z grupy technicznych, wymieniano 
tutaj: majsterkowanie (9,6%), elektronikę (5,8%), konstruowanie i naprawę pojazdów 
mechanicznych (1,9%) a także programowanie (1%).

Najmniejsza grupa badanych wybierała hobby kolekcjonerskie. Zbieractwo w ich 
przypadku dotyczyło: okazów natury (np. kamieni, piór), znaczków, monet, pocztó-
wek i komiksów (po 1,9%).

Inne jeszcze hobby, które pojawiały się w odpowiedziach pojedynczych osób do-
tyczyły: astrologii i wróżbiarstwa, decoupage oraz scrapbookingu, gier planszowych, 
jazdy na rolkach, pszczelarstwa i stylizacji paznokci.

Respondenci najczęściej wskazywali na posiadanie kilku lub kilkunastu różnych 
zainteresowań. Najwięcej osób mieściło się w grupie od 1 do 5 pasji (34,62%), od 6 
do 10 kategorii wybrało – 28,84%, następnie w grupie 11–15 rodzajów hobby znalazło 
się 18,26% badanych. Osób wskazujących na 16 do 20 oraz 21 do 25 zainteresowań 
było po 6,74%. Najliczniejszy zasób różnych zajęć tj.: 26–30 wybrało 2,88% badanych 
oraz 31 i więcej – 1,92%. 

Analiza zaprezentowanego katalogu zainteresowań i pasji osób badanych pozwala 
na wyciągnięcie kilku wniosków. Po pierwsze dominujące okazały się zaintereso-
wania i zaangażowania związane z aktywnością artystyczną, ale także rekreacyjne 

20 Por. E. Narkiewicz-Niedbalec, Uczestnictwo studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego w kulturze. Ko-
munikat z badań, „Rocznik Lubuski” 2013, t. 39, s. 71–86.
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i sportowe, praktyczne, nieco rzadziej poznawcze i kulturalne. Respondenci dosyć 
często do hobby zaliczali spotkania towarzyskie, przy czym trudno stwierdzić, czy 
chodziło tutaj o same spotkania, czy też raczej oddawanie się ze znajomymi wspólnie 
podzielanym pasjom. Stosunkowo niski poziom wskazań uzyskały działania o cha-
rakterze wspólnotowym, na rzecz innych osób, czy też akcji propagujących wartości 
społeczne. Poza tym niektóre z zaprezentowanych aktywności mogą budzić wątpli-
wości, co do ich hobbystycznego charakteru, jako przykład może posłużyć sprzątanie, 
bądź zakupy. Działania tego typu mieszczą się raczej w sferze obowiązków, pewnych 
konieczności, choć zapewne sposób ich wykonania także może mieć znaczenie dla tej 
kwalifikacji. Ponadto wśród badanych subtelnie zaznaczył się podział na hobby tzw. 
kobiece i męskie. Niestety ze względu na zbyt małą liczbę respondentów płci męskiej 
nie było możliwe dokonanie zestawienia porównawczego z odpowiedziami kobiet. 
Warto jednak zauważyć, że w obrębie hobby technicznych częściej odnotowywano 
odpowiedzi udzielane przez mężczyzn. Tak było w przypadku majsterkowania: wybór 
4 kobiet i 6 mężczyzn, elektroniki: 1 kobieta i 5 mężczyzn. W przypadku pozostałych 
tj. programowania (1 osoba) oraz konstruowania i naprawy pojazdów mechanicznych 
(2 osoby) wybory dotyczyły wyłącznie badanych płci męskiej. Z kolei zainteresowania 
zakwalifikowane do grupy praktycznych oraz związanych ze zdrowiem wskazywane 
były tylko przez kobiety. 

Warto odnotować, że owe koncentracje w znacznej części są zbieżne z inklina-
cjami dorosłych Polaków ujawnionymi w ramach innych projektów badawczych21.

2.   Badani o tym, czym jest hobby
Studenci charakteryzując aktywność hobbystyczną opisywali ją najczęściej jako: 

czynność, która wywołuje pozytywne emocje takie jak radość, szczęście i jest wyko-
nywana w wolnym czasie, dla relaksu. Poniżej zaprezentowano inne jeszcze opisy 
przedstawione przez badanych:

Hobby jest to inaczej tak zwana pasja czyli jakieś zajęcie, temat bądź czynność, 
która nas interesuje, której się uczymy bądź wykonujemy, choć wcale nie musimy i która 
sprawia nam dużą przyjemność; 

Hobby jest to pasja lub zamiłowanie do czegoś, człowiek wykonuje ją w ramach 
relaksu w czasie wolnym od obowiązków; 

Hobby to interesowanie i pasjonowanie się określonym zajęciem, to chęć ciągłego 
doskonalenia i nieustannego rozwijania się w danym obszarze, co sprawia osobie wiele 
radości, spełnienia oraz satysfakcji; 

Jest to swego rodzaju indywidualne zamiłowanie, do wybranych przez nas obszarów 
w dziedzinie nauki, sportu, sztuki itp. Podczas tworzenia, działania czy nauki przy okre-
ślonym przez nas zamiłowaniu odnajdujemy swoje ukryte talenty, poszerzamy horyzonty; 

Moim zdaniem hobby to taka czynność lub umiejętność, która pozwala nam się 
rozwijać pod różnymi względami np. manualnie lub umysłowo. Hobby jest też pewną 
formą relaksu;

Hobby są to zainteresowania, wykonując je czuję się szczęśliwy, ma to dla mnie war-
tość (nie musi być to wartość materialna), ubogaca mnie to wewnętrznie, zewnętrznie, 
pobudza to mój samorozwój, zwiększa kreatywność.

21 Zob. R. Konieczna-Woźniak, Uczenie się ludzi dorosłych poprzez ich zainteresowania wolnoczasowe, op. 
cit., s. 110–124; A. Stasik, Czas wolny Polaków. Komunikat z badań, op. cit.
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Jak widać badani podkreślali przede wszystkim: dobrowolność tego rodzaju zaan-
gażowania, zamiłowanie do tej aktywności, czy jej przedmiotu, związek z pozytywnymi 
odczuciami, rozwojem jednostki, a także połączenie z czasem wolnym. Wiązano tę 
kategorię z pasją i zainteresowaniami. Przy czym te dwa pojęcia potraktowane zostały 
jako synonimy, odnoszące się do opisu aktywności o różnym jednak nasileniu. O ile 
zainteresowania uznane zostały przede wszystkim za zaangażowanie intelektualne 
w wybranej dziedzinie wiedzy, czy aktywności, o tyle hobby i pasja – poza wymia-
rem intelektualnym, dodatkowo zasilane były zamiłowaniem, silnym emocjonalnym 
przywiązaniem. 

Zaprezentowane przez respondentów określenia aktywności hobbystycznej po-
zwoliły na wyodrębnienie pewnych charakterystycznych, opisujących ją cech. Badani 
najczęściej podkreślali: 
– połączenie tej aktywności z czasem wolnym
– jej dobrowolność 
– powiązanie z dużym zaangażowaniem i zamiłowaniem 
– sprzyjanie pogłębianiu wiedzy
– sprzyjanie nabywaniu nowych umiejętności 
– zdobywanie poczucia spełnienia i satysfakcji
– szansę na odpoczynek, relaks i wyciszenie
– doznawanie poczucia przyjemności
– połączenie z tym, co jednostkę interesuje 
– szansę na samodoskonalenie – kształtowanie charakteru
– pozytywne oddziaływanie na zdrowie fizyczne i psychiczne uprawiającego ją 

człowieka 
Powyższe zestawienie każe postawić pytanie o oddziaływanie uprawianego przez 

człowieka hobby na różne wymiary jego życia. 

3.   Hobby a funkcjonowanie człowieka
Respondentów zapytano na jaki wymiar funkcjonowania człowieka oddziałuje 

posiadanie przez niego oraz aktywne uprawianie wybranego hobby. Badani udzielali 
odpowiedzi przy użyciu 5 stopniowej skali, dokonując oceny mieszczącej się w prze-
dziale 1–5 punktów, od braku znaczenia (1 punkt), aż po bardzo duże znaczenie 
(5 punktów). Pozwoliło to także na uśrednienie uzyskanych wskazań. Zestawienie 
odpowiedzi udzielanych przez respondentów prezentuje tabela nr 1.

Tabela nr 1. Badani o znaczeniu hobby dla różnych wymiarów funkcjonowania człowieka

Wymiary funkcjonowania 
człowieka

Ocena znaczenia hobby
odpowiedzi badanych (w %) Średnia

1 2 3 4 5
Fizyczny 1 4,8 16,3 42,3 35,6 4,06
Psychiczny – – 3,8 18,3 77,9 4,74
Społeczny 1 1 22,1 41,3 34,6 4,07
Duchowy 6,7 9,6 25 28,8 29,8 3,65
Emocjonalny – 1,9 5,8 30,8 61,5 4,51
Legenda: od 1-brak znaczenia do 5-bardzo duże znaczenie;   Źródło: Badania własne.
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Odpowiedzi badanych przeanalizowano także w zestawieniu z wybranymi zmien-
nymi niezależnymi. Zebrane dane zaprezentowano w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Czynniki różnicujące odpowiedzi badanych na temat znaczenia hobby dla różnych 
wymiarów funkcjonowania człowieka 

Hobby a wymiary 
funkcjonowania

człowieka

Zmienne charakteryzujące badanych

Płeć* Grupy 
wiekowe

Miejsce 
zamieszkania Stan cywilny Potomstwo

K M I II III W MM ŚM DM wolny związek tak nie

Fizyczny

1 1,1 – 1,2 – – – – – 5,9 – 1,9 – 1,1
2 4,2 12,5 4,9 – 10 2,2 5,3 9,5 5,9 8,2 1,9 7,1 4,4
3 16,8 12,5 15,9 16,7 20 19,5 10,5 14,3 17,6 16,3 16,7 14,3 16,7
4 43,2 25 43,9 33,3 40 43,5 36,8 42,9 47,1 44,9 38,8 50 41,1
5 34,7 50 34,1 50 30 34,8 47,4 33,3 23,5 30,6 40,7 28,6 36,7

Psychiczny

1 – – – – – – – – – – – – –
2 – – – – – – – – – – – – –
3 4,2 – 3,7 – 10 6,5 – 4,8 – 4,1 3,7 7,1 3,3
4 17,9 25 18,3 16,7 20 13 15,8 19 35,3 18,4 18,5 21,4 17,8
5 77,9 75 78 83,3 70 80,5 84,2 76,2 64,7 77,5 77,8 71,5 78,9

Społeczny

1 – 12,5 1,2 – – – 5,3 – – 2 – – 1,1
2 1,1 – 1,2 – – 2,2 – – – 2 – – 1,1
3 21,1 25 22 25 20 30,4 15,8 19 11,8 24,5 20,4 21,4 22,2
4 44,1 12,5 43,9 33,3 30 39,1 42,1 33,3 58,8 46,9 37 42,9 41,2
5 33,7 50 31,7 41,7 50 28,3 36,8 47,7 29,4 24,5 42,6 35,7 34,4

Duchowy

1 6,3 12,5 6,1 8,3 10 4,3 – 9,5 17,6 4,1 9,3 21,4 4,4
2 10,5 – 8,5 16,7 10 4,3 15,8 19 5,9 12,2 7,4 7,1 10
3 24,2 25 24,4 16,7 40 19,6 36,8 33,3 17,6 18,4 31,5 28,6 24,4
4 27,4 50 30,5 33,3 10 39,2 26,3 4,9 35,4 34,7 22,2 14,3 31,2
5 31,6 12,5 30,5 25 30 32,6 21,1 33,3 23,5 30,6 29,6 28,6 30

Emocjonalny

1 - - - - - - - - - - - - -
2 2,1 - - 8,3 10 2,2 5,3 - - - 3,7 7,1 1,1
3 6,3 - 6,1 8,3 - 4,3 - 14,3 5,9 8,2 3,7 7,1 5,6
4 30,5 37,5 34,1 25 10 34,8 31,5 23,8 29,4 34,7 27,8 21,4 32,2
5 61,1 62,5 59,8 58,4 80 58,7 63,2 61,9 64,7 57,1 64,8 64,4 61,1

Legenda: od 1 – brak znaczenia do 5 – bardzo duże znaczenie; K – kobieta, M – mężczyzna; 
I – 19 do 24 lat, II – 25 do 30 lat, III – powyżej 30 lat; W – wieś, MM – małe miasto, ŚM – średnie 
miasto, DM – duże miasto; 
*jedna osoba, która określiła swoją płeć jako „inna”: oceniła wymiary funkcjonowania: 
fizyczny, psychiczny i emocjonalny na poziomie wysokim, natomiast społeczny i duchowy na 
poziomie przeciętnym.  Źródło: Badania własne.

Na podstawie analizy wyników badań stwierdzić można, że według respondentów 
uprawianie hobby, w dowolnej jego postaci oddziałuje pozytywnie przede wszystkim 
na kondycję psychiczną (4,74) i emocje człowieka (4,51). A mianowicie: uspokaja ono, 
oddala od problemów dnia codziennego i pozwala przetrwać trudne chwile, nastraja 
pozytywnie i zadaniowo. Dostrzeżono jednak także związek pomiędzy posiadaniem 
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silnych i skrystalizowanych zainteresowań a dobrostanem fizycznym człowieka (4,06) 
i jego funkcjonowaniem społecznym (4,07). W pierwszym przypadku chodzi przede 
wszystkim o zaangażowanie w aktywność o charakterze sportowym i rekreacyj-
nym, natomiast w drugim zwrócono uwagę na możliwość spotkania przedstawicieli 
„wspólnego plemienia”22, czyli osób zakorzenionych w tej samej lub podobnej dzie-
dzinie. Stosunkowo najniżej respondenci ocenili znaczenie posiadania pasji dla stanu 
duchowego człowieka (3,65). Jednak także w tym przypadku mamy do czynienia ze 
średnim poziomem znaczenia. 

Warto zaznaczyć, że studenci wskazywali jeszcze inne zakresy funkcjonowania 
człowieka, na które oddziaływać może posiadanie i uprawianie przez niego wybra-
nego hobby. Wymieniano wówczas rozwój człowieka w wymiarze intelektualnym 
(poznawczym), czy kształtowanie cech osobowości (zwłaszcza charakteru) takich 
jak: cierpliwość, systematyczność, zaangażowanie i charyzmatyczność. Zwracano 
także uwagę na związek pomiędzy uprawianiem hobby, a rozwojem kreatywności 
człowieka. Choć jak wskazują dane zaprezentowane w dalszej części opracowania 
zależność ta może być dwustronna, gdy z jednej strony nastawienie twórcze człowieka 
oddziałuje na preferencję określonego rodzaju aktywności i zaangażowania, a z dru-
giej strony to wybrane działanie może zwiększać poziom kreatywności jednostki. 
Inne wskazywane przez badanych płaszczyzny dotyczyły: zakorzenienia w kulturze 
danego kręgu, narodu, czy regionu albo środowiska; relacji z osobami bliskimi oraz 
możliwości poznawania innych ludzi, którzy podzielają zainteresowanie daną dzie-
dziną, co przekłada się na poszerzanie kontaktów społecznych. Kilka osób zwróciło 
uwagę również na aspekt finansowy, który może być rozumiany co najmniej dwojako, 
gdy z jednej strony bierze się pod uwagę kosztowność niektórych hobby, a z drugiej – 
możliwość zarobkowania dzięki efektom pracy wytwórczej lub usługowej związanej 
z uprawianiem obranej pasji.

Niektórzy badani zaznaczyli, że: Hobby oddziałuje na każdy zakres funkcjonowania 
człowieka i jako takie jest człowiekowi bardzo potrzebne.

Stąd warto postawić kolejne pytanie, tym razem o korzyści, jakie mogą wynikać 
z uprawiania hobby.

3.   Badani o korzyściach jakie przynosi ze sobą uprawianie hobby
Uczestniczący w sondażu studenci wskazywali wiele pożytków wynikających 

z posiadania oraz uprawiania przez człowieka jego hobby. Zestawienie udzielonych 
odpowiedzi pozwoliło na wyodrębnienie kilku wyróżniających się kategorii.

Przede wszystkim (taka odpowiedź pojawiała się najczęściej – 26,9%) efektywne 
realizowanie swojego hobby daje człowiekowi możliwość wyrażenia siebie (swoich 
myśli, pomysłów, emocji), a następnie niesie ze sobą poczucie spełnienia i satysfak-
cji, niezależnie od reakcji innych, choć podziw innych ludzi stanowi swego rodzaju 
„wartość dodaną”.

Respondenci uprawianie hobby łączą przede wszystkim ze zdrowiem, odpoczyn-
kiem fizycznym i psychicznym, oderwaniem się od codzienności oraz lepszym samo-
poczuciem (25%): Kiedy poświęcam czas na zgłębianie wiedzy czy umiejętności w moim 
jednym z wielu hobby relaksuję się oraz wyciszam. Jest to czas dla mnie kiedy mogę 

22 Zob. K. Robinson, Uchwycić żywioł. O tym jak znalezienie pasji zmienia wszystko, Wyd. Element, Kra-
ków 2012, s. 107.
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odpocząć psychicznie i fizycznie od obowiązków dnia codziennego; Możliwość oderwania 
się od aktualnych problemów, poprawa nastroju, by móc aktywnie odpocząć; Dla mnie 
jest to ucieczka przed codziennością, spędzanie czasu w sposób aktywny oraz własny 
indywidualny rozwój; Odciągnięcie od problemów dnia codziennego, relaks oraz radość; 
Oderwanie się od codzienności, przyjemność z samego wykonywania danej czynności. 

Według niektórych uczestniczenie w ulubionych aktywnościach przynosi człowie-
kowi radość, daje poczucie szczęścia (21,15%). Staje się ono swego rodzaju azylem, 
pomaga przetrwać w obliczu problemów i sytuacji trudnych (4,8%): Dzięki moim 
hobby czuję się lepiej, łatwiej jest mi wytrzymać w czasie pandemii mimo możliwości 
ograniczonych przez pandemię, wspomagają one moją kondycję fizyczną.

Hobby stanowi formę relaksu, przyczynia się do rozładowania stresu (20,19%): 
Dzięki niemu mogę się odstresować (bardzo uspokaja mnie czytanie książek), pomaga 
mi się skupić (chodzi tutaj o rysowanie, chociażby na marginesie zeszytu); Jest dla mnie 
formą relaksu i sposobem na rozładowanie stresu.

Realizowanie swoich pasji, to zdaniem badanych szansa na lepsze poznanie siebie, 
swoich zasobów, uzyskanie poczucia spełnienia (11,53%): Przede wszystkim mam 
okazję do ciągłego poznawania siebie i odkrywania swoich możliwości. Zagłębiam się 
w tematy, które mnie fascynują, poszerzam swoją wiedzę, ale też rozwijam zdolności 
i nabywam nowe umiejętności; Uprawianie mojego hobby sprawia, że rozwijam swoje 
umiejętności, czuję pozytywne zmęczenie, cieszy mnie to co robię i cieszą mnie efekty 
podjętych działań. 

Zaangażowane zanurzenie się w pewnej dziedzinie, która staje się dla człowieka 
czymś szczególnie ważnym i ulubionym pozwala także na zawieranie nowych zna-
jomości oraz poczucie wspólnoty z ludźmi, zwłaszcza tymi podzielającymi nasze 
zainteresowania (8,65%): Komunikacja i przebywanie z innymi ludźmi; Moje hobby 
pomaga mi się rozwijać i wyrażać jako człowiekowi, nawiązywać kontakty z innymi 
ludźmi; W hobby dokonuje się tworzenie więzi społecznych, poznawanie ludzi o różnej 
osobowości, dzięki czemu miło spędza się czas; (Hobby – A.M.) umożliwia mi poznanie 
wielu, ciekawych ludzi oraz pozwala na spędzanie czasu ze znajomymi poprzez wspólne 
granie online; Niektóre hobby dzielę ze swoimi bliskimi, co sprawia, że spędzamy czas 
razem i efektywnie.

Posiadanie swojej domeny aktywności i praktykowanie jej oddziałuje na poczu-
cie własnej wartości i wielu przypadkach wzmacnia je (7,69%): Hobby pozwala mi 
poczuć się lepiej zarówno fizycznie, ponieważ robię coś dla zdrowia ale także psychicz-
nie. Mam poczucie, że robię coś ciekawego, przez co mogę kogoś zainteresować swoją 
osobą. Posiadanie hobby pozwala być w grupie bardziej pewnym siebie, mieć poczucie, 
że jest się w czymś naprawdę dobrym.

Inne wskazania dotyczyły: zdobywania i poszerzania wiedzy (6,73%), czasu który 
przeznaczamy tylko dla siebie (5,76%), harmonii i spokoju wewnętrznego (4,8%), 
prawdziwego, spełnionego życia (3,84%): Dzięki temu mam poczucie, że robię w życiu 
coś dzięki czemu żyję, a nie tylko funkcjonuję od tygodnia do tygodnia, uzyskania poczucia 
wolności (3,84%), przyjemności i rozwoju cech osobowości (charakteru) – po 2,88%: 
Ta aktywność daje mi możliwość ćwiczenia skupienia, wytrwałości, dokładności, nie-
zależności i sprawczości. 

Posiadanie hobby pozwala także na nabywanie nowych umiejętności, ugrunto-
wanie chęci i poczucia kontroli nad własnym życiem, pozwala odpocząć, a czasami 
bywa również źródłem zarobku.
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4.   Czynniki oddziałujące na wybór i realizację hobby
Rozwój zainteresowań zwykle jest dynamiczny, przebiega też w sposób zindywidu-

alizowany, nieliniowy, ich profile są płynne, a wybierane dziedziny nierzadko krzyżują 
i nakładają się na siebie23, bywa też, że jedna osoba łączy w sobie zróżnicowane pasje. 
Jednym poświęca więcej czasu i uwagi, innym zaś mniej. Różne bywają też czynniki 
leżące u podstaw odkrycia przez człowieka jego hobby. Wskazania uczestniczących 
w sondażu studentów dotyczące czynników oddziałujących na wybór określonych 
zainteresowań i pasji prezentuje tabela nr 3.

Tabela nr 3. Badani o czynnikach oddziałujących na wybór hobby 

Na wybór hobby oddziałują:
Odpowiedzi badanych

N %
Zainteresowania 82 78,8
Potrzeby człowieka 71 68,3
Uzdolnienia 62 59,6
Poziom kreatywności 54 51,9
Styl życia jednostki 50 48,1
Wiek 47 45,2
Status materialny 45 43,3
Miejsce zamieszkania 43 41,3
Płeć 35 33,7
Wyznawane wartości 32 30,8
Kultura otoczenia społecznego 31 29,8
Posiadanie potomstwa 30 28,8
Wykształcenie 25 24
Pozycja społeczna 25 24
Wpływ osób znaczących 23 22,1
Wiek potomstwa 21 20,2
Trendy w modzie 15 14,4
Stan cywilny 13 12,5
*Wyniki nie sumują się do 100% ze względu na możliwość wyboru przez badanych więcej niż 
jednej odpowiedzi   Źródło: Badania własne.

Respondenci wśród czynników warunkujących wybór i rozwój określonego hobby 
najczęściej wymieniali: rodzaj i siłę zainteresowań (78,8%), potrzeby (68,3%), uzdol-
nienia (59,6%) oraz poziom kreatywności (51,9%) człowieka. Blisko połowa badanych 
wskazywała na doniosłość: stylu życia (48,1%), wieku (45,2%), statusu materialnego 
(43,3%) i miejsca zamieszkania jednostki (41,3%). Co trzeci respondent podkreślił 
wagę: płci (33,7%), wyznawanych wartości (30,8%), kultury otoczenia, w którym 
jednostka funkcjonuje (29,8%) oraz pełnienie roli rodzica wraz ze związanymi z tym 
zobowiązaniami wobec osób bliskich (28,8%). Kolejne 20,2% badanych zauważyło, 
że duże znaczenie może mieć także wiek posiadanego potomstwa. W przypadku naj-
młodszych dzieci obowiązków opiekuńczych i wychowawczych rodzice mają zwykle 

23 Zob. M. Klichowski, Sens predykcji w pedagogice zainteresowań, [w:] H. Krauze-Sikorska, M. Klichow-
ski, K. Kuszak (red.), Świat małego dziecka, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2013, t. 2, s. 9–15.



ARTYKUŁY

141

najwięcej, natomiast im dziecko jest starsze, tym możliwości w zakresie poszerzenia 
pola aktywności hobbystycznej rodziców stają się bardziej osiągalne. Co czwarty badany 
podkreślił ważność posiadanego poziomu i rodzaju wykształcenia (24%), zajmowanej 
pozycji społecznej (24%), zgromadzonych w ciągu życia doświadczeń (23,1%) oraz 
oddziaływania autorytetów i osób znaczących w otoczeniu (22,1%). Rzadziej wybierane 
uwarunkowania dotyczyły: panującej w danym czasie i środowisku mody na określone 
aktywności (14,4%) oraz stanu cywilnego (12,5%). Jak zatem widać największe zna-
czenie dla wyboru określonego rodzaju hobby – zdaniem badanych – mają czynniki 
tkwiące w jednostce, następne miejsce zajmują zmienne o charakterze środowiskowym, 
a w dalszej kolejności relacje, zobowiązania i oddziaływania innych osób w otoczeniu 
człowieka, aż po wyznaczane zewnętrznie style aranżowania czasu wolnego propago-
wane np. przez środki masowego przekazu, czy grupę, której jednostka jest członkiem.

Kolejną poddaną analizie kwestią były wymieniane przez respondentów wyznacz-
niki sposobu realizowania przez człowieka jego hobby. Pojawiające się wskazania 
zestawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Badani o czynnikach oddziałujących na realizację hobby 

Na realizację hobby oddziałują:
Odpowiedzi badanych
N %

Ilość czasu wolnego 98 94,2
Motywacja do uprawiania hobby 85 81,7
Dostępne środki finansowe 65 62,5
Poziom kreatywności 55 52,9
Obowiązki zawodowe 54 51,9
Siła zainteresowania daną dziedziną 53 51
Miejsce zamieszkania 51 49
Obowiązki szkolne (na uczelni) 51 49
Dostępność miejsca, atmosfera działania i wyposażenie 48 46,2
Wsparcie ze strony osób bliskich 47 42,5
Sytuacja pandemiczna 45 43,3
Umiejętności, które jednostka posiada 42 40,4
Zdrowie fizyczne i psychiczne jednostki 42 40,4
Wiedza, którą dysponuje jednostka 34 24,7
Zobowiązania wobec innych osób (np. rodzicielstwo) 34 32,7
Wiek 31 29,8
Doświadczenie życiowe jednostki 24 23,1
Inne czynniki np. obowiązki domowe 3 2,9
*Wyniki nie sumują się do 100% ze względu na możliwość wyboru przez badanych więcej niż 
jednej odpowiedzi   Źródło: Badania własne.

Studenci określając wyznaczniki możliwości i sposobów realizacji przez człowieka 
jego hobby najczęściej wskazywali na ilość posiadanego przez niego czasu wolnego 
(94,2%). Przypomnijmy, że aktywność hobbystyczną najczęściej łączono z czasem 
wolnym od nauki, czy pracy oraz innych obowiązków, czyli takim, który może być 
przez jednostkę swobodnie zagospodarowany. Podkreślano również znaczenie: mo-
tywacji – przede wszystkim wewnętrznej (81,7%), kosztowność – czyli konieczność 
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przeznaczania środków finansowych na urzeczywistnianie swoich pasji (62,5%). Ponad 
połowa badanych wymieniła jeszcze: kreatywność jednostki (52,9%), obciążenie obo-
wiązkami zawodowymi (51,9%) i siłę zainteresowań (51%). Blisko połowa indagowa-
nych zwróciła uwagę na znaczenie miejsca zamieszkania oraz obciążenie obowiązkami 
szkolnymi (po 49%). Często wskazywane były: dostępność miejsca, w którym może 
być realizowane hobby oraz jego wyposażenie (46,2%), wsparcie ze strony osób bli-
skich (45,2%), posiadane przez jednostkę: wiedza (32,7%) i umiejętności (40,4%), 
sprawność fizyczna człowieka i stan jego zdrowia (40,4%). Poza tym: zobowiązania 
pozaszkolne i pozazawodowe, np. wobec członków rodziny (32,7%); wiek jednostki 
(29,8%) i jej doświadczenie życiowe (23,1%). Co ciekawe stosunkowo liczna grupa 
wskazała także na znaczenie pandemii, jako swego rodzaju generatora sytuacji trudnej, 
wymagającej wielu zmian i dostosowania aktywności do szeregu obostrzeń (43,3%). 

5.   Pandemia a możliwość realizowania hobby
Odrębnym czynnikiem, jednakże od blisko dwóch lat przenikającym codzienne funk-

cjonowanie całego społeczeństwa i mającym wpływ także na organizację czasu wolnego 
respondentów jest zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
i jego kolejnych mutacji. Okoliczność ta łącznie z szeregiem uruchomionych w celu za-
pobiegania pandemii obostrzeń wydaje się dominować nad innymi, standardowo wska-
zywanymi uwarunkowaniami organizacji aktywności pasjonackiej człowieka. Blisko 
połowa badanych (46,6%) wskazała, że okres pandemii oraz ograniczenia z nią związane 
w znacznym stopniu oddziaływały na możliwości w zakresie realizowania przez nich 
hobby. Dwie kolejne grupy respondentów podkreśliły brak takiej zależności (29,1%) oraz 
niemożność jednoznacznego wypowiedzenia się na ten temat (24,3%). Rozkład odpowie-
dzi badanych zestawiony z wybranymi zmiennymi niezależnymi prezentuje tabela nr 5.

Tabela nr 5. Czynniki różnicujące odpowiedzi badanych na temat znaczenia pandemii dla 
możliwości realizowania hobby 

Zmienne charakteryzujące 
badanych

Znaczenie pandemii dla możliwości 
realizowania swojego hobby (odpowiedzi w %)

tak nie trudno powiedzieć

Płeć 
kobieta 46,8 28,7 24,5
mężczyzna 50 37,5 12,5
inna - - 100

Grupa wiekowa
19–24 lata 46,9 27,2 25,9
25–30 lat 75 16,7 8,3
pow. 30 lat 10 60 30

Miejsce 
zamieszkania

wieś 52,2 21,7 26,1
małe miasto 26,3 42,1 31,6
średnie miasto 50 35 15
duże miasto 52,9 29,5 17,6

Stan cywilny
wolny 52,1 18,8 29,1
w związku 42,6 38,9 18,5

Posiadanie 
potomstwa

tak 14,2 42,9 42,9
nie 51,7 27 21,3

Źródło: Badania własne.
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Wprowadzony choćby czasowo lock down zdaniem wielu badanych spowolnił tempo 
życia, zamkniętych lub ograniczonych zostało wiele form ludzkiej działalności, a jed-
nocześnie dominującą okazała się aktywność domowa oraz realizowana na gruncie 
domowym. Bez wątpienia zmieniło to tryb funkcjonowania wielu osób, zwłaszcza tych 
których praca i nauka realizowane były w trybie zdalnym (czy hybrydowym). Przyjęto 
wobec tego założenie, że zmiany dokonały się także w zasobie dostępnego badanym 
czasu wolnego oraz czasu przeznaczonego na realizację aktywności hobbystycznej. 
Co ciekawe pewne modyfikacje odnotowano tylko w przypadku osób, które deklaro-
wały posiadanie dużej ilości czasu na realizację hobby oraz osób niezdecydowanych. 
Zwiększyła się grupa osób, które poświęcały bardzo dużo czasu na swoje pasje – 
z 6,7% przed pandemią do 16,3% w czasie pandemii. Natomiast zmalała grupa osób, 
która przeznaczała raczej dużo czasu na swoje hobby – z 51,9% przed lock downem 
do 33,7% w czasie wprowadzonych ograniczeń przede wszystkim w przemieszcza-
niu się oraz w dostępie do instytucji kultury, sportu i rekreacji. Wzrosła także liczba 
osób niezdecydowanych – z 17,3% do 26%, co związane było z jednej strony z posia-
daniem relatywnie większej ilości czasu wolnego, przy jednoczesnym ograniczeniu 
dostępu do miejsc, w których zainteresowania mogły być realizowane. Odsetek osób, 
które przed pandemią oraz podczas pandemii posiadały mało czasu wolnego i jedno-
cześnie przeznaczanego na hobby utrzymał się na tym samym poziomie (po 24%). 

Badani wskazywali zróżnicowane ograniczenia dotykające możliwości realizowa-
nia ich pasji w związku z zagrożeniem COVID-19 oraz powszechnie wprowadzonymi 
obostrzeniami. Wśród najczęściej wskazywanych znalazły się:
– Zniechęcenie i ograniczenie motywacji do pogłębiania swoich zainteresowań: 

Zmniejsza się chęć i zapał. W moim przypadku hobby odbywa się za pośrednic-
twem komputera, a więc obecna sytuacja spędzania większej ilości czasu przed nim 
zniechęca mnie do dalszego korzystania w ramach hobby; Zmniejszona aktywność 
fizyczna, brak możliwości uczestniczenia w grach zespołowych (piłka siatkowa), 
brak chęci i weny, gdy tak siedzi się przy laptopie od poniedziałku do piątku; 

– Ograniczenia związane ze swobodnym przemieszczaniem się: brak możliwości 
pełnego pielęgnowania hobby, które wymagają wyjścia z domu i kontaktu z innymi 
ludźmi; Ograniczenie w przemieszczaniu się, wyjazdach głównie za granicę a zwie-
dzanie było moją pasją; Większość moich zajęć wiązała się z przemieszczaniem się 
lub kontaktem z większą liczbą ludzi a teraz jest to ograniczone.

– Brak możliwości swobodnego dostępu do miejsc związanych z uprawianiem 
hobby: Jest inaczej, bo brak możliwości udziału publiczności w meczach; Ciężko 
jest w tym momencie podróżować, czy też korzystać z publicznych lodowisk; Dostęp 
do wybranych usług jest znacznie bardziej ograniczony, niż przed pandemią; Gry 
miejskie nie są realizowane z powodu pandemii; Nie mogę chodzić do klubów ta-
necznych; Nie mogę chodzić do teatru; Nie mogę iść do kina czy na łyżwy; takie na 
przykład granie w gry planszowe, jeśli ktoś jest na kwarantannie to nie zaproszę go 
do siebie, żeby zagrał ze mną; Nastąpiło zamknięcie wielu obiektów tj. muzeów, kin, 
teatrów, zawieszono koncerty; Pozamykano stoki, co uniemożliwiło mi uprawianie 
narciarstwa. Zamknięte zostały również siłownie, pływalnie.

– Brak kontaktu z innymi ludźmi: Brak możliwości spotkań ze znajomymi; ograni-
czone spotkania towarzyskie; rzadko widzę się ze znajomymi; To co najbardziej 
mi doskwiera to to, iż moje spotkania z przyjaciółmi nie są tak częste jak bym tego 
chciała, przez to nasz kontakt mocno się ograniczył;
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– Brak środków finansowych na uprawianie hobby: z niektórych zainteresowań 
musiałam zrezygnować przez brak pieniędzy i brak możliwości pracy.

– Dominacja aktywności domowej: Przywiązanie wagi do aktywności domowej; 
Siłownie są niestety zamknięte, więc ćwiczę w domu, jednak nie jestem z tego roz-
wiązania w pełni usatysfakcjonowana.
Warto zauważyć, że niektórzy respondenci podkreślali:

– Brak jakichkolwiek ograniczeń w realizacji hobby: pandemia raczej nie ogranicza 
moich hobby; Jeśli chodzi o moje podstawowe zainteresowania takie jak czytanie 
książek, słuchanie muzyki czy fotografia, to pandemia nie wywarła na to aż tak 
znaczącego wpływu i nadal jestem w stanie realizować się w tych zakresach na 
podobnym poziomie;

– Zyskanie większej ilości czasu na niektóre hobby: dużo więcej czasu przeznaczam 
na gry komputerowe; Mam więcej czasu na swoje hobby, przez brak możliwości 
wychodzenia z domu; Pandemia ogranicza dostęp do innych rzeczy, więc można 
bardziej skupić się na swoim hobby; W pewnym stopniu sytuacja pandemii mnie 
ogranicza ale nie na tyle, żebym zaprzestała realizować swoje hobby; 

– Możliwość powrotu do wcześniej zaniedbanych pasji oraz odnalezienie i rozwinięcie 
nowych: Dzięki pandemii miałam więcej czasu na powrócenie do pasji, na które nie 
miałam czasu oraz rozwinięcie nowych; Poszerzyłam swoje zainteresowania o nowe 
hobby, m.in. uprawę ogrodu, gotowanie; Przez sytuację pandemiczną czytanie stało 
się moją główną rozrywką w ciągu dnia oraz pozwala mi się zrelaksować; Mam 
więcej czasu na realizację hobby: uprawę roślin, uprawianie działki, gotowanie, czy 
przygotowywanie przetworów.
Zatem, choć pandemia i związane z nią ograniczenia odmieniły codzienność 

całego społeczeństwa, a ich oddziaływania odnotowane zostały także na gruncie ak-
tywności wolnoczasowej i hobbystycznej, to jednak w niektórych przypadkach stały 
się okresem odnalezienia nowych koncentracji, czy powrotu do dawnych, a z braku 
czasu zarzuconych zajęć24. Co wydaje się można uznać za jednak pozytywną konse-
kwencję tej sytuacji trudnej. 

Zakończenie
Znalezienie i realizacja przez człowieka swojego hobby na każdym etapie życia 

może zapewnić mu poczucie satysfakcji życiowej. Wydaje się, że ta dobrowolna i nie-
konieczna przecież aktywność, w sposób szczególny przyczynić się może do rozwoju 
człowieka, do wypełnienia jego życia treścią i jakością, która pozwoli mu poczuć, że 
dzieje się ono naprawdę i przebiega w sposób wartościowy. Jak pisze Ken Robin-
son: „Naturalne uzdolnienia człowieka i jego osobiste pasje spotykają się w żywiole. 
Wówczas człowiek robi to co lubi, a robiąc to czuje się najbardziej prawdziwie sobą. 
Bycie w żywiole zabiera człowieka poza granice zwykłych doświadczeń przyjem-
ności i szczęścia. Ludzie ci mają poczucie połączenia z czymś fundamentalnym dla 
ich poczucia tożsamości, celu i pomyślności. Żywioł dla każdego jest inny. Niektórzy 
ludzie mogą odczuwać podobną pasję względem więcej niż jednej rzeczy i mogą być 
w nich równie dobrzy. Inni mogą mieć pojedynczą pasję i uzdolnienie, które wypełnia 
ich znacznie bardziej niż cokolwiek innego”25. Zatem u każdego może to przebiegać 

24 Por. A. Cybulska, K. Pankowski, Życie codzienne w czasach zarazy. Komunikat z badań, op. cit.
25 K. Robinson, Uchwycić żywioł. O tym jak znalezienie pasji zmienia wszystko, op. cit., s. 30–31.



ARTYKUŁY

145

inaczej, choć możliwe jest zidentyfikowanie pewnych cech swoistych dla aktywności 
właśnie tego rodzaju, niezależnie od dziedziny na gruncie, której jest realizowane.

Badani scharakteryzowali aktywność hobbystyczną jako dobrowolną, realizowaną 
w czasie wolnym, sprzyjającą pogłębianiu wiedzy i nabywaniu nowych umiejętności, 
zwykle też przynoszącą człowiekowi poczucie satysfakcji, sprawiającą przyjemność 
oraz dającą możliwość odpoczynku i wyciszenia. W wypowiedziach respondentów 
podkreślano, że tego typu zaangażowanie oddziałuje na całe życie człowieka. Przede 
wszystkim jednak przyczynia się do utrzymania zdrowia psychicznego i fizycznego, 
daje szansę na nawiązywanie relacji społecznych, rozwój potencjału twórczego i in-
telektualnego. Za niewątpliwą zaletę aktywności hobbystycznej uznano poczucie 
satysfakcji, zadowolenia z siebie, z osiąganych efektów, a w dalszej kolejności wzrost 
samooceny. Podobne ustalenia odnaleźć można w opracowaniach opisujących inne 
projekty badawcze zogniskowane wokół problematyki pasji człowieka26.

Trzeba jednak zaznaczyć, że aktywność hobbystyczna, czy inaczej pasjonacka może 
sprzyjać rozwojowi człowieka wówczas, gdy przyjmuje postać harmonijną. Osoby, 
które jej doznają są bardziej elastyczne, pomimo wielkiej atencji jaką żywią wobec 
swojego żywiołu, gdy wymagają tego okoliczności potrafią zrezygnować z działań 
z nim związanych. Odmiennie wygląda to w sytuacji zaangażowania obsesyjnego, 
działania tych pasjonatów mają charakter sztywny, nie podlegający modyfikacjom27. 
Oni też szczególnie silnie odczuwają dyskomfort związany z ograniczeniem, czy wręcz 
brakiem możliwości uprawiania swoich zamiłowań. 

Respondenci opisując swoje zainteresowania odnosili się zwykle do kilku lub 
kilkunastu dziedzin. Największą popularnością cieszyły się te, które można zaliczyć 
do grupy artystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Natomiast najrzadziej wskazy-
wane były hobby kolekcjonerskie i odnoszące się do dziedzin technicznych. Na sto-
sunkowo niskim poziomie uplasowały się pasje związane z uczestnictwem w kulturze. 
Zainteresowanie kinem podkreśliła co trzecia badana osoba, natomiast teatrem – za-
ledwie co szósta. Inne instytucje kultury uzyskały jeszcze niższe poziomy wskazań. 
Niski poziom odnotowano także w zakresie czytelnictwa (zwłaszcza książek i prasy 
naukowej). W grupie hobby poznawczych największa grupa badanych podkreśliła 
zamiłowanie do podróży i zwiedzania nowo poznawanych miejsc. Odnotować można, 
że studenci uczestniczący w sondażu w wielu przypadkach prezentowali taki sposób 
funkcjonowania oraz ujawniali zainteresowania zbliżone do tych, które zidentyfiko-
wane zostały w innych projektach badawczych28 (Zob. Mianowska, 2014; Narkiewicz-
-Niedbalec, 2013), podobnie także określali znaczenie posiadanych i realizowanych 
przez człowieka pasji29 (Zob. Klasińska, 2013).

Jednak ustalenia takie każą postawić pytanie o przyczyny stosunkowo niskiego 
zakorzenienia słuchaczy szkoły wyższej w aktywności kulturalnej i społecznej. Zwłasz-
cza w kontekście studiowanego kierunku oraz związanej z nim przyszłej aktywności 
zawodowej. Wydaje się, że wobec braku ujawnianych zainteresowań osobistych, 

26 Zob. M. Jędraszczyk, Pasja i kreatywność jako determinanty rozwoju zawodowego, op. cit., s. 93–102.
27 S. Jaskulska, O wyrastaniu z pasji, „Rocznik Pedagogiczny” 2015, nr 38, s. 167–174.
28 E. Mianowska, Odroczona dorosłość – studia: czas nauki, pracy, czy rozrywki? op. cit., s. 73–88; E. Nar-

kiewicz-Niedbalec, Uczestnictwo studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego w kulturze. Komunikat z ba-
dań, „Rocznik Lubuski” 2013, t. 39, s. 71–86; 

29 B. Klasińska, Zainteresowania wyrażane przez studentów pedagogiki, „Edukacja Humanistyczna” 2013, 
nr 1(28), s. 185–192.
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konieczne staje się położenie większego nacisku na ten wymiar aktywności człowieka 
w nurcie kształcenia formalnego. 

Z wypowiedzi studentów wynika, że wybór a następnie realizacja określonego 
hobby uzależnione są przede wszystkim od jego rodzaju, ale także potrzeb konkret-
nego człowieka, jego potencjału zdolnościowego oraz poziomu kreatywności. Znacze-
nie mają także relacje, w jakie wchodzi jednostka z innymi ludźmi i związane z nimi 
zobowiązania. Zatem stan cywilny, wypełnianie zobowiązań wobec potomstwa, czy 
też innych członków rodziny stanowią wyznacznik w jakim zakresie jednostka może 
realizować swoje pasje. W niektórych przypadkach połączenie tych silnych ze swej 
natury zaangażowań nie może odbywać się bez szkody, a przynajmniej ograniczeń 
w zakresie jednego ze wspomnianych wymiarów. 

Warto zwrócić uwagę, że posiadanie przez badanych potomstwa różnicowało ich 
odpowiedzi w zakresie oceny znaczenia ograniczeń związanych z pandemią dla re-
alizacji przez nich aktywności hobbystycznej30. Co ciekawe osoby, które są rodzicami 
najczęściej wybierały odpowiedź przeczącą lub niezdecydowaną (po 42,9%), natomiast 
osoby bezdzietne w ponad połowie przypadków (51,7%) dostrzegały taki związek. 
Zatem zdaniem tych ostatnich wypełnianie obowiązków rodzicielskich w powiązaniu 
z ograniczeniami włączonymi w odpowiedzi na zagrożenie epidemiczne w poważnym 
stopniu ogranicza możliwości jednostki w zakresie realizowania swoich pasji i zain-
teresowań. Nie potwierdziły tego jednak odpowiedzi badanych będących rodzicami.

Odpowiedzi respondentów w wielu innych zakresach wykazywały duże podobień-
stwo, w niektórych jednak możliwe było ustalenie pewnych różnic. Nie odnotowano 
znaczących odmienności pomiędzy kobietami i mężczyznami w zakresie deklaracji 
posiadania hobby, wszyscy uczestniczący w sondażu mężczyźni wskazali na posiadanie 
takich głębokich zainteresowań i zamiłowań, podobnie jak zdecydowana większość 
kobiet, zaledwie kilka uczestniczek badań nie potrafiło udzielić w tym zakresie jedno-
znacznej odpowiedzi. Nie pojawiło się natomiast zaprzeczenie posiadaniu jakiejkol-
wiek pasji w żadnej grupie wyodrębnionej we względu na płeć. Co jak wcześniej już 
wspomniano związane może być z tym, że w sondażu zdecydowały się wziąć udział 
przede wszystkim te osoby, które posiadają jakieś hobby. Pewne uwarunkowane płcią 
badanych różnice zauważono w przypadku opinii na temat znaczenia posiadania 
i realizacji hobby dla funkcjonowania społecznego człowieka31. Choć badani każdej 
z grup najczęściej podkreślali ten związek, to w grupie mężczyzn odnotowano bar-
dziej zróżnicowane wybory, tutaj także pojawiły się wskazania na brak zależności 
pomiędzy tymi zmiennymi. Wiek badanych różnicował ocenę wpływu pandemii na 
możliwości w zakresie realizowania swojego hobby32. Okazało się, że w średniej (75%) 
i najmłodszej (46,9%) grupie wiekowej dominowały odpowiedzi potwierdzające 
ten związek. Natomiast najstarsi respondenci najczęściej tej zależności zaprzeczali 
(60%). Rok studiów także wyznaczał odpowiedzi badanych w zakresie oceny znacze-
nia pandemii dla podejmowania aktywności hobbystycznej33. Studenci najstarszych 
roczników podkreślali tę zależność (64,5%). Z kolei wśród słuchaczy pierwszego roku 
takie potwierdzenie pojawiało się znacznie rzadziej, bo tylko w przypadku co piątej 

30 χ2= 6.985 df = 2 p.< 0,030.
31 χ2= 18.045 df = 8 p.< 0,021.
32 χ2= 10.455 df = 4 p.< 0,033.
33 χ2= 12.666 df = 6 p.< 0,049.
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osoby (20,8%). Rok studiów osób badanych okazał się być zmienną, która istotnie 
różnicuje ich odpowiedzi w zakresie oceny oferty uczelni i jej przydatności dla roz-
wijania posiadanych przez nich pasji i zainteresowań34. Studenci pierwszego (58,3%) 
i drugiego (60%) roku najczęściej wskazywali na brak możliwości jednoznacznego 
udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Spowodowane to może być stosunkowo słabym 
rozpoznaniem propozycji macierzystej uczelni w sytuacji ograniczeń w dostępie do jej 
infrastruktury, oferty artystycznej, naukowej i sportowej w związku z sytuacją pande-
miczną, zamknięciem przestrzeni społecznej i przejściem na nauczanie zdalne. Z kolei 
słuchacze roku trzeciego studiów pierwszego stopnia (79,2%) i najstarsi studenckim 
stażem badani, uczestnicy studiów drugiego stopnia (czwarty i piąty rok studiowania) 
najczęściej (48,4%) zaprzeczali takiemu powiązaniu. Tutaj możemy już wskazywać 
na bardziej miarodajne opinie, ze względu na dłuższe i bardziej zróżnicowane do-
świadczenia tych grup studentów zebrane w uczelni i jej otoczeniu. 

Czas, w którym realizowane były badania w poważnym stopniu zdominowany 
był przez zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz 
ograniczenia mające na celu zniwelowanie tego niebezpieczeństwa, stąd koniecznym 
stało się odniesienie także do tej okoliczności i jej wpływu na możliwość realizowania 
przez badanych ich hobby

Jak się okazało respondenci w zdecydowanej większości dostrzegali znaczny wpływ 
tej sytuacji na podejmowaną przez siebie aktywność. Wymieniano wówczas wiele 
trudności, jak chociażby narastające w miarę przedłużania się zakazu swobodnego 
przemieszczania się: zniechęcenie, zamknięcie dostępu do miejsc i ludzi, ale także 
brak możliwości zdobywania potrzebnych środków finansowych, czy skoncentrowa-
nie wszelkiego rodzaju działań w przestrzeni domowej. Jednak odnotowano również 
takie wypowiedzi, z których wynika, że zamknięcie i ograniczenia, których doznało 
społeczeństwo przyczyniły się do zyskania większej ilości czasu na uprawianie swo-
jego hobby, a także zdobycie nowych zainteresowań, czy reaktywację, tych które do-
tychczas pozostawały w zawieszeniu. Osoby te zaangażowanie w hobby traktowały 
także jako swego rodzaju antidotum na doznawane trudności. Pozwala to przypisać 
aktywności pasjonackiej znaczenie nie tylko rozwojowe, ale także ochronne, związane 
z możliwością odreagowania doznawanych w codzienności obciążeń i ograniczeń. 
Wydaje się także, że uznając ten walor aktywności hobbystycznej dostrzec można 
w niej niemały potencjał w zakresie niwelowania negatywnych skutków pandemii 
i uruchamianych w związku z nią ograniczeń.

Streszczenie:
Aktywność hobbystyczna niezależnie od dziedziny, której dotyczy, gdy jest reali-

zowana w sposób harmonijny, to znaczy bez rezygnacji i zaniedbywania innych sfer 
życia może przyczynić się do rozwoju człowieka. W ten sposób może on zaspokajać 
potrzeby tworzenia, samorealizacji, poczucia sensu życia, kompetencji czy znaczenia, 
ale także spotykać innych ludzi lub po prostu odpoczywać. 

W ramach niniejszego opracowania zaprezentowano wyniki badań sondażowych, 
w których poznano opinie studentów studiów pedagogicznych na temat znaczenia 
hobby dla różnych wymiarów funkcjonowania człowieka. W przedstawionych bada-
niach zapytano respondentów o posiadane przez nich zainteresowania, a także jakie 

34 χ2= 18.739 df = 6 p.< 0,005.
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korzyści przypisują uprawianiu hobby oraz jakie czynniki uznają za ważne dla jego 
wyboru i sposobu realizacji.

Wyniki analiz wskazują, że zainteresowania badanych najczęściej dotyczą dziedzin 
artystycznych, ale także rekreacyjnych i sportowych. W drugiej kolejności odnoszą się 
do aktywności praktycznej, poznawczej i kulturalnej. Rzadziej dotyczą one rozrywki 
i aktywności mającej na celu dbałość o zdrowie. Natomiast zupełnie wyjątkowo poja-
wiały się wskazania na pasje kolekcjonerskie i techniczne. Wśród korzyści wynikających 
z posiadania i realizowania hobby badani najliczniej wskazywali na oddziaływanie 
na kondycję psychiczną i emocje człowieka, ale także jego dobrostan fizyczny oraz 
funkcjonowanie społeczne i rozwój intelektualny.

Słowa kluczowe: hobby, pasja, rozwój, studenci, zainteresowania

Summary:
A hobby in a person’s life – in the light of opinions of university students enrolled in 

pedagogical courses 
Any hobby – regardless of the area of interest – obviously contributes to the de-

velopment of man as long as it is pursued in a harmonious manner. Having a hobby 
satisfies one’s need for creating something, for self-attainment, finding the meaning 
of life, gaining competence or sense, meeting others or simply relaxing. 

This article reports an attempt to find out opinions of students enrolled in peda-
gogical courses about the role of a hobby in various dimensions of one’s life. To this 
end, a survey was carried out, inquiring the respondents about their hobbies, benefits 
they attribute to their free-time activities, and what factors they consider important 
for the choice of a hobby and its pursuit. 

The results of our analysis of the survey implicate that the most common hob-
bies among our respondents were associated with artistic, recreational and sports 
activities. There were also practical leisure-time activities as well as ones connected 
with gaining knowledge or with culture. Fewer respondents reported entertainment 
or health care interests. Collecting things or technical hobbies were mentioned only 
sporadically. Among the benefits of having and pursuing a hobby, the respondents 
indicated the influence on a person’s mental condition, emotions, physical well-being 
as well as social functioning and intellectual development. 

Key words: development, hobby, interests, passion, students
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sowania naukowe oscylują wokół geragogiki oraz terapii zajęciowej.

Wstęp
W wyniku starzenia się społeczeństw w wielu środowiskach można zauwa-

żyć, zwiększone zainteresowanie problemami starzenia się oraz osób starszych. 
Zintensyfikowane działania na rzecz najstarszych pokoleń stały się przedmiotem 
rozważań wielu dyscyplin naukowych. Lokalna społeczność na terenach wiejskich 
oraz miejskich podejmuje dobre praktyki na rzecz seniorów, włączając tym samym 
najstarsze pokolenia w życie lokalnej społeczności. Przykłady dobrych praktyk 
podejmowane przez instytucje działające na płaszczyźnie regionalnej o narodowej 
wykreowały aktywny wizerunek człowieka starszego, przedsięwzięcia te przy-
czyniły się do spojrzenia na najstarsze pokolenia przez pryzmat niejednokrotnie 
pozytywnych stereotypów. 

Tożsamość jest procesem stawania się, dokonywania umiejętnych wyborów, odna-
lezienia się jednostki w otaczającym ją świecie. Zakorzenienie się w pewnym ładzie 
i porządku daje poczucie sprawstwa, stabilizacji, a to z kolei zwiększa poczucie bez-
pieczeństwa oraz świadomość własnej wartości. Człowiek buduje swoją tożsamość 
w relacji z drugim człowiekiem. Chęć wynikająca z wielostronnego poznawania siebie 
oraz innych skutkuje świadomością odrębności i niepowtarzalności, co decyduje 
o poczuciu tożsamości jednostki. 

Szczególne miejsce w życiu człowieka starszego w kreowaniu jego poczucia toż-
samości zajmują organizacje o charakterze wyznaniowym. 

„Osoby starsze zajmują ważne miejsce w życiu Kościoła wnosząc w jego życie 
nowy powiew, wkład i dając impuls do odważnego świadczenia o przynależności 
do Chrystusa i jego Kościoła, to w takim samym stopniu osoby starsze, seniorzy mogą 
wnieść swój cenny wkład w życie rodziny – domowego Kościoła, mogą być, i z całą 
pewnością są darem w życiu rodziny, pomimo swoich słabości i ograniczeń związa-
nych z wiekiem, a często także z chorobą”1. 

Grupy wyznaniowe stają się dla osób w wieku późnej dorosłości miejscem spo-
tkań, kultywowania tradycji religijnej. Dla seniorów uczestnictwo w spotkaniach jest 

1 M. Brzeziński, Senior darem w życiu rodziny, „Studia nad Rodziną” UKSW 2018 R. XXII nr 3 (48), s. 12.
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czasem wyciszenia i zawierzenia trudnych spraw Bogu. Organizowane pielgrzymki 
stają się okazją do pogłębiania wiary, jak również zwiedzenia atrakcji turystycznych. 

„Jest to uwarunkowane specyficzną dynamiką rozwoju duchowego osób starszych, 
okoliczności i doświadczeń życiowych, jakie stają się ich udziałem, jak również postawą 
tych wspólnot wobec starości w wymiarze teoretycznym (doktryna, system wartości) 
i praktycznym (działania, aktywność ukierunkowana na ludzi w podeszłym wieku)”2. 

Na Śląsku Cieszyńskim w polskiej i w czeskiej części, od wielu wieków istnieją 
różne grupy wyznaniowe, co znacznie przyczyniło się do ukształtowania określo-
nych postaw wobec religii. „Na pograniczu polsko-czeskim istnieją dwa dominujące 
wyznania chrześcijańskie – katolicyzm i protestantyzm – reprezentowane przez dwa 
Kościoły instytucjonalne: Kościół Rzymskokatolicki i Kościół Ewangelicki”3. 

Prężna działalność tych dwóch Kościołów na terenie Śląska Cieszyńskiego, przeja-
wia się w podejmowaniu w ramach wspólnot wyznaniowych aktywności przez osoby 
w wieku późnej dorosłości. Różnorodność religijna Śląska Cieszyńskiego charakteryzuje 
się – jak twierdzi Józef Budniak – „specyficznym wymiarem przestrzennym, można 
znaleźć miejscowości, gdzie ekumenizm inicjowany jest przez różne instytucje”4. 

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie roli Kościoła w kształtowaniu tożsa-
mości osób w wieku późnej dorosłości na przykładzie Śląska Cieszyńskiego. Zakłada 
się, że odrębność religijna mieszkańców Śląska Cieszyńskiego oddziałuje na kształ-
towanie i podtrzymywanie tożsamości osób w wieku późnej dorosłości, a co za tym 
idzie grup społecznych.

Motywem do podjęcia niniejszego tematu jest działalność społeczna i zawodowa 
Autorki, która od kilkunastu lat angażuje się w pracę zawodową z osobami starszymi. 
W swoich rozważaniach Autorka odwoływać się będzie do wyników badań prowa-
dzonych na potrzeby rozprawy doktorskiej5. 

1.   Tożsamość – ustalenia teoretyczne
Tożsamość kształtuje się przez całe życie jednostki – po sześćdziesiątym roku postrze-

ganie samego siebie ulega znaczącym przeobrażeniom. Zmiany te mają dynamiczny cha-
rakter niejednokrotnie porównywalny do zmian, jakie zachodzą w okresie adolescencji. 

Ze względu na postępujący proces starzenia się jest to często czas bardzo trudny 
dla jednostki i jej rodziny. Starość nie zawsze bywa aktywna, postępująca wielocho-
robowość jest często powodem bólu, cierpienia i żalu, jednak „starość nie musi być 
dramatem, jeśli zostaną spełnione dwa warunki: człowiek będzie mieć nadzieję oraz 
będzie ją przeżywał w kontekście wiary”6. 

2 K. Uzar, Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki, Wyd. KUL, Lublin 2011, s. 63.
3 M. Michalska, Uwarunkowania historyczno-kulturowe współczesnej religijności ludności polskiej na Za-

olziu. [w:] I. Bukowska-Floreńska (red.), Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych, 
Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999, s.179–188.

4 J. Budniak, Miejsce dialogu ekumenicznego w środowisku wielowyznaniowym Śląska Cieszyńskiego. [w:] 
T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon-Lech (red.), Religia i edukacja międzykulturowa, Wyd. Adam 
Marszałek, Cieszyn-Warszawa-Toruń 2012, s.107, 111.

5 Podejmowany temat szerzej zostaje opisany w rozprawie doktorskiej. K. Jas: Poczucie tożsamości osób 
w wieku późnej dorosłości –studia i doświadczenia na przykładzie Śląska Cieszyńskiego. Rozprawa dok-
torska napisana pod kierunkiem dr hab. A. Szczurek-Boruty. Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii 
i Nauk o Edukacji w Cieszynie.

6 J. Młyński, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. »Senior w polityce społecznej i sa-
morządowej« „Teologia i Moralność”, vol. 14(2019), numer 1(25), s. 324.
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Kształtowanie poczucia tożsamości osób w wieku późnej dorosłości realizuje się 
w trakcie wypełniania zadań rozwojowych7 oraz umiejętnego wcielania się w nowe 
role społeczne. Umiejętność dostosowania się do wypełniania nowych ról społecz-
nych pomaga w odnalezieniu nowego systemu wartości. Na tym poziomie rozwoju 
człowiek szuka kontaktów z drugim człowiekiem, odnajduje to co wspólne, co łączy, 
na dalszy plan schodzi niepowtarzalność i odmienność jednostki. 

Za Erikiem H. Eriksonem przyjmuje się na potrzeby tego opracowania, rozumienie 
poczucia tożsamości, które autor wyjaśnia jako sposoby świadomego doświadczania 
dostępnego introspekcji, sposoby zachowywania się oraz nieświadome stany we-
wnętrzne obserwowane przez innych8. 

Ze względu na wieloznaczność terminu tożsamość trudno dokonać jednoznacznego 
zdefiniowania tego pojęcia, gdyż z jednej strony tożsamość związana jest z „autoper-
cepcją jednostki, z drugiej – z postrzeganiem innego, jak też z identyfikacją z określoną 
grupą oraz z przypisaniem do grupy przez innych”9.

W ujęciu Jerzego Nikitorowicza tożsamość to „konstrukt wielowymiarowy łączący 
elementy osobowego systemu jednostki z centralnymi wartościami kultury grupy, 
do której jednostka należy oraz świadomym uczestnictwem w wartościach ponad-
czasowych kultury europejskiej i globalnej”10.

W prowadzonych rozważaniach za wiodącą przyjmuje się koncepcję Jerzego Ni-
kitorowicza, dotycząca wielopłaszczyznowej i ustawicznie kreującej się tożsamości, 
która zakłada nieustanny proces kształtowania i funkcjonowania tożsamości w triadzie: 
tożsamość dziedziczona – tożsamość nabywana w procesie socjalizacji – tożsamość 
wybierana JA. J. Nikitorowicz pojmuje tożsamość jako zjawisko złożone i zmienne, 
które łączy elementy osobowe z elementami kultury, do której jednostka należy.

„Tożsamość jako zjawisko i proces złożony, wielowymiarowy, może być kształ-
towana z wielu kultur”11. Wynika to z faktu, iż człowiek poprzez kontakt z innymi 
grupami szuka sensu życia, dziedzictwa przeszłości oraz przeżywania konfliktów.

J. Nikitorowicz przedstawia koncepcję kształtowania się tożsamości rozproszonej, 
wielopłaszczyznowej, wielozakresowej, którą określa tożsamością międzykulturową12.

Autor zauważa, że warstwy tożsamości otaczają osobowość jednostki, przy czym 
tworzą one swego rodzaju kombinacje. Za Miltonem Gordonem przyjmuje on, że 
warstwy te stanowią „kompleks oznak i symboli, który można nazwać obrazem 
samego siebie. Z perspektywy innych grup spostrzegane oznaki i symbole są źródłem 
wnioskowania o innych wartościach. Identyfikacja ze swoją grupą wymaga istnienia 
innych, obcych grup, w relacji do których ten proces nabiera sensu. Członkostwo 
jednej grupy nie wyklucza obecności w innej, a fakt identyfikacji z różnymi grupami 
nie musi prowadzić do dysonansu”13. 

7 Por.: R. J., Havighurst, Developmental Tasks and Education, New York–London 1981.
8 Por.: E. H. Erikson, Identity and Life Cycle, New York-London 1994.
9 J. Nikitorowicz, Tożsamość, [w:]. T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 6, Wyd. Aka-

demickie „Żak”, Warszawa 2010, s.754.
10 J. Nikitorowicz, Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość w społeczeństwie wielokultu-

rowym a edukacja międzykulturowa, [w:] J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk (red.), Kultury trady-
cyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej, Trans Humana, Białystok 2001, 15–35.

11 A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 104,110.
12 J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki, Region, Tożsamość, Edukacja, Trans Humana, Białystok 2005, s. 225.
13 J. Nikitorowicz, Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europej-

skiej, Trans Humana, Białystok 2000, s. 59.
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Świadomość jednostki dotycząca istnienia wielu warstw tożsamości wynika 
z przynależności do wielu grup społecznych. Wśród kolejnych płaszczyzn tożsamo-
ści J. Nikitorowicz wymienia „tożsamość jednostkową, rodzinną, lokalno-parafialną, 
regionalną, narodową/państwową, kontynentalną oraz globalną”14.

Jako pierwszą warstwę, J. Nikitorowicz wymienia świadomość tożsamości ro-
dzinnej. Zakłada, że jest ona znacząca i wiodąca wśród innych warstw. Opiera się na 
takich wartościach jak język, religia, zwyczaje, styl życia oraz dziedzictwo historyczne. 
Autor pojmuje tę warstwę jako „pierwszy etap edukacji zakorzeniającej, samoobrony 
wspólnoty przed niebezpieczeństwami uniformizmu i unifikacji. Można powiedzieć, że 
jest podstawą nabywania tożsamości jako procesu nieskończonego, poprzez nabycie 
poczucia przynależności do rodziny, wspólnoty, miejsca, domu, podwórza, a dzieje się 
to w sytuacjach, w których jednostka wchodzi w kontakty bezpośrednie i bezwarun-
kowe w otoczeniu bliskich i zrozumiałych wartości”.

 J. Nikitorowicz opisuje funkcjonowanie trzech wymiarów tożsamości kulturowej, 
które jednocześnie można ująć procesualnie, gdyż wiążą się z kolejnymi stadiami:
– „tożsamość przypisana, nadana wraz z przyjściem na świat w określonej rodzinie 

(wymiar dziedziczony);
– tożsamość nabywana w procesie socjalizacji i wychowania (wymiar kształtowany);
– tożsamość samoświadomościowa (świadomie wybierana jako efekt mediacji 

między naturą – dziedziczeniem a kulturą – wymiar odczuwany)”15.
Pierwszy wymiar tożsamości bierze swój początek w najbliższym otoczeniu. 

Kształtuje się wraz z narodzinami dziecka w określonej rodzinie. Szczególne zna-
czenie odgrywają w tym wymiarze więzi emocjonalne między rodzicami a dziećmi. 
Wymiar ten związany jest z tożsamością regionalną – najbliższym otoczeniem dziecka, 
miejscem narodzin, które daje poczucie bezpieczeństwa. Tożsamość regionalna to 
fundament, na którym zbudować można kolejne płaszczyzny tożsamości jednostki.

Drugi wymiar kształtowany jest przez interakcje zachodzące w grupach rówieśni-
czych, hobbystycznych, zawodowych działających w środowisku lokalnym. Jednostka 
bardzo często przynależy do wielu grup równocześnie, a co za tym idzie wciela się 
w różne role. Wartości prezentowane przez te grupy często są rozbieżne, w związku 
z czym jednostce trudno zachować spójność tożsamości. Wówczas często ma miejsce 
modyfikowanie wartości na potrzeby danej jednostki.

W trzecim wymiarze podkreśla trudności w dążeniu do spójności tożsamości 
i poczucia własnej wartości. Trudności te wynikają z braku jednoznaczności, po-
dwojenia, dezorientacji czy marginalizacji. Budowanie tożsamości wiąże się z po-
dejmowaniem odpowiedzialnych decyzji i działań. Osoby asymilują się z grupą 
większościową, dystansują się do własnej grupy mniejszościowej lub też tworzą 
dwie tożsamości. Mogą również na bazie wzorów własnej kultury otwierać się na 
Innych. Środowiskiem stwarzającym warunki spotkania się dwóch zróżnicowanych 
grup może być środowisko pogranicza. Stwarza ono szczególne możliwości rozwoju 
tożsamości. W tych sytuacjach niejednokrotnie ma miejsce podwajanie lub potra-
janie tożsamości. Okoliczności te jednak stwarzają również warunki do rozwoju 
kryzysu kształtowania się tożsamości.

14 J. Nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 1995, s. 70.
15 J. Nikitorowicz, Szanse i zagrożenia tożsamości rodzinnej na pograniczu kultur, [w:] J. Nikitorowicz 

(red.) Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej, Trans Humana, Białystok 1997, 66–71.
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Badania oraz rozważania nad problemem kształtowania się tożsamości bazują na 
dokonaniu rozróżnienia między tym, co identyczne a tym, co odmienne. Kierując się 
wspomnianym tokiem myślenia osoby w wieku późnej dorosłości kształtują swoje 
poczucie tożsamości na tle różnic, które dostrzegają w okresie dzieciństwa, adole-
scencji, młodości oraz dojrzałości.

2.   Wyniki badań własnych
Ogółem badaniami objęto 110 osób, badania przeprowadzone zostały w 2013 roku. 

W badaniach uczestniczyły dwie grupy, osoby żyjące w polskiej części Śląska Cieszyń-
skiego (Polacy – osoby obywatelstwa polskiego, polskiej narodowości) oraz osoby 
żyjące w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego (Czesi – osoby obywatelstwa czeskiego, 
narodowości czeskiej/narodowości polskiej). 

Wybór terenu badań, polskiej (Cieszyn) i czeskiej części (Czeski Cieszyn) Śląska 
Cieszyńskiego nie jest przypadkowy. Cieszyn oraz Czeski Cieszyn to dwa sąsiadujące 
ze sobą miasta, znajdujące się na terenie historycznego Śląska Cieszyńskiego. Śląsk 
Cieszyński to region usytuowany w granicach Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki 
Czeskiej – to miejsce styku, przenikania tradycji, obyczajów i zachowań różnorodnych 
grup kulturowych16.

Śląsk Cieszyński – terytorialnie stanowi południową część pogranicza polsko-cze-
skiego – jako pogranicze to miejsce styku, przenikania tradycji, obyczajów i zachowań 
różnorodnych grup kulturowych. 

Teren ten, jak zauważa Jolanta Suchodolska, „stwarza możliwość większego otwar-
cia się na »obcych«, nie tylko w duchu tolerancji, ale przede wszystkim – w duchu 
uznania, akceptacji i poszanowania odmienności”17. W badaniach udział wzięły osoby 
w wieku późnej dorosłości. Termin późna dorosłość odnosi się do okresu starzenia się 
człowieka nazywany tradycyjnie starością. Granice tego okresu rozwojowego oscylują 
od 55.-60 roku życia i więcej18. 

Zgodnie z typologią Krzysztofa Rubachy – jako metodę zbierania danych ilościowych 
wykorzystano ankietę19. Kwestionariusz ankiety przygotowano w języku polskim dla 
osób mieszkających w polskiej części Śląska Cieszyńskiego oraz w języku czeskim dla 
osób mieszkających w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. 

W celu pogłębienia badań ilościowych przeprowadzono badania jakościowe20. 
Łącznie przeprowadzono 15 wywiadów – 9 z osobami żyjącymi w polskiej części 
Śląska Cieszyńskiego i 5 z osobami żyjącymi w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego.

W badaniach zastosowano celowy dobór próby z populacji skończonej21. W ba-
daniach ilościowych osób starszych zastosowano metodę doboru nielosowego – dobór 

16 Por.: J. Chlebowczyk, O prawie do bytu małych i młodych narodów: kwestia narodowa i procesy naro-
dotwórcze we wschodniej Europie środkowej dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w), 
Śląski Instytut Naukowy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1983.

17 J. Suchodolska, Edukacja na pograniczu wobec wielokulturowości – na przykładzie Śląska Cieszyńskie-
go, [w:] J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.), Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, 
Trans Humana, Białystok 1999, s. 147.

18 B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia czło-
wieka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 15, 263. 

19 K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 132.
20 tamże, s. 129–151.
21 Por.: T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akade-

mickie „Żak”, Warszawa 2001. 
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celowy (w wieku późnej dorosłości), także dobór kuli śniegowej22. W analizie wyko-
rzystano pakiet STATISTICA 10.

W ostatnich kilkudziesięciu latach życie religijne na Śląsku Cieszyńskim przybie-
rało różne formy. Współcześnie zauważyć można podejmowane działania ekume-
niczne, jak zauważa Józef Budniak „obecnie ruch ekumeniczny na Śląsku Cieszyńskim 
rozwija się jako konieczna, nieunikniona konsekwencja współistnienia Kościołów: 
Rzymskokatolickiego i Ewangelickiego-Augsburskiego, a sam Śląsk Cieszyński stał 
się symbolem ekumenicznego życia, to jest wiary i tolerancji, przetrwania i szacunku, 
zachowania swej własnej tradycji i kultury, co wywiera wpływ na współczesny obraz 
ekumenizmu”23.

Religia oraz Kościół zawsze odgrywały dużą rolę w tworzeniu tożsamości naro-
dowej mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. 

Grzegorz Babiński uważa, że „religia i etniczność mają wiele stycznych punktów 
– historycznych, socjologicznych i politycznych, choć relacje między religią a tożsamo-
ścią etniczną nie były nigdy i nigdzie w historii bardzo wyraźni jednoznacznie ukie-
runkowane. Obie te sfery opierają się na wartościach sakralnych, choć zakres sacrum 
bywa różny. Religia nie może istnieć bez sacrum, ale również zbiorowość etniczna nie 
może istnieć bez konstytuujących ją wartości, które są przez członków grupy oceniane 
jako sakralne. Religia pełni istotne funkcje kulturowe, społeczne, polityczne w zbio-
rowościach pozbawionych własnej państwowości – umożliwia tworzenie własnego, 
wewnątrzgrupowego systemu wartości, a granice religijne często bywają granicami 
własnej, lokalnej kultury, ojczyzn prywatnych”24.

H. Rusek z kolei zauważa, że na terenie Śląska Cieszyńskiego „ewangelicy wspólnie 
z katolikami odgrywali niezwykle ważną rolę w procesie budzenia i umacniania się 
polskiej świadomości narodowej”25.

Dominującym wyznaniem w Polsce jest katolicyzm, na tle skomplikowanej historii 
Polski niejednokrotnie przyczyniał się do tworzenia systemu wartości, który pozwalał 
Polakom przetrwać momenty trudne w historii kraju. Inaczej rzecz się miała w Cze-
chach, ponieważ „Czesi w Europie Środkowo–Wschodniej uznawani byli za najbardziej 
zlaicyzowany naród współczesnej Europy”26.

Małgorzata Michalska stwierdza, że „na terenach, gdzie występują co najmniej 
dwa wyznania, religijność wyznawców poszczególnych religii niosła w sobie i nosi, 
w mniejszym stopniu, cechy tej drugiej. Zderzenie różnych religii wpływa również na 
kształt kultury, daje możliwość podejmowania działań ekumenicznych, a także współ-
pracy w ramach tych samych denominacji wyznaniowych po obu stronach granicy”27.

W polskiej części Śląska Cieszyńskiego mieszkańcy byli mocno zaangażowani 
w życie religijne, natomiast – jak pisze H. Rusek – „o kwestiach religijnych w dawnej 

22 K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 231–232.
23 J. Budniak, Ekumenia na Śląsku Cieszyńskim jako klucz do integracji pogranicza polsko-czeskiego. [w:] 

H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski (red.), Dziedzictwo kulturowe jako kucz do tożsamości pogranicza 
polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim, Offsetdruk i media, Cieszyn-Katowice-Brno 2010, s. 219–220.

24 G. Babiński, Religia i tożsamość narodowa – zmieniające się relacje, [w:] M. Kempny, G. Woroniecka (red.) 
Religia i kultura w globalizującym się świecie, Zakład Wydawniczy „Nomos” , Kraków 1999, s. 200 i nn.

25 H . Rusek, Religia i polskość na Zaolziu, Nomos, Kraków 2002, s. 66.
26 R. Zenderowski, Religia i tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicy-

zacją religii a sakralizacją etosu (narodu), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 205–216.
27 Por.: M. Michalska: Religijność na pograniczu. Polacy na Zaolziu., Kongres Polaków w Republice Cze-

skiej, Czeski Cieszyn 2006.
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Czechosłowacji nie pisało się i nie mówiło głośno, a na co dzień wyraźnie odczuwano 
presję w kierunku likwidacji życia religijnego i Kościołów. Skutki długoletniego procesu 
laicyzacyjnego, realizowanego w ramach dosyć restryktywnej polityki wyznaniowej 
w państwie czeskim, spowodowały, że znaczna część ludności odeszła od Kościoła, 
a życie religijne prawie zamarło i w zredukowanej postaci przeniosło się do podzie-
mia. W ostatnich latach, po dokonaniu się przemian społeczno-politycznych w ramach 
procesu nazywanego „aksamitną rewolucją” odradza się to życie, ale powrót do Ko-
ścioła wielu dawnych jego wyznawców i młodych pokoleń nie przebiega tak prostą 
drogą, i nie jest tak masowy, jak można było tego oczekiwać”28. 

Badania prowadzone przez Elżbietę Pałkę-Szyszlak potwierdzają, że „zdecydo-
wana większość obywateli deklaruje się jako bezwyznaniowcy, zaś Kościoły i związki 
wyznaniowe nie należą do instytucji dysponujących autorytetem społecznym czy po-
pularnością wśród obywateli. Religia nie tylko nie odgrywa istotniejszej roli w życiu 
naszych południowych sąsiadów, ale kwestie z nią związane wydają się być zupełnie 
marginalizowane przez Czechów”29.

Podstawową komórką kształtującą tożsamość religijną jest rodzina, formuje 
ona wizerunek „świata, podzielonego według kryterium wyznaniowego, lecz także 
kształtuje postawy wobec religii, zarówno tej dominującej we własnej grupie, jak też 
wobec innych wyznań”30.

Tożsamość religijna jest elementem integracji oraz komunikacji z innymi grupami 
„brak odpowiednich kompetencji komunikacyjnych może sprawić, że zakorzenienie 
w tradycji religijnej grupy ma charakter głównie emocjonalny i jest podatne na kryzysy”31.

Aniela Różańska twierdzi, że tożsamość religijna w ujęciu pedagogicznym, „jest 
szczególnie istotna, ze względu na podejmowane próby określenia możliwości pedago-
gicznego wspomagania procesu jej kształtowania. Tożsamość religijna to wieloaspek-
towy sposób rozumienia oraz kształtowania własnej egzystencji, a także otaczającej 
rzeczywistości przez pryzmat osobistego doświadczania wiary i wspólnotowych spo-
sobów jej wyrażania w obrzędach i przekazie, czyli religii do której się przynależy”32.

Na badanym terenie tożsamość religijna – jak twierdzi Aniela Różańska kształ-
tuje się „nie w opozycji do innego, lecz poprzez traktowanie jego tożsamości jako 
dopełnienia naszej. Relacją wzajemnych dopełnień jest dialog międzywyznaniowy 
i między religijny”33. W procesie kształtowania tożsamości istotne są doświadczenia 
wynoszone z domu rodzinnego.

28 H. Rusek, Religia i tożsamość pogranicza – raport z badań, [w:] T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon (red.), 
Kwestie wyznaniowe w społecznościach wielokulturowych, Uniwersytet Śląski. Filia, Cieszyn 2002, s. 162.

29 E. Pałka-Szyszlak, Kościół i religia w życiu Czechów. [w:] Oblicza religijności, J. Budniak, A. Kasperek 
(red.), Polska-Czechy-Słowacja, Studio NOA, Katowice 2011, s. 117.

30 I. Kabzińska, Rola rodziny w kształtowaniu tożsamości i w edukacji międzykulturowej w warunkach kul-
turowej unifikacji. Przypadek Białorusi, [w:] J. Nikitorowicz (red.), Rodzina wobec wyzwań edukacji mię-
dzykulturowej, Trans Humana, Białystok 1997, s. 119.

31 M. Sobecki, Komunikacja symboliczna w wymiarze religijnym na pograniczu kultur, [w:] Kwestie wy-
znaniowe w społecznościach wielokulturowych, T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon (red.), Uniwer-
sytet Śląski. Filia Cieszyn 2002, s. 151.

32 A. Różańska, Dylematy kształtowani tożsamości religijnej młodzieży a edukacja religijna. [w:] Tożsa-
mości religijne w społeczeństwie polskim Socjologiczne studium przypadków, M. Libiszowska-Żółkow-
ska (red.), Difin, Warszawa 2009, s. 33–45.

33 A. Różańska, Religijność i tożsamość religijna w badaniach międzykulturowych praktyce edukacyjnej, 
[w:] T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon-Lech (red.), Religia i edukacja międzykulturowa, Wyd. Adam 
Marszałek, Toruń 2012, s. 72–73.
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Tabela nr 1. Deklarowane wyznanie, które respondenci wynieśli z domu rodzinnego 
(dane podano w procentach)

kategorie PL CZ 

ewangelik 24,00 17,14 

katolik 72,00 57,14 

prawosławny 0,00 2,86 

ateista 0,00 11,43

brak odpowiedzi 4,00 11,43

Legenda:
PL – osoby w wieku późnej dorosłości żyjące w polskiej części Śląska Cieszyńskiego
CZ – osoby w wieku późnej dorosłości żyjące w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego

Źródło: Badania własne

17,14% osób mieszkających w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego oraz 24% osób 
mieszkających w polskiej części Śląska Cieszyńskiego wskazało wyznanie ewangelickie 
jako wyniesione z domu. W wyznaniu katolickim wychowanych zostało 57,14% osób 
mieszkających w czeskiej części oraz 72,00% osób mieszkających w polskiej części 
Śląska Cieszyńskiego. Wyznanie prawosławne wskazało 2,86% osób mieszkających 
w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, 11,43% (CZ) określiło siebie jako ateistów

Zauważyć można, że respondenci w dalszym ciągu kultywują praktyki religijne 
w deklarowanym wyznaniu. Uogólniając większość badanych 96% PL i 79,00% CZ 
wskazało, że wyznanie wyniesione z domu rodzinnego jest wyznaniem dominującym 
w ich życiu. Dane dotyczące osób mieszkających w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, 
wydają się nie potwierdzać potocznych tez o laicyzacji Czechów, być może istotny jest 
tu wiek badanych i tradycja religijnego wychowania w rodzinie.

Tabela nr 2. Stopień kultywowania praktyk religijnych w deklarowanym wyznaniu

Kategorie Ogółem PL CZ

głęboko wierzący 56,36 73,33 20,00

wierzący, ale nie praktykujący 29,09 18,67 51,43

Ateista 11,82 4,00 28,57

zmieniłam/zmieniłem wyznanie 1,82 1,33 2,86

Legenda:
PL – osoby w wieku późnej dorosłości żyjące w polskiej części Śląska Cieszyńskiego
CZ – osoby w wieku późnej dorosłości żyjące w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Uwaga: odpowiedzi nie sumują się do 100% ze względu na możliwość udzielenia więcej niż jednej  
odpowiedzi. Źródło: Badania własne

73,33% osób mieszkających w polskiej części Śląska Cieszyńskiego oraz 20,00% 
osób mieszkających w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego stwierdziło, że zadeklaro-
wane wyznanie jest tym, które wynieśli z domu oraz nadal je praktykują. Zaznaczyć 
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należy, że wśród badanych niewielka grupa (1,33% PL oraz 2,86% CZ) zmieniła wy-
znanie. Konwersja jest nieznaczna w grupie starszych osób.

Wyznanie jest wartością przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Jak pisze An-
drzej Sadowski „na pograniczach z racji częstszych procesów konwersji wyznanio-
wej i narodowościowej wskazana prawidłowość może być zakłócona”34. Antonina 
Kłoskowska zauważa, że przez konwersję „rozumie się odejście od jednego systemu 
wartości i przyjęcie innego systemu wartości w tej samej dziedzinie i w tym samym 
czasie. Konwersją nazywa się więc zmianę religii człowieka wierzącego lub porzucenie 
ateizmu na rzecz wiary, a także zmianę narodowej przynależności, ale nie zmianę na 
przykład kierunku artystycznego lub nawet partii politycznej”35.

Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że najstarsze pokolenie osób 
mieszkających w polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego nie ulegało konwersji. Osoby 
w wieku późnej dorosłości wyznanie wyniesione z domu rodzinnego przekazywały również 
swoim dzieciom. Takie są deklaracje 85,33% osób mieszkających w polskiej części Śląska 
Cieszyńskiego oraz 57,14% osób mieszkających w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. 

Tabela nr 3. Wychowanie dzieci w wyznaniu deklarowanym przez respondentów 
(dane podano w procentach)

Kategoria ogółem PL CZ

Tak 76,36 85,33 57,14

nie, ponieważ wychowano je w wierze żony/męża. 5,45 4,00 8,57

inne 14,55 5,33 34,29

Legenda: 
PL – osoby w wieku późnej dorosłości żyjące w polskiej części Śląska Cieszyńskiego 
CZ – osoby w wieku późnej dorosłości żyjące w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego 
Uwaga: odpowiedzi nie sumują się do 100% ze względu na możliwość udzielenia więcej niż jednej 
odpowiedzi. Źródło: Badania własne

Badana grupa osób w wieku późnej dorosłości mieszkających w polskiej oraz w cze-
skiej części Śląska Cieszyńskiego wykazała przynależność do następujących wyznań: 
katolickiego (63,64%), ewangelickiego (21,82%), 10% badanych określiło się jako ate-
iści, natomiast 4,55% osób nie wykazało przynależności do jakiegokolwiek wyznania. 
Ze względu na specyfikę terenu można przypuszczać, że część osób pochodzi z rodzin 
mieszanych wyznaniowo, bądź ma w bliskiej rodzinie przedstawicieli innych wyznań.

Jak pokazują wyniki badań B. Grabowskiej dwuwyznaniowość a nawet wielowy-
znaniowość Śląska Cieszyńskiego „stwarza warunki do swoistej – wzbogacającej – ry-
walizacji w zakresie działalności kulturalno-oświatowej i piśmienniczej, jak również 
jest ważnym czynnikiem kształtującym i podtrzymującym tożsamość jednostek i grup 
społecznych”36. Sprzyja to nawiązywaniu kontaktów. Dla osób w wieku późnej dorosłości 

34 A. Sadowski, Język w rodzinie, język ojczysty a tożsamość narodowa na polsko-białoruskim pograniczu. [w:] 
J. Nikitorowicz, Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej, Trans Humana, Białystok 1997, s. 107.

35 A. Kłoskowska: Kultury narodowe u korzeni, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 142.
36 B. Grabowska, Poczucie tożsamości młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na 

Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej, Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 183. 
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stykanie się z osobami odmiennego wyznania nie stanowi problemu. Badane osoby 
(70,67% osób mieszkających po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego, oraz 42,86% 
osób mieszkających po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego) ma znajomych innego 
wyznania i utrzymuje z nimi dobre kontakty. 

Odmienność wyznaniowa jest akceptowana przez 44,00% osób mieszkających 
w polskiej części Śląska Cieszyńskiego oraz 51,43% w czeskiej części Śląska Cie-
szyńskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że nikt z respondentów nie zadeklarował braku 
akceptacji dla osób odmiennego wyznania. 

Tabela nr 4. Nastawienie respondentów do ludzi innego wyznania (dane podano w procentach)

Kategorie ogółem PL CZ

akceptuję ich 46,36 44,00 51,43

mam wielu znajomych innego wyznania 
i utrzymuję z nimi dobre kontakty 61,82 70,67 42,86

nie akceptuję ich 0,00 0,00 0,00

nigdy się nad tym nie zastanawiałam/
zastanawiałem 1,82 2,67 0,00

wyznanie innych ludzi jest mi obojętne 21,82 18,67 28,57

inne 2,73 1,33 5,71

Legenda:
PL – osoby w wieku późnej dorosłości żyjące w polskiej części Śląska Cieszyńskiego
CZ – osoby w wieku późnej dorosłości żyjące w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Uwaga: odpowiedzi nie sumują się do 100% ze względu na możliwość udzielenia więcej niż jednej 
odpowiedzi. Źródło: Badania własne

W przeprowadzonych badaniach własnych 19,09% wszystkich respondentów 
wskazało Kościół jako czynnik, który kształtował ich poczucie tożsamości. Fakt ten 
ilustrują poniższe wypowiedzi.

„Kościół Marii Magdaleny – Sodalicja Maryjańska w Cieszynie, wykłady Księży 
opiekunów w Sodalicji – wycieczki religijne-przedstawienia, w których grałam różne 
role – to wszystko kształtowało moją tożsamość”. (Wywiad nr 11, kobieta mieszkająca 
w polskiej części Śląska Cieszyńskiego)

„Jak poznałam męża to dopiero uświadomiłam sobie, że inni to nie znaczy gorsi, On 
dla mnie jest najlepszym przyjacielem życia mamy dzieci i wnuki i od niego znam inną 
tradycję, która przyjęłam i nią żyję, jednak nie wyparłam się swojej wiary. Choć mąż 
jest ateistą wychowaliśmy dzieci na wierze i wiem, że mąż to dobry człowiek mimo iż 
nie miał łaski daru wiary. Na jego tle budowałam swoją tożsamość”. (Wywiad nr 7, 
kobieta mieszkająca w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego)

Wśród wypowiedzi osób badanych pojawiały się również takie:
„Nie chodzę do żadnych Kościołów nic mi nie pomogły”. (Wywiad nr 1, mężczyzna 

mieszkający w polskiej części Śląska Cieszyńskiego) 
„Proces nabywania tożsamości jest bowiem twórczym wysiłkiem podmiotu, 

łagodzącym napięcia i sprzeczności pomiędzy elementami stałymi, odziedziczo-
nymi, wynikającymi z zakotwiczenia społecznego w rodzinie i społeczności lokalnej, 
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identyfikacji z osobami lub grupami znaczącymi, symbolami i wartościami rdzennymi 
a elementami zmiennymi, nabywanymi, wynikającymi z interakcji oraz doświadczeń 
uczestnictwa w kulturze i strukturach społecznych, przyswajanych i uznawanych 
norm, wartości, zachowań”37. 

Zróżnicowane środowisko pogranicza sprzyja kształtowaniu się tożsamości. Czło-
wiek dostrzega swoją odmienność na tle odmienności innych osób – w tym momencie 
ma miejsce proces wyboru grupy, jednostka decyduje o przynależności do wybranej 
przez siebie grupy.

Konkluzje
Tożsamość jest istotnym pojęciem wykorzystywanym do opisu funkcjonowania 

jednostki we współczesnym świecie. Szczególnego znaczenia pojęcie to nabiera w od-
niesieniu do grup zagrożonych wykluczeniem. Do takiej grupy możemy współcześnie 
zakwalifikować osoby w wieku późnej dorosłości ze względu na deficyty w sferze 
fizycznej, psycho-emocjonalnej oraz społecznej uwarunkowane wiekiem. Osoby te są 
często spychane na margines życia społecznego. Stereotypowe podejście młodszych 
pokoleń do przedstawicieli tej grupy wiekowej przyczynia się często do wykluczenia 
z działań podejmowanych w środowisku lokalnym. Tożsamość osób w wieku późnej 
dorosłości staje się coraz częściej sferą zagrożoną, wobec tego grupa ta zasługuje 
na zainteresowanie. Na szczególną uwagę zasługuje ze strony Kościoła, wspólnoty 
wyznaniowej oraz instytucji wyznaniowych, które powinny podejmować skompen-
sowane działania na rzecz osób starszych. 

Wyniki badań przeprowadzonych na terenie Śląska Cieszyńskiego wskazują na 
pewne tendencje, mechanizmy kształtowania się tożsamości, które można odnieść 
do innych regionów Polski, mających podobny wielokulturowy charakter.

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że odrębność religijna mieszkań-
ców Śląska Cieszyńskiego oddziałuje na kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości 
osób w wieku późnej dorosłości, a co za tym idzie grup społecznych.

Wsparcie, opieka, posługa kapłańska daje osobom w wieku późnej dorosłości po-
czucie bycia we wspólnocie. Zwrócenie się osób starszych w stronę Boga i Kościoła 
świadczy o potrzebie rozwijania duchowości, która daje siłę do przezwyciężania 
kryzysu tożsamości. 

Streszczenie:
Człowiek buduje swoją tożsamość w relacji z drugim człowiekiem. Chęć wynika-

jąca z wielostronnego poznawania siebie oraz innych skutkuje świadomością odręb-
ności i niepowtarzalności, co decyduje o poczuciu tożsamości jednostki. Szczególne 
miejsce w życiu osób w wieku późnej dorosłości w kreowaniu poczucia tożsamości 
zajmują organizacje o charakterze wyznaniowym. Przedmiotem rozważań niniejszego 
opracowania jest rola Kościoła w kształtowaniu tożsamości osób w wieku późnej 
dorosłości – mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Zakłada się, że odrębność religijna 
mieszkańców Śląska Cieszyńskiego oddziałuje na kształtowanie i podtrzymywanie 
tożsamości osób w wieku późnej dorosłości, a co za tym idzie grup społecznych. Stra-
tegia ilościowa i jakościowa zastosowane zostały jako komplementarne względem 
siebie. Posłużono się ankietą oraz wywiadem. Badaną grupę tworzą osoby powyżej 

37 J. Nikitorowicz: Typy tożsamości człowieka w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo. „Chowanna” T. 1, s. 56.
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55 roku życia, zamieszkujące teren Śląska Cieszyńskiego. Jest to rejon usytuowany 
w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Republice Czeskiej, terytorialnie stanowi południową 
część pogranicza polsko-czeskiego. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że 
odrębność religijna mieszkańców Śląska Cieszyńskiego oddziałuje na kształtowanie 
i podtrzymywanie tożsamości osób w wieku późnej dorosłości.

Słowa kluczowe: Kościół, tożsamość, osoby w wieku późnej dorosłości, Śląsk Cieszyński

Summary:
The role of the Church in the identity formation of people in late adulthood – on the 

example of Cieszyn Silesia
Men build their identity in their relationships with other people. The willingness 

resulting from multilateral knowing of oneself and others leads to awareness of indi-
viduality and uniqueness, which determines the sense of identity of a human being. 
A special place in the life of people in late adulthood, in creating their sense of iden-
tity is occupied by religious organizations. The subject of this study is the role of the 
Church in shaping the identity of people in the age of late adulthood – inhabitants of 
Cieszyn Silesia. It is assumed that the religious distinctiveness of the Cieszyn Silesia 
inhabitants influences shaping and maintaining the identity of people in the age of 
late adulthood and consequently other social groups. The quantitative and qualita-
tive strategies were applied as complementary to each other. A questionnaire and 
an interview were used. The research group consisted of people over 55 years old, 
living in Cieszyn Silesia. It is a region located both in Poland and the Czech Republic; 
it is a southern part of the Polish-Czech borderland. The research results confirmed 
that the religious identity of the Cieszyn Silesia inhabitants influences shaping and 
maintaining identity in late adulthood.

Key words: Church, identity, persons in late adulthood, Cieszyn Silesia
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Pandemia a samotność – 
znaczenie wsparcia społecznego 

i rezyliencji

mgr Katarzyna Śliż – KUL JP II w Lublinie

Pedagog w szkole podstawowej, terapeuta uzależnień, socjoterapeuta. Doktorantka na Wydziale Nauk Spo-
łecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kierunek pedagogika specjalna. Ukończone studia z pe-
dagogiki opiekuńczo – wychowawczej, profilaktyki uzależnień, pomocy psychologicznej. Certyfikowany 
specjalista terapii uzależnień, socjoterapeuta, realizator programów profilaktycznych, szkoleniowiec. Do-
świadczenie w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, z osobami uzależnionymi, prowadzeniu tera-
pii i couchingu wśród dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, prowadzeniu 
ośrodka wsparcia dziennego dla młodzieży, obozów terapeutycznych. Obszar zainteresowań: profilaktyka 
i terapia uzależnień, uzależnienie kobiet, terapia integralna, edukacja

Wstęp
Samotność jest podczas epidemii COVID-19 istotnym czynnikiem stresogennym. 

Mogłoby się wydawać, że w obliczu obserwowanych skutków pandemii, samotność 
to stosunkowo niewielki problem. Psychologowie alarmują jednak, że zjawisko jest 
coraz powszechniejsze, a nierozwiązane może skutkować poważnymi konsekwen-
cjami. Samotność jest nie tylko przykrym doświadczeniem emocjonalnym. Jest podob-
nym czynnikiem ryzyka dla przedwczesnej śmierci jak palenie tytoniu, nadużywanie 
alkoholu czy otyłość. W psychologii „dobrostan” rozumiany jest jako subiektywnie 
postrzegane poczucie szczęścia i zadowolenia z życia. Jest on niezbędny do zacho-
wania zdrowia psychicznego, a zaburzony może prowadzić do poważnych chorób. 
Zauważalnie negatywny wpływ na naszą psychikę ma przede wszystkim przymusowa 
izolacja. Do marca ubiegłego roku, kiedy pandemia na dobre zagościła w naszym życiu 
kwestia samotności nie była aż tak paląca, gdyż najczęściej stanowiła efekt w pełni 
świadomego wyboru. Problem pojawia się wtedy, gdy samotność dobrowolna zamienia 
się w samotność narzuconą. Osoby samotne negatywnie reagują na stresory, są dużo 
bardziej wyczulone na zagrożenie i mają mniejsze zdolności regulacji odpowiedzi 
na stres. Z badań nad mechanizmami reakcji wobec katastrof i klęsk żywiołowych 
wiemy, że na początku tego typu kryzysów widać dość mocne wsparcie społeczne dla 
osób nimi dotkniętych. Z biegiem czasu jednak ulega ono osłabieniu. Warto zwrócić 
uwagę, iż samotność to coś innego niż izolacja, która w ostatnio stała się dla wielu 
osób nowym doświadczeniem. Izolacja społeczna to obiektywna sytuacja wynikająca 
z braku więzi społecznych, ograniczonych sieci społecznych, rzadkich kontaktów 
interpersonalnych. Samotność zaś to subiektywnie postrzegana izolacja społeczna, 
negatywny stan emocjonalny wynikający z rozbieżności między tym, jakie chcieliby-
śmy, a jakie mamy w rzeczywistości kontakty z innymi.
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Istotne jest więc zwrócenie uwagi na znaczenie wsparcia społecznego w radzeniu 
sobie z funkcjonowaniem w sytuacji pandemii.

1.   Znaczenie wsparcia społecznego
Sytuacja pandemii, stwarzając poczucie zagrożenia zarażeniem się a także nie-

pewności związanej z jej rozwojem nosi znamiona sytuacji trudnej. Sytuacja trudna 
jest rodzajem sytuacji życiowej człowieka, w której napotyka on przeszkody w zaspo-
kojeniu potrzeb i realizacji określonych zadań. Wymaga uruchomienia dodatkowych 
sił, wdrożenia nowych pomysłów lub szukania pomocy. 

Wśród czynników środowiskowych dodatnio powiązanych z poradzeniem sobie 
z sytuacją trudną i zagrażającą wymienia się wsparcie społeczne. Jest ono najczęściej 
rozumiane jako pomoc dostępna jednostce w sytuacjach trudnych, stresowych1. 
Wsparcie społeczne jest także określane jako rodzaj interakcji społecznej podjętej 
przez jedną lub dwie strony w sytuacji problemowej, w której dochodzi do wymiany 
informacyjnej, emocjonalnej lub instrumentalnej2. Fundamentem wsparcia jest więź 
społeczna: małżeńska, rodzicielska, braterska, sąsiedzka, koleżeńska3.

Analizując zagadnienie wsparcia społecznego należy podkreślić znaczenie sieci 
i źródeł wsparcia. Im gęstsza sieć wsparcia, tym większe jest poczucie bezpieczeń-
stwa a co za tym idzie, większa odwaga i gotowość do pokonywania trudności. Źródła 
wsparcia społecznego określa się również jako zasoby wsparcia społecznego. W za-
leżności od tego, co stanowi treść wsparcia, można wyróżnić:

Wsparcie emocjonalne polegające na przekazywaniu w toku interakcji treści pod-
trzymujących, uspokajających i przekazujących troskę. Wsparcie emocjonalne daje 
poczucie przynależności, bezpieczeństwa i wzrostu samooceny oraz poczucia nadziei, 
tak ważnej dla rozwiązania problemu i wyjścia z sytuacji zagrażającej.

Wsparcie wartościujące polegające na okazywaniu akceptacji i uznania dla osoby 
przeżywającej trudności, szukającej rozwiązań w nowej, problematycznej sytuacji. 

Wsparcie informacyjne (poznawcze) to udzielanie porad, informacji, wskazówek, 
które dana jednostka może wykorzystać, gdy znajdzie się w trudnej sytuacji. W czasie 
pracy zdalnej, która w takiej formie jest nowym doświadczeniem, ten rodzaj wsparcia 
nabiera szczególnego znaczenia.

Wsparcie instrumentalne stanowi rodzaj instrukcji, która polega na przekazywa-
niu informacji na temat konkretnych sposobów postępowania, wymianie sposobów 
działania.

Wsparcie rzeczowe (materialne). 
Wsparcie duchowe oznacza udzielanie pomocy osobom będącym w sytuacjach 

krytycznych, którym towarzyszy cierpienie i lęk4.
Ważna informacja płynie z analiz tzw. hipotezy buforowa dotyczącej wspar-

cia społecznego. Uważa się, że w sytuacji doświadczania silnego stresu, istniejące, 
otrzymywane oraz spostrzegane wsparcie społeczne, działa jak bufor w odniesieniu 
do zagrożenia z tego względu, że obniża występujące napięcie stresowe i umożliwia 

1 I.G. Sarason, B. R.Sarason, Concomitants of social support: attitudes, personality characteristics, and life 
experiences. Journal of Personality,1982, 50, 331–344.

2 R. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. PWN, Warszawa 2004.
3 T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 269. 
4 R. Sęk, R. Cieślak, dz. cyt. s. 30.
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przezwyciężenie trudności, włącza się w złożony mechanizm stresu i radzenia sobie, 
osłabiając jego negatywne skutki. Buforowa rola wsparcia społecznego może przy-
czynić się do tworzenia, jak również podwyższania samooceny oraz poczucia zarad-
ności jednostki, w konsekwencji wpływają na wzmocnienie indywidualnych strategii 
radzenia sobie ze stresem5.

2.   Zjawisko rezyliencji
Sytuacja samotności w pandemii stawia przed badaczami zadanie prowadzenie 

badań i wypracowania strategii pomocnych w radzenia sobie w tej nowej sytuacji.
W poszukiwaniu rozwiązań takiego stanu rzeczy przydatna może być koncepcja 

rezyliencji, która wyjaśnia fenomen pozytywnej adaptacji osób narażonych na różnego 
rodzaju przeciwności losu czy wydarzenia traumatyczne6. Oznacza ona względnie 
dobre przystosowanie jednostki, mimo doświadczanych zagrożeń. Takim zagrożeniem 
jest obecnie ogólnoświatowa pandemia SARS–CoV2. Rezyliencja rozumiana jest jako 
przezwyciężenie skutków negatywnych zjawisk i wydarzeń życiowych7. 

Rezyliencja jest pojęciem interdyscyplinarnym, z którym możemy spotkać się 
w naukach przyrodniczych, ekonomii czy planowaniu przestrzennym. Jednak naj-
więcej uwagi poświęca jej psychologia. Kategoria ta jest przedmiotem zaintereso-
wania psychologii zdrowia, zajmującej się poszukiwaniem czynników sprzyjających 
naszemu dobrostanowi oraz psychologii pozytywnej, która zajmuje się poznawaniem 
pozytywnej strony natury człowieka, odkrywaniem źródeł dobrostanu oraz badaniem 
mechanizmów efektywnego funkcjonowania jednostki8.

Termin rezilience został zapożyczony z fizyki i oznacza wysoką elastyczność, pręż-
ność, odporność na odkształcenia, pozytywną adaptację materiałów9.

W opracowaniach naukowych możemy się spotkać z definiowaniem rezyliencji 
jako cechy osobowości bądź jako procesu. W koncepcji akcentującej cechy osobowo-
ści rezyliencja to względnie trwała właściwość jednostki, pozwalająca na skuteczne 
zmaganie się z przeciwnościami losu oraz trudami dnia codziennego. Termin ego-re-
siliency, wprowadzony przez J. i J. Blocków, odnosi się do zestawu cech osobowości, 
wyrażających się dzielnością w pokonywaniu trudności, umiejętnością rozwiązywania 
problemów oraz zdolnością przystosowania się do różnych warunków życiowych. 
Jest to po prostu właściwość jednostki, która występuje bez związku z negatywnymi 
zdarzeniami życiowymi, natomiast ułatwia dostosowanie się do wymogów sytuacji. 
Według tej koncepcji, na ów konstrukt składają się takie cechy jednostki jak: otwartość 
na nowości, zmiany; pozytywna samoocena oraz zdolność do regeneracji po ciężkim 
przeżyciu. Właściwości te zwiększają szansę na konstruktywną reakcję w obliczu 
trudności życiowych10.

5 Tamże, s. 35.
6 A. Borucka, A. Pisarska, Koncepcja resilience – czyli jak można pomóc dzieciom i młodzieży z grup pod-

wyższonego ryzyka. Nowe wyzwania w wychowaniu i profilaktyce, Materiały konferencyjne, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012, s.82–96.

7 N. Ogińska–Bulik, Z. Juczyński, Prężność u dzieci i młodzieży: charakterystyka i pomiar–polska skala 
SPP–18, Polskie Forum Psychologiczne, 2011, 16(1), s. 7–28. 

8 J. Czapiński, Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Wyd. Nauko-
we PWN, Warszawa 2004.

9 W. Junik, Koncepcja rezyliencji w praktyce andragogicznej, Edukacja ustawiczna dorosłych, 2012, 1, s.11–16.
10 J. Block, A. Kremen, IQ and Ego-Resiliency: Conceptual and Empirical Connections and Separateness, Jo-

urnal of Personality and Social Psychology, 1996, 70, 2, s. 349–36.
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Procesualne ujęcia rezyliencji w przeciwieństwie do definicji przedstawionych 
wcześniej, traktują ją jako konstrukt złożony z dwóch wymiarów: doświadczania 
trudności bądź narażenia na ich wystąpienie i skutecznego radzenia sobie z nimi. 
W ujęciu tym akcentuje się wymóg bezwarunkowego wystąpienia wymiaru zagrożenia 
i dobrego funkcjonowania. Jej istotę stanowi współwystępowanie dwóch krytycznych 
elementów: doświadczanie poważnych trudności, utrzymywanie pozytywnej adaptacji 
i dążenia do rozwoju, mimo niesprzyjających warunków.

Zagadnienie to przeanalizowali m.in. A. Borucka i K. Ostaszewski, odnosząc tą kon-
cepcję w znaczeniu węższym do rozwoju dzieci i młodzieży wzrastających w nieko-
rzystnych warunkach, opisując ich sprawne funkcjonowanie, posiadanie odpowiednich 
do wieku umiejętności i realizację zadań rozwojowych mimo wystąpienia przeciwności 
losu. W ujęciu szerszym rezyliencja stanowi proces dynamiczny, odzwierciedlający 
względnie dobre przystosowanie, mimo doświadczanych zagrożeń lub traum11.

Obszarem istotnym, na który trzeba zwrócić uwagę, jest adaptacja, rozumiana 
tutaj jako pozytywne przystosowanie, mimo występujących zagrożeń i przeciwności 
losu. Jednostka, dzięki wewnętrznym i zewnętrznym zasobom, pozytywnie przysto-
sowuje się pomimo doświadczania negatywnych zdarzeń i traumatycznych przeżyć. 
Koncepcja rezyliencji dotyczy tutaj odpornościowych wzorów zachowań posiadanych 
bądź nie, przez jednostki, ocenianych na podstawie dwóch odrębnych wymiarów: 
ryzyka i pozytywnej adaptacji mimo występujących zagrożeń, przy wykorzystaniu 
posiadanych psychospołecznych kompetencji. Jako kryteria pozytywnej adaptacji 
przyjmuje się ujawnianie/wykazywanie społecznych kompetencji oraz realizowanie 
zadań rozwojowych12.

Ciekawe ujęcie rezyliencji prezentuje Michael Rutter (2012). W swoim postrze-
ganiu rezyliencji koncentruje się przede wszystkim na roli ryzyka, które rozpatruje 
z czterech punktów widzenia. Po pierwsze uważa, że za rezylientne należy uznać te 
osoby, które aktywnie mierzą się z tym, co stanowi dla nich zagrożenie, a nie te, które 
ryzyka unikają. Według niego unikanie nie będzie świadczyło o rezyliencji danej 
jednostki, a jedynie o radzeniu sobie (coping). Uważa, że jednostki rezylientne są 
w stanie zarządzać swoimi zasobami i trudną sytuacją tak, by efektywnie sobie z nią 
poradzić, ale z pewnością jej nie unikają. Podkreśla również rolę przeszłych doświad-
czeń i potencjału, jaki posiada jednostka. Zdaniem Ruttera, to z czym poradziliśmy 
sobie wcześniej i strategie zaradcze, jakich użyliśmy do uporania się z przeszłymi 
przeciwnościami, stanowią naszą broń do sprostania wymogom aktualnej sytuacji13.

L. Cierpiałkowska (2007) wśród czynników adaptacyjnych wymienia: kompetencje 
społeczne, umiejętność rozwiązywania problemów, autonomię, świadomość celowości 
i sensowności działań, nastawienie na realizację celów osobistych, zainteresowania 
i wyobraźnię, pozytywne emocje oraz poczucie koherencji14.

Zjawisko rezyliencji rozumiane jest jako aktywizacja zasobów odpornościowych 
a nie tylko same ich posiadanie. Ta aktywizacja następuje w reakcji na sytuację trudną, 

11 A. Borucka, K. Ostaszewski, Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia, Medycyna 
wieku rozwojowego, 2008, 12(2 Pt 1), s. 587–597. 

12 A. Masten, Ordinary magic: resilience processes in development, American Psychologist, 2001, 56, s. 227–238.
13 M. Rutter, Resilience as a dynamic concept. Development and Psychopatology, 2012, 2, s. 335–344. 
14 L. Cierpiałkowska, Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowego modelu podatności i odporności na 

zaburzenia psychiczne, Czasopismo Psychologiczne, 2007, 13, s.7–18. 
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zagrażającą15. Odpowiednie rozumienie zjawiska i koncepcji rezyliencji pozwala na 
rozwijanie i wzmacnianie jej u poszczególnych osób jak i w określonym środowisku. 
Zarówno w podejściu kładącym nacisk na rozwój cech i właściwości podmiotu jak 
i czynników wpływających na złożony proces adaptacyjny.

D. Góras uważa, że wśród kilkudziesięciu cech, umiejętności i postaw, które nazywa 
determinantami rezyliencji, istnieje kilka, bez których nie można mówić o występo-
waniu tego zjawiska. Są to: poczucie własnej wartości, które charakteryzuje ludzi 
dobrze radzących sobie w życiu oraz wierzących we własne siły i możliwości, akcep-
tujących i ufających przede wszystkim sobie; zdolność transformacji nieprzyjemnych 
wydarzeń w pouczające doświadczenia, czyli konstruktywizm w myśleniu i działaniu 
w otoczeniu destruktywnych wydarzeń; wysokie kompetencje społeczne wyrażające 
się w umiejętnościach poszukiwania wsparcia i przychylności u innych, wyrażania 
próśb, nawiązywania silnych więzi rodzinnych i przyjacielskich, empatii oraz otwartość 
w wyrażaniu uczuć i potrzeb; specyficzny wgląd w sytuację problemową polegający 
na traktowaniu problemów jako wyzwań natury poznawczej; humor przejawiający 
się w zdolności do zdystansowania się do optymizm polegający na wierze w krótko-
trwałość trudności, co wynika z wiary w siebie i innych16.

Model rezyliencji opracowany w latach 90 jako jeden z pierwszych ukazał zjawi-
sko gromadzenia zasobów odpornościowych w postaci sześciofazowego procesu, na 
który składają się kolejno:
a) działanie czynników ryzyka, uruchamiających zasoby organizmu,
b) umieszczenie stresora w kontekście, nadanie mu znaczenia i poszukiwanie czyn-

ników ochrony,
c) uruchomienie aktywności w ramach interakcji jednostka – środowisko społeczne,
d) pozyskiwanie wewnętrznych czynników chroniących w relacjach społecznych,
e) zdobywanie doświadczenia w poznawaniu i stosowaniu skutecznych strategii ra-

dzenia sobie, umożliwiających adaptację i pozytywny rozwój mimo przeciwności,
f) uodpornienie w dzięki zdolności do zachowania równowagi, przeżywania do-

brostanu psychicznego i dalszego rozwoju, ujawniane w kolejnych sytuacjach 
doświadczanie trudności. Prezentowane modele mają charakter transakcyjny 
i relacyjny, uwzględniający szeroki kontekst zmiennych, uczestniczących w pro-
cesie rezyliencji oraz gromadzenia zasobów odpornościowych w ciągu życia.

3.   Badania własne nad zjawiskiem samotności, rezyliencji i znaczeniem 
wsparcia społecznego wśród nauczycieli podczas pandemii

Badania prowadzone były wśród nauczycieli w jednej ze szkół podstawowych 
w Lublinie. Poradzenie sobie z podjęciem i prowadzeniem pracy zdalnej przez nauczy-
cieli w dobie pandemii było związane ze wzmocnieniem rezyliencji i otrzymaniem 
wsparcia społecznego. 

Badania pokazują wartość relacji międzyludzkich i wzajemnego wsparcia. W szkole, 
w której przeprowadzono badania satysfakcja nauczycieli z pracy na odległość była 
związana z postawieniem działań w tych obszarach na pierwszym miejscu. Było to, 
przede wszystkim skoncentrowanie się na nawiązaniu a następnie na budowaniu 

15 E. Domagała-Zyśk, T. Knopik, U. Oszwa, Zasoby odpornościowe uczniów w środkowym wieku szkolnym 
a ryzyko niedostosowania społecznego, Ruch pedagogiczny, 2017, 1, s. 91–104. 

16 W. Junik, dz., cyt., s. 15.
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kontaktu z uczniami. Przeprowadzone badania ukazują, że pokonanie trudności w po-
radzeniu sobie z nową, zagrażającą sytuacją może zbudować poczucie siły i wzrostu 
kompetencji. 

Potrzebne jest dobre zorganizowanie zespołu nauczycielskiego, wizja dyrektora 
szkoły i współpraca w realizacji zadania. Pozytywne efekty daje wzięcie odpowie-
dzialności za wysoki poziom nauczania oraz zaangażowanie. Ważnym elementem jest 
wsparcie społeczne, które otrzymują nauczyciele zarówno ze strony prowadzących 
szkołę jak i koleżanek i kolegów. 

 Nauczyciele poradzili sobie bardzo dobrze, w ich opinii z prowadzeniem zdal-
nego nauczania. Nawet osoby, które nie były w pełni zadowolone z własnej pracy czy 
osiągniętych efektów, postrzegają to w kategoriach stawiania sobie wyższych celów, 
możliwości osiągnięcia więcej a nie w kategoriach porażki i frustracji. 

Pokonanie trudności buduje i wzmacnia, szczególnie kiedy doświadczamy wspar-
cia ze strony innych. Ważne jest też docenienie tych działań przez samych uczniów 
i ich rodziców. 

To, jaką głęboka refleksją pedagogiczną dzielili się nauczyciele podczas badania, 
jest dowodem na to, że udało im się pozytywnie przejść przez sytuację trudną i zre-
alizować zdalne nauczanie. 

W przeciwnym wypadku wypowiedzi byłyby pełne frustracji i niezadowolenia. 
Poradzenie sobie z tą nowa i trudną sytuacją sprawiło, że u badanych wzrosła chęć 
jeszcze lepszego i bardziej skutecznego nauczania uczniów oraz szukania rozwiązań 
przynoszących satysfakcję i większe efekty, zadowolenie. 

Elementy mające wpływ na poradzenie sobie to przede wszystkim:
– dobra organizacja,
– praca zespołowa,
– wsparcie wzajemne,
– wizja dyrektora,
– umiejętne kierownictwo,
– zwrócenie uwagi na istotę nauczania,
– wybór priorytetów,
– szybkie i zdecydowane działania,
– raczej wsparcie niż kontrola
– poczucie sensu i celu

Badania pokazują, że ważne w tym procesie było odpowiednie ustawienie prio-
rytetów i wzmocnienie sensu i celu własnej pracy. 

Pojawia się postulat szkolenia nauczycieli w dziedzinie budowania odporności 
psychicznej, rezyliencji w odniesieniu do wzmacniania zasobów własnych, elastycz-
ności w przystosowaniu się do warunków trudnych, radzenia sobie w sytuacji stresu, 
zagrożeń i wyzwań. Potrzebne jest budzenie świadomości i wiedzy na temat czynników 
wpływających na dobrą adaptację w sytuacjach trudności i zagrożenia. Postulat ten 
dotyczy również włączenia tej tematyki w proces kształcenia przyszłych nauczycieli. 
Wzmacniania umiejętności radzenia sobie ze stresem, z sytuacjami trudnymi jest 
warunkiem koniecznym by móc podjąć zadania nauczania uczniów. Odpowiednie 
narzędzia, metody pracy zdalnej może stosować nauczyciel, który poradził sobie 
z przystosowaniem do sytuacji trudnej, ma świadomość swoich umiejętności, możli-
wości a także potrzeb i ograniczeń. Ważnym staje się postulat wzmacnianie rezyliencji 
w rozumieniu strukturalnym, w środowisku szkolnym. 
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Można sformułować wnioski dotyczące sposobu łagodzenia efektów epidemii 
samotności:
– należy uczyć ludzi na temat strategii i sposobów radzenia sobie z samotnością; 

szczególnie ważna jest umiejętność rozpoznawania myśli i zachowań wzmacnia-
jących poczucie samotności;

– wzmacnianie i rozbudowa społecznej infrastruktury na każdym poziomie władzy 
i wspólnoty, – ludzie muszą odbudować wzajemne zaufanie i umiejętność działania dla 
dobra wspólnego, że jesteśmy na równi odpowiedzialni za siebie jak i za tych wokół nas.

Streszczenie:
Artykuł jest analizą problemu bolesnego doświadczania samotności wywołanej 

sytuacją ogólnoświatowej pandemii Covid – 19. Jako poszukiwanie rozwiązań ra-
dzenia sobie z tą sytuacją wskazane zostało znaczenie wsparcia społecznego oraz 
rezyliencji. Przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzone wśród nauczycieli 
w jednej ze szkół podstawowych. Badania wskazują na znaczenie wsparcia społecz-
nego i rezylencji w skutecznej realizacji nauczania zdalnego, w związku z pandemią 
i zamknięciem szkół.

Słowa kluczowe: samotność, pandemia, wsparcie społeczne, rezyliencja

Summary:
Loneliness and pandemic social support and resilience.
The article analyzes the problem of the painful experience of loneliness caused by 

the situation of the Covid-19 pandemic. The importance of social support and resi-
lience was indicated as the search for solutions to deal with this situation. The results 
of research conducted among teachers in one of the primary schools are presented. 
Research shows the importance of social support and resilience in successfully im-
plementing distance learning in the wake of the pandemic and school closures.

Keywords: loneliness, pandemic, social support, resilience
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Family-oriented communication 
in the COVID-19 pandemic era 
– research-based conclusions

Dr Katarzyna Nosek-Kozłowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ur. 8 kwietnia 1991 r. w Ostrołęce. W 2013 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku edukacja wczesnosz-
kolna i przedszkolna, dwa lata później obroniła tytuł magistra na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim 
w Olsztynie na kierunku diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową. Od 2019 roku doktor na-
uk społecznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej w Instytu-
cie Nauk Pedagogicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsz-
tynie. Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych jest funkcjonowanie rodziny i zachodzące w niej 
przemiany i zjawiska, funkcjonowanie rodzin transnarodowych oraz funkcjonowanie dzieci i młodzieży, po-
chodzących z różnorodnych środowisk wychowawczych. 

Introductory remarks
The process of interpersonal communication is a cross-cultural phenomenon 

and accompanies people from the very beginning of their existence, at all stages, and 
in various forms of social activity. Communication enables individuals to exchange 
thoughts, to cooperate, and to follow a particular development path. Thanks to it, we 
can learn what others feel and think, as well as we are able to express ourselves1. 
Communication is a set of interpersonal transactions relating to a specific context, 
which is transformed due to the influence of natural development-related crises and 
critical life events2.

Processes of interpersonal communication occurring within the family are of 
particular importance and are among essential determinants of its functioning. 
Family communication predominantly focuses on relations between family members, 
being at the same time an indicator and a co-creator of said relations. The fact that 
communication takes the form of particularly intense personal interactions, high 
frequency, durability, and specificity of contacts between family members determine 
its uniqueness3.

Interpersonal relations and familial communication process are best explained 
by the systemic theory4. In the case of said approach, an individual is treated as 
an element of the familial system, and his or her functioning is dependent on other 
family members. A family understood in such a way has a specific structure made 
up of unique subsystems. The most important when it comes to roles played in the 

1 M. Wawrzak-Chodaczek., Komunikacja społeczna w świcie wirtualnym, Adam Marszałek Publishing 
House, Torun:2008, p. 17.

2 K. Nosek., Migracja a jakość życia rodzin transnarodowych, Centrum Badań Społecznych UWM Socie-
tal Examination Center, 2018, p.81.

3 B. Harwas-Napierała., Komunikacja interpersonalna w rodzinie, UAM Publishing House, Poznań 2008, p.48.
4 T. Rostowska., Małżeństwo, rodzina, praca, a jakość życia, Impuls Publishing House, Cracow 2008, p.91.
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family are: marriage subsystem, parental subsystem, and sibling subsystem. Familial 
communication can be described as the dominant model of communication specific 
for each family, distinguishable in relations between family members and covering 
remaining formed subsystems5. Therefore, it can be said that the discussed approach 
entails the need to consider interpersonal communication primarily as an interactive 
process. It means that each behavior of a family member is in fact a broadly understood 
message for others and that its author is at the same time the sender and recipient of 
messages from other family members6. Online communication improves the flow of 
information, therefore becoming the subject of numerous studies. Currently, theoretical 
considerations and research pertaining to the issue seem particularly justified, as in 
2020, an infectious disease of the respiratory system called COVID-19 and caused by 
the SARS-CoV-2 virus, appeared and started spreading all over the world. It resulted 
in the introduction of the state of pandemic in many countries around the globe, thus 
influencing human functioning in the society, and to a great extent affecting interper-
sonal relations. The limitation of real contacts resulted in an increasing interest in 
communication via the Internet. Online communication is a specific type of commu-
nication, as it takes place in a virtual world. Undoubtedly, online contact may serve 
as a substitute for direct contacts between people7. Interpersonal relationships in 
virtual reality are an interesting psychological and societal phenomenon. The process 
of communicating over the Internet is radically different from traditional way of com-
municating. The lack of physical contact between the participants causes, on the one 
hand, a drastic limitation of the exchange of non-verbal elements of communication, 
and – on the other – numerous limitations and conditions to become nonexistent.

1. Communication as discussed in the literature of the subject 
The “communicate” word refers to behavioral patterns, both verbal and non-verbal 

ones, expressed in a specific social context. Communication may mean “interaction” 
or “transaction”. Communication also includes all symbols and signals utilized by in-
dividuals in the process of sending and decoding meaning8. There are many differ-
ent approaches to the process of communication, which means that there is no clear 
definition of said concept. Nevertheless, when trying to define it, two main points of 
focus can be noticed, namely9:
– narrow one, in the case of which the essence of communication is related to the 

transfer of information between interacting partners (the sender and the reci-
pient), by means of which the recipient acquires knowledge about the sender;

– broad one, in the case of which communication goes beyond the information 
transfer process and focuses also on its diagnostic features, dynamics, and the 
role it plays in relationships.

5 B. Harwas-Napierała., Komunikacja interpersonalna i jej kształtowanie jako istotny wymiar jakości ży-
cia rodziny, [in:] T. Rostowska (red.), Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia, IT University in 
Lodz Publishing House, Lodz 2006, pp. 29–42.

6 B. Harwas-Napierała., Specyfika komunikacji interpersonalnej w rodzinie ujmowanej jako system, [in:] I. Ja-
nicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, PWN Academic Publishing House, Warsaw 2014, pp.48–72.

7 K. Nosek., Migracja a jakość życia rodzin transnarodowych, op.cit., p.82.
8 V. Satir., Terapia rodziny. Teoria i praktyka, Gdansk Psychological Publishing House, Gdansk 2000, p.34.
9 T. Rostowska., Małżeństwo, rodzina, praca, a jakość życia, op.cit.,p.93.
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Zbigniew Nęcki describes communication as the exchange of verbal and non-verbal 
symbols in a specific situational context in order to achieve a more satisfactory coop-
eration10. According to Ida Kurcz, communication is a process taking place between 
a sender and a recipient, which focuses on transmitting a message to the recipient, 
thanks to which he or she can learn something about the sender’s condition11. Bar-
bara Harwas-Napierała believes that interpersonal communication is a very complex 
process, taking place at both verbal and non-verbal level, being an intentional transfer 
of specific information, emotions, motives and attitudes of both the sender and the 
recipient12. Individuals need to communicate clearly if they want to receive informa-
tion they need from others. A given person must let others know what is going on 
inside of him or her: what has been learned or what is known, what is expected from 
others, how we interpret the actions of others, what behavior is liked and what is 
disliked, what are one’s intentions, how others are perceived13.

Without communicating, humans as such would not be able to survive. Interpersonal 
communication is not the transfer of information in the simplest possible form, so it 
should be considered on several key levels. Stefan Frydrychowicz distinguishes four 
levels of communication, which are interdependent and focus on what is exchanged 
between interlocutors:14 
1. Information-oriented dimension focuses on the direct meaning of the message 

resulting from the adopted reference system, as well as on the intention of the 
sender. The information-oriented dimension is the level, at which the exchange of 
content and data takes place, leading to the enrichment of knowledge or reduction 
of the uncertainty of at least one person. When it comes to typical disruptions at 
this level, one should include the provision of pieces of information that are of 
negligible significance, are false, or inadequate from the point of view of the topic 
of conversation.

2. The emotional and energetic level refers to the emotional and motivational sphere 
of interlocutors who make some physical effort to ensure that the communication 
works and are mentally engaged in it. Said sphere is made dynamic by feelings 
and emotions expressing the interlocutors’ attitude towards each other, the topic 
of conversation, as well as towards individual messages. Processes taking place at 
this level are considered to be the regulators of communication-specific patterns 
of behavior due to the fact that they mobilize interlocutors to communicate or to 
change their way of thinking and acting. In order to recognize disturbances at the 
discussed level, it is important to consider whether the interlocutors want to pro-
vide information and achieve an agreement, as well as whether the degree of their 
involvement is adjusted to the given situation and optimal for the given problem. 
Disruptions occur when the conversation turns into a quarrel or when one of the 
interlocutors shows insufficient involvement in the process of communication. In 
such cases, contact may be terminated and the interaction – ceased.

10 Z. Nęcki., Komunikacja międzyludzka, Antykwa Publishing House, Cracow 1996, p.23.
11 I. Kurcz., Język i komunikacja, (in:) J. Strelau (red.), Psychologia T. 2, Gdansk Psychological Publishing 

House, Gdansk 2000, p. 231.
12 B. Harwas-Napierała., Komunikacja interpersonalna w rodzinie, UAM Publishing House, Poznan 2008, p.24.
13 V. Satir., Terapia rodziny. Teoria i praktyka, op. cit., p. 37.
14 S. Frydrychowicz., Komunikacja interpersonalna w interakcjach społecznych. „Człowiek i Społeczeń-

stwo” t. 50/2009, p.13–29.
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3. Interaction level pertains to matters distinguishing human communication from 
the behavior of other animals. Cooperation therefore reveals the quality of contact 
between the interlocutors and the degree to which they are capable of reaching 
agreement. Communication observed at this level manifests itself not only as an 
exchange of information, but also as a joint approach to problem solving and the 
participation in the realization of a specific task which – thanks to the input and 
commitment of both interlocutors – can be finished in a successful manner. 

4. Relational level is focused on relationships between the interlocutors and their 
attitude towards each other. The relationship between them determines the ranges 
of required and acceptable behavioral patterns in a given situation.
Communication is the process of “…communication between people, the purpose 

of which is to transfer information or change the behavior of a person or a group of 
people”15. An individual, by to establishing contacts with other people, is capable 
of reaching fulfillment. “A man compares his or her world with the world of others, 
adopting certain values and changing some others. The more the individual world of 
a person is similar to the world of another human being, the easier it is to interact and 
the more the two worlds overlap, the easier it is for such people to communicate”16. 
A better understanding of the communication process becomes possible by grasping 
the relationship between information, behavior, and communication. 

2. Communication in the familial system 
Teresa Rostowska emphasizes that familial communication is the most complex 

concept, because a family is the foundation of all possible types of communication 
between people17. Familial communication may be defined as messages conveyed 
with a specific intention, which are usually perceived as intentional and have an 
agreed meaning between individuals, based on biological, legal, or partnership-based 
involvement. The communication dimension is the basic dimension for analyzing 
processes taking place in a given family. “In the context of the model, communication 
is an auxiliary dimension, because all marriage, partnership, or familial systems may 
change the level of cohesion and flexibility only if they have the ability to communi-
cate positively”18. Communication is an important resource of the system, as well as 
a specific condition for changes to the system in response to a crisis situation. Com-
munication in a particular family is a process of interpersonal transactions relating 
to a specific context – a familial context that is transformed under the influence of 
natural development-oriented crises and critical life events. 

The contemporary, systemic understanding of communication is based on the 
works of Gregory Bateson who, in the 1950s, together with other prominent scien-
tists, founded the Palo Alto school, also known as the pragmatic school. In terms of 
psychology, it is referred to as the paradigm of the relationship system19. Palo Alto 
scholars are of the opinion that communication is not only deliberate, conscious, and 

15 T. Pilch., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, ŻAK Academic Publishing House, Warsaw 2003, p. 809.
16 A. Baczyński., Komunikacja społeczna, (in:) B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, WAM Publishing Ho-

use, Cracow 2004, pp.545–559.
17 T. Rostowska., Małżeństwo, rodzina, praca, a jakość życia, op.cit., p.73.
18 A. Margasiński., Skale oceny Rodziny. Polska adaptacja FACES IV – Flexibility and Cohesion Evaluation 

Scales Davida H. Olsona, Psychological Test Workshop, Warsaw 2009, p.15.
19 K. Kuryś., System rodzinny wobec zmian rozwojowych, UAM Academic Publishing House, Poznan 2011, p.39
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linear. It is not purely verbal, nor is it monologue. More than in the content and form 
of communication, they are interested in its context and effects, which constitute the 
so-called pragmatics of human communication20. Dialogue is a special type of com-
munication in a family, as it includes sensations, experiences, feelings, life plans, and 
events related to the life of a given familial unit. The quality of the family dialogue is 
of great importance for the quality of family ties, the emotional sphere of the family, 
and relations within it21. Family-based dialogue plays a huge role in the upbring-
ing process. Educational dialogue is expressed, inter alia, in understanding parents 
and children, in mutual acceptance, and in the ability to cooperate. Dialogue creates 
closeness, which allows family members to share their experiences, because dialogue 
always puts a person at the center of the communication process22.

While discussing familial communication, it is worth noting that, basing on the 
general system theory and the communication theory, a well-known family therapist, 
Virginia Satir, also touches upon the correct style of interpersonal communication. She 
believes that a person talking about what he or she feels, without violating the dignity 
of his or her interlocutor and his or her self-esteem, while at the same time creating 
clear psychological boundaries between himself or herself and others, is a person 
who communicates in a mature and effective way23. A correct, positive, and effective 
communication is a valuable skill that gives system members a sense of agency and 
control over changes taking place in their system.

3. The specificity of online communication
Digital communication is the process of interpersonal communication supported 

by advanced technologies24. Such communication can be also considered to be online 
communication, the specificity of which is based on the simultaneous occurrence of 
features characteristic for both face-to-face and mass communication25. Communica-
tion via the Internet takes place simultaneously in two areas of reality – virtual and 
real one. In line with the functional orientation of the interpersonal communication 
process, the factual reality can be imitated by the sender if his or her intention is to 
convey actual pieces of information pertaining to such reality. On the other hand, vir-
tual reality is being created in the course and with the development of interactions 
between communicating partners. Therefore, online communication can be consid-
ered to be a creative and dynamic process of information exchange via a technical 
device, namely – a computer. The exchange of information can take place either be-
tween two people, or can take the form of mass communication, in the case of which 
the message is addressed to a large and diversified group of recipients. The Internet 
provides the possibility of immediate feedback, which is additionally much easier than 
in the case of traditional mass communication26. Digital communication enriches and 

20 Ibidem.
21 S. Gwiazdowska-Stańczak., Komunikacja rodzinna w Internecie, [in:] B. Parysiewicz, M. Wyżlic, K. Komsta-

-Tokarzewska (red.), Dialog w rodzinie-dobre praktyki, KUL Publishing House, Lublin 2015, pp.58–62.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 K. Bell De Tienne., Komunikacja elektroniczna, A Wolters Kluwer business, Warsaw 2009 p.
25 M. Miotk-Mrozowska., Komunikacja interpersonalna w Internecie, Kazimierz Wielki University Publi-

shing House, Bydgoszcz 2009.
26 Ibidem.
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often replaces direct methods of communicating with the world. The virtual world 
becomes an important element of the social environment of modern individuals that 
is as important as direct relationships and the environment of a person.

One can distinguish several important features of communication via a computer, 
which is also referred to as the CMC (Computer-Mediated Communication). Those 
are: speed, interactivity and completeness27. Speed is the time interval between 
creating a message, sending it, and receiving it. The faster a message is created, sent, 
and received via a given medium, the more efficient it becomes. Interactivity is the 
extent to which people communicating through a given medium can simultaneously 
communicate and respond to their messages. Interactivity is connected to time, but is 
also perceived as the other person’s ability to generate, send, and receive messages. 
Completeness is the extent to which a given medium conveys both non-verbal and 
emotional content of a message. Optimal speed, interactivity, and completeness make 
it possible to imitate real face-to-face conversation during communication28.

Online relationships established between people are very similar to the ones 
created during face-to-face interactions. Modern people are more connected to each 
other and to information than they have been ever before29. “The last decade was 
characterized by a dynamic development of technologies allowing for interpersonal 
communication. The discovery of communication capabilities granted by a personal 
computer turned out to be a milestone. One of the advantages granted by a computer 
when it comes to communication is the Internet – a network connection that allows 
for the “dissemination and exchange of text and audiovisual messages between people 
on a global scale”30. The Internet is the first worldwide and generally accessible com-
puter network having an open and multimedia-based nature”31.

The popularity of the Internet is constantly growing, as it is an efficient carrier of 
information in the form of text, sound, and image, thus combining the vital features of 
press, radio, and television. The Internet is undeniably becoming a means of creation, 
communication, and knowledge acquisition in the current era32. As Bassam Aouil 
points out, features that make the Internet differ from other media, are: 
 – speed and ease of both sending and exchanging information,
 – interactivity, i.e. the possibility of two-way communication,
 – ability to process information in many ways without losing its value,
 – community with which one can communicate using the Internet,
 – accessibility regardless of cultural environment and living conditions.

 “The Internet offers its users interactivity, instant information transfer, global 
reach and the access to various multimedia. It means that we are dealing not with 
a medium (the representative of mass media) in the traditional sense, but rather with 

27 Morreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętno-
ści, PWN Academic Publishing House, Warsaw 2008, p.241.

28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 M. Mrozowski., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Aspra Publishing House, Warsaw 2011, p.
31 B. Taras, Anonim w Internecie, czyli o komunikacji incognito, 2019. http://sbc.org.pl/Content/40285/

dialog_a_nowe_media.pdf#page=44, (online access on: 13.01.2022), p.46.
32 B. Aouil., Komunikowanie się w Internecie – narzędzia, specyfika i właściwości, (in:) M. Wawrzak-Cho-

daczek (red.), Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Adam Marszałek Publishing House, To-
run 2008, pp.11–40.
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a completely new phenomenon, referred to as “cyberspace”33. The Internet is a tool 
granting a worldwide reach. It is widely available and free from any limitations. Thanks 
to that, it has made it possible for people living in distant places to communicate with 
each other. “Communication via the Internet is a new way of human interaction. It is 
a tool allowing for meeting many needs of a person, which greatly increases its attrac-
tiveness. It offers, for example, the possibility of receiving help and support, gaining 
social approval, experiencing the feeling of domination, establishing new contacts, 
acting freely, but also – hurting others verbally”34. 

The development of the Internet as a new means of communication has become so 
rapid that even researchers find it difficult to define the framework of the discussed 
process. According to P.J. Murray, the available forms of online communication can 
be divided into35:
 – one-way communication – the sender does not communicate directly with a spe-

cific recipient and does not expect a response, e.g. websites, databases, electronic 
press, help sections and software manuals.

 – interactive communication – it requires the participation of at least two people 
interacting with each other. It may take two forms: asynchronous and synchronous. 
Synchronous communication takes place in real time through chats or instant mes-
saging. Asynchronous communication is connected with the recipient’s response 
being delayed in time, as the communicating individuals are not use a particular 
service at the same time (e-mail, forums).
In turn, R. Kluszczyński distinguishes three types of online communication, 

namely36:
 – pushing – one-way signal transfer;
 – spreading – making the text available in places where it will be read by many re-

cipients;
 – generating – modification and supplementation of information available online 

with the support of other users.
Communication is undoubtedly the very basis of the Internet. The tools that are 

most often used in the process are: e-mail, instant messaging and online calls. Stanisław 
Juszczyk indicates that: “Online communication is significantly different from the tradi-
tional one. Above all else, it is based almost exclusively on verbal communication, which 
– in typical conditions – is only used to convey the message. The non-verbal aspect is 
limited to an absolute minimum. Online interactions are governed by their own rights 
resulting from asynchronization, non-carnality and anonymity of the discussed form 
of communication, which in turn introduce interpersonal relations into new areas 
to which classical theories developed on the basis of social sciences do not apply”37. 

33 A. Adamski., Internet – medium, prasa czy środowisko komunikacyjne?, „Zeszyty Prawnicze UKSW”, no. 
10/2010, pp.247–264.

34 K. Doroszewicz., Jak ludzie komunikują się?, (in:) E. Stanisławiak, K. Doroszewicz (red.), Szkice z psycho-
logii społecznej, Pedagogical University of the Universal Knowledge Society, Warsaw 1996, pp.20–35.

35 P. J. Murray., What Is CMC? Computer Mediated Communication Magazine, 2019, http://www.decem-
ber.com/cmc/mag/1997/ jan/murwhat.htm. (online access on: 15.01.2022).

36 K. Pistol., Psychologiczne aspekty komunikacji za pośrednictwem sieci komputerowych, 1998, http://
crossdressing.pl/main.php?lv1_id=2&lv2_id=55&lv3_id=423, (accessed online on: 13.12.2021).

37 S. Juszczyk, Internet – współczesne medium komunikacji społecznej, 2019, www.ktime.up.krakow.pl/
symp2011/referaty2011/juszczyk.pdf,. (accessed online on: 22.02.2022), p.4.
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4. Material and methods
In order to collect empirical data, the case study method was used, together with 

the narrative interview technique focused on the problem of communication in 
families in the era of the COVID-19 pandemic. Questions asked during the interview 
concerned, among others, the image of communication in a family, the quality of rela-
tions between individual family members, topics of everyday conversations, and the 
impact of the pandemic on changes in the communication process in the given family. 
The examination was conducted from October 2021 to January 2022 among families 
from various Polish cities. The examination focused on the concept of symbolic in-
teractionism and on the interpretative paradigm. The selection of individuals for the 
sample was determined by cognitive factors. A deliberate selection of the surveyed 
families was opted for to properly focus on the research problem. The results of the 
research are presented in the paper in a selective manner (only 5 out of 20 surveyed 
families are presented) and the statements of the respondents include codes assigned 
to individual people during the analysis of empirical material. The codes specify the 
model of a contemporary family, its size, and allow to identify families thanks to the 
inclusion of the first letter of their place of residence. The paper is interpretative, 
which means that the analysis, following the assumptions interactionism, recreates 
the interpretation of reality of the respondents basing on their statements, by using 
a descriptive method of text interpretation. 

5. Specificity of the families surveyed 

a/. Family 1 – (code assigned: RPW2)
It is an informal partnership of two young people – a woman aged 26 and a man aged 

26. The partners form a small family and live in what can be described as a pre-wed-
ding cohabitation. They both obtained higher education and work in their place of 
residence in one of the cities located in the Mazowieckie Voivodeship. The woman 
works on a managerial position and the man operates in the IT industry. The couple 
assess their economic status as very good, they live in a rented apartment, but at the 
time of conducting the research – they planned to buy their own house and took cer-
tain actions related to said project. 

b/. Family 2 – (code assigned: RPP2+1)
It is an informal partnership of two adult people planning to formalize it in the 

future. The woman is 30 years old and the man is 31 years old. They form a small, 
one-generation family. They raise an 18-month-old daughter and in two-month time, 
their next child will be born. The woman has higher education, worked in the cus-
tomer service department of a large company, and is currently on a childcare leave. 
The man has secondary education and runs his own business. The partners work at 
their place of residence in one of the cities located in the Mazowieckie Voivodeship. 
They evaluate their economic status as very good, they live in a rented apartment, 
but would like to have their own home. 

c/. Family 3 – (code assigned: RFO2+2)
It is a married couple with two children who form a traditional family. The woman 

is 31, the man is 33, the daughter is 5, and the son is 3. Both spouses have higher 
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education. The woman is a kindergarten teacher and the man works with clients in 
a large international company. The spouses work at their place of residence in one of 
the cities located in the Warmian-Masurian Voivodeship. They assess their economic 
status as very good, they have their own apartment, children attend private educa-
tional institutions, and they opt for the support of a babysitter. 

d/. Family 4 – (code assigned: RFB2+1)
It is a married couple with one child, forming a traditional family. The woman is 

32 years old, the man is 34 years old, and the son is 6 years old. Both spouses have 
higher education. The woman works in the Customs Office and the man performs 
manual works in a large company. The spouses work at their place of residence in one 
of the cities located in the Podlaskie Voivodeship. They assess their economic status 
as very good, they have their own apartment, and the child attends kindergarten. 

e/. Family 5 (code assigned: RFJ2+2)
It is a married couple with two children, forming a traditional family. The woman 

is 31, the man is 34, the daughter is 2, and the son is 13. The woman has a higher ed-
ucation and is a teacher. The man has a vocational education and works as a machine 
operator in a large company. The spouses work at their place of residence in one of the 
cities located in the Warmian-Masurian Voivodeship. They evaluate their economic 
status as very good, they have their own apartment, the son attends school, and the 
daughter goes to a private nursery. 

6. Family-oriented communication in the COVID-19 pandemic era as seen 
by the respondents 

Communication is a process that determines the quality of interpersonal contacts, 
the mood at home, and the direction of development of interpersonal and group con-
flicts. It is therefore a determining factor in the life of every family. The communica-
tion skills of family members determine the ways of solving conflicts and problems, 
as well as the ability to understand the needs of relatives. Family communication is 
a special area of communication, because through appropriate communication tools, 
parents and relatives can teach the youngest family members how to communicate 
with the environment, how to obtain information, as well as how to process and use 
it. The great importance of communication becomes apparent primarily in the case of 
a systemic approach to the family. Familial communication can be broadly defined as 
the dominant communication pattern occurring in the context of relations between 
family members. Initiated by marriage, it includes the remaining subsystems that 
form as the family grows38. The statements below show familial communication as 
characterized and perceived by the respondents: 

At the moment, the communication process in my family is very good. We meet with 
the immediate family with my partner. During said meetings, we always have some time 
to talk about our lives, plans for the future, current affairs, and memories. Our daily 
communication is also correct, as we talk a lot on many different topics. In addition, 
during the pandemic, we also began to use many technological solutions that facilitate 

38 B. Harwas-Napierała., Komunikacja interpersonalna i jej kształtowanie jako istotny wymiar jakości ży-
cia rodziny, op.cit., p. 67.
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our communication process, for example – we organize videoconferences with parents 
or friends, we send much more text messages, and make more phone calls, especially if 
we cannot meet live. 

RPW2
I assess the communication process in our family very positively. There are conver-

sations between me and my partner, usually in the evening, after work. Moreover, there 
is also the ongoing exchange of important information by phone during the day. We, for 
example, enter doctor appointments and other important events in the G-mail calendar, 
to which we both have access. 

RPP2+1
I assess the communication process in my family very well. There is a small age dif-

ference between the children, so they get along very well and also like to play together. 
It certainly made it easier for us to stay at home during the pandemic. When it comes to 
my communication with my husband, it is good. If there is a disagreement between us, 
I prefer not to speak during an argument, and he – in turn – has to talk about everything. 
Perhaps we complement each other this way. Looking at our communication with 
children, I think it is very good. We talk to them a lot and explain many things to them. 

RFO2+2
According to the quoted fragments of the respondents’ statements, they asses the 

communication process in their families very highly, despite the ongoing pandemic. 
Conflicts in the surveyed families appear extremely rarely and are quickly resolved. 
It turns out that family communication focuses primarily on the current functioning 
of the family and is satisfactory. It can be stated that the close relationships that in-
dividual family members maintain with each other have a positive effect on the pro-
cess of familial communication. The statements of the respondents also reveal the 
essence of communication between parents and children. It is a tool for socialization 
and upbringing, because it is during conversations that parents explain to their chil-
dren many regularities and rules of everyday functioning, as well as show them the 
world around them. 

We meet regularly with my immediate family, especially with parents, in-laws, and 
siblings. When it comes to the extended family, said meetings take place much less often 
– we call each other more often. 

RFB2+1
I assess communication in my family very well. We are probably the type of family in 

which it is difficult to keep quiet, there is always someone talking to someone. We work 
shifts with my husband, but we still spend a lot of time together. We often do house-
work together; we also talk then. We celebrate common evenings – we make sure that 
we spend at least an hour together, talking, drinking tea, and planning the upcoming 
days. We also talk to children a lot. We explain them how they should behave in given 
situations, we teach them new things. We also talk a lot to our daughter, as her speech 
is still developing due to her young age. 

RFJ2+2
Some of the respondents focused on communication with parents, in-laws, and 

other family members. In the pandemic era, said communication area was very often 
moved from the real world to the virtual one. It should therefore be pointed out that 
communication in families in the age of the COVID-19 pandemic takes place on two 
levels, namely – between individual members of the immediate family at home and 
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between the extended family (parents, in-laws, cousins, etc.) in the virtual sphere. 
The second type of communication is based on the use of electronic media. 

7. The quality of contacts between individual family members
The quality of familial dialogue is of great importance for the quality of family ties, 

the emotional condition of the family, and its relations. The families where the quality 
of communication is at the highest level possible function best. The implementation of 
the assumptions resulting from the systemic theory is very important when it comes 
to the quality of marriage/family functioning. High marital quality is associated with 
good adaptation, adequate communication, remarkable marital happiness, and a high 
degree of satisfaction with the relationship. The quality of communication has a very 
strong influence on the quality of familial life. 

The quality of contacts in our family is very good. I can always count on my parents 
and they can count on me. My husband supports me very much every day. The only 
person with whom I find it difficult to communicate is my mother-in-law, but sometimes 
it happens that one finds it difficult to communicate with someone. 

RFB2+1
I assess the quality of our contacts as satisfactory. I see my partner every day, so we 

have time to talk. On the other hand, we maintain contact by phone with other family 
members, but I miss more frequent meetings together. 

RFO2+2
I do not see any problems in contacts between individual family members. I have not 

noticed any changes in the quality of our communication in connection with the pandemic. 
I asses our family ties as strong – this certainly has a positive effect on communication. 

RPP2+1
I assess the quality of contacts between individual family members as good or even 

– very good. The contacts between us are very good. The contacts between us and our 
son are amazing, but sometimes they fall to good when there are some educational dif-
ficulties. However, he is already a teenager and sometimes it is difficult for us to reach 
a consensus. As for our contacts with our daughter, I think they are very good. Children, 
despite the age difference, spend a lot of time together and have a remarkable contact. 

RFJ2+2
The respondents assessed the quality of familial communication as good and very 

good. Most of the surveyed families work and live in the same place, which undoubt-
edly has a positive effect on the quality of family life, because members spend much 
more time with each other than in migrant families. Said aspect has a positive effect 
on communication. The respondents emphasized once again that strong family ties 
unite individual members and thus facilitate the communication process. Few pointed 
out that the pandemic had hindered factual contact with extended family. 

8. Topics of everyday talks between family members
Daily conversations in families cover many different topics. Most often, these are 

topics related to the daily functioning of the whole family and its individual members, 
topics related to plans for the future, family life and its organization, health, leisure, 
and children. In many families, there are no taboos when it comes to the domestic 
sphere, which may be largely due to strong relationships between family members. 
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Every day, we most often exchange information about our day, we talk about our 
general well-being, about work, we also talk about our relatives, generally – about 
broadly understood matters of everyday life (from the weather up to what we are going 
to eat for dinner). 

RPW2
Our daily conversations most often relate to plans for a given week and the organ-

ization of time, as well as to purchases to be made. These are also talks about children 
or health, talks about work, and everyday life. The topics that are touched upon most 
often are children and work. 

RPP2+1
The most frequent topics of our conversations are primarily our daily experiences, as 

well as planning the upcoming days. We also talk about how we will spend the weekend 
and where we will go. 

RFO2+2
In our family, we talk about everything, but main topics of everyday conversation are work, 

health, and our son. We also have the feeling that there are always many topics to discuss. 
RFB2+1
Our daily conversations concern work, our son’s education, our everyday functioning, 

and the organization of our life. We talk about plans for the future, depending on what 
time of the year we have, about plans for holidays, and birthdays of individual members 
of our family. We also talk about our relationship and about conflict issues, if necessary. 

RFJ2+2
In all families, talks about the current functioning of the family and daily experi-

ences are most frequent. While answering the question asked, none of the respondents 
mentioned that daily conversations were about the COVID-19 pandemic. It is puzzling 
– why did the respondents not indicate said topic in their conversations? Were the 
conversations about the pandemic really absent in the family life of the respondents? 
Did the families pay more attention to the quality of the relations between members 
and focused on familial life as the main value in the face of the emerging threats to 
the contemporary world? 

9. Impact of the COVID–19 pandemic on the process of familial communication 
The new pandemic that we have to deal with especially affects families who, very 

often for their own safety and the safety of their relatives, have limited many contacts 
with the social environment and the immediate environment, which are part of their 
everyday life. Many families face new problems during this period. The situation of 
children and parents confined to their homes for several weeks in the initial period 
of the pandemic was new to most of them. Despite the widespread access to the mass 
media, information chaos could be observed, causing a sense of uncertainty about the 
current situation and ways of dealing with it. There was the need for the reorganiza-
tion of familial life. Even though the situation has changed and the public has much 
more knowledge about the pandemic, the discussed period undoubtedly influenced 
many areas of familial life, including communication. 

Communication with close family has not changed, but when it comes to the extended 
family, we contact much more often, mainly by phone. The pandemic has greatly affected 
the quality of our family’s life. Our grandparents (grandmother and grandfather) died of 
COVID-19 due to illness. This left a strong mark on our familial life. We do not associate 
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said time with anything positive. Nevertheless, we live, we love, and we support each 
other. We cannot let the bonds to loosen because now, as never before, we need the 
presence of other people. 

RFB2+1
The pandemic has affected communication in our family in two ways. We have 

started calling each other more often, as well as calling our parents and siblings. This 
is a positive aspect, but there is also a negative one – we have rarely seen each other, 
mainly because someone from our family has been in quarantine. We have also started 
to argue more often. I can conclude that the pandemic has had a somewhat negative 
impact on the quality of our familial life. Keeping people at home for such a long time is 
not good. It causes many small nuances to become really annoying. We may then release 
stress caused by the pandemic by becoming hostile towards family members. 

RFO2+2
The pandemic has certainly influenced the quality of contacts in my close and distant 

family. We have been communicating more often by phone or via instant messaging. Before 
the pandemic, we did not have video interviews, but nowadays – it has become almost 
commonplace. The pandemic has certainly hindered access to many spheres of life, for 
example – the cultural and medical sphere. It has also largely limited person-to-person 
contacts and opportunities to meet new people. 

RPP2+1
Apart from the fact that the pandemic has been a common cause of everyday con-

versations, I believe that it has not influenced the communication process in our family 
in any way. On the one hand, I assess the quality of our life positively, because many 
more things and matters can be dealt with electronically without leaving home, and on 
the other – negatively, as there is much more stress associated with the pandemic and 
concern for our own health and health of our beloved ones. Nevertheless, despite such 
a long pandemic, it has not contributed to the strengthening of familial bonds. 

RPW2
Certainly, the pandemic has affected the quality of our communication with extended 

family. We meet with cousins, aunts, and uncles much less often. We contact said people 
more often by phone and by using instant messaging. The case is similar with friends. 
When it comes to our closest family that is ourselves and our parents, we meet quite 
regularly, we call each other, and write to each other. I think such communication can 
be assessed well. On the other hand, the pandemic has weakened our contacts with our 
siblings, mainly due to the safety and health of our children. We meet much less often. 
Initially, we called and wrote to each other a lot, but said contact weakened over time. 
The pandemic has therefore had negative repercussions on certain aspects of familial 
communication. 

RFJ2+2
Almost all respondents indicated that the pandemic had had a positive or negative 

impact on the quality of communication in their family. Only a few had not noticed 
any changes in the process of familial communication during the pandemic. When 
it comes to the positive impact of the pandemic on the communication process in 
families, most often it has had the form of more frequent contacts via telephone and 
instant messaging, both with the immediate family (family members with whom 
we live) and with the extended family. Thanks to the pandemic, many people have 
discovered various communication possibilities that modern technology offers. 
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The development of telecommunication, radio technology and television, as well as 
new IT-specific innovations have caused people to have access to many new com-
munication services. The contemporary integration of the information society with 
the Internet makes communication through the latter a well-established standard. 
E-mail, instant messaging and online phone calls are only a part of computer network 
services, without which it is difficult for us to function in the modern society39. The 
Internet is currently perceived as a powerful and rapidly growing medium for both 
information sharing and communication. By facilitating and accelerating both pro-
cesses, it becomes an essential part of both professional and private lives of many 
modern people. Digital communication enriches and often replaces direct methods 
of communicating with others40, especially in the contemporary situation we have 
found ourselves in. 

The vast majority of respondents indicated a negative impact of the pandemic on 
the quality of communication in the family and its circumstances. It turns out that 
the pandemic has greatly limited interpersonal contacts. The respondents had been 
meeting in larger groups much less frequently, so they had not had the opportunity 
of exchanging memories, information about their everyday life, and plans for the 
future. Some of the respondents also indicated the deterioration of contacts with 
parents, in-laws or siblings, so it can be stated that the impact of the pandemic on 
the communication process in families has been very diverse. The respondents also 
pointed out that staying in quarantine or in isolation that was associated with the 
need to stay with the family at the place of residence and isolate its members from 
the environment, had not been a positive experience. During said period, they had 
experienced stress, had been concerned about their own and their relatives’ health, 
and had quarreled more often, which means that communication disturbances had 
been identifiable. 

The quality of familial life and communication has remained the same in many 
cases, but has deteriorated in some instances. Only a few respondents indicated that 
the pandemic had not had any impact on the communication process in their families. 

10. Closing remarks
Our entire social life consists of sending, receiving, and transmitting messages. 

Communication is essential in life and its lack is difficult to even imagine. Very often, 
we are not aware of its existence because it is a completely natural and obvious phe-
nomenon. We communicate in order to obtain information, learn, maintain interper-
sonal relationships, influence others, and create our own image41. The contemporary 
situation in the world has often forced the opponents of Internet communication to 
use new technologies in order to establish contacts. For many, it has been the only 
way to maintain relationships with relatives, friends, acquaintances, or the elderly, 
in the case of whom direct contacts have posed a risk of disease. In crisis situations, 
we can see many positive aspects of the development of technology and methods 

39 M. Wawrzak – Chodaczek., Komunikacja społeczna w świcie wirtualnym. Adam Marszałek Publishing 
House, Torun 2008, p.

40 B. Maj., Komunikacja wirtualna – możliwości i ograniczenia, (in:) M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komu-
nikacja społeczna w świecie wirtualnym, Adam Marszałek Publishing House, Torun 2008, pp.61–71.

41 D. Sobczyk., Sposoby porozumiewania się w Internecie, [in:] Wawrzak-Chodaczek M. (red.), Komunika-
cja społeczna w świecie wirtualnym, Adam Marszalek Publishing House, Torun 2008, p.50.
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of communicating via the Internet, which allows us to meet one of the basic human 
needs, namely – the need to contact others. 

The COVID-19 pandemic has had an impact on many spheres of human life. It has 
also affected the area of interpersonal communication, especially – communication 
in families. The conclusions drawn thanks to the examination carried out indicate 
that the respondents assessed the impact of the pandemic on the quality of familial 
communication in a variety of ways. Most often, they noticed slight positives in the 
popularization of the possibility of communicating via the mass media, but the major-
ity assessed said factor negatively. The pandemic has severely limited interpersonal 
contacts, thus limiting the factual process of interpersonal communication.

Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie badań jakościowych dotyczących wpływu 

pandemii covid-19 na proces komunikacji w rodzinach. Teoretyczny namysł obejmuje 
charakterystykę merytoryczną procesu komunikacji oraz jego specyfiki. Poruszona 
została także zagadnienie komunikacji w systemie rodzinnym. Problematyka została 
ujęta w postaci następujących pytań: Jak wygląda proces komunikacji w rodzinach 
i jak członkowie rodzin oceniają jego jakość? W jaki sposób pandemia wpłynęła na 
proces komunikacji w rodzinie bliższej i dalszej? W części teoretycznej zastosowano 
metodę analityczno-syntetyczną literatury przedmiotu, natomiast w części badaw-
czej wykorzystano jakościową procedurę badawczą: metodę studium przypadków 
i posłużono się techniką wywiadu narracyjnego skoncentrowanego na problemie.

Refleksja nad podjętą problematyką wskazuje na fakt, iż komunikacja rodzinna jest 
niezwykle istotnym procesem, od którego w dużej mierze zależy poprawne funkcjo-
nowanie rodziny. Dokonana analiza ujawniła, że pandemia covid – 19 wywarła wpływ 
na wiele sfer ludzkiego życia. Dotknęła także obszaru komunikacji międzyludzkiej, 
a szczególnie komunikacji zachodzącej w rodzinach. Wnioski wysnute z badań wska-
zują, że badani bardzo różnorodnie oceniają wpływ pandemii na jakość komunikacji 
rodzinnej, w zależności od posiadanych doświadczeń osobistych. Badania i ich wyniki 
prezentowane na łamach artykułu są jedynie wybiórczo, co nie pozwala na genera-
lizację wyników. 

Słowa kluczowe: komunikacja, rodzina, pandemia, narracja.

Summary: 
The aim of the article is to present qualitative research on the impact of the covid-19 

pandemic on the communication process in families. Theoretical reflection covers the 
substantive characteristics of the communication process and its specificity. The issue 
of communication in the family system was also discussed. The issues were presented 
in the form of the following questions: What is the communication process in families 
and how do family members evaluate its quality? How did the pandemic affect the 
communication process in the close and distant family? The theoretical part uses the 
analytical-synthetic method of the literature on the subject, while the research part 
uses the case study method and the problem-focused narrative interview technique. 

Reflection on the issues raised indicates the fact that family communication is 
an extremely important process on which the proper functioning of the family de-
pends to a large extent. The analysis revealed that the covid – 19 pandemic had an 
impact on many spheres of human life. It also touched on the area of interpersonal 
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communication, especially communication in families. The conclusions drawn from 
the research indicate that the respondents assess the impact of a pandemic on the 
quality of family communication in a variety of ways, depending on your personal 
experiences. The studies and their results presented in the article are only selective, 
which does not allow for the generalization of the results. 

Key words: communication, family, pandemic, narrative;
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Rodzina w nauczaniu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Mgr Anna Suska – KUL JP II w Lublinie

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

Wprowadzenie
Rok 2021 jest rokiem szczególnym. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił go rokiem 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oprócz tego, 3 sierpnia obchodziliśmy 120-stą 
rocznicę urodzin Prymasa i 40-stą rocznicę jego śmierci. Ponadto, trwająca pandemia 
koronawirusa spowodowała, że w kwietniu ubiegłego roku zdecydowano, iż uro-
czystość beatyfikacji musi zostać przeniesiona. Ojciec Święty Franciszek wyznaczył 
nową datę tego wyjątkowego wydarzenia – 12 września 2021 roku. Wspomniany rok 
jest dobrą okazją, by odnieść się i propagować jego naukę o narodzie i rodzinie, gdyż 
mimo wielu zmian (światopoglądowych, cywilizacyjnych, kulturowych, społecznych 
itp.) i upływu czasu głoszone przez Wyszyńskiego treści są wciąż aktualne.

Kluczowe podwaliny do głoszonych treści, Wyszyński pozyskiwał w ciągu całego 
swojego życia. Strata matki w młodym wieku sprawiła, iż zwrócił się do Matki Nie-
bieskiej, czyli Tej, która nigdy nie umiera. Potwierdzają to wypowiedziane przez 
Prymasa słowa: „Przyjechałem z prymicją na Jasną Górę, aby mieć Matkę... Matkę, 
która już zawsze będzie...”1. Rodzice zatroszczyli się, by jego wychowanie opierało 
się na filarach patriotycznych i religijnych. Zarówno matka, jak i ojciec byli dla niego 
wzorem, mówiąc: „Mój ojciec z upodobaniem jeździł na Jasną Górę, a moja matka – 
do Ostrej Bramy. Razem się potem schodzili w nadbużańskiej wiosce, gdzie urodziłem 
się, i opowiadali wrażenia ze swoich pielgrzymek. Ja, mały brzdąc, podsłuchiwałem, 
co stamtąd przywozili. A przywozili bardzo dużo, bo oboje odznaczali się głęboką 
czcią i miłością do Matki Najświętszej, i jeżeli co na ten temat ich różniło – to wieczny 
dialog: która Matka Boża jest skuteczniejsza, czy ta, co w Ostrej świeci Bramie, czy ta, 
co Jasnej broni Częstochowy”2. Wspomnienia przytaczane przez kardynała potwier-
dzają, jak ważną rolę w życiu dziecka i młodzieży odgrywają rodzice, którzy przeka-
zują wartości pomocne w integralnym rozwoju osoby i funkcjonowaniu społecznym.

1.   Rozumienie rodziny i małżeństwa
Pojęcie rodziny definiowane jest na gruncie wielu nauk, co sprawia, iż jest ona 

różnie ujmowana w zależności od przyjętej dyscypliny naukowej. Zmiany zachodzące 

1 A. Skreczko, Troska Prymasa Tysiąclecia o rodzinę polską, „Rocznik Teologii Katolickiej”, 2002, t. I, s. 36.
2 Z. Struzik, Rodzina w obronie życia, wolności i wiary w nauczaniu ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Prymasa Polski, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2018, s. 25.
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w społeczeństwie powodują, że tradycyjny model rodziny ulega przeobrażeniom, dla-
tego warto byłoby wprowadzić nauczanie Prymasa Tysiąclecia w praktycznie działanie.

Stefan Wyszyński ujmuje rodzinę w kategoriach personalizmu, uznając, że „jej 
członkowie wzajemnie na siebie oddziałują, respektując swe prawa i obowiązki, 
a w integralnym rozwoju wchodzą w relacje z Bogiem”3. Określenie rodziny w po-
wyższy sposób ukazuje, iż jest ona naturalną wspólnotą osób, której fundamentem 
jest sakrament małżeństwa uwarunkowany miłością kobiety i mężczyzny. Ponadto, 
Prymas podkreśla, że rodzina jest pierwszą szkołą, która wychowuje młodego czło-
wieka do współpracy oraz obowiązkowości, a także tworzy warunki do kształtowania 
się duszy4. Sam mawiał, iż rodzina jest „źródłem, z którego bierzemy życie, pierwszą 
szkołą uczącą nas myśleć – pierwszą świątynią, w której uczymy się modlić”5. Słowa 
te podkreślają, jak ważną rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka oraz jej 
rangę na gruncie religijnym, społecznym, kulturowym, a także moralnym. W związku 
z tą istotną rolą, Wyszyński ujmuje rodzinę w dwóch aspektach. Pierwszy – we-
wnętrzny – przedstawia rodzinę jako wspólnotę osób, która zespolona jest ze sobą 
wyjątkowymi podstawami opartymi na miłości oraz wspólnocie krwi, równocześnie 
uwzględniając własną autonomię, a także prawa. Z kolei ujęcie zewnętrze oznacza 
rodzinę stanowiącą całość, czyli jej członkowie biorą się za realizację właściwych 
funkcji, pozwalających na rozwój jej członków6.

Zdaniem Stefana Wyszyńskiego małżeństwo, które wynika z natury człowieka, 
zabezpieczone jest prawem naturalnym, uświęcane przez Jezusa Chrystusa oraz 
podniesione do rangi sakramentu, dzięki któremu człowiek może dążyć do uświęce-
nia. Sakrament małżeństwa ma nie tylko charakter prawno-społeczny, ale również 
religijny oraz nadprzyrodzony. Jest związkiem kobiety i mężczyzny, którego cechuje 
nierozerwalność, wieczność i wierność7. Prymas Tysiąclecia dostrzegł trzy cele 
małżeństwa, a mianowicie: wspólność życia, prokreację oraz wychowanie potom-
stwa. Wspólność życia to przede wszystkim obustronna pomoc męża i żony, a także 
zaspokajanie popędów przyrodzonych. Omawiany cel ma charakter osobisty, który 
zachęca małżonków do wzajemnej współpracy oraz ulepszenia całości współżycia. 
Drugi wyróżniony przez kardynała cel, jest zgodny z dążeniami natury ludzkiej i jed-
nocześnie odpowiada na potrzeby społeczeństwa, czyli zrodzenie potomstwa, które 
daje możliwość utrzymania istnienia ludzkości. Ostatni cel – wychowanie potomstwa8 
– odnosi się do przekazania fundamentalnych wartości, a także dobrego wychowania 
i odpowiedniego przygotowania do życia w społeczeństwie9. W czasopiśmie Ład 

3 M. Parzyszek, Rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aspekt pedagogiczny, Wydawnic-
two KUL, Lublin 2012, s. 20.

4 Tamże.
5 S. Wyszyński, Kazanie świętokrzyskie, Rzym 1976, s. 25; A. Skreczko, Troska Prymasa Tysiąclecia o ro-

dzinę polską, „Rocznik Teologii Katolickiej”, 2002, t. I, s. 42.
6 M. Parzyszek, Rodzina w nauczaniu kardynała..., dz. cyt., s. 20.
7 S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. II (1953–1956), Wydawnictwo Soli Deo, Warszawa 1995, s. 68; M. Pa-

rzyszek, Rodzina w nauczaniu Stefana Wyszyńskiego, [w:] A. Rynio, M. Parzyszek (red.), Społeczna po-
trzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Wyd. Towarzy-
stwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 222.

8 M. Parzyszek, Rodzina w nauczaniu kardynała..., dz. cyt., s. 21–22; M. Parzyszek, Rodzina w nauczaniu 
Stefana..., dz. cyt., s. 222.

9 Z. Struzik, „Rodzina Bogiem silna mocą swego narodu”. Nauczanie o rodzinie kard. S. Wyszyńskiego, „Kul-
tura – Media – Teologia”, 2010, nr 3, s. 114.
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Boży Wyszyński podkreślił, iż powyższe cele wchodzą w skład wspólnoty całego 
życia małżonków, a więc stanowią jedno ciało i jednego ducha10. Prymas dostrzegł, 
jak ważną rolę ogrywa rodzina zarówno dla społeczeństwa, jak i w społeczeństwie. 
Wyróżnione cele podkreślają, że małżeństwo to nie tylko sakrament, ale również 
powołanie, którego owocem jest danie nowego życia.

2.   Prawa i obowiązki rodziny
Według Wyszyńskiego prawa posiadane przez rodzinę wskazują na jej ważność 

w społeczeństwie. Ich przestrzeganie oraz zachowanie pozwala pozytywnie po-
strzegać obraz rodziny i wzmacnia jej siłę społecznego oddziaływania. W sytuacji, 
gdy prawa rodziny są ograniczane, wówczas może napotkać wiele niebezpieczeństw 
np. zagrożenie dla autonomii, tożsamości duchowej i kulturowej narodu. Prawidłowe 
funkcjonowanie rodziny wymaga zapewnienia ładu i porządku społecznego, a także 
zagwarantowania jej podstawowych praw oraz obowiązków na tle innych grup 
społecznych. W swoim nauczaniu Prymas wyszczególnił prawa, które przysługują 
rodzinie, m.in. prawo do: prokreacji, wolności wychowania, godziwego bytu, a także 
kształtowania i przekazu wartości kulturowych11. Dodatkowo w nauczaniu Kardy-
nała można wyróżnić, prawo do: wzajemnej służby sobie, pozbawionej sztucznych 
ograniczeń i barier; nierozerwalności węzła małżeńskiego; doskonalenia się za po-
średnictwem rodziny; miłości, wierności, sprawiedliwości, wolności; zgody, pokoju; 
zachowania, kultywowania i rozwoju tradycji swych ojców oraz pamięci rodowej12.

Z prawami rodziny ściśle związane są jej obowiązki i zadania, które winna re-
alizować. Prymas Polski wielokrotnie podkreślał, że rodzina musi być Bogiem silna 
i wypełniać następujące obowiązki:
1  żyć w miłości i pokoju – człowiek spełnia się zarówno w miłości, jak i przez nią, 

a dzięki temu jest gotowy, by służyć i oddać się innym13. W swym nauczaniu Wy-
szyński mawiał: „mąż i żona muszą wszystko uczynić, ażeby między nimi nie było 
rozdźwięku”14;

2. dać życie – „jest to najważniejsza sprawa w życiu rodzinnym i największy zaszczyt. 
Nigdy nie dokonacie niczego więcej. [...] Ale dzieciątko, które wychodzi spod serca 
matki, ma życie wieczne i żyje wiecznie”15;

3. przygotować dzieci do zadań społecznych i obywatelskich – rodzina jest środowi-
skiem, które niewątpliwie ma najlepsze możliwości, by nauczyć swoje potomstwo 
gotowości do zadań społecznych i obywatelskich. Nawet w rodzinie mało wykształ-
conej, w której małżonkowie permanentnie i bez pośpiechu ukazują ważność oraz 
kolejność obowiązków, a także stanowią autorytet kochającej matki i pracującego 
ojca, wówczas obraz ten najlepiej oddziałuje i wkracza w krew małego człowieka16. 
W środowisku, o którym mowa kształtują się wartości społeczne, czyli zaangażo-
wanie, uczciwość, zaufanie, poświęcenie, uczynność, sumienność w realizowanych 
zleceniach, współpraca z drugim człowiekiem oraz umiejętność dzielenia się. 

10 S. Wyszyński, Cele małżeństwa „po katolicku”, „Ład Boży”, 1945, nr 15.
11 A. Skreczko, Troska Prymasa Tysiąclecia o rodzinę..., dz. cyt., s. 45.
12 Tamże, s. 45–46; Z. Struzik, „Rodzina Bogiem silna mocą..., dz. cyt., s. 111.
13 S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. VI (1960), Wyd. Soli Deo, Warszawa 2007, s. 72.
14 S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. VII (1961), Wyd. Soli Deo, Warszawa 2008, s. 365.
15 Tamże, s. 365–366.
16 Tamże, s. 366.
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Ponadto, to w rodzinie dziecko uczy się kultywowania obyczaju i tradycji ojczy-
stych oraz chrześcijańskich17;

4. dać szkołę pracy i oszczędności – rodzice winni wpoić swoim dzieciom, że dzięki 
pracy można dostrzec odbicie swojej wartości, czyli poprzez pracę eksponowana jest 
nasza miłość ku bliźnim, uległość, posłuszeństwo oraz pokora, a także bezinteresow-
ność, duch skupienia, sumienność i roztropność. Podczas wykonywania pracy kształ-
tują się pewne cnoty, które określone są jako cnoty pracy, a mianowicie: cierpliwość, 
długomyślność (nieskwapliwość), wytrwałość, stałość, cichość oraz sumienność18;

5. wychować po Bożemu – „obowiązkiem rodziny jest, wychowując w duchu prawdy, 
pokoju i miłości, w duchu pracowitości i oszczędności, a więc społecznie i po oby-
watelsku, wychować również po Bożemu, aby dzieci wasze z Boga wzięte, do Boga 
były prowadzone i Bogu były oddane”19. Dodatkowo w liście pasterskim do ro-
dziców pisał: „Dziecko Boże ma prawo do takiego wychowania, by je uzdolniono 
do zadań doczesnych i do zjednoczenia w przyjaźni z Ojcem niebieskim. Jest to więc 
wychowanie wszechstronne: zarówno fizyczne, jak duchowe, rodzinne i narodowe, 
umysłowe i religijne, osobiste, społeczne, gospodarcze. Prawo to jest tak silne, że 
nikt nie ma władzy znosić go lub ograniczać”20. Kardynał Wyszyński wskazywał, 
iż odpowiedzialne wychowanie rodzice powinni zacząć już w łonie matki, ponie-
waż jest to czas, gdy kształtuje się zarówno organizm, jak i człowieczeństwo21.
Stefan Wyszyński w swoim nauczaniu kierował się pewnymi kryteriami wycho-

wania chrześcijańskiego, które przyjmował i propagował. Alina Rynio wskazała pięć 
takich kryteriów, a mianowicie:
1. prawda – prawdziwość – prawdą w wychowaniu jest to, co orzeka i odpowiada na 

następujące pytania: Kim jestem? Dlaczego warto żyć i być wychowywanym? Czy 
wychowywać się samemu? Z kolei według Kardynała prawdziwe jest to, co jest 
adekwatne z rzeczywistością, bez pomijania bądź niwelowania czegokolwiek, co 
wpisuje się w wymiar ludzkiego doświadczenia;

2. rozwój i wyzwolenie osoby – wykorzystywanie tego kryterium podczas wychowania 
wskazuje na znajomość dynamiki oraz prawideł ludzkiego wzrastania i rozwoju;

3. użyteczność i relacja z rzeczywistością – skupianie się na tym, co się dzieje obecnie;
4. integralność i wszechstronność – oznacza, że człowiek powinien być wychowywany 

jako całość, a nie wybrany jego „fragment”, np. skupianie się tylko na wychowaniu 
rozumu;

5. przynależność i pozytywność wynikająca z zależności człowieka od Boga – wy-
chowanie ma wprowadzać człowieka w relację do Boga osobowego, tak by był 
w pełni gotowy pójść za Nim i być Mu wiernym22.

17 M. Parzyszek, Rodzina w nauczaniu Stefana..., dz. cyt., s. 226–227.
18 S. Wyszyński, Duch pracy ludzkiej: myśli o wartości pracy, Warszawa 1957, s. 128–129; M. Parzyszek, 

Rodzina w nauczaniu Stefana..., dz. cyt., s. 227.
19 S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. VII..., dz. cyt., s. 366.
20 S. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981, Wyd. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 

Warszawa 1990, s. 51.
21 A. Skreczko, Rodzicielstwo jako dar i zadanie na postawie nauczania Prymasa Stefana Wyszyńskiego 

podczas Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, „Rocznik Teologii Katolickiej”, 2006, t. V, s. 160.
22 A. Rynio, Wychowanie młodzieży w posłudze duszpasterskiej Stefana Kardynała Wyszyńskiego, [w:] 

A. Rynio, M. Parzyszek, Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Prymasa Tysiąclecia, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 245–246; M. Parzyszek, Rodzi-
na w nauczaniu kardynała..., dz. cyt., s. 114.
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3.   Funkcje rodziny
Czasy, w których żył i działał Stefan Wyszyński były okresem przeobrażeń spo-

łeczno-historycznych. Prymas dużo uwagi poświęcał rodzinie i wyróżnił jej funkcję, 
wśród których były, funkcja: prokreacyjna, opiekuńczo-wychowawcza, ekonomiczna, 
religijna, kulturowa oraz socjalizacyjna. 

W liście pasterskim na Wielkanoc 1947 r. Kardynał głosił, że rodzina „jest społecz-
nością do wzajemnej pomocy pomiędzy małżonkami, do przekazywania daru życia. 
Jest ona kolebką życia, nad którą pochylają się Dawca życia wiecznego, najwyższy 
Ojciec ojców, oraz rodzice”23. Rodzice dając życie człowiekowi tworzą mu odpowied-
nie warunki do rozwoju, samodzielności życia, a także odpowiedzialności. Ponadto, 
dostrzegł, że omawiana funkcja jest rozłączana od funkcji seksualnej. Wynikało to 
między innymi z wczesnej inicjacji i edukacji seksualnej, a zaspokajanie potrzeb sek-
sualnych nie oznaczało prokreacji. Z kolei rozwój cywilizacji doprowadził do dużego 
postępu biotechnologii, co pozwala małżonkom na prokreację bez podejmowania 
życia seksualnego. Współcześnie funkcja ta nie ulega poprawie, gdyż coraz częściej 
rodziny są małodzietne (często z przyczyn zawodowych bądź ekonomicznych) lub 
bezdzietne (co również może wiązać się z karierą zawodową)24.

Druga wyróżniona przez Prymasa Polski funkcja – opiekuńczo-wychowawcza – od-
nosiła się to do tego, że rodzina jest podstawowym środowiskiem życia i wychowania, 
przez co jest miejscem, gdzie sprawowana jest opieka i wychowanie oraz tworzone 
są warunki, w których dziecko ma możliwość harmonijnego i wszechstronnego roz-
woju25. W kazaniach świętokrzyskich Wyszyński mówił: „wychowanie człowieka po-
winno zmierzać przede wszystkim w kierunku uszanowania jego osobowości i praw 
poszanowania jego zadań życiowych i obowiązków (...). Musi więc iść po tej linii, aby 
jak najlepiej uzdolnić człowieka do wypełnienia jego zadań i obowiązków na ziemi, 
zgodnie z jego charakterem, godnością i posłannictwem”26. Wypełnienie powyższej 
funkcji może być trudne do zrealizowania ze względu na bezrobocie, biedę, uzależ-
nienia bądź brak życiowej zaradności27.

Z kolei funkcja ekonomiczna związana jest z zaspokojeniem potrzeb material-
nych członków rodziny. O poziomie materialnym życia rodziny wskazuje: sytuacja 
mieszkaniowa, dochody, dostęp do niezbędnych usług i optymalny poziom usług 
społecznych. By zapewnić odpowiedni poziom materialny, rodzice podejmują pracę, 
dzięki której mają możliwość powiększenia środków finansowych. Jednakże trzeba 
uważać, by zachować równowagę, gdyż w przeciwnym razie człowiek narażony jest 
na konsumpcjonizm. Oprócz tego, równie niebezpieczna jest emigracja zarobkowa, 
która z jednej strony poprawia sytuację materialną rodziny, a z drugiej strony ochło-
dzenie i zanik więzi, czego następstwem może być rozpad małżeństwa oraz rozwód28.

Kolejna funkcja – religijna – zdaniem Wyszyńskiego była związana z tym, że ro-
dzina jest miejscem, gdzie formują się przekonania i światopogląd, udzielane jest 
wzajemne wsparcie, członkowie obdarzają się miłością i uczą ról społecznych, a także 
rodzice będąc pierwszymi nauczycielami wskazują swoim dzieciom drogę do Boga. 

23 S. Wyszyński, Nauczanie społeczne..., dz. cyt., s. 38.
24 M. Parzyszek, Rodzina w nauczaniu kardynała..., dz. cyt., s. 68–69.
25 Tamże, s. 69–70.
26 S. Wyszyński, Nauczanie społeczne..., dz. cyt., s. 680.
27 M. Parzyszek, Rodzina w nauczaniu kardynała..., dz. cyt., s. 71.
28 Tamże.
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W omawianej funkcji niezmiernie ważny jest wzór rodziców dla wychowania swo-
jego potomstwa, lecz będą dla nich autorytetem tylko wtedy, gdy będą kierowali się 
prawdą, głosząc ją słowem i wydobywając ją z czystego serca oraz wprowadzając 
w życie zasady scalania miłości i dobroci. Ponadto, niezmiernie ważna jest atmosfera 
w domu i jego wystrój religijny, sposoby praktykowania oraz świętowania istotnych 
uroczystości kościelnych, narodowych, a także rodzinnych29.

Następną wyszczególnioną przez Prymasa funkcją jest funkcja kulturowa. Rodzina 
jest miejscem, w którym gromadzi się i przekazuje wartości kulturowe. Każda rodzina 
ma swoje dziedzictwo kulturowe, przez co może wprowadzić swoje dzieci w normy 
życia społecznego30.

Ostatnia funkcja – socjalizacyjna – wiąże się bezpośrednio z obowiązkiem rodziny, 
czyli wdrażaniem swojego potomstwa w normy życia i współżycia, zapoznaniem 
z zadaniami i obowiązkami oraz realizowaniem właściwych ról społecznych. Rodzina 
formuje system wartości, normy społeczne, a także moralne. Oprócz tego uczy, jak 
należy zachować się wobec drugiego człowieka, wspólnoty, państwa oraz kształtuje 
postawy obywatelskie31.W liście pasterskim na Wielki Post – 1967 r. zaznaczono, iż 
człowiek do pełni rozwoju i istnienia potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem, gdyż 
„bez współżycia z ludźmi człowiek zatrzymuje się niejako w swoim rozwoju, a niekiedy 
wprost dziwaczeje”32. Rodzice realizując omawianą funkcję powinni być ostrożni, 
ponieważ ich dziecko może być pod silnym oddziaływaniem środowiska, dlatego też 
winni nauczyć swoje potomstwo odpowiedzialności za swoje czyny i postępowanie.

Dostrzeżone przez Stefana Wyszyńskiego funkcje pokazują, jak duża odpowiedzial-
ność ciąży na rodzicach, gdyż powinni wpoić swoim dzieciom wartości, tradycje, normy 
i zasady życia społecznego, a także wykształcić w nich postawy rodzinne, religijne 
oraz moralne. W swoim nauczaniu Kardynał dostrzegł, iż realizacja wyszczególnio-
nych przez niego funkcji nie jest prosta i może zmagać się z licznymi trudnościami.

4.   Rola mężczyzny i kobiety
W nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego można zauważyć, że wiele uwagi skupiał on 

na roli ojca w rodzinie. Wielokrotnie zaznaczając, iż to na ojcu ciąży odpowiedzialność 
gatunkowa. Ponadto, każdy ojciec winien ukształtować w sobie cnoty rodzinne, takie 
jak: troskliwość, pracowitość, oszczędność, trzeźwość oraz czystość, a także skrom-
ność. Są to cnoty, dzięki którym ojciec będzie wzorem dla swoich dzieci, zarówno tych 
starszych, jak i młodszych33. Przekazując swojemu potomstwu wartości na bazie mi-
łości i odpowiedzialności, formuje się w nich posłuszeństwo, ale również sprawia, że 
głęboko zakorzeniają się w ich sumieniach, co przyczynia się do wychowania nowego 
pokolenia, w którym ugruntowane są wartości narodowe. Kardynał uznawał, iż ojciec 
w rodzinie to głowa rodziny, czyli odpowiedzialny i potrafiący kierować losami całej 
społeczności rodzinnej. Przyjmując taką postawę, dziecko obserwując swojego ojca 
ma możliwości nauczenia się odpowiedzialności za drugiego człowieka w dorosłym 
życiu. Jednakże Prymas Polski wskazywał, że obowiązkiem ojca jest przepowiadanie 

29 Tamże, s. 72–73.
30 Tamże, s. 74.
31 Tamże, s. 75.
32 S. Wyszyński, Nauczanie społeczne..., dz. cyt.,s. 311.
33 Z. Struzik, Rodzina w obronie życia..., dz. cyt., s. 189–190; Z. Struzik, „Rodzina Bogiem silna mocą..., 

dz. cyt., s. 112; A. Skreczko, Troska Prymasa Tysiąclecia o rodzinę..., dz. cyt., s. 47.



ARTYKUŁY

195

Ewangelii, gdyż otrzymał on dar wiary za pośrednictwem swojej rodziny, a teraz ma ją 
rozprzestrzeniać swoim pociechom. Zadanie to jest posłannictwem, które wywodzi się 
od Boga oraz ma swoje podstawy w Bożym autorytecie. Warto podkreślić, iż autorytet 
ojca w domu rodzinnym formułuje hierarchię wartości. Dzięki niej, wychowywane 
potomstwo akceptuje autorytet ojca, zaznajamia się z kolejnością wzorców w społe-
czeństwie oraz jest w stanie budować społeczeństwo obustronnie się szanujące, a także 
pomagające sobie i wspierające się w relacjach późniejszych pokoleń34. Mężczyzna 
jako ojciec ma zrozumieć, że ojcostwo to dbanie o byt swoich dzieci, zapewnienie 
im bezpieczeństwa, troszczenie się o dobrą atmosferę w domu rodzinnym opartą 
na szacunku oraz miłości do matki. Stefan Wyszyński mówił do mężczyzn: „Patrzcie 
uważnie na męża sprawiedliwego, na stróża Najświętszej Rodziny, na Opiekuna ogni-
ska domowego”35. Powyższe słowa wskazują, aby mężczyźni spełniający się w roli 
ojca i męża brali przykład ze św. Józefa i Boga Ojca36.

Kardynał Stefan Wyszyński w swoim nauczaniu nie zapominał również o mat-
kach, które realizują najwyższe powołanie – przekazanie życia i jego pielęgnowanie. 
Wobec tego nie można kobiety traktować jako „igraszkę na godzinę czy dwie”, lecz 
jako kobietę ofiarującą życie w miłości. Wówczas będzie ona godna szacunku. Dodat-
kowo, wyróżnił fundamentalne zadania skierowane ku matkom, m.in.: wierność Bogu, 
krzyżowi i Ewangelii, wierność w stosunku do macierzyństwa, zachowanie czystości 
obyczajów oraz obronę ducha i kultury narodu polskiego, a także wsparcie Kościoła 
poprzez apostolstwo w rodzinie i środowisku pracy. Podobanie, jak w przypadku 
mężczyzn, Prymas wskazał autorytet dla kobiet, którym powinna być Maryja z Naza-
retu. Kierował również do kobiet takie słowa: „Wy, kobiety, zawsze stójcie na straży 
ogniska domowego, miłości źródeł życia [...]. W ciszy ogniska domowego przekazujcie 
waszym synom i córkom tradycje ojców waszych, przygotowując ich równocześnie 
do niezgłębionej przyszłości”37, które pokazują, jak ważną rolę pełni matka w życiu 
dziecka i rodziny, tworząc odpowiednie warunki do rozwoju.

Z powyższej analizy można dostrzec, że matka ma inną rolę i zadania, a ojciec – 
inne, lecz wspólnie tworzą rodzinę i powinni się w niej wzajemnie wspierać i pomagać 
sobie. Wyszyński apelował, by rodzice wspólnie modlili się o swoje potomstwo, gdyż 
w każdej rodzinie naśladującej Świętą Rodzinę, zaświeci światło Boże. Dzięki temu 
współmałżonkowie dużo łatwiej pokonają wszelkie trudności związane z wychowa-
niem. Oprócz tego, istotna jest uległość posłannictwu i powołaniu macierzyńskiemu, 
a także obecność tak matki, jak i ojca38.

5.   Zagrożenia życia rodzinnego
Prymas dostrzegając, na jakie niebezpieczeństwa narażona jest rodzina zaob-

serwował, iż może mieć to swoje źródło, m.in. w: osłabieniu i negowaniu ważności 
i trwałości małżeństwa i rodziny (np. rozwody, brak wsparcia ze strony współmał-
żonka); zacieraniu kultury rodzicielskiej i obawa przed dzieckiem, a także nadmiar 
seksualizmu i erotyzmu (młodzież bardzo szybko rozpoczyna życie seksualne, przez 

34 Z. Struzik, Rodzina w obronie życia..., dz. cyt., s. 190–191.
35 A. Skreczko, Rodzicielstwo jako dar..., dz. cyt., s. 155.
36 Tamże.
37 A. Skreczko, Troska Prymasa Tysiąclecia o rodzinę..., dz. cyt., s. 48–49.
38 S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. VII..., dz. cyt., s. 187–188; A. Skreczko, Rodzicielstwo jako dar..., dz. cyt., 

s. 157.
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co zanika istota wstrzemięźliwości)39. Wobec powyższych przyczyn Wyszyński 
dokonał podziału zagrożeń dla rodziny na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. 
Wśród zagrożeń wewnętrznych są m.in.: zdrady, egoizm, samolubstwo, moralność 
antykoncepcyjna, lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, brak ducha ofiary, indy-
widualizm, niedbałość, wygodnictwo, rozrzutność oraz powierzchowność. Natomiast 
do zagrożeń zewnętrznych zaliczył: ateizm, laicyzację, alkoholizm, rozwody, a także 
malejącą liczbę urodzeń40.

Chcąc pomóc rodzinom Kardynał stworzył program prorodzinny zawierający spo-
łeczno-ekonomiczne wskazówki, a mianowicie: (1) poprawa płacy ojców, (2) wpro-
wadzenie dodatku wychowawczego dla matek, (3) dowartościowanie ekonomiczne 
dla rodziny dla założeń opiekuńczych oraz (4) skończenie z wyzyskiwaniem ludzi 
pracy. Ponadto, dzięki inicjatywnie Wyszyńskiego, Episkopat Polski uchwalił dwie 
instrukcje (z 12 lutego 1969 i z 11 marca 1975 roku), które umożliwiły powstawanie 
ośrodków poradnictwa rodzinnego i organizowania tzw. kursów przedmałżeńskich41.

W 1967 r. w liście papieskim42 na Wielki Post, Prymas Polski ogłosił program Spo-
łecznej Krucjaty Miłości, którego celem jest odnowa życia codziennego, a także jest to 
zaproszenie ludzi do wpływania miłością w rodzinie, domu, pracy oraz wśród przyja-
ciół, na wakacjach, wszędzie. Program zawiera 10 punktów, które brzmią następująco:

„1.Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego 
człowieka, twojego brata (siostrę).

2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym 
znaleźć coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę 
wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie 
rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy 
wyciągnij rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby 
tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz 

z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj 

ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół”43.
Przytoczony program jest wskazówką, jak winno się traktować i odnosić do drugiego 

człowieka. Rodzina jest miejscem, w którym dziecko uczy się relacji międzyludzkich 

39 M. Parzyszek, Rodzina w nauczaniu kardynała..., dz. cyt., s. 52.
40 Tamże, s. 174; M. Parzyszek, Rodzina w nauczaniu Stefana..., dz. cyt., s. 229, 232; R. Doniec, Kardyna-

ła Stefana Wyszyńskiego troska o rodzinę (na przykładzie listów pasterskich prymasa Polski z lat 1946–
1974), „Horyzonty Wychowania”, 2020, vol. 19, nr 49, s. 38–44.

41 Z. Struzik, „Rodzina Bogiem silna mocą..., dz. cyt., s. 110.
42 S. Wyszyński, Społeczna Krucjata Miłości. List Pasterski Prymasa Polski do Ludu Bożego Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej i Warszawskiej na Wielki Post 1967 RP, Warszawa 1967.
43 Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, https://wyszynskiprymas.pl/abc-spolecz-

nej-krucjaty-milosci/, (dostęp: 07.10.2021); A. Rynio, Wychowanie młodzieży w posłudze..., s. 246.
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oraz wpajane są mu wartości istotne w życiu codziennym. Bazując na prymasow-
skim dekalogu rodzice mają możliwość wychowania swojego potomstwa na dobrego 
człowieka, którego relacje z innymi ludźmi będą opierały się na szacunku i miłości.

Zakończenie
Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski żył w czasach przeobrażeń społeczno-hi-

storycznych, w trakcie których mocno skupiał się na rodzinie i małżeństwie. W swoim 
nauczaniu apelował do rodziców, by wspólnie wspierali się i dbali o więzi oraz relacje 
międzyludzkie, podkreślając, że „rodzina jest Bogiem silna”. Wszystko to, o czym mówił 
Stefan Wyszyński znajduje swoje odbicie i miejsce w dzisiejszym świecie. Dostrzeżone 
przez Prymasa trudności i zagrożenia rodziny występują współcześnie, tak jakby 
przewidział z czym przyjdzie zmierzyć się polskim rodzinom i małżeństwom. Dlatego 
też, by pokonać wszelkie przeciwności, warto byłoby propagować i wprowadzić Jego 
nauczanie w praktyczne działanie.

Streszczenie:
Rodzina w nauczaniu i życiu Stefana Wyszyńskiego była niezmiernie ważna. Uj-

mował on rodzinę, jako wspólnotę osób, której podstawą jest sakrament małżeństwa 
zawarty przez kobietę i mężczyznę. Wielokrotnie mówił, że rodzina jest pierwszą szkołą, 
w której dziecko uczy się rozmawiać z Bogiem, kształtuje w sobie nawyki i wartości, 
a także zasady molarne. Rodzice będąc wzorem dla swojego potomstwa wychowają je 
w duchu religijnym, społecznym, kulturowym oraz moralnym, dlatego tak istotne jest, 
by dbać i chronić ją przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Celem niniejszego artykułu 
jest przeanalizowanie rodziny w nauczaniu Stefana Wyszyńskiego. W związku z tym 
przedstawione będą nie tylko pojęcia rodziny i małżeństwa, ale również jej prawa 
i obowiązki oraz funkcje, które powinny być realizowane przez małżonków. Oprócz 
tego, zaprezentowana będzie rola kobiety i mężczyzny oraz zagrożenia, które czyhają 
na rodzinę. Dodatkowo ukazane zostaną dwa programy: prorodzinny i Społecznej 
Krucjaty Miłości, gdyż ich celem jest poprawa życia rodzinnego.

Słowa kluczowe: Stefan Wyszyński, rodzina, małżeństwo, dziecko

Summary:
The family in the teaching of Cardinal Stefan Wyszyński
The family was extremely important in the teaching and life of Stefan Wyszyński. 

He understood the family as a community of people whose attitude is the sacrament 
of marriage between a woman and a man. He said many times that the family is the 
first school where a child learns to talk to God, develops habits and values, as well as 
molar rules. Parents, being models for their offspring, will raise them in a religious, 
social, cultural and moral spirit, which is why it is so important to care for and pro-
tect them from all dangers. The purpose of this article is to analyze the family in the 
teaching of Stefan Wyszyński. Therefore, not only the concepts of family and marriage 
will be presented, but also its rights and obligations as well as functions that should 
be performed by spouses. In addition, the role of a woman and a man as well as the 
threats that lie in wait for the family will be presented. Additionally, two programs 
will be shown: pro-family and Social Crusade of Love, because their aim is to improve 
family life.

Keywords: Stefan Wyszyński, family, marriage, child
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Znaczenie kompetencji komunikacyjnej 
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teresowań naukowych stanowią pedagogiczne i logopedyczne aspekty edukacji, nauczania i wychowania. 

Wstęp
Ostatnie lata zdominowane zostały przez znaczący postęp w wielu dziedzinach 

nauki. Pojawiają się też nowe, bardziej dojrzałe koncepcje lingwistyczne, np. w za-
kresie kompetencji językowej i komunikacyjnej, co stawia w nowym świetle szeroko 
rozumianą problematykę sprawności językowej. Życie społeczne wymaga od jego 
uczestników znajomości systemu komunikacyjnego, który grupa w ciągu wieków 
skonstruowała i przekazuje swoim członkom, porządkując w ten sposób nieustające 
interakcje między nimi. Najistotniejszą rolę w tych relacjach należy przypisać językowi.

1.   Komunikacja jako najważniejsza kategoria ludzkiego funkcjonowania
Proces słownego porozumiewania, czyli komunikacja językowa słowna, składa 

się z kilku lub nawet kilkunastu następujących po sobie aktów mowy, zaistniałych 
w wyniku szybkich zmian ról nadawcy i odbiorcy. Inaczej, w toku porozumiewania się 
przekazywane są komunikaty słowne (wypowiedzi). Zachowania językowe (mowa), 
rozumiane jako byt biologiczny, psychologiczny i społeczny jednocześnie, można 
utożsamiać z komunikacją językową. 

Komunikacja językowa to przesyłanie ciągów językowych, złożonych zwykle 
z wielu wypowiedzeń. Taką podstawową jednostką komunikacyjną jest tekst. Uczest-
nicy procesu komunikacji porozumiewają się nie tylko za pomocą tekstów. Wartość 
komunikacyjną mają też różne elementy pozajęzykowe. W żywej mowie jest to gesty-
kulacja, mimika, otoczenie i sytuacja, w której wszystko się rozgrywa. W przypadku 
tekstów pisanych ważny jest kontekst historyczny czy kulturowy. Tekst językowy wraz 
z całym kontekstem nazywamy dyskursem. Uczestnictwo w dyskursie jest właściwe, 
jeżeli uczestnicy aktu komunikacyjnego są w stanie właściwie odczytać i zinterpre-
tować wszystko, co jest zawarte w tekście i wokół niego. Dyskurs zatem to złożone 
zjawisko komunikacyjne, na które składa się tekst oraz elementy ekstralingwistyczne, 
niezbędne do zrozumienia tego tekstu1.

1 J. Ożdżyński, J. Surowaniec, Teoria i praktyka terminologii logopedycznej, Wyd. Naukowe Akademii Pe-
dagogicznej, Kraków 2000, s. 33.
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Komunikacja językowa jest przedmiotem badań wielu dyscyplin wiedzy, dlatego 
też we współczesnej socjolingwistyce coraz częściej mówi się nie o procesie porozu-
miewania, lecz o dyskursie, komunikacji językowej czy interakcji społecznej.

Komunikacja jest jedną z najważniejszych kategorii ludzkiego funkcjonowania. 
Stanowi ona zarówno przejaw, jak i warunek życia społecznego. Samo słowo komu-
nikacja oznacza porozumiewanie się, przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości2. 
Zdaniem P. G. Zimbardo komunikowanie, porozumiewanie się to proces, dzięki któ-
remu jednostka otrzymuje i przekazuje informacje. Tymi informacjami mogą być fakty, 
myśli lub uczucia; można je przekazywać różnymi sposobami, np. za pomocą mowy, 
gestów, symboli obrazkowych lub symboli pisma3.

Każdy jednak tekst, bez względu na jego wartość, reprezentuje najwyższy stopień 
złożoności językowej, toteż posługiwanie się tekstem, zarówno od strony nadawcy 
jak i odbiorcy, daje nam najwięcej informacji o kompetencji użytkownika języka. 
Kompetencja językowa to zdolność swobodnego posługiwania się danym językiem, 
możliwość porozumiewania się w nim i wyrażania za jego pomocą wszystkiego, co 
byśmy chcieli wyrazić. Najważniejsze znaczenie ma jednak kompetencja komunika-
cyjna, czyli zdolność wykorzystania języka jako narzędzia porozumiewania się, wy-
korzystania go w założonym celu, dostosowania środków językowych do aktualnej 
sytuacji w ramach aktu mowy. Poziom kompetencji językowej jest zróżnicowany wśród 
użytkowników języka. Wiadomo, że w wyższym stopniu praktyczną wiedzę językową 
mają dorośli ludzie, niż małe dzieci. Poziom kompetencji zależy od też od wykształ-
cenia człowieka, jego indywidualnych predyspozycji, własnego stosunku do języka, 
a także od stanu zdrowia4.

Sprawne posługiwanie się mową to jeden z warunków aktywnego i twórczego 
uczestnictwa w życiu dorosłego społeczeństwa. Dlatego problem prawidłowego 
rozwoju mowy nabiera znaczenia już w odniesieniu do wieku dziecięcego. Jednocze-
śnie, wraz ze zwiększającym się udziałem jednostki w życiu społecznym, kształtuje 
się i rozwija sprawność interakcyjna. Sprawność ta pozwala człowiekowi istnieć 
w grupie społecznej, rozumieć relacje zachodzące między uczestnikami życia spo-
łecznego i skutecznie realizować własne intencje. Warunkiem rozwoju sprawności 
interakcyjnej jest kompetencja komunikacyjna. 

Praktyka logopedyczna ma budować kompetencje (językową i komunikacyjną), 
bądź usprawniać realizację aktów komunikacyjnych bądź wreszcie budować kom-
petencje i usprawniać realizację. Tak pojęta logopedia mieści się w ramach szerokiej 
dyscypliny wiedzy, którą wyodrębnia się terminami komunikacja językowa albo me-
talingwistyka i której przedmiotem są wszelkie zachowania językowe.

Mowa jest złożoną czynnością psychiczną i w powstawaniu jej bierze udział wiele 
struktur organizmu, zlokalizowanych zarówno centralnie, jak i na obwodzie. Czynność 
ta zależy od stanu aparatu wykonawczego mowy, który jest niezbędny do prawidłowej 
artykulacji, od aparatu odbiorczego, warunkującego możliwość recepcji dźwięków oraz 
od udziału mechanizmów psychologicznych związanych z rozpoznawaniem znaczenia 

2 Słownik wyrazów obcych, red. naukowy J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980, s. 374.
3 P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, tłum. E. Czerniawska i in., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, 

s.169–170.
4 E. Łuczyński, Mowa a język. Podstawy językowe neurologopedii, [w:] Podstawy neurologopedii, red. 

T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s.38–40 
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słyszanych lub wypowiadanych dźwięków, wyrazów czy zdań. Czynność nadawania 
i odbioru mowy zależne są więc od budowy i funkcjonowania ośrodkowego układu 
nerwowego, narządów mowy, narządu słuchu. 

W komunikowaniu się ludzi wyodrębniamy następujące płaszczyzny przekazu 
informacji – kanał językowy i kanał komunikacji niewerbalnej. Mówienie polega na 
opanowaniu dwóch podstawowych umiejętności: rozumienia znaczenia słów, ich 
układów gramatycznych, a także wypowiadania dźwięków mających określone zna-
czenie. Podczas pełnego komunikowania się istotny jest nie tylko odpowiedni dobór 
treści, ale również sposób ich przekazywania zarówno na płaszczyźnie segmentalnej, 
jak i suprasegmentalnej5.

Cechy suprasegmentalne wyzwalają także pośrednio reakcje uczuciowe słucha-
cza, pobudzają jego wyobraźnię, a więc poprzez nie realizowana jest również funkcja 
impresywna języka. A zatem umiejętność słuchowego postrzegania zjawisk fonetycz-
nych, a także ich właściwa realizacja są niezwykle ważne w procesie komunikowa-
nia się. Za wrażliwość na zjawiska fonetyczne odpowiada dobrze rozwinięty słuch 
fonetyczny6. Warunkuje on nie tylko pełne rozumienie, ale także sprzyja wymowie 
zgodnej z zasadami kultury żywego słowa. Usprawnianie słuchu fonetycznego uwraż-
liwia na piękno mowy oraz czyni wypowiedzi bardziej wyrazistymi i pełniejszymi 
pod względem barwy. 

Poprawność suprasegmentalna jest w równym stopniu ważna dla prawidłowej 
wymowy, jak i poprawność segmentalna. Naruszenie norm suprasegmentalnych 
czyni wypowiedź nie tylko nieprzyjemną dla ucha odbiorcy, ale może również za-
kłócić proces komunikacji językowej, gdyż wypowiedź może zostać źle zrozumiana.

Tak więc, w myśl współczesnych interpretacji lingwistycznych w obrębie mowy 
da się wyróżnić sferę zachowań wspólnych, łączących wszystkich uczestników 
życia grupy społecznej i sferę zachowań indywidualnych, przynależnych poszcze-
gólnym jej członkom. Sferę zachowań wspólnych wyznacza kompetencja językowa 
– wiedza pozwalająca budować zdania gramatycznie poprawne i kompetencja ko-
munikacyjna – wiedza umożliwiająca budowanie sensownych wypowiedzi. Sfera 
zachowań indywidualnych zaś ujawnia się jako swoista dla każdego członka grupy, 
uwarunkowana psychicznymi i fizycznymi możliwościami mówiących, realizacja 
zdań i wypowiedzi7.

Mowy nie wolno utożsamiać wyłącznie z komunikacyjnymi zachowaniami czło-
wieka lub z jedynie biologicznie postrzeganym procesem mówienia. Jest ona bytem 
złożonym z kompetencji językowej, komunikacyjnej oraz procesu realizacji owych 
kompetencji. Pojęcie to należy utożsamiać z komunikacją językową. W mowie wy-
różniamy trzy podstawowe kody: językowy, parajęzykowy i niejęzykowy8. W kodzie 
językowym najistotniejszy wydaje się aspekt społeczny, chociaż indywidualne cechy 
mówiącego i słuchacza nie pozostają bez wpływu na proces komunikowania się. Nie 

5 E. Słodownik-Rycaj, O mowie dziecka, czyli jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwo-
ju, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2000, s. 76–78.

6 B. Rocławski, Słuch fonemowy i fonetyczny, Wyd. Gdańsk, Gdańsk 1991.
7 S. Grabias, Perspektywy opisu zaburzeń mowy, [w:] Zaburzenia mowy, red. S. Grabias, Wyd. Uniwersy-

tetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 15.
8 B. Kaczmarek, Pozajęzykowe aspekty porozumiewania się, [w:] Komunikacja – mowa – język w diagno-

zie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, red. E.M. Minczakiewicz, Wyd. Na-
ukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, s. 19–24.
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bez znaczenia są też czynniki kulturowe, gdyż warunkują one odpowiedni dobór 
słownictwa, korelując ze składnią i stylem wypowiedzi. 

Kształtowanie się i rozwój mowy mają ścisły związek z rozwojem społecznym. 
Mowę można zatem rozpatrywać jako środek służący uspołecznieniu i komunikacji 
międzyludzkiej, czyli jako złożoną i specyficznie zorganizowaną formę świadomej 
działalności, w której uczestniczą dwa podmioty – nadawcze i odbiorcze wypowiedzi.

2.   Komunikacja a kompetencje językowe
Komunikację językową warunkują trzy typy kompetencji: kompetencja językowa, 

kompetencja komunikacyjna i kompetencja kulturowa. O nabywaniu i rozwoju wymie-
nionych rodzajów kompetencji oraz sposobach ich wykorzystania decydują określone 
sprawności biologiczne i komunikacyjne czynności umysłowe9. Sprawności biolo-
giczne, przybierając formę procesów percepcyjnych i realizacyjnych, formują umysł 
człowieka i wpływają na jakość jego funkcjonowania w środowisku. Komunikacyjne 
czynności umysłowe natomiast przyjmują postać sprawności realizacyjnych. Układ 
percepcyjnych i realizacyjnych sprawności biologicznych obejmuje: sprawny słuch 
fizyczny, fonetyczny, fonematyczny i prozodyczny, mobilny mózg, wydolną pamięć, 
odpowiednio działający obwodowy układ nerwowy, a także mięśniowe i kostne 
układy narządów mowy. Umysłowe sprawności realizacyjne, w skład których wcho-
dzą: sprawność systemowa (umiejętność konstruowania poprawnych gramatycznie 
zdań) i sprawność komunikacyjna (umiejętność operowania językiem w rozmaitych 
sytuacjach życia społecznego), są sposobami użycia wspomnianych kompetencji (języ-
kowej, komunikacyjnej, kulturowej) wytworzonych wcześniej w umyśle jednostki10. 
Kompetencje oraz sprawności językowe czy komunikacyjne to najistotniejszy obszar 
badawczych i praktycznych działań logopedii. 

Istota ludzka, obdarzona konkretnymi sprawnościami biologicznymi, nabywa 
dane kompetencje tylko i wyłącznie w kontakcie z grupą społeczną, w której prze-
bywa i wzrasta. Język oraz komunikację językową trudno zatem ograniczyć do sumy 
warunkujących je czynników, gdyż stanowią one ich kumulację.

Opanowanie systemowej sprawności językowej na poziomach: fonologicznym, 
morfologicznym, składniowym, sprawności sytuacyjnej, społecznej i pragmatycznej to 
warunek rozumienia innych ludzi oraz bycia zrozumianym. Zdolność biegłego posługi-
wania się językiem stanowi fundament sukcesów szkolnych, a później zawodowych, gdyż 
rodzaj kodu językowego w dużej mierze determinuje możliwości życiowe człowieka.

W rozwoju mowy ciągle obserwuje się doskonalenie umiejętności posługiwania 
się nią jako środkiem komunikowania, które człowiek nabywa w ciągu swego życia 
osobniczego w kontakcie z mówiącymi ludźmi11. Ważnym elementem właściwego 
odbioru każdego człowieka jest sposób, w jaki on się komunikuje, a zwłaszcza pra-
widłowość jego wypowiedzi. 

9 G. Jastrzębowska, Lingwistyczne, biomedyczne i psychologiczne ujęcie mowy, [w:] Logopedia. Pytania 
i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, T. 1: Interdyscyplinarne podstawy logopedii, red. T. Gałkowski, G. Ja-
strzębowska, Wyd. II zmienione i poszerzone, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 301–385.

10 S. Grabias, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania lo-
gopedycznego, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Wyd. Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 15–73.

11 B. Rocławski, Podstawy wiedzy o języku polskim dla pedagogów i logopedów szkolnych, Uniwersytet 
Gdański, Gdańsk 1983.
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Na percepcję mowy wpływa cały szereg czynników, w tym między innymi cechy 
prozodyczne oraz staranność artykulacyjna, rytmizacja wypowiedzi, gesty foniczne. 
Każdy z czynników wpływa bezpośrednio lub pośrednio na percepcję mowy12.

Prozodia jest działem fonetyki i fonologii opisującym cechy (właściwości) supra-
segmentalne języka (m.in. akcent, intonację, iloczas, tempo, siłę, wysokość i barwę 
głosu itp.), charakteryzujące sylabę (jako całość) w opozycji do innych sylab w danym 
wypowiedzeniu13. Warunkiem właściwej percepcji mowy przez odbiorcę jest w dużej 
mierze odpowiednia dynamiczno-rytmiczna organizacja mówienia, oparta na współ-
istnieniu i wzajemnym uzupełnianiu się wszystkich cech prozodycznych.

Niezbędnym warunkiem efektywnej percepcji mowy, a przede wszystkim jej 
odpowiedniego rozczłonkowania i rozumienia, jest właściwa organizacja struktury 
dynamiczno-rytmicznej oraz rytmiczno-melodycznej każdej wypowiedzi ustnej. Sy-
gnałami tej organizacji są cechy prozodyczne – czynniki foniczne o charakterze po-
nadsegmentalnym, będące atrybutami nie pojedynczych głosek, lecz sylab lub ciągów 
sylab i zapewniające odpowiednią segmentację i rytmizację wypowiadanego tekstu. 
Komponują się one zazwyczaj w wypowiedzi w taki sposób, że pewna jej część jest 
specjalnie wyróżniana14.

Warunkiem pełnego komunikowania jest nie tylko odpowiedni dobór treści, ale 
także sposób ich przekazywania zarówno w płaszczyźnie segmentalnej (odnoszącej 
się do dźwięków mowy), jak i suprasegmentalnej (realizowanej przez melodię, akcent, 
rytm). Właściwe wykorzystanie elementów prozodycznych warunkuje osiąganie 
zamierzonego celu mówcy. I tak poprawne akcentowanie sprzyja uchwyceniu przez 
odbiorcę sensu wypowiedzi. Akcent logiczny wskazuje, które człony są szczególnie 
ważne ze względu na sens i które mówiący stara się szczególnie podkreślić. Charak-
terystyczna dla każdej wypowiedzi struktura rytmiczno-melodyczna jest informacją 
o jej rozczłonkowaniu składniowym, czyli informuje o liczbie i rodzaju składających 
się na nią zdań i fraz, wskazuje granice wypowiedzenia, sygnalizując jego koniec lub 
ciąg dalszy. Zmiany intonacji, czyli wysokości tonu podstawowego, pokazują również, 
które fragmenty tekstu są szczególnie ważne. Intonacja pozwala słuchaczowi zoriento-
wać się w intencji nadawcy. Pozwala ustalić, czy oczekuje się od niego kontynuowania 
wypowiedzi, czy też jakiegoś rodzaju działania.

Poprzez prozodię realizowana jest również funkcja ekspresywna, czyli wyrażane są 
stany psychiczne mówiącego takie jak gniew, radość, smutek oraz stosunek do własnej 
wypowiedzi. Służą temu zmiany tempa wypowiedzi, wzmacnianie, ściszanie głosu, 
wprowadzanie pauz, przedłużanie dźwięków oraz modulowanie melodii. Teksty na-
cechowane emocjonalnie odznaczają się znacznie większymi wahaniami melodii niż 
wypowiedzi neutralne15. Siła głosu powinna być dostosowana do miejsca i audytorium. 

Właściwe, świadome wykorzystywanie cech prozodycznych mowy oraz umie-
jętne i sprawne posługiwanie się nimi przez nadawcę w wypowiedzi ustnej, zarówno 
spontanicznej, jak i uprzednio przygotowanej, świadczy o jego wysokiej kompetencji 

12 S. Grabias, Mowa i jej zaburzenia, „Logopedia” 2000, nr 28, s. 32.
13 Z. Adamiszyn, A. Walencik-Topiłko, Logopedia artystyczna, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi, t. 2: 

Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opo-
le 2003, s. 807–825.

14 Tamże, s. 813.
15 B. Wierzchowska, Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wyd. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kra-

ków-Gdańsk 1980.
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komunikacyjnej i bezwzględnie przyczynia się do skutecznego realizowania założonej 
funkcji językowej oraz osiągania zamierzonego celu wypowiedzi.

3.   Komunikacja w zawodzie pracownika socjalnego
Mowa odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu człowieka. Jest atutem w nawią-

zywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi 
narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć czy 
upodobań. Jest również świadectwem intelektu i kultury. Wykształcenie sprawności 
komunikacyjnej nie odbywa się jednak bez kontaktu ze środowiskiem społecznym. 
Przebieg tego procesu w równym stopniu zależy od czynników biologicznych, jak 
i społecznych. 

Praca socjalna to zawód pełen wyzwań, ale i możliwości16. Celem budowania re-
lacji jest uzyskanie zaufania klienta i wiary w pracownika socjalnego oraz w usługi, 
które ma on do zaoferowania, natchnięcie klienta nadzieją, zbudowanie układu wza-
jemnego inwestowania w proces przemian oraz wytworzenie partnerstwa między 
klientem a pracownikiem socjalnym. Relacja taka jest podstawą, na której opierają się 
wszystkie inne aspekty rozwiązywania problemów. Pośród umiejętności o charakte-
rze interpersonalnym, które konieczne są do rozwijania relacji profesjonalnych jest 
odpowiedni poziom empatii, sympatii, zaufania szacunku i wsparcia, tak aby zaan-
gażować klienta w efektywne relacje i komunikowanie się. Pracownik socjalny musi 
zatem wykorzystać relację profesjonalną, które charakteryzować będzie partnerstwo, 
jak i nadzieję na pozytywne rezultaty, do podtrzymywania motywacji klienta. Musi 
posiadać określone predyspozycje charakterologiczne ułatwiające wykonywanie tego 
zawodu. Chodzi tutaj głównie o predyspozycje i umiejętności społeczne (komunikacji, 
współpracy, mediacji, słuchania, itp.) oraz intrapersonalne (np. radość życia, twór-
czość, otwartość, itp.)17 W żadnym innym zawodzie nie bierze się tak bardzo pod 
uwagę interakcji między ludźmi i ich społecznym oraz kulturowym środowiskiem, 
jak w pracy socjalnej. Pracownicy socjalni są odpowiedzialni za ich własne etyczne 
zachowanie, jakość swoich działań oraz ciągłe pogłębienie wiedzy i umiejętności 
komunikacyjnych. Wiedza, umiejętności i postawy to trzy wymiary umożliwiające 
dość precyzyjny opis charakteru i specyfiki zawodu pracownika socjalnego. Umie-
jętności niezbędne do profesjonalnego wykonywania zawodu pracownika socjalnego 
są określane w większości wywiadów bardzo podobnie, choć i tu można wyodrębnić 
pewne ich kategorie. Pierwsza grupa obejmuje umiejętności związane ze skutecznym 
komunikowaniem się: umiejętność (łatwość) nawiązywania kontaktu z klientem, 
słuchania czy wysłuchania, prowadzenia rozmowy. Drugą kategorię stanowią umie-
jętności związane z metodyką i techniką pracy socjalnej, wreszcie trzecia grupa, to te 
umiejętności, które dotyczą sprawności działania pracownika socjalnego18. 

Dążenie do pojmowania intencji drugiego człowieka, jak też zrozumienie złożo-
ności wysyłanych komunikatów są podstawowym warunkiem działania pracownika 

16 B. Dubois, K. Krogsrud Miley, Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, t. II, Wyd. Interart, Warszawa 
1996, s.139–180.

17 A. Olubiński, Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Edukacyj-
ne Akapit, Toruń 2004, s.41–71.

18 A. Olech, O miejscu etyki w standardach profesjonalnych pracowników socjalnych, [w:] Wprowadzenie 
do pomocy społecznej. Wybrane zagadnienia, red. T. Kaźmierczak, M. Łuczyńska, Wyd. Interart, War-
szawa 1996, s.163–172.
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socjalnego w relacjach z innymi. Posiadanie określonych kompetencji komunikacyjnych 
pozwoli na osobistą ekspresję przeżyć, nadawanie indywidualnych znaczeń określonym 
sytuacjom ważnym w życiu jednostki oraz przyczyni się do ekspresji osobistych znaczeń, 
a także rozumienia i interpretowania znaczeń nadawanych przez innych. Dysponowanie 
kompetencjami komunikacyjnymi, bez względu na teoretyczny sposób ich ujmowania, 
jest podstawowym warunkiem działania człowieka w relacjach z innymi osobami. 

W obliczu reform społecznych i ekonomicznych ludzie stawiają sobie coraz wyższe 
poprzeczki na gruncie prywatnym czy zawodowym. Rosną wymagania dotyczące 
dbałości o wizerunek różnych mediów, firm, instytucji użytku publicznego poprzez 
kreowanie rozwoju osobistego jej pracowników. Jednym z elementów tego wizerunku 
jest poprawna, aktywna i skuteczna komunikacja. Efektywne porozumiewanie się 
umożliwia sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie, jest źródłem radości i satys-
fakcji płynącej z umiejętności nawiązywania i podtrzymywania wartościowych kon-
taktów z innymi, warunkuje odniesienie sukcesu w różnych sferach życia. Tak więc, 
logopedzi wspierają proces szeroko rozumianej komunikacji społecznej. Interesujące 
nas obecnie reguły budowania wypowiedzi, podobnie jak i reguły gramatyczne, tkwią 
w umysłach uczestników życia społecznego i stanowią o ich kompetencji komuni-
kacyjnej. Są zatem wynikiem socjalizacji jednostki, a więc wiedzą nabytą w trakcie 
uczestnictwa jednostki w życiu różnych grup społecznych. Komunikowanie się sta-
nowi podstawę relacji międzyludzkich, jest ważnym składnikiem życia społecznego 
i zawodowego każdego człowieka.

Streszczenie:
Komunikacja to jedna z ważniejszych kategorii ludzkiego funkcjonowania, stano-

wiąca zarówno przejaw, jak i warunek życia społecznego. Wraz ze zwiększającym się 
udziałem jednostki w życiu społecznym, kształtuje się i rozwija sprawność interakcyjna. 
Sprawność ta pozwala człowiekowi istnieć w grupie społecznej, rozumieć relacje zacho-
dzące między uczestnikami życia społecznego i skutecznie realizować własne intencje. 

O znaczeniu umiejętności posługiwania się językiem dla rozwoju człowieka nie 
trzeba przekonywać. Dla współczesnego człowieka istotna okazuje się kompetencja 
komunikacyjna, od której zależy nie tylko powodzenie w szkole, ale także osiągnięcia 
zawodowe i cała kariera życiowa. W obliczu reform społecznych i ekonomicznych 
ludzie stawiają sobie coraz wyższe poprzeczki na gruncie prywatnym czy zawodowym. 
Rosną wymagania dotyczące dbałości o wizerunek różnych mediów, firm, instytucji 
użytku publicznego poprzez kreowanie rozwoju osobistego jej pracowników. Jednym 
z elementów tego wizerunku jest poprawna, sprawna i skuteczna komunikacja. Tak 
więc, logopedzi wspierają proces szeroko rozumianej komunikacji społecznej.

Słowa kluczowe: komunikacja językowa, kompetencja językowa, kompetencja 
komunikacyjna, kompetencja kulturowa, dyskurs, pracownik socjalny.

Summary:
Significance of communicative competence in a social work profession
The issues of the importance of language communication in a social worker’s 

profession are discusses in the article. Communication is are of the most important 
categories of human life being both the expression and condition of social life. With 
the increasing participation of any individual in the society, the interactive efficiency 
is formed and developed. It allows a man to exist in a social group, understand the 
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relationships among the participants of social life and successfully accomplish their 
own objectives.

There is no need to convince anyone of the importance of language in human 
development. Communicative competence is important for each and every person, 
since this ability has a major influence not only on people’s performance at school, 
but also on their success at work and the path of their career. In the face of social 
and economic reforms, people raise their private and occupational standards higher. 
Requirements concerning attention paid by different media, firms and public institu-
tions to their image by creating personal development of their employees. One of the 
elements of this image is correct, efficient and effective communication. In the way, 
speech therapists support the process of widely understood social communication.

Keywords: linguistic communication, language competence, communicative com-
petence, cultural competence, discourse, social worker.
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Trudności szkolne dzieci 
z zaburzeniami mowy 

pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych 
w sferze wychowawczo-opiekuńczej. 

Analiza badań własnych

Dr Agata Jałowiecka-Frania – Szkoła Podstawowa nr 52  
im. Małego Powstańca w Częstochowie

Dr nauk społecznych. Ukończyła: Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedago-
giczną na Uniwersytecie Śląskim (kierunek: logopedia), Podyplomowe Studium Neurologopedii w Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki 
na Uniwersytecie Śląskim, Studia Podyplomowe w zakresie surdopedagogiki oraz tyflopedagogiki w Gór-
nośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Jej zainteresowa-
nia badawcze skupiają się wokół logopedii oraz pedagogiki specjalnej, a zwłaszcza wsparcia osób z różny-
mi rodzajami i stopniami niepełnosprawności w obszarze ich funkcjonowania społecznego. Jest autorką 
lub współautorką wielu publikacji o powyższej tematyce.

Wstęp
Aktywność werbalną dziecka podczas danej jednostki lekcyjnej implikuje szereg 

rozmaitych czynników, np. rozwój psychiczny, procesy myślowe i poznawcze (pamięć, 
spostrzeganie, uwaga), osobowość (charakter, postawy, temperament, zdolności, za-
interesowania), komponenty konkretnej sytuacji socjolingwistycznej, liczba i jakość 
odbieranych bodźców biologicznych czy środowiskowych1. Niebagatelną rolę pełnią 
tu także aspekty motywacyjne związane z oceną szkolną. Motywacja wewnętrzna sty-
muluje ucznia do wysiłku, wyzwala chęć przezwyciężania trudności, wzbudza zainte-
resowanie przedmiotem, kształtuje przekonanie o osobistym i społecznym znaczeniu 
posiadanych wiadomości i umiejętności. Brak motywacji lub motywacja zewnętrzna 
(przymus działania) wywołane m.in. niesprzyjającą atmosferą wychowawczą, zabu-
rzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami mowy, różnorodnymi dysfunkcjami indywi-
dualnymi, nadmiernym liberalizmem bądź przesadnymi wymaganiami nauczycieli 
sprawiają, iż dziecko nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, nie odrabia prac 
domowych, nie przygotowuje się do zajęć, izoluje się od grupy rówieśniczej2. Na ak-

1 M. Mnich, Modelowe ujęcie determinantów aktywności werbalnej dziecka w młodszym wieku szkolnym, 
[w:] Problemy edukacji lingwistycznej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej „Problemy 
edukacji lingwistycznej” Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, dnia 15–17 listopada 1996 r., red. 
naukowa: Maria Teresa Michalewska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999, s. 141–145.

2 Z. Skorny, Psychologia wychowawcza dla nauczycieli, Wydanie II, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicz-
ne, Warszawa 1992, s. 155–160; Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, pod red. Marii Żebrowskiej, 
Wydanie X, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa 1980, s. 639–641. 
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tywność językową jednostki rzutuje poziom jej kompetencji komunikacyjnej, a przede 
wszystkim sprawność systemowa, czyli: artykulacja zgodna z normą wymawianiową, 
bogaty zasób leksykalny, budowanie zdań poprawnych gramatycznie, umiejętności 
redakcyjne oraz kompozycyjne. Problemy w konstruowaniu tekstu w połączeniu z kry-
tyczną oceną produkowanych wypowiedzi ze strony nauczyciela i kolegów skutkują 
wycofywaniem się z kontaktu werbalnego. Tylko bowiem przyjazny klimat środowi-
ska szkolnego, zapewniający akceptację, aprobatę, poczucie bezpieczeństwa, pozwoli 
uczniowi z zaburzeniami mowy wyrażać własne myśli, spostrzeżenia, pragnienia, jak 
i aktywnie uczestniczyć w procesie porozumiewania się międzyludzkiego3. Niezrozu-
miałość wypowiedzi przez odbiorcę, brak pozytywnych wzmocnień interlokutorów, 
kojarzenie aktu mowy jedynie z odczuciami przykrymi, nieprzyjemnymi powodują 
unikanie, a nawet lęk przed werbalizacją4. Nieprawidłowa artykulacja sprawia, iż 
komunikacja interpersonalna staje się nieskuteczna i niesatysfakcjonująca. 

Trudności uczniów z zaburzeniami mowy, przejawiające się zakłóceniami w kon-
taktach koleżeńskich, niekorzystnymi pozycjami w klasie szkolnej, nieakceptacją 
emocjonalną grupy, przypisywaniem dzieciom z dysfunkcjami pejoratywnych cech 
i właściwości, wynikają z szeregu rozmaitych czynników, jak np.:
− rodzaj i stopień zaburzenia mowy;
− porażki edukacyjne;
− nieprawidłowości w sferze emocjonalnej i osobowościowej;
− zaburzenia funkcjonowania społecznego;
− nieprzychylne nastawienie nauczycieli;
− nieprzyjazne postawy rówieśników5.

Zaburzenia mowy skutkujące poważnymi ograniczeniami procesu porozumie-
wania się językowego implikują problemy w zakresie nawiązywania poprawnych 
stosunków z otoczeniem. 

Odrzucenie jednostki w zespole klasowym determinują następujące elementy:
– niekorzystne warunki środowiska rodzinnego – niepełna struktura rodziny, alko-

holizm, przemoc, demoralizacja, zła atmosfera wychowawcza, niewysoki poziom 
kultury rodziców, ich niska pozycja społeczna i zawodowa, wyznawane poglądy, nie-
właściwe relacje rodziny z najbliższym otoczeniem, odtrącenie emocjonalne dziecka, 
negatywne wzorce i praktyki rodzicielskie (np. kary fizyczne, brak zainteresowania 
dzieckiem, niezaspakajanie jego potrzeb, zaabsorbowanie własnymi sprawami);

– wiek, płeć, zaniedbany wygląd zewnętrzny, niezamożność, przewlekła choroba, 
odmienność fizyczna lub psychiczna, różnice etniczne, rasowe czy językowe;

– wczesnodziecięce zaburzenia rozwojowe (ADHD, autyzm), nieprawidłowe zacho-
wanie wywołane zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, zaburzenia mowy, 
kłopoty internalizacyjne i eksternalizacyjne;

3 J. Palacz, I. Michalak-Widera, B. Bełko, K. Węsierska, Mowa jako narzędzie ekspresji dziecka, [w:] Ekspre-
sja twórcza dziecka. Konteksty – Inspiracje – Obszary realizacji, pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Ma-
zepy-Domagały, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w My-
słowicach, Katowice 2004, s. 163. 

4 E. Słodownik-Rycaj, O mowie dziecka, czyli jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwo-
ju, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2000, s. 64–65.

5 E.M. Skorek, Dzieci z zaburzeniami mowy wśród rówieśników w klasie szkolnej, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2000, s. 7–11. 
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– iloraz inteligencji, niska samoocena i samoakceptacja, brak poszanowania godności 
osobistej, wysoki poziom lęku, niedojrzałość, nieobecność uzdolnień;

– poczucie wyobcowania i osamotnienia, alienacja, wycofanie społeczne, niepokój, 
zahamowanie, nieśmiałość, izolacja;

– percepcja własnej pozycji społecznej, a także oczekiwań sukcesu bądź niepowo-
dzeń, podatność na załamania emocjonalne, impulsywność, szybkie zniechęcanie 
się wobec napotkanych trudności, brak zaufania do siebie i innych;

– wpływ grupy – tyranizowanie, nękanie rówieśnicze, złośliwości, uszczypliwe 
uwagi, ostentacyjna niechęć grupy, unikanie przez członków zespołu klasowego 
wszelkich interakcji (np. wspólnych gier, zabaw, pracy, siedzenia w jednej ławce), 
ogólna atmosfera i klimat panujący w grupie;

– kłótliwość, zaczepność, awanturnictwo, hałaśliwość, wybuchy złości, zgryźliwość, 
poczucie frustracji, nadaktywność, zachowania o podłożu nerwicowym (np. ogry-
zanie paznokci, jąkanie się, mówienie do siebie), nieumiejętność pogodzenia się 
z porażką, niewypełnianie obowiązków uczniowskich, popadanie w konflikty 
rówieśnicze;

– agresywność, rozwiązywanie problemów przy użyciu siły, nieprzychylny stosu-
nek wobec kolegów, stosowanie gróźb, dokuczliwość, zachowania ofensywne, 
niedostosowywanie się do przebiegu zabaw i ich zakłócanie, przeszkadzanie 
innym w zdobywaniu wiedzy, skarżenie, obmawianie, używanie wulgaryzmów, 
wyśmiewanie, przezywanie, plotkowanie, pyskowanie, wyłudzanie, wykorzysty-
wanie członków grupy;

– zrażanie innych własnym zachowaniem, świadome zwracanie na siebie uwagi, 
zarozumiałość, pyszałkowatość, przemądrzałość, zazdrość, zawiść, chimeryczność;

– nieprzestrzeganie reguł i norm społecznych, nieudzielanie pomocy koleżeńskiej, 
nieobowiązkowość, nierzetelność, brak zainteresowań czy tematów wspólnych 
z rówieśnikami, nieaktywność pozalekcyjna i pozaszkolna;

– egocentryzm, egoizm, skupianie się na osobistych celach, problemach i rozterkach 
wewnętrznych, nieczułość na potrzeby innych, priorytet indywidualnego działa-
nia, apatia, brak empatii, uzewnętrznianie swoich kłopotów, zamknięcie się we 
własnym świecie, nieobecność bliskich więzi emocjonalnych z członkami zespołu 
klasowego, niewysoki poziom kompetencji społecznej, nieprzejawianie inicjatywy 
w kontaktach międzyludzkich, niezachowywanie odpowiedniego dystansu, brak 
poczucia humoru, smutek, płaczliwość;

–  problemy szkolne, niskie bądź wysokie wyniki w nauce, specyficzne trudności 
w uczeniu się (dysleksja), rozpoczęcie edukacji w nowym zespole klasowym, nieod-
powiedni stosunek wobec osób dorosłych, wchodzenie w konflikty z nauczycielami;

– kontekst klasowy – np. dzieci agresywne mogą być odrzucane w klasach o niskim 
poziomie agresji, natomiast akceptowane w klasach o wysokim poziomie agresji;

– zmiana oceny własnej osoby, kłopoty w przystosowaniu się do atmosfery panującej 
w grupie, prezentowanie negatywnych, wrogich postaw w odniesieniu do nauczycieli 
i placówki oświatowej, przeobrażenia motywacji do nauki, unikanie zadań edukacyj-
nych, absencja, wagarowanie, zaburzenia osobowości, niedostosowanie społeczne, 
działania aspołeczne i antyspołeczne, przestępczość, uzależnienia, ostracyzm6.

6 K. Musialska, Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, 
s. 59–61.
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1.   Trudności szkolne dzieci z zaburzeniami mowy pochodzących z ro-
dzin dysfunkcyjnych w sferze wychowawczej – analiza badań własnych

Badaniami objęto 270 uczniów, uczęszczających do klas I–VIII szkół podstawo-
wych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy. W grupie 270 osób, znalazło 
się 140 uczniów z klas I – III (pierwszy etap edukacyjny) oraz 130 uczniów z klas 
IV–VIII (drugi etap edukacyjny). Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu metody 
sondażowej oraz metody socjometrycznej.

W sferze wychowawczej dzieci z zaburzeniami mowy pochodzące z rodzin dys-
funkcyjnych przejawiają różnorodne problemy odnoszące się zarówno do wypełniania 
obowiązków szkolnych, jak i szeroko rozumianego funkcjonowania jednostki w danej 
społeczności. W grupie 270 badanych zaobserwowano:

Tabela 1. Trudności szkolne dzieci z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych 
w sferze wychowawczej

Lp. Problemy wychowawcze Liczba 
uczniów

% 
w odniesieniu 
do wszystkich 
badanych 

(270 uczniów)
Uczniowie:

1. nie włączają się do prac społecznych, odmawiają lub 
niechętnie podejmują działania na rzecz innych 223 83%

2. nie przejawiają zainteresowania o zajęcie przez klasę jednego 
z pierwszych miejsc w ramach określonej akcji ogólnoszkolnej 198 73%

3. nie nawiązują bliskich więzi emocjonalnych z rówieśnikami 193 71%
4. nie komunikują w jasny sposób własnych spostrzeżeń, 

potrzeb, odczuć 184 68%

5. nie można na nich polegać 179 66%
6. nie mają na terenie klasy co najmniej dwóch bliskich kolegów 

albo dwóch bliskich koleżanek 176 65%

7. przejawiają niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych 169 63%
8. nie są lubiane przez klasę 162 60%
9. nie są wrażliwi na cudze potrzeby 157 58%
10. nie zwracają się do innych z prośbą o pomoc 153 57%
11. nie stają w obronie kolegi, koleżanki, słabszego od siebie, 

pokrzywdzonego 149 55%

12. odmawiają lub niechętnie podejmują współpracę w grupie 
(zabawa, nauka, sytuacje życiowe), nie dostosowują się 
do zasad pracy grupowej

145 54%

13. nie mają poczucia sprawstwa („potrafię to zrobić”) 138 51%
14. nie pomagają rówieśnikom w pracy szkolnej 134 50%
15. nie zwracają się grzecznie i kulturalnie do innych osób 

w szkole, w domu, na ulicy 131 49%

16. są przekonani, że inni mówią o nich źle 129 48%
17. reagują na polecenia nauczyciela zawstydzeniem 

i niepewnością, zachowują się tak, jakby nie wiedzieli co mają 
zrobić, unikają wzroku nauczyciela

127 47%

18. wycofują się z zabawy, unikają jej, stoją na uboczu 114 42%
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Lp. Problemy wychowawcze Liczba 
uczniów

% 
w odniesieniu 
do wszystkich 
badanych 

(270 uczniów)
19. koncentrują się na własnych trudnościach i konfliktach 

wewnętrznych 112 41%

20. nie przestrzegają reguł obowiązujących w społeczności 
dziecięcej oraz w świecie dorosłych 109 40%

21. niechętnie przebywają z innymi dziećmi 105 39%
22. nie starają się być sprawiedliwi i prawdomówni 103 38%
23. skarżą, obmawiają rówieśników 98 36%
24. nie przygotowują się sprawnie i szybko do pracy 98 36%
25. używają wulgaryzmów 93 34%
26. nie dzielą się z innymi np. przyborami szkolnymi 92 34%
27. nie dbają o higienę osobistą i czystość odzieży 89 33%
28. nie żyją w zgodzie z innymi uczniami 86 32%
29. prezentują wrogi stosunek wobec rówieśników 85 31%
30. nie reagują na polecenia nauczyciela pomimo wielokrotnego 

ich powtórzenia 84 31%

31. przeszkadzają innym uczniom w nauce 83 31%
32. nie wiedzą, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej 

sytuacji i nie pomagają im 82 30%

33. wchodzą w konflikty rówieśnicze 81 30%
34. agresywnie zachowują się w stosunku do innych dzieci 78 29%
35. nie przeciwstawiają się kłamstwu i obmowie 75 28%
36. nie odczuwają radości z aktywności ruchowej, najchętniej 

siedzieliby w ławce i zajmowali się czymś innym 73 27%

37. wyszydzają, przezywają i dokuczają rówieśnikom 71 26%
38. nie potrafią przegrywać, nie radzą sobie z porażką 69 26%
39. płaczą bez powodu 67 25%
40. krzywdzą słabszych i nie pomagają potrzebującym 67 25%
41. reagują na polecenia nauczyciela uśmieszkami i docinkami 64 24%
42. nie zastanawiają się nad tym, na co mają wpływ, na czym im 

zależy, do czego mogą dążyć, nie krzywdząc innych 61 23%

43. wykonują podczas zajęć inne niepotrzebne czynności 58 21%
44. nie respektują prawa innych do pracy i wypoczynku 56 21%
45. nie utrzymują ładu i porządku w swoim otoczeniu, nie 

sprzątają po sobie i nie pomagają innym w utrzymaniu 
porządku

54 20%

46. umyślnie zwracają na siebie uwagę 52 19%
47. rozwiązują konflikty przy użyciu siły 49 18%
48. nie wiedzą, jak należy zachować się na uroczystościach, np. na 

koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie 47 17%

49. nie dbają o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole 44 16%
50. nie używają zwrotów grzecznościowych adekwatnie 

do sytuacji 41 15%

51. nie okazują szacunku osobom starszym 39 14%
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Lp. Problemy wychowawcze Liczba 
uczniów

% 
w odniesieniu 
do wszystkich 
badanych 

(270 uczniów)
52. dążą do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych 36 13%
53. nie pamiętają o oddaniu pożyczonych rzeczy 33 12%
54. przerywają zabawy uczniów, nie dostosowują się do ich 

przebiegu 31 11%

55. niszczą w gniewie własne wytwory, np. rysunki, zeszyty, prace 
z plasteliny 28 10%

56. grożą rówieśnikom 27 10%
57. wykorzystują każdą okazję, by szturchnąć, popchnąć 

koleżankę lub kolegę 26 10%

58. nie obdarzają uwagą dzieci i dorosłych, nie słuchają ich 
wypowiedzi, nie wykazują chęci zrozumienia, co przekazują 23 9%

59. chodzą po klasie podczas zajęć 21 8%
60. wyśmiewają się z dzieci, którym trudność sprawia 

wykonywanie pewnych ćwiczeń 19 7%

61. zachowują się tak, jakby nie zauważali nauczyciela 17 6%
62. rzucają przedmiotami o podłogę 15 6%
63. wychodzą z klasy bez pozwolenia 13 5%
64. są gadatliwi i hałaśliwi 12 4%
65. rzucają się w gniewie do bicia kolegi bądź koleżanki 11 4%
66. zabierają cudzą własność bez pozwolenia 10 4%
67. ujawniają potrzebę „bycia lepszym” w klasie 9 3%
68. reagują błaznowaniem na polecenia nauczyciela 8 3%
69. niszczą otoczenie 7 3%
70. nie odróżniają dobra od zła 6 2%
71. nie dbają o rzeczy osobiste, narażają je na zgubienie lub 

kradzież 5 2%

72. nie są tolerancyjni wobec osób innej narodowości, tradycji 
kulturowej itp. 4 1%

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród problemów wychowawczych dominują te związane z zachowaniami wspól-
notowymi uczniów. Aż 83% badanych nie włącza się do prac społecznych i odmawia 
lub niechętnie podejmuje działania na rzecz innych, a 71% nie nawiązuje bliskich więzi 
emocjonalnych z rówieśnikami, co może dowodzić istnienia nawyków egotycznych 
i zawężenia świata potrzeb do własnej osoby. Uczuciowa izolacja oraz wycofywanie 
się z kontaktów społecznych mogą wynikać także z ograniczonego zaufania wobec 
innych ludzi, rodzącego się z obawy przed rozczarowaniem czy zranieniem. Brak 
zainteresowania innymi osobami skutkuje obojętnością na pozycję klasy (grupy, 
czyli innych) w organizowanych przez szkołę akcjach (73% badanych). Chłód emo-
cjonalny jest sprzężony z brakiem umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń, 
potrzeb i odczuć (68% badanych). Z zachowań potwierdzających powyższe tezy 
należy wymienić fakt dbania o rzeczy osobiste (tylko 2% badanych tego nie czyni), 
ale jednocześnie znikomy procent badanych (1%) jest nietolerancyjny wobec osób 
innej narodowości, tradycji kulturowej itp.
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2.   Relacje społeczne uczniów z zaburzeniami mowy pochodzących z ro-
dzin dysfunkcyjnych w grupie rówieśniczej – analiza badań własnych

Uczniowie z zaburzeniami mowy pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych w oddziale 
klasowym zajmują pozycje socjometryczne, takie jak:

Tabela 2. Pozycje socjometryczne uczniów z zaburzeniami mowy pochodzących 
z rodzin dysfunkcyjnych w oddziale klasowym

Lp. Pozycja socjometryczna ucznia  
w zespole klasowym Liczba uczniów

% w odniesieniu 
do wszystkich badanych

(270 uczniów)
1. „wybitna akceptacja” 0 0%
2. „silna akceptacja” 0 0%
3. „słaba akceptacja” 0 0%
4. „przeciętność” 19 7%
5. „słaba izolacja” 33 12%
6. „silna izolacja” 41 15%
7. „silne odrzucanie” 93 35%
8. „wybitne odrzucanie” 84 31%

Źródło: Opracowanie własne.

Żaden z uczniów w zespole klasowym nie zajmuje pozycji „wybitnej akceptacji”, 
„silnej akceptacji” bądź „słabej akceptacji”. Zaledwie 19 (7%) dzieci z zaburzeniami 
mowy pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych jest lubianych przez część grupy, po-
została część zaś ich nie aprobuje. Trzeba zaznaczyć, iż są to osoby uczęszczające 
w większości do klasy pierwszej (12 osób) oraz drugiej (7 osób), w których panuje 
klimat autokratyczno-życzliwy, a środowisko jest zorientowane na współżycie. Ró-
wieśnicy izolują 74 (27%) dzieci z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin dys-
funkcyjnych, unikają nawiązywania z nimi relacji społecznych, traktują je obojętnie, 
nie przejawiają nimi zainteresowania, nie uważają ich za pełnoprawnych członków 
grupy. 177 (66%) uczniów z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin dysfunk-
cyjnych jest wybitnie nielubianych, odrzucanych, nieakceptowanych, uznawanych 
za jednostki niepodporządkowujące się normom grupy i będące z nią w konflikcie. 
Osoby izolowane i odrzucane uczęszczają w zdecydowanej większości do oddziałów 
nastawionych na porządek lub osiągnięcia, a klimatem dominującym jest klimat au-
tokratyczno-wrogi, czyli instytucjonalnego porządku.

Wyniki uzyskane za pomocą techniki socjometrycznej Zgadnij kto? uwidoczniły, iż 
zdaniem koleżanek i kolegów, jedynie 2 dzieci z zaburzeniami mowy pochodzących 
z rodzin dysfunkcyjnych (co stanowi 1% ogółu badanych) jest bardzo lubianych przez 
wszystkich członków społeczności klasowej, są to jednocześnie osoby, z którymi inni 
lubią rozmawiać. Ta subiektywna ocena nie przekłada się jednak na wybory pozytywne 
i uzyskanie socjometrycznej pozycji akceptacji. W oczach rówieśników 3 uczniów 
z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych (co stanowi 1% ogółu 
badanych) jest zawsze uśmiechniętych, zadowolonych i nigdy nie narzeka, 4 (1%) 
– staje w obronie słabszych, a 7 (3%) – pomaga kolegom. Według członków grupy, 
8 osób z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych (co stanowi 3% 
ogółu badanych) zawsze chętnie przebywa z innymi dziećmi, natomiast 10 (4%) – jest 
zawsze przygotowanych do zajęć. 13 uczniom z zaburzeniami mowy pochodzących 
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z rodzin dysfunkcyjnych (co stanowi 5% ogółu badanych) można powierzyć swoje 
sekrety. Zdaniem koleżanek i kolegów, 84 osoby z zaburzeniami mowy pochodzące 
z rodzin dysfunkcyjnych (co stanowi 31% ogółu badanych) są często smutne, 92 (34%) 
– ciągle dokuczają rówieśnikom, a 94 (35%) – biją słabszych. W oczach społeczności 
klasowej 159 uczniów z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych 
(co stanowi 59% ogółu badanych) nie umie bawić się z innymi dziećmi, 236 (87%) 
zaś to osoby, których nikt nie lubi.

Samoocena socjometryczna uczniów z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin 
dysfunkcyjnych, zarówno pozytywna („Kto Ciebie w klasie najbardziej lubi?”), jak 
i negatywna (Kto Ciebie w klasie najmniej lubi?”) zaledwie w 11 przypadkach (co 
stanowi 4% ogółu badanych) pokrywa się ze wskazaniami rówieśniczymi. Fakt, że 
259 uczniów (co stanowi 96% ogółu badanych) nie dokonuje właściwej samooceny 
może wynikać z zaburzonego obrazu własnej osoby, ze sprzecznych komunikatów 
wysyłanych przez członków grupy oraz z ograniczonych kontaktów interpersonalnych, 
co utrudnia ocenę rzeczywistej roli jednostki w konkretnej społeczności.

Tabela 3. Ogólne cechy komunikowania się z otoczeniem uczniów z zaburzeniami mowy 
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych 

Lp. Sposób komunikowania się z otoczeniem Liczba 
uczniów

% w odniesieniu 
do wszystkich badanych 

(270 uczniów)

1. brak lub znaczne ograniczenie wypowiedzi 
spontanicznych 213 79%

2. niepodejmowanie prób rozpoczęcia rozmowy z kolegą 
czy koleżanką 177 67%

3. ubogi zasób słownictwa 171 63%
4. niezadawanie pytań oraz nieinicjowanie rozmów 

z nauczycielem 167 62%

5. niepoprawna forma gramatyczna zdania 154 57%
6. unikanie wzroku rozmówcy, bardzo ciche 

odpowiadanie na jego pytania 135 50%

7. budowanie komunikatów w formie pojedynczych 
wyrazów bądź prostych zdań nierozwiniętych 108 40%

8. często nieprawidłowa forma stylistyczna zdania 103 38%
9. spuszczanie głowy, czerwienienie się, rozglądanie bez 

celu i nieodpowiadanie na zadawane pytania 96 36%

10. udzielanie odpowiedzi dopiero po próbach 
i naleganiach rozmówcy 93 34%

11. niezgodna z tematem treść prezentowanych 
wypowiedzi 89 33%

12. chaos myślowy 42 16%
13. rozumienie ograniczone do pojedynczych, prostych, 

dobrze znanych, utrwalonych pytań czy poleceń 13 5%

14. rozumienie ograniczone do prostych poleceń 
popartych gestem, prezentacją, powtórzeniem 4 1%

Źródło: Opracowanie własne.
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Niekorzystne pozycje socjometryczne zajmowane w grupie przez dzieci z zaburze-
niami mowy pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, ich izolowanie, marginalizowanie 
oraz wykluczanie ze społeczności, ograniczają czy wręcz uniemożliwiają nawiązywa-
nie jakichkolwiek relacji społecznych z rówieśnikami, a co za tym idzie nabywanie 
kompetencji społecznych. 

Atrakcyjność interpersonalną jednostki, skutkującą wyborami pozytywnymi 
członków grupy w młodszym wieku szkolnym determinują w szczególności takie 
elementy, jak: sposób komunikowania się z otoczeniem, osiągnięcia dydaktyczne, 
poziom umiejętności szkolnych, formy zachowania. Utrudniony sposób komuniko-
wania się z otoczeniem u badanych osób warunkuje przede wszystkim posiadany 
przez nie rodzaj i stopień zaburzenia mowy: u 189 uczniów (co stanowi 70% ogółu 
badanych) zdiagnozowano dyslalię, u 25 (9%) – jąkanie, u 12 (4%) – oligofazję, 
u 16 (6%) – Zespół Aspergera, u 7 (3%) – niepłynność mówienia, u 6 (2%) – afazję, 
u 4 (1%) – dysglosję, u 3 (1%) – dyzartrię, u 2 (1%) – giełkot, u 2 (1%) – głuchotę 
i niedosłuch, u 2 (1%) – autyzm, u 2 (1%) – schizofazję. Sposób komunikowania się 
z otoczeniem dzieci z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych 
charakteryzuje tabela 3.

Brak lub znaczne ograniczenie wypowiedzi spontanicznych pojawiające się 
u 213 uczniów z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych (co 
stanowi 79% ogółu badanych), a także niepodejmowanie prób rozpoczęcia rozmowy 
z kolegą czy koleżanką przez 177 osób (co stanowi 67% ogółu badanych) w znaczący 
sposób determinują zakłócenia w nawiązywaniu interakcji rówieśniczych.

Tabela 4. Stosunek do obowiązków szkolnych uczniów z zaburzeniami mowy pochodzących 
z rodzin dysfunkcyjnych 

Lp. Stosunek do obowiązków szkolnych Liczba 
uczniów

% w odniesieniu 
do uczniów 
wykazujących 

niewłaściwy stosunek 
do obowiązków 

szkolnych 
(169 uczniów)

% 
w odniesieniu 
do wszystkich 
badanych (270 
uczniów)

Uczeń:
1. niestarannie odrabia zadania domowe 161 95% 60%
2. nie przychodzi punktualnie na zajęcia 

szkolne 157 93% 58%

3. nie posiada wymaganych przyborów 
szkolnych (nie ma własnych przyborów, 
zapomina przynieść je z domu, gubi je itp.)

146 86% 54%

4. nie uważa na lekcji 139 82% 51%
5. nie podporządkowuje się poleceniom 

nauczycieli 137 81% 51%

6. nie wypełnia rzetelnie obowiązków 
dyżurnego 82 49% 30%

7. wyraźnie unika niektórych zajęć 58 34% 21%
8. nie szanuje lub niszczy własność 

szkolną 26 15% 10%

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 5. Współpraca uczniów z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych 
z grupą rówieśniczą

Lp. Współpraca w grupie Liczba uczniów

% w odniesieniu 
do uczniów 
wykazujących 

odmowę lub niechęć 
do podejmowania 

współpracy w grupie 
(145 uczniów)

% w odniesieniu 
do wszystkich 
badanych (270 
uczniów)

1. niedostosowywanie się 
do zasad pracy zespołowej 145 100% 54%

2. niewykonywanie zleconych 
przez grupę zadań 133 92% 49%

3. rezygnowanie 
i niedoprowadzanie pracy 
do końca

114 79% 42%

4. nieprzestrzeganie norm 
społecznych 109 75% 40%

5. nienawiązywanie właściwego 
kontaktu z członkami grupy, 
kłócenie się z nimi i wchodzenie 
w konflikty

94 65% 35%

Źródło: Opracowanie własne.

Na niskie osiągnięcia dydaktyczne, wiążące się z niedostatecznym poziomem umie-
jętności szkolnych jednostek z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin dysfunk-
cyjnych, wpływają oprócz ogólnego rozwoju intelektualnego, rozwoju motorycznego, 
procesów myślowych i poznawczych, sytuacji rodzinnej również takie elementy, jak 
np.: stosunek do obowiązków, współpraca w grupie, motywacja, zdolności i zaintere-
sowania. Niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych przejawia 169 badanych 
(co stanowi 63%) [tabela 4.].

Aż 95% uczniów przejawiających nieodpowiedni stosunek do obowiązków szkol-
nych (co stanowi 60% ogółu badanych) niestarannie odrabia zadania domowe, 93% 
(58% ogółu badanych) – nie przychodzi punktualnie na zajęcia, natomiast 86% (54% 
ogółu badanych) – nie posiada wymaganych przyborów szkolnych, co może wynikać 
nie tylko z indywidualnych predyspozycji jednostki, ale również z niesprzyjających 
warunków i niekorzystnej atmosfery na terenie domu rodzinnego.

Problemy w obszarze podejmowania współpracy w grupie dotyczą 145 badanych 
(co stanowi 54%) [tabela 5.].

Największe problemy dzieci z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin dysfunk-
cyjnych w zakresie współpracy w grupie odnoszą się do nierespektowania zasad pracy 
zespołowej (100% uczniów wykazujących tę trudność, co stanowi 54% ogółu badanych).

Uczniowie z zaburzeniami mowy pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych jednocze-
śnie wykazują: niską motywację do podejmowania zarówno wysiłku intelektualnego, 
jak i innych działań – 231 osób (co stanowi 86% ogółu badanych), nieprzejawianie 
inicjatywy – 194 (72%), brak aktywności – 173 (64%), krótki czas koncentracji uwagi 
– 146 (54%), niesamodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań – 113 (42%). 
167 dzieci (co stanowi 62% ogółu badanych) nie ma żadnych zainteresowań, pozostałe 
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natomiast interesują się: sportem, w szczególności piłką nożną – 51 (19%), muzyką – 
14 (5%), modą – 10 (4%), tańcem – 7 (3%), informatyką – 6 (2%), światem przyrody 
– 4 (1%), batalistyką – 2 (1%) albo przejawiają zainteresowania nieakceptowane przez 
szkołę, np. gry komputerowe przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia – 9 (3%).

Zakłócenie relacji społecznych jest także uwarunkowane rozmaitymi formami 
zachowania dzieci z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, 
wśród których należy wymienić, m.in.:

Tabela 6. Formy zachowania dzieci z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych 

Lp. Formy zachowania Liczba uczniów
% w odniesieniu 

do wszystkich badanych 
(270 uczniów)

1. wycofanie społeczne 121 45%
2. nadpobudliwość 118 44%
3. nieśmiałość 116 43%
4. infantylność uczuciowa 95 35%
5. brak pogodnego usposobienia 93 34%
6. labilność uczuciowa 92 34%
7. wybuchy gniewu 87 32%
8. impulsywność 83 31%
9. reakcje nieadekwatne do sytuacji 79 29%
10. wybuchy płaczu 67 25%
11. zahamowanie psychoruchowe 48 18%
12. skłonność do emocjonalnych załamań 24 9%

Źródło: Opracowanie własne.

Powyżej 40% ogółu badanych cechuje wycofanie społeczne, nadpobudliwość lub 
nieśmiałość. Najbardziej jednak niepokojące u uczniów z zaburzeniami mowy pocho-
dzących z rodzin dysfunkcyjnych jest występowanie skłonności do emocjonalnych 
załamań (24 osoby, co stanowi 9% ogółu badanych), mogące przy braku wsparcia 
i pozytywnego oddziaływania ze strony najbliższego otoczenia prowadzić w przy-
szłości do zachowań depresyjnych.

3.   Wnioski
Wśród problemów wychowawczych najwyższą częstotliwością wyróżniają się 

zachowania związane z działaniami wspólnotowymi uczniów. Aż 83% badanych 
nie włącza się do prac społecznych i odmawia lub niechętnie podejmuje działania 
na rzecz innych, 73% nie przejawia zainteresowania o zajęcie przez klasę jednego 
z pierwszych miejsc w ramach określonej akcji ogólnoszkolnej, 71% nie nawiązuje 
bliskich więzi emocjonalnych z rówieśnikami, a 68% nie komunikuje w jasny sposób 
własnych spostrzeżeń, potrzeb, odczuć. 66% badanych to osoby, na których nie można 
polegać, 63% przejawia natomiast niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych 
objawiający się m.in. niestarannym odrabianiem zadań domowych, niepunktualnym 
przychodzeniem na zajęcia, nieposiadaniem wymaganych przyborów szkolnych, 
nieuważaniem na lekcji, niepodporządkowywaniem się poleceniom nauczycieli, 
nierzetelnym wypełnianiem funkcji dyżurnego, wyraźnym unikaniem niektórych 
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zajęć, nieszanowaniem i niszczeniem własności szkolnej. 54% badanych odmawia 
lub niechętnie podejmuje współpracę w grupie (zabawa, nauka, sytuacje życiowe), 
nie dostosowuje się do zasad pracy zespołowej. Uczuciowa izolacja oraz wycofywanie 
się z kontaktów społecznych mogą wynikać także z ograniczonego zaufania wobec 
innych ludzi, rodzącego się z obawy przed rozczarowaniem czy zranieniem.

Żaden z uczniów z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych 
w zespole klasowym nie zajmuje pozycji „wybitnej akceptacji”, „silnej akceptacji” 
bądź „słabej akceptacji”. Zaledwie 19 badanych (7%) jest lubianych przez część grupy, 
pozostała część zaś ich nie aprobuje. Trzeba zaznaczyć, iż są to osoby uczęszczające 
w większości do klasy pierwszej (12 osób) oraz drugiej (7 osób), w których panuje 
klimat autokratyczno-życzliwy, a środowisko jest zorientowane na współżycie. Rówie-
śnicy izolują 74 (27%) dzieci z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin dysfunk-
cyjnych, unikają nawiązywania z nimi relacji społecznych, traktują ich obojętnie, nie 
przejawiają nimi zainteresowania, nie uważają ich za pełnoprawnych członków grupy. 
177 (66%) uczniów z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych jest 
wybitnie nielubianych, odrzucanych, nieakceptowanych, uznawanych za jednostki nie-
podporządkowujące się normom grupy i będące z nią w konflikcie. Osoby izolowane 
i odrzucane uczęszczają w zdecydowanej większości do oddziałów nastawionych na 
porządek lub osiągnięcia, a klimatem dominującym jest klimat autokratyczno-wrogi, 
czyli instytucjonalnego porządku. Niekorzystne pozycje socjometryczne zajmowane 
w grupie przez dzieci z zaburzeniami mowy pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, 
ich izolowanie, marginalizowanie oraz wykluczanie ze społeczności, ograniczają czy 
wręcz uniemożliwiają nawiązywanie jakichkolwiek relacji społecznych z rówieśni-
kami, a co za tym idzie nabywanie kompetencji społecznych.

Na nieprawidłowości w szkolnym funkcjonowaniu uczniów z zaburzeniami mowy 
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych rzutują posiadane przez nich cechy i właściwości 
obejmujące: niską motywację do podejmowania zarówno wysiłku intelektualnego, jak 
i innych działań (86% badanych), nieprzejawianie inicjatywy (72%), brak aktywno-
ści (64%), krótki czas koncentracji uwagi (54%), niesamodzielność w wykonywaniu 
powierzonych zadań (42%), brak zainteresowań (62%), wycofanie społeczne (45%), 
nadpobudliwość (44%), nieśmiałość (43%), infantylność uczuciową (35%), brak po-
godnego usposobienia (34%), labilność uczuciową (34%), wybuchy gniewu (32%), 
impulsywność (31%), reakcje nieadekwatne do sytuacji (29%), wybuchy płaczu (25%), 
zahamowanie psychoruchowe (18%), skłonność do emocjonalnych załamań (9%).

Dzieci z zaburzeniami mowy pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych przejawiają 
zatem różnorodne trudności szkolne odnoszące się zarówno do sfery dydaktycznej, 
jak i opiekuńczo-wychowawczej, a ich rodzaj oraz stopień nasilenia uwarunkowane 
są szeregiem wielorakich czynników, wśród których trzeba wymienić m.in. sposób 
komunikowania się z otoczeniem (aktywność mowna, typ budowanych komunikatów, 
forma stylistyczna i gramatyczna zdania, treść prezentowanych wypowiedzi, zasób 
słownictwa, rozumienie pytań i poleceń), stosunek do obowiązków szkolnych, umie-
jętność współpracy w grupie, motywacja, zdolności i zainteresowania, usposobienie 
i temperament, przestrzeganie obowiązujących reguł, radzenie sobie z emocjami, 
rozwiązywanie konfliktów i problemów. Nieprawidłowa komunikacja uczniów, ale 
również ich cechy i predyspozycje indywidualne implikują problemy w zakresie na-
wiązywania poprawnych stosunków z otoczeniem, wywierając negatywny wpływ na 
relacje społeczne w grupie rówieśniczej.
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Streszczenie:
Istota ludzka podczas całego swojego życia nawiązuje różnorodne relacje społeczne. 

Przebywając w określonej zbiorowości, przyswaja obowiązujące w niej zasady, reguły 
czy normy zachowania. Dziecko cechuje bezwzględna zależność społeczna, nie może 
ono bowiem liczyć na pełną swobodę w kontaktach międzyludzkich, nie ma szansy 
wyboru poza dostosowaniem się do otoczenia, wycofaniem lub agresją. Na aktyw-
ność językową jednostki rzutuje poziom jej kompetencji komunikacyjnej, a przede 
wszystkim sprawność systemowa, czyli: artykulacja zgodna z normą wymawianiową, 
bogaty zasób leksykalny, budowanie zdań poprawnych gramatycznie, umiejętności 
redakcyjne oraz kompozycyjne. Problemy w konstruowaniu tekstu w połączeniu z kry-
tyczną oceną produkowanych wypowiedzi ze strony nauczyciela i kolegów skutkują 
wycofywaniem się z kontaktu werbalnego. 

W artykule przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących trudności szkol-
nych dzieci z zaburzeniami mowy pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych w sferze 
wychowawczo-opiekuńczej, jak i relacji społecznych uczniów z zaburzeniami mowy 
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych w grupie rówieśniczej. Badaniami objęto 
270 uczniów, uczęszczających do klas I–VIII szkół podstawowych zlokalizowanych 
na terenie miasta Częstochowy. W grupie 270 osób, znalazło się 140 uczniów z klas 
I–III (pierwszy etap edukacyjny) oraz 130 uczniów z klas IV–VIII (drugi etap edu-
kacyjny). Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu metody sondażowej oraz 
metody socjometrycznej.

Słowa kluczowe: relacje społeczne w grupie rówieśniczej, pozycja socjometryczna, 
samoocena socjometryczna, komunikacja interpersonalna.

Summary:
School difficulties of children with speech disorders coming from dysfunctional fam-

ilies in the education and care area. Analysis of own research
A human being throughout his life enters into various social relationships. Staying in 

a specific community, he learns the rules and norms of behavior that apply to it. The child 
is characterized by absolute social dependence, because he cannot count on complete 
freedom in interpersonal contacts, he has no chance of choice apart from adapting to 
the environment, withdrawal or aggression. The linguistic activity of an individual is 
influenced by the level of his communicative competence, and above all by systemic effi-
ciency, i.e. articulation in accordance with the pronunciation norm, rich lexical resources, 
building grammatically correct sentences, editorial and composition skills. Problems 
in constructing a text, combined with a critical evaluation of the produced statements 
on the part of the teacher and colleagues, result in withdrawal from verbal contact.

The article presents the results of own research on school difficulties of children 
with speech disorders coming from dysfunctional families in the educational and 
care sphere, as well as social relations of students with speech disorders coming from 
dysfunctional families in the peer group. The study covered 270 students attending 
grades I – VIII of primary schools located in the city of Częstochowa. The group of 
270 people included 140 students from grades I–III (first educational stage) and 130 
students from grades IV–VIII (second educational stage). The research was carried 
out using the survey method and the sociometric method.

Keywords: social relations in a peer group, sociometric position, sociometric self-
-assessment, interpersonal communication.
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Samotność w aspekcie 
osób starszych

Dominika Staciwa – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ur. w 1999 roku w Kielcach. Absolwentka Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Obecnie studentka dru-
giego roku pracy socjalnej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania oscylują 
wokół tematów związanych z kierunkiem studiów oraz dotyczą pedagogiki i psychologii. Podczas konfe-
rencji wygłosiła referaty z zakresu nauk społecznych.

Wstęp
W dzisiejszych czasach niewiele uwagi poświęca się problematyce obejmującej 

temat starości oraz samotnych starszych osób. Wiąże się to w sporej mierze z wszech-
obecnym procesem starzenia się społeczeństwa. Wskazany temat nie „dorównuje” 
drugim, bardziej krzykliwym wątkom otaczającej nas rzeczywistości około transfor-
macyjnej – takim jak: przemoc, bieda, bezdomność czy bezrobocie. Prawdopodobnie 
odbywa się tak, ponieważ samotność wiąże się z ciszą, skuleniem w siebie, czy też 
brakiem krzyku. Dlatego też, zagubienie się jednostki wywołuje marazm, wycofanie 
się, apatię jak również pojawieniem się ataków agresji wobec innych jak i wzglę-
dem siebie, a każdorazowy stan skutkuje oddaleniem się od drugiego człowieka, 
a tym samym przekonuje go, iż inni nie zrozumieją jego potrzeb. Takie zachowanie 
wywołuje w osobie starszej poczucie wyobcowania a jednocześnie spycha go na 
przysłowiowy margines społeczny. Jednakże wiadomo, iż wartością sama w sobie 
jest porozumiewanie się z innymi, obcowanie razem z nimi, dlatego też samotność 
rodzi poważny problem1.

Wskazane zjawisko wyraźnie zakreśla natychmiastową potrzebę interwencji ale 
i również propagowania działań względem starszej populacji, dzięki którym pod-
niosłaby się jakość ich życia. Zadziałoby się tak nie tyle poprzez budowanie form 
przyzwoitej opieki czy też wsparcia dla seniorów, ale poprzez promowanie w pełni 
zdrowego, optymistycznego starzenia się obejmującego wiele płaszczyzn codziennego 
życia. Należy podkreślić, iż w okresie starości jak i innych fazach naszego istnienia 
mogą nastąpić różnotonne troski bądź też niepokoje egzystencjonalne. Związane są 
na przykład ze względu na stratę bliskiej osoby, odbywaną żałobą, wdowieństwem 
jak również przed poczuciem lęku przejścia na drugą „stronę” po śmierci. Zaliczyć 
można do nich problematykę samotności oraz osamotnienia2. 

1 B. Zięba-Kotodziej, Z dala od życia. Studium samotnej starości, [dostęp: 25.11.2021]. Dostępny w In-
ternecie:https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6201/Z%20dala%20od%20%c5%b-
cycia.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

2 A. Fabiś, J. K. Wawrzyniak, A. Chabior, Ludzka starość, Wyd. Impuls, Kraków 2017, s. 279–297.
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W ujęciu osób starszych takie stany jak samotność czy osamotnienie z biegiem 
czasu przybierają na sile dzięki wyżej wymienionych czynników a także poprzez aspekt 
społeczny, który niekiedy staje się nieżyczliwy w stosunku do starszej populacji. Kon-
sekwencjami wskazanego stanu rzeczy może być wiele, jednak najczęściej jest to lęk, 
cierpienie, rozczarowanie czy też poczucie krzywdy. Dlatego też tematyka samotności 
oraz osamotnienia starszego pokolenia przyczynia się do podjęcia różnorodnych działań 
z obszaru wychowawczego, profilaktycznego jak i również pomocy oraz wspierania 
społecznego w poszukiwaniu nowoczesnych możliwości we wspomnianym zakresie. We 
współczesnych czasach kluczową kwestią stało się także przeprowadzanie wieloaspek-
towej i systematycznej diagnostyki, która pomoże w zdiagnozowaniu owego zjawiska3.

1.   Czym jest samotność w życiu człowieka?
Człowiek jako, iż jest istotą społeczną potrzebuje kontaktu z drugą jednostką. Po-

trzeba ta stanowi z całą pewnością naturalną cechę danej osoby. Okres długotrwałej 
samotności, jeżeli nie jest skutkiem własnej decyzji, ma niekorzystne znaczenie na 
jakość życia, prowadzi do pogorszenia samopoczucia, depresji czy też chorób soma-
tycznych. Człowiek może jej doświadczyć na każdym etapie swojego życia. Najinten-
sywniej dotkliwa jest w okresie dzieciństwa oraz na starość. Samotność nasila się 
w konkretnych momentach danej jednostki4. 

Samotność stanowi zarazem bardzo istotny oraz powszechny problem, który 
w dużym stopniu przybiera na sile, natomiast z rozwiązaniem go coraz to ciężej po-
dołać. Pomimo, iż obecnie dzięki przemianą demograficznym społeczeństwo nieusta-
nie wzbogacają wiele seniorów i liczba ludzi starszych wzrasta nieustannie, problem 
samotności w dalszym ciągu istnieje5. Samotność w takim samym stopniu zmusza 
do przemyśleń jak i dyskusji. Po pierwsze ujawnia się jako inicjator wewnętrznego Ja, 
natomiast z drugiej strony jako dotkliwe udręczenie człowieka6. W wielu tekstach 
literackich starsza populacja postrzegana jest jako kategoria społeczna, zatem zbiór 
jednostek podobnym do siebie pod kątem powszechnie społecznie znanych cech ( 
wiek, dysponowane role społeczne oraz świadomość pobierania świadczeń społecz-
nych), który mają poczucie tych podobieństw czy też własnej odrębności od innych. 
Dodatkowo przyjęło się, że osoby te przekroczyły 60 rok życia. Ponadto mówi się 
również, iż w zasobach ludzkich nagromadzony jest dobytek społeczny oraz kultu-
rowy. Dobytek społeczny stanowi dość szerokie ujęcie, potencjał współtworzenia 
osadzony w zależnościach międzyludzkich jak również normach społecznych, który 
ma możliwość przynieść korzyść osobom, grupom oraz społeczeństwom7.

Termin samotność dzięki wielorakim przyczyną oraz różnorodnym aspektom sta-
nowi złożone zagadnienie. Zazwyczaj słowo „samotność” i „osamotnienie” są używane 
w charakterze synonimów, bez jednoznacznego zaakcentowania różnicy pomiędzy 
nimi. Jednakże w głównej mierze określa się wspomniane zjawiska w wymiarze 

3 T. Różański, Samotność i osamotnienie osób starszych jako problem społeczny i edukacyjny, Roczniki pe-
dagogiczne tom 12(48), nr 4–2020, Toruń 2020, s. 75.

4 Care Expres, Samotność seniorów [dostęp: 27.11.2021]. https://careexperts.pl/senior/samotnosc-seniorow. 
5 Porady dla seniora, Samotna starość, http://www.porady-dla-seniora.pl/rodzina/samotna-starosc/. 

[dostęp: 27.11.2021].
6 B. Krupa (red), Samotność – znak czasu, [w:] Z. Gas, Człowiek na rozdrożu – zrozumieć aby pomóc, wyd. 

Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, 2013., s. 97.
7 A. Klimczuk, Kapitał społeczny ludzi starych, wyd. Wiedza i Edukacja, Lublin 2012., s.9.
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niepokojących rezultatów8. Problematyka samotności wiąże się również z obiektyw-
nym stanem fizycznym, który może powodować utratę kontaktu z drugim człowie-
kiem będący rezultatem odrzeczenia czy też odosobnienia. Samotność nie musi być 
przeżywana tylko i wyłącznie negatywnie lecz także i pozytywnie. Wszystko to może 
zależne od różnorodnych aspektów danego człowieka.

Tematyka samotności wyraźnie kreuje się w wydajność stanu psychicznego każ-
dego człowieka. Samotność pojmowana jest jako długotrwałe trwanie w odosobnieniu, 
z niedostatecznym udziałem w życiu społecznym, z nieodpowiedniej wykreowanej 
roli społecznej. Osamotnienie zaś koncentruje się na psychologicznej fazie samotności, 
poczuciu wewnętrznego wycofania, pomimo dobrego stanu fizycznego, a co z tym się 
wiąże i kontaktu z inną osobą9. Powszechnie sądzi się, iż dorosły człowiek posiada 
takie możliwość, że jest w stanie przezwyciężyć niesprzyjające oraz trudne sytuację, 
szczególnie kiedy kreują się do tego odpowiednie okoliczności. Natomiast człowiek 
będący już w podeszłam wieku dysponuje mniejszymi możliwościami w tym aspek-
cie, gdyż jest zmuszony „walczyć” z dolegliwościami biologicznymi i psychicznymi 
starzenia się. Dodatkowo zmiany regresywne skutkują ograniczeniem umiejętności 
adaptacyjnych, zanikanie sprawności w funkcjonowaniu czy też redukcje energii 
oraz odporności. Wskazane czynniki predysponują w stronę akceptowania biernego 
stylu życia. Jednostka starsza powinna dysponować silną wolę do zachowania ak-
tywności oraz w poradzeniu sobie z niekorzystnymi sytuacjami10. Człowiek, który 
dokonuje wyboru wycofania się z życia społecznego zazwyczaj, decyduje się na taki 
krok, ponieważ brak mu konkretnego celu oraz zaangażowania w dany rodzaj sensu. 
Utracenie sensu życia czy tez załamanie poczucia sensu życia korelują wspólnie z bez-
radnością, biernością jak i równie z ucieczką w zażywanie różnorodnych substancji 
uzależniających czy też od życia ( możliwość wystąpienia myśli samobójczych), dla-
tego też może ona stanowić niebezpieczeństwo dla życia oraz zdrowia psychicznego 
człowieka. „Najważniejsza dla człowieka wartość musi nadawać sens zarówno życiu, 
jak i śmierci, nadawać sens radości, jak i cierpieniu”11.

2.   Uwarunkowania w poczuciu samotności
– Czynniki kulturowe

Czynnik kulturowy w głównej mierze ujawnia się w wyniku pogarszającego się 
stanu zdrowotnego. Starsza osoba najczęściej musi przeprowadzić się do domu pomocy 
społecznej lub do podobnej tego typu placówki. Taka sytuacja powoduje, iż jednostka 
musi dostosować się do nowych zwyczajów czy obowiązków dnia codziennego. W tej 
grupie czynników znalazła się także samotność moralna, objawiająca się zamknięciem 
się na wartości i tradycje, które nie odnajduje w bliskim sobie otoczeniu. Do takiej 
sytuacji może dojść, kiedy osoba starsza współuzależniona jest od drugiej osoby, 
np. swoich dzieci czy też od pań które zajmują się nią w domu pomocy społecznej, 
z którymi musi współdziałać.

8 E. Dubas, Starość znana i nieznana – wybrane refleksje nad współczesną starością, Rocznik Andrago-
giczny, Toruń 2013, s.112–113.

9 B. Szczupał, J. I. Wiśniewska, Samotność i poczucie osamotnienia w narracji osób w wieku późnej starośći 
– przejawy oraz możliwości przeciwdziała, Lubelski rocznik pedagogiczny T. XXXVIII, z. 4–2019., s.26.

10 Tamże, s. 27.
11 N. G. Pikuła, Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, Wyd. Impuls, Kra-

ków 2016, s.52.
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– Samotny styl życia
Skłonność do spędzania samotnego stylu życia coraz to częściej możemy spotkać 

u osób, które są zwolennikami mieszkanie w dużych miastach. Z roku na rok wzrasta 
liczba osób, które preferują samotne życie tzw. „singla”. Głównym powodem wskaza-
nego stanu rzeczy jest dość szybkie tępo życia w większych miastach. Przeważająca 
część młodych i dorosłych osób oddaje się pracy, tracąc tym samym swoje życie pry-
watne. Innych przyczyn możemy dopatrywać się w rodzinnych sytuacjach. „Często 
osoby, które są Dorosłymi Dziećmi Rozwiedzionych Rodziców, mają trudności i opory 
we wchodzenie w związki i świadomie wybierają samotne życie”. Tendencja do bycia 
singlem może mieć swój początek z powszechnej mody, poprzez zmianę norm i war-
tości jak również i z korzyści, które występują względem nich. W Polsce na dzień dzi-
siejszy można stwierdzić, iż zjawisko to nie należy jeszcze do bardzo powszechnych, 
jednakże z biegiem czasu problem ten będzie z pewnością przybierał na sile. Dlatego 
też w tym miejscu rodzi się pytanie: Na ile bycie singlem jest świadomym wyborem 
samotnego życia, a na ile brakiem umiejętności wchodzenia w relacje z drugim czło-
wiekiem?”12. Na wskazany fakt składa się wiele nieprzewidzianych zdarzeń losowych 
czy też niepowodzeń podczas poszukiwania odpowiedniego partnera. Skutkuje to 
tym, iż człowiek nie chce się wiązać z druga osobą tworząc trwały związek. Życie 
w pojedynkę wcale nie musi oznaczać, iż będzie odczuwało się samotność czy osa-
motnienie, lecz istnieje duże prawdopodobieństwo wśród osób, którzy przyjęli taki 
styl życia, że tak właśnie się stanie. Z wielu przeprowadzonych badań nad satysfakcją 
życiową u starszej populacją, wynikło, iż właśnie u tej grupy najczęściej występuje 
niezadowolonych życiowo osób13.
– Utrata najbliższych

Utrata najbliższych osób – wdowieństwo, należy do wiodących uwarunkowań ma-
jących wpływ na późniejszą samotność człowieka. Tego typu samotność oddziałuje na 
postawę osamotnienia, lecz również i na depresję oraz na widoczne większym stop-
niu pogorszające się życie zdrowotne i fizyczne. Jednostka zatraca poczucie kontroli 
nad własnym życiem, zamyka się w sobie, może odczuwać obojętność, smutek czuje 
iż nikt go już nie potrzebuje. Wskazane zachowanie określa się jako tzw. „ koło auto-
destrukcyjnych myśli i zachowań”. Wspomniane schorzenie sprzyjają niekorzystnym 
zrachowaniom z integracją w danym otoczeniu14.
– Świadomość nieuchronnej śmierci

Kolejnym czynnikiem wpływającym na poczucie samotności i osamotnienia jest 
świadomość nieuchronnej śmierci, która towarzyszy niewątpliwie osobą starszym. 
Nierzadko powoduje lęk czy też niepokój. Świadomość samotności nasila się coraz 
to bardziej, kiedy bliżej jest nam końca naszego życia a jednocześnie brak nam jest 
dalszej perspektywy. Starsza populacja głównie koncentruje się na tym co dzieje się 
tu i teraz oraz na tym co działo się w danym momencie z przeszłości. Tak postawa 
często przez psychologów określana jest jako „ zmianą horyzontu czasowego”. Możemy 
zaobserwować ten stan w sytuacji, kiedy to starsi ludzie przywiązują się np. do wy-
stroju swojego mieszania jak również i własnych rzeczy, nic nie chcą w nich zmieniać. 

12 P. Dąbrowska, Samotność osób starszych i sposoby jej przeciwdziałania, Uniwersytet Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Warszawie 2011, s. 86–87.

13 Tamże, s. 87.
14 A. Świtoń, A. Wnuk, Samotność w obliczu niesprawności osób starszych, Akademia Medycyn, Kraków 2015, s. 247.
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Powściągliwość zaprzyjaźnienia się z przyszłością sprzyja również w zaniedbywaniu 
własnego zdrowia. Starsza jednostka dość często myśli o niej w negatywnym świetle, 
nie mając tym samym swoich planów na przyszłość, ponieważ w ich przypuszcze-
niach nie będzie długa15.

Wspominając przyczyny samotności osób starszych istotne jest to, aby odnieść się 
do wykluczenia społecznego, zatem chwil utrudniających czy też uniemożliwiających 
osobie lub grupie sprawowanie konkretnych ról społecznych, korzystania z usług 
publicznych jak również zdobywania dochodów w szanujący siebie sposób. Zjawi-
sko wykluczenia jest rozpatrywane na wielu obszarach, takich jak: w obrębie więzi 
społecznych, które łączą się z znikomymi kontaktami nawet w stosunku do swoich 
najbliższych osób. Następny obszar, który związany jest z wykluczeniem stanowi 
aktywność kulturowa, przejawiająca się brakiem zaangażowania w życie kulturalne. 
Aktywność kulturalna starszej jednostki zamyka się głównie na oglądaniu telewizji lub 
słuchaniu radia. Biorąc pod uwagę wykluczenie dotyczące predyspozycji społecznej, 
można stwierdzić, iż wiąże się ona z brakiem udziału w zarządzaniu różnorodnymi 
sprawami między innymi jak: polityczne i społeczne, którymi starsza populacja jest 
członkiem. Wykluczenie to stanowi „brak zaangażowania w aktywność polityczną 
czy społeczną. Literatura pokazuje, że poczucie samotności i osamotnienia łączą się 
z całą konstelacją czynników ryzyka socjo-demograficzno-ekonomicznego, psycho-
społecznego i zdrowotnego”16.

3.   Strategie radzenia sobie w samotności
Sędziwy wiek określany jest jako zdolność podejmowania decyzji z jakich działań 

należy krok po kroku rezygnować a na jakie w dalszym ciągu uczęszczać. Mianem 
adaptacji do starości określamy sztukę rozwiązywania własnych problemów, z któ-
rymi zmagamy się na co dzień, postrzeganie prawidłowych aspektów tego procesu, 
ale również przeżycie godnego poziomu zadowolenia z życia. 

Do jednej z strategii radzenia sobie z samotnością należy zadowolenie z życia, 
w które wchodzą poszczególne elementy takie jak: dobre samopoczucie, optymizm, 
wypełnianie własnych powinności z przyjemnością, świadomość, iż żyje się całą 
pełnią życia, urzeczywistniło się własne aspiracje a także pozytywne myśli oraz od-
czucia. Tak więc jakość życia może być analizowana na wielu płaszczyznach takich 
jak: biologicznym – zdrowie oraz samopoczucie, społecznym – zadowolenie z życia, 
podmiotowym – dobrostan, świadomość sensu życia a także odkrywania go na nowo. 
Starsza populacja uzewnętrznia różnorodne style życia, które możemy rozwarstwić na 
bierny/aktywny i zależny/niezależny względem otoczenia. Osoby w wieku podeszłym 
niejednokrotnie nie chcą porzucać z bieżących zadań, być niezależnym, kontynuując 
wyznaczone cele. Wskazane osoby działają w stylu „aktywno-zachowawczym”17. 
Okres starości może być określany mianem nowego, lepszego etapu życia, jeżeli tylko 
nie zaprzestaniemy realizować swoich marzeń i wyznaczonych celów. Możemy wy-
odrębnić wiele działań starszej populacji, dzięki którym aktywnie przechodzą przez 
przebieg starzenia się, przeciwdziałając poczucia samotności. Starsza jednostka, która 

15 J. Girzelska, M. Głowacka, D. Wilk-Jeziorska, A. Malikowska, J. Dziewulska, A. Jasiówka, Profilaktyka samotno-
ści i osamotnienia jako czynnik determinujący zdrowie seniora, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2019, s.42.

16 Tamże, s. 43.
17 A. Świtoń, A. Wnuk, Samotność w obliczu., op. cit., s. 246.
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na emeryturze zaczyna angażować się w różnorodne akcje społeczne czy polityczne 
określa się jako typ aktywisty. Mamy styczność z seniorami, którzy choć przeszli już 
na zasłużoną emeryturę to w dalszym ciągu kontynuują pracę zawodową, czy też ja-
kiekolwiek wolne chwilę oddają się pracy np. w ogródku. Zdarzają się również i takie 
osoby, które przeżywają swoje życie w dużym stopniu refleksyjnie – pobożnie, czy też 
domatorzy, którzy najbezpieczniej czują się tylko kiedy są we własnym mieszkaniu. 
Egzystencja starszej jednostki zdecydowanie wypełniona jest również wnukami, 
którymi z przyjemnością się opiekują oraz chętnie spędzają chwilę w ich otoczeniu. 
Dzięki zmieniającemu się nieustannie stylowi życia oraz rozwojowi technologii osoby 
starsze z poczuciem chęci chcą podążać za duchem czasu18. 

Fundamentem do skutecznego radzenia sobie w zakresie zmian w starszym wieku 
jest wdrożenie się jednostki do tego etapu życia. Efektywność ta jest wzmacniana 
przez planowanie, opracowanie trudności a także szukanie pomocy wśród drugiego 
człowieka, która jest zarazem dopasowana do potrzeb konkretnej jednostki. Do kluczo-
wych zasobów w tym przebiegu możemy zaliczyć mądrość życiową oraz umiejętność 
planowania, ale również innowacyjność i elastyczność. Znaczące jest tu koncentro-
wanie różnych kapitałów oraz życiowych przezorności. Możemy zaobserwować, iż 
antycypowanie przeszkód powiązanych z wiekiem a także właściwe przygotowanie 
się do nich redukuje ryzyko wykluczenia społecznego w momencie osiągnięcia późnej 
starości. Istotnym zasobem względem starszej jednostki staje się pomoc oferowana 
przez członków rodziny oraz przyjaciół. We wskazanym procesie kluczowe jest rów-
nież to, aby wspierać seniorów zarówno na płaszczyźnie opiekuńczej jak i edukacyj-
nej, żeby nie urzeczywistnić w nich stanów roszczeniowych i podtrzymywać własną 
działalność zaradczą. Życie aktywne w podeszłym wieku koreluje również z czerpa-
niem poprzez życiowe doświadczenia, wsparciem w tym okresie może okazać tzw. 
myślenie postformalne. Możemy je zaobserwować w sytuacji, kiedy mamy do czy-
nienia z problemami niejednoznacznymi, które nie są określone do końca, możemy 
je interpretować na wiele sposobów. Myślenie to wiąże się z dopuszczeniem więcej 
niż jednego rozwiązania, tolerowaniu sprzeczności oraz wieloznaczności, a także na 
koncentrowaniu się na ograniczeniach oraz realiów życia19.

Zakończenie
Tematyka samotności, a zwłaszcza osamotnienia jest bardzo kluczowa, gdyż po-

przez izolacje społeczną stanowi newralgiczny czynnik opisujący satysfakcję z życia 
seniorów. Poruszana problematyka nabiera i nabierać będzie w zbliżających się de-
kadach coraz to większej powagi następstwie przemian demograficznych w obliczu 
polskiej rodziny, czego skutkiem będzie wzrastająca instytucjonalizacja starości20. 
Starzenie się może prezentować się nam jako jeden z trudniejszych etapów ludzkiego 
życia. Wywołuje nie tylko wycofanie lub też ograniczenie aktywności fizycznej, osła-
biając perspektywę spełniania dotychczasowych ról oraz realizacji konkretnych ak-
tywności. Okres starości stanowi także wiele strat emocjonalnych czy też społecznych. 

18 Tamże, s. 246–247.
19 M. Brzezińska, Proaktywna STAROŚĆ .Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości, 

wyd. Difin SA, Warszawa 2011, s. 178.
20 P. Szukalski, Poczucie samotności i osamotnienia wśród sędziwych seniorów a ich sytuacja rodzinna, Lu-

belski Rocznik Pedagogiczny, Łódź 2005, s. 235–236.
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Konsekwencją zapewne jest doświadczanie trudności oraz kompleksowego cierpienia 
wśród wszystkich stref funkcjonowania. Do jednego ze skutków procesu starzenia 
możemy zaliczyć wskazaną wcześniej samotność. Wydawać się może, iż w postępo-
waniu wspierania starszej jednostki nie istnieje złoty środek. Pomijając odziaływa-
nia ludzi zaangażowanych szczególną wagę stanowi podejście do własnego procesu 
starzeniowego osoby starszej. Zdolność odszukania w sobie motywacji oraz impulsu 
do kreatywnego życia w sędziwym wieku przyczynia się do przeżycia późniejszej 
dorosłości w poczuciu satysfakcji jak również zaspokojenia własnych potrzeb, bez 
odczucia wyobcowania czy alienacji21.

 

Streszczenie: 
Niniejszy artykuł poświęcono terminowi samotności w aspekcie osób starszych. 

Punktem wyjścia było przedstawienie samotności – Czym jest samotność w życiu 
człowieka? W artykule wskazałam również kilka uwarunkowań które mogą pognę-
biać samotność i osamotnienie. Wykazano również, iż we współczesnych czasach 
problematyka samotności wśród osób starszych stanowi dość poważny nad którym 
musimy się zastanowić, dlatego też na koniec artykułu przedstawiłam strategie ra-
dzenia sobie z samotnością.

Słowa klucze: samotność, osamotnienie, starość.

Summary:
Loneliness in the aspect of the elderly
This article is devoted to the term loneliness in terms of the elderly. The starting 

point was the presentation of loneliness – What is loneliness in human life? In the 
article, I also indicated a few conditions that can depress loneliness and loneliness. 
It has also been shown that in modern times the problem of loneliness among the 
elderly is quite a serious issue that we need to consider, which is why at the end of 
the article I presented strategies for coping with loneliness.

Key words: loneliness, loneliness, old age.
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Człowieczeństwo w myśli 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego

mgr Monika Bujewska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Temat rozprawy dok-
torskiej dotyczy zakresu moralności w kontekście myśli społecznej Stefana Wyszyńskiego. Autorka wie-
lu monografii oraz artykułów naukowych opublikowanych w Polsce. Czynnie bierze udział na Ogólnopol-
skich i Międzynarodowych Konferencjach Naukowych na których porusza tematy społeczno-cywilizacyjne 
oraz nauczania zdalnego w czasie rozprzestrzeniania się epidemii Koronawirusa. Pomaga na rzecz dzieci 
i młodzieży znajdujących się pod opieką Świetlic Środowiskowych we Włocławku. Udziela się społecznie 
podczas organizacji lokalnych imprez w Zabartowie. Aktywnie działa na rzecz mieszkańców Miasta i Gmi-
ny Więcbork. Otrzymała wyróżnienie Dziekana WSB za postawę naukową i badawczą podczas wdrażania 
innowacyjnych koncepcji w trakcie realizacji studiów.

Wstęp 
Człowieczeństwo w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest nadal aktualne. 

Zwłaszcza teraz – czas po zakończeniu procesu beatyfikacji powinien skłonić spo-
łeczeństwo do poznania ogromnego dziedzictwa myśli – jakie pozostawił po sobie 
Stefan Wyszyński. Szczególnie teraz, wrześniowe wydarzenia i obchody religijne 
powodują, że wiele osób – nie tylko duchownych, ale również – ludzie nauki oraz 
świeckie dokonują analizy dokumentów i źródeł napisach przez postać, która nie 
tylko nie tylko istniała historycznie, lecz nadawała bieg i sens historii1. Refleksje 
teologiczne, społeczne oraz narodowe wpisują się w ludzki humanizm wchodzący 
na godność, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, pokój2 oraz patriotyzm3. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie personalistycznego kierunku myśliciela, 
który przeszedł przez hitlerowski nazizm4 i stalinowski komunizm5. Trudny czas XX 
– wiecznych totalitaryzmów, z którymi musiał się zmagać – sprawił, że duchowny 
skłonił naród ku przemyśleniom: Kimże jest człowiek?6. Wygrany konflikt o katolickie 
oblicze narodu przyczynił się do społecznej odnowy. Bez działania i wysiłku Stefana 
Wyszyńskiego, najprawdopodobniej naród przeszedłby następną rewolucję i zmagałby 
się z jeszcze większym i drastyczniejszym straceniem niepodległości na przełomie lat 
80. i 90 zeszłego wieku7. W pracy zostanie podjęta próba dokonania ideologicznej re-

1 L. Mażewski., Prymas Stefan Kardynał Wyszyński wobec Polski po 1944/1945 r. – elementy analizy ustro-
joznawczej i geopolitycznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020, s. 214, 215.

2 K. Kąkol., Kardynał Stefan Wyszyński jakim go znałem, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 
Warszawa 1985, s. 30.

3 S. Wyszyński., Jestem przy Tobie – Apele Jasnogórskie, Wyd. Zgromadzenie Św. Michała Archanioła – 
Michalineum Miejsce Piastowe. Warszawa 1983, s. 66.

4 A. Micewski., Kardynał Wyszyński – Prymas I Mąż Stanu – Tom I, Editions Du Dialogue, Paryż 1982, s. 91
5 L. Mażewski., Prymas Stefan Kardynał Wyszyński, op. cit., s. 209.
6 S. Wyszyński., Jestem przy Tobie, op. cit., s. 15, 29, 66.
7 Mażewski L., Prymas Stefan Kardynał Wyszyński, op. cit., s. 6, 75.
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cepcji Wyszyńskiego, która stanie się odpowiedzią na ponowne odkrycie stanowionej 
istoty skarbu człowieczeństwa.

1.   Obrona skarbu człowieczeństwa
Człowieczeństwo jest ogromnym skarbem. Pozornie człowiekowi może się wy-

dawać, że jest małoważny i zagubiony w miliardowej rzeszy społeczeństwa funkcjo-
nującego na całym świecie. Zgiełk wykonywanych obowiązków, pęd życia sprawia, iż 
dobrostan psychofizyczny nie jest utrzymany w równowadze. Wyszyński podkreślał, 
że każdy człowiek w chwili powołania do życia, ma swoją wartość i godność8. My-
śliciel w swoich rozważaniach postawił pewną niezaprzeczalną tezę: Człowiek istota 
nieznana. Jest nieznana, ze względu na to, że nigdy do końca nie jesteśmy wstanie 
przewidzieć pewnych następujących ruchów i gestów. Nieznana – z powodu współ-
czesnych koncepcji uważających człowieka za nicość. Świat zabiera człowiekowi 
wolność myślenia i postrzegania9. Skarbem człowieczeństwa jest obdarowanie 
i wyposażenie w rozum, wolę oraz niewyczerpane przymioty ludzkiego serca. Serce 
zmaga się z radościami, porażkami i słabościami. Bywa wierne i naiwne, dlatego 
skrywa w sobie wszelkie zamysły10.

Ludzkość z natury wykazuje pesymistyczne myśli, apokaliptyczne wizje schyłku 
świata, wyczekując kataklizmu. Wyszyński uważał, że nie należy się bać i opanować 
stan emocjonalny11. Wskazaną teorię można przełożyć na sytuację epidemiologiczną 
związaną z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa. Cały świat ogarnął niepokój lęk, 
strach i niepewność jutra. W rzeczywistości covidowej należało uspokoić wnętrze 
oraz dostosować się do wszelkich komunikatów wydawanych przez władze oraz 
do restrykcji sanitarnych. Pandemia pokazała wszystkim, że człowiek powinien doce-
nić i wzmocnić relacje rodzinne, koleżeńskie i zawodowe. Kolejna kwestią stawającą 
w obronie skarbu człowieczeństwa jest posłuszeństwo, które bywa zaniechane oraz 
próba podejmowania działań sprawiających lepszy, następny dzień.,,W rupieciarni 
naszego życia” trzeba starać się odszukać drogocenną perłę, oddzielić z niej błoto 
i uczynić życie bardziej wartościowym12.

Wspomniane człowieczeństwo ukazuje się przez słowo, które przenika jednostkę. 
Współcześnie kamienne tablice dekalogu pisane są martwą literą – istnieje potrzeba 
powrotu do spojrzenia w ludzkie sumienie. Każdy człowiek, bez wyjątku powinien 
zgłębić się w swoje postępowanie i zastanowić się, co w życiu jest naprawdę ważne 
i powinno zostać wysunięte na piedestale. W życiu pojawiają się różne przeciwności 
i trudności losowe13. Gruzy spadają człowiekowi na głowę, ale ważne jest by się nie 
poddawać, zaufać i odnaleźć w sobie siłę14.

Człowieczeństwo kształtują tradycje i obyczaje. Zapisywanie i przekazywanie z po-
kolenia na pokolenia tradycji narodowych nadają kierunek i rzeźbią sylwetkę człowieka. 
Wychowanie w narodowym duchu wypełnia wychowawcze cele uspołeczniające. 

8 S. Wyszyński., Na szlaku Tysiąclecia, Wyd. im. Stefana Wyszyńskiego – Soli Deo, Warszawa 1996, s. 92, 93.
9 S. Wyszyński., Miłość i sprawiedliwość społeczna – rozważania społeczne, Instytut Wydawniczy PAX, 

Warszawa 2021, s.74, 75.
10 S. Wyszyński., Kimże jest człowiek, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1987, s. 10. 11..
11 S. Wyszyński., Kimże jest człowiek, s. 13.
12 S. Wyszyński., Kimże jest człowiek, s. 15.
13 S. Wyszyński., Na szlaku, op. cit., s. 64.
14 S. Wyszyński., O godności kobiety, Wyd. Sumus, Zielonka 2020, s. 144.
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Przekazywanie dziejów historycznych buduje i tworzy człowieczeństwo. Duchowny 
stwierdził, że należy współczuć narodowi, który nie tworzy i nie posiada historii15. 
Wyszyński w kontekście wartości tradycji wspomniał o szacunku do utworów mu-
zycznych. Przyznał, że kompozytor nadając utworowi konkretną dynamikę i arty-
kulację sprawia, by słuchacz mógł po latach dokonania samodzielnej interpretacji 
muzycznego dzieła. Nie każdy potrafi tego dokonać, tutaj potrzebne są zdolności, 
talent i muzyczna pasja16.

Obrona skarbu człowieczeństwa staje na straży obrony życia ludzkiego. Wyszyński 
negował aborcję17. Uważał, że nie można stosować i pod żadnym argumentem uspra-
wiedliwiać praktyki dokonywania zabójstwa w łonie matki18. Zdaniem duchownego, 
mordowanie bezbronnych dzieci doprowadza do społecznej plagi. Przytoczył, że skoro 
Polsce nie ma kary śmierci, więc nie ma żadnego prawa, by dopuszczać się aborcji. 
Kategorycznie mówił, że nie można dopuścić do tego, by w przyszłości próbować 
nadawać prawo kobietom, do samodzielnego wymierzania śmierci swoim dzieciom19. 
Zaznaczył, że polityczne uwarunkowania próbują zawładnąć ludzkim sumieniem20. 
Powstaje wiele pseudo – naukowych instytutów, których programy i biuletyny nie 
mają nic wspólnego z interdyscyplinarnym podejściem21.

Filozof zwrócił uwagę na sytuację w których zdarza się człowiekowi, że kategorycz-
nie nie chce się widzieć drugiej osoby. Na taką decyzję może wpłynąć wiele życiowych 
momentów, zbyt dużo wypowiedzianych słów, które zostały zabarwione ujemnie 
oraz przykrytych doświadczeń22. Wyszyński powiedział, że nie jest to rozwiązaniem. 
Należy przeżyć rekolekcje duchowej swojej duszy i wnętrza. Człowiek powinien się 
wyciszyć. Trzeba od nowa uwierzyć w prawdę i szlachetność drugiej osoby. W krzyżu 
człowiek może odszukać ukojenie, ponieważ zasłona chusty przypomina o zniewadze 
i wyrządzonym krzywdom23.

Zdarzają się pewne sytuacje w życiu, które powodują rozważania, refleksję i do-
konanie całościowej analizy dotychczasowych podejmowanych decyzji. Wyszyński 
doszedł do wniosku, że,,tak niewiele wystarczy człowiekowi, by się odmienił”. Przyrównał 
to do płaczu dziecka, pojawienia się kogoś bliskiego, do przelotnego fragmentu tekstu 
przeczytanego w danej chwili. Wszystko i zarazem tak wiele i niewiele może okazać 
się bodźcem warunkującym do podjęcia radykalnych zmian życiowych i dokonania 
całościowego przewrotu24.

Prawidłowe funkcjonowanie ludzkiej jednostki jest możliwe, gdy są zachowane 
i przestrzegane prawa, które stają się potwierdzeniem właściwości człowieka. Poza 
prawem do życia, wolności, oddawania czci Bogu, swobody, zrzeszania się i udziału 
w życiu publicznym są obowiązki. Obowiązki są odpowiednikami każdego prawa. 

15 S. Wyszyński., Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce, Św. Paweł, Częstochowa 2020, s.14, 15.
16 Z., Kijas., Wyszyński – 40 spojrzeń, Wyd. Franciszkanów, Kraków 2021, s. 46, 47.
17 S. Wyszyński., Kimże jest człowiek, op. cit., s. 170.
18 S. Wyszyński., Miłość i sprawiedliwość, op. cit., s. 123.
19 S. Wyszyński., Kazania Świętokrzyskie (1974–1976), Wyd. im. Stefana Wyszyńskiego – Soli Deo, Insty-

tut Pamięci Narodowej, Warszawa 2021, s. 29.
20 S. Wyszyński., Kimże jest człowiek, op. cit., s. 63.
21 S. Wyszyński., Wiara i odpowiedzialność, Wyd. Sumus, Zielonka 2021, s. 54.
22 A. Micewski., Kardynał Wyszyński – Prymas I Mąż Stanu – Tom II, Editions Du Dialogue, Paryż 1982, s. 116, 117.
23 S. Wyszyński., Wiara i odpowiedzialność, op. cit., s. 67, 68.
24 S. Wyszyński., Wiara i odpowiedzialność, op. cit., s. 38.
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Bez pracy, dążenia fizycznego i intelektualnego człowiek nie jest wstanie zadbać 
o swoje prawa25.

Podsumowując, człowiek powinien nieustannie odkrywać na nowo skarb czło-
wieczeństwa. Jest takie znane powiedzenie: Czas to pieniądz. Wyszyński zastosował 
zamiennik i używał sformułowania: Czas to miłość. W momencie uwierzenia w wiel-
kość i dobro człowieka będzie możliwe zbudowanie pięknego świata26. Myśliciel 
przyznał, że wielu współczesnym pedagogom i społecznikom może nie podobać się 
podejmowanie trudu. Większość osób jarzmo definiuje jako obrazę człowieczeństwa 
oraz za hamulec postępu. Dlatego myśl społeczna Wyszyńskiego pokazuje wartości, 
które społeczeństwo XXI wieku powinno ponownie przemyśleć. Zachowanie miłości, 
szacunku i pokoju na całym świecie są najważniejszym zadaniem do wykonania27.

2.   Dyscyplina budująca człowieczeństwo
Niewątpliwie dyscyplina kształtuje człowieka. W szczególny sposób była zauważalna 

podczas internowania Stefana Wyszyńskiego. Porządek, konkretny plan i harmono-
gram dnia. Jego życie pokazuje, że należy mądrze dysponować i zarządzać czasem28. 

Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo uwięzienia, znalazł czas na aktywność 
fizyczną, lekturę własną prace osobiste. W chwili uwięzienia można się poddać 
i zdezerterować. Jednak Wyszyński zachował wewnętrzny spokój i zgodnie ze 
swoim trybem życia starał się funkcjonować. Uwięzienie Wyszyńskiego nastąpiło 
w osiągnięciu apogeum prześladowania Kościoła i narodu przez panujący system 
komunistyczny29. Duchowny pokazał w ten sposób, że w imię obrony narodu, Ko-
ścioła i wartości był wstanie poświęcić się. Poddanie się internowaniu dało ogromne 
świadectwo męstwa i odwagi30.

Człowiekowi XXI wieku bardzo trudno jest sprostać dyscyplinie i konkretnym 
zasadom. Dyscyplina ma wychowawcze znaczenie. Pokazuje sumienność, pilność 
i podporządkowaniem określonym normom. 

3.   Godność kobiety dziełem człowieczeństwa
Kobieta pełni niebagatelną rolę i misję w historii, rodzinie i życiu społecznym. 

Społeczna myśl Stefana Wyszyńskiego stała się aktualnym remedium dla współcze-
snej kobiety XXI wieku. Wyszyński będąc w Komańczy 8 grudnia 1955 r. zachęcał 
do tego, by mężczyźni okazywali kobietom szacunek. Zważając na czasy współcze-
sne w innej formie okazuje się szacunek i oddanie. Myśliciel zachęcał do pokonania 
męskiej wyniosłości i władztwa, by zawsze – gdy do pomieszczenia wejdzie kobieta, 
by mężczyzna wstał. Szacunek powinien wynikać chociażby z faktu, iż w kobiecie 
dokonuje się akt zrodzenia i przyjęcia na świat dziecka. Wyszyński dokonał również 
porównania do wielkiego manifestu nazareńskiego w którym dokonało się zrodzenie 
Dzieciątka Jezus. Maryja – jako kobieta przyjęła zrodziła Stwórcę i stała się wzorem 

25 S. Wyszyński., Kazania Świętokrzyskie, op. cit., 81, 82.
26 S. Wyszyński., Kimże jest człowiek, op. cit., s. 19, 79.
27 S. Wyszyński., Kimże jest człowiek, op. cit., s. 19, 79, 199.
28 Z. Kijas., Wyszyński, op. cit., s. 37.
29 R. Łatka., B. Mackiewicz., D. Zamiatała., Prymas Stefan Wyszyński – biografia, Wyd. im. Stefana Wyszyń-

skiego – Soli Deo, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskie-
mu, Kraków 2020, s. 51.

30 A. Micewski., Kardynał Wyszyński, op. cit., s. 135, 136.
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dla wielu kobiet31. Wyszyński dostrzegał również szczególną wartość kobiety będącą 
w związku małżeńskim z mężczyzną. Sakramentalny związek małżeński znacząco 
podnosi wartość oraz znaczenie kobiety i mężczyzny32.

Każda kobieta powinna doceniać siebie, czuć się dowartościowaną i cieszyć się 
z tego, że jest kobietą33. Większość kobiet jest powołanych do macierzyństwa. Macie-
rzyństwo nie zostaje wpisane tylko i wyłącznie w zrodzenie i wychowanie potomstwa, 
lecz tzw. macierzyństwo małżeńskie. Kobiety dbają o swoich mężczyzn i pomagają 
w prawidłowym codziennym funkcjonowaniu. 

Niewiasty mają niezwykłą umiejętność współżycia społecznego. Z natury są: ła-
godne, opiekuńcze, dobrze zorganizowane, wrażliwe i potrafiące doskonale odnaleźć 
się na wielu stanowiskach zawodowych. Wyszyński dostrzegał niezwykłe właściwo-
ści psychiki kobiety34. Zaznaczył, że tylko pozornie może wydawać się, że kobieta 
odnajduje się tylko w środowisku rodzinnym. Przyznał, że wypełnianie powinności 
i obowiązków w pracy stają się głębszym sensem w wypełnianiu rodzinnych zadań. 

Myśliciel w żaden sposób nie wykreślał kobiet z życia społecznego i politycznego. 
Był zwolennikiem równouprawnienia35. Istnieje takie zjawisko jak: neopogańskie 
zniekształcenie koncepcji kobiety. Wywiera na to współczesny sfałszowany obraz, 
który prezentuje kobiecość z przejaskrawieniem i zniekształceniem moralnym. Autor 
wzywa do krucjaty skromności ducha oraz przyzwoitego stylu ubierania się36. Wy-
szyński przyznał, że każda kobieta obdarzona jest instynktem i dobrocią macierzyńską. 
Nawet kobiety rezygnujące z powołania i posiadania własnych dzieci, a wstępujące 
do zakonów – często otaczają się dziećmi i prowadzą instytucje zajmujące się wycho-
waniem i apostolstwem37.

Podsumowując, spostrzeżenia Wyszyńskiego dotyczące kobiet pokazują oddany 
szacunek, pokorę i cześć skierowaną w kierunku grona kobiet. Bez względu na ko-
biece powołanie, wypełniane zadania, rolę i sprawowane funkcję – każdej należy się 
oddanie wielkość, poważanie i autorytet. 

4.   Rodzina tworząca naród budulcem człowieczeństwa 
Duchowny uważał, że rodzina przekazuje całemu narodowi i społeczności największy 

z możliwych darów. Tym darem jest nowe życie, człowiek, a zarazem obywatel, który 
w przyszłości stanie się decydentem w wielu ważnych sprawach38. Wspomniał, że 
są państwa w których wychowanie i odpowiedni uposażenie dzieci jest przyjęte jako 
obowiązek. Takie działanie odpowiada właściwej polityce wewnętrznej państwa39.

Kardynał Stefan Wyszyński zabiegał o ład i porządek narodu. Uważał, że wszystko 
w dużej mierze zależne jest od budowania podstaw w rodzinie. Na początek należy 
rozpatrzyć definicje rodziny i narodu w ujęciu myśliciela Kościoła. Otóż rodzina jest 
podstawową komórką tworzącą bezpieczny mikroświat młodego człowieka. Z kolei 

31 S. Wyszyński., O godności, op. cit., s. 12, 13.
32 S. Wyszyński., O godności, op. cit., s. 44.
33 Ibidem., s. 47.
34 Ibidem., s. 76, 77.
35 T. Rek., Pastorał i polityka – refleksje na czasie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1967, s. 83.
36 S. Wyszyński., O godności, op. cit., s. 67.
37 S. Wyszyński., O godności, op. cit., s. 58.
38 S. Wyszyński., Miłość i sprawiedliwość, op. cit., s. 118, 119.
39 S. Wyszyński., Kazania Świętokrzyskie, op. cit., s. 27.
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tworząc naród rządzący państwami powinni mieć na uwadze dobro rodzin, ponieważ 
bez dobra rodzin nie da się zbudować zdrowego państwa. Połączenie rodziny i narodu 
pokazuje, że zdaniem Prymasa połączenie tych dwóch komponentów przyczynia się 
wzrostu wiary oraz do budowania tożsamości i prawidłowości w rodzinie40. Wy-
szyński zabiegał o stworzenie ładu i porządku w państwie. Podczas homilii zachęcał 
do zachowania pełnej narodowości – tzn. do zachowania wstrzemięźliwości przed-
-sakramentalnej, by w rodzinach katolickich wzrastały w wierze młode pokolenia. 
W ujęciu Prymasa naród jest rodziną rodzin o którą trzeba dbać ze względu na to, 
że dzieci które teraz są dziećmi za kilka lat będą pełnoprawnymi obywatelami i to 
od nich w przyszłości będzie zależał los całego narodu41. Kwestie wychowawcze 
wskazują na skoncentrowanie się wokół wartości, kultury słowa, szacunku i miłości 
do Ojczyzny. Trzeba wychować dzieci i młodzież w taki sposób – byśmy nie obawiali 
się decyzji przyszłego społeczeństwa – sprawującego władzę42.

We współczesnym świecie nieustannie wzrasta ilość rozwodów, rozpadów rodziny 
i tworzenia kohabitacyjnych związków. Pomimo nieustannie powstających nowych 
ruchów ideologicznych trzeba powracać do korzeni – do fundamentalnych podstaw 
cementujących rodzinę. Zadaniem człowieka jest nieustanne dążenie do przezwycię-
żania siebie i swoich słabości. Należy na nowo odkryć swoją ludzką tożsamość i za-
stanowić się nad programem godnego człowieka. Wyszyński stwierdził, że jedność 
narodu, państwa i Kościoła jest możliwa, gdy człowiek nie będzie łamał danej przy-
sięgi przy ołtarzu. Sakrament małżeństwa zachęca do tego, by nie popadać w pokusy 
świata, tylko wcielić w życie,,Co Bóg złączył, człowiek niech się nie waży rozłączać”43.

Podsumowując, nauczanie moralno-społeczne stwierdzono, że wpisuje się w kanon 
w kierunku podążania zmian dla szeroko rozumianego, postrzeganego i interpreto-
wanego człowieczeństwa44.

5.   Wartość ludzkiej pracy
Wyszyński dostrzegał, że praca nie jest dla człowieka tylko i wyłącznie potrzebą 

natury ludzkiej. Ona podnosi wartość człowieka i pozytywnie wpływa na rozwój 
osobowy człowieka, podnosząc jego sprawność fizyczną oraz intelektualną. Zdaniem 
moderatora porządku społecznego państwo powinno wystosować dla obywatela, 
obowiązek podjęcia pracy. Uzasadnił swoją opinię argumentem, że każdy kto chce 
żyć i funkcjonować, bezdyskusyjnie powinien pracować45. Przyznał, że próżnowanie 
i niewykonywanie pracy nie powinno mieć miejsca, ponieważ pracownik powinien 
starać się wykonywać powierzone zadania, najlepiej jak potrafi46. Coraz częściej praca 
nabiera nowego znaczenia, ze względu na podejmowanie działań indywidualnych 
wg. własnych upodobań, zainteresowań i pasji. Spoglądając na powstający nowy 

40 M. Bujewska., Rodzina podstawą budowania społecznego narodu w komponencie nauczania Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, [w:] Zimny J., Rodzina: sport – zdrowie – bezpieczeństwo, Wyd. Wyższa Szko-
ła Ekonomiczna, Stalowa Wola 2021, s.12.

41 S. Wyszyński., Na szlaku, op. cit., s. 301, 304.
42 S. Wyszyński., Kazania Świętokrzyskie, op. cit., s. 171.
43 S. Wyszyński., Wiara i odpowiedzialność, op. cit., s. 104.
44 S. Wyszyński., Wiara i odpowiedzialność, op. cit., s. 105, 106.
45 S. Wyszyński., Duch pracy ludzkiej – myśli o wartości pracy, Wyd. im. Stefana Wyszyńskiego – Soli Deo 

2020, Warszawa s. 20, 21.
46 S. Wyszyński., Duch pracy, op. cit., s. 16.
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porządek, architekturę i urbanizację aglomeracji miejskich i wiejskich – zauważa się 
wzrost postęp cywilizacyjny i efekt wykonywanej pracy. Ziemia znacząca zmienia się, 
niż miało to miejsce sprzed tysiącem lat. W ten sposób otoczenie ma bardziej sprzy-
jające warunki do rozwoju człowieka. Człowiek ma nadal uczłowieczać ziemię. Praca 
rąk człowieka jest godna47. Rolnicy w trudach i skwarze wykonują pracę na polu, by 
wszyscy ludzie mogli spożyć chleb powszechni. To jest powołanie48.

Wyszyński już w czasach tła politycznego, które wysuwało się w komunizmie, praca 
nie była szanowana. Dlatego Wyszyński zauważył wielkość pracy jako wspólnego spo-
łecznego dzieła. Wykonywana praca nie jest tylko i wyłącznie zadaniem osobistym 
i indywidualnym. Dobrze jest w miejscu pracy określić program, obowiązujące normy 
i zasady oraz podział obowiązków dla całego zespołu49. Autor wielu tekstów poświę-
conych pracy przypomniał, że pogańskie nurty bardzo krytykowały pracę fizyczną. 
Negacja wypierała trud i poświęcenie. Nurty głosiły, że przymus pracy niszczy zdrowie 
fizyczne, wprowadza w niegodność człowieka, ponieważ kojarzona jest z niewolnic-
twem i wyzyskiem. Natomiast Wyszyński obalił te sporne mity. Uważał, że wysiłek 
fizyczny uszlachetnia człowieka, a jednostka bez uczynków jest martwa i nie jest sobą50.

Praca udoskonala dzieło i człowieka, dlatego pracownik wykonujący pracę nieod-
łącznie kształtuje siebie, rozwija wolę i rozum ma prawo do godziwej zapłaty. Każdy 
powinien otrzymać godziwe wynagrodzenie51. Użycie owoców pracy przekłada się 
na zapewnienie odpowiednich warunków bytu sobie i całej rodzinie. Przez zdobyte 
i uczciwie zapracowane środki można zadbać o rozwój intelektualny, fizyczny, osobisty 
i duchowy. Posiadanie większych dóbr osobistych można spożytkować na bezinte-
resowną pomoc drugiemu człowiekowi. Dar jałmużny i dobroczynności na pewno 
okaże się wsparciem dla potrzebujących.

Filozof przedstawiając autorskie myśli o wartości pracy zwrócił uwagę na powstającą 
więź miłości w pracy. We wspomnianej więzi chodzi o okazywanie i świadczenie dobra 
podczas wykonywania obowiązków. Wyszyński mówił o pracy trudnej, w pocie czoła 
ukrytej w ciężkiej i żmudnej podczas której w mniejszym lub większym stopniu zacie-
śniają się więzi międzyludzkie. Dlatego też praca tworzy dobro powszechne52. Należy 
jeszcze wspomnieć o kwestii buntu i braku komunikacji przeciwko współpracownikom. 
Bunt wynika z faktu ludzkiej pychy, pogoni za dokonaniem rekordów i znalezienia siebie 
na pierwszych miejscach w rankingach korporacyjnych. Wyszyński zaznaczył, że trud 
współpracy jest trudny, ponieważ człowiek bywa samolubny i każdy dąży do zdoby-
wania jak najlepszych efektów i wyników. Ekonomia trudu życiowego pokazuje, że nie 
ma pracy bezużytecznej i bezowocnej, a trud codziennej pracy nie jest bezużyteczny. 
Wręcz przeciwnie. Praca nadaje sens i staje się lekarstwem skażonej ludzkiej natury53.

Praca uspołecznia człowieka. Sprawia, że spotykamy i poznajemy nowe osoby. 
Każdy postawiony człowiek na ludzkiej, zawodowej drodze ma sens i wywiera wpływ 
na dalsze życie i podejmowane decyzje54. Myśliciel zwrócił również uwagę na to, 

47 T. Rek., Pastorał i polityka, op. cit., s. 35.
48 S. Wyszyński., Duch pracy, op. cit., s. 19, 64.
49 S. Wyszyński., Duch pracy, op. cit., s. 20.
50 Ibidem., s. 30, 31.
51 S. Wyszyński., Kazania Świętokrzyskie, op. cit., s. 89, 91.
52 S. Wyszyński., Kimże jest człowiek, op. cit., s. 86.
53 S. Wyszyński., Duch pracy, op. cit., s. 102, 105, 180.
54 S. Wyszyński., Duch pracy, op. cit., s. 126, 140.
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że człowiekowi bardzo często brakuje cierpliwości i bezinteresowności w pracy. 
Przeżywane doświadczenia w pracy dają człowiekowi mądrość życiową, która wzywa 
do cnoty nieskwapliwości. Sumienność, pilność oraz cichość – na te cechy szczególnie 
zwracał uwagę teolog55.

Pedagogika nieskwapliwości wg. Wyszyńskiego pokazuje, by na samym początku 
nie wykonać obowiązku ponad siły, lecz by rozsądnie rozłożyć energię, która wystar-
czy do zakończenia dnia pracy56. Pracownik próbując zwiększyć wydajność i efekty 
pracy często zatraca się. Wywołane jest wtedy zjawisko nadmiaru pracy. Pośpiech, 
brak czasu rozpraszają i powodują wewnętrzne rozproszenie. Rozwiązaniem jest 
dobre planowanie i organizacja57.

Podsumowując myśl społeczną Wyszyńskiego, ludzka praca powinna być doce-
niana, szanowana i godziwie wynagradzana. Filozof zachęca do systematyczności, 
nieskwapliwości i wytrwałości w podejmowanym obowiązku, które przyczynia się 
do podwyższenia ludzkiego rozwoju na wielu obszarach. Źródłem milczenia w pracy 
jest cichość, która staje się siłą i potęgą w ludzkim i cywilizacyjnym gwarze. 

6.   Kultura człowieka wolnego
,,Jestem zbyt zajęty, bym miał odpoczywać” – te przytoczone słowa wprowadzają 

w refleksję. Wskazał w nich, że jest to wielkim nieporozumieniem. Jest wiele osób, 
które stwierdzają, że brakuje im doby, nie mają czasu na wykonanie zaplanowanych 
działań. Kwestia pory nocnej zostaje często przesunięta i staje się czasem wypełnia-
nia obowiązków, zamiast odpoczynku. Nieustanna praca w dzień i w nocy jest udręką 
i powoduje, że człowiek jest zmęczony i traci poczucie humoru. Nadużywanie i nocne 
pracowanie sprawia, że człowiek jest zdenerwowany i zmęczony w ciągu dnia. Każ-
demu należy się czas na przerwę. Wyszyński podkreślał, że długofalowe zaniechanie 
i zarywanie nocy może doprowadzać do psychozy i zaburzeń psychicznych.,,Lepiej jest 
uczciwie się wyspać, a potem dobrze pracować”. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 
Wyszyński nie negował całkowicie nocnej pracy. Uważał, że jeżeli jest to konieczne 
i zdarza się od czasu do czasu, to można sobie pozwolić na jednorazowe odstępstwo58.

Niedziela – dzień świąteczny od pracy ma nieustannie przypominać o tym, że 
każdy potrzebuje czasu na odpoczynek. Czas wolny powinien przysłużyć się do roz-
woju duchowego59. Mądrość kontemplacji staje się miernikiem kultury człowieka, 
jego słów, które powinny być prawdą60. Odpoczynek służy również nabraniu sił 
witalnych koniecznych do dalszego podjęcia obowiązków. Owocny wypoczynek jest 
możliwy z zapewnieniem charakteru religijnego oraz ludzkiego. Religijny odnosi się 
do praktyk religijnych. Natomiast ludzki nawiązuje do odpoczynku. Zdaniem Wy-
szyńskiego wypoczynek powinien być również wspólny i społeczny. Powszechność 
wypoczynku powoduje, że podniosłość i nastój świąteczny udziela się całemu spo-
łeczeństwu. Wspólna społeczna radość może zostać uwieńczona modlitwą, ale też 
świętowaniem całej grupy61.

55 S. Wyszyński., Kimże jest człowiek, op. cit., s. 150.
56 S. Wyszyński., Duch pracy, op. cit., s. 168.
57 Ibidem., s. 187, 188.
58 S. Wyszyński., O godności, op. cit., s. 89, 187.
59 A. Micewski., Kardynał Wyszyński, op. cit., s. 117.
60 S. Wyszyński., Kimże jest człowiek, op. cit., s. 209.
61 S. Wyszyński., Duch pracy ludzkiej, op. cit., s. 191.
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Poniższy schemat prezentuje konieczne warunki, by czas wolny mógł być dosko-
nałym dziełem człowieka wolnego. 

Schemat 1. Specyfika czasu wolnego w ujęciu Stefana Wyszyńskiego

SPOŁECZNYWSPÓLNY

LUDZKIRELIGIJNY

Charakter czasu wolnego 
wg. Wyszyńskiego

Żródło: Opracowanie własne

Dokonując analizy przedstawionego schematu można zauważyć, że wszystkie 
cztery komponenty powinny zaistnieć, by czas wolny był efektywny i wpisywał się 
w doskonałe dzieło człowieka. Wyszyński zachęcał do tego, by dysponując wolnym 
czasem poświęcić na czytanie i pisanie. Duchowny swoim przykładem pokazał wiel-
kość wskazanego dorobku dzieł. Podczas uwięzienia bardzo dużo czytał i pisał. Jest 
autorem około 800 szkiców, które powstały podczas odosobnienia62.

Podsumowując, kultura człowieka wolnego zakłada czas na odpoczynek. Zakłada 
również pozbycie się kompleksów, bycie przyzwoitym człowiekiem, mieć poczucie 
honoru i osobistej godności63. Człowiek XXI wieku przechodzi przez dziejowej próby 
przeobrażeń i przemian kulturowo – społecznych. To od ludzkości będzie zależało, 
które wartości staną się najważniejsze i zatryumfują64.

7.   Dyrektywy dla człowieka XXI wieku na podstawie recepcji myśli spo-
łecznej Stefana Wyszyńskiego 

Myśl Stefana Wyszyńskiego pomimo upływu lat, jest nadal aktualne. Nauczenie 
Wyszyńskiego przenika moralność i godność człowieka65.,,Człowiek jest wielki nie 
wtedy, gdy ma wyznaczone wielkie zadanie, ale gdy to zadanie wypełnia pokornie, z we-
wnętrzną uległością. Okazuje się wówczas prawdziwa wartość człowieka. Wielu ludzi 
ma do wypełnienia ogromne zadania, ale nie wszystkich stać na to, aby wypełniali je 
z pokorą”66. Zaprezentowany cytat pokazuje wskazówkę postępowania, by uwznioślić 
i wysunąć skarb człowieczeństwa. Pokora przenika myśl społeczną Wyszyńskiego. 
Człowiek pokorny nie wywyższa się, lecz obdarowywane dobrem innych.

62 Z. Kijas., Wyszyński, op. cit., s. 41, 42.
63 S. Wyszyński., Kimże jest człowiek, op. cit., s. 228.
64 K. Kąkol., Kardynał Stefan Wyszyński, op. cit., s. 113.
65 A. Dziurok., J. Myszor., Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk – kontakty, wizyty, wystąpienia, Instytut 

Pamięci Narodowej. Warszawa 2020, s. 176, 177.
66 https://www.religijna.pl/o-godnosci-kobiety-kardynal-stefan-wyszynski, [data dostępu: 18.10.2021].
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„Zamiast oczekiwać na dobroć innych, sami napełniajmy życie dobrocią”67 w tych 
słowach znajduje się cała kwintesencja człowieczeństwa i tymi słowami rozpoczął 
jedno z bydgoskich przemówień ks. prałat Janusz Mnichowski jest świadkiem, który 
znał Wyszyńskiego. Podczas homilii opowiada o przeżytych doświadczeniach oraz 
przytacza prymasowskie nauczanie. Napełnianie siebie dobrocią jest życiem zgod-
nym z własnym sumieniem, bezinteresownością oraz szczerością. Nie należy tylko 
i wyłącznie wymagać od innych. Trzeba samodzielnie dyscyplinować siebie w taki 
sposób, by móc podążać w kierunku zmian prowadzących do rozwoju68.

Na progu nowych czasów nie można rozdzielać porządku i harmonii rodzinnej 
od życia społecznego i narodowego i międzynarodowego. W tekście Jasnogórskich 
Ślubów Narodu powstała wzmianka o dokonaniu wszelkich działań, by Polska pra-
widłowo funkcjonowała społecznie rodzinnie, narodowo oraz w życiu osobistym69. 

67 https://www.ekai.pl/bydgoszcz-kaplani-spotkali-sie-na-dorocznych-nieszporach-d606307/, [data 
dostępu: 18.10.2021].

68 http://diecezja.bydgoszcz.pl/2021/05/28/po-ojcowsku/, [data dostępu: 18.10.2021].
69 S. Wyszyński., Jestem przy Tobie, op. cit., s. 20, 55.

Tabela 1. Dyrektywy dla człowieka XXI wieku na podstawie myśli społecznej Stefana Wyszyńskiego

CZYNNIKI RODZINNE CZYNNIKI SPOŁECZNE CZYNNIKI NARODOWE

–  Należy wychowywać młode 
pokolenie w skromności.

–  Uczyć dzieci funkcj onowania 
w trzeźwości

–  Stanąć w obronie rodziny 
chrześcijańskiej i duchowych 
wartości narodu.

–  Trzeba uczyć młode 
pokolenie, że bez ducha ofiary 
i poświęcenia zwyciężenia 
siebie i swoich słabości trudno 
będzie tworzyć tożsamość

–  Warto zachęcać dzieci 
młodzież do czytania ważnych 
dzieł, np. Potopu Sienkiewicza, 
Pana Wołodyjowskiego i 
Cypriana Kamila Norwida

–  Należy stanąć w obronie 
godności życia

–  Należy zadbać o poprawność 
językową. Nie gorszmy 
i nie obrażajmy się, gdy 
starszy człowiek powie coś 
niepoprawnie stylistycznie. 
Postęp człowieka zależny jest 
w dużej mierze od tego, czy 
zadba o ojczystą mowę

–  Należy wyrzec się obłudy, 
egoizmu i fałszu. Pełna prawda 
jest złożona i konstruktywna. 
Potrzebne jest dobro i rozwaga 

–  Trzeba wystrzegać się 
nienawiści Sursum corda – 
należy otrząsnąć się, podnieść 
ze smutków i przytłaczających 
ciężarów. Nie można przez 
całe życie spoglądać wstecz. 

–  Trzeba starać sie rzetelnie 
i uczciwie pracować 

–  Wprowadzenie  Społecznej 
Krucjaty Miłości

–  Zakaz pozwalania 
w przyszłości na aborcję

–  Należy wychować w duchu 
służby państwu. Wartości 
patriotyczne

–  Należy dokonać wszelkich 
działań, by zachować pokój 
na całym świecie. Zdaniem 
Wyszyńskiego każdy następny 
rok pokoju jest służy 
umocnieniu gospodarczemu 
potencjału Ojczyzny

–  Trzeba stworzyć nowy 
model obecności Kościoła 
w życiu politycznym, który 
pozwoli ludziom na wolność, 
a z drugiej strony odbuduje 
pozycję kościelną i stanie na 
straży moralności i ludzkiej 
godności

Źródło: Opracowanie własne. Tabelę opracowano na podstawie: 
Wyszyński S., Wiara i odpowiedzialność, op.cit., s. 136, 137, 235, Wyszyński S., Na szlaka, op. cit., s. 201, 228, 230
Kijas Z., Wyszyński, op. cit., s. 41,69 Wyszyński S., Kocham Ojczyznę, op. cit., s. 63, 49, Kąkol K, Kardynał  

Stefan Wyszyński, op. cit.,s. 5, 30, 31, T., Pastorał i polityka, op. cit., s. 69 Wyszyński S., Kazania Świętokrzy-
skie, op. cit., s. 29 Wyszyński S., Miłość i sprawiedliwość, op. cit., s. 634  

Mażewski L., Prymas Stefan Kardynał Wyszyński, op. cit., s. 27, 197, 198
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Podczas uwięzienia w Komańczy powstał program moralny – osobisty i społeczny 
dla całego Narodu. Wyszyński przyznał, że dla wzmocnienia całej Polski warto było 
i nie cofnąłby się przed tym krokiem, nawet gdyby była możliwość cofnięcia czasu70.

Coraz częściej dochodzi się do wniosku, że kobiecie można powierzyć odpowie-
dzialne funkcje m.in.: w dziedzinie badań bakteriologii i wirusologii. Kobiety stają się do-
skonałymi profesorami i specjalistami w wielu różnych dziedzinach i obszarach nauki71.

Na podstawie myśli społecznej Stefana Wyszyńskiego sporządzono dyrektywy dla 
współczesnego człowieka. Tabela 1. prezentuje dyspozycje z podziałem na determi-
nanty czynnikowe. Dokonując analizy i interpretacji powyżej tabeli można stwierdzić, 
że całe nauczanie, wygłoszone homilie, napisane teksty Wyszyńskiego pokazują skarb 
człowieczeństwa oraz dyrektywy którymi mógłby kierować się człowiek XXI w. Czynniki 
rodzinne, społeczne jak również narodowe powinny zostać na nowo zdefiniowane, po to 
– by Polacy w odpowiedni sposób rozważyli godność i szacunek do drugiego człowieka. 
Badania dowodzą, że współcześnie dzieci i młodzież coraz mniej czytają książek. Z tre-
ścią lektur szkolnych zapoznaje się 77% uczniów szkoły podstawowej. Jest to odsetek 
malejący w porównaniu z badaniami, które zostały przeprowadzone trzy lata wcze-
śniej – w opinii Zasadzkiej. Większość uczniów czyta tylko i wyłącznie z przymusu72.

Autorski Schemat 2. zestawia myśl Wyszyńskiego w kontekście rozumienia i in-
terpretacji koncepcji człowieczeństwa. 

Na podstawie lektury dzieł Wyszyńskiego oraz badanych tekstów źródłowych skon-
struowano schemat, który prezentuje komponenty wchodzące w skład wychowania 
oraz budowania narodowej tożsamości u osób dorosłych. Stwierdzono, że zaprezento-
wany schemat przedstawia aktualne treści, które wykazują ponadczasowy charakter. 
Analizując schemat zauważono, że wszystkie kwestie definiujące człowieczeństwo 
w ujęciu Stefana Wyszyńskiego, dotyczące rodziny przenikają wzajemnie społeczeństwo.

Podsumowanie
Podsumowując zestawioną myśl społeczną Stefana Wyszyńskiego zauważono, że 

duchownemu, który zmagał się z niełatwymi wydarzeniami i uwarunkowaniami hi-
storycznymi bardzo zależało na wolności73. Działaniem społecznym starał się pokazać 
prawdę oraz istotę człowieczeństwa, myśl o wartości z podejmowanej pracy, która 
niewątpliwie wpisuje się w hierarchiczne struktury życia społecznego. Przedstawiciel 
kościoła katolickiego stał się wychowawcą narodu, który starał się wpajać społeczeń-
stwu następujące wartości: godność, uczciwość, prawość, rzetelność oraz dyscyplinę74. 
Dostrzeżono ogromną rolę i znaczenie kobiety XXI w życiu zawodowym, społecznym 
i rodzinnym. Nauczanie Wyszyńskiego – jego dyplomacja75 wykazały godność i stały się 
inspiracją, by na nowo odkrywać wartość i piękno kobiecości76. 

70 R. Łatka., B. Mackiewicz., D. Zamiatała., Prymas Stefan Wyszyński – biografia, Wyd. im. Stefana Wyszyń-
skiego – Soli Deo, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskie-
mu, Kraków 2020, s. 54.

71 S. Wyszyński., O godności, op. cit., s. 173, 177, 193.
72 J. Cieloch-Niewiadomska., Szkoła nieczytania, raport z badańhttps://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_

files/artykuly/4._joanna_cieloch-niewiadomska_ _szkola_nieczytania.pdf, (data dostępu: 23.10.2021].
73 A. Dziurok., J. Myszor., Prymas Stefan Wyszyński, op. cit., s. 154, 155.
74 S. Wyszyński., Kazania Świętokrzyskie, op. cit., s. 23.
75 A. Micewski., Kardynał Wyszyński, op. cit., s. 110.
76 S. Wyszyński., O godności, op. cit., s. 44.
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Streszczenie:
Niewątpliwie pałka milicyjna stała się symbolem XX – wiecznych zmagań i panu-

jących systemów. Dlatego należy dokonać wszystkiego, by już nigdy nie dochodziło 
do rozlewu krwi, by na arenach wojennych walk – nie ginęli ludzie77. Dostrzeżono, 
że nauczanie Wyszyńskiego, pomimo upływu lat – jest nadal aktualne. Pozostawione 
dziedzictwo myśli i twórczości wymaga ponownego zainteresowania i odczytania 
w kontekście zachodzących przemian społecznych. W rozdziale zaprezentowano 
rozumienie człowieczeństwa oraz idee skarbu człowieczeństwa, które odpowiadają 
na pytanie: Kimże jest człowiek. W dalszej części omówiono zagadnienia godności 
kobiet, dyscypliny oraz wartość pracy. Zaprezentowano również rodzinę, która stanowi 
budulec zdrowego i rozsądnego narodu. Na koniec, na podstawie myśli społecznej 
Stefana Wyszyńskiego, sformułowano dyrektywy dla człowieka XXI w. Skonstruowane 
wskazówki są doskonałym kompendium wiedzy, do tego – by móc na nowo odkryć 
swoją ludzką tożsamość i zastanowić się nad programem godnego człowieka.

Słowa kluczowe: Wyszyński, człowieczeństwo, praca, godność, rodzina

77 T. Rek., Pastorał i polityka, op. cit., s. 86, 87.

Schemat 2. Człowieczeństwo w ujęciu Stefana Wyszyńskiego
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Summary:
Humanity in the thought of Cardinal Stefan Wyszyński
Undoubtedly, the police truncheon has become a symbol of the 20th century 

struggles and the prevailing systems. Therefore, we should do everything so that 
there would never again be bloodshed, so that people would not die in the arenas of 
war. It was noticed, That the teaching of Wyszynski, despite the passage of years, is 
still current. The legacy of thought and creativity left behind requires renewed inte-
rest and reading In the context of the ongoing social transformations. The chapter 
presents the understanding of humanity and the ideas of the treasure of humanity, 
which answer the question: Who is man? It goes on to discuss the dignity of women, 
discipline, and the value of work. It also presents the family as the building block of 
a healthy and reasonable nation. Finally, on the basis of the social thought of Stefan 
Wyszynski, directives were formulated for man in the twenty-first century. These 
guidelines are an excellent compendium of knowledge for rediscovering one’s human 
identity and reflecting on the program of a worthy man.

Keywords: Wyszyński, humanity, work, dignity, family
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Obraz człowieczeństwa 
na podstawie działalności 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Mgr Karol Łukowski – Uniwersytet Łódzki w Łodzi

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

Wprowadzenie
Działalność Kardynała Stefana Wyszyńskiego ujęta w słowach, ma ogromną wartość 

dla pokoleń, dla wiedzy naukowej i jest dziełem sztuki człowieczeństwa. W swoich 
myślach Wyszyński przekazuje mam dziedzictwo jakości życia, postępowania z samym 
sobą oraz drugim człowiekiem. Kardynał Wyszyński w swoich kazaniach trafiał do ludzi 
prostymi słowami, łatwymi do zrozumienia, postawą skromności, a za razem odwagi, 
która uczy bycia uczciwym, prawym i bezinteresownym człowiekiem. Świadczą o tym, 
szlachetne oraz prawe czyny Kardynała, które można wdrażać, jako wiedze z zakresu 
użytecznego działania człowieka opartego na praktykowaniu mądrości i predyspozycji 
społecznych. Współczesny człowiek często gubi sens życia, błądząc w otaczającym 
go świecie, zatem studiowanie przemyśleń, wiedzy i postaw Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, można potraktować, jako dobrą lekcje o życiu i wskazówki odnoszące się 
do relacji z samym sobą i drugim człowiekiem. Nauka oparta na prawach życia, jest 
dla ludzi bezcennym darem i wskazówką na, jak postępować w stosunku do siebie 
i innych ludzi. Samym czytaniem wartościowych publikacji, książek i artykułów nie 
zmienia się otaczającej nas rzeczywistości, tylko czynami i podjętymi działaniami, 
ponieważ dzisiejsze czasy dają nam do zrozumienia, abyśmy jako ludzie skłaniali się 
do refleksji nad człowiekiem, nad budowaniem pożytecznych i opartych na warto-
ściach zasadach życia społecznego. 

1.   Myśli nawiązujące do człowieczeństwa
Idąc za myślą Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który nawiązuje do słów, że nie 

wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem. Człowiek uczy się 
przez całe życie, postepowania, życia i bycia w relacji z drugim człowiekiem, jednak 
ważne jest to, by mieć dobrego nauczyciela, który uczy nas zasad wartościowego po-
stepowania. Prymas Wyszyński ucząc nas człowieczeństwa, daje zarówno przykład 
swoim własnym życiem, przekazując nam wskazówki do prawidłowego poznawania 
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natury człowieka i prawd życia na temat konstruowania elementów tożsamości czło-
wieka. Kardynał Wyszyński, był terapeutą ludzkiego życia, a przede wszystkim ludz-
kich dusz, ponieważ nauczał o świadomości tego, kim jest człowiek, po to, by ludzie 
brali odpowiedzialność za własne życie, swoich najbliższych, za to co robią i po to, aby 
się uczyć bycia człowiekiem, na podstawie wartościowej nauki, którą jest praktyczna 
wiedza, jak stawać się człowiekiem. Podobny proces występuje w psychoterapii, gdzie 
pacjent uczy się mądrości życia codziennego i jak ją zastosować, opartego na własnym 
doświadczaniu siebie, przyglądaniu sią własnej aktywności umysłowej, jak pracować 
nad zmianą własnych szkodliwych dla siebie nawyków i zaburzonych mechanizmów 
postępowania. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, kim jestem, ważne, jest 
nadawanie kierunku, nad czym pracuje nad sobą. Słowa Wyszyńskiego służą, jako 
silny fundament na drodze do przywracania zdrowia duchowego, emocjonalnego, 
psychicznego i społecznego oraz przekazują cenną wiedzę na temat kształtowania 
osobowości człowieka, poprzez pracę nad charakterem i wzmacnianiem duchowości 
i wiedzy o nauczaniu poprzez dawanie świadectwa i służenie innym. Słowa Prymasa 
pozwalają docierać do głębi i całkowicie zrozumieć, to kim jest człowiek i po co żyje 
na tym świecie. 

Kardynał Stefan Wyszyński przypomina nam o tym, czym są sakramenty święte, 
przez co można dojść do wniosków, czym jest ludzka interpretacja słowa Bożego, 
w sensie rozumowania ludzkiego, ponieważ często słowo Boże zostaje przystoso-
wywane do potrzeb, zmian społecznych i zachcianek ludzi. Dawanie prawdziwego 
świadectwa własnym życiem, jak to robił Wyszyński, opartego na czynach i działa-
niach, jest trudną sprawą dla człowieka, ponieważ obecnie ludzie ochrzczeni mają 
problemy z praktykowaniem życia uwarunkowanego na wartościach, często łatwiej 
jest być religijnym komentatorem i ładnie mówić pod publikę oraz zmiękczać zasady 
wiary, jeszcze innym trudno się przyznać do wiary i kłopotliwe, jest o niej mówienie, 
a co niektórym bardzo ciężko, jest uwierzyć. Zatem słowa Kardynała Wyszyńskiego 
skierowane do świeckich, którzy przyjmują sakramenty święte, takie jak, chrzest, 
bierzmowanie i małżeństwo, nawiązują do postępowania zgodnie z tym, tak jak, na-
uczał Jezus Chrystus i zachowywać jego nauki, ponieważ człowiek ma wyznaczone 
zadanie na tym świcie, które są wspólne dla ludu Bożego, kierują człowieka na drogę 
stawania się oraz bycia wartościowym człowiekiem i brania odpowiedzialności 
za życie własne i życie rodziny. Obecna sytuacja społeczna i polityka światowa nie 
sprzyja tego typu wartością, myśleniu, perspektywie, cechą, zasadą, cnotą, i postę-
powaniu, a zatem co zrobić, aby nauka była wartościowa, uczyła wartości, służyła 
do poszanowania godności drugiego człowieka i była wyznacznikiem w szukaniu 
prawdy. Młody człowiek wzrasta tymi myślami i przekonaniami, którymi jest kar-
miony przez rodzinę, system edukacji i społeczeństwo, kształtuje przez to, swoją 
drogę życia. Dlatego też wypadałoby zastanowić się nad tym, jako rodzic, pedagog, 
nauczyciel lub wychowawca, czy wiedza jaka przekazywana jest młodym ludziom, 
będzie służyć właściwemu rozwojowi, czy będzie pomocna młodym ludziom w życiu, 
czy też będzie powodowała dysfunkcje i zaburzenia. W nawiązaniu do tego, pasują 
słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, że to szczególnie ludzie ochrzczeni, zobowią-
zani są do czynienia i nadawania człowiekowi i rodzinie cech szlachetnych, ponieważ 
każdy człowiek ochrzczony, jest świeckim apostołem, przyjmujący łaskę Boga, jako 
talenty, który obowiązuje czynić uczciwie i rozwijać dary męstwa, mądrości, rozumu, 
rady, pobożności, bojaźni Bożej i miłosierdzia.
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Ludzie żyjący we współczesnym świecie, zajmują się wieloma rzeczami, nie mają 
czasu, ani odwagi na pielęgnowanie w sobie wartości i ich szerzenie, wstydzą się przy-
znawania się do wiary w Jezusa Chrystusa i obrony wartości rodzinnych. Dzisiejsze 
czasy można nazwać cywilizacją śmierci, brakiem szacunku do ludzkiego życia, coraz 
częstsze są zabiegi aborcji, dokonywanie eutanazji i powodowane są konflikty, gdzie 
chodzi o strefy wpływów i interesów, natomiast zdrowie ludzkie i ochrona życia, 
traktowana jest, jako nieistotny i nieprzydatny element. Zawsze wywołany skutek ma 
swoją przyczynę, tak samo jest z kierunkiem działań społecznych, edukacyjnych i po-
litycznych. Zamiast wzmacniać wartość rodziny, to się ją osłabia. Natomiast dziedzic-
two myśli i działalność Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nawiązują do tego, 
że wartościowe wychowanie, ma szczególe istotne na te czasy i ogromne znaczenie 
edukacyjne, aby rzetelny system wychowawczy uczył dzieci, młodzież i dorosłych, 
praktycznego przygotowania do życia w rodzinie, odpowiedzialności za własne czyny 
oraz postępowania zgodnego z uszanowaniem drugiego człowieka, kultury i wartości, 
a nie promowania życia dysfunkcyjnego, czy obojętności na życie człowieka i utrwa-
lania zaburzeń funkcjonowania. Zauważalnym faktem jest to, że rozwój systemu spo-
łecznego oraz nowych technologii, wytwarza nowe negatywne zjawiska społeczne, 
w postaci dysfunkcji, uzależnień, zagrożeń i zaburzeń. Zdajmy sobie sprawę z tego, że 
młodzi ludzie uczą się zachowań od dorosłych i społecznych przekazów medialnych. 
W tym przypadku, fundamentalna jest wyuczona umiejętność rozwiązywania napo-
tykanych przeciwności losu, zapobieganie różnego rodzaju zaburzeniom zachowania 
i psychicznym pułapką prowadzącym do dysfunkcji społecznych. Wyszyński w naucza 
nas, by ludzie odpowiedzialne pełnili swoje role społeczne, a wiedza, którą nam prze-
kazał, daje nam przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie. Tak więc nie 
głośmy teorii, które są oderwane od rzeczywistości, nie traćmy czasu na rzeczy nie-
potrzebne, które nie będą nam do niczego przydatne i nie służą dla dobra człowieka.

Przedmiotem działalności Stefana Wyszyńskiego, była obrona praw człowieka 
do godnego życia, który upominał się o sprawy społeczne i bronił prawa do godnego 
życia, gdzie podkreślał wartość kultury, tożsamości i dziedzictwa narodowego, uważając 
te obszary życia społecznego, za duchową i mentalną siłę narodu. Wyszyński podróżując 
po Europie, przyglądał się różnym doktryną, ruchom politycznym, poglądom i planom 
strategicznych dla polityki danego państwa, a szczególnie interesowały go problemy 
związków zawodowych, organizacje katolickie młodzieży oraz dziedziny wiedzy od-
noszące się do doktryn i ruchów społecznych. Kardynał Wyszyński swoje przesłanie 
akcentował na zadaniach, pielęgnowania kultury ojczystej opartej na chrześcijańskich 
wartościach, ponieważ dzięki niej mamy dużo do przekazania przyszłym pokoleniom, 
przez to jako naród, mamy silne korzenie w tradycji i zachowujemy tożsamość naro-
dową, ponieważ szczególne znaczenie ma świadomość narodowych korzeni, to kim 
jesteśmy i to jacy powinniśmy się stawać. Zawsze mamy wolną wolę i sami dokonujemy 
wyboru, ale musimy sami chcieć i zadecydować o tym, by pielęgnowanie naszej myśli 
ojczystej, tradycji naszych przodków i kultury, było fundamentem naszego istnienia 
jako narodu. My jako Polacy, z silną tradycją i obyczajami przekazywanymi z pokolenia 
na pokolenie, powinniśmy dbać o bogatą kulturę narodową i dziedzictwo, ponieważ 
nasi przodkowie walczyli o naszą wolność, prawo do godnego życia, rozwoju i wzra-
stania w człowieczeństwie. Polacy nieskończenie przez pokolenia dbali o świadomość 
tego, kim jesteśmy i kim być powinniśmy, zatem bądźmy przytomni i zdajmy sobie 
sprawę, że jesteśmy narodem o silnym podłożu mentalnym.
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2.   Wartości wychowawcze w pełnieniu roli społecznej
Niezmiernie istotnymi wartościami dla Kardynała Stefana Wyszyńskiego, było 

podkreślanie roli kościoła, rodziny i wiary w życiu człowieka. Proces wychowania, 
zaczyna się od pierwszych dni życia człowieka w środowisku rodzinnym, dlatego 
podstawą życia rodzinnego, jest przygotowanie do niego ludzi, którzy decydują się 
na poczęcie młodego istnienia. Dzisiejszy świat ma słabe podłoże do życia rodzin-
nego, promowane są postawy rozwiązłego trybu życia, a założenie rodziny wiąże się 
z odpowiedzialnością za drugiego człowieka, jednak bardzo często nie potrafimy tej 
odpowiedzialności wprowadzić we własne życie, lepsze dla nas jest przyjemne życie 
i lekkie, aby nie podejmować wysiłków pracy nad jakością naszego życia. Rodzina 
jest źródłem procesu wychowawczego i podstawą funkcjonowania społecznego dla 
wzrastającego człowieka, natomiast Kościół przeznaczony jest, do zachowywania 
całości prawd słowa Bożego, jako szafarz wartości i tradycji. Zatem Kościół pełni rolę 
wychowawczą człowieka, który ma wymiar społeczny, cielesny, duchowy i etyczny 
oparty na wzajemnych relacjach oraz rozwijający i nadający sens człowieczeństwu. 
Papieska koncepcja wychowania zakłada, że proces wychowawczy rozpoczyna się 
w rodzinie w momencie poczęcia, który ukierunkowany jest na cel, jako istotny fun-
dament dla życia i ma kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości, charakteru i cech 
osobowości człowieka. Budując jakikolwiek ład przyrodzony, moralny i zachowując, 
trzeba pamiętać o porządku natury, że człowiek jest pierwszy i najważniejszy, po-
nieważ człowiek buduje i układa wszystko, to co jest stworzone. Praca udoskonala 
człowieka, a bez doskonalenia się nie ma doskonałej ekonomii, socjologii oraz polityki. 
Ewangelia jest aktualna, bo zapowiada pokój, który jest powszechny i głosi prawdę. 
Chcemy być wolni od zakłamania i nie będziemy naśladować ludzi zakłamanych1.

Proste słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego na temat zasad postępowania, mają 
dzisiaj szczególne znaczenie w chaosie życia codziennego, ponieważ wiele pada słów 
pustych, przez ludzi, którzy pełnią rolę publiczne i nie biorą odpowiedzialności za 
swoje czyny i słowa. Manipulacja jest na porządku dziennym, aby czynić chaos, awan-
turować się, uprawiać propagandę, kłamać, manipulować i umywać ręce, po to, aby 
zachować stanowisko i pieniądze, przez co, państwo staje się słabe, dużo traci i staje 
się nie ważne dla wielu ludzi. Na szczęście żyją tacy ludzie, dla których ważne jest 
dobro narodu i rodziny oraz odrzucają od siebie takie postawy. Słowa Wyszyńskiego 
nawiązują do brania odpowiedzialności, każdego dorosłego człowieka za własne 
czyny i życie, szczególnie tyczy się to ludzi pełniących stanowiska publiczne, którzy 
mają obowiązek moralny lub prawny działać na rzecz drugiego człowieka, ponieważ 
rola społeczna, wymaga tego od nich. Wyszyński daje nam dziedzictwo myśli, które 
uczy nas zasad postępowania, a zarazem jedności. Słowa Kardynała namawiają nas 
do jedności, jednoczenia się, życzliwości i gromadzenia siły, które są bardziej warto-
ściowe dla ludzi, aniżeli wszystkie płoty i zagrody, które odgradzają od siebie ludzi, 
ale także daję nam jasne wskazówki wiary, aby nasza wiara, nie była ona zakłamana, 
ślepa i słaba, natomiast odpowiedzialnym nie jest się tylko za swoje poczynania, ale 
i za innych ludzi. Rządzić innymi ludźmi, to jest odpowiedzialność, związana z służbą 
i szacunkiem dla drugiego człowieka, natomiast to obywatele wspólnie, powinni za-
troszczyć się o to, by ich wspólnota była dobrze kierowana. Na tym polega właściwy 

1 S. Wyszyński, Kimże jest człowiek, Opracowanie Instytut Prymasowski Ślubów Narodu, Wyd. Archidie-
cezja Warszawska, Warszawa 1987, s.161.
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i sprawiedliwy ustrój, prowadzący do pokoju społecznego, że prawa wszystkich 
ludzi są uszanowane. Dopiero wtedy jest pokój. Jeżeli prawa człowieka i zasady są 
nieszanowane i naruszane, to pokój wtedy, jest tylko sloganem ozdoby gazet. Nie ma 
wówczas pokoju w myślach, w sercach, w rodzinach, w życiu społecznym i publicz-
nym, a więc nie ma najcenniejszego daru i wartości dzięki której powstaje dobrobyt 
i ład społeczny2.

Ten świat gubi istotę i fundament człowieczeństwa, my jako ludzie wpadamy bardzo 
często w pułapkę kłamstwa, które oferuje nam współczesny świat, technologia i media 
masowego przekazu, w której nie ma miejsca na wartości, miłość do bliźniego, dąże-
nie do szukania prawdy i kształtowania charakteru. Obecnie widocznym zjawiskiem 
społecznym, jest osłabianie roli rodziny, promowanie antywartości i zanikanie mą-
drości w rozwoju świadomości społeczeństwa. Każde złe decyzje w życiu człowieka 
i społeczności, mają swoje konsekwencje, pamiętajmy, że największe szkody zawsze 
ponosi młode pokolenie, ponieważ to młodzi kształtują swoją osobowość społeczną 
i dziedziczą myśli, sposób bycia i mentalność, po starszych pokoleniach, zatem pod-
stawowe wartości, które należy wzmacniać i o nie dbać, to naród, wiara, kultura i ro-
dzina, bo o nich zależy przygotowanie młodych ludzi do życia, zaszczepianie wartości, 
zdrowy proces wychowawczy, kształtowanie postaw i myśli oraz nastawienie do życia 
i innych ludzi. Zdaniem Prymasa Wyszyńskiego, nazwanego Prymasem Tysiąclecia 
zadaniem i drogą Kościoła w Polsce, jest formowanie człowieka przez dwie najważ-
niejsze wspólnoty, jakimi jest rodzina i Naród. W jedności rodziny i jej umocnieniu 
widzimy wzmocnienie jedności do Narodu, a Naród składa się z rodzin i dlatego każdy, 
kto chce umocnienia Narodu, musi pracować nad umocnieniem rodzin3. 

Słowa Wyszyńskiego mają szczególną wartość w dzisiejszej rzeczywistości, po-
nieważ dostarczają mądrości życiowej, zdolności dojrzałego pojmowania świata, dają 
nadzieje na lepsze życia oraz cenne wskazówki, co zrobić i jak należałoby postępować 
w stosunku do samego siebie i innych ludzi. Głęboka wiedza połączona z inteligen-
cją świadczy o tym, że Stefan Wyszyński, jest nauczycielem postępowania człowieka 
i terapeutą dusz ludzkich, a to co mówił, to są wskazówki, które są umiejętnościami 
radzenia sobie w różnych sytuacjach kryzysowych i pracy nad samym sobą. Kardy-
nała wypowiedzi nawiązywały do promowania postaw zdrowia psychicznego, że 
trzeba porzucić smutki, narzekania, wyleczyć się z samego siebie, ze swoich urazów 
psychicznych, które są dla nas większym nieszczęściem, niż to wszystko, to co nas 
otacza. Kardynał ma na myśli, że trzeba zrobić porządek w swoim wnętrzu i swojej 
duszy. Kolejna wypowiedz Kardynała, którą można zaliczyć jako terapeutyczną, jest 
to, że ile zdołamy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej 
złości i gniewu, tyle będzie wart rok, abyśmy zwrócili uwagę na to, jak przeżyliśmy 
dany rok. Psychoterapeutyczną metodą leczenia zaburzeń funkcjonowania, jest praca 
nad smutkiem, ciężkimi przeżyciami życiowymi i dążenie do dobrostanu psychofi-
zycznego. Stefan Wyszyński nawołuje do tego, byśmy nie powodowali w ludziach 
smutku, cierpień i zmartwień, ponieważ ile zdołamy okazać innym ludziom serca, 
bliskości, współczucia, dobroci i pociechy, tyle wart jest nasz rok, ile okażemy dobroci. 
Przemyślenia Kardynała obrazują także obraz zaburzonego ja, co w psychoterapii uza-
leżnień, nazywa się mechanizmem iluzji i zaprzeczania. Słowa Prymasa w tej kwestii 

2 S. Wyszyński, Wiara i odpowiedzialność, Wyd. Sumus, Warszawa 2021. s. 33. 
3 S. Wyszyński, Jasnogórskie zobowiązania, Bydgoszcz, 19 XII 1956, [w:] idem, KiPA, t. 1, Cz, s. 300.
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nawiązują do przedstawienia dobra i zła, czyli zła odnoszącego się do ciała i ducha, 
prowadzi do bezwstydy, rozpusty, nieczystości, bałwochwalstwa, nieprzyjaźni, gusła, 
zabobonów, zawiści, swary, niesnaski, oszczerstwa, gniewu, zwady, zazdrości, pijań-
stwa, objadania się i zabójstw. W życiu człowieka, narodu to wszystko jest rezultatem 
oddzielenie ducha od ciała4. 

3.   Kształtowanie myśli i postaw ludzkich
Kardynał Stefan Wyszyński swoją myślą kształtował zarówno wewnętrzne obszary 

człowieka, jak i społeczny system w wartości, jak wyposażyć człowieka w cechy poży-
teczne prospołeczne i prozdrowotne oraz uczył roztropnego myślenia. Ukazywał nam 
naturalne prawa życia, które zarządzają człowiekiem, wydają dobre owoce duchowe 
i wzmacniają rodzinę, która prawidłowo funkcjonuje i wzrasta w miłości, wspania-
łomyślności i pokoju, w kontrze do nadsyłanych przez świat komunikatów i błędów 
postępowania zakłócających nasze życie. Wyszyński posiadał niepowtarzalną wiedzę, 
na temat wnętrza ludzkiego, mówiąc o złości, skrzywdzeniu, urazach, które nagro-
madziliśmy w trakcie swojego życia i utrudniają nam nasze relacje z samymi sobą, 
innymi ludźmi i ograniczają nasz zdrowy kontakt ze światem. Kardynał jest zdania, że 
jednym z miejsc schronienia człowieka przez zgubnym światem, jest pustelnia, jako 
oaza spokoju, zebrania myśli i skupienia, po to, aby pełniej spotkać się z sobą samym, 
inaczej spojrzeć na rzeczywistość i nabrać zdrowego dystansu do świata. Wyszyń-
ski zachęca nas, że musimy uczyć się sztuki milczenia i skupienia, ponieważ wielkie 
sprawy powstają w ciszy i skupieniu. Pustelnia w tym ujęciu nabiera terapeutycznego 
znaczenia, ponieważ nazwana tak została, po to, by poukładać sobie w spokoju sprawy 
swojego życia. Pustelnia jest schronieniem przed negatywnymi czynnikami, jakie nas 
zniewalają, ograniczają i uzależniają. Pustelnie jaką nam pokazuje Kardynał Stefan 
Wyszyński, to poszukiwanie czystości duchowej, sensu istnienia człowieka i czynie-
nie dobra dla drugiego człowieka, by zawsze mówić życzliwie o drugich. Nie mów 
źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między 
ludźmi. Jednocz czynem, słowem i sercem. Nie chowaj w sercu urazy, zawsze pierwszy 
wyciągaj rękę do zgody5. 

Stefan Wyszyński przykładem swojego życia, zostawił nam wielkie dziedzictwo 
w postaci wiedzy na temat zdrowego ducha, kształtowania człowieczeństwa i wzmac-
niania aspektów związanych z budowaniem silnej tożsamości człowieka i narodu. 
Nawiązywał do prostoty słowa, zrozumienia drugiego człowieka, dobrych obyczajów, 
trzeźwego myślenia i umiaru życiowego oraz opanowaniu siebie i swych złych nawy-
ków i skłonności. Uczył miłości do drugiego człowieka, wypowiadając następujące 
słowa podczas kazania, że ludzie często mówią czas to pieniądz, a Wyszyński mówi, 
że czas to miłość. Dobroć to jedna z córek miłości, która jest nieskończonością i której 
nigdy dość. Dlatego dobroć, tak jak i miłość, chociaż zaspokaja potrzeby serca, nigdy 
nie mówi dość, ani tym, którzy jej doznali, ani tym, którzy ją świadczą6. 

Kardynał dawał świadectwo, że tylko miłość zwycięża, ponieważ człowiek z natury 
nie lubi nienawidzić, czuje się w takim stanie niekonfortowo i źle, a miłość rozwija 

4 S. Wyszyński, Wiara i odpowiedzialność, Wyd. Sumus. Warszawa 2021. s.137.
5 S. Wyszyński, Kimże jest człowiek. Opracowanie Instytut Prymasowski Ślubów Narodu, Wyd. Archidie-

cezja Warszawska, Warszawa 1987, s.166.
6 Tamże, s.111.
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człowieczeństwo, nie można pozbawić człowieka miłości, ale można ją zniekształcić 
i zagłuszać, sztucznością tego świata. Natomiast owocem miłości, powinno być życie 
w miłości, by wzrastało w miłości. Człowiek do życia potrzebuje miłości, ponieważ ma 
tyle w sobie miłości, ile jest w stanie podzielić się nią z innymi. Ludzie, którzy się kłócą, 
są złośliwi w stosunku do siebie, gniewają się na siebie i dokuczają sobie, potrzebują 
więcej miłości, bo może jej nie zaznali i nie wiedzą jak dzielić się miłością z innymi. 
Widocznie nikt im nie okazał miłości, w takim wymiarze jakim jest im potrzebny 
do życia i mają oni zapotrzebowanie na miłość7. W tym przypadku Kardynał nama-
wia nas do przekraczania siebie w miłości, aby potrafić dać tą miłość tym, którzy jej 
potrzebują. Człowieczeństwo Kardynał Wyszyński przedstawia, jako ludzką godność 
oraz pozytywne cechy człowieka. Człowieczeństwo w którym zawarte jest poczucie 
własnej wartości, szacunku dla samego siebie i innych ludzi, to słowa przekazujące 
do kształtowania mądrości, odnośnie wzmacniania zdolności do wzmacniania wła-
snych postaw i wyrabiania własnej siły cech charakteru.

Kardynał Stefan Wyszyński, pobudza do zastanowienia się nad ludzkimi poczyna-
niami, związanego z własnym wyborem i ułożeniem własnego wewnętrza, zarówno 
dla znaczenia kultury narodowej, jak i praktykowania systemu podstawowych war-
tości. Duchowość Wyszyńskiego ukierunkowana jest na tożsamość, na naukę bycia 
świadomym oraz odpowiedzialnym człowiekiem, który będzie w stanie uformować 
silną rodzinę i wzmocnić ją, na podstawie wiedzy formowanej i opartej na doświad-
czaniu dziedzictwa, myśli i historii. Kardynał Wyszyński, był terapeutą ludzkiej oso-
bowości i ducha, ponieważ na ile będziemy sami w stosunku do siebie w porządku, to 
tak będziemy porządkować świat dookoła siebie, co ma istotny wpływ na społeczną 
historie kraju. Prymas z serdecznością i opiekuńczą radą zwraca się do młodzieży, 
by była bliska historii, kultury, wiary i teraźniejszości, pamiętając, aby młodzi sami 
od siebie wymagali i pracowali nad sobą. Przekazywana mądrość przez Kardynała, 
pozwala nam na głębokie poznanie i całościowe zrozumienie, tego kim jest człowiek, 
wzrastający w wartości pielęgnowanych przez rodzinę, ponieważ to właśnie w rodzi-
nie człowiek przychodzi na świat, ma prawo do narodzin, dzieciństwa, dojrzewanie 
i kształtowania swojego człowieczeństwa, ponieważ najważniejszym warunkiem, to 
uwierzyć w wielkość możliwości człowieka, wzrastającego w świadomości, że jeste-
śmy spokrewnieni na obraz Bożego podobieństwa. 

Dzisiejsza wiara człowieka opiera się na samo ubóstwianiu siebie, własnego ciała 
i wypacza człowieczeństwo. Wiele razy spotykamy się z kultem ciała, własnego wy-
glądu i często my tak robimy, ubóstwiamy siebie, ludzi i rzeczy materialne. Zatem 
trzeba odróżnić szacunek do siebie i innego człowieka, a oddawanie czci sztuczności. 
Niepokoje człowieka i problemy w sferze myślenia, społecznym i psychicznym, zwią-
zane są z chaosem współczesnej cywilizacji, walką o władzę i wpływy. Współczesna 
kultura, film, telewizja i modne piosenkarstwo, oparte są na bodźcach i przeżyciach 
wyzwalających negatywne stany emocjonalne, które zakorzeniają się w postawy 
ludzkie. Człowiek w tym zmieszaniu, krzyku codzienności nie dostrzega ważnych oraz 
wartościowych dla siebie rzeczy. Nie mylmy uwikłania i ubóstwiania siebie, z wiarą 
w to co robimy, która jest zarówno łaską, jak i odpowiedzialnością, co zobowiązuje nas, 
aby nasze poczucie wolności do wyboru, swoboda działania, umiejętności i wiedza, 
nie uczyła nas niszczących zachowań w stosunku do samego siebie i niekorzystnych 

7 Tamże, s.113.
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poczynań w stosunku do innych ludzi. Rozwijać własne człowieczeństwo i uwierzyć 
w człowieka, to uwierzyć w jego głębię, w której znajdzie się wszystko to, co potrzebne 
jest nam do życia. Trzeba być świadom swej osobowości społecznej i rozumieć to, ze 
moja osobowość zawsze wiąże się z dążeniem społecznym do innych. Człowiek musi 
wyjść z siebie, wydobyć się z własnego getta, uświadomić sobie ze nie jest samotną 
wyspą, ale jest powiązany ze swoim otoczeniem mocą praw, które posiada i obowiąz-
ków, są prawami drugich8. 

Kardynał Stefan Wyszyński, był też przykładem prześladowania przez system 
polityczny, dawał świadectwo swoim postępowaniem i postawą, jako spadkobierca 
wyznawania prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa i Maryi, jego matki oraz Chrze-
ścijan, którzy byli prześladowani przez pierwsze trzy wieki naszej ery. Wiara w Boga 
żywego, jest dla nas wielką tajemnicą, zarówno jej sposób powstania, jako źródło, 
która do końca nie została odkryta przed człowiekiem, natomiast to człowiek, poprzez 
praktykowanie wartości, pielęgnowanie postaw, dbanie o własny umysł i kształtowa-
nie własnej duchowości sam ją odkrywa. W odkrywaniu prawd wiary i duchowości 
człowieka pomaga nam dziedzictwo myśli i słowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
które nawiązuje do poszukiwania, zbliżania się do prawdy oraz odkrywania przez 
człowieka człowieczeństwa. Wiara w Boga nie powinna się opierać na naszych im-
pulsach, urazach, domysłach, być zbiorem przekonań, czy poglądów. Wyciągajmy co 
jest dobre z naszej historii, to, co służy człowiekowi i jego rozwojowi. Zatem bądźmy 
spadkobiercami czystej i prawdziwej wiary, jakiej nas naucza Kardynał Stefan Wy-
szyński, tak jak pierwsi Chrześcijanie, którzy nie byli przesiąknięci układami politycz-
nymi, rządzą władzy, nie sprzedali się za pieniądze oraz nie ulegli zgubnym wpływom 
i prądom społecznym.

Podsumowanie
Kardynał Stefan Wyszyński uczył nas, jak żyć we wspólnocie ludzi, by poczuwać 

się do odpowiedzialności za rozwój swojego Narodu, siebie i drugiego człowieka oraz 
żyć we wspólnocie wzajemnych relacji. Wyszyński dawał świadectwo wiary, miłości 
i wartości, jak żyć w trudnych czasach, jak dawać bezinteresownie pomoc drugiemu 
człowiekowi, bez względu na swoje położenie, sytuację polityczną i społeczną. Kar-
dynał zwracał uwagę na wypielęgnowanie, takiego procesu wychowawczego, który 
ma mocne fundamenty w historii, w kulturze i w tradycji kraju, nawiązując do silnego 
poczucia wspólnoty, opartego na szacunku do drugiego człowieka i do prawdy. Wy-
szyński przekazał nam, postawę do życia i dziedzictwo słowa, które jest napełnione 
miłością, okazywaniem dobroci innym i poszukiwaniem wewnętrznego spokoju. 
Kardynał Stefan Wyszyński, był wielkim człowiekiem i postacią, która jest godna 
do naśladowania, jednak, czy my, jako ludzie żyjący w pośpiechu i chaosie codzien-
nego życia, będziemy w stanie pracować nad samym sobą, własną duchowością, 
zakorzenianiem w swoje życie wartości, będziemy bezinteresownie dobrze czynić 
drugiemu człowiekowi i krzewić w sobie szlachetne postawy, a naszym zachowaniem 
będziemy jednoczyć ludzi. Kardynał Stefan Wyszyński odgrywał i odgrywa istotną 
rolę w tworzeniu świadomości społecznej Polskiego Narodu i kształtowaniu ducho-
wych cech osobowości człowieka. Zatem chociaż mamy wiele trudności i przeszkód, 
to czerpmy jak najwięcej z mądrości słowa i dziedzictwa Kardynała Wyszyńskiego 

8 Tamże, s.82.
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w życiu codziennym, wszakże nie łatwo go naśladować i iść drogą wzrostu duchowego, 
że względu na naszą ludzką niedoskonałość i uleganie przyjemnościom tego świata. 
Szczególnie bierzmy do siebie i żyjmy tym, to co jest najlepsze, najbardziej warto-
ściowe oraz najcenniejsze z wiedzy o człowieku i świecie, tak jak nauczał Kardynał 
Wyszyński, ponieważ, aby było nam dobrze, to musimy dobrze zrozumieć rzeczywi-
stość w jakiej obecnie egzystujemy i duchowość człowieka.

Streszczenie:
Mentalne dzieła Kardynała Stefana Wyszyńskiego, to przedstawienie mądrości, 

wiary, myśli i tradycji chrześcijańskiej, które skierowane są do Narodu Polskiego, 
jako bezpośredniego spadkobiercy. Nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na-
wiązuje do tematyki dialogu człowieczeństwa, umacniania w cierpliwym słuchaniu 
i rozumieniu drugiego człowieka, daje wskazówki, jak przekazywać myśli nie nakła-
niając innych do własnego zdania i jak wyrażać się jasno. Mądrość Kardynała pro-
wadziła ludzi do umacniania dobrych więzi rodzinnych i społecznej jedności. Postać 
Księdza Prymasa Wyszyńskiego wzbudza zainteresowanie, tym, jak dbał o rozwój 
wewnętrzny i zewnętrzny człowieka, przekazywał cenne wskazówki wychowania 
opartego na wartościach oraz wiedzy na temat przemian społecznych, kulturalnych 
i politycznych w naszym kraju. 

Słowa kluczowe: obraz, działalność, wiara, tradycja, myśl

Summary:
The image of humanity based on the activity of Cardinal Stefan Wyszyński
The mental works of Cardinal Stefan Wyszyński are a presentation of wisdom, faith, 

thoughts and Christian tradition, which are addressed to the Polish nation as a direct 
heir. The teaching of Cardinal Stefan Wyszyński refers to the subject of dialogue of 
humanity, strengthening in patient listening and understanding another person, gives 
tips on how to convey thoughts without persuading others to your own opinion and 
how to express yourself clearly. The Cardinal’s wisdom led people to strengthen good 
family ties and social unity. The figure of Primate Wyszyński arouses interest in how 
he cared for the internal and external development of a person, provided valuable 
tips for upbringing based on values and knowledge about social, cultural and political 
changes in our country.

Key words: image, activity, faith, tradition, thought
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Działania wychowawcze Kościoła 
wobec aborcji

Mgr Katarzyna Maria Rodziewicz1 – UP JPII w Krakowie

Doktorantka Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współ-
czesnej. Jej zainteresowania oscylują wokół etyki i pedagogiki. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat 
koncepcji człowieka u Adama Węgrzeckiego. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika, spe-
cjalność: resocjalizacja na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia magisterskie na kie-
runku Etyka – mediacje i negocjacje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Studiowała w ramach 
programu Erasmus na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Autorka kilku publikacji i uczestniczka kon-
ferencji. Odbyła staż w bibliotece Kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie oraz w Fundacji 
Rzymskiej im. Margrabiny JS Umiastowskiej (Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska).

Wstęp
Aborcja jest tematem budzącym spory polityczne i społeczne. Stanowi również 

przedmiot zainteresowania wśród prawników i etyków. Niewątpliwie jest zagadnie-
niem niezwykle kontrowersyjnym. Temat ten należy do istotnych, ponieważ dotyczy 
ludzkiego życia. Celem publikacji jest ukazanie stanowiska i roli wychowawczej Ko-
ścioła wobec zjawiska aborcji. Przedstawiono działania podejmowane przez wspólnotę 
Kościoła, mające na celu obronę życia. Odniesiono się do najważniejszego fundamentu 
chrześcijańskiego – Biblii. To doniosłe źródło historyczne zawiera wiele wskazówek, 
jak postępować w życiu codziennym.

Pedagogika to nauka o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach 
i formach organizacji procesów wychowawczych. Jako nauka o edukacji (nauczaniu 
i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem 
i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka2. 
Pedagogika jest nauką społeczną o profilu humanistycznym, obejmuje teorię i prak-
tykę działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci i młodzieży oraz działalność 
edukacyjną ludzi dorosłych w różnym wieku edukacyjnym. Praktyczne postępowanie 
wychowawcze, nazywane jest pedagogią (gr. paidagogia)3.

Pedagogika odnosi się głównie do młodego pokolenia, które dzięki oddziaływa-
niom wychowawczym powinno osiągnąć optymalny rozwój osobowości, ukształtować 
wiedzę o rzeczywistości, przygotować się do funkcjonowania w życiu społecznym. 
Na jej gruncie formułuje się istotę, cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne 
procesów wychowawczych. Obejmuje on samowychowanie i samokształcenie mło-
dzieży i dorosłych, oddziaływanie instytucji wychowania pozaszkolnego, głównie 
środków masowej komunikacji, organizacji młodzieżowych oraz placówek kultu-
ralnych, takich jak teatry, kluby, muzea. Istotną rolę ogrywają również instytucje 

1 ORCID 0000–0003–3284–6513
2 S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2004, s. 34.
3 Tamże, s. 27.
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religijne4. Kościół niewątpliwie jest instytucją wychowania religijnego. Na szkolnej 
katechezie dzieci i młodzież mogą poznawać prawdy wiary. Ludzie swoją wiedzę 
i wiarę mogą pogłębiać podczas Mszy Świętej oraz w chrześcijańskich ruchach 
i wspólnotach.

1.   Stanowisko Kościoła wobec aborcji
Z nauki głoszonej przez Kościół wynika, że życie ludzkie jest święte. Bóg Ojciec jest 

Panem życia, od jego początku do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może domagać się 
prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej5. Życie ludzkie od mo-
mentu poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Od pierwszej 
chwili swojego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby, a co za 
tym idzie nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia6. Stwórca nakazuje 
ludziom strzec życia, dlatego też należy ochraniać życie od samego poczęcia.

Sobór Watykański II nazywa aborcję okropnym przestępstwem7. Formalne 
współdziałanie w usuwaniu ciąży jest poważnym wykroczeniem. Kościół nakłada 
kanoniczną karę ekskomuniki za aborcję: „Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaist-
nieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa”8. Usunięcie ciąży 
Kościół postrzega jako zbrodnię, przestępstwo przeciwko życiu ludzkiemu, szkodę 
nie do naprawienia9.

Niezbywalne prawa osoby powinny być uznawane i szanowane przez społe-
czeństwa cywilne, a także przez władzę polityczną. Owe prawa człowieka nie zależą 
od poszczególnych jednostek czy od rodziców, nie są przywilejem pochodzącym 
od społeczeństwa lub państwa. 

Tkwią one w ludzkiej naturze i są ściśle powiązane z osobą na mocy aktu stwór-
czego, od którego osoba bierze swój początek. Wśród tych fundamentalnych praw 
należy wymienić prawo do życia i integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od mo-
mentu poczęcia do śmierci. 

Jeśli prawo pozytywne pozbawia obrony pewną kategorię istot ludzkich, których 
ze swej natury powinno bronić, w państwie takim negowana jest równość wszystkich 
wobec prawa. Gdy państwo nie chroni praw obywatela, zwłaszcza tego, który jest 
bezbronny i słaby, zagrożone są podstawy praworządności tego państwa.

Rozsądnym rozwiązaniem byłyby przewidziane przez prawodawstwo sankcje karne 
za przerwanie ciąży10. Przeprowadzenie badań prenatalnych jest moralnie dozwolone, 
jeśli badania wykonywane są w celu leczenia nienarodzonego dziecka. Niemoralnym 
natomiast jest, gdy badania w zależności od wyników prowadzą do aborcji11. Do-
puszczalne są zabiegi na embrionie ludzkim, jeśli podejmowane są w celu leczenia, 
poprawy jego stanu zdrowia lub dla ratowania zagrożonego życia12.

4 Tamże, s. 22.
5 Katechizm Kościoła Katolickiego; [dalej cyt. jako KKK], Wyd. Pallotinum, Poznań 1994, 2258; za: Kon-

gregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, Wstęp, 5.
6 KKK 2270; za: Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, I, 1.
7 KKK 2271; za: Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 51.
8 KKK 2272; za: KPK, kan. 1398.
9 KKK 2272.
10 KKK 2273; za: Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, III.
11 KKK 2274; za: Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, I, 2.
12 KKK 2275; za: Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, I, 3.
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2.   Zdecydowany sprzeciw Kościoła odnośnie aborcji
Kościół sprzeciwia się aborcji. Gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub wykryto ciężkie 

i nieodwracalne upośledzenie płodu, kobieta powinna urodzić dziecko. Usunięcie ciąży 
jest niedopuszczalne. Przedstawiciele Kościoła twierdzą, że jeśli matka zdecydowałaby 
się ratować swoje życie kosztem życia dziecka, nie popełni czynu niemoralnego. To 
zasada tzw. „podwójnego skutku”. Wynika z niej, że człowiek, musząc podjąć decyzję 
i mając do wyboru tylko i wyłącznie takie możliwości, z których w każdym przypadku 
wyniknie jakieś zło: albo śmierć matki i dziecka albo śmierć dziecka, nie popełnia 
grzechu jeśli wybiera zło mniejsze.

Przedstawiciele Kościoła podkreślają jednak wagę heroizmu i apelują, aby po-
święciła swoje życie dla ratowania życia dziecka. Symbolem bohaterskiej postawy 
jest św. Joanna Beretta Molla (1922–1962). To włoska lekarka, która będąc w ciąży 
z czwartym dzieckiem, dowiedziała się, że ma złośliwego guza macicy — włókniaka. 
Rozwiązaniem było usunięcie całej macicy, co oznaczało śmierć dziecka. Kobieta nie 
zgodziła się na proponowaną sugestię i nakazała lekarzom ratować dziecko. Urodziła 
córkę, a sama po kilku dniach zmarła. Córka świętej, Joanna-Emmanuela została 
lekarzem. Joanna Beretta Molla w liście do swego męża Piotra napisała: „Staniemy 
się współpracownikami Boga w stwarzaniu, będziemy mogli ofiarować Jemu dzieci, 
które będą Go kochały i będą Mu służyły”. Zawsze powtarzała, że życie dziecka jest 
łaską od Boga i nigdy tej łaski nie wolno odrzucić13.

3.   Pismo Święte o nienarodzonych
Teksty Pisma Świętego nie mówią o dobrowolnym przerwaniu ciąży i nie zawierają 

bezpośredniego potępienia tego czynu. Wyrażają jednak ogromny szacunek dla ludzkiej 
istoty w łonie matki i z tego względu należy wyciągnąć logiczny wniosek, że również 
ona jest objęta przykazaniem z Dekalogu: „nie zabijaj”14. Życie ludzkie jest święte 
i nienaruszalne, także w fazie prenatalnej. Człowiek już w łonie matki należy do Boga:

„Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, 
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. 
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, 
godne podziwu są Twoje dzieła. 
I dobrze znasz moją duszę, 
nie tajna Ci moja istota, 
kiedy w ukryciu powstawałem, 
utkany w głębi ziemi
Oczy Twoje widziały me czyny
i wszystkie są spisane w Twej księdze; 
dni określone zostały, 
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał”15.

Słowa zawarte w Piśmie Świętym świadczą o tym, że każde dziecko zostało poczęte 
z woli Bożej. Jest chciane i kochane przez Boga, nikt nie ma prawa go zabić. Należy 
zdać sobie sprawę, że nie ma dzieci niechcianych. Mogą być dzieci nieplanowane 

13 A. Zwoliński, Krzywdzone dzieci Zagrożenia współczesnego dzieciństwa, Wyd. WAM, Kraków 2012, s. 48.
14 Wj 20, 13.
15 Ps 139, 13–16.
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przez rodziców, jednak skoro się poczęły, to znaczy, że są chciane przez Boga. Rodzice 
natomiast powinni je przyjąć.

4.   Poglądy papieży

a/. Jan Paweł II o aborcji
Według papieża Jana Pawła II prawo do życia jest dla człowieka najbardziej pod-

stawowym prawem. Prawo do życia rozumiane jako prawo do narodzenia, a potem 
do istnienia aż do naturalnej śmierci16. Jan Paweł II uważa, że kwestia dotycząca 
dziecka poczętego i nienarodzonego jest wyjątkowo ważna. Legalizacja przerywania 
ciąży jest równoznaczna z daniem uprawnienia dorosłym ludziom do pozbawiania 
życia nienarodzonych, bezbronnych dzieci. Trudno wyobrazić sobie sytuację bardziej 
niesprawiedliwą niż taka, gdy przyzwala się, w autorytecie prawa stanowionego, na 
zabijanie niewinnych istot ludzkich. Prawe, dobrze ukształtowane sumienie nakazuje 
bronić prawa do ludzkiego życia.

Papież jest świadomy tego, że niektóre środowiska stawiają sprawę jako prawo 
kobiety do wolnego wyboru wobec życia, które zostało poczęte i które dana kobieta 
nosi w swoim łonie. Wybór miałby polegać na urodzeniu dziecka lub na odebraniu 
mu życia. Oczywistym jest, że nie może być mowy o prawie wyboru wtedy gdy, chodzi 
o jawne zło moralne, gdy chodzi o kluczowe przykazanie dekalogu: „Nie zabijaj!”.

Jan Paweł II stanowczo sprzeciwia się aborcji. Nie jest jednak obojętny wobec losu 
kobiet, które niejednokrotnie stają się ofiarami męskiego egoizmu. Często mężczyzna, 
który ponosi współodpowiedzialność za nowe życie, uchyla się od swoich obowiąz-
ków. Wiedzą o tym konfesjonały, trybunały całego świata, a także sądy dla nieletnich.

Ludziom, którzy domagają się aborcji z przyczyn społecznych, czyli ludziom, 
którzy żądają rozwiązań nie prospołecznych, wręcz przeciwnie, antyspołecznych, 
papież wskazuje rozsądną drogę. Odrzuca pozorną pomoc w postaci zabicia niena-
rodzonego dziecka, a skłania się ku radykalnej solidarności z kobietą. Opuszczonej 
kobiety w ciąży nie należy pozostawiać samej sobie. Należy ją w tej postawie umacniać, 
wspierać psychicznie oraz wskazywać wyście z trudnej sytuacji finansowej. Istnieje 
wiele instytucji wspierających kobiety w ciąży. Zaliczyć do nich z pewnością należy 
domy samotnej matki, Centrum Służby Rodzinie czy Fundusz Ochrony Macierzyństwa.

Należy odrzucić formułę „pro choice” (za wyborem) i odważnie opowiedzieć się za 
formułą „pro woman” (za kobietą). Niezależnie od tego, w jak trudnej sytuacji znalazłaby 
się kobieta, decyzja o aborcji byłaby dla niej decyzją najgorszą z możliwych. To ona 
zapłaciłaby największą cenę za zniszczenie swojego macierzyństwa. Zdecydowanie 
należy przyjąć dewizę: „Nie zabijać, a pozwolić żyć”. 14 czerwca 1999 roku w Łowi-
czu papież przemówił do ludzkości: „Tu, z tego miejsca, zwracam się do wszystkich 
ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy 
człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia!”17. Dziecko upośledzone, dziecko 
poczęte w wyniku gwałtu, dziecko ze związku kazirodczego, dziecko z biednej lub 
bogatej rodziny, z wielodzietnej rodziny lub będące pierwszym dzieckiem, dziecko 
chciane przez rodziców bądź niechciane przez nich – każde ma prawo żyć.

16 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Wyd. KUL, 
Lublin 2006, s. 159–163.

17 D. Sobolewska-Bielecka, Każdy z nas był embrionem, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia , Sandomierz 2012, s. 133.
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Jan Paweł II zauważa, że na zjawisko aborcji trzeba spojrzeć z perspektywy trzech 
bardzo ważnych aspektów, które ściśle się ze sobą łączą. Papież słusznie stwierdza, 
że sprawa dotyczy aspektu praw człowieka, aspektu moralności oraz aspektu dusz-
pasterstwa. Chrześcijanin nie może pozostać obojętny w kwestii aborcji. Ne może po-
zwolić sobie na permisywizm, gdyż jest to prosta droga do deptania praw człowieka, 
niszczenia podstawowych wartości, w miejsce których buduje się cywilizację śmierci. 
Ludzie wierzący jednogłośnie powinni opowiedzieć się za cywilizacją życia. Kościół nie 
wzywa do nieodpowiedzialnego mnożenia ludności. Oczywistą rzeczą jest, że wskaź-
nik demograficzny musi być brany pod uwagę. Kościół zachęca do odpowiedzialnego 
rodzicielstwa i dojrzałości, proponując korzystanie z konsultacji udzielanych przez 
kościelne poradnie życia małżeńskiego. W błędzie są ludzie, którzy zarzucają Kościo-
łowi zacofanie. Uważając się za oświeconych, krytykują fundamentalne wartości oraz 
popierają barbarzyńskie praktyki aborcyjne, które nie mają przecież nic wspólnego 
z postępem. Ojciec Święty wskazuje poradnie jako miejsca, które krzewią religijne 
cnoty. Stwierdza również, że należy zwrócić się ku uczelniom. Wyróżnia te, które 
zna oraz te, do których powstania się przyczynił. Wymienia więc Katedrę Etyki na 
Uniwersytecie Katolickim w Lublinie oraz powstały tam Instytut, prowadzony przez 
profesorów Tadeusza Stycznia i Andrzeja Szostka, a także Instytut na Uniwersytecie 
Laterańskim w Rzymie, który dał początek podobnym inicjatywom w Chile, Stanach 
Zjednoczonych, Meksyku, Hiszpanii i w innych krajach. Według papieża trudno jest 
inaczej służyć sprawie odpowiedzialnego rodzicielstwa, jak ukazując jego podstawy 
etyczne i antropologiczne. Niezbędna jest w tej dziedzinie współpraca między dusz-
pasterzami, biologami i lekarzami18.

Bóg dla chrześcijan jest najwyższym prawodawcą, który stoi ponad prawem stano-
wionym. Słowa wypowiedziane przez Stwórcę na Górze Synaj: „Nie zabijaj!” to jedno 
z fundamentalnych przykazań Dekalogu. Jan Paweł II twierdził, że „wszystko, co godzi 
w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, […] 
i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zakażając cywilizację ludzką 
bardziej hańbią tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy, i są 
jak najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy”19. Papież jednoznacznie potwier-
dzał wartość ludzkiego życia i bronił jego nienaruszalności. Apelował do wszystkich 
by szanowali, bronili i miłowali życie oraz by służyli życiu. Zaznaczał, że zwolennicy 
prawa do aborcji przyjęli wynaturzoną i nikczemną wizję ludzkiej wolności, która 
w rzeczywistości oznacza śmierć prawdziwej wolności: „Zaprawdę, zaprawdę, po-
wiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J 8, 34)20.

b/. Benedykt XVI o aborcji
Według Benedykta XVI, ustanowiony przez Boga autorytet władzy społeczeństwa 

i w społeczeństwie ma gwarantować przestrzeganie prawa do życia, które jest zagro-
żone niebezpieczeństwem ze strony niegodziwego człowieka. Jeśli ludzie w swych 
sumieniach tracą szacunek dla życia jako rzeczy świętej, gubią także własną tożsamość.

18 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Wyd. 
KUL, Lublin 2006, s. 159–163.

19 Jan Paweł II, Evangelium Vitae, Tekst i komentarze; [dalej cyt. Jako EV], red. T. Styczeń, J. Nagórny, Re-
dakcja Wyd. KUL, Lublin 1997, 3.

20 Jan Paweł II, EV, 20.
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Papież dostrzega, że często decyzja o dokonaniu aborcji jest podejmowana w obli-
czu dramatycznej sytuacji życiowej. Jednakże aborcja to pozbawienie życia niewinnej 
istoty ludzkiej, która przecież ma prawo żyć21.

c/. Papież Franciszek o aborcji
Zdaniem papieża Franciszka niedopuszczenie do dalszego rozwoju bytu, który po-

siada kod genetyczny człowieka, jest nieetyczne. Według Ojca Świętego prawo do życia 
jest pierwszym wśród praw człowieka. Aborcja jest zabiciem dziecka, które nie jest 
w stanie się bronić. Papież nawołuje by opowiedzieć się za życiem: „Brońcie nienaro-
dzonych przed aborcją, nawet jeśli będą was prześladować, oczerniać, zastawiać na 
was pułapki, ciągać was po sądach czy zabijać was”. Uważa, że żadne dziecko nie może 
być pozbawione prawa do urodzenia, prawa do wykarmienia i posłania do szkoły22.

5.   Rola wychowawcza Kościoła w sprawie aborcji
Kościół kategorycznie sprzeciwia się aborcji. Podejmuje liczne działania mające 

na celu obronę życia. Wiernych prosi do modlitwy, natomiast na osoby dopuszczające 
się aborcji wzywa do nawrócenia.

a/. Wybaczenie
Kościół nakłada karę ekskomuniki za dokonanie aborcji. Ekskomunika jest naj-

bardziej surową karą kościelną. Ekskomunice podlegają osoby, które popełniły szcze-
gólnie ciężkie przestępstwa. Ludzie, którzy zostali ekskomunikowani mają zakaz 
jakiegokolwiek uczestnictwa ministerialnego w sprawowaniu Ofiary eucharystycznej 
lub jakichkolwiek obrzędach (ceremoniach) kultu, zakaz sprawowania sakramentów 
lub sakramentaliów i przyjmowania sakramentów oraz zakaz sprawowania urzędów 
kościelnych, posług i innych zadań oraz wykonywania aktów władzy rządzenia23.

Za skuteczne usuniecie ciąży kara ekskomuniki może zostać nałożona na matkę, 
która sama usunęła ciążę przez zastosowanie specjalnych środków chemicznych, 
celowe działania fizyczne, czy też celowe, świadome i dobrowolne poddanie się za-
biegowi chirurgicznemu, na wszystkich, którzy świadomie, dobrowolnie i skutecznie 
dokonali zabiegu zmierzającego wprost do przerwania ciąży, np. na lekarza, położną, 
pielęgniarkę, niezależnie od tego, czy działali z własnej woli czy też skutecznie re-
alizowali zlecenie innych osób, na wszystkich wspólników koniecznych do dokona-
nia przestępstwa, którzy swoim działaniem skutecznie przyczynili się do usunięcia 
żywego płodu z łona matki, czyli na osoby wydające skierowanie na zabieg, radzące 
z zaangażowaniem, aby usunąć dziecko, z przekonaniem namawiające do tego czynu 
oraz dostarczające środków finansowych na dokonanie aborcji. Są to wspólnicy, czyli 
osoby konieczne do integralnego zaistnienia skutku przestępstwa. Karze ekskomuniki 
podlega więc sprawca, ale też bezpośredni współpracownicy. 

Jednakże w świetle nauki Kościoła miłosierdzie Boże nie ma granic i możliwe 
jest otrzymanie rozgrzeszenia. Kara nie jest zastrzeżona i może być zniesiona przez 

21 J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Edycja Świętego Pawła, 2005, s. 78–79, 82.
22 Gość Niedzielny, http://gosc.pl/doc/1490141.Nawet-jesli-beda-was-zabijac-Co-papiez-mysli-o; (8 

stycznia 2022).
23 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Patronat Honorowy Strony – Ks. Abp Stanisław Budzik, Ks. Bp Ka-

zimierz Gurda oraz Ks. Bp Jan Piotrowski, https://duchowaadopcjadziecka.wordpress.com/przebacz-
-mi-boze/spowiedz-po-aborcji/#comments; (27 stycznia 2022).
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ordynariusza miejsca w relacji do jego podwładnych, którzy się znajdują na jego te-
rytorium lub na którego terytorium zostało popełnione przestępstwo. W czasie po-
sługiwania w ramach sakramentu pokuty kara może być odpuszczona przez każdego 
biskupa, penitencjarza, nawet gdy chodzi o wiernych, znajdujących się na terenie 
diecezji, jednakże do niej nie przynależący, kapelani szpitali, więzień i podróży mor-
skich mogą rozgrzeszyć, jedynie w tych miejscach, każdego wiernego, z ekskomuniki. 
Każdy kapłan, nawet pozbawiony upoważnienia do spowiadania, ważnie i godziwie 
rozgrzesza każdego wiernego w sytuacji niebezpieczeństwa śmierci z każdej kary 
i wszystkich grzechów.

W Polsce do uwalniania z ekskomuniki dla osób, które dopuściły się skutecznego 
czynu przerwania ciąży upoważnieni są księża dziekani i wicedziekani, proboszczowie 
i administratorzy parafii, wszyscy kapłani spowiadający w kościele katedralnym oraz 
w sanktuariach określonych przez biskupa diecezjalnego, przełożeni wyżsi i przełożeni 
domów kleryckich instytutów życia konsekrowanego oraz kleryckich stowarzyszeń 
życia apostolskiego, wszyscy spowiednicy w czasie komunii wielkanocnej, misji i re-
kolekcji, spowiadający w czasie kanonicznych wizytacji biskupich i odpustów para-
fialnych, z okazji spowiedzi narzeczonych, żołnierzy i więźniów, z okazji spowiedzi 
w szpitalach i osób chorych, które nie wychodzą z mieszkania oraz kobiet w ciąży, 
z okazji spowiedzi generalnych przynajmniej z okresu jednego roku.

Praktycznie można stwierdzić, że każdy kapłan posiadający upoważnienie do waż-
nego sprawowania sakramentu pokuty może dokonać uwolnienia skruszonej osoby 
od zaciągniętej kary ekskomuniki. Musi jednak osiągnąć stan pewności moralnej co 
do właściwej dyspozycji osoby proszącej o uwolnienie od nałożonej uprzednio kary. 
Zewnętrzne i absolucyjne uwolnienie od ekskomuniki zawsze musi poprzedzać udzie-
lenie sakramentalnego rozgrzeszenia, które może przyjąć wyłącznie katolik realizujący 
prawo do korzystania z życia sakramentalnego. Spowiednik najpierw musi uwolnić 
od kary ekskomuniki, by następnie ważnie mógł udzielić absolucji sakramentalnej24.

Kobieta, która usunęła ciążę z pewnością cierpi. Przebaczenie przywraca pokój 
duszy, daje nadzieję i otuchę. Warto przytoczyć słowa Jana Pawła II:

„Szczególną uwagę pragnę poświęcić wam, kobiety, które dopuściłyście się prze-
rwania ciąży. Kościół wie, jak wiele czynników mogło wpłynąć na waszą decyzję, i nie 
wątpi, że w wielu przypadkach była to decyzja bolesna, może nawet dramatyczna. 
Zapewne rana w waszych sercach jeszcze się nie zabliźniła. W istocie bowiem, to 
co się stało, było i jest głęboko niegodziwe. Nie ulegajcie jednak zniechęceniu i nie 
traćcie nadziei. Starajcie się raczej zrozumieć to doświadczenie i zinterpretować je 
w prawdzie. Z pokorą i ufnością otwórzcie się – jeśli tego jeszcze nie uczyniłyście – 
na pokutę: Ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na was, by ofiarować wam swoje 
przebaczenie i pokój w Sakramencie Pojednania. Odkryjecie, że nic jeszcze nie jest 
stracone, i będziecie mogły poprosić o przebaczenie także swoje dziecko: ono teraz 
żyje w Bogu. Wsparte radą i pomocą życzliwych wam i kompetentnych osób, będziecie 
mogły uczynić swoje bolesne świadectwo jednym z najbardziej wymownych argu-
mentów w obronie prawa wszystkich do życia. Poprzez wasze oddanie sprawie życia, 
uwieńczone być może narodzinami nowych istot ludzkich i poświadczone przyjęciem 

24 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Patronat Honorowy Strony – Ks. Abp Stanisław Budzik, Ks. Bp Ka-
zimierz Gurda oraz Ks. Bp Jan Piotrowski, https://duchowaadopcjadziecka.wordpress.com/przebacz-
-mi-boze/spowiedz-po-aborcji/#comments; (27 stycznia 2022).
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i troską o tych, którzy najbardziej potrzebują waszej bliskości, ukształtujecie nowy 
sposób patrzenia na życie człowieka”25. 

Przebaczenie i pokuta przynoszą ulgę. Powoli ustępują wyrzuty sumienia i duchowy 
niepokój. Następuje pojednanie z Chrystusem. Można przystępować do Eucharystii, 
która uzdrawia i przynosi radość.

b/. Dla życia
Dzień Świętości Życia to święto ustanowione przez Episkopat w 1998 r. W Polsce 

obchodzone jest 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny26. 
Dzień Świętości Życia ustanowiony został w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II. W en-
cyklice Evangelium Vitae papież napisał: „proponuję (...) aby corocznie w każdym kraju 
obchodzono Dzień Życia (...) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy 
czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem 
jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim 
wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji: 
należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie 
należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo 
starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej”27.

W tym dniu wierni odmawiają modlitwy w intencji poczętego życia, podejmują 
duchowe adopcje, odbywają się marsze uliczne w obronie życia.

Interesującym pomysłem jest organizowanie przez parafie Marszu dla Życia i Ro-
dziny. To manifestacja w postaci przemarszu ulicami wielu miast Polski. Marsz ma na 
celu krzewienie wartości rodzinnych. Biorą w nim udział ludzie, którzy bronią prawa 
do życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

„Okna życia” są to miejsca przygotowane do pozostawienia niechcianych nowo-
rodków. W oknie zamontowana jest wentylacja i ogrzewanie. Natomiast otwarcie 
okna uruchamia sygnalizację, która powiadamia opiekunów o pozostawieniu no-
worodka28. To bezpieczne i anonimowe rozwiązanie. Dziecko przechodzi w szpitalu 
badania, a następnie kierowane jest do adopcji. „Okna Życia” często prowadzone są 
przez zgromadzenia zakonne i ośrodki religijne. Kobieta, która nie chce lub nie jest 
w stanie wychować dziecka, wcale nie musi dopuszczać się aborcji. Może zostawić 
swoje dziecko w „Oknie życia”.

c/. Modlitwy
Kościół wzywa wiernych by zaczęli się modlić w intencji życia nienarodzo-

nych dzieci. Zwłaszcza papież Jan Paweł II zwracał uwagę na to, jak ogromną siłę 
niesie modlitwa: „pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca 
cały świat”29. Encyklikę Evangelium Vitae kończy piękna modlitwa do Matki Bożej 
w intencji życia30:

25 Jan Paweł II, EV, 99.
26 DEON.pl, http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,21647,kosciol-obchodzi-

-dzis-dzien-swietosci-zycia.html ; (25 stycznia 2022).
27 Jan Paweł II, EV, 85.
28 D. Sobolewska-Bielecka, Każdy z nas był ludzkim embrionem, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia, Sando-

mierz 2012, s. 123–130.
29 Jan Paweł II, EV, 100.
30 Jan Paweł II EV, 105.
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„O Maryjo,
jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki
Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie”.

Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci polegają na wspólnej modlitwie 
dziękczynnej za uratowanie dzieci, sumień matek i ojców oraz pracowników służby 
zdrowia, za wprowadzenie ustawodawstwa chroniącego życie nienarodzonych, modli-
twie błagalnej o dalszy wzrost szacunku wobec życia człowieka nienarodzonego oraz 
o wprowadzenie prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej 
śmierci do konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik krucjaty zobowiązuje się 
modlić przez okres jednego roku w tych intencjach. Codziennie należy odmówić wy-
braną przez siebie modlitwę, np. Litanię do Matki Bożej, dziesiątek Różańca Świętego 
oraz uczestniczyć raz w miesiącu, w dzień powszedni we Mszy Świętej z przyjęciem 
Komunii Świętej. Chorzy i osoby starsze, które nie są w stanie uczestniczyć we Mszy 
Świętej, proszone są o ofiarowanie dnia cierpienia w intencji obrony życia31.

„Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą” polega na osobistej 
modlitwie jednej osoby o ocalenie życia dziecka zagrożonego aborcją. Trwa 9 mie-
sięcy. Najpierw składane jest przyrzeczenie, następnie należy rozpocząć odmawianie 
modlitwy32. Osoba, która podejmuje Duchową Adopcję zobowiązuje się każdego dnia 
odmawiać dziesiątkę Różańca Świętego, przez okres 9 miesięcy, codziennie odma-
wiać modlitwę w intencji nienarodzonego dziecka oraz podejmować dobrowolne 

31 D. Sobolewska-Bielecka, Każdy z nas był embrionem, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2012, 
s. 138–139.

32 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, http://www.duchowa-adopcja.pl/; (18 stycznia 2022).
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postanowienia i modlitwy. Duchowa adopcja skutecznie leczy zranienia wewnętrzne 
spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosier-
dzie, przynosi pokój. Poprzez modlitwy, ofiary i post pomaga kształtować charakter, 
walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa. Podjąć 
duchową adopcję może każdy: osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, 
ludzie w każdym wieku33.

Warto odmawiać modlitwę za dzieci zagrożone aborcją oraz ich matki, modlitwę 
do Matki Bożej za nienarodzonych i ofiary aborcji, a także Litanię – odpowiedź na 
aborcję. Dobrą rzeczą jest odmawianie modlitwy Benedykta XVI w intencji obrony 
życia. Można również modlić się Koronką do Dzieciątka Jezus za poczęte dzieci i od-
mawiać modlitwę za poczęte dziecko i jego rodziców34.

Należy modlić się o nawrócenie przeciwników życia za wstawiennictwem: Św. Joanny 
Beretty Molli, która poświęciła życie dla swojego poczętego dziecka, Bł. Marianny 
Biernackiej, która ofiarowała swoje życie za synową i jej nienarodzone dziecko, 
Bł. Matki Teresy z Kalkuty, która uratowała życie wielu poczętych dzieci, Św. o. Mak-
symiliana Kolbe, który ofiarował swoje życie za ojca rodziny, Sługi Bożego ks. Jerzego 
Popiełuszki, który oddał życie za Polskę i jej dzieci35. Warto modlić się też do Świętej 
Rodziny, która jest wzorem do naśladowania dla wszystkich rodzin, a także do św. 
Gerarda Majelli, patrona dzieci nienarodzonych.

6.   Działania wychowawcze Kościoła wobec aborcji
Kościół naucza, że prawo do życia jest nienaruszalne. Prowadzi wiele działań 

w celu uwrażliwienia społeczeństwa na życie nienarodzonych dzieci. Kościół wycho-
wuje poprzez słowo pisane i mówione, poprzez wspólnoty, katechezę, Mszę świętą, 
kazania, filmy, ulotki, gazety, konferencje, spotkania modlitewne oraz rekolekcje 
małżeńskie bądź rekolekcje dla narzeczonych. Kościół wychowuje rodziców, zaś za-
daniem rodziców jest wychowanie dzieci w duchu chrześcijańskim i uwrażliwienie 
ich na ogromną wartość, jaką jest życie ludzkie. Dzieci powinny pogłębiać swoją wiarę 
poprzez uczęszczanie na lekcje religii. Istnieją szkoły katolickie, w których krzewione 
są wartości chrześcijańskie. Kościół naucza, że wielką wagę należy przywiązywać 
do czystości przedmałżeńskiej36. W pobożnym małżeństwie z pewnością jest szacu-
nek dla nienarodzonego życia.

7.   Wychowanie do życia w rodzinie
Jednym z działań Kościoła podejmowanych w obronie życia jest nauczanie wycho-

wania do życia w rodzinie. Dobry przykład stanowią zalecenia księdza Aleksandra 
Woźnego. Fundamentalna zasada wychowawcza autora brzmi następująco: „dziecko 
jest własnością Boga, stąd rodzice mają je wychowywać dla Boga”37. Duszpasterz 

33 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Patronat Honorowy Strony – Ks. Abp Stanisław Budzik, Ks. Bp Ka-
zimierz Gurda oraz Ks. Bp Jan Piotrowski, https://duchowaadopcjadziecka.wordpress.com/about/ ; 
korzystano 27 stycznia 2022.

34 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Patronat Honorowy Strony – Ks. Abp Stanisław Budzik, Ks. Bp Ka-
zimierz Gurda oraz Ks. Bp Jan Piotrowski, https://duchowaadopcjadziecka.wordpress.com/modlitwy/
modlitwy-za-dzieci-poczete/; (27 stycznia 2022).

35 Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, http://www.klub.hli.org.pl/modlitwa; (27 stycznia 2022).
36 Wj 20, 14.
37 A. Woźny, Wychowanie dla Boga, Wyd. Kontekst, Poznań 2013, s. 7–8.
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w ten sposób ujmował cel wychowania, zaznaczając, że wychowywać można tylko 
w atmosferze miłości, a miłować prawdziwie można tylko w Bogu. Owe wskazówki 
przepełnione są ewangelicznym radykalizmem, więc mogą zniechęcać i wydawać się 
trudne do zrealizowania. Ściśle odnoszą się do największego przykazania: „Będziesz 
miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim 
umysłem”38. Niewłaściwe interpretowanie Bożych przykazań stanowi poważną 
przeszkodę w umiłowaniu Boga. Należy zdać sobie sprawę, że Stwórca nigdy nie jest 
przeciwko człowiekowi i światu. Przykazania to zalecenia, które służą dobru czło-
wieka. Ten, który tchnął życie w człowieka, zna najlepiej jego naturę i przeznaczenie. 
Bóg kocha ludzi i chce dla nich jak najlepiej. Zachowanie prawa Bożego jest możliwe, 
jeśli człowiek opiera się na Bogu.

Kościół naucza, że należy miłować Boga i bliźniego. Wychowuje poprzez kon-
kretne i słuszne nakazy, zakazy, zalecenia, które mają na celu troskę o dobro każdego 
człowieka. W nauczaniu Kościoła dużą rolę odgrywa wstrzemięźliwość i czystość 
przedmałżeńska. W chrześcijaństwie zwraca się szczególną uwagę na podstawowe 
wartości: miłość, godność ludzka i wzajemny szacunek. W duchu chrześcijańskich 
zaleceń kształtuje się człowiek dojrzały, prawdziwie wolny i prawy. Takie jednostki 
gotowe są do zawierania związków małżeńskich, dla których nadrzędnymi celami jest 
stworzenie wierzącej i kochającej się rodziny, poszanowanie nienarodzonego życia 
oraz wychowanie potomstwa.

Ksiądz Woźny udzielał porad, dotyczących zawarcia szczęśliwego małżeństwa. 
Zwracał uwagę na to, nie należy wdawać się w zażyłości z ludźmi rozwiedzionymi, nie 
wdawać się w bliskie znajomości z cudzymi narzeczonymi, ani też nie zawierać bliższych 
znajomości, jeśli nie ma perspektywy, że w ciągu roku dojdzie do zawarcia małżeństwa.

Podkreślał również, że nie może być mowy o prawdziwej miłości, jeśli nie ma 
wzajemnego poszanowania. Jeśli narzeczeni nie szanują się, to znak, że miłość nie jest 
prawdziwa, że jest to tylko pozór miłości. Podstawą zawierania małżeństwa powinno 
być obustronne zaufanie. Nie powinno się zawierać bliższej znajomości, gdy nie ma się 
do kogoś zaufania. Duszpasterz twierdził, że małżonkowie powinni być w podobnym 
wieku. Zaznacza, że czasem udają się małżeństwa, mimo różnicy lat, jednakże ogólnie 
zbyt duża różnica wieku nie sprzyja szczęściu małżeńskiemu.

Nie należy zawierać małżeństwa, gdy nie ma się pewnych dóbr. Ważnym dobrem 
jest zdrowie. Nie należy ukrywać przed wybrankiem problemów zdrowotnych. Trzeba 
mówić o swoim stanie zdrowia ukochanej osobie. Autor twierdził również, że wskazane 
jest by małżonkowie mieli równe wykształcenie. Unikać należy znajomości z ludźmi, 
którzy mają poważne zobowiązania względem swojej dotychczasowej rodziny. Nie 
należy odciągać od obowiązków osoby, która ma zobowiązania rodzinne, ponieważ 
powoduje to dla obu stron przykre konflikty. Zdarza się, że zobowiązania tymczasowo 
uniemożliwiają danej osobie zawarcie małżeństwa, jednak będzie można zawrzeć je 
przykładowo za kilka lat.

Ksiądz Aleksander Woźny przestrzegał przed zawieraniem małżeństwa w takiej 
rodzinie, gdzie pojawiają się rozwody i gdzie rodzice te rozwody akceptują. Małżeń-
stwo jest rzeczą świętą i trwałą, a rodzina uznająca rozwody, lekceważy prawo Boże.

Przede wszystkim jednak, by zawrzeć dobre małżeństwo należy zaufać Bogu. 
Chrześcijanin nie powinien wstydzić się swoich poglądów. Powinien głośno mówić 

38 Mt 22, 37.
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o swojej wierze. Wtedy każdy będzie znał religijne poglądy tej osoby i ktoś niewierzący 
nie będzie próbował nawiązać z nią znajomości. W ten sposób zniknie niebezpieczeń-
stwo zawarcia złego małżeństwa. Natomiast człowiek znający i podzielający poglądy 
danej osoby być może nawiąże z nią relację i możliwe, że stworzą dobre małżeństwo. 
Mówiąc o swojej religijności nie należy być agresywnym. Należy mówić w sposób 
kulturalny, spokojnie i klarownie.

Według duszpasterza bardzo wartościowym jest przygotować się do małżeństwa 
poprzez przeczytanie książek z zakresu pedagogiki, psychologii, książek związanych 
z wychowaniem dzieci i higieną, a także podjąć się różnych zajęć praktycznych.

Wielką wagę przykładał też do czystości przedmałżeńskiej. Jedyne prawdziwe nie-
szczęście to grzech. Świadomy grzech powszedni jest niebezpieczny, z tego względu, 
że może prowadzić do grzechu śmiertelnego. Tylko miłość łączy. Natomiast grzech 
zawsze rozdziela, nawet jeśli jest ubrany w pozory miłości. Należy unikać wszystkiego, 
co może spowodować grzech. Warto dodać, że rodzice, którzy wstąpili w związki 
małżeńskie z czystym sercem, mogą zupełnie inaczej wychowywać swe dzieci. W ich 
domach panuje atmosfera życzliwości i wzajemnej miłości.

Kościół jako cel małżeństwa stawia dobro małżonków i dobro dzieci. To droga 
do rodzinnego szczęścia. Według Kościoła bardzo ważnym celem małżeństwa jest 
posiadanie potomstwa. Gdyby małżonkowie nie chcieli mieć potomstwa, ich małżeń-
stwo jest nieważne. Jeśli małżonkowie wykluczają potomstwo, nie istnieje w ich mał-
żeństwie prawdziwa miłość, a co za tym idzie, nie istnieje też prawdziwe szczęście39.

8.   Chrześcijańskie ośrodki pomocy
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka od roku 1999 prowadzi działal-

ność w obronie życia nienarodzonych. Organizuje społeczne akcje edukacyjne, opraco-
wuje i bezpłatnie rozprowadza ulotki, plakaty, a także broszury ukazujące rozwój czło-
wieka przed narodzeniem, uczy szacunku do życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej 
śmierci. Od roku 2004 pomaga finansowo samotnym matkom oraz rodzinom, które 
są dotknięte ubóstwem. Działalność Stowarzyszenia została pobłogosławiona przez 
ważnych przedstawicieli Kościoła katolickiego: Józefa Glempa i Stanisława Dziwisza40.

Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym stworzone zostało 
dla osób potrzebujących pomocy duchowej i psychologicznej. Powstanie ośrodka zwią-
zane jest z wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
w Licheniu w dniach 7–8 czerwca 1999 roku. W tych dniach projekt Centrum i po-
stanowienie jego realizacji złożone zostały na ręce papieża jako wotum dziękczynne 
Zgromadzenia Księży Marianów. Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom 
Uzależnionym jest dziełem apostolskim mającym na celu ewangelizację i odnowę 
rodziny, prowadzonym przez Zgromadzenie Księży Marianów. Pomaga rozwiązywać 
problemy ludziom, którzy przeżywają kryzysy osobiste i rodzinne. Służba ewangeli-
zacji i odnowy rodziny polega na przygotowaniu do sakramentu małżeństwa i odpo-
wiedzialnego rodzicielstwa, nauce metod naturalnego planowania rodziny, obronie 
życia poczętego poprzez duchową adopcję, wsparciu duchowym i terapeutycznym 
dla kobiet, które dokonały aborcji, pomocy w rozwiązywaniu kryzysów małżeńskich, 
nauce dialogu małżeńskiego, pogłębieniu duchowości małżeńskiej, informowaniu 

39 A. Woźny, Wychowanie dla Boga, Wyd. Kontekst, Poznań 2013, s. 20–21.
40 D. Sobolewska-Bielecka, Każdy z nas był embrionem, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2012, s. 136.
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o poradniach rodzinnych, stowarzyszeniach i wspólnotach rodzin oraz rozprowa-
dzaniu literatury o tematyce małżeńskiej i rodzinnej41.

Domy Samotnej Matki i Dziecka, prowadzone przez siostry zakonne, są placówkami 
kościelnymi, które pełnią zadania ochrony życia42. Celem tej posługi jest niesienie 
pomocy kobietom, które spodziewają się dziecka, a ich sytuacja osobista, rodzinna 
bądź materialna jest trudna. Kobiety mają zapewnione mieszkanie i wyżywienie. 
W placówkach prowadzone są warsztaty dla matek z zakresu: czynności pielęgna-
cyjnych, opieki nad dzieckiem, zajęć uczących wychowania dzieci, zajęć przygoto-
wujących do porodu, zapewnieniu opieki duszpasterskiej w postaci comiesięcznych 
katechez dla matek, możliwości regularnego korzystania z sakramentu pojednania, 
możliwości udzielenia sakramentu chrztu świętego dzieciom, możliwości przygoto-
wania do przyjęcia sakramentu bierzmowania przez matki.

Rycerze Kolumba to największa na świecie katolicka organizacja bratnia. Zrzesza 
ponad 1,8 miliona członków w USA, Kanadzie, Meksyku, Portoryko, Republice Do-
minikańskiej, Panamie, Gwatemali, na Filipinach, Bahamach, Wyspach Dziewiczych, 
Guam i Saipan oraz w Polsce. Rycerze Kolumba bronią godności każdej istoty ludzkiej 
w każdym stadium rozwoju. Dążą do zmiany prawa, zmiany ale przede wszystkim 
do zmiany ludzkich serc. Niosą pomoc kobietom w ciąży oraz świadczą o niesprawie-
dliwości aborcji. Rozprowadzają obrazki z modlitwą w intencji nienarodzonych dzieci, 
a także broszurki i plakaty związane z obroną życia. Odmawiają różaniec w intencji 
powstrzymania aborcji. W zgodzie z nauczaniem Kościoła Katolickiego, Zakon chroni 
życie ludzkie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Rycerze Kolumba dążą 
do tego, by każde życie ludzkie było przyjmowane z radością, szanowane i chronione 
przez prawo. Rycerze Kolumba przeciwstawiają się kulturze śmierci poprzez propa-
gowanie ochrony życia, wspieranie domów samotnej matki, propagowanie adopcji 
zamiast aborcji oraz edukowanie społeczeństwa na temat konieczności obrony życia 
nienarodzonych dzieci. Zachęcają wiernych by zakładali grupy obrony życia przy pa-
rafiach, proszą o modlitewne i finansowe wsparcie43.

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia to stowarzyszenie wyrażające poparcie dla idei 
obrony życia i ochrony rodziny. Członkowie Klubu to osoby o podobnym systemie 
wartości, którzy zaangażowani są w budowanie cywilizacji miłości i życia. Patronat 
nad Klubem prowadzi Human Life International – Polska, czyli polskie biuro międzyna-
rodowej organizacji „pro-life” zbudowanej na fundamencie nauki Kościoła, zwłaszcza 
encykliki „Humanae vitae”. Stowarzyszenie broni wartości rodzinnych. W przeświad-
czeniu członków Klubu, rodzina to monogamiczne, kochające się małżeństwo kobiety 
i mężczyzny, które jest otwarte na przekazywanie życia, wychowanie do wartości 
i opiekę nad dziećmi. Zdaniem osób należących do Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia, 
rodzice z pomocą instytucji wychowawczych powinni wpajać młodzieży wartości 
promujące czystość i odpowiedzialne rodzicielstwo44.

Kościół niewątpliwie odgrywa ważną rolę wychowawczą w społeczeństwie. Po-
dejmuje wiele działań mających na celu obronę życia. Zachęca wiernych do modlitwy 

41 Licheńskie Centrum Pomocy, http://www.pomoc.lichen.pl/index.php?kategorie=47 ; korzystano 27 stycz-
nia 2022.

42 Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, http://www.caritas.czest.pl/dom-samotnej-matki/; (26 stycznia 2022).
43 KofC – Rycerze Kolumba w Polsce, http://www.rycerzekolumba.com/ftp/pro-life/obdarowani-zy-

ciem.pdf ; (24 stycznia 2022).
44 Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, http://www.klub.hli.org.pl/zalozenia_ideowe, (27 stycznia 2022).
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w intencji nienarodzonych dzieci. Organizuje akcje promujące wartości rodzinne: 
czystość przedmałżeńską i szacunek dla życia. O grzechu aborcji przedstawiciele 
Kościoła mówią na kazaniach, konferencjach i katechezach w szkole. Członkowie 
wspólnot katolickich rozprowadzają plakaty i broszury dotyczące ochrony życia. Ko-
ściół poprzez liczne przedsięwzięcia wyraża sprzeciw wobec aborcji i zdecydowanie 
opowiada się za życiem.

Zakończenie
W artykule poruszono istotny i kontrowersyjny problem moralny, jakim jest aborcja. 

Przytoczono fragmenty Pisma Świętego, z których wynika, że życie ludzkie jest święte 
od poczęcia. Opisano działania wychowawcze podejmowane przez Kościół w sprawie 
aborcji. Obchodzenie Dnia Świętości Życia, Marsze dla Życia i Rodziny oraz „okna życia” 
to jedne z wielu inicjatyw podejmowanych przez członków Kościoła. Zwrócono uwagę 
na pozytywny wpływ chrześcijańskich ośrodków pomocy, które udzielają wsparcia 
duchowego, psychologicznego i finansowego rodzinom i samotnym matkom, a także 
podejmują działania mające na celu obronę życia. Zawarto zalecenia dotyczące stwo-
rzenia dobrego małżeństwa i szczęśliwej rodziny, w której panuje szacunek dla życia.

Treści zawarte w pracy nie wyczerpują w całości zagadnienia związanego ze zja-
wiskiem usuwania ciąży. Jednakże w dużym stopniu udało się przedstawić i uzasadnić 
stanowisko Kościoła wobec aborcji. Ukazano opinie ważnych przedstawicieli wspólnoty 
chrześcijańskiej, którzy sprzeciwiają się usuwaniu ciąży. Płód jest żywą istotą ludzką. 
Niezależnie od trudnej sytuacji życiowej kobiety i od okoliczności związanych z ciążą, 
nie należy wykonywać aborcji. Pokazano również, że Kościół jest orędownikiem życia, 
broni prawa do życia poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw.

Reasumując powyższe rozważania, można stwierdzić, że Kościół jest wspólnotą, 
która stanowczo sprzeciwia się usuwaniu ciąży i staje w obronie życia. Kościół naka-
zuje czystość przedmałżeńską i zdecydowanie sprzeciwia się aborcji. Stoi na straży 
życia i godności człowieka, bez względu na stadium rozwoju czy kondycję, w jakiej 
człowiek ten się znajduje. Życie pozostaje zawsze darem Bożym i jako takie musi się 
spotykać z szacunkiem, od swojego początku aż do naturalnego końca.

Streszczenie:
Przedstawiono stanowisko Kościoła wobec aborcji. Celem artykułu było ukazanie 

roli wychowawczej i działań Kościoła podejmowanych w obronie życia. Zaprezento-
wano opinie ważnych przedstawicieli wspólnoty chrześcijańskiej, którzy sprzeciwiają 
się usuwaniu ciąży. Płód jest żywą istotą ludzką. Niezależnie od trudnej sytuacji ży-
ciowej kobiety i od okoliczności związanych z ciążą, nie należy wykonywać aborcji. 
Pokazano również, że Kościół jest orędownikiem życia, broni prawa do życia poprzez 
podejmowanie różnorodnych inicjatyw.

Słowa kluczowe: aborcja, Kościół, wychowanie, pro-life, chrześcijaństwo

Summary:
The Church’s educational activities towards abortion
The article presents a clerical point of view related to the phenomen of abortion. 

The purpose was to show the educational role and activities of the Church towards 
protection of life. Opinions of important representatives of the Christian community 
on abortion were presented. A fetus is a living human being. Irrespective of the difficult 
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life situation of a woman and the circumstances related to the pregnancy, an abortion 
should not be performed. It has also been shown that the Church defends the right to 
life by taking various initiatives.

Key words: abortion, Church, education, pro-life, christianity

Bibliografia:
Teksty źródłowe:

1. Jan Paweł II, Evangelium Vitae, Tekst i komentarze, T. Styczeń, J. Nagórny (red.), 
Wyd. KUL, Lublin 1997.

2. Katechizm Kościoła Katolickiego, Wyd. Pallotinum, Poznań 1994.
3. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. V, Wyd. Pallotinum, Poznań 2008.

Literatura:
1. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria 

Messoriego, Wyd. KUL, Lublin 2006.
2. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2004.
3. Ratzinger J., Europa Benedykta w kryzysie kultur, Edycja Świętego Pawła, 2005.
4. Sobolewska-Bielecka D., Każdy z nas był embrionem, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia, 

Sandomierz 2012.
5. Woźny A., Wychowanie dla Boga, Wyd. II, Wyd. Kontekst, Poznań 2013.
6. Zwoliński A., Krzywdzone dzieci Zagrożenia współczesnego dzieciństwa, Wyd. WAM, 

Kraków 2012.
Netografia 

1. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, http://www.caritas.czest.pl/dom-samotnej-
-matki/; (26 stycznia 2022).

2. DEON.pl, http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,21647,ko-
sciol-obchodzi-dzis-dzien-swietosci-zycia.html; (25 stycznia 2022).

3. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, http://www.duchowa-adopcja.pl/; (18 stycz-
nia 2022).

4. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Patronat Honorowy Strony – Ks. Abp Stanisław 
Budzik, Ks. Bp Kazimierz Gurda oraz Ks. Bp Jan Piotrowski, https://duchowaadop-
cjadziecka.wordpress.com/przebacz-mi-boze/spowiedz-po-aborcji/#comments; 
korzystano 27 stycznia 2022.

5. Gość Niedzielny, http://gosc.pl/doc/1490141.Nawet-jesli-beda-was-zabijac-Co-
-papiez-mysli-o; (8 stycznia 2022).

6. Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, http://www.klub.hli.org.pl/modlitwa; (27 stycznia 
2022).

7. KofC – Rycerze Kolumba w Polsce, http://www.rycerzekolumba.com/ftp/pro-life/
obdarowani-zyciem.pdf; korzystano 24 stycznia 2022.

8. Licheńskie Centrum Pomocy, http://www.pomoc.lichen.pl/index.php?kategorie=47; 
(27 stycznia 2022).



ARTICLES

268

Wartość Narodu w nauczaniu 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Filip Grabarczyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ur. 12.09.1997 roku w Radomiu. W 2013 roku ukończył Gimnazjum Katolickie imienia Świętego Filipa Neri 
w Radomiu, gdzie od młodych lat rozwijał swoje pasje i zainteresowania głównie w dziedzinie nauk biolo-
gicznych biorąc udział w licznych konkursach naukowych. W latach 2013–2016 uczęszczał do liceum Jana 
Kochanowskiego w Radomiu, gdzie kontynuował przygodę z nauką i ukierunkował swoje zainteresowa-
nia wobec pracy zawodowej. W tym tez roku zdał maturę. W roku 2017 podjął studia na Uniwersytecie Ja-
na Kochanowskiego w Kielcach na kierunku lekarskim. Zainteresowania oscylują wokół tematów związa-
nych z kierunkiem studiów oraz dotyczą socjologii i psychologii.

Wstęp
Prymas Stefan Wyszyński wielki mąż stanu, w swych naukach przekazywał warto-

ści krzewienia wiary i miłości do Pana Boga, bliźniego i Ojczyzny. Jako wielki patriota 
w sposób szczególny przywiązywał wagę do dbałości o sprawy Polski. Urodzony 
w zaborze rosyjskim niejednokrotnie mierzył się z rusyfikacją i ówczesnym dra-
matem narodu polskiego, który na 123 lata zniknął z map świata. Niespełna 20 lat 
po odzyskaniu niepodległości, w roku 1939, wybuchła II wojna światowa, a wraz 
z nią nastąpiła okupacja hitlerowska i sowiecka. Czasy te poniosły za sobą nowe 
troski księdza Wyszyńskiego o losy Polski i naszego narodu. Nie pozostawał jednak 
biernym obserwatorem tragicznych wydarzeń w dziejach Polski, ale czynnie walczył 
z okupantem. Prowadził tajne nauczanie w seminarium we Włocławku, posługiwał 
jako kapelan w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą, a także dla od-
działów AK. Prowadził liczne wykłady, konferencje, spotkania naukowe dla inteligencji 
katolickiej, sam przy tym będąc ściganym i poszukiwanym przez Gestapo. Po wojnie 
w 1950 roku już jako Prymas i głowa Kościoła Polskiego podpisał Porozumienie 
z rządem komunistycznym, będące jedyną deklaracją prawną określającą sytuację 
Kościoła w Polsce, której zobowiązań władze komunistyczne i tak nie dotrzymywały. 
Odważnie, bronił praw wierzącego Narodu. Dążył do pokojowego rozstrzygania 
sporów i napięć pomiędzy władzami komunistycznymi, a Kościołem. Będąc wciąż 
napiętnowanym, prześladowanym, więzionym przez władze komunistyczne potrafił 
wybaczać swoim prześladowcom. Losy narodu polskiego oddał pod absolutną opiekę 
matki Bożej, Jej zawierzył i bezgranicznie ufał. Mówił o sobie: „Wszystko postawiłem 
na Maryję – i to Jasnogórską!”1. Nawet w więziennych murach w Rywałdzie, a potem 
kolejno w Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim i w Komańczy, w czasach ofiary, 
cierpienia i odosobnienia nie tracił ducha wiary, poświecenia się dla narodu polskiego. 
Tworzył wówczas swe wielkie działa np.: „List do moich kapłanów”, a przede wszyst-
kim „Śluby Narodu” i program „Wielkiej Nowenny” przed Tysiącleciem Chrztu Polski2. 

1 M. Okońska, Wszystko postawił na Maryję, Warszawa 2001, s. 15.
2 https://wyszynskiprymas.pl/zyciorys-stefana-wyszynskiego/ 
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W ciągłym narażeniu życia działał na rzecz wolnej i niepodległej ojczyzny i pożytkowi 
bliźnich. W duchu wiary katolickiej i miłości do Ojczyzny przez całe swoje życie niósł 
świadectwo wyznawanych przez siebie wartości. W głoszonych przez siebie naukach 
propagował patriotyzm i odpowiedzialność za sprawy Ojczyzny. Wybierając drogę po-
sługi kapłańskiej bez reszty poświęcił się służbie Bogu i Ojczyźnie. Stał na straży obrony 
porządku religijnego i moralnego, bronił wartości rodzinnych, życia nienarodzonych. 
W sposób szczególny koncentrował się na obronie suwerenności naszego Narodu. 

1.   Rodzina a Naród
Prymas Stefan Wyszyński w głoszonych przez siebie naukach często podkreślał, że 

naród, obok rodziny rodu jako klanu rodzinnego, to podstawowa struktura społeczna. 
Pod pojęciem „narodu” rozumiał ścisłą i naturalną społeczność ludzi o wspólnocie 
etnicznej, związanych w całość przez religię, kulturę i historię3. Naród to byt, który 
rozwija się tak jak organizm żywy, tak jak człowiek. Naród polski to terytorium pol-
skie, ziemia polska i każdy człowiek żyjący na ziemi przodków. Naród to wspólnota 
o spójnych korzeniach, dziejach, języku i wierze w Kościół Chrystusowy, a oparta na 
miłości i sprawiedliwości społecznej4. W narodzie dostrzegał poszczególne grupy 
społeczne, które określał, jako.: wspólnota pracy, nauki, wspólnota wynikająca ze 
stowarzyszania się w różne grupy, związki, partie. Jak podkreślał wspólnoty te two-
rzone są przez człowieka dla kształtowania życia społecznego i politycznego. Innym 
rodzajem wspólnot jest rodzina i Naród, bo są to wspólnoty naturalne wynikające 
z ludzkiej natury, a więc stworzone przez Boga5. Podkreślał, że naród ma dwa pod-
stawowe wymiary: przedmiotowy i podmiotowy. Na przedmiotowy wymiar składają 
się, takie elementy jak: wspólna historia, wspólnota pochodzenia, wspólna kultura, 
gospodarka, wspólne terytorium, na którym naród tworzy państwo lub po prostu 
żyje, wspólna egzystencja itp. Wymiar, podmiotowy – innymi słowy duchowy zawiera 
w sobie: wspólną mentalność, wspólnego ducha, wspólnotę wartości duchowych 
i moralnych, świadomość przynależności do wspólnoty narodowej6.

Tuż po II wojnie światowej jako biskup diecezji lubelskiej wziął na siebie trud 
odbudowy z powojennych zgliszczy podległych sobie parafii, szkół oraz Wyższego 
Seminarium Duchownego. Zdawał sobie sprawę z wpływu wojny na moralność spo-
łeczeństwa, na jego dehumanizację. Dlatego też za priorytet postawił sobie prace nad 
odbudową życia moralnego, w duchu wartości chrześcijańskich. W liście pasterskim 
wydanym w 1947 na Wielkanoc O katolickiej woli życia nauczał o godności człowieka 
w oparciu o teologię Misterium Zbawienia. Głosił, że człowiek powinien zdecydowanie 
bronić życia ludzkiego. W głoszonych przez siebie naukach odwoływał się do czasów 
II wojny światowej, podczas której życie ludzkie straciło na wartości. Pouczał, aby 
tzw. „filozofia śmierci” którą poniosła za sobą miniona wojna nie stała się scenariu-
szem przyszłych lat7. Odnosił się również do rewolucji będącej walką klas która to 

3 J. Lewandowski, Naród w dziejach zbawienia, Warszawa 2001, s. 22.
4 M. Florczyk, Nauczanie społeczne w przemówieniach jasnogórskich Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

wygłoszonych 15 i 26 sierpnia w latach 1956–1980, [w:] Prymas Stefan Kardynał Wyszyński – świadek 
Ewangelii i tradycji narodowych, Kielce 2001, s. 78–85.

5 Cz. Bartnik, Pedagogia narodowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Lublin 2001, s. 25.
6 Tamże, s. 164.
7 P. Nitecki, Wiem jak godna stolice obejmuje w dziedzictwie. Biskup Stefan Wyszyński pasterz Kościoła 

Lubelskiego, Lublin 2021, s. 101.
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prowadzi do wojny a w konsekwencji do śmierci. Nauczał, ze wiara w życie wieczne 
daje gwarancje uniknięcia przyszłych błędów, bo prowadzi do respektowania praw 
człowieka nakazuje troszczyć się o bliźnich, o sprawy narodu polityczne i ekono-
miczne. Odnosił się do Boga jako Dawcy wszelkiego życia, a to co od Boga pochodzi jest 
fundamentalnym źródłem godności człowieka8. W naukach rekolekcyjnych z 1946 
ówczesny biskup Wyszyński pisał: „Każdy z nas ma poczucie, jakby gdyby ponownie 
na świat się narodził, wielu wróciło z ciężkich więzień bliższymi Bogu, niosąc w dło-
niach uratowany skarb życia. Jeśli Bóg pozwolił żyć, to znaczy, że zadanie naszego 
życia nie jest skończone. Oczekuje od nas, abyśmy szli i wiele owocu przynieśli. A im 
cięższe są doświadczenia minione, im doznane miłosierdzie obfitsze, tym wymagania 
Boże mogą być większe”9.

Przewodniczenie Kościołowi polskiemu Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
przypadło mu w bardzo trudnych czasach w historii narodu i Kościoła polskiego. Były 
to czasy wymagające wielkiego poświecenia, i ofiarności by nie dopuścić do oderwa-
nia się narodu od Kościoła. To był czas egzaminu dla Kościoła. Kościół był dla narodu 
ostoją. Ta jednak była zagrożona komunistyczną propagandą. Prymas Tysiąclecia 
wiedział, że gdyby udało się rozbić jedność Kościoła polskiego byłaby to strata dla 
całego narodu na kilka stuleci10. Dlatego w swych wystąpieniach, naukach jak i w po-
dejmowanych działaniach Kardynał Stefan Wyszyński podkreślał konieczność nieroze-
rwalnego związku narodu z Kościołem. Naród jako cała społeczność, oraz wchodzący 
w jego struktury pojedynczy człowiek, cały czas rozwija się, doskonali, zwłaszcza na 
płaszczyźnie duchowo-moralnej. A co za tym idzie musi wciąż dokonywać wyboru 
między dobrem a złem11.

Kardynał Stefan Wyszyński głosił, że podstawowymi źródłami tworzenia się bytu 
materialnego i duchowego każdego narodu jest akt stwórczy Boga, stosunek człowieka 
do Boga, a co za tym idzie odniesienie do drugiego człowieka. Wszystkie te powiązane 
ze sobą wartości wpływają na niezbywalną godność osoby ludzkiej. 

Nauczanie Prymasa Tysiąclecia, zawsze kierowane było do konkretnej grupy spo-
łecznej znajdującej się w określonej sytuacji społecznej i politycznej. Często przywo-
ływał wydarzenia zaczerpnięte z historii. Mówiąc o narodzie, miał na uwadze jego 
dzieje historyczne i uwarunkowania jakie ten naród ukształtowały. Sytuacja Narodu 
polskiego, który miał za sobą wielki dramat wojny, a po II wojnie był gnębiony przez 
dyktaturę sowiecką była dla Prymasa Wyszyńskiego potrzebą do głoszenia nauki 
wbrew wszelkiej wrogiej Kościołowi Katolickiemu ideologii komunistycznej.

2.   O pracy ludzkiej
Prymas Tysiąclecia wiedział, że Europa bardzo tragicznie doświadczyła tych wrogich 

ideologii. Dlatego w nauczaniu o narodzie przywoływał te błędne i zbrodnicze ideologie, 
obrazując zło jakie za sobą niosą, jednocześnie ukazując chrześcijańskie rozumienie 
narodu jako wspólnoty osób zbudowanej na właściwych fundamentach duchowych. 
Zwracał uwagę, że ważna jest dla narodu jego aktualna tożsamość, budowana przez 

8 tamże, s. 105, s. 
9 Wyszyński S., cyt. za: P. Nitecki, Wiem jak godna stolice obejmuje w dziedzictwie. Biskup Stefan Wyszyń-

ski pasterz Kościoła Lubelskiego, Lublin 2021, s. 101.
10 J. Buczek, Teologia narodu w ujęciu wybranych polskich teologów, Rzeszów 2014, s. 152–160.
11 Cz. Bartnik, jw. s. 165.
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łączność z jego całą historią. Podkreślał, że ważna jest praca narodu. Od niej zależy 
jego kultura, którą nazywał „kulturą narodową”. Kultura Narodowa zawierała w sobie 
pracę nad własnym stanem duchowym, moralnym i materialnym oraz pracę w ogóle, 
jako tworzenie kultury duchowej, moralnej i materialnej. Prymasowi zawsze na sercu 
leżało środowisko ludzi pracy. Głosił nauki, które przeciwstawne były wyzyskiwaniu 
ludzi pracy oraz ich obligatoryjnej ateizacji.

W publikacji „Duch pracy ludzkiej głosił, że praca sama w sobie ma pewien dyna-
mizm, który sprawia, że dla każdego następnego pokolenia będzie ona czymś innym, 
nowym. Jest wartością, której każdy powinien się nauczyć i właśnie w tym duchu należy 
kształtować młode pokolenia. W publikacji tej pisał, że „Praca jest obowiązkiem czło-
wieka. Obowiązek ten rodzi się z własnych potrzeb życiowych człowieka, jak i ze zna-
czenia pracy dla pełni osoby ludzkiej. Bez pracy nie można utrzymać życia, ani tez dojść 
do pełni rozwoju osobowości”12 Prymas Tysiąclecia łączył pracę ze służbą bliźniemu. 
Podkreślał, że praca to czynność wyłącznie ludzka, charakterystyczna wyłącznie dla 
człowieka, a tym co wyróżnia ją spośród wszystkich czynności wykonywanych przez 
inne stworzenia jest towarzyszący jej duch. O służbie bliźniemu poprzez pracę pisał: 
„Oto myśl, która nadaje pracy ludzkiej najwznioślejszy charakter. Oczyszcza ona pracę 
naszą z samolubstwa, z chciwości zarobku, z zysku i ducha materializmu i doczesno-
ści. W naszej pracy musi ukrywać się duch miłości, ofiary, bezinteresowności, służba 
tym, którzy pracować nie mogą, ubogim sierotom, nie zdolnym do wysiłku i trudu, 
zwłaszcza chorym”13. Prymas zwraca uwagę, że: „Ubodzy – to rodzina Boża, ubogi – to 
znaczy „u Boga”, „na Bożym wikcie i utrzymaniu”. Opiekę nad nimi sprawuje Bóg przez 
nasze ręce, zdolności, talenty, pracowitość i miłość. Przedstawiał dwa cele pracy czło-
wieka. Cel pierwszy to – udoskonalenie rzeczy, zaś dugi ma polegać na udoskonaleniu 
samego człowieka pracującego. Dopiero połączenie tych dwóch aspektów pozwoli na 
rozwój społeczno-ekonomiczny oraz moralno-religijny. Jak nauczał Prymas wysiłek 
towarzyszący wspólnej pracy przyczynia się do zjednoczenia ludzi ich, integracji i ze-
spalania we wspólnotę różnorodnych posług. Podejmowany w tego rodzaju pracy trud 
pomaga wytworzyć i zacisnąć więzi międzyludzkie14. Duszpasterz nawoływał do od-
nowieniu sumienia zawodowego. Widział w tym podstawowy warunek uzdrowienia 
trudnej sytuacji w świecie pracy. Jego zdaniem można tego dokonać, poprzez: prymat 
człowieka nad materią i prymat etyki w organizowaniu pracy. Prymat człowieka nad 
materią polega na wykluczenia systemu pracy, który preferuje produkcję bez liczenia 
się z człowiekiem, w tym przestrzegania prawa do wypoczynku15. Odnowa sumie-
nia zawodowego zakłada również prymat etyki w organizowaniu pracy. W procesie 
pracy bierze udział cały człowiek, ze wszystkimi właściwościami umysłu, woli i serca. 
Przez pracę także się doskonali. Natomiast dla współczesnych organizatorów pracy 
priorytetem jest produkcja, zaś osobę ludzką traktuje jako dodatek. Mechanizm taki 
prowadzi do wyniszczenia człowieka16.

Z drugiej jednak strony Kardynał Wyszyński przestrzegał, przed nadmiernym 
pochłonięciem się pracy w celu osiągniecia lepszych profitów ekonomicznych. Takie 

12 S. Wyszyński, cyt. za B. Mitkiewicz, Duch pracy ludzkiej, pobrano z: http://www.nowezycie.archidie-
cezja.wroc.pl/index.php/2016/06/07/duch-pracy-ludzkiej/

13 Tamże
14 Tamże
15 Tamże
16 Tamże



ARTICLES

272

działanie bowiem może zamknąć człowieka w pułapce polegającej na utracie pra-
gnienia, by pięknie żyć. Jak głosił: „Niestety, w zapale pracy zewnętrznej człowiek 
często pozwala tak się pochłonąć dziełu, tak całkowicie poświęcić dla jego dobra, 
ulepszenia, udoskonalenia, że zatraca wrażliwość na swe dobro osobiste, wewnętrzne. 
Tymczasem szczęśliwość z pracy możliwa jest wtedy, gdy człowiek pracą uszczęśliwia 
duszę swoją”17.

3.   O współistnieniu z innymi narodami
Kardynał Wyszyński nauczał, że dla każdego narodu bardzo ważnym czynnikiem 

jest jego relacyjność z innymi narodami. Powinna mieć ona charakter ewangeliczny, 
a jej celem nie powinny być korzyści polityczne i panujące współcześnie ideologie. 
W ten sposób spełnia się rola narodu jako „ucznia Chrystusa”, czyli zgodnie z Bożym 
zamysłem.

Prymas Wyszyński wypracowuje i omawia obszernie pojęcie „Kościoła narodu”. 
Kościół narodu chrześcijańskiego, który skupia w sobie mniejsze wspólnoty, dotyka 
praktycznie samej głębi ludzkiej egzystencji. W ten sposób Ewangelia dociera do każ-
dego człowieka, stając się programem chrześcijańskiej praktyki. Praktyka życia 
chrześcijańskiego uświęca Naród i czyni go prawdziwie uczniem Chrystusa. Wypełnia 
tym samym nakaz misyjny: „Idźcie na cały świat i czyńcie moimi uczniami wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28,19)”. Dla 
Prymasa Tysiąclecia relacje osobowe między Bogiem a człowiekiem i między człowie-
kiem a człowiekiem są podstawowym źródłem i tworzywem wszelkich społeczności. 

Dla prymasa Wyszyńskiego, źródłem osoby ludzkiej i społeczności, jest Trójca 
Święta, a w historycznym wymiarze druga Osoba Trójcy, Jezus Chrystus18. Rozumiana 
przez niego społeczność narodu, jako społeczność tworzona przez rodziny, ma swoje 
źródło w samym Bogu. To też daje jej niezaprzeczalną godność i podmiotowość. 
Naród swoją szczególną podmiotowość uzyskuje poprzez swój związek z Kościołem. 
Związek ten polega na tym, że: naród ubogaca się Kościołem, a Kościół znajduje swoje 
zakorzenienie w narodzie19.

Naród, obok rodziny i Kościoła, należy do najtrwalszych instytucji życia społecz-
nego. Genetycznie wywodzi się z rodziny i jest swoistą „rodziną rodzin”20. Rodzina 
zaś, to podstawowa i najbardziej trwała komórka społeczna, pełniąca podstawową 
rolę w budowaniu podstaw trwałości bytu narodowego. W rodzinie przychodzące 
na świat dzieci otrzymują moralne, religijne i obywatelskie wychowanie. Gdy byt 
narodu zostaje zagrożony, człowiek chroni się w rodzinie. Ta jest gwarancją jego 
bezpieczeństwa i przedłuża jego istnienie21. „Przekonaliśmy się już tak wiele razy, 
że nasza Ojczyzna, która przechodziła tak ciężkie doświadczenia, uratowana została 
dzięki temu, że życie narodu chroniło się w rodzinach. I gdy życia narodu nie mógł 
pielęgnować ani naród, ani państwo, bo były bezsilne, wtedy ratowali je rodzice”22. 

17 Tamże
18 A. Wyszyński, Bóg rządzi narodami. Przemówienie z 18.08.1960 r., podczas uroczystości w Malborku, 

[w:] Nauczanie społeczne 1946– 1981, Warszawa 1990, s. 142.
19 J. Buczek, Teologia narodu w ujęciu wybranych polskich teologów, Rzeszów 2014, s. 131.
20 A. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981, Warszawa 1990, s. 96.
21 Tamże, s. 687.
22 S. Budzyński., I. Burchacka., A. Mazurek, Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński (1901–1981). Co Ko-

ściół i Polska zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia?, Warszawa 2000, s. 277.
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4.   Troska o Naród w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia
Mówiąc o narodzie, Ksiądz Prymas posługiwał się porównaniem narodu do tysiąc-

letniego dębu: „Tkwi on swoimi korzeniami w glebie, czerpie soki z ziemi, umacnia 
swój pień, pręży się w konarach i w konarach daje podstawę dla gałęzi, gałązek, liści, 
kwiatów i owoców. Odmienia się stale i wciąż dostarcza coraz to nowych energii 
i owoców. Żywi nowe pokolenia. […] Biada jednak temu, kto chciałby tak przebudo-
wać drzewo, iżby wyrywał korzenie! Biada temu, kto chciałby odmieniać pień! Kto 
posunąłby się może zbyt daleko i obcinał konary drzewa, na których sam się niekiedy 
opiera i pod cieniem którego się chowa!”23. 

Naród i narodowa kultura jak cała ewolucja ulegają przeobrażeniom, ale pomimo 
tych przeobrażeń konieczne jest zachowanie ciągłości tożsamości narodowej. Kardynał 
Wyszyński ściśle łączył patriotyzm z umiłowaniem ojczystej ziemi. Głosił, że: „Naród 
musi być mocno oparty o rzeczywistość, która trzyma pazurami serca każdy kawałek 
ziemi ojczystej. Tak jak trawa pod dębami chroni glebę przed lotnymi piaskami, tak 
rolnik siedzący na swym zagonie, miłujący ziemię rodzimą, wkładający w nią trud, 
wysiłek, umiejętność, doświadczenie i miłość – sprawia, że Polska nie jest terenem 
przepychanym w prawo i w lewo”24. W tym stwierdzeniu ukrył odniesienie się do po-
wojennego „przesuwania” Polski ze Wschodu na Zachód. Jego zdaniem: „Każdy naród 
ma prawo do własnej ziemi, gdyż Bóg, który w swoim stwórczym zamiarze powołał 
narody do istnienia, każdemu z nich wyznaczył właściwe miejsce na okręgu ziemi. 
Na ziemi, której piękno opiewali poeci znajdują się groby naszych przodków, wieże 
naszych kościołów. Tę ziemię orali nasi ojcowie, o nią walczyli i za nią ginęli. Dzięki 
istnieniu tej oswojonej ziemi, nie jesteśmy jedynie zbiegami i tułaczami25. W odezwie 
tej w sposób szczególny zaznaczył wielka wartość i konieczność dbania o spuściznę 
narodową po naszych walecznych i bohaterskich przodkach, którzy na przestrzeni 
ponad tysiącletniej tradycji narodu polskiego niezłomnie walczyli i bronili naszej 
polskiej narodowej suwerenności.

Jak pisał Kardynał: „Przez całe dziesiątki lat wierzyliśmy nie tylko w zmartwych-
wstanie Chrystusa, ale i w zmartwychwstanie Ojczyzny”26. W nauczaniu Kardynała 
Wyszyńskiego dostrzega się łączenie dwóch głównych wątków: religijnych i narodo-
wych. Jest to swoista mistyka cierpiącego Kościoła i cierpiącego narodu. Obejmuje ona 
doświadczenie Boga w historii narodu poprzez uczestniczenie w Mistycznym Ciele 
Chrystusa, w Jego krzyżu i Zmartwychwstaniu. Dzieje Chrystusa osobowego zostają 
odtworzone w historii narodu, który cierpi, umiera i zmartwychwstaje. „Nikt nas nie 
będzie uczył patriotyzmu – mówi kard. Wyszyński – bo myśmy go wyssali z serca 
Boga-Człowieka, który swą duszę dał za naród”27.

W nauczaniu kardynała Wyszyńskiego pojęcie „ziemia ojczysta” zawiera w sobie 
nie tylko kwestie przynależności terytorialnej, ale także kryje się nie tylko określone 
terytorium, ale także wspólny język, spuściznę kulturową ( literaturę, sztukę) trady-
cje religijne, zachowane po naszych przodkach”28. Taką właśnie „ziemię” uprawiały 

23 A. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981, Warszawa 1990, s. 157.
24 A. Wyszyński, Jedna jest Polska. Wybór z przemówień i kazań, Warszawa 2000, s. 34.
25 A. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981, Warszawa 1990, s. 10.
26 Tamże, s. 23.
27 S. Budzyński., I. Burchacka., A. Mazurek, Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński (1901–1981). Co Ko-

ściół i Polska zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia?, Warszawa 2000, s. 222.
28 A. Wyszyński, Kościół w służbie Narodu, Rzym 1981, s. 170.
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poprzednie pokolenia, „[…] nie tylko w sensie rolniczym, ale w sensie rodzimej 
i narodowej kultury”29. Prymas Wyszyński zawsze podkreślał konieczność dbałości 
o edukację historyczną kolejnych pokoleń oraz o potrzebie szacunku dla dziejów 
własnego narodu. „Pierwszy obowiązek, który spoczywa na nas współczesnych 
i na młodym pokoleniu, to obowiązek szacunku dla przeszłości historycznej. Zdaje 
się, że nie mamy powodu uprawiać jakiejś «krucjaty» przeciwko naszym dziejom 
narodowym i przeszłości narodu, bo słusznie można powiedzieć, że chociaż mamy 
sobie osobiście wiele do wyrzucenia i chociaż staramy się być sprawiedliwi w ocenie 
naszego wysiłku rodzimego, to jednak dziejów naszych ojczystych nie możemy się 
wstydzić30. Nie wolno zrywać z przeszłością, gdyż „naród bez dziejów, to naród tra-
giczny”31. Znajomość historii tworzy wspólnotę, utwierdza w narodzie poczucie prawa 
do miejsca w przestrzeni i czasie, wzmacnia wiarę we wspólną przyszłość.<?> Powo-
duje to zdecydowany sprzeciw Prymasa wobec lekceważenia wysiłku poprzednich 
pokoleń oraz prób fałszowania historii. Chociaż nie była ona wolna od błędów, nie 
wolno tworzyć jakiejś „Ojczyzny bez dziejów.”32 W normalnej sytuacji człowiek „[…] 
odnosi się z ogromnym szacunkiem do swojej przeszłości, stara się ją poznać, ocenić, 
zrozumieć, uważa ją za swoje własne dziedzictwo, którego zdradzić nie wolno. Trzeba 
się tego dziedzictwa trzymać sercem i pazurami, jak trzymał się go ongiś Drzymała 
czy Reymontowski Boryna, umierający na swych zagonach […]”33. Prymas mówił: 
„Mamy widzieć przed sobą cały Naród, społeczeństwo, państwo – a potem – wielką 
dziedzinę ludzkiej pracy. (…) Hierarchię tych wartości trzeba utrzymać. Zawsze Polacy 
tak walczyli o swoje dobro, aby bronić Narodu. (…) naprzód wolność i prawa Boga 
w Polsce; następnie – prymat rodziny, w rodzinie – prymat życia i prymat ekonomii 
rodzinnej; trzeci postulat to prawo do zrzeszania się świata pracy, czwarty – obrona 
suwerenności narodowej. To wszystko jest naszym prawem, obowiązkiem i nadzieją”34.

Szczególną troską Prymas Wyszyński darzył pokolenie młodych Polaków. W na-
ukach dla studentów wygłoszonych w Warszawie 7 maja 1958 roku tak przemawiał: 
„Naród polski ma szlachetne ambicje, aby podnosić się – jak feniks – z popiołów. Przez 
całe dziesiątki lat wierzyliśmy nie tylko w zmartwychwstanie Chrystusa, ale i w zmar-
twychwstanie Ojczyzny. Wiara, że podniesione będą ciała ludzkie, jak dźwignięte było 
z grobu Ciało Chrystusa, ta wiara wszczepiona w życie narodu przez Kościół, budziła 
ambicję, iż nie można się poddać niszczycielskiemu dziełu nienawiści i owocom śmierci. 
Przeciwnie, należy podnieść czoło, dłonie i zabrać się do dzieła”35.

Wiernych zgromadzonych w Warce, 7 maja 1961 r. nauczał tymi słowami: „Wrogo-
wie nasi wiedzą, co narodowi służy, a co mu szkodzi. I jeśli chcą mu szkodzić, niszczą 
to, co mu pomaga. Dlatego najeźdźcy zawsze niszczyli Kościół i chcieli zatrzeć ślady 
moralności chrześcijańskiej w życiu narodu. Dlatego starali się naród upodlić i rozpić. 
Są to lekcje z niedawnej przeszłości. Obyśmy ich szybko nie zapomnieli, mogą się nam 
bowiem przydać!”36. 

29 Tamże 
30 A. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981, Warszawa 1990, s. 369.
31 A. Wyszyński, Jedna jest Polska. Wybór z przemówień i kazań, Warszawa 2000, s. 44.
32 A. Wyszyński, Jedna jest Polska. Wybór z przemówień i kazań, Warszawa 2000, s. 45.
33 A. Wyszyński, Kościół w służbie Narodu, Rzym 1981, s. 170.
34 Tamże, s. 111.
35 https://dziennikpolski24.pl/z-marl-kardynal-stefan-wyszynski-prymas-tysiaclecia/ar/2389044
36 Tamże
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Do Polonii angielskiej, Rzym, 19 października 1971 r. przemawiał tymi słowami: 
„Nie można tworzyć dziejów bez dziejów; nie wolno zapomnieć o tysiącleciu naszej 
ojczystej i chrześcijańskiej drogi; nie wolno sprowadzać narodu na poziom zaczy-
nania od początku, jak gdyby tu, w Polsce, dotąd nic wartościowego się nie działo; 
nie wolno milczeć, gdy na ostatni plan w wychowaniu młodego pokolenia spycha się 
kulturę rodzimą, jej literaturę i sztukę, jej wypróbowaną moralność chrześcijańską 
oraz związek Polski z Kościołem (...). Nasza godność narodowa wymaga, byśmy oparli 
się tej zarozumiałości, z jaką lekceważone jest wszystko, co polskie, na rzecz tak nam 
obcego importu”37.

Choć nauki Prymasa Tysiąclecia wygłoszone były w innej rzeczywistości histo-
ryczno – polityczno-społecznej naszego narodu, to wydźwięk słów Błogosławionego 
Prymasa znajduje aktualność w czasach obecnych. 

5.   Wielka Nowenna Tysiąclecia 
W 1946 roku ks. Wyszyński mianowany został biskupem ordynariuszem diece-

zji lubelskiej przez Ojca Świętego Piusa XII. W 1953 roku został kardynałem. Czasy 
w których obejmował te zaszczytne i odpowiedzialne funkcje przewodnictwa pol-
skiego Kościoła przypadały na czas zaostrzenia się polityki komunistycznych władz 
wobec Kościoła katolickiego w Polsce. W dniu 26 września 1953 roku Prymas został 
aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim 
koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku (województwo opolskie) i Ko-
mańczy w Bieszczadach. Tam właśnie w odosobnieniu zrodził się program ocalenia 
polskich rodzin i całego narodu polskiego od zgubnych wpływów laicyzacji. Kard. 
Wyszyński, pragnął przygotować Naród Polski do ważnej rocznicy – 1000-lecia Chrztu 
Polski w 1966 roku. Wielka Nowenna odbywała się za rządów Władysława Gomółki 
(1956–1970). Były to czasy szczególnej i brutalnej walki władz komunistycznych 
z Kościołem katolickim. Ówczesne Rządy komunistyczne zmierzały do uzależnienia 
od siebie Kościoła. Nadrzędnym ich celem była całkowita sekularyzacja i laicyzacja 
społeczeństwa polskiego. Władze komunistyczne wciąż atakowały Kościół i życie reli-
gijne Polaków. Dążyły do laicyzacji rodziny i szkoły: usuwały religię ze szkół wszystkich 
stopni, laicyzowały prawo małżeńskie, wprowadziły ustawę zezwalającą na aborcję. 
Mając świadomość wielkiego ataku na Kościół i życie w Duchu Ewangelii narodu 
polskiego przebywający w więziennych murach w Komańczy Kardynał Wyszyński 
oddając Matce Bożej naród polski napisał program Wielkiej Nowenny Tysiąclecia38.

Program duszpasterski można podzielić na trzy etapy: pierwszy etap stanowiły 
Śluby Jasnogórskie, złożone 26 sierpnia 1956 roku i przygotowania do ich powtó-
rzenia we wszystkich parafiach polskich; drugi etap to powtórzenie ich w parafiach 
w pierwszą niedzielę po 3 maja, dnia 5 maja 1957 roku; trzecim etapem była Wielka 
Nowenna Tysiąclecia połączona z peregrynacją kopii obrazu Matki Bożej, jako praca 
nad realizacją przyrzeczeń oraz przygotowanie do Millennium. Myślą przewodnią 
idei Prymasa przy tworzeniu Wielkiej Nowenny była obrona wiary narodu polskiego 
mocami Matki Najświętszej przed wojującym ateizmem politycznym. Powstanie hymnu 
Bogurodzica i Wielka Nowenna to dwie wielkie maryjne klamry spinające początek 

37 Tamże
38 B. Pylak., Maryjna – duszpasterskie inicjatywy Księdza Prymasa, „Zeszyty Naukowe KUL” 14 ( 1971), 

nr 3, s. 39–7.
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i ukoronowanie pierwszego tysiąclecia chrześcijańskiej Polski, a zarazem tysiąclecia 
duszpasterzowania rodzin tworzących i wypełniających pokoleniami te wieki w po-
czuciu stale wzrastającej wiary w skuteczność wstawiennictwa Maryi, ustawicznie 
orędującej u Syna”39. Program Nowenny był programem długofalowym, obejmującym 
całą Polskę, zmierzającym do ożywienia wszystkich dziedzin duszpasterstwa.

Polski Prymas wraz z biskupami umieścili zadania na poszczególne lata odnowy Pro-
gram Wielkiej Nowenny realizowany był w kolejnych latach wokół następujących haseł: 

Rok I. 1957/58: „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom” 
Rok II. 1958/59: „Naród wierny łasce” – życie w łasce Bożej i przeciwstawianie 

się każdemu grzechowi 
Rok III. 1959/60: „Życie jest światłością ludzi” – Rok życia, obrona życia duszy i ciała 
Rok IV. 1960/61: „Małżeństwo – sakrament wielki w Kościele” 
Rok V. 1961/62: „Rodzina Bogiem silna” – wychowanie w duchu Chrystusowym 
Rok VI. 1962/63: „Młodzież wierna Chrystusowi” 
Rok VII. 1963/64: „Abyście się społecznie miłowali” – sprawiedliwość i miłość 

społeczna 
Rok VIII. 1964/65: „Nowy człowiek w Chrystusie” – walka z wadami narodowymi, 

pielęgnowanie cnót chrześcijańskich i narodowych 
Rok IX. 1965/66: „Weź w opiekę Naród cały” – cześć Maryi jako Królowej Polski. 
Nowennie towarzyszyła peregrynacja po polskich parafiach kopii cudownego obrazu 

Matki Boskiej Częstochowskiej. 2 września 1966 r. kopia obrazu została „aresztowana” 
przez milicję i zawieziona na Jasną Górę z zakazem powrotu na trasę nawiedzenia. 
Po polskich parafiach pielgrzymowały od tego czasu puste ramy, Ewangeliarz, lilia 
i świeca. Obraz powrócił na trasę dopiero 18 czerwca 1972 r40..

Streszczenie:
W czasach współczesnych, gdzie żyjemy w pokoju, względnym dostatku, poczu-

ciu bezpieczeństwa i wolności potrzebujemy punktu odniesienia do wartości, które 
niesione były w polskiej kulturze i tradycji chrześcijańskiej przez całe wieki. Tym 
punktem odniesienia może być nauczanie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego 
dziedzictwo myśli jest ponadwymiarowe i ponadczasowe, aktualne i dziś. Choć wygło-
szone było w innej rzeczywistości historyczno-politycznej, to nadal ukazuje potrzebę 
dbałości o sprawy bronienia niepodważalnych wartości takich jak: ochrona życia nie-
narodzonych, szacunek dla instytucji sakramentów w tym sakramentu małżeństwa, 
walka z laicyzacją i sekularyzacją polskiego narodu. Choć zmieniły się środki walki 
z wartościami chrześcijańskimi, to sama walka nadal trwa, tylko przyjęła nieco inny 
wymiar – swobodnego wyboru. Ale właśnie te swobodne wybory dokonywane są 
przez ludzi, w wyniku piętnowania i ośmieszania wartości kultury chrześcijańskiej. 
W konsekwencji czego ludzie idąc „z duchem czasu” poddają się ateizacji i sekula-
ryzacji. A wystarczyłoby tylko sięgnąć po spuściznę dziedzictwa myśli i nauczania 
wielkiego Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w których porusza 
On potrzebę powrotu do fundamentalnych wartości, które zostały zbudowane na 
chrześcijaństwie, a którymi są: Bóg, rodzin, Naród i Kościół.

Słowa kluczowe: wartości, chrześcijaństwo, myśli, dziedzictwo

39 S. Wyszyński., Nauczanie społeczne 1946–1981 (przyg. do druku dr M . Plaskacz), Warszawa 1990.
40 https://dziedzictwo.ekai.pl/@@wielka_nowenna
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Summary: 
The value of the nation in teaching Primate Stefan Wyszyński
In modern times when we live in peace and prosperity we need a reference point 

to the values that have been carried in Polish culture and Christian tradition for cen-
turies. This point of reference may be the teaching of Cardinal Stefan Wyszyński. His 
heritage of thought is overdimensional and timeless and it is relevant today. Altho-
ugh it was presented in a different historical and political reality, it still shows need 
to care for the issues of defending unquestionable values such as: protection of the 
life of the unborn, respect for sacraments, including the sacrament of marriage, and 
the fight against secularization and secularization of the Polish nation. Although the 
ways of fighting against Christian values have changed, the fight itself is still going 
on but it has taken on a slightly different dimension – free choice. These free choices 
that are made by people as a result of stigmatizing and ridiculing the values of Chri-
stian culture. As a consequence people going “with the spirit of the times” are prone 
to to atheization and secularization. It would be enough to reach for the legacy of 
the thoughts and teachings of the great Primate of the Millennium, Cardinal Stefan 
Wyszyński, in which he addresses the need to return to the fundamental values that 
were built on Christianity, which are: God, family, nation and the Church.

Key words: Values, christianity, thoughts, heritage 
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Wybrane motywy biblijne 
w poezji Jacka Kaczmarskiego

Mgr Izabela Janiec – Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Ur. w 1992 r. w Tarnobrzegu. Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie 
Rzeszowskim. Ukończyła również podyplomowe studia logopedyczne na wspomnianej wcześniej uczel-
ni oraz podyplomowo bibliotekoznawstwo i informację naukową w Instytucie Studiów Podyplomowych 
Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Obecnie doktorantka literaturoznawstwa na Uniwer-
sytecie Rzeszowskim. Pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL w Stalowej Woli. 

Zostały jeszcze pieśni. One 
Już, chcę czy nie chcę, nie są moje. 
Niech cierpią los swój – raz stworzone

Jacek Kaczmarski, Testament ‘95

Wstęp1

Choć od śmierci Jacka Kaczmarskiego minęło już kilkanaście lat, to jego twórczość 
i osobowość sceniczna wciąż inspiruje i zachwyca liczne grono odbiorców. Dorobek 
artystyczny poety analizowany jest przez wielu badaczy, a ludzie kultury każdego 
roku organizują uroczystości upamiętniające rocznice jego urodzin i śmierci, a także 
festiwale piosenki polskiego barda lat osiemdziesiątych. Choć początkowo jego twór-
czość wiązałam wyłącznie z opozycyjnymi pieśniami, to jednak przyglądając się jej 
dokładniej zauważyłam, że jest ona znacznie obszerniejsza i zawiera wiele nawiązań 
kulturowych. Artysta czerpał z dorobku kultury śródziemnomorskiej i chrześcijań-
skiej i podejmował jedyny w swoim rodzaju dialog z przeszłością. Ważny wpływ na 
dorobek artystyczny Kaczmarskiego miała Biblia, która od wieków jest dla artystów 
kopalnią inspiracji. Także polski pieśniarz, który jest autorem blisko pięciuset tek-
stów, w około jednej piątej z nich odwołuje się do motywów zaczerpniętych z tej 
najważniejszej Księgi chrześcijan2.

Warto na początku odpowiedzieć na pytanie, czym jest twórczość Kaczmarskiego? 
W jaki sposób można ją zdefiniować? Jednoznaczna klasyfikacja utworów artysty nie 
jest możliwa. Można tu przywołać takie gatunki jak song, piosenka poetycka, piosenka 
autorska, ballada. W tytule swojej pracy użyłam terminu „pojemniejszego” – poezja3, 
a utwory Kaczmarskiego analizuję pod kątem literackim. Badam je jako teksty. Co nie 
zmienia faktu, że pisane były z myślą o ich muzycznej prezentacji.

1 Niniejszy artykuł powstał w oparciu i stanowi fragment mojej pracy dyplomowej zatytułowanej Moty-
wy biblijne w poezji Jacka Kaczmarskiego. We wspomnianej pracy zaprezentowany został jeszcze ob-
raz Boga oraz motyw szatana. 

2 K. Gajda, Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, Poznań 2003, s. 87.
3 Zob., P. Bratkowski, Czasy Kaczmarskiego, ,,Po prostu’’ 1990, nr 38, s. 8–9.
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1.   Charakterystyka twórczości 
Twórczość Jacka Kaczmarskiego zwykła być postrzegana przez pryzmat okolicz-

ności historyczno-politycznych, które sprawiły, że młody artysta okrzyknięty został 
„bardem Solidarności” – za sprawą zaledwie kilku piosenek. Należą do nich takie 
utwory jak: inspirowana balladą rosyjskiego pieśniarza Włodzimierza Wysockiego 
Obława, twórczością katalońskiego artysty Lluísa Llacha Mury i Zbroja4. Zdecydowa-
nie mniej znane pozostają utwory o wymowie nie politycznej, lecz egzystencjalnej, 
ogólnoludzkiej, zwłaszcza te odwołujące się do tekstów kultury: do literatury i sztuk 
plastycznych. Mniej doceniane pozostają także teksty zawierające motywy biblijne, 
których jest nie mało i powracają wielokrotnie w twórczości artysty.

Przyglądając się biografii poety nie sposób nie zakwalifikować jej do przywołanego 
wcześniej kontekstu opozycyjnego pieśniarza. Jacek Kaczmarski urodził się w 1957 roku 
w Warszawie. Tam też ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Debiu-
tował na estradzie w roku 1977, kiedy to na Studenckim Festiwalu Piosenki w Kra-
kowie zdobył nagrodę za utwór Obława, który potem stanie się jednym z hymnów 
Solidarności. Przełom lat 70. i lata 80. obfitowały w nagrody na festiwalach piosenki 
kabaretowej, poetyckiej i na Festiwalu Piosenki Studenckiej. Pieśniarz współpracował 
z Przemysławem Gintrowskim i Zbigniewem Łapińskim. W tych latach, ze względu na 
cenzurę, twórczość młodego artysty znana była jedynie w tzw. drugim obiegu i w śro-
dowiskach studenckich oraz w kabarecie,,Pod Egidą’’ Jana Pietrzaka. W październiku 
1981 roku Kaczmarski wyjechał do Francji i tam też dowiedział się o ogłoszeniu stanu 
wojennego w Polsce. Został członkiem paryskiego Komitetu Solidarności z „Solidar-
nością”. Jego działania, jak i wcześniejsza twórczość artystyczna w kraju, a szczegól-
nie jej odbiór przez młodą publiczność sprawiły, że po sierpniu 1980 roku, miano 
barda na trwałe przylgnęło do sylwetki artysty. W okresie 1984–1994 pracował jako 
redaktor Rozgłośni Radia Wolna Europa. W 1995 wraz z rodziną wyjechał z Polski 
do Australii, skąd przybywał, by koncertować i prezentować nowo powstałe utwory. 
Zmarł w 2004 roku w Gdańsku na postępującego raka przełyku5.

Piosenki Jacka Kaczmarskiego stały się w latach 80. fenomenem kulturowym, 
a artysta zyskał ogromną popularność. Pomimo tego, iż koncerty Kaczmarskiego przy-
ciągały tłumy, to tworzywo artystyczne jakim się posługiwał jest bogatsze od typowej 
charakterystyki piosenki popularnej, przeznaczonej dla szerokiego grona odbiorców. 
Ponadto poziom językowy utworów Kaczmarskiego jest zbliżony do dokonań literac-
kich, charakterystycznych dla obiegu wysokoartystycznego. Znacznie przekracza ogra-
niczenia gatunkowe, jakim podporządkowują się autorzy tekstów piosenek. Dlatego 
właściwym terminem, określającym dokonania artysty jest „piosenka literacka”, która 
zawiera w sobie poetyckość oraz nawiązania do tradycji literackiej i kulturowej6. 
Właśnie te nawiązania, konsekwentnie realizowane w twórczości artysty podniosły 
poziom odbioru i zakwalifikowały dorobek artystyczny w obszarze kultury wysokiej. 
Poziom ten osiąga właśnie poprzez szerokie odwołania kulturowe, różnoraki sposób 
kształtowania języka poetyckiego, swobodne posługiwanie się gatunkami literackimi7.

4 Odbierane zresztą często wbrew intencjom autora, potraktowane wybiórczo – bez uwzględnienia puenty. 
Zob. K. Gajda, Przedmowa [w:] J. Kaczmarski, Ale źródło wciąż bije…, K. Nowak (red.), Warszawa 2002, s. 8.

5 K. Gajda, To moja droga. Biografia Jacka Kaczmarskiego, Wrocław 2009.
6 K. Gajda, Jacek Kaczmarski…, dz. cyt., s. 171.
7 Tamże, s. 271–272. Wiele piosenek Kaczmarskiego ma cechy m. in.: ballady, kolędy, epitafium, bajki, 

hymnu, listu, przypowieści, itd.
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Najwięcej miejsca w dorobku artystycznym Jacka Kaczmarskiego zajmują programy 
muzyczne, które można nazwać zbiorami poezji. Są to zebrane i zatytułowane utwory, 
które w zamyśle artysty tworzą spójną całość, szerszą wymowę, niż pojedyncze teksty 
i były przeznaczone do wykonania podczas danego koncertu. 

Badacz Krzysztof Gajda nazywa Kaczmarskiego „poetą tradycji”, który czerpie 
inspiracje z dorobku literatury, malarstwa, historii. Czyli pomimo tego, że posługuje 
się piosenką, wplata do niej motywy z kultury wysokiej, bez znajomości których i osa-
dzenia tekstu w danym kontekście kulturowym nie jesteśmy w stanie prawidłowo 
zrozumieć wymowy utworu8. 

Dorobek artystyczny twórcy jest ogromny, liczy blisko pięćset utworów. Typową 
cechą jego twórczości jest sposób nawiązywania dialogu z innymi tekstami kultury. 
Przyglądając się tej twórczości można ją skategoryzować pod względem tematycznym 
i nawiązań, które podejmuje artysta. W ten sposób wpisuje swoje utwory w dyskurs 
kulturowy, przynależny tekstom wysokoartystycznym, ponieważ odczytanie ich 
będzie się wiązało z znajomością kulturowych odwołań. W twórczości poety daje się 
wyróżnić następujące obszary tematyczne:
– historia – np. wiersze; Cromwell, Doświadczenie (Marzec ’68), Elekcja, Jałta, Joanna 

d’Arc, Katyń, Kniazia Jaremy nawrócenie, Koniec wojny trzydziestoletniej, Lekcja 
historii klasycznej, Napoleon, Sen Katarzyny II, Śmierć Rejtana;

– malarstwo i rzeźba – np. Czytająca list (wg obrazu Vermeera), Dawid (wg rzeźby Michała 
Anioła), Kobieta trzymająca wagę (Vermeer) ok. 1664, Krzyk (wg obrazu E. Muncha), 
Lekcja anatomii doktora Tulpa (wg obrazu Rembrandta van Rijn), List miłosny (Ver-
meer), Powołanie świętego Mateusza (wg obrazu Caravaggia), Powrót z Syberii (wg 
obrazu Malczewskiego), Przepowiednia Jana Chrzciciela (wg obrazu P. Breughla st.);

– literatura i jej twórcy – np. Lalka czyli polski pozytywizm (wg B. Prusa), Krótka 
rozmowa między Panem, Chamem i Plebanem (wg M. Reja), Pan Kmicic, Pan Pod-
bipięta, Pan Wołodyjowski, Spotkanie z Wallenrodem, Testament mój, Epitafium dla 
Włodzimierza Wysockiego, Jan Kochanowski, Ostatnie dni Norwida, Zbigniewowi 
Herbertowi;

– mitologia – np. Kasandra, Noktrun mitologiczny, Przechadzka z Orfeuszem;
– motywy biblijne – np. Arka Noego, Bal u Pana Boga, Diabeł mój, Dzieci Hioba, 

Chrystus i kupcy, Hiob, Kara Barabasza, Nad uśpioną Galileą, Podróż Trzech Króli, 
Pożegnanie Adama, Pusty Raj, Sąd Ostateczny, Sara, Starość Tezeusza, Strącanie 
aniołów, Stworzenie świata, Syn marnotrawny, Śniadanie z Bogiem, Teodycea, Te-
zeusz, Walka Jakuba z aniołem, Wieża Babel, Władca Ciemności, Wygnanie z raju, 
Zaparcie się Apostoła Piotra9.
Oprócz tekstów poetyckich spod pióra Jacka Kaczmarskiego wyszła także proza. 

Publikował felietony i recenzje literackie, wydawał powieści. Ten aspekt twórczości 
był dla niego równie istotny, jak dorobek estradowy. Jednak publiczność wolała w nim 
widzieć barda, pieśniarza z gitarą w ręku. Twórczość prozaiczna odbierana była 
raczej jako nieszkodliwe hobby artysty10. Jacek Kaczmarski zmarł w wieku zaledwie 
czterdziestu siedmiu lat, jednak dorobek artystyczny, który pozostawił jest ogromny. 

8 K. Gajda, Jacek Kaczmarski – poeta tradycji, ,,Polonistyka’’ 2005, nr 3, s. 34–35.
9 J. Kaczmarski, Ale źródło wciąż bije…, pod red. K. Nowaka, Warszawa 2002. Utworów podejmujących 

wskazane tematy jest znacznie więcej, podałam tylko część. 
10 J. Pilch, Jacek Kaczmarski (1957–2004) [w:] ,,Polityka’’ 2004, nr 17, s. 21–24.
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2.   W świecie Biblii
Tematyka metafizyczna związana z funkcjonowaniem mitów kultury judeochrze-

ścijańskiej jest podejmowana w około stu piosenkach Kaczmarskiego. W całości lub 
we fragmentach poeta nawiązuje w nich do postaci i motywów funkcjonujących 
w najważniejszej dla chrześcijan Księdze. Już drugi z programów wydanych wraz ze 
Zbigniewem Łapińskim i Przemysławem Gintrowskim nosi tytuł Raj i zawiera teksty 
pisane przez Jacka Kaczmarskiego i Zbigniewa Herberta. Program ten w całości opiera 
się na wątkach zaczerpniętych z Biblii. Wątki te ulegają rozmaitym przekształceniom. 
Są wykorzystywane również w innych programach autora Obławy i pojawiają się na 
każdym etapie twórczości artysty. Kaczmarski wykorzystywał nie tylko samą Biblię, 
ale też dzieła malarskie i literackie nią inspirowane11. 

3.   Motyw raju 
Raj nazywany w Biblii Edenem to miejsce wiecznej szczęśliwości i pobytu pierwszych 

ludzi Adama i Ewy. Został podarowany człowiekowi, by ten mógł w nim wieść szczęśliwe 
życie u boku Stwórcy. Jednak pierwsi mieszkańcy nie uszanowali jedynego zakazu jaki 
postawił im Bóg i, skuszeni przez szatana, ściągnęli na siebie gniew Boży. Motyw miejsca 
pobytu pierwszych ludzi funkcjonuje w wielu sztukach, tj. malarstwie, filmie, teatrze 
czy literaturze. Przyglądając się trzem utworom Kaczmarskiego zawartym w programie 
Raj, można dostrzec pewną chronologię przetworzonych wydarzeń biblijnych. Obej-
mują one: stworzenie świata i pierwszych ludzi, szczęśliwy pobyt, złamanie obietnicy 
i wygnanie z raju Adama i Ewy oraz ich dalsze losy i samotność Boga w pustym raju. 

Stworzenie świata to poetycka parafraza wydarzeń znanych z Księgi Rodzaju. Pod-
miotem lirycznym w tym utworze jest sam Stwórca, który w subiektywny sposób, 
z perspektywy czasu, opisuje swój akt stworzenia. Kaczmarski nadał temu utworowi 
formę monologu. W podzielonej na siedem zwrotek piosence czytamy o kolejnych do-
konaniach Boga. Analogicznie do opisu biblijnego z każdej ze zwrotek dowiadujemy się, 
co w poszczególny dzień zostało powołane do życia. I tak, w pierwszej z nich czytamy 
o oddzieleniu ciemności od światła i nadaniu kształtu Ziemi. Opis ten poprzedza wy-
znanie Boga, że,,stworzenie świata nie przychodzi łatwo”12, a pierwszy dzień był „całej 
rzeczy zaczynem”. Druga zwrotka to opis stworzenia sklepienia niebieskiego. Trzecia 
przedstawia stworzenie lądu i roślin wydających owoce. Stwórca wyznaje w niej, że 
„w tworzeniu szkodzi marzeń niecierpliwość”. Można zatem stwierdzić, że Bóg ma 
dokładny plan całego aktu stworzenia i pomimo pokusy odejścia od niego powściąga 
swoje emocje i działa według zaplanowanych kroków. W czwartej zwrotce czytamy 
o ciałach niebieskich, tj. Słońcu, księżycach i gwiazdach. Piąta ukazuje stworzenie ptac-
twa i istot morskich. Szósta to opis stworzenia zwierząt lądowych i człowieka, który 
jest,,taki jak ja”, czyli Bóg. Wybrzmiewają w tym opisie biblijne słowa:,,Stworzył więc 
Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył”13. Stwórca słowami,,nie ma 
władzy bez czci i pokory” tłumaczy swoje motywy stworzenia człowieka. W siódmej 
zwrotce ukazany jest człowiek, który panuje nad wszelkimi istotami, a sam z pokorą 

11 K. Gajda, Jacek Kaczmarski…, dz. cyt., s. 87–88.
12 J. Kaczmarski, Stworzenie świata [w:] tenże, Ale źródło wciąż bije…, dz. cyt., s. 61. Dalsze cytaty, o ile 

nie zaznaczę inaczej, również pochodzą ze wskazanego utworu Kaczmarskiego. 
13 Księga Rodzaju 1, 27 [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Poznań 2000, 

s. 25.
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uznaje władzę Boga. Utwór kończy się stwierdzeniem:,,Stworzywszy w tydzień rajski 
świat/ Odpoczywałem przez cały dzień siódmy”. Każdy dzień stwarzania świata Stwórca 
kończy słowami:,,Po czym uznałem dzieło swe za mądre/ Na tym się skończył pierw-
szy [drugi, trzeci, itd., przyp. I. J.] dzień mej pracy’’. Czyli tak jak w biblijnym opisie 
aktu stworzenia kolejne fragmenty przedzielane są stwierdzeniem: „A Bóg widział, 
że były dobre”14. Natomiast każdy opis dnia zakończony jest słowami: „I tak upłynął 
wieczór i poranek – dzień pierwszy [drugi, trzecie, itd., przyp. I. J.]”15. Dostrzegamy 
w tym utworze dokładne odwołania do tradycji biblijnej. Motyw raju realizuje się tu 
jako tożsama z biblijną historia powstania tego miejsca, ujęta w wyznania Stwórcy. 

Kolejny utwór ze wspomnianego wcześniej programu, który zawiera interesujący 
mnie motyw to Wygnanie z raju. Historia wygnania z Edenu Adama i Ewy posłużyła 
poecie do wyjaśnienia tego, jak narodziły się pierwsze uczucia16. Piosenka ma formę 
dialogu, toczonego przez pierwszych ludzi zaraz po wygnaniu z Raju. Taka sytuacja 
liryczna nie posiada analogii w Biblii17. Pierwsza strofa to wypowiedź Ewy, zawierająca 
charakterystykę Raju, tj. doskonałego miejsca, w którym posłuszeństwo wobec Boga jest 
jedyną zapłatą za chwile pełne szczęśliwości. Opis tego miejsca ma uświadomić mężczyź-
nie, co stracili. Ewa swoją wypowiedź kończy słowami: „A ja nie mogłam bezczynnością 
żyć upojną/ I zrobiłam to czego nie wolno”18. Zatem jest świadoma swoich czynów 
i motywów, które nią kierowały. W tym momencie można dostrzec cechy przypisywane 
mężczyźnie i kobiecie. Kobieta jest nieprzewidywalna, prowokująca, nie zgadza się na 
stagnację, jest ciekawa świata. Z kolei mężczyzna jest racjonalistą, dostosowującym 
się do reguł, nie kusi go tajemnicze drzewo, jednak ulega namowom kobiety19. Adam 
w swojej odpowiedzi nie stara się pocieszyć towarzyszki życia. Wypomina jej skutki 
nieposłuszeństwa. Wyraźnie podkreśla, że to z jej winy zostali wygnani. W opozycji 
do sielankowego opisu Raju, który utracili, mówi o tym, co teraz ich spotyka, a więc ból, 
udręka, brak sił. Adam, opisując obecne zachowanie Ewy, zwraca się do niej ze słowami: 

I płaczesz idąc w dół po zboczu
U mojej szyi płaczesz ze zmęczenia
I nie masz nawet sił na starcie brudnych łez

Nie są to słowa pocieszenia, a braku empatii i czułości dla najbliższej osoby. Kolejna 
strofa zbudowana jest na zasadzie krótkiej wymiany zdań pomiędzy pierwszymi ludźmi. 
Kobieta twierdzi, że dała mężczyźnie rozkosz i dumę. Z kolei ten uważa, że z jej osobą 
wiąże się także wstyd i ból. Może ma na myśli wstyd z powodu wygnania z raju i ból 
odczuwany po uderzeniu miecza Archanioła oraz ból związany w wędrówką, który 
odczuwa, a który był dla niego obcy w raju. Na takie okrutne kontrargumenty Ewa 
odpowiada pytaniem: „Więc powiedz po co jeszcze każesz mi iść z sobą/ Skoro nie 
cierpisz mnie i drwisz?”. Być może Adam jest świadomy męskiej cechy, którą przekaże 

14 Tamże, 1, 12.
15 Tamże, 1, 5.
16 P. Wiroński, ,,Piękno jest na to, żeby zachwycało’’ – motyw literatury [w:] tenże, Wbrew, pomimo i dla-

tego. Analiza twórczości Jacka Kaczmarskiego, Kraków 2011, s. 58.
17 B. Ochoński, Transtekstualność w twórczości Jacka Kaczmarskiego: w kręgu wyobrażeń biblijnych [w:] 

K. Gajda, M. Traczyk, dz. cyt., s. 239.
18 J. Kaczmarski, Wygnanie z raju [w:] tenże, Ale źródło wciąż bije…, dz. cyt., s. 65. Dalsze cytaty, o ile nie 

zaznaczę inaczej, również pochodzą ze wskazanego utworu Kaczmarskiego. 
19 P. Wiroński, dz. cyt., s. 60. 
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potomkom, a więc słabości do kobiet. Tym bardziej, że to mężczyzna będzie tym, który 
dla niej i dla siebie będzie,,walczył o każdy życia dzień’’. Dalsza część utworu to roz-
paczliwe wołanie Adama: „Utraciłem raj”, przerywane gorzkimi wypowiedziami Ewy:

 – Więc po bezdrożach pójdziesz nie czekając cudu
 – I będziesz walczył o każdy życia dzień
 – Na próżno czekać będziesz końca swoich trudów
 – Nie będziesz miał nikogo oprócz mnie
Ostatnie stwierdzenie Ewy ma uświadomić mężczyźnie, że już do końca swoich 

dni będą razem dzielić niedolę. Po wołaniach Adama przychodzi czas na kobietę, która 
powtarza: „Utraciłam raj”. Na co odpowiada jej Adam:

 – Do końca nie zapomnę ci tej winy
 – Będziesz cierpiała razem ze mną licząc dni
 – I będę lżył cię będę krzywdził bez przyczyny
 – Jesteś słabością moją więc mi dodaj sił

W przedostatniej wypowiedzi mężczyzna zapowiada swoją przyszłą rolę, która 
wiąże się, niestety, niejednokrotnie z przemocą fizyczną. Uważa kobietę za swoją 
słabość i nawiązując do powiedzenia: „W słabości siła”, pragnie by kobieta dodała 
mu sił do dalszej wędrówki. Pomimo wzajemnych wyrzutów i niechęci spowodowa-
nej sytuacją, w jakiej znajdują się pierwsi kochankowie są oni dla siebie wsparciem 
i ostoją. Utwór kończą następujące słowa:

 – Pomóż mi przejść przez strumień
Rękę daj
 – Utraciliśmy
Utraciliśmy
Utraciliśmy
Raj

Słowa o utracie raju, które powtarzają, są już wypowiadane razem. Czują między 
sobą poczucie więzi i wspólnoty. Pogodzeni z własnym losem idą dalej20. Dla Kacz-
marskiego, w tym utworze nie jest ważna rola diabła, gniew Boga, nieposłuszeństwo 
człowieka, czyli te aspekty, które wysuwają się na pierwszy plan podczas analizy hi-
storii biblijnej. Ważne są relacje dwóch płci, ich wzajemne egzystowanie oraz cechy 
charakteru, które wpływają na takie, a nie inne zachowanie. Raj w tej odsłonie funk-
cjonuje jako miejsce, które zostało utracone, kraina szczęśliwości, za którą tęsknią 
pierwsi ludzie. 

Ostatni już utwór, który nawiązuje do opisywanych wcześniej to Pusty raj. Jednak 
w przeciwieństwie do poprzednich mamy tu do czynienia nie z liryką monologu, czy 
dialogu, lecz liryką opisową. Piosenka ta ukazuje, co działo się w Edenie po wygnaniu 
z niego Adama i Ewy. Losy pierwszych ludzi przedstawione są w krótkich strofach, 
przeplatających te, które mówią o losach Boga i archanioła Gabriela w pustym raju. 
Opowiadają o tym, co robi i jak się czuje Stwórca w rajskim ogrodzie. Miejsce to, po-
zbawione ludzi, wydaje się puste i w niczym już nie przypomina cudownego ogrodu: 

W pustym raju powietrze kwaśne
Jałowieje nietknięta ziemia

20 P. Wiroński, dz. cyt., s. 61.
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Zarastają ścieżki ostatnie
Nikt nie zbiera owoców stworzenia21

Bóg całe dnie spaceruje po ogrodzie, który jest dla niego za mały. W przechadz-
kach tych towarzyszy mu archanioł Gabriel, który: „Miecz ognisty czyści od święta/ To 
przed Panem wypręży się nagle/ To postraszy z nudów zwierzęta”. Dla Boga ta kom-
pania nie jest absorbująca, gdyż archanioł: „(…) nie może Go bawić rozmową/ Żadną 
myślą zaskoczyć znienacka/ Obaj myślą wszak jednakowo”22. Piosenka kończy się 
smutną wizją raju, w którym Stwórca ukazany jest jako,,panujący światu skazaniec’’, 
wiecznie czekający, niepanujący nad tym co dzieje się wokół niego, nad miejscem, 
które stworzył. Natomiast co dzieje się w tym czasie z Adamem i Ewą? Analogicznie 
do biblijnych słów Boga, skierowanych do mężczyzny: „W pocie więc oblicza twego 
będziesz musiał zdobywać pożywienie”23 i do kobiety: „Obarczę cię niezmiernie 
wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci”24. Adam zajmuje 
się polowaniem, natomiast Ewa rodzi dzieci. Dalej ukazane są codzienne zmagania 
pierwszych ludzi i przyziemne zmartwienie, kiedy to: „Adam ma katar/ Ewa sieka 
czosnek”. Kaczmarski na koniec przedstawia ich już jako starsze małżeństwo, kiedy 
mężczyzna wciąż błądzi, natomiast kobieta cały czas marzy, być może dalej nie po-
trafi zapomnieć o szczęśliwych chwilach w raju. W utworze artysta przedstawił dwie 
rzeczywistości. Rajską, która w niczym nie przypomina swojego pierwotnego stanu 
szczęśliwości. Po wygnaniu z niej ludzi stała się smutnym i przygnębiającym miej-
scem, w którym Bóg nie potrafi się odnaleźć. Druga rzeczywistość dotyczy miejsca 
przebywania pierwszych ludzi. Pomimo ciężkiej sytuacji w jakiej się znaleźli, starają 
się normalnie żyć, wspierając się wzajemnie. 

Omówione powyżej utwory odwoływały się bezpośrednio do motywu raju, utoż-
samianego z biblijnym Edenem. Osoby w nich mówiące, czy też opisywane postaci 
można całkowicie utożsamiać z biblijnymi pierwowzorami, tj. ze Stwórcą, Adamem, 
Ewą czy archaniołem Gabrielem. Teksty te można nazwać literacką wariacją na temat 
wydarzeń biblijnych. Można również dostrzec różnorodność w wykorzystywaniu 
przez Kaczmarskiego motywu raju. Od literackiej parafrazy historii biblijnej, mó-
wiącej o powstaniu świata, poprzez swobodne nawiązywanie do historii pierwszych 
ludzi, aż do metaforycznego ujęcia raju jako miejsca jednostkowego szczęścia. Tym, 
co łączy wszystkie te utwory jest to, że w każdym z nich raj definiowany jest jako 
miejsce doskonałe, w którym człowiek pragnie przebywać. 

4.   Motyw Hioba
Hiob to jedna z biblijnych postaci Starego Testamentu. To mieszkaniec ziemi Us, 

posiadający liczną majętność, wiodący szczęśliwe życie u boku rodziny, prawy, bogo-
bojny i stroniący od zła. Jego życie stało się przedmiotem zakładu pomiędzy Bogiem 
a szatanem, stracił swoje dotychczasowe dobra, jego synowie i córki zginęli, a on 
sam został dotknięty trądem. Jednak jego miłość i ufność wobec Stwórcy okazała się 

21 J. Kaczmarski, Pusty raj [w:] tenże, Ale źródło wciąż bije…, dz. cyt., s. 66. Dalsze cytaty, o ile nie zazna-
czę inaczej, również pochodzą ze wskazanego utworu Kaczmarskiego. 

22 Tamże.
23 Księga Rodzaju 3, 19 [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, dz. cyt., s. 27.
24 Tamże, 3,16, s. 26.
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silniejsza. Nieszczęścia, które na niego spadły, przyjął z godnością i nie sprzeciwił 
się Bogu. Ten z kolei docenił swojego wiernego sługę i wynagrodził mu jego cierpie-
nie25. Hiob stał się archetypem osoby ciężko doświadczonej przez los, symbolem 
człowieka wierzącego ponad wszystko w dobroć i sprawiedliwość Bożą. Natomiast 
powiedzenie,,hiobowe wieści’’ do dziś funkcjonuje w języku polskim, na oznaczenie 
tragicznych i nagłych wiadomości. 

Pisarz motyw tego biblijnego bohatera wykorzystał w swoich dwóch piosenkach. 
Pierwsza z nich została umieszczona we wspominanym wcześniej programie Raj 
i nosi tytuł Hiob. Autor wplótł do swojego utworu tekst autorstwa Anny Trojanow-
skiej – malarki, pedagoga, teoretyka sztuki, a przede wszystkim własnej matki26. 
Piosenka zaczyna się pierwszoosobową relacją wodza barbarzyńców. Opowiada on 
o spustoszeniu jakiego dokonali jego ludzie i o okrucieństwie wobec mieszkańców 
ziem, na które napadli. Z jego relacji wynika, że zarówno on jak i wojownicy to osoby 
brutalne i bezduszne. Mówi: „Ta wyprawa była dla nas przyjemnością”27. Napadli 
oni na bezbronnych ludzi i jak relacjonuje podmiot liryczny:,,Równaliśmy z ziemią 
winnice i zasiewy/ Nasze ręce dymiły ludzką krwią i tłuszczem’’. Ten drastyczny 
opis w jednoznaczny sposób kreuje wyobrażenie odbiorcy na temat barbarzyńców. 
W dalszej części utworu, pojawia się postać mężczyzny, którego można utożsamiać 
z biblijnych Hiobem. Podmiot liryczny mówi o nim, że „Cały w strupach i wrzodach 
trwał w pogorzelisku”, a więc, tak jak w Biblii, został dotknięty trądem. Dalej w pio-
sence pojawiają się informacje o tym, że stracił wszystkie dzieci, przebywające 
w domu, w który uderzył piorun. Mężczyzna ten, według najeźdźców, zachowuje się 
w sposób irracjonalny. Nie złorzeczy Bogu, nie obwinia Go za to, co go spotkało tylko, 
jak relacjonuje osoba mówiąca w utworze: „wielbił Go nadal choć nieludzkim głosem”. 
Najeźdźcy nie wiedzą, jak zareagować na zachowanie mężczyzny. Przybyli, by łupić 
i zabijać, są bezwzględni i okrutni. Jednak postawa Hioba i świadectwo ogromnej 
wiary i oddania Bogu, nawet na takich ludziach wywarła wielkie wrażenie. Podmiot 
liryczny mówi: „Staliśmy milcząc dobić ktoś go chciał z litości/ Ale stracił śmiałość 
wobec takiej wiary”. Wszystkie nieszczęścia spotkały mężczyznę tuż przed najazdem 
barbarzyńców, a on sam miał być ich „łupów właścicielem”. Jednakże to, co przytrafiło 
się Hiobowi i jego ufność wobec Stwórcy sprawiły, że najeźdźcy zmienili swoje plany. 
Nie mieli odwagi, by sprawić mu jeszcze większy ból i by go zabić. Zamieszczony w ana-
lizowanym utworze fragment wiersza Trojanowskiej pełni funkcję refrenu. Można 
go nazwać hymnem dziękczynienia i uwielbienia Boga. Należy jednak zaznaczyć, że 
opisywane w tym hymnie sytuacje nie są tożsame z tymi, o których można przeczytać 
w Księdze Hioba. Ta część utworu zbudowana jest na zasadzie kontrastów. Pierwsza 
część wersu przedstawia okrucieństwo jakie spotkało podmiot liryczny refrenu, 
a więc Hioba. Z kolei druga to opis jego zachowań, zupełnie irracjonalnych, względem 
zaistniałych zdarzeń. I tak na przykład:,,Roztrzaskali domostwo – ja kamienie całuję/ 
Zawlekli mnie na śmietnik – w słońce się wpatruję’’. Po czym pojawia się dziękczynne 
wezwanie: „Dzięki Ci Boże! Stworzyłeś najpiękniejszy ze światów!”. Kolejna, a zara-
zem ostatnia strofa przedstawia stosunek wodza barbarzyńców do Hioba. Jest on pod 

25 Zob., Księga Hioba [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, dz. cyt., s. 629–661.
26 Zob. K. Gajda, To moja droga…, dz. cyt., s. 13–38.
27 J. Kaczmarski, Hiob mój [w:] tenże, Ale źródło wciąż bije…, dz. cyt., s.69. Dalsze cytaty, o ile nie zazna-

czę inaczej, również pochodzą ze wskazanego utworu Kaczmarskiego.
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ogromnym wrażeniem jego postawy. Zazdrości Bogu, że Ten posiada tak wiernych 
i ufnych wyznawców. Stwierdza: „Chciałbym być bogiem takich jak ten człowiek ludzi”. 
Chociaż Hiob mógł po tym wszystkim, co go spotkało, odwrócić się od Stwórcy i prze-
stać go wychwalać, to jednak nie uczynił tego. To właśnie zaimponowało wodzowi 
barbarzyńców. Kaczmarski, kreując w tym utworze tytułową postać, inspirował się 
jej biblijnym obrazem. Symboliczna postawa Hioba skłoniła autora do pokazania, że 
nawet najwięksi złoczyńcy nie są odporni na świadectwo ogromnej wiary i miłości. 

Kolejnym utworem wykorzystującym motyw mieszkańca ziemi Us jest piosenka 
pt. Dzieci Hioba zamieszczona w programie muzycznym o takim samym tytule. Autor 
skupia uwagę na losach potomków biblijnego bohatera oraz na tym, że ich przyszłość 
była uzależniona od zakładu Boga z szatanem. W Księdze Hioba o potomkach bogo-
bojnego bohatera można przeczytać niewiele. Są oni raczej tłem historii wytrwałego 
w cierpieniu ojca, a ich losy mają potęgować efekt wiary i ufności Hioba. Kaczmarski 
w swoim utworze podejmuje polemikę z biblijnym wykorzystaniem siedmiu chłop-
ców i siedem dziewcząt (w Biblii czytamy o siedmiu chłopcach i trzech dziewczętach) 
przez Boga do udowodnienia sobie samemu i szatanowi tego, jak człowiek jest mu 
poddany28. Ofiary boskiej rozgrywki ukazane są w jak najlepszym świetle. Wzorem 
ojca były bogobojne, szanowały rodziców, przestrzegały bożych przykazań. Taka 
charakterystyka potęguje krzywdę jaką im zadano, czyli śmierć pod gruzami domu. 
Synowie byli męscy, a córki piękne: „Siedmiu synów jak te miecze siedem córek jak 
te róże”29. Zatem utrata tak wspaniałego potomstwa jest niewyobrażalną tragedią. 
Ich śmierć ukazana jest w utworze w sposób potęgujący tragedię. Przychodzi nie-
spodziewanie w nocy, kiedy odpoczywają pogrążeni we śnie. Jeden ruch ręki Boga 
zsyła piorun i dokonuje całkowitego zniszczenia. Podmiot liryczny nazywa Boga 
„nieomylnym katem”, a ofiarom kosmicznej rozgrywki współczuje tylko przyroda30. 
Druga strofa utworu składa się z wyliczeń przyczyn śmierci młodych mieszkańców 
ziemi Us. Zatem, co wpłynęło na decyzję Boga? Była to: „ojców nadgorliwość”, „lo-
jalność i pokora”,,,łask miniona pora’’,,,niewiara w świat za progiem’’, „zakład diabła 
z Bogiem”. Przyczyny te nie są czymś, co powinno skutkować śmiercią. Jednak tkwi 
w tym logika. Bowiem Bóg wybiera do swojego zakładu człowieka, którego jest 
pewien, który jest gwarantem jego wygranej z szatanem. Autor podkreśla, poprzez 
zastosowanie powtórzeń, główny powód takiego potraktowania dzieci Hioba, którym 
jest: „zakład diabła z Bogiem/ (…) zakład Boga z biesem/ (…) zakład Boga z czartem”. 
Sposób wykorzystania przez Kaczmarskiego biblijnej historii można uznać za polemikę 
z Bogiem. Wyliczenia przyczyn śmierci, które są absurdalne oraz podkreślenie tego, 
że Bóg igra z diabłem kosztem ludzi jest zarzutem wobec Stwórcy. Ponadto ukazany 
został kontrast pomiędzy niewinnymi dziećmi, a bezwzględnym Bogiem. Autor tą 
piosenką chce skierować uwagę odbiorcy nie na losy i postawę Hioba, lecz pochylić 
się nad losem ofiar, które są pomijane w biblijnej historii31.

Kaczmarski, inspirując się historią mieszkańca ziemi Us stworzył dwa zupełnie 
inne teksty. Pierwszy, z wyżej opisywanych, w podobny do biblijnego przekazu sposób, 

28 P. Wiroński, dz. cyt., s. 242.
29 J. Kaczmarski, Dzieci Hioba [w:] tenże, Ale źródło wciąż bije…, dz. cyt., s.69. Dalsze cytaty, o ile nie za-

znaczę tego inaczej, również pochodzą ze wskazanego utworu Kaczmarskiego.
30 P. Wiroński, dz. cyt., s. 244.
31 Tamże, s. 245–246.
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ukazuje ogromną wytrwałość i niezłomność w uwielbianiu Boga. Hiob jest bohate-
rem, jego postawa wywiera wrażenie nawet na ludziach z pozoru pozbawionych 
sumienia. Natomiast w piosence Dzieci Hioba jest on postacią drugoplanową, tłem 
dla ukazania krzywd jakie spotkały niewinne osoby. Śmierć dzieci nie jest więc tylko 
pretekstem, potęgującym wytrwałość Hioba, co wydaje się wynikać z pierwszego 
utworu i z biblijnej historii. 

5.   Motyw syna marnotrawnego
Biblijna Przypowieść o synu marnotrawnym zamieszczona w Ewangelii według św. 

Łukasza jest bodajże najpopularniejszą. Opowiada o losach najmłodszego syna, który 
odbiera przynależną mu część rodzinnego majątku i rusza w świat. Szybko jednak 
roztrwania pieniądze i staje się nędzarzem. Cierpi głód i poniżenie. Postanawia wrócić 
do domu ojca i prosić go, aby ten przyjął go nie jako syna, lecz jako jednego z najem-
ników do pracy. Jakże wielkie jest jego zdziwienie, kiedy ojciec wita go z otwartymi 
rękami. Przypowieść posiada przede wszystkim drugi, metaforyczny sens. Ukazuje 
wielką miłość Boga do grzeszników, ludzi zagubionych, którzy uświadamiają sobie 
swoje błędy i chcą ponownie służyć Bogu32. 

Hieronim Bosch, Pielgrzym (ok. 1498)

Tytułowy bohater tej biblijnej paraboli to częsty motyw wykorzystywany w sztuce, 
przede wszystkim w literaturze i malarstwie. Do najbardziej znanych malarskich 
interpretacji motywu syna marnotrawnego należą obrazy, którymi zainspirował się 
Jacek Kaczmarski, tworząc swój utwór Syn marnotrawny. Pierwszy z nich to Syn mar-
notrawny (zwany także Pielgrzymem lub Wędrowcem) dzieło niderlandzkiego malarza 
epoki późnego gotyku i wczesnego renesansu Hieronima Boscha. Pierwszoplanową 
postacią obrazu w kształcie tonda jest mężczyzna w podartym i zniszczonym ubraniu, 
z tobołkiem na plecach, który spogląda za siebie i wykonuje gest pożegnania. Miejsce, 
z którym się żegna to stara gospoda, symbolizująca grzech, rozpustę i zepsucie moralne. 
Stara para wieśniaków w oknie, przyglądająca się pielgrzymowi, mężczyzna obłapia-
jący kobietę w drzwiach, włóczęga pod gospodą, załatwiający potrzebę fizjologiczną 

32 Zob. Ewangelia wg św. Łukasza 15, 11–32, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Ty-
siąclecia, dz. cyt., s. 1376–1377.
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– wszyscy oni symbolizują dotychczasowe niemoralne życie głównej postaci obrazu. 
Wyrusza ona jednak w wędrówkę i nie chce żyć tak jak dotąd33. 

Rembrandt van Rij Powrót syna marnotrawnego (1669)

Kolejnym obrazem, który zainspirował poetę, jest Powrót syna marnotrawnego 
autorstwa holenderskiego malarza Rembrandta van Rijna. To dzieło malarskie w do-
skonały sposób odzwierciedla przesłanie przypowieści. Postać miłosiernego ojca 
i klęczącego w jego objęciach syna wysuwa się na plan pierwszy. Podarte ubrania 
i buty, ogolona głowa ukazują to wszystko, przez co przeszedł młody mężczyzna, 
który teraz z przejęciem wita ojca. Sylwetka i twarz ojca wyrażają przebaczenie 
i ulgę z powodu odzyskania syna. Wymowne są również dłonie ojca. Jedna szeroka, 
twarda, spracowana, druga smuklejsza, delikatna. Obie symbolizują ogromną miłość, 
jaką ojciec darzy syna. Obok oraz z tła, z mroku wysuwają się postaci, które możemy 
utożsamiać z przyglądającymi się scenie powrotu sługami oraz starszym synem34. 

Cechą charakterystyczną poezji Kaczmarskiego jest sięganie do bogactwa kultu-
rowego i korespondowanie sztuk. Autor w swoich piosenkach często sięga do litera-
tury i malarstwa, by odbiorca, znający dane teksty kultury, mógł w pełnie odczytać 
utwór. Piosenka Kaczmarskiego zatytułowana Syn marnotrawny w swojej wymowie 
odwołuje się do biblijnej postaci, ale również do wspomnianych powyżej obrazów. 
Utwór znalazł się w programie muzycznym zatytułowanym Wojna postu z karnawa-
łem. W siedmiozwrotkowej piosence zabiera głos tytułowy syn marnotrawny. Już 
w pierwszych słowach charakteryzuje siebie: „Jestem młody, nie mam nic i mieć nie 
będę”35. Młody człowiek zauważa bogacących się wokół ludzi, którzy nie zawsze są 
uczciwi czy kompetentni, ale świat stwarza takim osobom możliwość zysku. W dalszej 
części utworu bohater analizuje swoje życie i możliwości. Wędrówka po świecie daje 
pozór wolności wyboru. Dlatego podmiot liryczny wylicza czynności i zawody, których 
mógł się podjąć. Mógł zostać złodziejem, wykorzystywać finansowo kobiety, zdobywać 

33 A. Krawczyk, Literackie fascynacje malarstwem, Kielce 2006, s. 52–54. Autorka w swojej pracy zesta-
wia obraz Boscha z wierszem Tadeusza Różewicza Syn marnotrawny (z obrazu Hieronima Boscha), 
który podobnie jak utwór Kaczmarskiego jest ekfrazą, czyli opisem dzieła sztuki w literaturze. 

34 J. Białostocki, Powrót Syna Marnotrawnego Rembrandta [w:] A. Krawczyk, dz. cyt., s. 60–61.
35 J. Kaczmarski, Syn marnotrawny [w:] tenże, Ale źródło wciąż bije…, dz. cyt., s.69. Dalsze cytaty, o ile nie 

zaznaczę inaczej, również pochodzą ze wskazanego utworu Kaczmarskiego.
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wykształcenie, być żołnierzem czy mnichem. A tymczasem: „(…) chyłkiem przez życie 
przemykam i drżę”. Dlaczego zatem nie wykorzystał swojej szansy i powtarza, że jest 
nikim i będzie nikim? Otóż te wszystkie buntownicze zapowiedzi skończyły się na ich 
wykrzyczeniu, zabrakło mu odwagi, rozsądku czy cierpliwości. Jest tak samo ubogi jak 
był w domu, a nawet uboższy, bo brakuje mu spokoju i bezpieczeństwa, które tam zo-
stawił. Zaczyna dostrzegać minusy bycia wędrowcem bez domu: „(…) chciałbym gdzieś 
odpocząć od paniki,/ Co goni mnie z miejsca na miejsca o głodzie i chłodzie…”. Bohater 
czuje się zagubiony, jakby bał się tego życia, ludzi, a nawet samego siebie. Czuje się jak 
złodziej, któremu bliższa jest noc. Zaczyna sceptycznie patrzeć na młodość:,,młodość 
to ponoć przygoda’’36. W końcowej części utworu pojawiają się wyraźne nawiązania 
do wspominanych wcześniej obrazów. Zdarte buty i kapota, ludzie stojący tyłem, na 
których patrzy, „Ten pod bramą leje, ów na pannę czeka./ Nawet pies znajomy na mój 
widok szczeka…”. Wszystkie te postaci można dostrzec na obrazie Boscha. Zatem tak 
jak tytułowy wędrowiec z obrazu, tak i bohater Kaczmarskiego pragną porzucić do-
tychczasowe życie. Ostania strofa jest opisem powrotu bohatera i w całości odwołuje 
się do Rembrandtowskiego ukazania powrotu syna marnotrawnego. Cisza dookoła 
i przytulające go ręce ojca sprawiają, że nareszcie czuje się bezpieczny i stwierdza: 
„Lecz panika – nie wiem skąd wiem – jest już dla mnie skończona”. Tak jak w biblijnej 
przypowieści, tak i w piosence Kaczmarskiego wymowa losów syna marnotrawnego 
jest podobna. Ukazuje chęć powrotu do miejsca, które się opuściło i do którego czuje 
się potrzebę wrócić. 

Zakończenie 
Biblia była dla Kaczmarskiego,,zbiorem pradawnych opowieści o ludzkich słabo-

ściach, okrucieństwie Losu – utożsamianego z Bogiem, i odwiecznej walce Dobra ze 
Złem”37. Bóg, Adam i Ewa, Hiob, aniołowie – wszyscy oni funkcjonują w twórczości 
artysty jako postaci ze świata literackiego mitu. Jako bohaterowie pradawnych opowie-
ści, które kryją w sobie mądrość i uniwersalną prawdę o świecie. Nie ma wątpliwości, 
że Kaczmarski był artystą silnie zakorzenionym w kulturze. Cechą charakterystyczną 
jego utworów jest intersemiotyczny dialog z dziełami sztuki. Polega on na nawiązy-
waniu relacji z dziełami literackimi, czy też malarskimi. Zaprezentowane w mojej 
pracy rozważania starały się ukazać charakter owych relacji.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł dotyczy wybranych motywów biblijnych w poezji Jacka Kaczmar-

skiego. Zaprezentowano pokrótce charakterystykę twórczości polskiego barda, która 
często mylnie łączona jest tylko z opozycyjnymi pieśniami i postrzegana przez pryzmat 
okoliczności historyczno-politycznych. Cechą charakterystyczną jego twórczości jest 
nawiązywanie dialogu z innymi tekstami kultury. Poeta czerpie inspiracje z dorobku 
literatury, malarstwa, historii. Blisko jedna piąta wszystkich tekstów stworzonych 
przez artystę nawiązuje do najważniejszej Księgi chrześcijan, zajmując tym samym 
istotne miejsce w jego dorobku artystycznym. Ze względu na ograniczenia tekstowe 
omówiono wybrane utwory liryczne ukazujące takie motywy jak: Eden, Hiob i syn 

36 P. Wiroński, Chcę wrócić(…) jak najprościej – motyw powrotu, [w:] tenże, dz. cyt., s. 282–284.
37 K. Gajda, To moja droga…, dz. cyt., s. 122.
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marnotrawny. Wskazują one na silne zakorzenienie artysty w kulturze judeochrze-
ścijańskiej i czerpanie z niej inspiracji. 

Słowa kluczowe: motyw biblijny, Jacek Kaczmarski, Eden, Hiob, syn marnotrawny

Summary:
Selected biblical motives in the work of Jacek Kaczmarski 
This article refers to selected biblical motives in the poetry of Jacek Kaczmarski. 

The article briefly presents the characterisation of Polish bard’s work which is very 
often mistakenly associated only with opposition chants and perceived through the 
prism of historical and political circumstances. The distinctive feature of artist’s work 
is an open dialogue with other cultural texts. The poet takes some inspiration from 
cultural achievements, history and painting. Approximately one-fifth of his work refers 
to Bible, thereby making an important part in Kaczmarski’s artistic achievements. Due 
to the text limit the article discusses a selected number of pieces, showing motives 
such as: Eden, Job, prodigal son. All the above mentioned themes indicate a strong 
Judeo-Christian roots of the poet’s work and how much he was inspired by it. 

Key words: Jacek Kaczmarski, biblical motives Eden, Job, prodigal son
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Samotna droga Anny Tomaszewicz 
– pierwszej lekarki na ziemiach polskich 

do zawodu lekarza

Eliza Grabarczyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Nazywam się Eliza Grabarczyk, jestem studentką I roku kierunku lekarskiego na Collegium Medicum Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W roku 2020 ukończyłam z wyróżnieniem VI Liceum Ogólno-
kształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Uczęszczałam do klasy do klasy biologiczno-chemicznej 
z wykładowym językiem niemieckim, zdołałam uzyskać dyplom językowy Deutsches Sprachdiplom II. In-
teresuje się naukami biologicznymi, sportem oraz motoryzacją.

Wstęp
W 1474 r. papież Sykstus IV wprowadził prawo surowo zabraniające tak kobietom, 

jak i mężczyznom (bez względu na narodowość i wyznanie) prowadzenia praktyki 
lekarskiej bez stosownego dyplomu. W średniowieczu można było go otrzymać tylko 
na uczelniach włoskich (Bolonia, Padwa), które jako jedyne dopuszczały kobiety 
do słuchania nauk1.

W XIX wiecznej Europie rodzący się ruch emancypacyjny, głosił hasła równo-
uprawnienia w dostępie do nauk m.in. medycznych. W wielu państwach dyskusjom 
na ten temat towarzyszyły fale nowych wydarzeń politycznych. W Ameryce w latach 
siedemdziesiątych XVIII w., był to okres toczącej się wojny o niepodległość kolonii 
angielskich, we Francji w latach osiemdziesiątych – czas wielkiej rewolucji. W krajach 
niemieckich czas rozpoczęcia dyskusji nad dopuszczeniem kobiet do kształcenia na 
wyższych uczelniach przypadł na lata czterdzieste XIX w., a zwłaszcza okres Wiosny 
Ludów i kolejne etapy zjednoczeniowe. Na realizację tych zapowiedzi trzeba było 
czekać dziesiątkami lat, zwłaszcza tam, gdzie pomysłowi temu sprzeciwiało się środo-
wisko męskich konserwatystów2. Kobiety pragnące kształcić się w zawodzie lekarza 
toczyły samotną walkę z konserwatywnymi środowiskami sprzeciwiającymi się do-
stępowi kobiet do wyższych uczelni. W środowiskach naukowych toczyły się burzliwe 
dyskusje na temat dopuszczenia kobiet do zawodów wymagających ukończenia stu-
diów uniwersyteckich. Z jednej strony deklarowano poparcie dla kształcenia kobiet, 
z drugiej jednak strony negatywnie wypowiadano się w tej kwestii. W wątpliwość 
poddawano szczególnie kształcenie w zawodzie lekarza, argumentując, że zawód 
lekarza specjalnie powierzono do wykonywania mężczyznom, gdyż „nie doznają 

1 O przeznaczeniu i zawodzie kobiety, s. 215; Historia doktorek, przez W. Marrene., „Tygodnik Ilustro-
wany”, R. 1902, nr 10.

2 L Baraun., Historia rozwoju ruchu kobiecego, Biblioteka „Tygodnika Ilustrowanego”, nr 10, oprac. i uzu-
peł. J. Oksza, Warszawa 1904, s.5.
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podobnych jak kobiety przerw w spełnianiu czynności zawodu publicznego”3. Atutem 
w mniemaniu sceptyków nie była nawet wrodzona wrażliwość, delikatność i empa-
tia kobiet. Uznawali oni, że „zbytnia wrażliwość kobiet, ich uczuciowość i empatia 
są wadami mogącymi zgubić i je, pacjentów”4. Sytuacja kobiet stopniowo zaczęła się 
poprawiać od lat trzydziestych XIX w. We Francji od połowy XIX stulecia otwarto dla 
kobiet wiele szkół wyższych, w tym także medycznych. Jednakże zezwalano tylko 
na kształcenie teoretyczne. Nie zezwalano jednak na dopuszczanie ich do odbywa-
nia praktyk w klinikach i szpitalach. Sprzeciwiało się temu całe męskie środowisko 
medyczne, w obawie o konkurencje ze strony kobiet i straty z wpływów, za praktyki 
prywatne. W starciu z silnym męskim lobby kobiety wybierały głównie specjalno-
ści chorób kobiecych i dziecięcych, co dało im możliwość pracy w służbie rządowej 
na stanowiskach lekarek w żeńskich liceach. W stosunku do innych krajów Europy 
zachodniej takich jak Niemcy, czy Wielka Brytania we Francji kobiety mogły studio-
wać medycynę wcześniej. W związku z tym na uczelnię w Paryżu przyjeżdżało wiele 
cudzoziemek. W krajach niemieckich pierwsze pionierki nauki medycyny pojawiły 
się już w wieku XVIII. Symbolem zbliżających się zmian stała się Dorothea Christiana 
Erxleben, która ukończywszy uniwersytet w Halle w 1754 r., była pierwszą kobietą 
na świecie jaka otrzymała promocję na doktora nauk lekarskich5.

Zagadnienie dostępności studiów medycznych dla kobiet w Ameryce w XIX wieku nie 
było nowością, jednak dopiero w jego połowie otwarto dla nich pierwsze Instytuty Me-
dyczne. W Rosji ok. 1860 r. zaczęto przyjmować kobiety na studia w Petersburskiej Akademii 
Medyczno-Chirurgicznej, jednak w niedługim czasie ukaz carski zabronił kontynuowania 
tej działalności. W 1864 r. Uniwersytet w Zurychu wydał zgodę pierwszej kobiecie na roz-
poczęcie studiów na wydziale medycznym i odtąd Szwajcaria stała się ziemią obiecaną dla 
chcących zdobyć dyplom lekarza kobiet6. Pierwsze, wykształcone w Szwajcarii, polskie 
lekarki zaczęły pracę w Warszawie już w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego 
stulecia. Jednak właśnie środowisko zawodowe potraktowało je z rezerwą. Pierwszą, która 
przyjechała do Warszawy z dyplomem lekarskim, uzyskanym w Zurychu pod kierunkiem 
profesora fizjologii Ludimira Hermanna, była doktor Anna Tomaszewicz7.

1.   Pierwsza lekarka na ziemiach polskich
Anna Tomaszewicz-Dobrska (1854–1918), jak ją przedstawia Słownik lekarzy pol-

skich XIX wieku8, oraz Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku9, 
była pierwszą kobietą z dyplomem lekarskim praktykującą na ziemiach polskich. 

3 Z. Dobieszewski., Prawa kobiet do nauki, „Tygodnik Illustrowany”, R. 1863, nr 179, t. VII.
4 Niższość kobiety. Kwestionariusz, „Tygodnik Illustrowany”, R. 1895, I półrocze, r 9,
5 T. Rejmanowski., Pierwsze lekarki. Historia medycyny, „Meritum. Magazyn lekarzy Okręgowej Izby Ku-

jawsko Lekarskiej ”http://www.gazetalekarska.pl/xml/oil/oil67/gazeta/numery/n2007/n200706/
n20070605 (stan z dnia 19.11.2011).

6 Z. Podgórska-Klawe., Kobiety – lekarze Warszawy, „Arch. Hist. Med.”, 1965, г. XXVIII.
7 Mackiewicz Joanna Pierwsze kobiety z dyplomem lekarza na terenie zaborów rosyjskiego i austriac-

kiego Medycyna Nowożytna 6/2 1999, pobrano: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Medycy-
na_Nowozytna_studia_nad_historia_medycyny/Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medy-
cyny-r1999-t6-n2/Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medycyny-r1999-t6-n2-s79–98/
Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medycyny-r1999-t6-n2-s79–98.pdf

8 P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. 2, Warszawa 1994, 
9 M. Marcysiak, Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XIX wieku, t. 3, oprac. B. Urbanek, War-

szawa 2004.
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W kartach historii medycyny zapisała się jako kobieta walcząca o prawa dostępu 
do studiów medycznych dla kobiet. Wzmianki o niej znajdują się w tekstach wielu 
historyków medycyny. Samotnie mierzyła się z wielkimi przeciwnościami torując 
drogę do pracy w ochronie zdrowia sobie oraz kolejnym studentką.

Anna Tomaszewicz urodziła się w 1854 r. w Mławie, w majątku rodziców, w zu-
bożałej ziemiańskiej rodzinie. Jej ojciec był carskim wojskowym, a matka zubożałą 
szlachcianką. W 1869 r. Ukończyła z wyróżnieniem wyższą pensję pani Paszkiewiczo-
wej w Warszawie. Podczas nauki na pensji wybrała swoja drogę zawodową, zapra-
gnęła, zostać lekarką. Z początku rodzice nie akceptowali planów 15-latki nie tylko ze 
względów obyczajowych, ale też ekonomicznych. Mieli na utrzymaniu szóstkę dzieci. 
Anna musiała długo przekonywać ojca do swojej decyzji, a argumentem ostatecznym 
okazała się szantaż głodówką. Przyniosło to oczekiwany rezultat. Aby przygotować 
córkę do studiów na kierunku lekarskim państwo Tomaszewiczowie przez dwa lata 
zatrudniali prywatnych korepetytorów. Uczyli ją przedmiotów, których nie wykładano 
na pensji – biologii, fizyki, chemii, francuskiego, niemieckiego i łaciny, a które były nie-
zbędne do podjęcia przez nią wymarzonego kierunku studiów. Gdy ukończyła 17-lat 
wyjechała do Zurychu. W 1871 r. zdała egzaminy wstępne i rozpoczęła studia10. Jak 
podają źródła historyczne pod koniec lat sześćdziesiątych XIX w. w całym Królestwie 
Polskim i ościennych zaborach nie było ani jednej szkoły średniej, rządowej czy też 
prywatnej, która przygotowywałaby dziewczęta do podjęcia studiów. Same uniwer-
sytety również były niedostępne. Aleksander Świętochowski wspominał: „jeszcze 
i dzisiaj, a tym bardziej przed 50 laty, dyplom uniwersytetu nie był dla kobiet, jak dla 
mężczyzn, zwyczajnym kapeluszem, ale koroną, noszoną przez nie bardzo uroczyście”11. 

W czasach ówczesnych jak pisał Świętochowski studia wyższe dla kobiet były 
uważane za zamach na cywilizację chrześcijańską i wartości kultury europejskiej. Na 
panny zasiadające w ławach akademickich konserwatywni studenci, jaki i wykładowcy 
reagowali negatywnie12. 

Jako argumenty za niedopuszczeniem kobiet do zdobywania wykształcenia przy-
taczano: że kobiety nie mogą studiować ze względów fizjologicznych. Ich mózgi są 
za małe, by pomieścić w sobie wiedzę, a organizmy – zbyt słabe, by podołać wy-
czerpującej nauce. Dziewczęta nie dadzą sobie rady na uczelni również z powodów 
psychologicznych. Chwiejność charakterów i wrodzona delikatność bez wątpienia 
sprawią, że osoby płci żeńskiej nie przestawią się na myślenie analityczne, potrzebne 
w nauce13. Świętochowski uważał to za bzdurę. Wobec przyjmowania kobiet na studia 
najmniejsze obiekcje miała – Szwajcaria. Uniwersytety w Genewie, Lozannie i Bazy-
lei otwarto już na początku lat siedemdziesiątych XIX w., a najbardziej nowoczesny 
pod tym względem był Zurych. Tam wszystkie kobiety mogły oficjalnie studiować 
już od 1867 r., a i wcześniej jednostki uzyskiwały specjalne pozwolenie. Co więcej, 
Uniwersytet w Zurychu miał także wydział lekarski14. W 1864 roku pierwszą kobietę 

10 M. Zieleniewska, „Precz z Polski z dziwolągiem kobiety-lekarza!” mówił słynny chirurg o dr Annie To-
maszewicz-Dobrskiej, data publikacji: 03.08.2021, pobrano z: ttps://www.medonet.pl/zdrowie,pierw-
sza-polka-z-dyplomem-lekarza-medycyny---dr-anna-tomaszewicz-dobrska,artykul,41500738.html

11 Z. Filar., Anna Tomaszewicz-Dobrska. Karta z dziejów polskich lekarek, Warszawa 1959.
12 A. Świętochowski., O wyższem ukształceniu kobiet, „Przegląd Tygodniowy” 1874, nr 1.
13 Tamże
14 J. Kolbuszewska., Polski na uniwersytetach – trudne początki, „Sensus Historiae” 2017, nr 1.
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przyjęto na studia medyczne na Uniwersytecie w Zurychu15. W Zurychu Anna To-
maszewicz podjęła naukę jako piętnasta studentka. „Wyprzedziło ją sześć Rosjanek, 
cztery Niemki, trzy Angielki i jedna Amerykanka”16. Anna była bardzo zaangażowaną 
w nowe obowiązki, inteligentną i pilną studentką. Dzięki temu zyskała sobie uznanie 
kadry uniwersyteckiej. Na przedostatnim roku studiów dostała propozycję płatnej 
asystentury u jednego z profesorów17. W 1877 roku obroniła pracę doktorską w te-
macie „fizjologii błędnika słuchowego”. Dostała też od razu propozycję dalszej asy-
stentury w Japonii. Jednakże propozycję tę odrzuciła. Zapragnęła wrócić do Polski 
i podjąć praktykę lekarską18. To co spotkało ją po powrocie do rodzinnego kraju było 
jak najgorszy koszmar. Środowisko męskiej części medyków okazywało jej drwinę, 
brak aprobaty dla jej dyplomu ukończenia studiów medycznych. Nikt nie chał jej za-
trudnić w żadnej klinice, aby mogła podjąć praktykę. Jak podaje historyk Kamil Janicki 
pierwsze studentki medycyny przedstawiano w polskiej prasie jako nierozgarnięte 
i otumanione prowincjuszki bez jakichkolwiek predyspozycji do zawodu. Także sami 
lekarze patrzyli na nie z pogardą. Sławny i honorowany do dzisiaj chirurg prof. Ludwik 
Rydygier mówił wprost: „Precz z Polski z dziwolągiem kobiety-lekarza! Niech nam 
nadal słynie chwała kobiet naszych, którą tak ładnie głosi poeta”19. 

Jak podają źródła historyczne Anna Tomaszewicz złożyła wniosek o przyjęcie na członka 
korespondencyjnego Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. Towarzystwo Lekarskie 
Warszawskie odrzuciło jej kandydaturę. Poza tym okazało się, że istniejące przepisy 
nie zezwalają jej w ogóle na pracę, ponieważ nie uwzględniają możliwości nostryfikacji 
dyplomu uzyskanego na zagranicznej uczelni. Anna nie mogła pracować na ziemiach 
polskich, ponieważ nie miała polskiego dyplomu, natomiast nie mogła nostryfikować 
w Polsce dyplomu szwajcarskiego ponieważ polskie uczelnie nie przyjmowały kobiet 
na studia. Starała się o podjęcie pracy w Czerwonym Krzyżu. Organizacja ta odmówiła 
jej zatrudnienia, na tej samej podstawie. W związku z takim trudnościami młoda lekarka 
wyjechała do Petersburga by tam zaliczyć dodatkowe zajęcia i zdać egzaminy pozwalające 
na pracę w Królestwie Polskim. Tuż po przyjeździe do Rosji dowiedziała się, że wedle 
przepisów z 1876 r. dyplomy szwajcarskie nie są uznawane w Rosji20. Przypadek spra-
wił, że w tym samym czasie w Petersburgu pewien sułtan, poszukiwał kobiety do opieki 
medycznej nad swoim haremem. Od kandydatki wymagał biegłej znajomości języków 
obcych, takich jak: rosyjski, niemiecki i angielski. Wymagania te spełniała dr Tomaszewicz. 
Została zatrudniona, a to z kolei pozwoliło jej nostryfikować dyplom. Egzaminy zdała na 
petersburskiej uczelni, uzyskując prawo wykonywania zawodu na terenie całej Rosji21.

W 1880 r. dr Anna Tomaszewicz wróciła do Warszawy i rozpoczęła własną praktykę. 
Przyjmowała przy ulicy Niecałej, specjalizując się w leczeniu kobiet i dzieci. Wybór ten 
w dużej mierze wymusiły okoliczności, gdyż niewielu mężczyzn byłoby w tym czasie 

15 K. Janicki., Anna Tomaszewicz-Dobrska. Pierwsza polska lekarka była ofiarą szykan i niewybrednych po-
brano: https://wielkahistoria.pl/anna-tomaszewicz-dobrska-pierwsza-polska-lekarka-byla-ofiara-
szykan-i-niewybrednych-atakow/

16 Tamże
17 Tamże
18 Tamże
19 Tamże
20 J. Kulikowski., Medycynierka, 4 listopada 2009, pobrano z: https://www.polityka.pl/tygodnikpolity-

ka/historia/226843,1,medycynierka.read
21 Tamże



ARTICLES

296

skłonnych udać się do niej po poradę. W styczniu 1898 r. w „Przeglądzie Tygodniowym” 
Aleksander Świętochowski pisał: – pierwsza polska lekarka wykształcona w Zurychu, 
między synami Eskulapa, którzy ją dziobać już zaczęli”22. Dzięki poparciu warszawskiego 
filantropa Stanisława Kronenberga, który hojnie wspierał przytułki, otrzymała pracę le-
karza ginekologa w przytułku dla kobiet nr 2 w Warszawie. Kronenberg jako wpływowy 
człowiek wymusił na Warszawskiej Miejskiej Radzie Dobroczynności Publicznej, iż prze-
każe pieniądze na przytułki pod warunkiem, że jeden z sześciu przytułków zostanie obsa-
dzony lekarzem z wyboru samego Kronenberga. Doktor Anna Tomaszewicz w przytułku 
nr 2 przepracowała dwadzieścia dziewięć lat, aż do jego zamknięcia w 1911 r. W miejsce 
zlikwidowanego przytułku otworzono Szpital św. Zofii istniejący do dziś. Żegnając się z do-
tychczasowym miejscem zatrudnienia Tomaszewicz-Dobrska napisała i wydała własnym 
kosztem sprawozdanie z prawie trzydziestu lat działalności jej szpitaliku położniczego. Ten 
tekst – niecałe sto stron druku – stanowi dokumentację nie tylko ówczesnych standardów 
opieki okołoporodowej, lecz także kronikę życia kobiety, która musiała wcielać się tam 
we wszystkie role – od lekarki, przez księgową, po odźwierną i sprzątaczkę23. Doktor 
Dobrska w swoim przytułku wydała zdecydowaną walkę zakorzenionym przesądom 
o szkodliwości wody, mydła i świeżego powietrza. Dla swojego personelu opracowała 
podstawowe zasady postępowania, zebrane w formie ośmiu przykazań. 

A tak owe przykazania wyglądały:
„1. Ślub czystości niech zawód twój uświęci.
2. Nie miej innych wierzeń prócz w bakterie, innych dążeń prócz odkażania, innego 

ideału prócz jałowości.
3. Przysięgnij duchowi czasu w żaden sposób przeciw niemu nie bluźnić, szcze-

gólnie zaś hardym a pustym bredzeniem o przeziębieniu, przejedzeniu, przestrachu, 
poruszeniu, uderzeniu pokarmu na mózg, bądź inną jakąś herezją zaprzeczającą 
zakaźnej naturze gorączki.

4. Przeklnij na wieczne czasy i wieczne potępienie oliwę, gąbkę, gumę, smarowi-
dło oraz wszelką rzecz, która ognia nie znosi lub go nie zaznała, albowiem takowa 
bakterionośna jest.

5. W pobliżu ciężarnych, rodzących, położnic, oczów i pępków dziecięcych, bądź 
zawsze przytomna i świadoma, że wróg niewidzialny czyha zewsząd, jest na nich, na 
tobie, dookoła was i w was samych.

6. Nie dotknij ich, choćby krzykiem i jękiem pomocy twej wzywały, póki od głów 
do stóp w biel się nie obleczesz, nagich rąk i ramion twoich, zarówno jak ciał ich, suto 
mydłem nie namaścisz, bodaj dwoma wodami gorącymi nie zlejesz i dwoma płynami 
o wielkiej mocy bakteriobójczej.

7. Pierwsze badanie wewnętrzne jest ci nakazane, drugie dopuszczalne, trzecie 
musi być usprawiedliwione, czwarte może być wybaczone, piąte będzie ci za prze-
stępstwo poczytane.

8. Wolne tętna i niskie ciepłoty niech ci będą najwyższym tytułem chwały”24.

22 „Przegląd Tygodniowy”, 1878, R. XHI, nr 4, . Cyt w Mackiewicz Joanna Pierwsze kobiety z dyplomem le-
karza na terenie zaborów rosyjskiego i austriackiego Medycyna Nowożytna 6/2 1999, pobrano: https://
bazhum.muzhp.pl/media/files/Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medycyny/Medycyna_Nowo-
zytna_studia_nad_historia_medycyny-r1999-t6-n2/Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medycy-
ny-r1999-t6-n2-s79–98/Medycyna_Nowozytna_studia_nad_historia_medycyny-r1999-t6-n2-s79–98.pdf

23 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/226843,1,medycynierka.read
24 Tamże
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Anna Tomaszewicz w latach 1884–1905 pracowała jako lekarka w Schronieniu 
Nauczycielek w Warszawie. Był to rodzaj przytułku dla starych lub chorych guwer-
nantek, nie mogących już wykonywać swojego zawodu. W tym samym czasie udzie-
lała pomocy medycznej w szwalniach dla dziewcząt Warszawskiego Towarzystwa 
Dobroczynności, które były rodzajem pół sierocińca, pół świetlicy. Było to miejsce, 
do którego biedne dziewczęta poniżej piętnastego roku życia mogły przychodzić na 
cały dzień, a w zamian za ogrzewanie i dwa posiłki osiem godzin dziennie szyły bieliznę 
i haftowały. W letnich miesiącach dr Tomaszewicz Anna wyjeżdżała jako lekarka na 
letnie kolonie dla dzieci, gdzie sprawowała nad nimi opiekę i dożywiała je. W swoim 
letnim domu w Otwocku leczyła pacjentów wywiezionych „na wieś” dla poprawy zdro-
wia, cierpiących głównie na gruźlicę. Leczyła kobiety chore na choroby weneryczne, 
którymi mężowie zarażali żony, żony zaś ukrywały w poczuciu wstydu te choroby25. 
Kobiety cierpiały wówczas na mnóstwo dolegliwości ginekologicznych, których nie 
leczono z braku wiedzy lub fałszywie pojętej skromności. Młode dziewczęta i nie tak 
młode mężatki nie wiedziały nic lub wiedziały bardzo niewiele na temat menstruacji, 
zapłodnienia, fizjologii ciąży i porodu. Chociaż w drugiej połowie wieku, ze względu 
na fascynację teorią ewolucji, a później eugeniką, zaczęto zwracać uwagę na fakt, że 
aby wychować silnych, zdrowych potomków, matki Polki muszą również być silne 
i zdrowe, to jednak konstatacja ta nie miała zbyt wielkiego wpływu na praktyk26.

2.     Sytuacja studiujących kobiet w XIX w.
Sytuacja materialna studiujących młodych kobiet zależała od majętności jej rodzi-

ców. Oczywistym było, że im rodzice byli majętniejsi, tym lepiej mogli wspierać eko-
nomicznie swoje edukujące się córki. W minionym stuleciu na będących pod zaborami 
ziemiach polskich większość chcących studiować dziewcząt pochodziła z miejskiej 
inteligencji, bądź zubożałej szlachty. Anna Tomaszewicz również należała do tego 
grona. Wiele studentek padało ofiarą biedy. Jan Hulewicz opisywał ciężką sytuację 
materialną wielu studentek, cytując listy z prośbą o dofinansowanie, kierowane do Ko-
misji Pomocy Naukowej w Zurychu, zarządzanej hrabiego Władysława Platera, który 
był negatywnie nastawiony do kobiet studentek27. Ale nie tylko sprawy materialne 
bywały przeszkodą do podjęcia studiów przez młode kobiety. Mimo zapału do nauki 
początkujące studentki często były nieprzygotowane na ogrom nauki i trudny zakres 
materiału. Nie miały podstaw i ugruntowanej wiedzy w zakresie przedmiotów: ma-
tematyka, biologia, chemia, łacina. W liście do Elizy Orzeszkowej, Anna Tomasze-
wicz wspominała, że dziewczyny pragnące studiować medycynę mogą „rozpocząć 
studia medyczne, a jednocześnie przez cały czas trwania tychże, tj. przez 5–6 lat 
pracować powinny nad łaciną, greckim i matematyką [...]. Inaczej nie wybrną”. I to 
nie braki w znajomości łaciny są najgorsze, za to „nieznajomość niektórych rozdzia-
łów z matematyki (trygonometria, pierwsze zasady geometryi wykreślnej, rachunku 

25 A. Banot., O czym się nie mówi. Choroby przenoszone drogą płciową na przełomie XIX i XX wieku – lite-
ratura a dyskurs medyczny, pedagogiczny i emancypacyjny, [w:] A. Zawiszewska, A. Galant (red.), Ko-
bieta, literatura, medycyna, Szczecin 2016.

26 K. Dormus., U progu społecznej dyskusji o macierzyństwie świadomym na ziemiach polskich przełomu 
XIX i XX wieku, „Wychowanie w Rodzinie” 2015, nr 2.

27 J. Hulewicz., Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939; U. Perkow-
ska., Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894–1939: w stulecie immatrykulacji pierwszych 
studentek, Kraków 199.
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różniczkowego i integralnego) poważną stanowić muszą przeszkodę w nauce fizjologii, 
fizyki i anatomii”28. Niejednokrotnie zdarzało się, że podjęte przez studentki nauki 
musiały być przerwane, bo stopniały zupełnie środki finansowe którymi rodzice 
i krewni wspierali swoje podopieczne. Dla wielu dziewcząt, drogą na wyższą uczel-
nię było uzyskanie w kraju patentu nauczycielki, to znaczy uprawnień z gimnazjum 
rządowego, a następnie kilkuletnia praca w charakterze guwernantki czy też damy 
do towarzystwa. W ten sposób zarobione pieniądze pozwalały im w końcu wyjechać 
na studia. Potem niejednokrotnie musiały przerywać naukę, wracać do kraju do pracy 
i znowu wyjeżdżać. „Za granicą żyły więc bardzo oszczędnie, często przymierając 
głodem, a równocześnie wyróżniały się rezultatami studiów29. Wiele z dziewcząt nie 
ukończyło studiów. Romana Pachucka, w pamiętnikach opisywała własne studia, 
podjęte na Uniwersytecie Lwowskim w 1906 r. Opisywała zajęcia trwające od rana 
do wieczora, zmęczenie i niedostatek pieniędzy, z jakim musiały borykać się studentki. 
Studenci w ogóle nie byli szczególnie zamożni, ale systemy stypendialne często nie 
uwzględniały wcale podań kobiet. Tak było na przykład w przypadku Zofii Daszyń-
skiej, której odmówiono stypendium w Zurychu tylko ze względu na płeć. Dziewczęta 
cierpiały więc bardziej, a złe warunki mieszkaniowe, przemęczenie nauką i zła dieta 
były przyczyną chorób, najczęściej anemii i gruźlicy. Ratunkiem bywały fundacje 
prywatne, jak na przykład fundusz Adeli Małui, założony przez zamożną ziemiankę 
z Kresów w celu wspierania studiujących kobiet. Pomagała też Bratnia Pomoc, zwana 
Bratniakiem – organizacja studencka istniejąca od lat sześćdziesiątych na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Lwowskiej. Pachucka 
wspomina interwencję u jednej z koleżanek: 

„Kiedyś zauważyłam, że jedna z bliższych mi koleżanek, Zofii a Ryżanka od paru 
dni nie przychodzi na uniwersytet. A była ostra zima, silne mrozy. Dopytawszy się 
o prywatny adres Zosi, poszłam do niej. Mieszkała daleko, za parkiem. Pukam, wcho-
dzę, Zosia leży w gorączce, głodna, w zimnym, nieopalonym pokoju. Przyznaje się, że 
nie ma pieniędzy. Dałam znać ́koleżankom z Bratniaka [...]. Zosię wyciągnięto z biedy 
[...]. Bratniak szukał dla niej lekcji z matematyki i fizyki”30.

3.     Krytyka wobec kobiet aspirujących do zawodu lekarza.
Kobiety pragnące kształcić się na uczelniach medycznych spotykały się z dużą kry-

tyką, zaś w Polsce będącej wówczas pod zaborami akceptacja, dla kobiet pracujących 
w charakterze lekarza tym bardziej postępowała wolniej niż w krajach zachodnich. 
Męskie środowisko medyków, ale i przedstawiciele innych środowisk zawodowych 
i społecznych uważali te aspiracje kobiet za fanaberię, niedorzeczność sprzeczną z ich 
naturą. Używali różnych argumentów, niekiedy wręcz obraźliwych w stosunku do kobiet 
aspirujących do zawodu lekarza. W krytyce tej wyróżniał się Ludwik Rydygier pro-
fesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Lwowskiego, a obecnie patron Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, głosił:

28 A. Tomaszewicz-Dobrska., List do Elizy Orzeszkowej, 24 X 1894. Cyt. za: Z. Filar, Anna Tomaszewicz-Dobrska.
29 K. Mrozowska., Kobiety polskie w nauce i oświacie, [w:] Kobiety polskie. Praca zbiorowa, red. E. Konec-

ka, Warszawa 1986.
30 R. Pachucka., Pamiętniki z lat 1886–1914, oprac. i wstępem poprzedził J. Hulewicz, Wrocław–Warsza-

wa–Kraków 1958.
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„Biorąc rzecz zasadniczo, to równouprawnienie kobiet z mężczyznami jest nonsensem, 
bo się sprzeciwia odwiecznym prawom natury. Dopóki kobieta jest przeznaczoną do rodze-
nia dzieci i karmienia niemowląt, jak na to wskazuje sama budowa jej narządów, to sta-
nowczo ani mowy być może o równouprawnieniu z rodzajem męskim. Tak już w całej przy-
rodzie Pan Bóg rzeczy ułożył, albo kto woli, niech powie, tak już w całej przyrodzie rzeczy 
się ukształtowały, że role są podzielone nie tylko u ludzi, ale i u zwierząt a nawet roślin31.

W 1895 roku, na łamach „Przeglądu Lekarskiego”, Ludwik Rydygier pisał: „Precz więc 
z Polski z dziwolągiem kobiety – lekarza”32. W 1899 roku inne stanowisko w tej 

sprawie przedstawił Adam Wrzosek – profesor Uniwersytetu Poznańskiego, twierdząc: 
„Teraz, gdy już setki kobiet praktykuje, spór o to, czy kobieta może zostać lekarką – 
stał się zbyt akademicki [...]. Nam się zdaje, że kobieta przez to samo, że jest zdolna 
zostać lekarką, ma prawo nią być”33.

Starania kobiet o przyjęcie na studia wyższe, wiązały się z ich chęcią podjęcia 
opieki nad słabymi, starszymi i dziećmi. Wydawać by się mogło, iż jest to kwestią 
leżącą w kobiecej naturze i wynika z potrzeb realizowanego przez nią powołania 
jako opiekunki. Młode kobiety aspirujące do zawodu lekarza porównywano z mod-
nymi w tamtym stuleciu emancypantkami, którym zarzucano wyuzdanie seksualne, 
nienawiść do mężczyzn i głęboką frustrację z powodu staropanieństwa czy brzydoty. 
W latach dziewięćdziesiątych XIX w. krytyka, płynęła szczególnie ze strony lekarzy, 
piętnujących i uwypuklających wady lekarek. Neurolog Henryk Nusbaum, głosił., że 
kobieta nie da rady skończyć studiów medycznych, ponieważ ma na to zbyt mały mózg. 
Wskazywał, że „pomiary czaszek przemawiają zatem, iż waga mózgu jest w stosunku 
prostym do uzdolnienia umysłowego”34. Doktor Kazimierz Niedzielski, w czasopiśmie 
„Kroniki Lekarskie” wygłaszał tezy, że: „Z poszukiwań anatomicznych wynika dalej, że 
w mózgach kobiecych cały skręt środkowy zrazu ciemieniowego i górnowewnętrzny 
skręt znaczny wykazują niedorozwój, taki właśnie, jak u nisko stojących mężczyzn, 
u murzynów np35. Ponadto Nusbaum głosił, że mimo kobiecej skłonności do współ-
czucia zawód lekarza nie jest dla kobiet odpowiedni. Lekarza powinny cechować 
„głęboki krytycyzm, stanowczość postanowienia, krew zimna”36. Praca lekarza jest 
trudna i wymagająca, kobiety zaś z natury swej są płochliwe i niezdecydowane, nie 
dadzą więc rady podejmować trudnych decyzji i zachowywać obiektywizmu w obliczu 
ludzkiego cierpienia. Doktor Ludwik Rydygier pisał w 1895 r., że „ani siłami ducha, 
ani ciała kobieta do takiego zadania nie dorosła”37.Widać to najlepiej na przykładzie 
porodu. Lekarz-mężczyzna nie ulega nigdy presji matki, męża czy ciotek rodzącej 
kobiety, by ulżyć jej cierpieniu, a kobieta lekarka może poczuć nadmierną empatię 
do ciężarnej i chcieć przeprowadzić cesarskie cięcie lub inny zabieg chirurgiczny, mimo 

31 Prof. Rydygier., O dopuszczeniu kobiet do studyów lekarskich, Przegląd Lekarski, 16 II 1895, nr 7.
32 H. Kulik., Pierwsze lekarki Polki – pionierki medycyny społecznej, „Problemy Medycyny Społecznej”, 

2001, t. 34.
33 H. Kulik., Zarys historii ruchu feministycznego w zawodzie lekarza, „Annales Academiae Medicae Sile-

siensis”, 1998, nr 36/37.
34 M. Duda., Kobieta lekarz. XIX – i XX-wieczni publicyści i naukowcy o edukacyjnych i zawodowych możli-

wościach kobiety, [w:] Kobieta, literatura, medycyna, red. Agata Zawiszewska, A. Galant, Szczecin 2016.
35 K. Niedzielski., Słówko o sprawie feminizmu, „Kroniki Lekarskie” 1904. Cyt. za: Tamże, 
36 Tamże
37 L. Rydygier., O dopuszczeniu kobiet do studiów lekarskich, Kraków 1895, za A. Urbanik-Kopeć, Non-

sens i lekarz bastard Anna Tomaszewicz-dobrska (1854–1918), Instytut Historii Nauki PAN, pobrano 
z: http://ihnpan.pl/wp-content/uploads/2021/01/2020–1-A.-Urbanik-Kopec.pdf
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że nie ma ku temu powodu38. Inne zarzuty kierowane przeciw kobietom dotyczyły ich 
fizjonomii. Zarzucano im, nawet to, że miewają krwawienia menstruacyjne, co zda-
niem sceptyków sprawia, że nie można na nich polegać, szczególnie w zawodach tak 
wymagających, jak medycyna. Twierdzono, iż „każda kobieta, jak wiadomo, jest chorą 
przez kilkadziesiąt dni w roku, co jest przeszkodą w zajęciach pilnych, terminowych”39. 

Streszczenie:
Samotna droga Anny Tomaszewicz do wypełnienia powołania w zawodzie lekarza 

była długa i trudna. Opór męskiego środowiska, a także popularne ówcześnie prze-
konanie i przyporządkowanie kobiety tylko do roli żony i matki sprawiało, że przez 
długie stulecia kobiety nie miały żadnej możliwości podjęcia nauki w zawodzie leka-
rza. Pomimo wrodzonych predyspozycji do pełnienia misji opiekuń czo-leczniczych na 
rzecz chorych i potrzebujących, kobiety przez całe stulecia były po zbawione prawa 
do zdobywania wykształcenia medycznego. Jednak ich determinacja, upór, a przede 
wszystkim ciężka i mozolna praca sprawiły, że pokonały bariery uniemożliwiające im 
zdobywanie wiedzy i praktyki medycznej. Anna Tomaszewicz przełamując stereotypy, 
według których jej płeć miałaby uniemożliwić wykonywanie zawodu lekarza udowod-
niła, że kobiety lekarki potrafią – nie gorzej od mężczyzn – kształcić się, praktykować, 
a także przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie innym.

Słowa kluczowe: samotność, walka, dążenie do celu

Summary:
Lonely way of Anna Tomaszewicz while fulfilling the calling was long and ardous. 
Preassure of men environment and also prejudices against studying women pre-

vented them from gaining medical education despite of inborn aptitude for taking 
care and responsibility for others. Finally, thanks to their determination, obstinancy 
and above all – hard and strenuous work they managed to break the barrier which 
earlier foreclosed the opportunity of studying for them. Anna Tomaszewicz proved 
everyone, that female doctors are also able to stand at an equal level with male doc-
tors and fulfill hard and demanding obligations.

Key words: loneliness, struggle, striving for the goal
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„Bůh ve škole”

Červený Kostelec 2021, Wyd. Pavel Mervart, ss. 371,  
ISBN 978–80–7465–498–5.

Ks. prof. dr hab. Patrik Maturkanič – Vysoká Škola AplikovanÉ Psychologie v Terezíně

W 1992 ukończył szkołę średnią a w 1993 r. wstąpił do Zakonu Petrinów, gdzie przyjął imię zakonne Pro-
kop. W l. 1994–1999 ukończył filozofię i teologię w Ołomuńcu. Święcenia kapłańskie przyjął 11 września 
1999 r. Przez trzy lata pracował również w duszpasterstwie w Písku. W l. 2002–2004 ukończył studia pody-
plomowe na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie specjalizował się w Nowej Ewangeli-
zacji. W 2004 r. ponownie wstąpił do duchowieństwa w południowych Czechach i pracował w Lomcu ko-
ło Vodňan, Chelčice i Bavorov. W l. 2004–2007 obronił doktorat z teologii na Wydziale Teologicznym Cyryla 
i Metodego w Bratysławie. W l. 2007–2008 wykładał antropologię filozoficzną na Uniwersytecie Studiów 
Europejskich i Regionalnych (VŠERS) w Czeskich Budziejowicach, a w 2009 wykładał w VŠSZ w Pradze. W l. 
2010–2011 pracował w administracji kościelnej w Brnie, a od 2011 roku w Teplicach (Novosedlice, Dubí i Cíno-
vec. Od 2015 r. podjął wykłady na Wyższej Szkole Psychologii Stosowanej (VŠAPs [3]) w Terezinie. Jest au-
torem wielu ekspertyz. W styczniu 2019 roku z sukcesem obronił pracę habilitacyjną w RKCMBF UK w Bra-
tysławie i uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego teologii z rąk rektora tej uczelni.

Pod koniec 2021 roku nakładem czeskiego wydawnictwa Pavel Mervart ukazała się 
publikacja pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu w Libercu, a zarówno 
księdza katolickiego Michala Podzimka pt. Bóg w szkole. Publikacja ta poświęcona jest 
nie tyle ciekawemu, co bardzo ważnemu zagadnieniu, opierającemu się o zasadnicze 
wartości edukacyjne o znaczeniu wielowymiarowym. Autor publikacji, który już ponad 
15 lat zajmuje się przygotowaniem przyszłych nauczycieli przedmiotów „Wychowa-
nie obywatelskie” oraz „Etyką”, jest w ścisłym kontakcie z nauczycielami fakultetów 
oraz współpracujących państwowych szkół podstawowych znajdujących się w silnie 
zlaicyzowanych regionach Czech jakimi są Semilsko, Jablonecko, Liberecko a Česko-
lipsko. Można więc w publikacji spodziewać się nie tylko spostrzeżeń wywodzących 
się z teorii, ale przede wszystkim z bogatych doświadczeń autora.
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Książka w czterech rozdziałach (Sekularyzacja w szkole, Chrześcijański nauczyciel, 
Aktywny uczestnik nauczania, Tematy chrześcijańskie w sekularyzowanej szkole) wska-
zuje na przejrzystość i zdolność formułowania wybranych aspektów danego tematu. 
Zawartość publikacji tworzą notatki, obrazki, tabelki, indexy, ale przede wszystkim 
wyniki badań socjologicznych, które należy pozytywnie ocenić.

Formalnie książka ta spełnia wszystkie wymogi wybitnego dzieła. W pracy tej nie 
znalazłem żadnego błędu rzeczowego.

Dalej stwierdzam, że Autorowi udało się osiągnąć wybrany podstawowy cel 
publikacji, którym jest analiza postawy i znaczenia chrześcijańskich nauczycieli 
pracujących w sekularyzowanych regionach. Stosunek do „świeckich” zasad eduka-
cyjnych, neutralności ideologicznej oraz pluralizmu poglądów, jest przejawem doj-
rzałego podejścia wierzącego pedagoga. Następnym równie ważnym celem było na 
podstawie analizy tematów humanistycznych (wdrożenie do planów edukacyjnych 
szkół podstawowych) przedstawić możliwość przekazania orędzia chrześcijańskiego 
w ramach systemu nauczania w Republice czeskiej przy równoczesnym zachowaniu 
neutralności ideologicznej oraz różnorodności poglądowej czeskiej szkoły. Ważne 
jest, by współcześni pedagodzy potrafili odpowiedzialnie przystępować do swego 
powołania. Szczególnie należy uwzględnić profesjonalne podejście, szacunek do czło-
wieka, ale również niezmiernie ważne jest ich postrzeganie prawdy, jak również war-
tości wielowymiarowych. Należy zauważyć, że nie tylko nauczyciel formuje swoich 
uczniów/studentów, ale również samo środowisko socjalne, którego częścią składową 
jest oryginalny zbiór ludzi, którzy nie tylko chcą jednostronnie mówić, ale przede 
wszystkim chcą wsłuchiwać się w drugiego człowieka. I właśnie w tej intencji spo-
czywa główna pointa publikacji, która zarówno umożliwia autorowi nie tylko pisać 
książki, ale również w realnym świecie akademickim przekazywać wartości moralne 
powierzonym mu studentom, którzy tak samo kiedyś staną przed swoimi uczniami. 
Również w tym sensie można pojąć synod (podążanie wspólną drogą) zainicjowany 
przez papieża Franciszka w październiku 2021 roku, gdy poprzez swe poglądy oraz 
realne czyny stajemy się współodpowiedzialni za Kościół.

Przedstawioną tutaj publikację polecam nie tylko do czytania, ale również do fa-
chowej analizy szerokiej publiczności, zwłaszcza społeczności pedagogicznej.
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Prawnicze pro 
publico bono. 

Studium naukowe 
z badaniami empirycznymi

Stalowa Wola 2021, Wyd. Pedagogika Katolicka, ss. 311, 
ISBN 978–83–957929–6–0

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

Pro publico bono jest zagadnieniem i teoretycznym i praktycznym. Autorka przygo-
towując publikację starała się zagadnienie to przedstawić w sposób integralny. Sama 
świadcząc pomoc w zakresie porad prawniczych doskonale rozumie, czuje to zagad-
nienie i stąd tak szerokie jego potraktowanie. Należy zauważyć, że Autorka w swojej 
książce oprócz wiedzy czysto teoretycznej wykazała się również szeroko rozumianą 
wiedzą praktyczną. Wiedza ta wynika z jej zawodowej pracy, a ponadto z jej zaintere-
sowań i wieloletnich badań naukowych tej kwestii. Niniejsze opracowanie w sposób 
jasny, obrazowy, rzetelny, przedstawia istotne kwestie związane z działalnością porad-
nictwa prawnego w ramach pro publico bono. Tekst publikacji cechuje kreatywność 
autorki, jej dojrzałość badawczą oraz poprawność językową i stylistyczną, a także 
umiejętność argumentowania i wnioskowania. Opracowanie stanowi istotny wkład 
do teorii i praktyki z zakresu pro publico bono w zakresie poradnictwa prawnego.

Recenzowana książka liczy 311 stron, w tym źródła prawa polskiego, bibliogra-
ficzne źródła literatury krajowej i zagranicznej, a także źródła neograficzne, składa 
się z pięciu rozdziałów uporządkowanych logicznie od strony merytorycznej. Po-
szczególne rozdziały stanowią przejrzystą i spójną całość, są przemyślane i logicznie 
uporządkowane. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego w tym 
dwa narzędzia w postaci kwestionariusza ankiety, dedykowanych dla określonej 
grupy respondentów. 

Ksiązka stanowi analizę pomocy prawnej świadczonej pro publico bono i jej 
wpływu i korzyści dla społeczeństwa, w tym na rzecz zwalczania ubóstwa i wyklu-
czenia społecznego. Autorka zajmuje się systemem nieodpłatnej pomocy prawnej, 
będącej jednym z elementów polityki społecznej i działalności charytatywnej na 
rzecz społeczeństwa, co jest tematem niezmiernie ważkim, biorąc pod uwagę jego 
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aktualną kondycję. Dalsza część dotyczy analizy funkcjonowania ustawowych form 
prawniczego pro publico bono. Autorka nakreśliła aktualność tematu, w kontekście 
problemu dostępności do sądu i ewentualnych barier finansowych ograniczających 
ową dostępność.

W ramach części empirycznej Autorka przeprowadziła badania ankietowe zarówno 
dla prawników, jak i osób nie posiadających wykształcenia prawniczego. Analiza 
wyników dała podstawy do stwierdzenia, że wyniki badań pozwoliły na zaprezento-
wanie stanowiska opinii publicznej na temat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, 
stawianych mu wyzwań i oczekiwań. Publikacja daje odpowiedź na istotne pytania 
czy pomoc prawna pro publico bono spełnia swoje cele pomocowe i charytatywne. 
Przeprowadzone badania dostarczyły istotnego materiału, który pozwoliły zwery-
fikować wstępne założenia i wysnuć odpowiednie wnioski. Odpowiedzi responden-
tów prezentują stanowisko opinii publicznej i Polaków na temat działania, potrzeb, 
oczekiwań stawianych nieodpłatnej pomocy prawnej. Badania zapewne pomogą 
w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie, prawnicze pro publico 
bono stanowi pomoc charytatywną i wsparcie na rzecz społeczeństwa. W przyszłości 
mogą zostać wykorzystane w pracach legislacyjnych nad dostosowaniem systemu 
darmowej pomocy prawnej do oczekiwań społecznych.

W ramach celów cząstkowych Autorka ukazuje, z czego wynika zapotrzebowa-
nie na darmową pomoc prawną, jakie są najbardziej oczekiwane formy pomocy, czy 
system ma zalety oraz wady, które należy eliminować.

W publikacji zastosowano metody: hermeneutyki, analizy, syntezy, przeszukiwania 
literatury a także metodę dogmatyczno-prawną. Opracowanie ma charakter interdyscy-
plinarny, porusza się w obszarach pracy socjalnej, prawa i socjologii. Przez ten pryzmat 
stawiane hipotezy, poza poprawnością metodologiczną, uzyskują dodatkowy walor.

Praktyczną korzyść z opracowania upatruje się we wnioskach de lege ferenda, 
które Autorka przedstawia na końcu książki. Kolejną korzyść dostrzega się w pogłę-
bianiu wiedzy na dany temat. 
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Zasady życia w klasztorze 
mniszym według św. 
Bernarda z Clairvaux 

i ocena zakonu 
cystersów przez 

św. Hildegardę z Bingen

Andrzej M. Wyrwa, przekład Anna Strzelecka
Poznań 2020, Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, ss. 106. 
ISBN 978–83–66355–45–3

Dr Artur Lis – KUL JPII w Lublinie

Doktor prawa, doktor historii, adiunkt w Katedrze Historii Ustroju i Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II. ORCID: 0000–0003–4613–0671

XII wiek to czas życia i twórczości niezwykłych herosów ducha – św. Bernarda z Cla-
irvaux i św. Hildegardy z Bingen. Zacznijmy więc od krótkiej prezentacji sylwetek tych 
świętych. Bernard z Clairvaux urodził się ok. 1090 w Fontaines-lès-Dijon w rodzinie 
arystokratycznej. Miał pięciu braci i jedną siostrę. W 1112 roku wstąpił do klasztoru 
w Cîteaux, w 1115 roku założył klasztor w Clairvaux, w którym pełnił funkcję opata 
do końca życia. Łącznie założył 63 nowe klasztory cysterskie, zaś kierował 160. Był 
reformatorem życia klasztornego, podkreślając szczególną rolę kontemplacji. Bernard 
był zwolennikiem organizacji II wyprawy krzyżowej do której nawoływał. Określano 
go mianem „niekoronowanego władcy” ponieważ cieszył się ogromnym autorytetem 
jako doradca papieży i książąt. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych mistyków 
chrześcijańskich. Zmarł w Clairvaux 20 sierpnia 1153 roku. Już w 1174 roku został 
kanonizowany przez papieża Aleksandra III. W 1830 roku papież Pius VIII nadał mu 
tytuł Doktora Kościoła1. Tytuł „doktora miodopłynnego” zyskał dzięki porywającemu 
słuchaczy charakterowi głoszonych homilii. W 1953 roku papież Pius XII poświęcił 
mu swą encyklikę pod tym tytułem: „Doctor Mellifluus”. Bogatą spuściznę literacką 
św. Bernarda tworzą liczne traktaty teologiczne, mowy i 495 listów2. 

1 S. Kędziora, J. Misiurek, Bernard z Clairvaux, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. II, Lublin 1985, kol. 301–302.
2 Szerzej: P. Aubé, Św. Bernard z Clairvaux, tłum. Ł. Maślanka, Warszawa 2019; I. Biffi, Bernard z Clairvaux, 

Tomasz z Akwinu, tłum. P. Borkowski, Poznań 2010; P.M. Chojnacki, Konieczność wiary i chrztu według 
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Hildegarda z Bringen urodziła się ok. 1098 roku w Bermersheim, była dziesiątym 
dzieckiem w średniozamożnej rodzinie. Od 8 roku życia wychowywana była w zako-
nie benedyktynek w Disibodenbergu, a w wieku 15 lat została mniszką. Po śmierci 
Jutty, w roku 1136, mniszki wybrały Hildegardę na swoją przełożoną. W 1148 roku 
Hildegarda założyła klasztor w Rupertsbergu, z kolei w 1165 klasztor filialny w Eiblin-
gen koło Rüdesheim. Jako przeorysza zabiegała o moralną odnowę duchowieństwa. 
W latach 1160–67 odbyła trzy długie podróże po Niemczech, podczas których wygła-
szała liczne przemówienia3. Mistyczne widzenia Hildegardy szybko przyczyniły się 
do wzrostu popularności „Mistyczki z Germanii” i zapoczątkowały jej lokalny kult. Dnia 
7 października 2012 roku papież Benedykt XVI zaliczył Hildegarde z Bingen w poczet 
świętych i nadał jej tytuł Doktora Kościoła4. Ojciec Święty użył wówczas następującej 
formuły: „My, spełniając pragnienia licznych braci w biskupstwie oraz wielu wiernych 
na całym świecie, po przeprowadzeniu stosownych konsultacji z Kongregacją Spraw 
Kanonizacyjnych, po dojrzałym namyśle i dojściu do pełnego i pewnego przekonania, 
pełnia naszej władzy apostolskiej deklarujemy świętego Jana z Avila, kapłana diece-
zjalnego i świętą Hildegardę z Bingen, mniszkę profeskę Zakonu Świętego Benedykta, 
Doktorami Kościoła Powszechnego”5. Kanonizacja ta była kanonizacją równoznaczną, 
gdyż papież bez formalnego dekretu ostatecznego oraz bez przeprowadzenia wcze-
śniejszych procesów i bez użycia zwyczajnych ceremonii, polecił czcić Hildegardę 
w Kościele powszechnym przez odmawianie oficjum i odprawianie mszy świętej 
w określonym dniu. Droga do kanonizacji „Mistyczki z Germanii” trwała od 27 stycz-
nia 1228 roku i możliwa była dzięki powszechnemu, nieprzerwanemu przekonaniu 
o jej świętości i orędownictwie przed Bogiem6. 

Publikacja Zasady życia w klasztorze mniszym według św. Bernarda z Clairvaux i ocena 
zakonu cystersów przez św. Hildegardę z Bingen ukazała się nakładem Wydziału Historii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. We wstępie czytamy „w niniejszej 
publikacji po syntetycznej prezentacji dziejów zakonu cystersów, jego charyzmatu 
i duchowości, stanowiących w założeniu wstęp do pełniejszej analizy zamieszczonych 
tekstów źródłowych, publikujemy w przekładzie na język polski trzy ważne źródła 

św. Bernarda z Clairvaux, [w:] Ingenio et humilitate. Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na zie-
miach polskich dedykowane Ojcu Opatowi dr. Eustachemu Gerardowi Kocikowi OCist., red. A.M. Wyrwa, 
Poznań 2007, s. 181–195; M.R. Flanagan, Św. Bernard z Clairvaux. Doścignąć Chrystusa, tłum B. Lu-
bański, Sandomierz 2006; K. Jackiewicz, Święty Bernard. Opat z Jasnej Doliny, Kraków 1990; S. Kieł-
tyka, Święty Bernard z Clairvaux, Kraków 1984; T. Merton, O świętym Bernardzie, tłum. E. Dąbrowska, 
Kraków 2005; M.B. Pranger, Bernard of Clairvaux and the Shape of Monastic Thought: Broken Dreams, 
Leiden-New York 1994; L. Pressouyre, T.N. Kinder, Saint Bernard et le monde cistercien, Paris 1990.

3 J. Zbiciak, Hildegarda z Bringen, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VI. Lublin 1993, kol. 878–879.
4 L. Fiejdasz-Buczek, Kanonizacja równoznaczna Hildegardy z Bingen i nadanie tytułu Doktora Kościoła, [w:] 

„Świętość kanonizowana”, t. XIII: Doktorzy Kościoła, red. Sz.T. Praśkiewicz, Kraków 2015, s. 89–106. Zob. 
taż, Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne, Lublin 2019.

5 L. Fiejdasz-Buczek, Kanonizacja równoznaczna Hildegardy…, s. 89.
6 Zob. S. Flanagan, Hildegarda z Bingen. Żywot wizjonerki, przekł. R. Sudoł, Warszawa 2002; F. Beer, Ko-

biety i doświadcze nie mistyczne w Średniowieczu. Dziedzictwo Średniowiecza, red. R. Mazurkiewicz, 
Kraków 1996; J. Strzelczyk, „Prophetissa Teutonica” – Hildegarda z Bingen, [w:] tegoż, Pióro w wątłych 
dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach, t. II: Rozkwit (od Murasaki Shikibu do Małgorzaty Po-
rete), t. 2, Warszawa 2009, s. 195–270; Hildegarda z Bingen, Scivias, t. 1, księga 1 i 2, przekład, wstęp 
i opracowanie J. Łukaszewska-Haberkowa, przedmowa J. Strzelczyk, [Źródła monastyczne 57], Tyniec-
-Kraków 2011; B. Matusiak, Hildegarda z Bingen. Teologia muzyki, Kraków 2003; S. Nowak, Obraz du-
chowy św. Hildegardy z Bingen, Doktora Kościoła, [w:] Veritati et Caritati, t. 1: Ukazać piękno wiary, Czę-
stochowa 2013, s. 119–127; E. Wiater, Hildegarda z Bingen. Mistyczka z charakterem, Kraków 2012.
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średniowieczne. (…) Naszym zdaniem stanowią one kwintesencję wizji i poglądów 
dotyczących życia mniszego, głoszonych przez Bernarda z Clairvaux, w XII wieku czo-
łowego członka zakonu cystersów i wybranego listu Hildegardy z Bingen, w którym 
przez swą wizję podejmuje ona ocenę zakonu po śmierci Bernarda” (s. 7–8).

Mimo niewielkich rozmiarów – 106 stron publikacja jest bogata w treść. Recen-
zowana książka składa się z dwóch części: komentarza historycznego oraz przekładu 
tekstów. Po krótkim wprowadzeniu, znajduje się obszerny tekst Andrzeja Wyrwy 
pt. Rycerze Chrystusa w szarych habitach. Szkic do dziejów zakonu cystersów. Bogaty 
w aparat naukowy materiał charakteryzuje: 1. Początki zakonu cystersów (s. 16–27), 
2. Organizację i duchowość cystersów (s. 27–37), 3. Zasady życia w klasztorze mniszym 
według św. Bernarda i św. Hildegardy z Bingen (s. 38–47). Co wydaje się powinno być 
inaczej sformułowane, ponieważ powtarza expressis verbis tytuł całej publikacji. Ta 
część omawia: List św. Bernarda do Roberta z Châtillon, Apologie dla opata Wilhelma, 
List św. Hildegardy z Bingen do Kapituły Generalnej Cystersów oraz „Regest” listu św. 
Hildegardy w Kronice świata Alberyka z Trois-Fontaines. 

Druga część publikacji zawiera przekłady następujących tekstów źródłowych: 1. św. 
Bernard z Clairvaux, List do Roberta, krewnego, który przeszedł z zakonu cysterskiego 
do wspólnoty Cluny (s. 51–61), 2. św. Bernard z Clairvaux, Apologia dla Wilhelma, 
opata u św. Teodoryka (s. 63–85), św. Hildegarda z Bingen, List do Kapituły Generalnej 
Cystersów (s. 87–90), Alberyk z Trois-Fontaines, „Regest” listu św. Hildegardy z Bingen 
do Kapituły Generalnej Cystersów z 1153 (s. 91–93). Wyżej wymienione teksty zostały 
przetłumaczone na język polski co stanowi o wysokim walorze naukowym książki, 
szkoda że nie zdecydowano się na równoległe udostępnienie szaty łacińskiej źródeł. 
Publikację zamyka obszerna bibliografia podzielona na źródła i literaturę. 

Na szczególną uwagę zasługuje Apologia dla Wilhelma, opata u św. Teodoryka pióra 
św. Bernarda. Jest to najobszerniejszy z tekstów podzielony na następujące rozdziały: 
I Bernard oświadcza, że ani on, ani jego bracia nie czują zawiści wobec Zakonu; II. Święty 
Bernard oczyszcza się z zarzutów i wysoko ocenia Zakon z Cluny; III. O tym, że nie należy 
tłumić różnorodności zakonów z powodu pęt miłości; IV. O tym, że Bernard, choć złożył 
ślub w jednym zakonie, otacza miłością pozostałe; V. Bernard ostrym piórem atakuje 
przeciwników i oszczerców innych zakonów; VI. Bernard gani tych, którzy lekkomyślnie 
osądzają i oczerniają sposób życia w Cluny; VII. O tym, że ćwiczenia duchowe przynoszą 
więcej owoców niż cielesne; VIII. Bernard gani błędy klunickie, ukryte pod płaszczem 
cnót; IX. Bernard porównuje obecne zuchwalstwo ze skromnością dawnych mnichów; 
X. Bernard zwalcza zbytek i przepych odzienia mnichów; XI. O przyczynie, dla której 
przełożeni nie karcą błędów poddanych sobie braci. Bernard gani pełną zbytku i bo-
gactwa wystawność życia opatów; XII. Bernard gani przepych i zbytek w budowaniu, 
zdobieniu oraz malowaniu świątyń i kaplic; XIII. Bernard zestawia sposoby i środki 
pielęgnowania wzajemnej miłości oraz utrzymywania koniecznego pokoju. W końcu 
gani sprawców całego zamieszania.

Recenzowana praca koresponduje z aktualnymi potrzebami oraz zawiera istotne 
wartości poznawcze7. Cechuje ją przejrzystość i wysoki poziom wywodu. Ogromną 
zaletą jest umiejętność prezentowania wiadomości w sposób, który pobudza czy-
telnika do samodzielnego analizowania jej fragmentów. Na uwagę zasługują bogate 
przypisy dokumentujące i uzupełniające treść główną oraz rozszerzające spektrum 

7 Zob. Monasticon Cisterciense Poloniae, red. A.M Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, t. 1–2, Poznań 1999.
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problemowe i ułatwiające percepcję tekstu zasadniczego. Dodatkowym atutem książki 
jest wyborna szata graficzna 12 trafnie dobranych rycin. 

Wyrażam przekonanie, że publikacja Zasady życia w klasztorze mniszym według 
św. Bernarda z Clairvaux i ocena zakonu cystersów przez św. Hildegardę z Bingen jest 
opracowaniem na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Na pozytywne wy-
różnienie zasługuje także zestawienie szerokiej bibliografii. Nie ulega wątpliwości, 
że recenzowana książka, zarówno od strony treściowej, jak i formalnej zasługuje na 
rekomendację i pozytywną opinię. 
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Praktyka duszpasterska 
w świetle XXI wieku.  

(Charyzma 
Dobrego Pasterza 

pośród swego ludu)

ks. prof. dr hab. Patrik Maturkanič
Morrisville 2021, Wyd. Lulu Publishing Company Morrisville 
(North Carolina, USA), ss. 241, ISBN 978–1–326–55825–3.

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

Zjawisko niewiary coraz bardziej ogarnia ludzkość XXI wieku. Prowadzone bada-
nia i potoczne obserwacje ukazują zmiany w religijności zwłaszcza młodzieży. Jednak 
wzrost migracji oraz dynamiczny rozwój środków społecznego komunikowania po-
zwala przypuszczać, że postawa niewiary i obojętności religijnej będzie się rozsze-
rzać. Stanowi to wyzwanie dla duszpasterstwa, które w swojej działalności powinno 
uwzględnić także ludzi niewierzących oraz obojętnych. Książka Autora ks. prof. Patrika 
Maturkanica zatytułowana „Praktyka duszpasterska w świetle XXI wieku. (Charyzma 
Dobrego Pasterza pośród swego ludu)”, napisana w języku angielskim i jej oryginalny 
tytuł brzmi: „Pastoral practice in the light of the 21st century (The Charisma of the 
Good Shepherd in the Midst of His People)”, składa się z pięciu rozdziałów. 

W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Pogląd duszpasterski w polaryzacji 
wielkości człowieka” Autor kreśli obraz współczesnego duszpasterstwa w kontek-
ście przemian społecznych i zmian postaw człowieka. Ważnym jest uwzględnienie 
tutaj zjawisk jakie mają miejsce w wielu środowiskach także w kontekście zagrożeń. 
W rozdziale drugim „Duszpasterstwo rodzin” ukazane są potrzeby szczególnej troski 
duszpasterskiej nad rodzinami, przeżywającymi kryzys wiary, małżeństwami, które 
poddane są ogromnej presji sekularyzacji, a nie bez znaczenia na kształtowanie 
i funkcjonowania rodzin ma wpływa zmiana obyczajów. Dla Kościoła pozostaje więc 
ogromne wyzwanie, które w formie odpowiedzi ma dać propozycję podjęcia nowych 
metod, praktyk, sposobów działań, dostosowanie odpowiedniego języka i form ko-
munikowania szczególnie z młodymi małżeństwami i rodzinami. W dalszej części 
książki, czyli w rozdziale trzecim noszącym tytuł: „Opieka duszpasterska kapłanów 
i osób konsekrowanych”, Autor kieruje specjalne przesłanie do zaangażowanych 
w pracę duszpasterską, by ci w miarę swoich możliwości, starali się nieść szeroko 
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pojęta pomoc w Kościele i w imieniu Kościoła. Chodzi tutaj przede wszystkim o pomoc 
w wymiarze duchowym, która dla współczesnego człowieka poddanego laicyzacji, 
winna stać się priorytetem jedną z pomocy. Rozdział czwarty „Duszpasterstwo osób 
wykluczonych społecznie i wykluczenie osób zagrożonych”, już w samym tytule bardzo 
jasno i precyzyjnie określa, jakie podmioty i instytucje winny dzisiaj stać przedmio-
tem szczególnej troski Kościoła. Podejmując zagadnienie osób wykluczonych, a więc 
także niewierzących i obojętnych religijnie, mamy być świadomi owego wyzwania nie 
tylko dla Kościoła w Polsce, Autor ukazuje najpierw krótką charakterystykę niewiary 
i obojętności religijnej, a następnie omawia niektóre elementy strategii Kościoła w tej 
dziedzinie, a mianowicie: jasny przekaz doktryny religijnej, świadectwo chrześcijan 
oraz postawę dialogu. W części ostatniej zatytułowanej „Duszpasterstwo osób star-
szych i chorych (umierających)”, wydaje się czymś z pozoru oczywistym, że jest to 
coś co stanowiło odwieczne zadanie Kościoła. Natomiast kiedy uwzględnimy czas 
trwającej pandemii i wiele innych zagrożeń, przypomnienie to jest ze wszech miar 
konieczne i zasadne. 

Uświadamiając sobie, że publikacja została przygotowana przez kapłana z Czech, 
to warto sobie w tym miejscu uświadomić i przypomnieć pewne prawdy. Otóż historia 
Kościoła rzymskokatolickiego w Czechach należy do najstarszych w tej części Europy. 
Największy rozkwit przeżywał w XIV wieku. Ciosem zadanym całej strukturze Ko-
ścioła był okres wojen husyckich i reformacji, a następnie panowanie Habsburgów, 
którzy zlikwidowali właściwie niezależność Królestwa Czech i wszelkimi sposobami 
niszczyli przejawy kultury czeskiej, a z nią związaną ściśle kulturę katolicką. Sam 
proces sekularyzacji Czech rozpoczął się jednak w XIX wieku, a to w związku z zaka-
zem przetłumaczenia na język czeski encykliki społecznej papieża Leona XIII Rerum 
novarum ( 15 V 1891) i odmową władz austriackich zakładania chrześcijańskich 
związków zawodowych.

Rozbudzony w XIX wieku nacjonalizm czeski starał się usunąć wszelkie przejawy 
religijne z życia publicznego. Sytuacja Kościoła była szczególnie trudna po utworzeniu 
w 1918 roku Republiki Czechosłowackiej, gdyż katolicyzm zanegowano, jako sprzeczny 
z czeskim interesem narodowym. Sytuacja uległa pewnej zmianie dopiero za prezy-
dentury Edwarda Benesa, który w katolicyzmie zaczął widzieć element jednoczący 
Czechosłowację. Po zakończeniu II wojny światowej i uchwaleniu nowej konstytucji 
(1948) rozpoczęła się bezwzględna walka z Kościołem. Został on pozbawiony praw, 
a wierzący stawali się obywatelami drugiej kategorii. Ateizacja następowała przy 
agresywnym współudziale środków przekazu. Okres praskiej wiosny w 1968 roku 
był pauzą w prześladowaniu Kościoła; nie oznaczał jednak wolności religijnej, ale 
zapoczątkowanie okresu względnej liberalizacji. Z początkiem 1970 roku nowe 
władze komunistyczne z Gustawem Husakiem na czele powróciły do metod z lat 
50. XX wieku. Zmiana sytuacji Kościoła nastąpiła po aksamitnej rewolucji (1989), 
kiedy ogłoszono wolność religijną, a rząd nawiązał stosunki dyplomatyczne ze Sto-
licą Apostolską. Mimo poprawy położenia Kościoła Republika Czeska jest obecnie 
państwem najbardziej zsekularyzowanym w Europie i najbardziej zniszczonym 
przez komunizm. Większość Czechów jest wewnętrznie „rozdarta” między trady-
cyjną wiarą (katolicką), a niewiarą (ateizmem), stąd należałoby sądzić, że stanowią 
raczej społeczeństwo agnostyków, niż ateistów, tym bardziej, iż nie negują wprost 
Boga, ale też nie uważają się w pełnym tego słowa znaczeniu za katolików. Wydaje 
się również, że czeski sekularyzm nie jest antyklerykalizmem we właściwym tego 



REVIEWS, LETTERS, COMMENTS

312

słowa znaczeniu, ale tylko indyferentyzmem religijnym. Niemniej jednak sami Czesi 
chlubią się tym, że są narodem zateizowanym.

Zatem przygotowana przez ks. Patrika Maturkanica publikacja podejmująca tak 
ważne sprawy, jakim jest szeroko pojęte duszpasterstwo, może być nie tylko pomocą 
w duszpasterstwie w Czechach, ale dla każdego niezależnie gdzie żyje, gdzie prze-
bywa, gdzie pracuje, byle była dobra wola skorzystania z tego opracowania dla siebie 
i dla innych. 

Polecam każdemu tę publikację, zwłaszcza, że została przygotowania w języku 
angielskim, co zapewne będzie ułatwieniem jej dostępu pracujących w kulturze an-
glojęzycznej i posługujących się tym językiem w wielu częściach świata. 
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Działalność charytatywna 
szkolnych kół Caritas.
Studium naukowe z badaniami 
empirycznymi

Marcelina Puk
Stalowa Wola 2021, Wyd. Pedagogika Katolicka, ss. 176, 
ISBN 78–83–957929–8–4

Ks. prof. dr hab. Patrik Maturkanič – Vysoká Škola AplikovanÉ Psychologie v Terezíně

Z wielką uwagą przeczytałem opracowanie powstałe na bazie badań empirycznych 
pt. „Działalność charytatywna szkolnych kół caritas” autorstwa dr Marceliny Puk. Jest 
to bardzo ważny temat poświęcony ludzkiej egzystencji, oparty na zasadzie solidar-
ności i jedności, mówiący wiele o wielkości człowieczeństwa. Jest to o tyle istotne, 
że ten jego fundamentalny aspekt jakim jest aspekt antropologiczny znajduje swoje 
odzwierciedlenie w myśli chrześcijańskiej, która nosi w sobie spuściznę jej założyciela 
(por. Mt 25, 31–40). Stąd też miłość chrześcijańska winna być niezależna od żadnej 
partii czy ideologii. Owa miłość nie jest narzędziem do ideologicznego zmieniania 
świata i nie działa w służbie ziemskich strategii, ale jest realną realizacją miłości, 
której zawsze potrzebujemy. Program chrześcijanina — to program Dobrego Sama-
rytanina, to program Jezusa — to serce, które widzi i rozumie. Serce widzi tam, gdzie 
potrzebna jest miłość i odpowiednie działanie. Jest rzeczą oczywistą, że do sponta-
nicznej działalności jednostki należy dodać planowanie, przewidywanie i współpracę 
z innymi instytucjami, ponieważ działalność charytatywna jest uważana przez Kościół 
za inicjatywę całej wspólnoty Kościoła. Miłość zatem nie może stać się narzędziem 
w służbie tego, co obecnie nazywa się powszechnie prozelityzmem. Miłość jest dar-
mowa – nie ma na celu osiągnięcia innych celów. Nie oznacza to jednak, że działalność 
charytatywna powinna pomijać Boga i Chrystusa. Cała bowiem osoba człowieka jest 
zaangażowana w danej działalności. Często nieobecność Boga w tym działaniu jest 
najgłębszą przyczyną ludzkiego cierpienia. Ten, kto zajmuje się działalnością charyta-
tywną w imieniu Kościoła, nigdy nie będzie próbował narzucać wiary Kościoła innym. 
Wie on doskonale, że miłość w swej czystości i oddaniu jest najlepszym świadectwem 
Boga, w którego wierzymy i który inspiruje nas do miłości wobec drugiego człowieka. 
Rolą zatem organizacji charytatywnych Kościoła jest umacnianie tej świadomości 
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w jego członkach, aby poprzez swoje działanie – poprzez przemówienie, milczenie, 
działanie, przykład – stali się wiarygodnymi świadkami Chrystusa.

Celem niniejszego opracowania było sformułowane konkretnych celów i przedsta-
wienie ich w niniejszym opracowaniu. Zastosowana metoda w tym celu jak najbardziej 
odpowiada wybranym celom ogólnym i szczegółowym. Tekst posiada przejrzystą i lo-
giczną strukturę. Monografia odzwierciedla znajomość przez Autorkę odpowiednich 
źródeł literatury krajowej i zagranicznej, których liczba jest imponująca. Podział lite-
ratury jest właściwie dobrany, a następnie cytowany i interpretowany. Praca uwzględ-
nia wszystkie wymogi przypisane tego typu opracowaniom, a ponadto respektuje 
obowiązujące normy przypisane tego typu pracom. Zastosowany warsztat naukowy 
jednoznacznie wskazuje i świadczy o kreatywnym podejściu Autorki do zadania, jej 
szerokim i samodzielnym myśleniu w sprawach przedstawionych w niniejszym opra-
cowaniu. Treść pracy jest uporządkowana, poprawna, myśli i tezy są ze sobą ściśle 
powiązane tworząc zwartą logiczną całość. Terminologia językowa i techniczna jest 
poprawna. Przedstawione w książce wyniki badań mogą znaleźć konkretne, sensowne 
zastosowanie zarówno w teorii jak i w praktyce tej dziedziny i pokrewnych dziedzin 
wiedzy. W związku z tym należy docenić przeprowadzone badania metodologiczne 
(empiryczne), które mówią także o sprawności erudycyjnej Pani dr Marceliny Puk. 

Biorąc powyższe uwagi oceniam publikację pozytywnie i rekomenduję do jej wy-
dania w renomowanym wydawnictwie, aby w ten sposób mogła dotrzeć do szerszej 
publiczności, a ta zapoznała się z jej zawartością merytoryczną.
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Działalność Domu Pomocy 
Społecznej im. Doktora 
Edmunda Wojtyły 
w Szczecinie jako forma 
realizacji misyjnej 
i charytatywnej pracy

dr Karolina Psonka
Stalowa Wola 2021, Wyd. Pedagogika Katolicka, ss. 168, 
ISBN 78–83–957929–7–7.

O. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap – KUL JP II w Lublinie

Ur. 1.02.1956 w Sierakowie, polski duchowny katolicki, członek Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów, profesor nauk teologicznych, historyk Kościoła, nauczyciel 
akademicki KUL JP II. W 1975 r. uzyskał maturę w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Gorzowie Wielkopolskim. W 1982 otrzymał święcenia kapłańskie. Został członkiem 
Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W l. 1975–1982 odbył 
studia teologiczne na Wydziale Teologii KUL, a w l. 1983–1986 odbył tam w Instytucie 
Historii Kościoła studia specjalistyczne. W 1989 uzyskał stopień naukowy doktora nauk 
teologicznych w zakresie historii Kościoła na podstawie rozprawy napisanej pod kie-
runkiem ks. Z. Zielińskiego. W 2004 uzyskał na Wydziale Teologii KUL stopień doktora 
habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii. W 2013 prezydent RP Br. 
Komorowski nadał mu tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Od 1987 jest wy-
kładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Kapucynów w Lublinie. W 2004 
został nauczycielem akademickim KUL. Początkowo był wykładowcą Wydziału Zamiej-
scowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (2004–2006), a od 2006 Wydziału 
Teologii. Został kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Dzie-
jów Teologii na tym wydziale. W 2007 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

Praca poddana niniejszej ocenie traktuje o Domu Pomocy Społecznej im. Doktora 
Edmunda Wojtyły w Szczecinie. Placówka ta powstała na bazie istniejącego już od końca 
XIX w. szpitala wraz z zespołem mniejszych instytucji opiekuńczo-wychowawczych 
w Szczecinie, prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr św. Karola Boromeusza 
(boromeuszki). Po II wojnie światowej zgromadzenie nie weszło w posiadanie swej 
własności, która została zaanektowana przez władze państwowe. Po 1989 r., kiedy 
nastąpił (częsciowy) zwrot dawnych instytucji kościelnych, zabranych przez pań-
stwo, zgromadzenie w pierwszej chwili upomniało się o swoją własność, spotkało się 
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jednak z nieprzychylnym podejściem niektórych środowisk w Szczecinie. Ostatecznie, 
po wielu perypetiach, nieruchomość została przejęta przez archidiecezję szczeciń-
sko-kamieńską, która powołała do istnienia i prowadzi Dom Pomocy Społecznej im. 
Doktora Edmunda Wojtyły.

Praca została podzielona na sześć rozdziałów: 1) Działalność domów pomocy 
społecznej; 2) Aksjologia fundamentem działalności domów pomocy społecznej; 3) 
Rys historyczny Domu Pomocy Społecznej im. Dra Edmunda Wojtyły w Szczecinie; 4) 
Metodologia badań własnych; 5) Założenia programowe Domu Pomocy Społecznej 
im. Doktora Edmunda Wojtyły w Szczecinie; 6) Kadra i mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej im. Doktora Edmunda Wojtyły w Szczecinie. Każdy rozdział ma dodatkowe 
podziały wewnętrzne. Do całości dochodzą: Wstęp, podsumowanie, zakończenie, bi-
bliografia, spis tabel, spis diagramów i aneks. Podział pracy jest uzasadniony podjętą 
tematyką badawczą, logiczny i wynikający ze zgromadzonego materiału. Niemniej 
recenzent proponuje dokonanie pewnych zmian w nazewnictsie poszczególnych 
rozdziałów, idących w kierunku uproszczenia. I tak: rozdział drugi warto zatytuło-
wać po prostu „Aksjologia”. To, że chodzi o aksjologię jako fundament działalności 
DPS-ów, wynika z głównego tytułu omawianego studium. Podobnie rozdział trzeci 
wystarczyłoby zatytułować „Rys historyczny”, rozdział piąty „Założenia programowe”, 
a rozdział szósty „Kadra i mieszkańcy” – bez dodawania za każdym razem „Dom 
Pomocy Społecznej im. Dra Edmunda Wojtyły w Szczecinie”. Przede wszystkim jednak 
recenzent postuluje przemyśleć jeszcze raz sprawę wyodrębniania podsumowania 
i zakończenia w dwie osobne jednostki. Lektura pracy przekonuje, że kwestie poru-
szone w jednej i drugiej jednostce, bez szkody dla całości treści mogłyby znaleźć się 
w jednej jednostce – zakończeniu.

Dobór literatury przedmiotu zasadniczo nie budzi zastrzeżeń: jest adekwatny 
do prowadzonych badań i znalazły się w nim podstawowe pozycje. Można go wszakże 
uzupełnić, choć uzupełnienie nie zmieni prezentowanych wyników badań, będzie 
natomiast dobrze świadczyć o erudycji Autorki. Warto zatem sięgnąć do obszerniej-
szej literatury poświęconej Zgromadzeniu Sióstr Boromeuszek, choć trzeba od razu 
zaznaczyć, że będzie to przede wszystkim literatura w języku niemieckim. Autorka nie 
jest historykiem, nie musi się więc orientować we wszystkich zawiłościach dziejów 
tego zgromadzenia, niemniej warto mieć na uwadze, że w toku historii uformowało się 
sześć zgromadzeń zakonnych odwołujących się do św. Karola Boromeusza jako patrona, 
z czego dwa mają siedzibę w Polsce – siostry boromeuszki „trzebnickie” (od siedziby 
domu generalnego) i siostry boromeuszki „mikołowskie” (także od siedziby domu 
generalnego). Cztery pozostałe zgromadzenia mają siedziby domów generalnych 
w Akwizgranie, Bordeuax, Pradze i Trewirze. Dla porównania dobrze byłoby skorzystać 
z innej literatury traktującej o funkcjonowaniu tego rodzaju placówek, co pozowliłoby 
na pogłębienie zawartych w pracy wniosków (ale – na szczęście – nie na ich zmianę).

Badania własne zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami metodologii takich 
badań, są opracowane poprawnie, mają oparcie w przeprowadzonych ankietach i wy-
wiadach. Wnioski są uzasadnione, może tylko niekiedy wyciągane nazbyt ostrożnie, 
ale nie jest to zarzut, lecz tylko stwierdzenie faktu.

Wartość pracy podnoszą tabele i diagramy, wykonane przejrzyście, zrozumiałe 
w treści i ilustrujące wyciagane wnioski.

W rozprawie Autorka pokazała funkcjonowanie domu pomocy społecznej zarówno 
od strony założeń jak i rzeczywistości faktycznej, w szczególności widzianej oczami 
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pracowników. Praca zatem pozwala na takie zorganizowanie lub przeorganizowanie 
pracy domów opieki społecznej, aby mogły funkcjonować jeszcze lepiej i jeszcze lepiej 
spełniać swe zadania. Oczywiście wnioski takie nie mogą opierać się na przykładzie 
działania jednego domu, ale spostrzeżenia wyniesione choćby z jednego domu po-
zwalają na zbudowanie pełniejszego obrazu całości. Wkład do takiego obrazu całości 
jest niewątpliwym osiągnięciem naukowym Autorki.

Pracy natomiast przed opublikowaniem drukiem – gdyby taka miała nastąpić 
– przydałaby się standardowa obróbka redakcyjno-adiustacyjna. Język wprawdzie 
zasadniczo jest poprawny, a narracja płynna i zrozumiała, ale przydałoby się rozbicie 
niektórych długich zdań złożonych, a już zwłaszcza wyeliminowanie tzw. literówki, 
której jest jednak sporo. Przede wszystkim jednak recenzent postuluje skorygowa-
nie tytułu całości rozprawy na: „Działalność Domu Pomocy Społecznej im. Doktora 
Edmunda Wojtyły w Szczecinie jako forma realizacji pracy misyjnej i charytatywnej”, 
co będzie bardziej zgodne z duchem i naturą języka polskiego.

Pracę Karoliny Ewy Psonka należy ocenić wysoko, jako przykład dobrego pi-
sarstwa z zakresu nauk społeczno-pedagogicznych. Autorka posiadła umiejętność 
prowadzenia samodzielnej pracy badawczej. Studium zasługuje na opublikowanie 
drukiem, jako wnoszące istotne elementy poznawcze. Wskazane wyżej braki czy 
rzeczy do poprawienia nie dyskwalifikują opracowania, lecz są troską o to, by nadać 
mu możliwie optymalną postać.
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