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Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Jarosław Moskałyk1

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

BOŻA MĄDROŚĆ A LUDZKI ROZSĄDEK  
WEDŁUG ANDRZEJA SZEPTYCKIEGO

GOD’S WISDOM AND HUMAN SENSE ACCORDING TO ANDRZEJ SZEPTYCKI

Summary

Undertaking the issue of God’s Wisdom, A. Szeptycki wanted to penetrate its essence and its 
meaning for the created world. However, he put the main emphasis on the attitude of man towards 
this Wisdom from the perspective of human self-realization in life. As a rational being, man retains 
responsibility for opening to all spiritual and nondefinable values coming from God in order to un-
derstand and to justify his aspirations and acting based on life wisdom. The latter, in turn, can only 
be implemented in everyday life when man appeals and relies on God’s Wisdom. 

Keywords: God’s Wisdom, human sense, life wisdom, reasoning, experience, incarnation

Streszczenie 

A. Szeptycki, podejmując zagadnienie Mądrości Bożej, pragnął wniknąć w  jej istotę i  znaczenie 
dla świata stworzonego. Jednak główny akcent położył na stosunku człowieka wobec tejże Mądrości 
w perspektywie jego samorealizacji życiowej. Jako podmiot rozumny zachowuje także odpowiedzialność 
otwarcia się względem każdej wartości niematerialnej i niedefiniowalnej oraz pochodzącej od Boga. A to 
dlatego, żeby móc bardziej zrozumieć i uzasadnić swoje dążenie i postępowanie w mądrości życiowej. Tę 
z kolei może owocnie wcielać w swoją codzienność jedynie przy odwołaniu i czerpaniu z Mądrości Bożej. 

Słowa kluczowe: Boża Mądrość, rozsądek ludzki, życiowa mądrość, rozumowanie, doświad-
czenie, wcielenie 

Wstęp

W  swoich rozważaniach teologicznych oraz kerygmatycznych Andrzej Szep-
tycki (1865-1944) często posługiwał się dialektyką pojęciową i  interpretacyjną  

1 Ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, Zakład Teologii Dogmatycznej, Fundamentalnej i Eku-
menizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; pola zaintere-
sowań badawczych: dziedzictwo teologii wschodniej, problematyka unii brzeskiej i rola wschodnie-
go katolicyzmu w perspektywie ekumenicznej. E-mail: moskalyk@amu.edu.pl.
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z  zamiarem głębszego wyjaśnienia istoty problemu. Tak było również w  odniesieniu 
do określeń: „Mądrość Boża” i  „ludzka rozwaga, rozsądek i  mądrość”. Aby podkre-
ślić zachodzącą między nimi różnicę i  zarazem przeciwstawność, już na wstępie po-
wołał się na jeden z  przykładów wschodniej liturgii, kiedy to przed czytaniem lekcji 
diakon bądź kapłan wygłasza „Оto Mądrość” (Премудрість) i następnie „Uważajmy” 
(Будьмо уважні) – „Оto Мądrość, słuchajmy z uwagą”. (Szeptycki, podobnie jak wie-
lu innych autorów, miał problem z tłumaczeniem starocerkiewnosłowiańskiego słowa 
„Премудрість”, które odnosi się bezpośrednio do Stwórcy i ma trochę inne znaczenie 
niż słowo „Мудрість” , a  trzeba by je przekładać jako – „Pramądrość”, „ Pierwotna 
Mądrość” czy „Najwyższa Mądrość”. Sam jednak używał najczęściej terminu „Mą-
drość”- „mądrość”, gdyż według niego jest on bardziej jednoznaczny i pełny. Przy tym 
uwalnia od wszelkich niewłaściwych skojarzeń w związku z przedrostkiem „pre”, jak 
choćby przemądrzały, wymądrzały, zmądrzały, itd.). Słowo „Mądrość”, według Szep-
tyckiego, od razu uzmysławia obecnym odsłonięcie się przed ludźmi i ich teraźniejszo-
ścią niebios, czego nie są w stanie pojąć, ani w pełni ogarnąć (Шептицький 1978, 9). 
Równocześnie ta Mądrość we wszystkim nad nimi góruje, bo jest pierwszą światłością 
i pozostaje nieskończona. Ona staje się dla ludzi, jak głosił W. Łosski, widzialną cechą 
Boskości, w której Bóg pozwala się poznać. To światło nie należy do porządku intelek-
tualnego, jak oświecenie umysłu rozumiane w sensie alegorycznym i abstrakcyjnym. 
Nie jest także porządku zmysłowego. Jednakże światło to napełnia rozum i duszę, ob-
jawiając się całemu człowiekowi, a  nie jednej tylko jego władzy (Łosski 1989, 198). 
Ludzie zaś w mrokach swojej słabości i ograniczoności mogą jedynie pokornie i z czuj-
nością się przed nim ukorzyć. Będąc pierwszym i szczególnym darem dla człowieka, 
staje się także jego nadzieją w dążeniu do rozwagi i mądrości życiowej. 

1. Blask Bożej Mądrości w Starym Testamencie 

Andrzej Szeptycki podkreślał, że na starotestamentowe teksty o  Bożej Mą-
drości w  części składały się również teksty mesjańskie, które odkrywały prawdę  
o odwiecznym narodzeniu hipostatycznej mądrości Bożego Słowa i udzieleniu się 
ludzkości. Oznacza to, że osoba ludzka stała się dysponentem przymiotu przy-
należnego Bożemu Słowu, który nadaje jej niezwykłej mocy. Dzięki temu może 
czerpać z  niezmierzonej potęgi mądrości, którą obecnie będzie człowieka prze-
nikać sam Chrystus. Mądrość w  Starym Testamencie jest ujmowana w  katego-
riach najwyższych i  niezrównanych z  żadnym materialnym dobrem czy władzą  
(Mdr 7,8-14; Syr 6,30-31). Dlatego należy o nią zabiegać całym sobą oraz troszczyć 
się z dużą dbałością celem zachowania na przyszłość. Bo jest ona niewyczerpanym 
skarbem (Шептицький 1978, 19), a  kto sięga po ten skarb zostaje uczestnikiem 
Bożej prawdy i  dobra. Te zaś prowadzą do pełni wyrażonej w  miłości i  sprawie-
dliwości, których to człowiek potrzebuje na co dzień nie mniej niż wody i chleba. 

Mądrość, zgodnie z  przekazem biblijnym, napełnia każdego, kto posiądzie 
zdolność otwarcia się na nią, wiedzą, pokorą i sprawiedliwością oraz prostotą, lę-
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kiem i prawością drogi życiowej. Dlatego uznanie Jej wyższości jest niczym innym 
niż pozostanie szczęśliwym i  pełnym odwagi do podejmowania dzieł godnych 
uwagi Boga. Ona jest przecież cenniejsza od złota, srebra czy jakichkolwiek dóbr 
(Prz 3,13-15), a poza tym z Nią nie można porównać niczego, czego pragnie czło-
wiek w sensie doczesnym. Jako przedwieczna i niezrównana z żadną przestrzenią 
oraz wyprzedzająca całe stworzenie ma nad nim niezgłębioną przewagę. Przy tym 
jawi się nieustannie jako prawdziwe odbicie światłości wszechmogącego Boga, 
której nie może zasłonić żaden cień (Mdr 7,25). Do Niej można przylgnąć, za-
chowując prostotę serca, dobroci i wiary, a jednocześnie wyzbywając się wszelkiej 
obłudy, fałszu i  podstępu. Wtedy łatwiej zrozumieć, jak wiele dzieli ludzką prze-
biegłość od mądrości Bożej. 

Mądrość Boża, zauważa Szeptycki, stała się ostatecznie Ciałem, aby pozwo-
lić naturze ludzkiej w  niej uczestniczyć. Ten, kto widzi mądrość Bożą, wyjaśniał 
Grzegorz Palamas, „w pewnym sensie sam staje się światłem; jest zjednoczony ze 
światłem i, wraz ze światłem, widzi w pełni świadomie to, co pozostaje ukryte dla 
tych, którzy tej łaski nie mają” (Łosski 1989, 200). Stąd dzięki Duchowi Chrystusa 
człowiek otrzymuje rzeczywisty dostęp do Jej źródła i mocy oraz prawo bycia nią 
owładnięty. Tak, za sprawą Ducha Chrystusa mądrość przenika poszczególne na-
rody, całą ludzkość i wszystkie epoki, ucząc ich właściwej pokory i posłuszeństwa 
wobec nieskończoności. „I  spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i  rozu-
mu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11,2) (Шептицький 
1978, 21). Jej chwała powoduje, że z nieba spływają w dużej obfitości jeszcze inne 
dobra, a nawet niezliczona ich ilość, aby nikt nie odważył się powiedzieć że został 
pominięty w  otrzymaniu choćby małej cząstki dobra wypływającego z  mądrości 
Bożej. Wystarczy jedynie przyjąć, twierdzi Szeptycki, że ta mądrość, a wraz z nią 
dobro i pozostałe wartości niebieskie, jest pierwotnym natchnieniem dla ludzkie-
go postępowania w mądrości. 

2. Obietnica mądrości w Nowym Testamencie 

Słowo mądrość w  Nowym Testamencie otrzymuje wyjątkowe rozwinięcie  
i upowszechnienie. Jego znaczenie wraz z nowym wyzwaniem historio-zbawczym 
nabywa jeszcze większej dynamiki i mocy oddziaływania. Dokonuje się to za spra-
wą osoby Jezusa Chrystusa, który nadaje mu niejako inną perspektywę i sens. Szep-
tycki wskazuje tu przede wszystkim na przymiot mądrości nowotestamentalnej  
w  odniesieniu do wiary i  służby Bogu. „Lecz przed tym wszystkim podniosą na 
was ręce i  będą was prześladować… Będzie to dla was sposobność do składania 
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bo-
wiem dam wam wymowę i  mądrość, której żaden z  waszych prześladowców nie 
będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić” (Łk 21,12-15). Z  tymi ostrzeżeniami  
i  zarazem obietnicą ściśle korespondują słowa Ewangelii św. Marka: „A  gdy was 
poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie mówić; ale 
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mówcie to, co wam w  owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale 
Duch Święty” (13,11). Na potwierdzenie tego przywoływana jest także scena  
z  Dziejów Apostolskich, kiedy to św. Szczepan zostaje postawiony do rozprawy  
z  Żydami: „Nie mogli jednak sprostać mądrości i  Duchowi, z  którego [natchnie-
nia] przemawiał” (6,10). 

Sposób uobecnienia mądrości przybiera teraz zupełnie inny charakter, nie-
jako bezpośredni i  dosłowny. Uzmysławia to wpierw wierzącym, zdaniem Szep-
tyckiego, iż ze względu na wyznanie swojej wiary mogą liczyć na niepostrzeżone 
umocnienie mądrością, która jest prawdziwa i  niezawodna. Dotyczy to również 
całej struktury i  doktryny kościelnej, które stanowią przykład żywej i  mądrej in-
gerencji odgórnej. Chociaż ich fundamentem jest Jezus Chrystus, zostały także 
oddane w podległość i zarządzanie ludzkie oraz nieustannie czerpią z natchnienia 
mądrością nadprzyrodzoną (Шептицький 1978, 25). „Kto bowiem poznał zamysł 
tak, aby mógł Go pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy” (1Kor 2,16). 
Wszystko, co czyni Chrystus, jest Jego darem dla ludzi i dla całego świata, aby też 
cały świat przybliżyć do siebie, „aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali  
w miłości pouczeni ku [osiągnięciu] całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głęb-
szemu poznaniu tajemnicy Boga – [to jest] Chrystusa” (Kol 2,2). 

Szeptycki, rozważając ideę nowotestamentowej mądrości, niekiedy ujmował 
ją w  odniesieniu do osoby ludzkiej jako tajemnicze dziedzictwo Bożej mądrości. 
Tym samym próbował uzasadniać, że człowiek w istocie sam z siebie nie może być 
uszczęśliwiony mądrością, która pochodzi z  innego świata i  pozwala mu poznać 
jakąś cząstkę tajemnicy Boga. W związku z tym powinien on postępować według 
wskazania ewangelisty Łukasza: „Niech będą przepasane biodra wasze i  zapalo-
ne pochodnie. A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy  
z  uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i  zakołacze” 
(12,35-36). Bo tylko ciągła czujność może sprawić, że pojawiający się jakoś znie-
nacka dar mądrości nie ominie człowieka. Jednak ludzkim dramatem jest to, że 
człowiek – nawet wiedząc, o jaki dar tu chodzi – niejednokrotnie nie jest w stanie 
prawdziwie się na niego otworzyć, ani należycie z nim obejść. Za to dosyć często 
przeciwstawia mu swoją głupotę lub brak rozsądku na wzór ewangelicznych pa-
nien (Mt 25,3.8). Tym większe uznanie wzbudzają ci, którzy pozostają w ciągłej go-
towości na przyjęcie Pana, natomiast zasługują na pogardę ci, którzy poznali wolę 
swego Pana, lecz się jej sprzeciwili bądź ją odrzucili (Шептицький 1978, 339-340).

Najważniejsze, przypomina Szeptycki, że przyjęcie albo wzgardzenie da-
rem mądrości ma swoje konsekwencje dla przyszłości, czego w żaden sposób nie 
należy lekceważyć. Mądrość stanowi siłę i  bogactwo, które zapewniają śmiałość  
i odwagę ku pewnemu podążaniu do momentu ostatecznego. Z kolei jej niedosta-
tek rodzi lęk i  obawę przed wszystkim, co ma się zdarzyć w  przyszłości, „…gdyż 
wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a  nie będą mogli. Skoro Pan domu 
wstanie i  drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi  
i wołać: «Panie, otwórz nam!», lecz On wam odpowie: «Nie wiem, skąd jesteście»” 
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(Łk 13,24-25). Jakże wymowna w  tym kontekście jest przypowieść o  mądrych 
budowniczych domu na skale oraz tych nierozsądnych budujących na piasku  
(Mt 7,24-27). 

3. Rozumowanie jako część składowa mądrości 

Zdaniem A. Szeptyckiego, jedną z  podstawowych reguł działania człowieka 
musi być uprzedzająca aktywność intelektu, czyli zasada rozumu oparta o  punkt 
wyjścia (od kogoś) i  punkt dojścia (w  sobie). Dzięki czemu rozum ludzki, po-
dążając drogą rozsądku (rozumowania) skutecznie zmierza do podjęcia decyzji,  
w założeniu najbardziej odpowiedniej (Шептицький 1978, 352). Wprawdzie każ-
dy podchodzi do tego procesu inaczej, lecz nikt nie może pozostać wobec nie-
go obojętny. Myśliciel, wzorując się na pewnych przesłankach sofiologicznej idei 
Włodzimierza Sołowjowa, utrzymywał, iż w  świecie jest wystarczająco dużo po-
wodów, aby mówić o  pochodzeniu rzeczy od Boga, które stanowią o  Jego samo-
objawieniu. Co z kolei prowadzi do uznania, że również ludzki rozum, rozsądek, 
mądrość i działanie mają swoje zapodmiotowanie w Nim. 

Według Sołowjowa, Mądrość-Sofia pozostaje ogniwem łączącym Stwórcę ze 
stworzeniem (Соловьёв 1877-1884, 352). Skoro Sofia jest Boska w swej substancji 
i zarazem stanowi substancję świata, stąd staje się także jego duszą. Mimo, że ma 
naturę Boską i  utożsamia się z  światem wiecznym, to ma również ścisły związek 
z całym stworzeniem i dlatego tworzy wszechjedność wszystkich istot (Moskałyk 
1991, 37). Stwórca, oddzielając siebie od stworzeń, łączy je z Sobą w ten sposób, że 
ma je przed Sobą w absolutnej, doskonałej postaci jako jedność, czyli swoje drugie 
„ja”. To drugie „ja”, to Sofia Boga, Mądrość Boga, idea, w której mocą stwórczego 
słowa począł się świat. Sofia ostatecznie nie jest obrazem w myśli Boga, lecz żywą 
istotą, posiadającą pełnię mocy i czynu, prowadzącą świat do harmonii (Moskałyk 
1991, 38). Podobnie twierdził Paweł Florenski, który w  Sofii upatrywał hiposta-
tyczny system idei Bożych o stworzeniu świata, zaś jej wieloraka obecność w stwo-
rzeniach i  konkretnych zjawiskach uzmysławia jedynie niezwykłość indywidual-
ności ludzkiej (Florenski 2009, 328-330). Ponadto jako idealna substancja może 
spełniać rolę początku i centrum prawdziwego odrodzenia stworzenia. 

Mądrość ze strony człowieka wymaga jednak, uważał Szeptycki, należytej 
wrażliwości w  sensie konsekwentnej uległości zasadzie rozumowania. W  tym 
rozumowaniu nie chodzi wyłącznie o  teoretyczne władanie zasadą, lecz o  wiele 
ważniejsze jest przenikanie nią duszy i całego wnętrza. Od tego zależy jaką praw-
dę ostatecznie człowiek przyjmuje i  postara się być jej wierny do końca. Rozum 
wykonuje zawsze pewną zasadniczą pracę, polegającą na przechodzeniu z jednych 
teorii i twierdzeń do drugich, a dopiero dusza nadaje całemu rozumowaniu wła-
ściwe przeznaczenie finalne. A  więc takie, które będzie odzwierciedlać pełną re-
lacyjność i  niezachwianą łączność z  Mądrością. Równocześnie będzie świadczyć  
o mądrości życiowej, która staje się w dużej mierze rezultatem wyobraźni indywi-



16 KS. JAROSŁAW MOSKAŁYK

dualnej duszy człowieka. Dlatego, jak zauważył Sergiusz Bułgakow, Mądrość Boża 
swój najpełniejszy wyraz otrzymuje w ludzkości oraz może prowadzić ją zarówno 
jednostkowo jak i powszechnie do doskonałości (Bułgakow 2003, 143-148). 

Tylko rozumowanie, na które składa się rozum i  intelekt, całkowicie sprzę-
żone z  duchową dyspozycją człowieka, zapewnia uczciwe i  rzetelne wniknięcie  
w prawdę oraz jej akceptację. Szeptycki dokonuje rozróżnienia między dochodze-
niem do prawdy na podstawie zasad i  reguł wynikających choćby z  uprawiania 
nauk ścisłych, a  dojściem do prawdy i  jej uznanie w  oparciu o  mądrość życiową 
wzmocnioną intuicją wewnętrzną (Шептицький 1978, 353). Autentyczna mą-
drość poszukuje zawsze należytego kierunku do osiągnięcia celu, w  czym rozu-
mowanie spełnia istotną rolę pośrednią. Przewodnią cechą mądrości jest przewi-
dywalność i gotowość przystosowania do codziennych wyzwań. Właśnie ta prze-
widywalność i otwartość na ciągle nowe zadania stanowi wyraz inspiracji samego 
Boga. Ona czyni całościowe rozumowanie człowieka i  środki podejmowane do 
zdobycia celu bardziej odpowiednie i spełniające wyższe normy moralne. 

4. Oparcie na doświadczeniu 

Każda decyzja ludzka wymaga poważnego namysłu i rozważenia, aby móc traf-
nie i z pożytkiem podjąć ważny krok życiowy. W tym procesie niezastąpioną rolę od-
grywa mądrość oparta na doświadczeniu, w którym wielostronnej analizie są podda-
wane dobre i  słabe strony różnych rozwiązań. W  dążeniu do celu, uważa Szeptycki, 
decydujące znaczenie spełniają takie czynniki, jak wiedza, rozwaga i powściągliwość 
(Шептицький 1978, 363). Aby móc podejmować jakiekolwiek plany czy projekty na 
przyszłość trzeba odwoływać się do zdobytej wiedzy i  umiejętnie ją wykorzystywać. 
Jest to rzeczywistość, która dzieje się w rozległej przestrzeni czasowej i rozwija się na 
gruncie doświadczenia. Dopiero wówczas pozwala na coraz odważniejsze i skuteczne 
decyzje, a  zarazem ogranicza ich przypadkowość oraz błędność. W  tym sensie speł-
nia się szczególna sofizacja człowieka, gdyż przyjmuje on na siebie większą odpowie-
dzialność za własne czyny. Jednocześnie zachowuje świadomość, że został powołany 
do współdziałania z  innymi. A  jako uczestnik życia Bożego jest przede wszystkim 
wezwany do współdziałania z  Nim. Ogólny stosunek między pierwiastkiem boskim  
a  stworzonym, sofizacja in actu, określa Bułgakow jako łaskę we wszystkich znacze-
niach tego pojęcia (Булгаков 1945, 275; Kozłowski 1988, 174). Dzięki człowiekowi 
dokonuje się asymilacja życia Bożego w całym stworzeniu. Choć on sam przechodzi 
różne fazy i stopnie doświadczenia spotkania z Bogiem, to – występując jako pośred-
nik – jest niezastąpionym ogniwem zbliżenia wszystkiego do Niego. 

Najpewniejszą formę poznania sensu zespolenia pierwiastka boskiego i ludz-
kiego stanowi w  tym świecie Kościół. W  nim bowiem dokonuje się przez Ducha 
Świętego nadprzyrodzona symbioza życia Bożego i ludzkiego, którą niektórzy teo-
logowie wschodni nazywają Bogoczłowieczeństwem (S. Bułgakow, M. Afanasjew, 
G. Florowski i inni). Ponadto realizuje się tu i teraz w stosunku do ludzi jako za-
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sługujących na ufność szczególnych relacji. Według Bułgakowa, Kościół jest orga-
nizmem, żywą wielojednością, o charakterze diadycznym, czyli diadycznym obja-
wieniem Logosu i Ducha Świętego. To sprawia, że jest on znakiem życia Boskiego, 
Boską Sofią, z którą człowiek może się w pełni identyfikować i z niej czerpać do-
świadczenie duchowe (Булгаков 1945, 178-180). W sofiologicznym spojrzeniu na 
Kościół przełamuje się wszelkie trudności związane z  dostępem do pełni, to jest 
przenikania życiem Bożym wszystkich i  wszystkiego. Dlatego ontyczna jedność, 
która cechuje wszystkich wierzących w  Ciele Chrystusa, jest wspaniałym zadat-
kiem przebóstwienia. 

W  Kościele, jako przestrzeni świętej, spełnia się niewidzialny proces syner-
gizmu. Inaczej mówiąc, sfera życia Boskiego przenika do ludzkości i  ją niejako 
wznosi na inny poziom refleksji świadomościowej, dając zarazem głębsze uczest-
nictwo w  tym, co należy do świata Boskiego. Dlatego, rozpatrując tę rzeczywi-
stość od strony egzystencjalnej, synergizm jest aktem, w  którym Bóg wychodzi 
naprzeciw i ofiaruje się ludzkości, człowiek zaś w sposób nieskrępowany stara się 
nań odpowiedzieć bądź zachowuje milczenie. „Z  Niego całe Ciało – zespolone  
i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków sto-
sownie do jego miary – przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości” 
(Ef 4,16). I choć to przenikanie pozostaje nieuchwytne, to stanowi pewien realny 
symbol zbliżenia różnych kategorii, w  czym człowiek uzyskuje największy udział 
w postaci wewnętrznego doświadczenia. 

Ten typ doświadczenia, według Szeptyckiego, uczy człowieka całkiem innego 
podejścia do celów życiowych oraz powściągliwości w użyciu środków. Mając na 
uwadze zjawisko synergizmu, bardziej i częściej uwzględnia on w swoim postępo-
waniu zasadę ogólnoludzkich norm etyczno-moralnych. Natomiast w  sytuacjach 
nadzwyczajnych, a więc złożonych co do oceny, posługuje się regułą tzw. γνώμη, 
czyli decyduje w oparciu o prawo naturalne. Ogromne znaczenie posiada tu osobi-
sta mądrość życiowa, która zwykle nakierowuje jednostkę na postępowanie zgod-
ne z  własnym sumieniem. Ponieważ każdy musi większość decyzji podejmować 
sam (μόνος), stąd czyni to indywidualnie, lecz w otwartości na intuicję spoza sie-
bie, oraz w przekonaniu o ich słuszności. Zupełnie inaczej wygląda stosowanie ży-
ciowej mądrości w wymiarze społecznym, to jest w odniesieniu do rodziny, wspól-
noty, narodu, itd. Wówczas do głosu powinien dojść rodzaj zbiorowej mądrości 
ekonomicznej, a  więc mającej na celu dobro ogółu i  to w  sensie prawidłowego 
zarządzania domem (οίϰος). Pozostaje jeszcze trzecia kategoria, kiedy dla dobra 
państwa, ludzkości czy świata należy się posłużyć ogólną mądrością polityczną 
(πόλις) (Шептицький 1978, 364). 

Wszystkie te rodzaje mądrości, a  także inne niewymienione lecz korespon-
dujące z  wyżej wskazanymi, w  pojęciu Szeptyckiego, nabierają odpowiednie-
go kształtu i  mocy w  odniesieniu do wzorca synergizmu eklezjalnego, gdzie jest 
trwale udoskonalany zmysł dwustronności, relacyjności i  wewnętrznego przeni-
kania. Dzięki prawdziwemu utożsamieniu ze wspólnotą eklezjalną dokonuje się 
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przemiana jednostki, a  także jej percepcji zależności i  współdziałania z  innymi 
(Шептицький 1978, 366). Tutaj kryterium mądrości życiowej przechodzi swoisty 
próg weryfikacji i  głębszego samospełnienia. W  związku z  tym efektowniej od-
działuje na sposób postępowania osoby względem różnych wyzwań. 

5. Praktyczne wcielenie 

Według Szeptyckiego, człowiek praktycznie może się posiłkować różnymi 
formami mądrości naukowej, które mają także swoje umocowanie w  dziejowej 
idei filozoficznej. Pośród najbardziej znanych wymienia on dialektyczną, reto-
ryczną i  fizyczną. Oczywiste, iż do tego potrzeba odpowiedniego przygotowania 
i niewątpliwie dużej zręczności intelektualnej. Niemniej umiejętność wykorzysta-
nia tego środka stwarza istotną przewagę w  dyskusji i  wnioskowaniu. Wyjaśnia-
jąc znaczenie poszczególnych form mądrości, Szeptycki twierdzi, iż walorem my-
ślenia dialektycznego jest oparcie na pewnych hipotezach, a  nie zaś na twardych 
argumentach, dzięki czemu nie osiąga się pewności, lecz prawdopodobieństwo. 
Pozwala to, przynajmniej w niektórych sytuacjach, zachować większe uznanie wo-
bec podejmowanych opinii, ocen czy stanowisk. Z kolei myślenie retoryczne, które 
polega bardziej na przypuszczeniach i  prowadzi do hipotez, bazuje na słabszych  
i  mniej przekonywających podstawach prawdopodobieństwa. Funkcja takiego 
myślenia może raczej spełniać rolę pośrednią oraz inspirującą dla rozważań na-
tury spekulatywnej. Wreszcie myślenie fizyczne (racjonalne) stawia na duży rygor 
w  procesie rozumowania oraz używa zasad ściśle matematycznych i  naukowych 
(Шептицький 1978, 365). Podejście owo charakteryzuje wysoko poziom jasności 
i pewności badawczej, ponadto widoczny konkret docelowy. 

Wszystkie te trzy stopnie rozumowania, uważa Szeptycki, choć symbolizują 
teoretyczny wymiar myślenia, to mają także przeznaczenie praktyczne. Dowodem 
na to może być postępowanie podczas poszukiwania najwłaściwszych rozwiązań ży-
ciowych. Wówczas stosuje się przeważnie zasadę: pewności nie mam, ale posiadam 
pewne przesłanki rozumowe, by uznać że tak musi być (myślenie dialektyczne); do-
myślam się, że prawdopodobnie tak musi być, lecz nie mam ku temu pewnego ani 
nawet cząstkowego dowodu (myślenie retoryczne); wiem, jestem tego pewny, gdyż 
mam określone dowody (myślenie fizyczne) (Шептицький 1978, 365). Wszakże, 
rozmyślając o sprawach ludzkich, człowiek niejednokrotnie dochodzi do przeświad-
czenia o swojej niewystarczalności czy bezradności. Wtedy nawet rodzaj pewności 
osiągnięty na drodze wypracowanego sytemu rozumowania nie daje absolutnej 
gwarancji zdobycia celu. Natomiast pojawia się potrzeba wsparcia kogoś drugiego 
oraz otrzymania umocnienia w postaci jego rady. Jest to dar, który okazuje się być 
nieodzowny zarówno w odniesieniu do naszych decyzji jak i postępowania. 

W  Piśmie św. jest mowa o  ludziach dobrej rady (1Mch 2,65), którzy speł-
niają szczególną rolę w towarzyszeniu innym w rozważnym życiu. Oni występują 
niejako jako posłańcy z  nieba, aby prowadzić posłusznych do dobrych wyborów 
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doczesnych i do tych o znaczeniu przyszłym. Jakkolwiek w człowieku istnieje na-
turalna skłonność do przyzywania pierwiastka nadprzyrodzonego w  swoim ro-
zumowaniu i  postępowaniu, to równie mocno prześladuje go żądza uwolnienia 
od tegoż pierwiastka. Dopiero obecność oraz inspiracja kogoś drugiego pomaga  
w zachowaniu stałych więzi z nadprzyrodzonością. W tym przejawia się także od-
działywanie innej mocy, którą trzeba nazwać natchnieniem Ducha Świętego. Jego 
niepostrzeżony dar spełnia tu nadrzędną rolę, jak głosił św. Tomasz, gdyż oświeca  
i  napełnia wiarą ludzki rozum oraz porusza do głębi duszę (Summa Theologica 
II, II 52 art. 2). Wpływ Ducha nie jest jednorazowy lub cząstkowy, ale całkowity  
i pełny. Dlatego przenikając ludzki intelekt, pozwala przede wszystkim na prawi-
dłowość rozumowania, a następnie porządkuje praktykę życia. 

Szeptycki, pozostając częściowo pod wpływem scholastycznej wizji o rozumo-
wym potencjale twórczym osoby, jednocześnie znajdował się pod dużym wrażeniem 
wschodniej inspiracji misteryjnej, według której to Duch Święty, będąc źródłem 
nieskończonych darów, odnawia naturę ludzką, dając jej możliwość stałych relacji 
z Bogiem. „Jest On w pełni obecny w każdym i wszędzie. ... jest obecny w każdym 
z  tych, którzy Go otrzymują, tak jakby był dawany tylko jemu samemu, a  jednak 
wylewa On na wszystkich całą łaskę, z której korzystają wszyscy uczestnicy na miarę 
swej własnej pojemności, gdyż nie ma miary dla możliwości Ducha” (Chryzostom,  
PG 32, 108-109) . Jeśli Duch przenika każdego człowieka i całą rzeczywistość stwo-
rzoną, to niewątpliwie w wyjątkowy sposób udziela się On ludzkiemu intelektowi, by 
następnie przeobrażać ludzkie działanie w mądrość życiową. Jednak odbywa się to 
zawsze wtedy, utrzymuje Szeptycki, gdy dyspozycja intelektualna znajdzie właściwe 
przełożenie i odbicie w praktyce życiowej (Шептицький 1978, 367). 

6. Akty sprzeczne z życiową mądrością

Szeptycki dokonuje zasadniczego rozróżnienia między ludzkimi aktami 
sprzecznymi z Mądrością Bożą a mądrością życiową, choć jedne i drugie określa 
jako stanowiące głupotę i brak zdrowego rozsądku w ocenie własnej sytuacji. Jeśli 
człowiek przekornie sprzeciwia się Mądrości Bożej, to oznacza, że nie poznał i nie 
otworzył się na prawdę objawioną. Ona bowiem ukazuje Mądrość jako najwyższy 
przymiot natury Boga, a zarazem odnosi się do drugiej Osoby Bożej. Dzięki temu 
można dojść do samej istoty Objawienia Bożego oraz dotknąć najgłębszych ta-
jemnic Boga (Шептицький 1978, 129), w rezultacie zaś zrozumieć oddziaływanie 
Mądrości Bożej, aby przeniknąć duszę i umysł najwyższym przymiotem. Odmowa 
Jej przyjęcia wiąże się zwykle z  utratą rozsądku i  umiaru w  stosunku do siebie  
i innych. „Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. 
Głupstwem mu się to wydaje i  nie może tego poznać, bo tylko duchem można 
to rozsądzić” (1Kor 2,14). Wszakże jest to akt dobrowolny oraz związany z istotą 
ludzkiego bytowania i działania, przy czym obarczony ogromnym ryzykiem oso-
bistej izolacji i utraty perspektywy przyszłej. 
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Odrzucenie najwyższego przymiotu spycha człowieka w  swoistą przepaść 
braku życiowego rozsądku (inconsideratio) i  ciągłej zmienności (inconstantia).  
W  tej sytuacji najbardziej obciążającymi ludzką wiarygodność konsekwencjami 
są oszustwo (dolus) i podstęp (fraus), które przeważnie prowadzą do swawoli (lu-
xuria) i zachłanności (avaritia) (Шептицький 1978, 375). Czy można się uwolnić 
samemu od zapętlenia w  obłudzie? Tylko wówczas, wyjaśnia Szeptycki, gdy ze-
chce się całkiem poważnie przyjąć radę osób drugich oraz zrozumieć brak rozwagi  
w czynach spowodowanych błędną oceną swej wolnej woli, co ostatecznie powo-
duje pogrążenie w grzechu (Шептицький 1978, 375). Niegodziwe postępowanie 
zazwyczaj uprzedza lekceważący stosunek wobec procesu myślowego i odwołania 
do rozsądku. Jeśli taka postawa staje się normą, oznacza to, że została zaakcepto-
wana jako zwykły styl życia. Ona prowadzi do uległości złym przyzwyczajeniom 
(niedbałość, obojętność, zarozumiałość, itd.) oraz utraty prawdziwego motywu 
rozwagi w działaniu codziennym (staranność, cierpliwość, pokora, itp.). 

Niewątpliwie zupełnie inny wymiar posiada brak rozsądku jako styl życia in-
dywidualnego niż jego brak i uznanie tego braku jako dopuszczalny model życia 
na gruncie rodzinnym czy społecznym. Również skutki oraz zakres i siła oddzia-
ływania na ogólną postawę ludzką są tu nieproporcjonalne wobec tego indywi-
dualnego. Rozważając problem w  kategoriach moralnych, nie sposób przeoczyć 
związanej z  tym winy osobistej czy społecznej. Ta z  kolei powoduje cierpienie 
jednostkowe bądź powszechne, gdyż każde zaniechanie w  sferze rozsądku ro-
dzi zło i  wprowadza chaos we wzajemne relacje. To wszystko oddala człowieka 
od ewangelicznej idei światłości życia, a  zarazem wpycha go w  krąg ciemności, 
chłodu, zniewolenia i  bezsensu. Najgorsze, jak zauważył P. Evdokimov, że dzisiaj  
w  społeczeństwach europejskich to „zaklinowanie” w  ciemności nabrało charak-
teru powszechnego i  stało się czymś naturalnym, blisko związanym z  ludzkim 
życiem. Trwale utrzymuje je w  uścisku niejako niezauważalnie, obezwładniając 
umysły, krępując serca i  powodując całkowitą bierność w  poszukiwaniu jasności 
(Evdokimov 1996, 149). 

„Jest droga, co komuś zdaje się słuszna, lecz w  końcu prowadzi do zguby”  
(Prz 14,12), dlatego jest niezmierne ważne, według Szeptyckiego, aby nabyć zdol-
ność panowania nad własną afektywnością czy pożądliwością. Gdyż one prowa-
dzą najczęściej do zakłócenia rozsądku i  stałości duszy (Шептицький 1978, 379).  
W tym wydaje się być nieodzowny wspomniany już atrybut rady, który przysparza 
spokoju i opanowania w działaniu. Chodzi tu nie tylko o wysłuchanie rady drugich, 
ale także tej wypływającej z wnętrza człowieka. Tę zaś teologia wschodnia utożsamia 
z wewnętrzną intuicją, stanowiącą przykład harmonii rozumu i ducha osoby wierzą-
cej. Intuicja nie jest jakąś „wizją”, ponieważ zawiera w sobie relacje z innym, dzięki 
czemu pozwala zrozumieć sens każdego ruchu życiowego nie tyle poznaniem jako 
myślą, ile poznaniem żywym, czyli „wiedzą życiową” (Špidlik 2003, 93). Prawdziwe 
zaufanie intuicji prowadzi zawsze do właściwego wyboru i  dojrzałej mądrości ży-
ciowej. Drugim istotnym atrybutem jest rzetelna ocena wszystkich uwarunkowań  
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i konsekwencji, czemu staje niejednokrotnie na przeszkodzie powierzchowność i po-
śpiech. Tutaj jest potrzebna duża cierpliwość, która prowadzi do „przemiany serca”  
i harmonijnego rozwoju człowieka nie tylko w określonej chwili, lecz przez całe życie 
(Špidlik 2003, 347-348). W  związku z  „historyczną” dynamiką rozwoju trzeba się 
ciągle mierzyć z niestałością i upadkiem, jak też odnową i nawróceniem. To wymaga 
dużej odwagi, którą paraliżuje niejednokrotnie niepewność oraz zmienność decyzji. 
W tej sytuacji należy pozostawać zawsze przy nadziei, jak wyjaśniał S. Bułgakow, że 
wypełniając treści Mądrości Bożej w  świecie empirycznym, nie dokonuje się tego  
w jednym momencie, lecz przez długotrwały i mądry wybór treści Sofii istniejącej  
w całej historii świata (Булгаков 1933, 101-105). 

Zakończenie 

Ponieważ idea „Bożej Mądrości” w relacji do życiowego rozsądku człowieka 
zawsze mocno intrygowała Szeptyckiego, postanowił on wypracować na ten temat 
własny punkt widzenia. I  choć tutaj mógł być przedstawiony jedynie jego zarys, 
to mimo to wydaje się on wzbudzać duże uznanie w  sensie pogłębionej analizy 
egzegetyczno-praktycznej, filozoficzno-teologicznej i obiektywno-moralnej. Szep-
tycki bowiem za każdym razem, gdy podejmował refleksję o oddziaływaniu Sofii 
Bożej na zmysł ludzkiej mądrości życiowej, czynił to w oparciu o szerszy kontekst 
naukowy i religijny. Według niego, jakkolwiek te dwie płaszczyzny cechuje nieco 
inny sposób i  zasady postrzegania samego zjawiska, czyli rozumowy i  duchowy, 
to wychodzą sobie one naprzeciw i w wielu aspektach się dopełniają. Tym samym 
tworzą wspólną przestrzeń dla percepcji Sofii jako jednej z nadrzędnych wartości 
w życiu osoby ludzkiej. 
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DIVINE MERCY IN THE LIFE AND SERVICE OF ST. JOHN BOSCO

Summary

The article is an attempt at presenting the spirituality and attitude of mercy in the life  
of St. John Bosco, the founder of the Society of St. Francis de Sales (the Salesians), in the perspective 
of the Holy Year of Mercy celebrated by the whole Church in the year 2015/2016. The first part of the 
article raises the issue of experiencing mercy from God and people by St. John Bosco. The second part 
discusses the ministry of mercy which the Saint performed as a priest as well as the Father and Teacher 
of the youth. The last part constitutes a quest for the topicality of mercy with regard to the contempo-
rary process of upbringing children and youth in the Salesian charism established by St. John Bosco.
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Streszczenie

Artykuł jest próbą ukazania duchowości i postawy miłosierdzia w życiu św. Jana Bosko zało-
życiela Towarzystwa św. Franciszka Salezego (salezjanów) w odniesieniu do obchodzonego w całym 
Kościele w  2015/2016 roku – Roku Miłosierdzia Bożego. W  pierwszej części artykułu poruszona 
została kwestia doświadczania miłosierdzia od Boga i ludzi w życiu św. Jana Bosko, w drugiej nato-
miast pełniona przez Świętego, jako kapłana oraz Ojca i  Nauczyciela młodzieży, posługa miłosier-
dzia. Ostatnia część stanowi ukazanie rozumienia miłosierdzia w  dzisiejszym wychowaniu dzieci 
i młodzieży w charyzmacie salezjańskim, którego wzór pozostawił św. Jan Bosko. 

Słowa kluczowe: św. Jan Bosko, miłosierdzie, duchowość, spowiedź św., wychowanie

Wstęp

W trzecim roku swojego Pontyfikatu , 11 kwietnia2015 roku, w wigilię Święta 
Bożego Miłosierdzia Ojciec Święty Franciszek bullą Misericordiae Vultus ogłosił 
nowy rok liturgiczny 2015/2016 rokiem Miłosierdzia Bożego. W  drugą roczni-

1 Ks. Bartłomiej Polański SDB, mgr lic. – absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie, doktorant na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w zakresie teologii du-
chowości, duszpasterz. Zainteresowania naukowe: duchowość salezjańska, kapłańska i zakonna, spo-
wiednictwo. E-mail: bpolan@op.pl. 
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cę wyboru na Stolicę Piotrową 13 marca 2015 roku w  swoim przemówieniu do 
wiernych w  trakcie nabożeństwa pokutnego, któremu przewodniczył w  Bazylice  
św. Piotra w Watykanie papież powiedział: „Drodzy bracia i siostry. Często myśla-
łem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannic-
two bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawróce-
nia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego 
ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Chcemy 
przeżywać go w świetle słów Pana: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miło-
sierny» (Łk 6,36)” (Franciszek 2015a).

Rok Jubileuszu, zgodnie z  życzeniem papieża, rozpoczął się 8 grudnia 2015 
roku w  święto Niepokalanego Poczęcia NMP uroczystym aktem otwarcia Drzwi 
Świętych i przejściem najpierw przez Bramę Bożego Miłosierdzia w Rzymie, a na-
stępnie przez Bramy w wyznaczonych kościołach jubileuszowych na całym świe-
cie. Jubileusz zakończył się natomiast 20 listopada 2016 roku w Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata. 

To był także szczególny rok dla narodu polskiego przeżywającego 1050-lecie 
przyjęcia chrztu świętego. Rocznica ta stała się niepowtarzalną okazją do odno-
wienia w  Polakach tożsamości chrześcijańskiej, której wciąż zagrażają m.in.: let-
niość, ateizm, laicyzacja czy sekularyzacja. Był to również rok szczególny dla każ-
dego chrześcijanina: rok łaski i miłości okazywanej naszym bliźnim w uczynkach 
miłosierdzia względem duszy i ciała. Jak zaznacza papież Franciszek: „Uczynki te, 
to sposób na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w  obliczu dramatu 
ubóstwa, a także możliwość na coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubo-
dzy są uprzywilejowani przez Boże miłosierdzie” (Franciszek 2015b, 15).

Podejmując temat miłosierdzia, należy najpierw zadać podstawowe pytanie: 
czym jest miłosierdzie? Jak naucza papież Franciszek: „Miłosierdzie to jest słowo, 
które objawia Przenajświętszą Trójcę, to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg 
wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka 
w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, któ-
rego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, 
ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń 
naszego grzechu” (Franciszek 2015b, 2). Słownik teologiczny dodaje że: „Miłosier-
dzie jest gotowością przyjścia z pomocą temu, kto znajduje się w potrzebie. […] 
Miarą miłosierdzia ludzkiego nie jest wielkość uczucia, lecz konkretne jego dowody” 

(Mały słownik teologiczny 1996, 234). Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku o mi-
łosierdziu napisała: „Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem, w miłości się 
poczyna, w miłosierdziu się przejawia” (Kowalska 2003, 223). Tak rozumiane miło-
sierdzie ma owocować w życiu człowieka miłością do Boga i bliźnich.

Papież Franciszek w Misericordiae Vultus wspomina i daje za przykład świę-
tych i błogosławionych, którzy uczynili z miłosierdzia swoją misję życia. Uprzywi-
lejowane miejsce wśród nich zajmuje Matka Boża – Matka Miłosierdzia (Franci-
szek 2015b, 24). Ojciec Święty wskazuje także na św. Jana Pawła II – papieża miło-
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sierdzia (Franciszek 2015b, 11) oraz na wielką apostołkę miłosierdzia, św. Faustynę 
Kowalską, która została wezwana do wejścia w  głębokości Bożego miłosierdzia 
(Franciszek 2015b, 24).

Odnosząc się do przeżytego Roku Miłosierdzia, warto także pochylić się 
nad duchowością i postawą miłosierdzia św. Jana Bosko, założyciela Towarzystwa  
św. Franciszka Salezego (salezjanów). W pierwszej części artykułu poruszona zo-
stanie kwestia doświadczania miłosierdzia od Boga i ludzi w życiu św. Jana Bosko, 
w drugiej natomiast pełniona przez Świętego posługa miłosierdzia. Ostatnią część 
stanowić będzie ukazanie rozumienia miłosierdzia w  dzisiejszym wychowaniu, 
którego wzór pozostawił św. Jan Bosko.

1. Doświadczanie miłosierdzia w życiu św. Jana Bosko

Zagadnienie doświadczania Bożego miłosierdzia w życiu św. Jana Bosko, uro-
dzonego 16 sierpnia 1815 roku w Becchi nieopodal Turynu, jest bardzo szerokie. 
On sam, w spisanych pod wpływem zachęt papieża Piusa IX Wspomnieniach Ora-
torium św. Franciszka Salezego od 1815 do 1855, dwukrotnie używa wprost wyra-
żenia «Boże miłosierdzie». Pierwszy raz, gdy wspomina śmierć swojego ojca Fran-
ciszka, pisze: „Nie miałem jeszcze dwóch lat, kiedy miłosierny Bóg dotknął nas 
bolesnym nieszczęściem. Kochany ojciec, który był człowiekiem silnym, w  pełni 
wieku, pewnego dnia powróciwszy z pracy do domu cały spocony, nie zważając na 
to, wszedł do zimnej piwnicy. Wkrótce potem dostał wysokiej gorączki i  poważ-
nego zapalenia płuc. Wystarczyło kilka dni, aby znalazł się u kresu życia. Zaopa-
trzony zgodnie z praktyką sakramentem chorych polecił mamie, aby miała ufność 
w Bogu. Zakończył życie 12 maja 1817 roku, mając 34 lata” (Bosco 1991, 30).

Stratę męża i ojca rodzina Bosko odczytała przez pryzmat Bożego miłosier-
dzia, wspominając, że Franciszek Bosko polecił przed śmiercią swojej żonie Mał-
gorzacie, aby ufała Bogu. Czytając dalsze dzieje życia Jana Bosko i  jego rodziny, 
zauważyć można, jak wielokrotnie na skutek trudnych doświadczeń życiowych, 
biedy i głodu, jakie wówczas panowały we Włoszech, nie zapominają o ojcowskim 
testamencie i ufają w opiekę Bożej Opatrzności. 

Jako dziecko Janek Bosko przy boku swojej mamy uczył się modlić, pracować 
oraz okazywać szacunek drugiemu człowiekowi. Zasadą Małgorzaty Bosko było 
czynić wszystkim dobrze, a jej dom był prawdziwym azylem dla podróżnych (Le-
moyne 1968, 95-98). Dlatego młody Janek miał okazję niejednokrotnie zobaczyć 
swoją matkę, jak świadczyła uczynki miłości względem tych, którzy przychodzili 
do ich domu prosić o pomoc. Szczególnym przejawem miłości były momenty, gdy 
matka Małgorzata, nie mając funduszy na dostateczne wykarmienie swojej rodzi-
ny, dzieliła się z głodnymi chlebem (Auffray 2001, 9-10). Serce matki pełne miło-
ści, jej oczy dostrzegające drugiego człowieka, ręce niosące miłosierdzie względem 
bliźnich i otwarte drzwi domu rodzinnego pozostawiły w Janku trwały ślad, który 
pielęgnował i przeszczepił do swojej posługi kapłańskiej i dzieł salezjańskich. 
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Szczególne doświadczenie miłości i  opatrzności Bożej w  życiu św. Jana Bo-
sko miało miejsce w  1824 roku. W  wieku dziewięciu lat przeżył on sen, będący 
zapowiedzią jego życiowej misji w  Kościele i  w  dziele zbawienia. Sen ten został 
później nazwany «spełnionym snem» (Bosco 1946, 22-26). Zobaczył w nim Janek 
Jezusa i Maryję oraz gromadę bijących się chłopców, którzy najpierw zamienili się 
w zwierzęta drapieżne, a później stali się łagodnymi barankami i pasterzami. Sen 
nie był wtedy jeszcze przez niego zrozumiany, pozostając jednak w  sercu Janka 
wraz ze słowami Jezusa „nie biciem, ale łagodnością i miłością będziesz musiał po-
zyskać w nich przyjaciół” (Zerbino 2004, 10-12), rozpoczął się w nim wypełniać. 

W  Wielkanoc 1826 roku w  kościele parafialnym w  Castelnuovo Jan Bosko, 
przygotowany od strony duchowej przez swoją mamę, przystąpił do spowiedzi 
świętej i  pierwszej komunii świętej. Chociaż w  archidiecezji turyńskiej dopusz-
czano dzieci do tych sakramentów po raz pierwszy w  wieku 12-13 lat, to ksiądz 
proboszcz, biorąc pod uwagę prośbę matki Janka oraz jego przygotowanie i  doj-
rzałość, zgodził się, aby przystąpił on do Stołu Pańskiego, mając niespełna 11 lat. 
Jak wspominał po latach św. Jan Bosko, z tego wydarzenia, podczas którego po raz 
pierwszy doświadczył miłosierdzia Bożego w  sakramencie pokuty i  Jego miłości 
w Ciele i Krwi Chrystusa, zapamiętał słowa matki: „Jestem pewna, że tego ranka 
Bóg rzeczywiście wziął w posiadanie twoje serce. Obiecaj Mu, że pozostaniesz do-
bry i  czysty do końca życia. Przystępuj często do komunii świętej, lecz strzeż się 
świętokradztwa i  dlatego spowiadaj się szczerze i  często. Bądź posłuszny, wypeł-
niaj chętnie obowiązki religijne i unikaj jak możesz złych kolegów” (Auffray 2001, 
12). O tych pięknych radach Jan Bosko pamiętał i uczył ich swoich wychowanków.

Lata upływały, a Opatrzność i miłość Boża pomagała Janowi Bosko w dalszym 
ciągu realizować powołanie kapłańskie, które się w nim zrodziło. Głównymi trudno-
ściami w  zdobyciu koniecznego do tego wykształcenia były: sprzeciw najstarszego 
brata Antoniego i  ubóstwo rodziny Bosko. Z  pierwszym problemem Janek pora-
dził sobie za wstawiennictwem matki Małgorzaty, pomagając na miarę swoich sił 
w pracy na roli braciom Antoniemu i Józefowi. Do pokonania drugiej trudności Bóg 
zesłał mu osobę starszego kapłana Józefa Calosso, który zgodził się nieodpłatnie go 
uczyć. Z czasem ksiądz Calosso stał się dla Janka przyjacielem i powiernikiem, któ-
rego obdarzał całkowitym zaufaniem. Jak wspominał ksiądz Bosko: „Wtedy właśnie 
doświadczyłem, co to znaczy mieć ojcowskiego przyjaciela i zaufanego przewodnika 
[…]. Ksiądz Calosso dał mi odczuć, jak piękne jest świadomie przeżywane życie 
duchowe” (Goetsch 2007, 39-40). Niestety te piękne chwile trwały krótko, 21 listo-
pada 1830 roku ksiądz Calosso zmarł, pozostawiając Jankowi wskazania, w których 
zabraniał mu podejmowania pokuty i umartwienia nieodpowiednich do jego wieku, 
a także polecał regularne przystępowanie do sakramentów świętych, praktykowanie 
rozmyślania i czytanie duchowe (Goetsch 2007, 40).

Od tej pory losy Jan Bosko zdają się być w jego rękach, ale wciąż powierzane 
są Bożej opiece. Jako młodzieniec późniejszy Święty znalazł pracę u rodziny Moglia, 
samodzielnie uczył się, czytał książki, a od 1831 roku rozpoczął naukę w gimnazjum 
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w Chieri, zaś w kwietniu 1934 został przyjęty do postulatu franciszkanów. Rok póź-
niej podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego w Chieri, które zakoń-
czył przyjęciem święceń kapłańskich 5 czerwca 1841 roku w  Turynie. W  każdym 
ważnym momencie życia św. Jana Bosko obecna była przy nim jego matka. Również 
wtedy, na rozpoczynającą się drogę kapłańską swojego syna, nakreśliła mu głębo-
ki program jego posługiwania w  słowach: praca, cierpienie i  apostolstwo, ubóstwo 
(Wirth 2009, 40). Spoglądając na późniejsze jego życie, można zauważyć, że wszyst-
kie te dobre i święte rady swojej matki nosił w sercu i według nich żył.

Omawiając pierwszy etap życia św. Jana Bosko – od urodzenia do przyjęcia 
święceń kapłańskich – należy jeszcze uwzględnić wspomniany na początku drugi 
moment, w którym ksiądz Bosko przywołuje wprost termin «Boże miłosierdzie». 
Czyni to, przebywając jeszcze w  seminarium, kiedy umiera jego przyjaciel Aloj-
zy Comollo. Jakiś czas przed tym wydarzeniem kleryk Bosko i  kleryk Comollo 
obiecali sobie, że ten, który pierwszy z nich zostanie powołany do wieczności, po-
wróci, aby przynieść drugiemu wiadomość z  tamtego świata. Na skutek choroby  
2 kwietnia 1839 roku umarł Alojzy, a w nocy z 3 na 4 kwietnia o północy, jak opisał 
to ksiądz Bosko we swoich wspomnieniach: „[…] rozległ się potworny hałas i sło-
wa Alojzego: Bosko jestem zbawiony” (Bosco 1990, 62-66). Wydarzenie to miało 
ogromne znaczenie w życiu Ojca i Nauczyciela młodzieży. W nawiązaniu do tego 
napisał: „Nigdy bym nie radził innym podejmowania tego typu umów. Bóg jest 
wszechmocny. Bóg jest miłosierny. Zwykle nie zwraca uwagi na takie umowy, ale 
czasami jednak w swym nieskończonym miłosierdziu pozwala, aby się wypełniły, 
jak to miało miejsce w opisanym wydarzeniu” (Lemoyne 1968, 279).

Doświadczanie miłosierdzia przez św. Jana Bosko miało miejsce jeszcze wie-
lokrotnie. Szczególnie wart podkreślenia w tym względzie jest etap zapoczątkowa-
ny 8 grudnia 1841 roku (Bosco 1991, 104-107), kiedy to – po spotkaniu z Bartło-
miejem Garellim – Bosko podjął decyzję otoczenia opieką ubogiej młodzieży i za-
łożenia dla nich dzieła Oratorium. Doświadczał miłosierdzia w  tych sytuacjach, 
gdy poszukiwał stałego miejsca na Oratorium, spotykając się z jednej strony z nie-
zrozumieniem, szykanami, oskarżeniami czy nawet wprost z wrogością, a z drugiej 
strony z  wielką życzliwością, pomocą i  miłością. Boże miłosierdzie towarzyszyło 
świętemu wychowawcy we wszelkich życiowych trudach, kiedy robił wszystko, aby 
nieść Boga i Jego miłość bliźnim.

Należy podkreślić, że klimat duchowy Piemontu czasów księdza Bosko był 
wyjątkowo wrażliwy na potrzeby ludzi ubogich i  ukierunkowany na pełnienie 
dzieł miłosierdzia. Zakładano wtedy liczne dzieła dobroczynne, szpitale, ochron-
ki, schroniska dla bezdomnych, otaczano opieką więźniów, podejmowano dzieła 
szkolne. Z  tego okresu i  z  tej ziemi pochodzi wielu świętych i  błogosławionych 
pełniących dzieła miłosierdzia, jak m.in. św. Józef Cottolengo – założyciel dzieł 
Opatrzności Bożej, św. Józef Cafasso – pasterz więźniów i skazańców, św. Leonar-
do Murialdo – duszpasterz młodych robotników czy bł. Federico Albert – założy-
ciel hospicjum dla sierot i przyjaciel księdza Bosko, a także wielu innych. 
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Jak wspomniano wyżej, świeci i błogosławieni Piemontu czasów księdza Bo-
sko to słudzy miłosierdzia: święci społecznicy, założyciele dzieł charytatywnych, 
świadkowie chrześcijańskiej miłości dobroczynnej, oddani ubogim, potrzebują-
cym, więźniom, robotnikom, ludziom zepchniętym na margines życia. W  takiej 
atmosferze ksiądz Jan Bosko wraz z  Marią Dominiką Mazzarello z  entuzjazmem 
podjęli to wezwanie do służby miłosierdziu i w sposób twórczy nadali mu specy-
ficznego ducha. Założone przez księdza Jana Bosko Towarzystwo św. Franciszka 
Salezego2 (salezjanie) i – przy współpracy z Marią Dominiką Mazarello – Zgroma-
dzenie Córek Maryi Wspomożycielki3 (salezjanki) objęły troską i miłością ubogie 
dziewczęta i chłopców ówczesnej Italii.

Miłość księdza Bosko w  stosunku do ubogiej młodzieży okupiona była wiel-
kim trudem, chorobami, a  nawet zagrożeniem życia ze strony jego przeciwników. 
Sam wielokrotnie wspominał, że Bóg dał mu wtedy wielu życzliwych ludzi, którzy 
wspierali go duchowo modlitwą i materialnie. W obronie przed napaściami na jego 
życie czuwał tajemniczo pojawiający się pies nazwany przez świętego Grigio (Szary) 
(Bosco 1990, 176-178; Bosko 1988, 218-220). Czy pies był darem Bożym? Można tak 
przypuszczać. Ksiądz Bosko wielokrotnie, lecz bezskutecznie starał się dowiedzieć, 
skąd pochodziło to niezwykłe zwierzę, które w sposób nadzwyczajny wiele razy po-
mogło mu ocalić życie (Lemoyne, Amadei i Ceria 1898-1948, t. 10, 386).

Ugruntowana wiara w Boże miłosierdzie pozwalała księdzu Bosko często po-
wtarzać swoim wychowankom, aby czynili to, co mogą, a resztę zawierzali Boże-
mu miłosierdziu, które jest nieskończone. Boże miłosierdzie stało się dla świętego 
wychowawcy inspiracją w  prowadzeniu dzieła Oratorium, zakładów, warsztatów, 
szkół oraz w  stworzeniu metody wychowawczej, zwanej «systemem prewencyj-
nym» (Klawikowski 2013a, 101).

2. Święty Jan Bosko w posłudze miłosierdzia
 
Posługa miłosierdzia św. Jana Bosko realizowała się przede wszystkim w pracy 

duszpasterskiej wśród ubogich chłopców poprzez gorliwe wypełnianie wszystkich 
14 uczynków miłosierdzia. Czytając jego biografię, napotkać można wielokrotnie na 
opisy sytuacji, w których dawał chleb głodnym, wodę spragnionym, wraz ze swoją 
mamą Małgorzatą przyjmował w domu podróżnych i bezdomnych, przyodziewając 
ich i  dając im dach nad głową; chodził również często do więzienia, aby pocieszać 
osadzonych i  dawać im iskrę nadziei na lepszą przyszłość, a  także z  bólem serca 
żegnał swoich najbliższych zmarłych, rodziców i  wychowanków, jak na przykład  
św. Dominika Savio. W pełnieniu uczynków miłosiernych co do duszy dniem i nocą 

2 Oficjalne powstanie Zgromadzenia Salezjańskiego datuje się na 18 grudnia 1859 roku. Pierwszą 
propozycję założenia Zgromadzenia ks. Bosko złożył czterem wychowankom 26 stycznia 1854 roku.

3 Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki powstało 5 sierpnia 1872 roku, tworzyły je 
pierwsza przełożona Maria Dominika Mazzarello wraz z dziewięcioma dziewczętami, które złożyły 
śluby zakonne i przyjęły habit. 
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upominał grzeszących w rozmowach prywatnych i podczas spowiedzi; nieumiejęt-
nych pouczał, tworząc dla nich szkołę, warsztaty i  pisząc podręczniki; wątpiącym 
dobrze radził, a strapionych pocieszał, mając stały kontakt z potrzebującymi; wszyst-
kie krzywdy, m.in. te doznawane przy tworzeniu Oratorium dla zaniedbanej mło-
dzieży, cierpliwie znosił i urazy chętnie darował, szczególnie wtedy, gdy wielokrotnie 
nastawano na jego życie, a przykrości pochodziły od osób duchownych i dawnych 
przyjaciół; cierpliwie i konsekwentnie modlił się za żywych i umarłych, choć wielu 
zarzucało mu zaniedbania w  tej dziedzinie, widząc, że cały czas spędzał z  wycho-
wankami, a w nocy pisał podręczniki i odpowiadał na korespondencję. 

Pośród wielu dzieł, które zostawił po sobie św. Jan Bosko, szczególne miej-
sce zajmuje to, które wprost traktuje o  Bożym miłosierdziu. Mowa tu o  odręcz-
nie napisanej przez księdza Bosko Medytacji o  Bożym miłosierdziu pochodzącej  
z 20 lipca 1842 roku4 (Bosko 1842; Chmielewski 2015, 30). Dzieło to napisał na prośbę 
czcicielki Bożego miłosierdzia Markizy Barolo, założycielki wielu dzieł dobroczynnych 
i charytatywnych, między innymi szpitala św. Filomeny, gdzie ksiądz Bosko zaraz po 
święceniach pełnił funkcję kapelana. Rozpoczynając Medytację od słów z Psalmu 118 
„Cała ziemia pełna jest Twojego miłosierdzia, Panie” (Ps 118, 64), ksiądz Bosko przed-
stawia w niej Boga pełnego ojcowskiego serca i boskiej dobroci, do którego powinna 
uciekać się każda żyjąca dusza, choćby jej grzechy były liczniejsze niż włosy na głowie 
czy ziarnka piasku w morzu. Autor Medytacji stwierdza również, że każdy poszukujący 
odnajdzie Boże miłosierdzie, bo nim przepełniona jest cała ziemia. 

Ksiądz Bosko w posłudze miłosierdzia zachęca do odwagi w przychodzeniu 
do Ojca – Źródła Miłości. Jako przykład wskazuje postawę syna marnotrawnego, 
który z  czasem stał się bardzo nieszczęśliwy po opuszczeniu swego ojca i  szczę-
śliwy, gdy nareszcie do niego powrócił. Przestrzega swoich wychowanków przed 
tym, co się dzieje z tymi synami, którzy – pomimo że przez chrzest święty stali się 
dziećmi Bożymi, wychowani zostali w  domu Ojca, który o  wszystko się za nich 
troszczył, karmieni byli sakramentami, upominani i pokrzepiani z miłością przez 
ojców duchownych – porzucają wszystko i dla kaprysu odchodzą w przekonaniu, 
że będą szczęśliwsi na wolności (Bosko 1842, 3). Grzeszą, ich uszy nie słyszą już 
głosu Ojca, który nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył. 

Do tej sceny syna marnotrawnego i miłosiernego ojca nawiązał również ksiądz 
Generał Pascual Chávez Villanueva w Wiązance 2010, przywołując obraz namalo-
wany przez księdza Siegera Ködera, który w bardzo niecodzienny sposób przedsta-
wił księdza Bosko. Nie umieścił go tym razem pośród podopiecznych, ale przed-
stawił go takim, jakim był, i  jaki jest obecnie. Ksiądz Bosko stoi przed chłopcami 
w sutannie, za ciemną zasłoną, która spełnia rolę kurtyny. Postać jest ukryta przed 
oczami widzów, natomiast widać dwie lalki, które trzyma w  górze. Na jego twarzy 

4 Plik złożony z  4 kartek zgiętych w  taki sposób, by ukształtować 16 stron. Tekst obejmuje  
s. 1-14, tłum. Z. Klawikowski. W swoim artykule Propagator miłosierdzia Bożego ks. Marek Chmie-
lewski przywołuje  w tłumaczeniu tytuł tego dzieła ks. Jana Bosko: Pobożne ćwiczenie do Miłosierdzia 
Bożego (Chmielewski 2015, 30). Książeczka licząca 111 stron wydana została w  Turynie staraniem 
Drukarni Eredi Botta. Ks. Bosko nie umieścił w niej danych autora. 
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widać skoncentrowanie, a także entuzjazm. Dwie lalki w podniesionych rękach księ-
dza Bosko – jedna przedstawiająca ojca, a druga syna w ramionach ojca (jak dodaje 
ksiądz Generał) – są symbolem dla jego życiowego planu: pozwolić ubogiej i opusz-
czonej młodzieży oraz warstwom ludowym zrozumieć i  doświadczyć tajemnicy 
niewysłowionej miłości Boga i  Jego nieskończonego miłosierdzia do wszystkich. 
Przypowieść biblijna o miłosiernym ojcu, który nigdy nie zapomniał w swoim sercu 
o marnotrawnym synu, a który zawsze miał nadzieję i oczekiwał na jego powrót, to 
dominujący temat całego życia księdza Bosko (Villanueva 2010).

W  jednym z  fragmentów Medytacji ksiądz Bosko przedstawia cierpliwego 
Boga oczekującego i poszukującego grzesznika jako dobrego pasterza szukającego 
tej jednej zabłąkanej owieczki, który pozostawia dziewięćdziesiąt dziewięć. Kie-
dy ją znajduje, obejmuje, kładzie na ramiona i bardzo szczęśliwy wraca do swojej 
owczarni, w której ją umieszcza, a przepełniony radością zwołuje krewnych i przy-
jaciół, aby razem z nim dzielili radość (Bosko 1842, 5).

Ksiądz Bosko grzesznikowi przebywającemu poza owczarnią Pana przed-
stawia obraz miłosiernego Boga, kochającego ojca, tęskniącego za każdym swoim 
dzieckiem, którego szuka i  zaprasza, aby powróciło do niego. Co więcej, chce je 
niemal zmusić do powrotu, a  czyni to przez wyrzuty sumienia i  niepokój ducha, 
przez dobre przykłady, kazania, ćwiczenia czy lekturę dobrych książek. Ksiądz Bo-
sko uczy, że ojciec okazuje czułość nieszczęsnemu synowi i  chociaż ten zatracił 
miłość syna, Bóg nie stracił do niego miłości ojca i ciągle na niego oczekuje, nawet 
wtedy, gdyby ten opuścił ojca, kolejny raz popełniając grzech śmiertelny. 

Jeżeli chodzi o  sam moment pojednania z  Bogiem w  sakramencie pokuty, 
ksiądz Bosko nie zalecał zwlekania ze spowiedzią grzesznikom, którzy sądzą, że 
z  biegiem czasu będą silniejsi, by odeprzeć pokusy. Zdecydowanie zachęcał, by 
nie odkładać dnia powrotu do Ojca, gdyż człowiek, zamiast stawać się silniejszym, 
będzie coraz słabszy, mniej łask otrzyma od Boga i bardziej odporne i silne będą 
namiętności (Bosko 1842, 6). Zachętą dla grzeszników ma być ciągła świadomość 
słów Pana Jezusa: „Powiadam wam, tak samo w  niebie większa będzie radość 
z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu spra-
wiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia” (Łk 15,7). 

Swoją Medytację o Bożym miłosierdziu ksiądz Bosko kończy apelem do dusz 
grzesznych, aby zdecydowały się raz na zawsze porzucić grzech. Poruszeniem w tym 
kierunku ma być stan niełaski, w jakim te dusze się znajdują, i czas właściwy, jakiego 
Bóg udziela im, aby wyjść z grzechu. Na każdego, kto tak uczyni, czeka miłe powi-
tanie przez Boga czekającego z  otwartymi ramionami i  zaproszenie na suto przy-
gotowaną ucztę (Bosko 1842, 8). Ksiądz Bosko, wyjaśniając miłosierdzie Boże, po-
uczał wychowanków słowami: „Gdy pragniesz dowodu, który pokazuje, do jakiego 
stopnia dotarło Boże miłosierdzie, podnieść wzrok na krucyfiks, a  zobaczysz Syna 
Bożego, który umarł za nas, aby zbawić nasze dusze” (Bosko 1976, 121).

Kiedy podejmuje się temat pełnienia posługi miłosierdzia przez św. Jana Bosko, 
nasuwa się pytanie: czy święty wychowawca otrzymał od Pana Boga dar kardiognozy, 
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tzn. umiejętności czytania w  ludzkim sercu? Po części chyba tak, bo często, widząc 
któregoś ze swoich wychowanków smutnym, zwykł po ojcowsku zadawać mu pytanie: 
jesteś chory? Gdy odpowiedź była negatywna, zadawał drugie pytanie: czy chcesz się 
wyspowiadać? Zazwyczaj chodziło o  potrzebę oczyszczenia serca. Święty Jan Bosko 
wiedział, że grzech czyni człowieka smutnym, dlatego zalecał: „Bądźcie radośni. Szatan 
boi się ludzi radosnych” (Lemoyne, Amadei i Ceria 1898-1948, 10, 648).

Jeszcze jednym bardzo istotnym przejawem miłości miłosiernej w posłudze 
św. Jana Bosko jest stworzony przez niego «system prewencyjny», inaczej mówiąc 
zapobiegawczy, oparty na rozumie, religii i  miłości wychowawczej, niedopusz-
czający żadnych kar. Był on pomocny ks. Bosko do realizowania celu, jakim było 
wychowanie podopiecznych na „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli” (Le-
moyne, Amadei i Ceria 1898-1948, t. 13, 618). Rozum w metodzie księdza Bosko 
opiera się na ufności w dobrą wolę wychowanka, w jego naturalny instynkt w kie-
runku dobra oraz w  jego świadomość, kim jest i  kim chce być. Religia w  ujęciu 
tego systemu ma pomagać cywilizować, ewangelizować i  wychowywać, a  przede 
wszystkim prowadzić chłopców do zbawienia (Cian 2001, 118-119). Ksiądz Bosko 
wyjaśniał, że świętość jest osiągalna dla każdego, potrzeba tylko sumiennego wy-
pełniania swoich obowiązków, którymi są m.in. radość, nauka, zachowanie czysto-
ści, posłuszeństwo czy praktykowanie miłości Boga i  bliźniego (Cian 2001, 120). 
Sakrament pojednania ksiądz Bosko uważał za konieczny element wewnętrznej 
przemiany i duchowego uzdrowienia, a nawet określił, że spowiedź święta jest klu-
czem wychowania (Lemoyne, Amadei i Ceria 1898-1948, t. 13, 918-923).

Najważniejszym filarem systemu zapobiegawczego i  podstawą pedagogiki 
św. Jana Bosko jest miłość wychowawcza. Dla niego samego, jak dodawał, wycho-
wanie jest „sprawą serca” (Lemoyne, Amadei i  Ceria 1898-1948, t. 16, 439-447). 
Podkreślając prymat miłości w wychowaniu, ksiądz Bosko opierał się na słowach 
św. Pawła: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest […]. Wszystko znosi, wszystkiemu 
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” (1Kor 13,4-7). Dla-
czego miłości przysługuje pierwszeństwo w  systemie prewencyjnym? Ponieważ 
zawiera w sobie rozum, a jeżeli jest miłością chrześcijańską – także religię i wiarę. 
Jest ona również podstawowym postulatem ks. Bosko, wyrażającym się w słowach: 
„Każdy niech się stara, aby go lubiano, jeśli chce, by go szanowano” (Wienschenk 
2000, 111). Święty Jan Bosko słowu caritas – miłość, nadaje innego brzmienia 
amorevolezza – umiłowanie, pragnienie dobra. Słowo to nie zostało użyte przez 
księdza Bosko przypadkowo. Amorevolezza – to miłość praktyczna, doświadczalna 
w  życiu codziennym, odzwierciedlenie postawy miłosiernego Boga, który przyj-
muje grzesznika. „Chodzi tu o codzienną postawę, która nie jest wyłącznie miło-
ścią ludzką ani też samą miłością nadprzyrodzoną. Jest to rzeczywistość złożona, 
która zakłada dyspozycyjność, zdrowe zasady i odpowiedni sposób postępowania” 
(Klawikowski 2013b, 90-91). To był podstawowy cel życia i misji św. Jana Bosko: 
umiłowanie pełne wzajemnego zaufania i pragnienie dobra wychowanków, które-
go prowadziło zawsze poprzez sakramenty wprost w ramiona miłosiernego Ojca. 
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3. Aktualność posługi miłosierdzia św. Jana Bosko

Myśli i  cel św. Jana Bosko oraz charyzmat salezjański, który jest od ponad  
160 lat przekazywany z pokolenia na pokolenie, są wciąż aktualne. Powrót do ko-
rzeni, do księdza Bosko oraz jego działalności i  przykładu życia to źródło wska-
zówek na drodze do umiejętnego docierania z pomocą współczesnemu młodemu 
człowiekowi. Duch św. Jana Bosko jest ciągle żywy na całym świecie i bardzo po-
trzebny Kościołowi. Jak zaznacza ksiądz Gino Borgogno SDB: „Jest naprawdę nie 
do pojęcia, jak ksiądz Bosko jest ciągle aktualny i poszukiwany, studiowany i pro-
szony o pomoc, analizowany i wcielany w codziennej praktyce pedagogicznej. Sa-
lezjańska myśl wychowawcza jest obecna na całym świecie i można powiedzieć, że 
dzieje się tak dlatego, iż kolejne pokolenia uczniów tego «misjonarza młodzieży» 
realizują jego prorocką oraz charyzmatyczną wizję służenia i pomocy młodzieży” 
(Borgogno 1988, 2; Caio 2012, 27-30).

Jak to wspomniano już wielokrotnie, posługa miłosierdzia jest niezwykle 
ważna i potrzebna w procesie wychowania chrześcijańskiego, zarówno po stronie 
wychowawcy jak i  wychowanka. Ksiądz Bosko, jak to wynika z  powyższych roz-
ważań, doświadczał miłosierdzia i sam był jego niestrudzonym propagatorem. Dla 
uzupełnienia wiedzy i uzyskania pełnej świadomości, jak wielką wagę przywiązy-
wał ksiądz Bosko do sakramentu pokuty i  Eucharystii, w  których Bóg najpełniej 
okazuje swoją miłość i  miłosierdzie względem człowieka, warto pochylić się nad 
lekturą dzieła Sakramenty pokuty i Eucharystii w praktyce wychowawczo-duszpa-
sterskiej Jacquesa Schepensa SDB. To tu znajduje się kompendium wypowiedzi 
księdza Bosko na temat tych sakramentów i ich wpływu na zbawienie człowieka, 
wskazania dla penitentów, a wszystko to w duszpasterskim i politycznym kontek-
ście XIX wieku we Włoszech (Schepens 2007, 171-227).

Ksiądz Bosko troszczył się za życia o  swoich wychowanków. Dziś czyni to 
również poprzez posługę swoich duchowych synów w  128 krajach. Około 16 
tysięcy salezjanów na całym świecie prowadzi m.in. ośrodki duszpasterskie i mi-
syjne, placówki oświatowe, oratoria i domy dziecka. Aby każdy z nich mógł rów-
nież świadczyć i nieść Boże miłosierdzie, ksiądz Bosko pozostawił w napisanych 
przez siebie Konstytucjach Towarzystwa św. Franciszka Salezego również te arty-
kuły, które wprost nawiązują do miłosierdzia Bożego okazywanego grzesznemu 
człowiekowi w  sakramencie pokuty i  pojednania. Chcąc wypełnić artykuł 905 
i 916 Konstytucji, każdy salezjanin musi sobie uzmysłowić potrzebę ciągłej prze-

5 Wspólnota w ciągłym nawracaniu się, Art. 90: Słowo Boże wzywa nas do ciągłego nawraca-
nia się. Świadomi naszych słabości, przyjmujemy postawę czujności i szczerej skruchy, braterskiego 
napominania i  wzajemnego przebaczania oraz pogodnego przyjmowania codziennego krzyża. Sa-
krament Pojednania jest uwieńczeniem pokutnej przemiany każdego z  osobna i  całej wspólnoty. 
Przygotowywany przez codzienny rachunek sumienia i praktykowany często, stosownie do wskazań 
Kościoła, obdarza nas radością Ojcowskiego przebaczenia, odbudowuje jedność braterską i oczysz-
cza nasze apostolskie intencje. 

6 Dni odnowy ducha, Art. 91: Naszą wolę nawracania się odnawiamy w comiesięcznym dniu 
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miany własnego życia. Chodzi przede wszystkim o  stanowcze porzucenie ego-
izmu i nawrócenie się do miłości Boga i braci, o przejście z postaw negatywnych 
do pozytywnych, o  przejście z  miłości niewystarczającej do takiej, która nigdy 
się nie kończy. Aby to osiągnąć, zaleca się: czuwanie, szczerą skruchę, pogodne 
przyjmowanie krzyża, wzajemne przebaczenie i upomnienie braterskie oraz po-
kutę. W tym wysiłku nawracania się sakrament pokuty posiada najwyższą war-
tość i  wraz z  Eucharystią stanowi źródło pełni życia chrześcijańskiego. Każdy, 
kto będzie cierpliwy i  systematyczny w  wypełnianiu zaleceń proponowanych 
przez św. Jana Bosko, może liczyć na owoce płynące ze zdrojów miłosierdzia 
Bożego. Pierwszym z nich jest radość z ojcowskiego przebaczenia, którą okazu-
je się i  rozsiewa wokół siebie. Drugi stanowi odbudowanie jedności braterskiej 
poprzez przebaczenie i  wzrastanie w  braterskiej miłości. Trzecim owocem jest 
oczyszczenie naszych intencji apostolskich. Służba młodzieży, pełniona przez 
każdego współczesnego apostoła na chwałę Bożą, będzie bardziej autentyczna, 
jeśli nawrócenie rozpocznie on od samego siebie (Kuciński 1997, 473-475).

Aktualność posługi miłosierdzia św. Jana Bosko ma dzisiaj wielkie zastoso-
wanie i  jest ogromnie potrzebna. Młodzi ludzie, ubodzy materialnie, duchowo, 
poranieni przez grzechy, doświadczeni przez życie, potrzebują odnaleźć na swojej 
drodze takich wychowawców, nauczycieli i kapłanów, jakim był św. Jan Bosko. Po 
to, aby oni przez świadectwo życia pokazali im, jak dojść do Boga Ojca, a współ-
cześnie jak w ogóle odnaleźć wiodącą do niego drogę. Człowiek grzeszny, jak syn 
marnotrawny, ciągle potrzebuje miłości, zaufania i prowadzenia przez Chrystusa 
Dobrego Pasterza do domu Ojca. 

Wspominając wypowiedzi księdza Bosko, jego kazania, słówka na dobranoc, 
uwagi na ucho, zauważyć można, że bardzo często wspominał o ważnej roli spowie-
dzi świętej. Chociażby na tej podstawie można śmiało nadać św. Janowi Bosko tytuł 
apostoła Bożego miłosierdzia, który za życia spalał się w służbie dla sakramentu po-
jednania. Jak wspominają biografowie, ksiądz Bosko w oratorium nigdy nie zaprze-
stał sprawowania tego sakramentu osobiście (Lemoyne, Amadei i Ceria 14, 121).

Zakończenie

Wypracowane dokumenty, choćby te wskazane przez Kapitułę Generalną 
XXVI, oraz działalność Zgromadzenia Salezjańskiego zachęcają do aktualizacji 
charyzmatu, jaki pozostawił salezjanom ich Ojciec i Nauczyciel św. Jan Bosko we 
współczesnym posługiwaniu wśród ubogiej młodzieży. Czynią to w  odniesieniu 
do motta świętego założyciela Da mihi animas, cetera tolle, co znaczy: Daj mi du-
szę, resztę zabierz. We wszystkich zaleceniach Kapituły wybrzmiewa zachęta do 

skupienia i  w  dorocznych rekolekcjach. Są to chwile duchowego odrodzenia, które Ksiądz Bosko 
uważał za część podstawową i  syntezę wszystkich praktyk pobożności. Dają one wspólnocie i  każ-
demu salezjaninowi szczególną sposobności słuchania Słowa Bożego, rozpoznawania woli Boga 
i  oczyszczania serca. Ten czas łaski przywraca naszej duszy głęboką jedność w  Jezusie Chrystusie 
i ożywia nasze oczekiwanie na jego powtórne przyjście. 
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powrotu do księdza Bosko i ewangelizacji przez osobiste świadectwo życia i soli-
darność z ubogimi (Kapituła Generalna XXVI 2008). Również ostatnia Kapituła 
Generalna XXVII wzywa wszystkich salezjanów, aby byli w świecie – poprzez pra-
cę i umiarkowanie – Świadkami ewangelicznego radykalizmu (Kapituła Generalna 
XXVII 2014).

Rok Wielkiego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski i  Rok Miłosierdzia był 
okazją, by – spoglądając na życie i  działalność św. Jana Bosko, przede wszystkim 
przez pryzmat duchowości miłosierdzia – ciągle na nowo wspominać i czynić ak-
tualnymi jego słowa. Niech wstawiennictwo tego wielkiego Świętego towarzyszy 
współczesnym salezjanom i  salezjankom, rodzicom, wychowawcom i  nauczycie-
lom, aby dobro młodzieży, jej umiłowanie i chęć niesienia pomocy było celem mi-
sji. Wychowanie niech będzie sprawą serca, a prowadzenie młodych do zbawienia 
poprzez zdroje miłosierdzia Bożego. 
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Systems organizing education have always been connected with functioning of the social 
system. Gaining new expertise and, consequently, achieving higher social status, is connected with 
education. The directives of the Ministry of National Education (MEN) favor adjusting school to 
the changing environment and school needs. The teacher of a  particular subject makes a  decision 
concerning the choice of a student’s book, which is included in the books set for a given year by the 
headmaster of the school and approved by teachers’ board. MEN has lately worked on preparing  
e-student’s books for every subject and level of teaching in order to limit the costs of purchasing new 
student books and adapt students to the needs of the changing world on the basis of new technologies 
of transmitting information.

Keywords: schoolbooks, reform, school, pupils, teachers

Streszczenie

W 2011 roku MEN zapowiedziało wprowadzenie do szkół e-podręczników. Był to jeden 
z elementów nowego programu adresowanego do szkół polskich, pt. „Cyfrowa szkoła”. Niniejszy 
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medialne, pracuje już na zajęciach, wykorzystując nowe technologie komunikacyjne. Nie zawsze 
jednak posługiwanie się przez dzieci i młodzież w życiu codziennym nośnikiem elektronicznym jest 
idealnym wskaźnikiem potwierdzającym to zamierzenie. 
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Wstęp

Zapoczątkowana w 1989 roku transformacja ustrojowa w Polsce objęła rów-
nież edukację. Nie sposób wymienić wszystkich aktualizacji prawa oświatowego 
z ostatnich 27 lat. Jednakże, z racji podjętego zagadnienia, należy zwrócić uwagę 
na rozporządzenie MEN z 21 czerwca 2012 r. w sprawie programów wychowania 
przedszkolnego i szkolnego oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, 
w tym podręczników elektronicznych, które stało się impulsem do dysputy nad 
przygotowaniem placówek oświatowych do wdrożenia tego ostatniego zadania. 

 Z racji systematycznego rozwoju społeczeństwa w dziedzinie technologii 
komputerowej i komunikacyjnej, nauczyciele powinni starać się sprostać wyzwa-
niom przekazywania wiedzy za pomocą multimediów. Kolejnym powodem jest 
także i ten, iż społeczeństwo ogólnoświatowe żyje w sieci w grupach społecz-
nościowych, nieustannie w kontaktach między sobą, dzięki iPodom, telefonom 
komórkowym i komputerom (Gogołek 2010, 34), tworząc nową kulturę w hy-
brydzie świata realnego i wirtualnego (Mead 2000, 93), w której występują takie 
same emocje jak w przypadku relacji ludzkich istniejących w świecie rzeczywi-
stym (Łęski 2004, 63).

Uczeń w Polsce, który poddaje się w szkole ścieżce edukacyjnej, ma dostęp 
nie tylko do przekazów słownych i pisanych, ale także elektronicznych. Stanowi 
to wyzwanie dla nauczycieli, którzy w przekazie wiedzy powinni wziąć pod uwa-
gę nowe środki metodyczne, którymi dysponują w swojej placówce. 

Dlatego też, po omówieniu poniżej kwestii podręczników, zostaną skomen-
towane wyniki badań przeprowadzone pośród uczniów i nauczycieli, które zostały 
zoperacjonalizowane na poziomie aktualnej sytuacji w polskich szkołach, po to, by 
odpowiedzieć na pytanie: Czy polskie szkoły, nauczyciele i uczniowie, są przygo-
towani do bezpośredniej pracy na lekcji z e-podręcznikami? Podstawą materiałową 
końcowych wniosków są badania terenowe przeprowadzone na podstawie ankiety. 
Zebrany materiał został poddany analizie jakościowej i ilościowej, obserwacji pro-
cesu badawczego, z którego wynika, iż przyczynił się do refleksji respondentów nad 
wykorzystaniem nośników elektronicznych w codziennym życiu.

1. Zmiany w rozporządzeniach MEN wprowadzające do użytku szkolne-
go e-podręcznik

Szkoła, będąc miejscem kształtowania się tożsamości jednostki/ucznia 
i kapitału ludzkiego, przekazuje – m.in. za pomocą podręczników – dorobek po-
przednich pokoleń oraz normy, wartości i poglądy, przyczyniając się do ciągłości 
rozwoju społecznego i cywilizacyjnego (Woś 2015, 85-86). Dlatego też w sys-
temie edukacyjnym podręcznik jest źródłem wiedzy i informacji (Strykowski, 
Strykowska i Pielachowski 2003, 130). Reforma systemu oświaty dała nauczycie-
lom i szkołom możliwość wyboru m.in. podręczników do poszczególnych przed-
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miotów na wszystkich poziomach kształcenia. Tym samym nauczyciel powinien 
wykazać się kreatywnością w jego wyborze, uwzględniając m.in. walory:

- merytoryczny i formalny (zgodność z podstawą programową), 
- psychologiczno-pedagogiczny (na ile dany program uwzględnia proces 

uczenia się oraz różnice indywidualne uczniów).
Wybór podręcznika nie należy do łatwych zadań, jeśli weźmie się pod uwagę 

fakt, iż rynek wydawniczy jest bardzo bogaty. Wybierając, nauczyciel winien zwrócić 
uwagę na odpowiednie funkcje podręcznika. Wśród nich można wymienić: informa-
cyjną, motywacyjną, ćwiczeniową, transformacyjną, kontrolno-korektywną, samo-
kształceniową (Strykowski, Strykowska i Pielachowski 2003, 30-31). Nie sposób 
przy tym nie wspomnieć o jego atrakcyjności i o elementach, które o tym decydują: 
forma wydawnicza oraz jego obudowanie (np. dołączony zestaw map, dyskietka CD 
z zestawem ćwiczeniowym). W tej kwestii niektórzy są przekonani, iż uczniowie są 
najlepszymi recenzentami wyboru podręcznika przez nauczyciela, zwłaszcza co do 
komunikatywności jego języka oraz szaty graficznej (Strykowski, Strykowska i Pie-
lachowski 2003, 131). W świetle przepisów prawa oświatowego, wybrany przez na-
uczyciela podręcznik zostaje wpisany przez dyrektora szkoły do zestawu podręczni-
ków na dany rok szkolny i zatwierdzony przez radę pedagogiczną. 

MEN w 2011 roku przedstawiło opinii publicznej projekt rozporządzenia, w któ-
rym zamieszczono propozycję zmiany przepisów wprowadzających na rynek wydaw-
niczy e-podręcznik, który w sposób naturalny będzie wykorzystywał komunikacyjny 
potencjał sieci (Gogołek 2010, 129), tzn. bezpośrednią łączność jednostki/ucznia z kom-
puterem (Gogołek 2010, 19). Zasadnicza zmiana według §§ 6 i 8 owego projektu do-
tyczyła tego, że – obok papierowego podręcznika – będzie wydawana forma elektro-
niczna podręcznika dla uczniów. W związku z tym, Renata Czeladko w artykule MEN 
chce uczyć z e-podręczników, zamieszczonym na łamach „Rzeczpospolitej”, przytacza 
argumenty MEN, iż używanie e-książek upowszechni m.in. nowoczesne technologie 
w szkole. Uczeń będzie mógł korzystać z dowolnej wersji podręcznika, tzn. papierowej 
– tradycyjnej lub elektronicznej – nowej, której zaletą dla odbiorcy będzie niższa cena 
dzięki umieszczeniu treści w sieci. Autorka artykułu przywołała także inne argumenty 
rzecznika MEN, który posłużył się w swoim wystąpieniu zebranymi przez GUS dany-
mi, iż 90% gospodarstw domowych z dziećmi poniżej 16. roku życia posiada kompu-
ter, z czego 83% ma dostęp do Internetu (Czeladko 2011). Sama autorka tego artykułu 
wydaje się być zwolennikiem przyszłego rozwiązania wprowadzenia e-podręczników 
do szkół. Na pewno jest to zgodne z nowoczesnymi technologiami informacyjno-ko-
munikacyjnymi, które w kształceniu obywateli współczesnych społeczeństw odgrywają 
coraz większą rolę (Ślusarczyk 2013, 4). Jednakże jak sugeruje Grażyna Gregorczyk, 
dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 
przy korzystaniu z e-podręcznika przez placówki oświatowe, na każdej ławce szkolnej 
powinien stać komputer, z którego bezpośrednio uczeń mógłby skorzystać na lekcji.

8 lipca 2014 roku Joanna Kluzik-Rostowska, Minister Edukacji Narodowej, 
podpisała kolejne rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego 
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podręczników. Zostało ono poprzedzone ustawą nowelizującą z dnia 30 maja 2014 
roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 811). Doprecyzowało ono m.in. wymagania odnośnie do tego, który podręcz-
nik może być dopuszczony do użytku szkolnego oraz jakie warunki dopuszczenia 
musi spełnić. §4.1. wspomnianego wyżej rozporządzenia ustala także i to, że na 
nośniku danych lub w Internecie może być zamieszczony podręcznik w postaci 
elektronicznej. W pkt. 2 zaś precyzuje, jak od strony technologicznej powinien 
być zbudowany ów e-podręcznik. Pkt. 3 uszczegóławia wytyczne, iż „nie powi-
nien zawierać elementów migoczących częściej niż trzy razy na sekundę”.

Prace nad e-podręcznikiem były rozpoczęte na kilka lat przed wprowadzeniem 
nowelizacji rozporządzenia z 2012 roku. Ówczesna Minister Edukacji Narodowej 
K. Szumilas w 2012 r. poinformowała społeczeństwo, za pośrednictwem Informa-
cyjnej Agencji Radiowej, o tym, iż przygotowany projekt rozporządzenia dotyczący 
wprowadzenia e-podręcznika do szkół nie powinien powodować żadnych roszczeń 
lub też prawnych kłopotów. Minister w swojej wypowiedzi nie odniosła się do tego, 
jakich kwestii mogłyby dotyczyć roszczenia. Należy sądzić, iż w tym przypadku 
chodzi m.in. o wydawców tradycyjnych podręczników, którzy wcześniej zainwesto-
wali swój kapitał w zlecenie opracowania i wydrukowania dotychczasowych papie-
rowych, tradycyjnych podręczników. Partnerzy odpowiedzialni za przygotowanie 
nowej formy podręcznika wyłonieni zostali w drodze konkursu. Okazały się nimi 
uczelnie, gdyż dotychczasowe wydawnictwa przygotowujące ofertę podręczników 
dla szkół nie wykazały w tej kwestii zainteresowania. Kończąc swoje wystąpienie 
pani minister zakomunikowała także, że w przeciągu najbliższych lat powstaną e-
-podręczniki do 14 przedmiotów na wszystkie poziomy nauczania, począwszy od 
szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej (IAR 2012). 

Dwa lata po oświadczeniu K. Szumilas na temat stanu przygotowania i wdro-
żenia założeń do wprowadzenia e-podręczników do szkół, R. Drózd zamieścił 
w Internecie artykuł pt. E-podręczniki: więcej pytań niż odpowiedzi (Drózd 2011). 
Autor, oprócz wielu postawionych ministerstwu pytań na temat m.in. PDF-u i do-
stępnych aplikacji oraz sposobu uczenia się przez dzieci z e-podręczników, jeden 
z podtytułów zatytułował Brak jakiejkolwiek (!) debaty o sposobie używania pod-
ręczników. Reasumując swoje wątpliwości, R. Drózd jednak pozytywnie ocenił 
zmianę pod kątem oszczędności papieru, a także ceny e-podręczników. 

2. Przygotowanie placówek oświatowych na wdrożenie projektu  
e-podręcznik

Jak wyżej zostało wspomniane, według statystyki GUS, większość dzieci 
i młodzieży do 16. roku życia posiada komputer w domu i złącze do Internetu. 
W związku z tym nie powinno być większych problemów z adaptacją nowego 
rozporządzenia MEN o dostępie do e-podręczników. Pozostaje jednak pytanie, 
czy szkoły i sami nauczyciele są do wdrożenia tego etapu reformy przygotowani? 
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Poniżej przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych przez autora 
tego artykułu. Obejmując badaniami uczniów od klasy I gimnazjum do klasy IV 
technikum, zweryfikował on niepewności, jakie się nagromadziły od chwili noweli-
zacji rozporządzenia MEN z 21 czerwca 2012 roku. Przeprowadzone badania miały 
charakter ankietowy (w gimnazjum, liceum, zasadniczej szkole zawodowej i tech-
nikum). Zostali im poddani zarówno uczniowie, jak i sami nauczyciele, którzy będą 
odpowiedzialni za wdrożenie w życie zawartych zapisów w/w rozporządzeniu. 

Dobór próby miał charakter celowo-losowy. W badaniach uczestniczyli 
wszyscy uczniowie danego typu szkoły, ale dobór grup uczniów był losowy. Udział 
wzięło 174 uczniów, z czego największą liczbę stanowili uczniowie w przedziale 
wiekowym od 18 do 19 lat oraz 54 nauczycieli z różnych typów szkół. Problem 
badawczy zawierał się w pytaniach: Czy ankietowani posiadają i posługują się 
nośnikiem elektronicznym w domu i szkole? Na ile szkoły są przygotowane do 
wprowadzenia cyfryzacji? Konkretyzacją były poniższe pytania :

- Czy korzystasz z elektronicznego czytnika?
- Jeżeli korzystasz z elektronicznego czytnika, to jest nim: …
- Czy słyszałeś/łaś w szkole o e-podręcznikach (również o e-ćwiczeniach)? 
- Czy korzysta Pan/i w szkole z e-podręcznika (również z e-ćwiczeń)?
- Czy uważasz, że chętniej będziesz sięgać do e-podręczników/e-ćwiczeń 

w celu przyswajania wiedzy?
- Czy w twojej szkole korzystacie z lekcji multimedialnych?
- Czy w Pana/i szkole ma Pan/i możliwość korzystania na lekcji z tablicy 

i programów multimedialnych?
- Jeżeli niektórzy nauczyciele w twojej szkole posługują się na lekcji tablicą 

multimedialną, to są to:...
- Jeżeli pracuje Pan/i na lekcjach, korzystając z tablicy multimedialnych lub 

z projektora, to jak często?
Przyjęto także, że na rozkład odpowiedzi wpływają następujące zmienne 

niezależne: wiek, płeć, wykształcenie. Założenia przełożyły się zaś na przyjęcie 
hipotezy badawczej, że pomimo tego, iż uczniowie posiadają nośniki elektro-
niczne, szkoły i ministerstwo edukacji narodowej nie są jeszcze przygotowani do 
wprowadzenia e-podręcznika. 

W związku z powyższym przyjęto następujące hipotezy szczegółowe:
- Większość uczniów w Polsce korzysta z nośnika elektronicznego.
- Najczęstszym nośnikiem elektronicznym jest komputer.
- Nieliczni nauczyciele korzystają w szkołach z e-podręczników oraz e-ćwiczeń.
- Z racji braku informacji na temat cyfryzacji szkół uczniowie nie są do tego 

rodzaju działań przekonani.
- Szkoły posiadają tablice multimedialne oraz rzutniki, ale wykorzystywane 

są one tylko przez wąską grupę nauczycieli.
Badania stanowiące podstawę niniejszego opracowania zostały przeprowadzone 

od stycznia do kwietnia 2014 roku na terenie szkół Aleksandrowa Kujawskiego oraz 
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Konina. Dobór próby reprezentatywnej był ustrukturalizowany ze względu na wiek 
i wykształcenie. Badania uzmysłowiły respondentom możliwość korzystania w nie-
dalekiej przyszłości w polskich szkołach z nowych technologii i nowej możliwości 
komunikacji. Charakterystyka badanej zbiorowości przedstawia się następująco:

Tab. 1. Liczba badanych uczniów w danym typie szkoły i poziomie nauczania.
Poziom nauczania TECHNIKUM LICEUM ZSZ Gimnazjum

a) I 20 13 9 18
b) II 12 11 8 0

c) III 16 44 10 0
d) IV 13 0 0 0

Źródło: Badania własne 2014 r.
Tab. 2. Wiek badanej młodzieży.

Wiek TECHNIKUM LICEUM ZSZ Gimnazjum

a) 14 0 0 0 18

b) 15 0 0 0 0

c) 16 0 6 6 0

d) 17 0 10 8 0

e) 18 43 32 10 0

f ) 19 14 19 3 0

g) 20 4 0 1 0

Źródło: Badania własne 2014 r.
Tab. 3. Liczba przebadanych nauczycieli w danym typie szkoły oraz staż zatrudnienia w pla-

cówce oświatowej.
Staż pracy/lat TECHNIKUM ZSZ Gimnazjum

a) 0-5 6 0  

b) 5-10 6 1  

c) 10-15 11 5 5

d) 15-20 7 0 4

e) 20-15 2 1 1

f ) 25-30 3 2  

g) 30-35 0 0  

Źródło: Badania własne 2014 r.

Tab. 4. Awans zawodowy badanych nauczycieli.
Awans zawodowy TECHNIKUM ZSZ Gimnazjum

a) stażysta 2 0  

b) kontraktowy 7 1  

c) mianowany 7 1 5

d) dyplomowany 19 7 5

Źródło: Badania własne 2014 r.

Wprowadzenie przez MEN do szkół e-książki zakłada używanie przez 
uczniów nośników elektronicznych, które będą mogli wykorzystać na lekcji do 
pracy z e-podręcznikiem. Dlatego też jedno z pierwszych pytań, które zostało 
skierowane do uczniów brzmiało: Czy korzystasz z elektronicznego czytnika? Na 
postawione pytanie uzyskano następujące wyniki:
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Wykres 1.

Źródło: Badania własne 2014 r.

Młodzież ucząca się w technikum (46%), liceum (69%), ZSZ (50%) i w gim-
nazjum (81%) w znacznej części korzysta z wszelkiego rodzaju czytników elek-
tronicznych. Uzasadniona wydaje się jednak obietnica Prezesa Rady Ministrów  
z 2 maja 2008 roku dotycząca darmowych tabletów dla każdego ucznia, ponieważ jest 
jeszcze dość spora liczba młodzieży nieposiadająca żadnego czytnika elektronicznego 
(54% technikum, 31% liceum, 50% ZSZ, 19% gimnazjum). Jak oznajmiła rzeczniczka 
MSWiA, W. Paprocka, „zapowiadany przez premiera program «Komputer dla każ-
dego ucznia» jest inicjatywą niezależną od prac prowadzonych przez MSWiA, choć 
wpisują się one (prace – przyp. autora) w cele wytyczone przez premiera w orędziu”. 
Jak wynikało z zapowiedzi, cała inicjatywa miała zostać sfinansowana z unijnego Pro-
gramu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” (Uhlig 2008).

Drugie pytanie skierowane do uczniów, którzy posługują się na co dzień 
urządzeniami elektronicznymi, miało zobrazować ich wiedzę na temat nośników 
elektronicznych. Dlatego też zostało sformułowane następująco: Jeżeli korzystasz 
z elektronicznego czytnika, to jest nim:

Wykres 2.

Źródło: Badania własne 2014 r.
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Biorąc pod uwagę udzielone odpowiedzi, można stwierdzić, że polscy 
uczniowie z zasady posługują się stacjonarnym czytnikiem elektronicznym 
(54% młodzieży), który w przyszłości poniekąd spełniłby oczekiwania mini-
sterstwa i wydawnictw co do korzystania z e-podręczników. Ale tym samym 
zachodzi obawa, czy uczniowie mogliby korzystać z niego również w szkole 
podczas zajęć lekcyjnych? Odpowiedź nie jest już tak oczywista. Także i w tym 
przypadku obietnica premiera co do darmowego tabletu byłaby jak najbardziej 
uzasadniona i oczekiwana.

Zmiany zapoczątkowane przez MEN dotyczące wprowadzenia na rynek wy-
dawniczy e-podręczników zakładają pewne umiejętności, które powinien posia-
dać zarówno uczeń, jak i nauczyciel. Etapem przygotowawczym może być m.in. 
umiejętność posługiwania się przez obie strony e-podręcznikami, które funkjonu-
ją w dzisiejszej rzeczywistości obok tradycyjnych książek. Pewnym pomostem 
w tym przedsięwzięciu jest na pewno korzystanie z proponowanych przez wy-
dawnictwa e-ćwiczeń z różnych przedmiotów. Aby sprawdzić, czy ten pomost 
rzeczywiście jest wykorzystywany, kolejne pytanie sformułowano następująco: 
Czy słyszałeś/łaś w szkole o e-podręcznikach (również o e-ćwiczeniach)? 

Wykres 3.

Źródło: Badania własne 2014 r.
Dane uzyskane w odpowiedziach pokazują wyraźnie, iż w wielu szkołach nie 

funkcjonuje (73% technikum, 75% LO, 57% ZSZ, 61% gimnazjum) lub też nie 
jest rozpowszechniona idea e-podręcznika i e-ćwiczeń. Uczniowie z zasady nie ko-
rzystają z tego nowego typu źródła wiedzy, co może być spowodowane również 
kosztami zakupu obu wersji, podręcznika tradycyjnego oraz wersji elektronicznej, 
lub niechęcią ze strony nauczycieli do posługiwania się nowymi metodami. W celu 
weryfikacji zasłyszanej informacji, iż w niektórych szkołach nauczyciele korzystają 
z nowych form komunikacji, co nie potwierdzałoby do końca wcześniej zestawio-
nych odpowiedzi uczniów, skierowano do nauczycieli pytanie o następującej treści: 
Czy korzysta Pan/i w szkole z e-podręcznika (również z e-ćwiczeń)?
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Wykres 4.

Źródło: Badania własne 2014 r.
Powyższe odpowiedzi nauczycieli potwierdzają wypowiedzi uczniów, ale 

pokazują także, iż niektórzy przynajmiej przedmiotowcy (3% technikum, 20% 
ZSZ i 18% gimnazjum) są na etapie wdrażania nowych technologii. Można mieć 
zatem nadzieję, iż będą oni w swoich szkołach liderami tego nowego sposobu 
nauczania. Idąc dalej takim tokiem rozumowania, należy założyć, iż w przypadku 
zaistnienia na rynku wydawniczym tylko takiej formy podręczników będą służyli 
pomocą w przeszkoleniu pozostałej części kadry pedagogicznej w wykorzystaniu 
na zajęciach nowej technologii komunikacyjnej.

W roku 2013 Ministerstwo Edukacji Narodowej dopuściło na rynek wydawni-
czy 25 e-podręczników. W związku z zapowiedziami MEN co do e-podręczników na 
wszystkich etapach edukacji oraz spostrzeżeniem, że młodzież bardzo dobrze wykorzy-
stuje w życiu osobistym różne czytniki w postaci m.in. telefonów komórkowych, smart-
fonów, iPadów itp., kolejne pytanie skierowane do uczniów brzmiało: Czy uważasz, że 
chętniej będziesz sięgać do e-podręczników/e-ćwiczeń w celu przyswajania wiedzy?

Wykres 5.

Źródło: Badania własne 2014 r.
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W tej kwestii uczniowie są bardzo podzieleni. Jedni są zdania, że nowe e-
-podręczniki będą lepiej im służyły w zdobywaniu nowych treści (26% technikum 
24% LO, 38% ZSZ, 33% gimnazjum), inni uważają, że nie (16% technikum, 37% 
LO, 17% ZSZ i 28% gimnazjum). Warto jednakże zwrócić uwagę na dość sporą 
liczbę uczniów, którzy wolą, jak to sami podkreślili, uczyć się z tradycyjnych 
podręczników (57% technikum, 38% LO, 45% ZSZ, 39% gimnazjum). Patrząc 
na zapowiedzi ministerialne, należy się spodziewać, że cała ewolucja dotycząca 
e-podręczników będzie rozłożona w czasie po to, aby jak najlepiej przygotować 
placówki oświatowe, uczniów i nauczycieli, do nowej metody pracy.

Dzięki projektom niektórych samorządów województw w Polsce, we 
współpracy z samorządami lokalnymi, szkoły, które przeszły przez wyznaczoną 
procedurę lub też stanęły do ogłoszonego konkursu, zostały w ostatnich kilku 
latach wyposażone w tablice interaktywne z oprogramowaniem do poszczegól-
nych przedmiotów. Niektóre również szkoły wyposażyły swoje klasopracownie 
w tablice multimedialne dzięki Radzie Rodziców oraz zaangażowaniu Jednostek 
Samorządu Terytorialnego. Tym samym używanie tego rodzaju środków dydak-
tycznych powinno pomóc placówkom oświatowym w łagodniejszym przejściu 
z tradycyjnych podręczników na e-podręczniki. Dlatego też kolejne pytanie skie-
rowane do uczniów zostało zadane następująco: Czy w twojej szkole korzystacie 
na lekcji z tablic multimedialnych?

Wykres 6.

Źródło: Badania własne 2014 r.
Jak pokazują wyniki w szkołach ponadgimnazjalnych, modzież częściej ko-

rzysta na lekcji z tablic multimedialnych (97% technikum, 82% LO) niż ucznio-
wie w gimnazjach (37%). W celu zweryfikowania otrzymanych wyników zadano 
podobne pytanie nauczycielom: Czy w Pana/i szkole ma Pan/i możliwość korzy-
stania na lekcji z tablicy i programów multimedialnych?
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Wykres 7.

Źródło: Badania własne 2014 r.
Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, nauczyciele (85% technikum, 33% 

ZSZ, 95% gimnazjum) mają możliwości korzystania z tablic i programów multi-
medialnych w swoich placówkach oświatowych. To od nich zależy, czy uczniowie 
będą przyswajać sobie podstawę programową za pomocą nowych środków dydak-
tycznych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż na obecnym etapie wdrażania 
reformy ministerialnej w zakresie e-podręcznika tylko nauczyciele mają możliwość 
otrzymania od wydawnictwa pakietu multimedialnego do poszczególnych lekcji. 
Uczeń nie dysponuje takim oprogramowaniem, co jest poważnym utrudnieniem, 
ponieważ uczeń poza szkołą nie może korzystać z tego rodzaju środków.

Następne pytanie miało za zadanie doprecyzować informację na temat na-
uczycieli posługujących się na swoich lekcjach nowymi technikami informacyj-
nymi. Dlatego też brzmiało ono następująco: Jeżeli niektórzy nauczyciele w two-
jej szkole posługują się na lekcji tablicą multimedialną, to z zasady są to:

Wykres 8.

Źródło: Badania własne 2014 r.
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Według otrzymanych wyników, przedmiotowcy (w poszczególnych typach 
szkół) wykorzystujący na lekcji nowe środki komunikacyjne to nauczyciele zajęć 
ścisłych, takich jak m.in. matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka (43% 
technikum, 27% liceum, 29% ZSZ, 33% gimnazjum). Dużo rzadziej z tablic mul-
timedialnych korzystają nauczyciele przedmiotów humanistycznych (15% tech-
nikum, 37% liceum, 21% ZSZ).

Nauczyciele sporadycznie decydują się na wykorzystanie na lekcji tablicy 
multimedialnej. Może jest to wynikiem tego, iż na tym etapie reformy nie ma zin-
tegrowanych programów multimedialnych, z których uczeń mógłby skorzystać 
sam na swoim nośniku elektronicznym. Taką sugestię dała odpowiedź udzielona 
przez nauczcyieli na pytanie: Jeżeli pracuje Pan/ i na lekcjach, korzystając z tabli-
cy multimedialnych lub z projektora, to jak często?

Wykres 9.

Źródło: Badania własne 2014 r.
Zaledwie 18% nauczycieli w gimnazjum i 4% w technikum korzysta co-

dziennie z nowej technologii komunikacyjnej, sporadycznie wykorzystuje ją 45% 
nauczycieli w technikum, 22% w ZSZ i 18% w gimnazjum. Wynik taki może 
świadczyć z jednej strony o tym, że nie wszystkie klasopracownie w szkołach 
wyposażone są w sprzęt multimedialny, z drugiej zaś może być rezultatem przy-
wiązania dość znacznej części nauczycieli do prowadzenia zajęć „starymi” me-
todami.

Zakończenie

Szkoła polska ma charakter egalitarny. Wynika on ze zmian transforma-
cyjnych w prawodawstwie oświaty. Nowy system prawa oświatowego zakłada 
zniwelowanie wszelkich różnic społecznych (w tym dotyczących pochodzenia 
i miejsca zamieszkania) pomiędzy dostępem do kształcenia na różnych pozio-
mach edukacji dzieci i młodzieży, po to, aby każdy uczeń miał równy start i równe 
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szanse w kreowaniu swojej przyszłości (Długosz 2012, 29-30). Aby to wszyst-
ko mogło się ziścić, regulacje prawa oświatowego dają nauczycielom dużą au-
tonomię w aspekcie programowania nauczania w swojej szkole, m.in. wyboru 
podręczników, z odpowiednim oprzyrządowaniem, dzięki którym uczeń będzie 
mógł w sposób jak najbardziej przystępny osiągnąć zamierzony przez nauczyciela 
i ucznia przyrost kompetencji i wiedzy (Strykowski, Strykowska i Pielachowski 
2003, 112).

Od roku 2008 MEN informowało o zmianach, jakie mają nastąpić w ustawie 
o systemie oświaty i w poszczególnych rozporządzeniach na temat e-podręczników. 
Wybrane uczelnie przygotowują e-podręczniki do użytku szkolnego. Wprowadze-
nie ich do szkół daje nowe możliwości zaangażowania w bezpośredni proces inte-
raktywny nauczyciela i uczniów (Juszczyk 2008, 141-143), dzięki wykorzystaniu 
w komunikacji sieciowej różnych obrazów (ilustracji, rysunku, fotografii, grafiki, 
wideo) pod warunkiem dysponowania przez placówki oświatowe odpowiednim 
sprzętem multimedialnym oraz chęcią wykorzystywania go na lekcji przez same-
go nauczyciela (Kress 2007, 35-37). Takie podejście nauczyciela do przekazywa-
nia wiedzy za pomocą technologii komunikacyjnej daje nowe możliwość nie tylko 
zbierania, poszukiwania i wykorzystania zasobów informacji zgromadzonych np. 
w Internecie, do których wcześniej dostęp mógł być utrudniony, choćby z racji ba-
riery ekonomicznej lub technicznej (Palfrey i Gasser 2008, 24-37, 39-82), ale rów-
nież daje możliwość swobodnego przepływu informacji od twórcy do wybranego 
adresata (Świgoń 2003, 383). Jak wynika z badań, w obecnym czasie nauczycie-
le czasami (33% technikum, 32% ZSZ, 18% gimnazjum) lub też bardzo rzadko  
(47% technikum, 21% ZSZ, 19% gimnazjum) korzystają na swoich zajęciach z no-
woczesnych metod przekazu wiedzy, posługując się m.in. tablicą multimedialną. 

Uczniowie do 16. roku życia, jak potwierdzają wyliczenia GUS, posiadają 
w swoich domach komputer i złącze do Internetu. Jednakże zachodzi pytanie, czy 
ów sprzęt jest do ich wyłącznej dyspozycji? Jeżeli tak nie jest, a w domostwie 
jest więcej niż jedno dziecko w okresie obowiązku szkolnego, to czy będą oni 
w stanie przygotować się do swoich zajęć, posiadając tylko jeden nośnik elek-
troniczny? Kolejne pytanie, które nasuwa się z racji planowanego wprowadzenia 
do szkół e-podręczników, dotyczy zagadnienia, z jakiego sprzętu elektronicznego 
lub też nośnika będą uczniowie korzystali w szkole, podczas zajęć lekcyjnych, 
skoro w domu mają tylko sprzęt stacjonarny? Takich i innych pytań w związku 
z nowelizacją rozporządzenia w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego pod-
ręczników jest wiele.

Można wysnuć daleko idący wniosek, iż ci nauczyciele, którzy pracują obec-
nie na e-podręcznikach i e-ćwiczeniach w swoich szkołach, w przyszłości sta-
ną się liderami dla pozostałych nauczycieli w przygotowaniu ich do korzystania 
z nowej metody pracy. Na pewno wyzwania współczesności w zakresie zmian 
w technologii komunikacyjnej wymagają pewnych zmian w nauczaniu. Ważne 
jest, aby zmiana, która następuje, dawała dzieciom i młodzieży lepsze warunki do 
uczenia się i była dobrze oraz rozsądnie przygotowana. 
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Badania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zostały zre-
alizowane w ramach projektu badawczego. Starano się poznać, w jakim stopniu 
placówki edukacyjne, a tym samym uczniowie i nauczyciele, przygotowane są do 
zmian zapowiedzianych i powoli wdrażanych przez MEN w aspekcie e-podręcz-
ników. Do tej pory podkreślany jest ich walor cenowy oraz szeroka dostępność 
w sieci. Z przeprowadzonych badań wynika, że potrzeba jeszcze dużych nakła-
dów finansowych nie tylko na realizację zamierzeń ogłoszonych w nowelizowa-
nej ustawie o systemie oświaty i innych doprecyzowujących rozporządzeń na te-
mat e-podręczników, ale także na wyposażenie uczniów w niezbędne przenośne 
czytniki elektroniczne. 

Założenia MEN poniekąd wpisują się w potrzeby i uzdolnienia komputero-
we uczniów, którzy od najmłodszych lat posługują się technologią informacyjną. 
Czy jednak prace idące w tym kierunku zaowocują lepszym zaangażowaniem się 
uczniów w przyswajanie wiedzy z poszczególnych przedmiotów i podniesieniem 
standardu nauczania? Czas pokaże wyniki oraz zweryfikuje wszelkie działania. 
Na pewno trzeba iść z duchem czasu, ale również pamiętać o tym, jak wyżej 
wspomniano, że w tej materii należy dołożyć starań, by się nie pomylić, bo koszty 
społeczne (nie tylko finansowe) są zbyt duże.

1 września 2015 roku MEN obiecało, że do szkół trafią cyfrowe książki. 
Jednakże z rozpoczęciem nowego roku szkolnego udostępniono ich zaledwie 19, 
a i te, według Artura Grabka, nie przeszły procedury recenzji. Eksperci bowiem 
nie postawili pozytywnej oceny projektowi (Grabek 2015, 38-42). Również Ko-
alicja Otwartej Edukacji była rozczarowana efektem końcowym prac MEN nad 
e-podręcznikiem, krytykując m.in. źle przygotowany zasób treści oraz złamanie 
zapisów uchwały Rady Ministrów w sprawie programu „Cyfrowa szkoła” (KOE 
2015). Nieudana próba wprowadzenia e-podręczników powinna wyzwolić w pra-
cownikach ministerstwa edukacji narodowej determinację, aby przyspieszyć pra-
ce nad programem „Cyfrowa szkoła”, by lepiej przygotować jednostki/uczniów, 
poprzez rozwój technologii informacyjnej, „do zachodzących zmian w globalnej 
wiosce” (Gogołek 2010, 186).
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Wstęp

Rosnące tempo życia oraz powiększające się rozwarstwienie społeczne coraz 
częściej odbija się na polskich rodzinach, powodując bezrobocie, anomię, spadek 
odporności na frustrację, zanik więzi społecznych i patologizację życia rodzinnego 
(Cudak 2011, 9). W  efekcie rodziny te są narażone często na permanentny brak 
zaspokojenia wielu swoich potrzeb, co przekłada się apatię, zanik aspiracji, roz-
wój negatywnych wzorców zachowań, roszczeniowość wobec państwa, wyuczoną 
bezradność i inne podobne postawy bądź zachowania, które zamykają je w kręgu 
powtarzających się porażek oraz braku perspektyw na poprawę sytuacji. Rodziny 
znajdujące się w  tym położeniu stają się dysfunkcyjne w  różnym zakresie, cze-
go efektem może być postępujący proces wykluczenia społecznego ich członków, 
zwłaszcza najmłodszych, będących już na samym starcie swojego życia na straco-
nej pozycji względem rówieśników z  rodzin wydolnych wychowawczo i  o  stabil-
nym statusie materialnym.

Odpowiedzią państwa oraz różnych organizacji i  stowarzyszeń na ten stan 
jest powoływanie oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego, działających 
na terenie całego kraju. Cele i  zadania tych placówek są realizowane w  postaci 
wieloaspektowego oddziaływania na dziecko i jego rodzinę. Jest to możliwe dzię-
ki współpracy placówki z  innymi instytucjami oraz zatrudnianiu odpowiednich 
specjalistów. Jednocześnie placówki te dbają o  możliwie wszechstronny rozwój 
swoich wychowanków dzięki szerokiej palecie proponowanych zajęć i  oddziały-
wań wychowawczych. Zaspokajają przy tym podstawowe potrzeby podopiecznych 
(fizjologiczne, bezpieczeństwa), jak również zaawansowane (szacunku i  uznania, 
przynależności, samorealizacji). Poza zajęciami wynikającymi z  programu, waż-
nym czynnikiem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu są też formy pracy 
wychowawczej, oparte na podmiotowości pracowników i  wychowanków, wzorze 
osobowym i elementach tutoringu. Efektywność pracy placówek jest związana nie 
tylko z szerokim repertuarem proponowanych aktywności i sposobów spędzania 
czasu, ale też z kompetencjami i cechami osobowościowymi pracowników. Mimo, 
że ogólne założenia i formy pomocy podejmowane w placówkach wsparcia dzien-
nego są właściwe, to okazuje się, że po latach trafiają do nich dzieci byłych wycho-
wanków. Stawia to pod znakiem zapytania skuteczność przezwyciężania wyklu-
czenia społecznego podopiecznych.

Celem niniejszej pracy jest analiza funkcjonowania placówek wsparcia dzien-
nego w świetle skutecznego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Do tego 
celu posłuży odniesienie ich działalności do modelu zawierającego cztery kręgi 
społeczne (dzieci i młodzież, ich rodziny, osoby pracujące z dzieckiem i rodziną, 
ogół społeczeństwa) i  cztery płaszczyzny życia społecznego, w  których koniecz-
ne są dalsze przemiany (ustawodawstwo, edukacja, media i  oferta kulturalno-re-
kreacyjna). Jednocześnie analiza poszczególnych elementów modelu pozwoli na 
wstępną diagnozę przyczyn niepowodzeń w  przeciwdziałaniu wykluczeniu spo-
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łecznemu podopiecznych w  poszczególnych placówkach, a  następnie zastosowa-
nie optymalnych działań naprawczych. Dzięki temu niniejsze rozważania, chociaż 
mają charakter teoretyczny, mogą mieć implikacje praktyczne. 

1. Wykluczenie społeczne dzieci i ich rodzin

Wykluczenie społeczne i  marginalizacja są problemem społeczeństw ce-
chujących się rozwarstwieniem klasowym, nierównością, dyskryminacją części 
obywateli. Choć nie jest to zjawisko nowe, to dopiero u  schyłku drugiej połowy 
XX wieku zostało nazwane. Teraz ten termin jest używany zarówno w literaturze 
naukowej, jak też w oficjalnych dokumentach państwowych i międzynarodowych 
(Nogowski 2015, 55-56). 

Dokumentem poruszającym tę kwestię w  Polsce jest Narodowa Strategia Inte-
gracji Społecznej dla Polski (2003), która pojęcie wykluczenia społecznego wyjaśnia 
jako „brak lub ograniczone możliwości uczestnictwa, wpływania, korzystania osób 
i  grup z  podstawowych praw, instytucji publicznych, usług, rynków, które powinny 
być dostępne dla każdego”. Powyższe rozumienie wykluczenia społecznego akcen-
tuje niemożność pełnej partycypacji w  życiu społecznym części obywateli. Jednak 
brak uczestnictwa w pewnych obszarach życia pociąga za sobą również brak rozwoju 
w  tychże obszarach, a  w  konsekwencji jeszcze większe wykluczenie społeczne. Moż-
na to zatem rozumieć jako przewlekły proces, który „uniemożliwia, jednostkom lub 
grupom społecznym dalszy ich rozwój, poprzez utrudnienie lub wyłączenie z uczest-
nictwa w różnych obszarach życia społecznego. Oznacza to, że ze względu na deficyty 
osobowe, materialne, środowiskowe, pewne jednostki mają zamkniętą lub utrudnioną 
drogę rozwoju rozumianego jako urzeczywistnianie siebie” (Tempczyk-Nagórka 2016, 
59). Aspekt ten jest szczególnie widoczny w sytuacji dzieci i młodzieży ze środowisk 
dysfunkcyjnych, dla których wykluczenie społeczne i  zagrożenie nim stają się czyn-
nikiem utrudniającym prawidłowy przebieg rozwoju fizycznego i psychospołecznego. 
Ta grupa dzieci jest bardzo zróżnicowana, ale można wyróżnić charakterystyczne dla 
niej cechy i problemy przyczyniające się do eskalacji wykluczenia:

 doświadczanie deprywacji różnorodnych potrzeb, co wiąże się często z nie-
uświadomionymi dążeniami do zaspokojenia ich nawet w sposób nieakceptowany 
lub niepożądany społecznie;

 trudności szkolne (np.: zaległości i  braki edukacyjne, trudności w  nauce 
czytania i pisania, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, niechęć do nauki, wagary, dru-
goroczność), które mogą wynikać z niskiego ilorazu inteligencji, zaniedbania śro-
dowiskowego, braku wsparcia w rodzinie oraz w szkole lub z braku wiary w siebie 
i swoje możliwości;

 zaburzenia i  deficyty rozwojowe oraz niepełnosprawność (np.: parcjalne 
zaburzenia rozwoju, ADHD, FAS, zaburzenia neurologiczne, zaburzenie ze spek-
trum autyzmu, itp.), które mogą być związane z wczesnym macierzyństwem i nie-
prawidłowym dbaniem o ciążę;
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 niepokojąca sytuacja zdrowotna, niedożywienie lub nadwaga, będące efek-
tem nieodpowiedniego sposobu odżywiania się i stylu życia;

 zaburzenia w  funkcjonowaniu emocjonalnym i  społecznym (np.: brak 
umiejętności określania i wyrażania swoich emocji, agresywność, trudności w na-
wiązywaniu, budowaniu i utrzymywaniu relacji z innymi, nieadekwatna samooce-
na, wadliwa komunikacja);

 trudne doświadczenia w  domu rodzinnym (np.: konflikty w  diadzie mał-
żeńskiej lub między rodzicami a dzieckiem, rozwód lub rozstanie rodziców, śmierć 
jednego z nich, zła relacja z konkubentem rodzica lub z przyrodnim rodzeństwem);

 częste doświadczanie poczucia nudy, brak akceptowanych społecznie za-
interesowań, wynikające z  nieznajomości sposobów konstruktywnego spędzania 
czasu wolnego skłonności do zachowań ryzykownych i  dewiacyjnych prowadzą-
cych do niedostosowania społecznego lub zagrożenia nim;

 brak aspiracji i celów życiowych adekwatnych do możliwości.
Rozpatrując wykluczenie społeczne dzieci i  młodzieży, można zaobserwo-

wać, że jest ono efektem sytuacji ich rodzin. To właśnie środowisko rodzinne jest 
kluczowe w procesie wychowania i socjalizacji. Jest też pierwszym i podstawowym 
miejscem zdobywania przez dziecko informacji o sobie i świecie. W rodzinie tkwią 
też silne czynniki ryzyka, gdy nie jest wydolna wychowawczo, jak też ważne czyn-
niki chroniące. Z niej też dziecko wynosi wzory zachowań i podstawy funkcjono-
wania w rolach społecznych (Przygoda 2011, 112-113). 

Rodziny, których dzieci objęte są pomocą placówek wsparcia dziennego, są 
różnorodne, jednak można wskazać ich najczęstsze i najbardziej charakterystycz-
ne konstelacje cech. Jedną z  najczęstszych jest niski status materialny utrudnia-
jący lub uniemożliwiający jej członkom pełne uczestnictwo w  życiu społecznym 
i  kulturalnym – implikacją tego stanu rzeczy jest też zła sytuacja mieszkaniowa 
oraz kilkuetatowe prace zarobkowe. Charakterystyczne jest również doświadcza-
nie sytuacji kryzysowej lub permanentnie trudnej (np. przewlekła choroba lub 
niepełnosprawność jednego z członków rodziny, uzależnienia, przemoc, bezrobo-
cie itp.), które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają poświęcenie dzieciom wy-
starczającej ilości uwagi i czasu. Nakłada się na to kolejna cecha, czyli zaburzona 
struktura lub zaburzone relacje wewnątrzrodzinne (np.: rodzina niepełna, zastęp-
cza, rozbita, zrekonstruowana, rozwody, konflikty małżeńskie lub międzygenera-
cyjne, pozostawanie w  niepewnym związku partnerskim, samotne rodzicielstwo, 
emigracja zarobkowa jednego lub obojga rodziców). Rodziny te charakteryzują 
się też niskim poziomem kompetencji, umiejętności wychowawczych i  społecz-
nych, przy jednoczesnym niskim poziomie intelektualnym  przekładającym się 
na poziom wykształcenia, brak umiejętności skutecznego porozumiewania się, 
refleksyjności.  Cechy te ograniczają możliwości rodziców w  pomocy dzieciom 
w ich karierze edukacyjnej, jak również w skutecznym radzeniu sobie w sytuacjach 
trudnych i konfliktowych. Sprzyja to wysokiemu poziomowi niezaradności życio-
wej rodziców (ograniczony repertuar strategii zaradczych) utrudniający im prze-
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rwanie błędnego koła, charakterystycznego dla procesu wykluczenia społecznego 
(por. Gątarek 2015, 5-11).

Ze względu na omówione wyżej cechy, rodziny te nazywane wieloproblemo-
wymi. Ilość trudności życiowych sprawia, że żyją bez nadziei na zmianę swojej 
sytuacji, przez co wycofują się z  aktywności społecznych z  powodu obawy przed 
porażkami (Dallemura 2014, 5). Rodziny te nie wychodzą razem do kina, galerii, 
restauracji, czy innych płatnych atrakcji lub miejsc. Nie wyjeżdżają na wspólne 
wakacje. Nie spędzają z dziećmi czasu na spacerach ani w różnorodnych miejscach 
w przestrzeni społecznej, nie uczą ich właściwych norm i zasad zachowywania się, 
co utrudnia lub zaburza proces właściwej socjalizacji.

Placówki wparcia dziennego poprzez swoją działalność starają się przeciw-
działać zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji dzieci, młodzieży i ich 
rodzin. Podejmują inicjatywy i działania, mogące przyczynić się do zniwelowania 
tych zjawisk lub do zahamowania ich dalszego rozwoju. 

2. Placówki wsparcia dziennego (PWD)

Zgodnie z  ustawą z  9 czerwca 2011 r. o  wspieraniu rodziny i  systemie pie-
czy zastępczej (dalej u.w.r. 2011), zadaniem placówek wsparcia dziennego jest 
wspieranie rodzin w sprawowaniu ich podstawowych funkcji, poprzez współpracę 
z  opiekunami dziecka oraz z  odpowiednimi instytucjami i  placówkami oświato-
wymi. Placówki te mogą być prowadzone w formie:

– opiekuńczej (w  tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i  ognisk wycho-
wawczych)  –  zapewniają dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organi-
zację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;

– specjalistycznej – organizują zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, 
korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne oraz realizują indywidualny program 
korekcyjny, psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w  szczególności terapię 
pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię;

– pracy podwórkowej –  prowadzone są działania animacyjne i socjoterapeutyczne.
Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone w  formie łączonej, za-

równo wszystkich trzech form, jak też dowolnych dwóch. Za ich prowadzenie od-
powiedzialne są terytorialne organy samorządowe (gminy) lub podmioty, którym 
zadanie to zostało powierzone przez gminę lub wójta: organizacje pozarządowe, 
fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne. W Polsce podmiotami, które zajmują 
się tą działalnością są m.in.: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), Caritas, Stowa-
rzyszenie „KARAN”, Fundacja  „Światło-Życie”, Stowarzyszenie dla Rodzin (tylko 
w  Warszawie), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego 
„Dziadka” (tylko w Warszawie). Pobyt dziecka w PWD jest ustawowo nieodpłat-
ny i dobrowolny. Jedynie sąd może skierować dziecko do placówki, co często ma 
miejsce w sytuacji, gdy rodzina objęta jest nadzorem kuratora rodzinnego. Ustawa 
określa też, jakie warunki musi spełniać osoba zatrudniona na stanowisku kierow-
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nika, wychowawcy, pedagoga, psychologa i  in. Pod opieką jednego wychowawcy 
może przybywać w PWD jednocześnie aż piętnaścioro dzieci (u.w.r. 2011).

 Ponadto placówki muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 13 października 2015 r. w sprawie wyma-
gań lokalowych i  sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w  którym ma być prowa-
dzona placówka wsparcia dziennego. Dotyczą one m.in. ochrony przeciwpożarowej, 
wysokości pomieszczeń, udogodnień dla osób z  niepełnosprawnością, utrzymania 
czystości i  porządku, posiadania atestów i  certyfikatów dla wyposażenia lokalu. 
Pierwsze zmiany prawne, mówiące o  dostosowaniu PWD do określonych wyma-
gań, pojawiły się już po nowelizacji  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej w 2012 r. (Rogowski 2013, 112). Do połowy 2015 r. PWD ostatecznie mu-
siały się dostosować do zaleceń i dokonać rejestracji w urzędach miast.

 Dane przedstawione przez GUS wskazują, że w  2014 r. w  Polsce działa-
ło 2969 PWD, z czego zdecydowana większość (2364) była prowadzona w formie 
opiekuńczej, 414 w formie specjalistycznej, tylko 11 w formie pracy podwórkowej, 
a  w  formie łączonej – 180 PWD. Organem prowadzącym ponad połowę z  nich 
były samorządy terytorialne gminne lub powiatowe. Ogółem opieką placówek ob-
jętych było ponad 121 tys. dzieci, co stanowiło 1,12% populacji wszystkich osób 
niepełnoletnich w  Polsce. Pod względem liczebności placówek dominowały wo-
jewództwa: wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, mazowieckie, i  śląskie (Pomoc 
społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną 2015, 52). Z przytoczonych danych wy-
nika, że liczba PWD jest dość znaczna, jednak wciąż nie docierają do nich wszyst-
kie potrzebujące osoby, zwłaszcza, że szacunkowa liczba dzieci i młodzieży wycho-
wującej się poza stałą kontrolą rodziców i opiekunów może wynosić nawet ponad 
milion (Sierocka i Drewniak 2006, 3).

3. Działania placówek wsparcia dziennego w  odniesieniu do modelu  
obszarów działań sprzyjających inkluzji społecznej

 
Do omówienia działalności PWD jako formy przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu zostanie wykorzystany autorski model obszarów działań sprzyjają-
cych inkluzji społecznej. Początkowo został on stworzony w odniesieniu do inklu-
zji osób z niepełnosprawnością (Tempczyk-Nagórka 2016, 60-64). Jego teoretyczne 
podstawy sięgają pedagogiki społecznej, a  dokładniej „kręgów środowiskowych” 
opisanych przez J. Pietera (1973, 90-110) oraz społecznego modelu niepełno-
sprawności. O trzech grupach, które należy objąć w ramach działań inkluzyjnych, 
pisała też A. Fidelus (2011, 73) w  odniesieniu do osób karanych. Wykorzystanie 
i pewna modyfikacja wspomnianego modelu wydaje się być zasadna z kilku powo-
dów. Po pierwsze, skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu powin-
no opierać się zarówno na zwalczaniu jego przyczyn, niwelowaniu skutków, jak 
również prowadzeniu działań inkluzyjnych, umożliwiających jednostce możliwie 
najpełniejszy udział w różnych obszarach życia społecznego. Po drugie, aby dzia-
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łać na tych trzech poziomach, konieczne jest uwzględnienie możliwie największej 
liczby obszarów z życia jednostki i płaszczyzn, na których owo życie się toczy. Po 
trzecie, mimo pewnego uniwersalizmu ogólnych założeń integracji i inkluzji spo-
łecznej, określone obszary szczególnych zintensyfikowanych działań powinny być 
dostosowane do grup wykluczonych i zmarginalizowanych.

Zmodyfikowany model (schemat 1) będzie się zatem koncentrował na wska-
zaniu kluczowych obszarów działań, w których formy i sposoby pracy PWD mogą 
przyczynić się zniwelowania przyczyn i skutków wykluczenia społecznego swoich 
podopiecznych. Wyróżnione w  nim zostały cztery podstawowe kręgi społeczne, 
w których w pierwszej kolejności powinny być podejmowanie działania inkluzyj-
ne: dzieci i młodzież będące wychowankami PWD, ich rodziny lub opiekunowie, 
osoby pracujące z podopiecznymi placówek, jak również instytucje, z którymi po-
winna być prowadzona współpraca w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, ponadto 
ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. Aby 
te działania były efektywne, określone zmiany muszą być również wprowadzane 
w czterech płaszczyznach życia społecznego oddziałujących na wspomniane kręgi: 
prawo, edukacja, media i  oferta kulturalno-rekreacyjna. Między poszczególnymi 
obszarami, jak również podejmowanymi w nich działaniami, zachodzą wzajemne 
powiązania, które przekładają się na powodzenie inkluzji osób wykluczonych. Jed-
nocześnie podkreślić trzeba, że im bliżej centrum modelu znajduje się dany krąg, 
tym bardziej centralne miejsce zajmują działania podejmowane przez PWD.

3.1. Działania podejmowane wobec dzieci i młodzieży
Dzieci i  młodzież to pierwszy, najbardziej podstawowy krąg, znajdujący się 

w centrum oddziaływań PWD. Z tego względu, to jemu zostanie poświęcone naj-
więcej uwagi. Podstawowym celem funkcjonowania PWD jest podmiotowe trak-
towanie dziecka, troska o  jego warunki życia, wszechstronny rozwój i  wyrówny-
wanie szans życiowych. Większość dzieci uczęszczających do placówek wsparcia 
dziennego, wychowując się w  rodzinach wykluczonych społecznie lub zmargi-
nalizowanych, jest kolejnym pokoleniem zagrożonym wykluczeniem. W  efekcie 
doświadczania marginalizacji podopieczni takich placówek mają obraz samych 
siebie jako osób gorszych, przegranych, przez co wycofują się i zamykają w gronie 
osób sobie podobnych (Salański 2002, 5).

Praca z taką grupą o zróżnicowanych potrzebach, oczekiwaniach i możliwo-
ściach, wymaga wszechstronnego oddziaływania na wychowanków. Najczęściej 
jest ono osiągane poprzez następujące formy pracy z dzieckiem: opieka i podsta-
wowe działania wychowawcze (w  tym wspólne zasiadanie do stołu, obchodzenie 
świąt i  uroczystości kalendarzowych, organizowanie wyjść kulturalno-oświa-
towych i  rekreacyjno-sportowych, wyjazdów, kolonii); rozmowy indywidualne 
i pogadanki grupowe; pomoc w odrabianiu lekcji i nauce (w tym wyrównywanie 
braków edukacyjnych i rozwijanie umiejętności uczenia się); organizowanie czasu 
wolnego (organizacja zajęć ogólnorozwojowych, edukacyjnych, sportowych, pla-
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stycznych, muzycznych, filmowych, artystycznych, komputerowych, kulinarnych, 
rekreacyjnych); socjoterapia i zajęcia grupowe z elementami socjoterapii (drama, 
psychodrama, socjodrama, muzykoterapia, treningi komunikacyjne, interperso-
nalne, zastępowania agresji, arteterapia itp.); terapia pedagogiczna; zajęcia logo-
pedyczne; spotkania społeczności i zajęcia profilaktyczne; inne niż terapia zajęcia 
korekcyjne (Zieja 2003, 15).

Schemat 1.  Model głównych obszarów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci  
i młodzieży

Oferta kulturalno-
-rekreacyjna

Prawo

Media Edukacja

I II III IV

I – dzieci i młodzież
II – Rodzina/opiekunowie/najbliższe otoczenie
III – osoby i instytucje zajmujące się bezpośrednią pracą z dzieckiem i rodziną
IV – Ogół społeczeństwa
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Tempczyk-Nagórka 2016, 61.

Niezależnie od realizowanych w  placówce form pracy z  dzieckiem i  liczby 
proponowanych zajęć, dla skutecznego oddziaływania konieczne jest dokona-
nie rzetelnej, wszechstronnej diagnozy dziecka, jego sytuacji i  sposobu funkcjo-
nowania w  podstawowych środowiskach rozwojowych (Gola 2003, 25). Stanowi 
ona podstawę do wyboru najodpowiedniejszych form i metod pracy w placówce. 
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Jednocześnie, dla trwałości uzyskiwanych efektów i  faktycznego przeciwdziała-
nia wpływom marginalizacji i  wykluczenia społecznego, istotne jest, aby formy 
te uwzględniały nabywanie niezbędnych kompetencji i umiejętności społecznych. 
Stanowią one wachlarz ochronny dziecka przed wieloma czynnikami zagrażają-
cymi, a  jednocześnie są przepustką do lepszego funkcjonowania w  środowisku 
szkolnym, domowym i rówieśniczym. Istotne jest też organizowanie pozytywnych 
doświadczeń i przeżyć – umożliwienie dziecku przeżycia małej przygody stanowi 
nieocenioną wartość wychowawczą: takie doświadczenie jest źródłem silnych, po-
zytywnych emocji, staje się przez to ważnym punktem odniesienia do budowania 
drogi swojego życia, a jeżeli jest dzielone z innymi wychowankami, wychowawca-
mi i osobami znaczącymi, buduje poczucie wspólnoty i cementuje relacje. Wiąże 
się z tym organizowanie sytuacji odnoszenia sukcesów – zasadniczym kryterium 
osiągania sukcesu jest kontinuum postępu każdego dziecka, a  nie koncentracja 
na wyznaczonym odgórnie rezultacie2. Niezbędne jest w tym stwarzanie sytuacji, 
w których osiąganie sukcesu będzie dla dziecka możliwe, co wzmacnia motywację 
do pracy, ochrania przed zniechęceniem i jest źródłem wiary w siebie, która zwięk-
sza prawdopodobieństwo kolejnych sukcesów. Następnie ważne jest rozwijanie 
zainteresowań i nowych umiejętności, które służą przezwyciężaniu nudy, będącej 
źródłem wielu zachowań ryzykownych, kształtują osobowość dziecka, skupiają 
jego uwagę na rzeczach atrakcyjnych, akceptowanych społecznie, umożliwiają od-
krywanie nowych zdolności i talentów oraz rozwijanie ich. Poza tym formy i me-
tody pracy z podopiecznymi placówki powinny uwzględniać: budowanie adekwat-
nego poczucia własnej wartości oraz poznawanie swoich mocnych i słabych stron, 
pracę nad wyrażaniem i przeżywaniem emocji, wzmacnianie czynników chronią-
cych, kształtowanie adekwatnych aspiracji i celów życiowych i przekazywanie ak-
ceptowanego społecznie systemu wartości.

Wszystkie z wymienionych działań mają miejsce w całościowej pracy PWD 
podczas zajęć dedykowanych podopiecznym, jak również dzięki panującej w pla-
cówce odpowiedniej atmosferze wychowawczej i relacjom między wychowankami 
a wychowawcami. Podejmowane aktywności niwelują deficyty dzieci i podatność 
na czynniki ryzyka. Bazując na zasobach wewnętrznych jednostek, rozwijają ich 
umiejętności i kompetencje. Podopieczni z czasem coraz bardziej odpowiadają za 
funkcjonowanie placówki, włączając się w różne prace (np. sprzątanie, przygoto-
wywanie podwieczorków, dekoracji, uroczystości). Ważnym elementem jest przy-
gotowanie do samorządności i samowychowania podopiecznych, które wzmacnia 
poczucie sprawczości i  buduje odpowiedzialność za siebie i  innych. Ciekawym 
pomysłem w  tym zakresie są Środowiskowe Sejmiki Dziecięce organizowane 
przez TPD w ramach projektu „Z Podwórka do Parlamentu” (TPD 2010). „Przy-

2 Jest to sprzeczne z  tym, czego dziecko doświadcza na co dzień w  szkole, gdzie panuje uni-
wersalny system oceniania. Nie ma w nim miejsca na dostrzeżenie i docenienie drobnych postępów 
dziecka mało zdolnego, które – w odniesieniu do reszty klasy i uczniów zdolnych – są niezauważalne. 
Praca w PWD wymaga zrozumienia, że dla każdego dziecka odniesieniem powinno być ono samo.
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gotowanie wychowanka do samorządności, do samowychowania i autokreacji jest 
jednocześnie przygotowaniem go do życia w społeczeństwie kierującym się kon-
kretnymi zasadami i podlegającego zmianom, ale również wyposaża w konkretne 
zdolności umożliwiające mu partycypowanie w  tworzeniu tego społeczeństwa” 
(Kałdon i Tempczyk 2013, 32).

 
3.2. Działania podejmowane wobec rodzin wychowanków

Skuteczność oddziaływań na dziecko będzie większa, jeśli równocześnie 
będzie im towarzyszyła współpraca z  rodzinami, których trudna sytuacja prze-
kłada się na funkcjonowanie dzieci. W związku z tym oddziaływania skierowane 
na rodzinę powinny być wszechstronne i ukierunkowane na podnoszenie jakości 
określonych funkcji, w  których rodzina jest najmniej wydolna. W  PWD jest to 
realizowane w formach indywidualnych i zbiorowych.

Do pierwszego typu współpracy zaliczają się indywidualne rozmowy i  spo-
tkania z rodzicami lub opiekunami. Jest to najbardziej powszechny i organizacyj-
nie najprostszy sposób pomocy, a  jednocześnie dobra okazja do diagnozy śro-
dowiska rodzinnego i występujących w nim trudności. Poza doradzaniem i pracą 
z rodzicem, dużą wartość ma też zwyczajne wysłuchanie i okazanie zrozumienia. 
W  trakcie tych spotkań udzielane jest wsparcie materialne, instrumentalne i  in-
formacyjne, np. kierowanie do odpowiednich instytucji pomocowych, pomoc 
wypełnianiu dokumentów, przekazywanie paczek żywnościowych. Ważne jest też 
umożliwienie dostępu do specjalistów, np. pedagoga środowiskowego czy psycho-
loga, dzięki którym możliwe jest przezwyciężanie sytuacji kryzysowej, odnalezie-
nie nowych rozwiązań i podejmowanie trudnych, koniecznych decyzji.

Formy zbiorowe polegają na organizowaniu spotkań dla całych rodzin lub dla sa-
mych rodziców. Można podzielić je na dwie kategorie zależne od celów: podnoszenie 
kompetencji i umiejętności rodziców (służą temu spotkania szkoleniowo-warsztatowe 
umożliwiające kształtowanie i  rozwijanie umiejętności wychowawczych, komunika-
cyjnych, rozwiązywania problemów, a także spotkania i warsztaty profilaktyczne) oraz 
integracja i budowanie więzi. Realizacji drugiego celu służą spotkania całych rodzin na 
uroczystościach w placówce, takich jak Dzień Dziecka czy Święto Rodziny, organizo-
wanie wyjazdów z całymi rodzinami, organizowanie atrakcyjnych zajęć dla dzieci i ich 
opiekunów w placówce, wspólne wyjścia kulturalno-oświatowe itp. Takie działania są 
podstawą zdobywania wspólnych przeżyć i zacieśniają więzi między członkami rodzi-
ny oraz między nimi a  pracownikami placówek. Stanowią też ważne źródło sponta-
nicznego tworzenia się sieci wsparcia społecznego między samymi rodzinami. Tworzą 
też dobrą przestrzeń diagnostyczną sytuacji rodziny i jej potrzeb.

3.3. Działania podejmowane wobec osób i  instytucji zajmujących się dzieckiem 
i rodziną

Dla jak najlepszych efektów pracy bardzo istotna jest współpraca placówek 
wsparcia dziennego z innymi instytucjami, poradniami i placówkami, w celu stwo-
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rzenia jednolitego systemu oddziaływań na dziecko i  jego rodzinę. Do jednych 
z  najważniejszych ośrodków, z  którymi placówki powinny nawiązywać współpra-
cę, należą szkoły (dyrekcja, pedagog i/lub psycholog szkolny, wychowawca dziecka 
i  ewentualnie inni specjaliści zatrudnieni w  szkole), gdzie podjęcie tej współpracy 
umożliwia dokonanie rzetelnej diagnozy trudności i  niepowodzeń szkolnych oraz 
daje możliwość wypracowania najlepszej metody pracy z  dzieckiem. Z  kolei kon-
takt z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi zapewnia uzyskanie pełniejszej 
diagnozy problemów dziecka oraz fachową pomoc terapeutyczną dzięki dostępo-
wi do odpowiednich specjalistów. Współdziałanie z lokalnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej ułatwia zadbanie o  sytuację materialną rodziny dziecka. Kontakt warto 
też nawiązać z  ośrodkami leczniczymi i  służbą zdrowia oraz lokalnymi ośrodkami 
rekreacyjno-sportowymi. Bardzo ważna jest również współpraca z urzędami gmin 
i powiatów, które ogłaszają projekty na finansowanie działalności placówek.

Należy tu również wspomnieć o roli pracowników PWD, czyli o właściwym 
doborze kadry wychowawczej, stałym podnoszeniu jej kompetencji i kwalifikacji, 
zatrudnieniu lub pozyskiwaniu jako wolontariuszy różnych specjalistów (pedagog 
środowiskowy, psycholog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, specjaliści od 
zajęć rozwijających zainteresowania), którzy uzupełnialiby codzienną pracę ze-
społu wychowawczego. Wychowawcy zatrudnieni w placówkach tego typu powin-
ni być zorganizowani, kreatywni i wszechstronni, bowiem muszą sprostać zarów-
no zachowaniom problemowym podopiecznych, trudnościom wychowawczym, 
organizacyjnej stronie funkcjonowania placówki (dbanie o czystość, organizowa-
nie wyjść, atrakcji oraz czasu wolnego dzieci, ale także prowadzenie niezbędnej 
dokumentacji), jak też stronie dydaktycznej, bowiem pomocy w odrabianiu prac 
domowych mogą oczekiwać dzieci z  każdego szczebla edukacyjnego i  z  każdego 
przedmiotu, a także dzieci z trudnościami w uczeniu się, wynikającymi z zaburzeń 
koncentracji uwagi, dysleksji lub dyskalkulii i innych. Kluczowe jest jednak umie-
jętne rozmawianie z podopiecznym, rozumna konsekwencja i miłość wychowaw-
cza, które stwarzają atmosferę bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku. 

3.4. Działania podejmowane wobec ogółu społeczeństwa
Ogół społeczeństwa to krąg oddziaływań, który znajduje się na peryferiach 

pracy placówek wsparcia dziennego. Jednakże przez swoją działalność PWD pod-
noszą świadomość społeczeństwa o  współczesnych zagrożeniach rozwoju dzieci 
i  młodzieży oraz potrzebach rodzin pozostających na marginesie życia społecz-
nego. Wskazują, jakie postawy należy przyjmować względem tych rodzin oraz 
budzą społeczną odpowiedzialność za najbiedniejszych członków społeczeństwa. 
Dokonuje się to m.in. poprzez działalność promocyjną (strony internetowe, filmy, 
galerie zdjęć) nastawioną na uzyskanie 1% podatku, jaki może przekazać każdy 
obywatel na rzecz tzw. Organizacji Pożytku Publicznego. Inną formą jest uczest-
nictwo w  Korowodach, czyli corocznych, całodziennych festynach organizowa-
nych przez niektóre gminy, mających na celu prezentację działalności wszystkich 
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organizacji i  fundacji istniejących w  danej gminie. Istotna jest też działalność na 
rzecz społeczności lokalnej (ulicy, osiedla, dzielnicy, małego miasta), np. poprzez 
organizowanie gier i zabaw dla dzieci i ich rodzin, konkursów, loterii; czasami wy-
chowankowie odbywają wizyty w  domach seniora, hospicjach, domach dziecka, 
gdzie angażują się w zagospodarowanie czasu przebywającym tam osobom przez 
przedstawienia teatralne lub zajęcia artystyczne.

Wychodzenie do społeczności lokalnej oraz ogółu społeczeństwa pozwala dzie-
ciom znaleźć nowe przestrzenie aktywności, uczy empatii i pozwala zobaczyć swoje 
miejsce w społeczeństwie. Dla ludzi będących beneficjentami lub obserwatorami ta-
kich działań jest odmiennym od utrwalonego w  powszechnym myśleniu obrazem 
dzieci i młodzieży z tzw. marginesu. Jest to zatem nie tylko działanie sprzyjające in-
kluzji podopiecznych PWD, ale rzeczywiście włączające ich w życie społeczne.

3.5. Postulaty zmian w poszczególnych obszarach życia społecznego
Ostatni krąg środowiskowy jest ściśle powiązany z obszarami kształtującymi 

wszystkie kręgi. PWD nie mają bezpośredniego wpływu na te obszary, ale sku-
teczność ich funkcjonowania jest z nimi powiązana, dlatego wymagają wskazania 
kroków sprzyjających efektywnemu działaniu placówek.

Pierwszym z tych obszarów jest prawo. Choć akty prawne dotyczące funkcjo-
nowania placówek wsparcia dziennego w Polsce są często nowelizowane, to wciąż 
wymagają ulepszeń, zarówno odnośnie do finansowania PWD, jak też regulacji 
godzin pracy, współpracy z innymi placówkami i organizacjami. Zdecydowanym 
problemem są niskie zarobki pracowników, praca nieetatowa. Sytuacja ta często 
zmusza wychowawców do rezygnacji z  pracy lub szukania pracy dodatkowej, co 
utrudnia im pełne oddanie się działalności wychowawczej.

W  przypadku drugiego obszaru, jakim jest edukacja, należałoby odnieść 
się zarówno do przygotowania zawodowego wychowawców, jak również procesu 
edukacyjnego podopiecznych. Często zdarza się, że osoby rozpoczynające pracę 
w  PWD nie mają wystarczającego przygotowania metodycznego i  umiejętności 
radzenia sobie w  sytuacji problemów wychowawczych. Dopiero w  trakcie pracy 
część z  nich uzupełnia swoją wiedzę i  umiejętności poprzez dodatkowe kursy, 
warsztaty i szkolenia, które są często kosztowne (np. Trening Zastępowania Agre-
sji, Porozumienie Bez Przemocy, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach 
i in.). Część z nich lub ich podstawowe elementy powinny być włączone w przy-
gotowanie pedagogów jeszcze w  czasie studiów lub organizowane i  finansowane 
przez podmioty i organy prowadzące PWD. W trosce o edukację wychowanków, 
szkoły również powinny zabiegać o kontakt z placówkami i w zależności od obra-
nych metod wspólnych działań np. modyfikować system oceniania uczniów przez 
położenie większego nacisku na ocenienie postępów, a nie efektu końcowego.

Media, będące trzecim obszarem, są wszechobecne w życiu dzieci i młodzieży, 
jednak wielokrotnie zawierają nieodpowiednie treści i  prezentują nieprawidłowe 
wzorce społeczne. Poza tym stają się również przestrzenią ryzykownych zachowań 
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dzieci i młodzieży. Tym samym często utrudniają pracę wychowawczą. Zdecydo-
wanie brakuje programów, które służyłyby kształtowaniu postaw prospołecznych, 
zamiast powielania patologicznych form zachowań. Jest to jednak bardzo trudne 
do osiągnięcia, dlatego alternatywą mogą być warsztaty przygotowujące do bez-
piecznego korzystania z mediów.

Ostatnim obszarem jest oferta kulturalno-rekreacyjna, w której wciąż brakuje 
darmowych propozycji dla dzieci i młodzieży na aktywne, bezpieczne i konstruk-
tywne  spędzanie czasu wolnego, co utrudnia przyswojenie powszechnych norm 
społecznych. Problem ten szczególnie dotyczy mniejszych miast i wsi. W ramach 
swojej działalności placówki wsparcia dziennego umożliwiają swoim wychowan-
kom  korzystanie z płatnych atrakcji, ale względy finansowe ograniczają częstotli-
wość takich wyjść. 

Zakończenie

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jest procesem długim i  złożo-
nym, wymagających wszechstronnego podejścia do problemu. Dopiero uwzględ-
nienie w działaniu wszystkich z opisanych obszarów znacząco zwiększa szansę na 
odniesienie sukcesu placówek w przeciwdziałaniu wykluczeniu.

Biorąc pod uwagę zakres obowiązków wychowawców, a  także poziom dys-
funkcjonalności wychowanków, przewidziana liczba dzieci na jednego wychowawcę 
jest dość duża, właściwie utrudniająca, a  czasem nawet uniemożliwiająca skutecz-
ne, zindywidualizowane oddziaływania na podopiecznych. Wiele z  zewnętrznych 
uwarunkowań funkcjonowania placówek wsparcia dziennego jest wynikiem braku 
funduszy na pokrycie kosztów związanych z ich prowadzeniem. Z tego względu nie 
wszystkie placówki mogą prowadzić wystarczające działania we wszystkich opisa-
nych obszarach. Obniża to efektywność przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
dzieci i ich rodzin. Trzeba zatem jasno powiedzieć, że oszczędzanie na PWD nie jest 
zabiegiem przyszłościowym. Jeśli nie zadba się o  te dzieci i  młodzież teraz, kiedy 
trwa jeszcze proces ich socjalizacji, to potem będzie za późno, bowiem zasilą oni 
urzędy pracy, OPS-y, a w najgorszym wypadku ulice i zakłady karne.
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1. Przewlekłe zmęczenie

Zmęczenie jest częstym doświadczeniem człowieka. Traktowane jest jako efekt 
uboczny zaangażowania w określone działanie, efekt, który sygnalizuje wyczerpywanie 
się zapasów energetycznych organizmu. Kiedy ten sygnał zostaje zlekceważony, zmę-
czenie staje się stanem permanentnym i przyjmuje charakter najpierw przedłużający 
się,  a następnie przewlekły. Trudno już wtedy wskazać jego źródło i czynniki podtrzy-
mujące. Nasilenie odczuwanego zmęczenia i  stany poczucia dopływu energii, która 
jednak nie jest wystarczająca do wykonywania zwykłej aktywności, przeplatają się ze 
sobą w sposób dynamiczny. Towarzyszy im poczucie utraty wigoru, szybka męczliwość 
mięśniowa, znużenie. Osoba, która jest w tym stanie, potrzebuje dłuższego odpoczyn-
ku (przynajmniej 24 godziny) dla odzyskania sił. Ogólnemu poczuciu wyczerpania 
towarzyszą różnorodne i indywidualnie zróżnicowane dolegliwości bólowe (np. bóle 
mięśniowe i/lub stawowe, bóle głowy), zaburzenia snu, objawy neuropoznawcze oraz 
przynajmniej po jednym symptomie dotyczącym jednego z wymienionych układów 
fizjologicznych: autonomicznego, neuroendokrynnego, immunologicznego (Carru-
thers at al. 2003, 11-13). Występowanie przewlekłego zmęczenia wśród osób dorosłych 
jest określane, w zależności od metodologii badań, na 10% do 30% (Kulik 2010, 42-45). 

Historia badania zjawiska przewlekłego zmęczenia przebiega dwutorowo 
(Kulik 2010, 24-27). Jeden kierunek to analiza warunków pracy, zaczynająca się 
do okresu rewolucji przemysłowej. Drugi kierunek to analiza historii chorób nie-
wyjaśnionych albo interpretowanych jako psychopatologia. Ten drugi nurt sięga 
do opisów objawów począwszy od  XVII w. Kolejno pojawiają się różne rozpozna-
nia. Początkowo miały one charakter indywidualnych przypadków, potem zaczę-
to rozpoznawać epidemie, np. chorobę islandzką w Akureyri, chorobę Royal Free 
w  Anglii. W  1986 r. pojawił się termin «yuppie flu». Określano nim zaburzenia 
dotykające przewlekle zmęczone młode osoby, specjalistów wysokiej klasy o  wy-
sokim statusie społecznym, pochodzących z  dobrze prosperujących środowisk. 
Podobne objawy zaobserwowano u dinkies (double income, no kids), których tryb 
życia charakteryzuje się wysokim poziomem stresu (Kulik 2010, 25). Odniesienie 
przewlekłego zmęczenia do stylu życia jest kanwą dla przedstawianych badań.

2. Kulturowy kontekst zjawiska

Wśród wielu koncepcji wyjaśniających przyczyny przewlekłego zmęczenia 
(Kulik 2010, 77-110) na uwagę zasługuje odwołanie do analizy funkcjonowania czło-
wieka we współczesnym świecie. Osoba uczestniczy w  określonym doświadcze-
niu wspólnym (kultura), co wyraża się w  przekonaniach, systemie wartości, posta-
wach. Cechy współczesnej kultury to m.in.: szybkość zmian, duża możliwość wy-
boru, ekonomiczna użyteczność posiadanych wartości, preferencja sukcesu, kon-
flikt między tendencją do indywidualizmu a  zależnością od oceny innych. James  
M. Rotholz (2002, 19-56) wskazuje na kilka kluczowych elementów funkcjonowania 
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człowieka w  takiej kulturze. Pierwszym jest nasilenie stresu psychologicznego. Autor 
wiąże je z  tzw. „wyścigiem szczurów”, który z  jednej strony stawia na indywidualizm 
i  nieliczenie się z  innymi w  drodze do celu, z  drugiej wymaga działań kolektywnych  
i  zależności od opinii społecznej w osiąganiu kolejnych etapów awansu.  Drugi element  
to trudność w kontroli emocji. Trudność ta wynika z utraty kontaktu z najgłębszym swo-
im ‘ja’ i zgody na alienację od własnych marzeń, pragnień i systemu wartości w sytuacji, 
kiedy to krąg kulturowy, z którym się osoba utożsamia, definiuje sukces, a niesprostanie 
wymaganiom oznacza społeczny niebyt. W ostatecznym bilansie, zaangażowanie czło-
wieka traci podstawy egzystencjalne. Człowiek nie wie, w imię jakich wartości ma po-
dejmować aktywność. Pytanie o wartości, to także pytanie o sens. Poczucie zagubienia 
i niepewności jest kolejnym elementem istotnym dla genezy przewlekłego zmęczenia. 

Wyróżnione elementy koncepcji Rotholza zweryfikowano empirycznie (Kulik 
2015). Wyniki badań pozwalają wskazać dwie grupy osób niezmęczonych i dwie grupy 
przewlekłe zmęczonych. Wśród osób niezmęczonych wspólnym doświadczeniem jest 
poczucie sensu życia, zaś zróżnicowanie dotyczy kontroli emocji: w jednej obserwuje 
się nasiloną skłonność do samokontroli emocjonalnej, w drugiej – niskie pobudzenie 
emocjonalne. Wśród osób zmęczonych zmęczenie ma charakter postresowy. W jednej 
grupie zmęczenie wynika z nadmiernego ograniczania się, w drugiej – z nadmiernego 
izolowania. Ograniczanie się wiąże się z  wysokim uspołecznieniem (wyrażającym się 
nasiloną tendencją do zależności od opinii innych osób i  sztywnym przestrzeganiem 
norm społecznych) oraz hamowaniem (wyrażającym się dążeniem do nadmiernej 
kontroli pobudzenia emocjonalnego, tłumieniem negatywnych emocji). Izolowanie się 
wynika z nonkonformizmu (nieliczenia się z opinią innych osób, brakiem/lub niskim 
poziomem chęci współdziałania i  zaangażowania w  realizację celów prospołecznych)  
i  niskiego poziomu emocjonalnej reaktywności. Zarówno w  jednym jak i  w  drugim 
przypadku osoby przewlekle zmęczone nie potrafią nadać sensu tym działaniom. 

 
3. Poczucie sensu życia

Na trudności człowieka z  identyfikacją sensu w  otaczającej rzeczywistości 
zwraca uwagę Rollo May (1973, 50), pisząc o  depersonalizacji i  utracie przez czło-
wieka poczucia ‘ja’ w stosunku do obiektywnego świata. Zaś Paweł Góralczyk (1990, 
71) dodaje: „człowiek pozostawiony sam dla siebie, obdarty z Sacrum i wartości ab-
solutnych stoi przed groźbą doświadczenia nihilizmu życiowego, lęku, apatii, bez-
nadziejności”. Natomiast przez Kazimierza Popielskiego (1994, 86) kondycja egzy-
stencjalna człowieka współczesnego jest określana następująco: „człowiek wydaje się 
być ‘chory na siebie samego’, na zagubienie swej własnej istoty”. Jan Paweł II zwraca 
uwagę na źródła tego zagubienia, mówiąc, że „Ten lęk [...] wywodzi się z utraty sensu 
życia. Życia nie ujmuje się jako całości zakładającej wybór i kierunek; przeżywa się 
je w  kolejnych odcinkach, nie patrząc dalej niż koniec jednego okresu i  początek 
następnego – jeśli się je w ogóle dostrzega! [...] Niestety ludziom brak dzisiaj jasnej 
wizji celowości egzystencji ludzkiej” (Frossard 1982, 264). 
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Posiadanie sensu życia stanowi jedną z  podstawowych potrzeb człowieka, wa-
runkujących dojrzały rozwój. Pytanie o sens i odpowiedź na nie decyduje o kształcie 
życia człowieka. Jeżeli z jakiegoś powodu traci on sens życia lub przestaje go szukać, 
jest to oznaką frustracji egzystencjalnej i prowadzi do patologicznych form przystoso-
wania. Osoba ma trudności z identyfikacją własnej tożsamości, z przyjęciem określo-
nych wartości, nawet nie wie, kim jest. Żyje w „próżni egzystencjalnej” (Frankl 1967, 
42). Rodzi to poczucie niepewności i prowadzi do rozdarcia w osobowości człowieka. 
Nerwice, w których zagubienie się człowieka w świecie sensu i wartości stanowi głów-
ne źródło problemu, szacuje się na 20-30% wszystkich nerwic (Popielski 1994, 25).

Psychologiczne ujęcie problematyki sensu życia akcentuje głównie indywidualne 
przeżycie poczucia sensowności. Poczucie sensu życia jest „sposobem doświadczania 
i  przeżywania życia osobowego” (Popielski 1994, 45). Popielski (1994, 189) definiuje 
je „jako stan psychiczno-noetyczny podmiotu, doświadczany w  związku z  realizacją 
jego osobowego sposobu bycia i spełniania swej egzystencji”. Jest on dany człowieko-
wi w  formie głębokiej satysfakcji. Doświadczenie poczucia sensu życia można ująć 
w  aspekcie refleksji intelektualnej, przeżyć emocjonalnych, motywacji i  zachowania 
(Popielski 1987, 135). Komponent intelektualny poczucia sensu życia dotyczy pozna-
nia natury życia ludzkiego, środowiska, celów itp. Aspekt emocjonalno-uczuciowy 
odnosi się do doświadczania siebie. Wymiar wolitywno-dążeniowy ujawnia się w do-
konywanych wyborach i przyjmowanych postawach. Zachowanie, zwane komponen-
tem egzystencjalno-działaniowym, określa konkretne zaangażowanie. Poszukiwanie 
sensu w jednostkowych przypadkach dokonuje się na różne sposoby, między innymi 
poprzez: poszukiwanie potocznych wyjaśnień, tworzenie naukowych teorii czy też re-
ligijne wierzenia. Zawsze jednak jest to efekt podmiotowych „odniesień ku” (Popielski 
1994, 44). Przedmiot odniesienia dla osoby stanowi to wszystko, co człowiek percypuje 
jako ważne i znaczące, do czego jako podmiot osobowy odnosi się, co poznawczo od-
krywa, emocjonalnie przeżywa i uważa za godne własnego życia (Popielski 2008, 521-
522). Odkrywanie, doświadczanie, przeżywanie i tworzenie sensu jest zawsze związa-
ne z osobistym zaangażowaniem, wysiłkiem i aktywnością człowieka. Treść sensu ży-
cia zależy m.in. od poziomu rozwoju i doświadczenia w zakresie przekraczania siebie. 
Stąd dopiero w okresie młodości ujawniają się z całą siłą pytania o sens życia i kierunek 
linii życiowej na przyszłość, o cele i zadania. Jednocześnie w tym czasie podejmowane 
są doniosłe decyzje, wyznaczające niejednokrotnie kierunek zaangażowania osobi-
stego, styl życia, orientację aksjologiczną. Przyjęcie określonego kierunku czyni życie 
człowieka sensownym i wartościowym, pozwala na przeżywanie swego istnienia jako 
realizowanie swego ‘ja’, jako wielokierunkowe stawanie się (Popielski 1987, 53).

4. Noetyczny  wymiar  osobowości 

Koncepcja wielowymiarowego bycia i  wielokierunkowego stawania się Po-
pielskiego odnosi się do bycia i  rozwoju człowieka. Wyróżnia on trzy kręgi ak-
tywności osoby: bio-fizyczna, realizowanie możliwości jednostkowych (poznaw-
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czych, emocjonalnych, społecznych) i spełnianie siebie przez autotranscendencję 
i  transgresję oraz trzy wymiary: przyrodniczy, psychospołeczny i  noetyczny. No-
etyczny wymiar osobowości jest podstawą integralności egzystencji osoby, która 
funkcjonuje w oparciu o wyposażenie biopsychiczne w środowisku społeczno-kul-
turowym (Popielski 1994, 23-24, 34-35). Noetyczny wymiar wskazuje na moty-
wację potrzeby posiadania sensu i  zaangażowania się w  określone wartości. „Jest 
kategorią opisu, wyjaśniania i prognozowania w zakresie ludzkiego bycia i stawa-
nia się, motywacji i decyzji, a również zdrowego i zaburzonego funkcjonowania” 
(Popielski 1994, 29). Noetyczny wymiar może być analizowany w odniesieniu do: 
1) jakości noetycznych (potencjalności, dzięki którym człowiek może realizować 
osobowy rozwój, np. godność), 2) noetycznej temporalności (realizacja siebie 
jako osoby zorientowanej czasowo), 3) aktywności noetycznej (właściwości, które 
kształtują egzystencję, wzmacniają samopoczucie osoby jako podmiotu, np. satys-
fakcja z osiągnięć), 4) postaw noetycznych (np. postawa wobec śmierci) (Popielski 
1994, 100-106). Struktury spełniania siebie (struktury noetyczne) są czynnikiem 
twórczym, motywującym, organizującym i aktywizującym egzystencję, kreującym 
stany psychologicznie pozytywnie znaczące. 

Dysonans egzystencjalny pojawia się wówczas, gdy podmiot doświadcza na-
pięcia pochodzącego z  aktywizowania struktur niższych (biopsychicznych) bez 
aktywizowania struktur wyższych (właściwego ukierunkowania na wartości) (Po-
pielski 1994, 60). Skutki tego napięcia mogą przejawiać się zarówno w  wymiarze 
biologicznym, jak i psychicznym. Jedną z konsekwencji dysonansu jest trauma eg-
zystencjalna (Popielski i Mamcarz 2015), której cechy, takie jak: negatywne dozna-
nia egzystencjalne (np. poczucie nudy, nieszczęśliwości, rezygnacji, przygnębienia, 
wyobcowania i zagubienia życiowego, brak motywacji do działania), dezorganiza-
cja funkcjonowania psychiki (np. poczucie wyczerpania, znużenia, nadwrażliwość 
emocjonalna) i zaburzenia adaptacyjne organizmu (np. poczucie ogólnego napię-
cia nerwowego, dolegliwości bólowe), przypominają obraz kliniczny osób cierpią-
cych na przewlekłe zmęczenie.

5. Cel i pytania badawcze

Rozumienie przez ludzi swojego życia oraz postrzeganie znaczenia w swoim 
życiu i  przekonanie o  posiadaniu życiowych celów oznacza posiadanie poczucia 
sensu życia, jakiejś wizji własnego rozwoju i  szczęścia. Współczesność podsuwa 
niezdecydowanym różne sposoby odpowiedzi: „dobre życie to życie bez wysiłku”, 
„dobre życie to życie bez bólu”, usypiając czujność egzystencjalną (Fromm 2000, 
36-37). Tymczasem człowiek, zwłaszcza młody, ma przed sobą do rozwiązania 
kilka dylematów: pragnienie wolności czy posłuszeństwo organizacji, autentyzm 
czy wyobcowanie, indywidualizm czy przynależność (Kuklińska 2012, 14-19). Nie 
ułatwia tego zadania deregulacja społecznej struktury życia i asynchronia zdarzeń. 
Badania przytaczane przez Piotra Olesia (2012, 55-56) wskazują na istotną rolę ta-
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kich procesów jak: wytrwałość w dążeniu do celu, pozytywne przewartościowania 
i adekwatność aspiracji w obliczu egzystencjalnych dylematów (nienormatywno-
ści zdarzeń). Koncepcja Rotholza (2002) wiąże egzystencjalne dylematy, związane 
z  przemianami kulturowymi, z przewlekłym zmęczeniem.

Zmęczenie przewlekłe znacznie częściej rozpoznawane jest u kobiet niż u męż-
czyzn (1,5:1). Jedni uważają, że wynika to z właściwości osobowych kobiet i społecz-
nego przyzwolenia na ich słabość, inni  traktują zmęczenie jako objaw nieradzenia 
sobie z szybkością zmian dotyczących kobiet zachodzących w życiu społeczno-kul-
turowym, jeszcze inni wskazują na biologiczne wyposażenie kobiet, czyli silniejsze 
i szybsze reakcje immunologiczne w sytuacji zagrożenia (Sapolsky 2011, 11-25). 

Badania z  zakresu psychosomatyki ujawniają szereg cech określających funk-
cjonowanie kobiet. Kobiety są bardziej skłonne do uzewnętrzniania reakcji emocjo-
nalnych. Młode kobiety są bardziej pesymistycznie nastawione do swojej przyszłości 
i wiąże się to głównie z niezadowoleniem z własnej sytuacji (Kulik i Sądel 2013, 89). 
Przestrzeń życiowa postrzegana jest przez nie jako pełna trudności i  niepewności. 
Część nie rozumie otaczającej rzeczywistości, twierdząc, że jest nieprzewidywalna 
i wymyka się kontroli, że trudno wpływać na bieg zdarzeń – zaangażowanie w budo-
wanie przyszłości uznają za pozbawione sensu. Spostrzeganie świata jako nieprzewidy-
walnego, negatywny stosunek do siebie, samopoświęcanie się sprzyja u nich nasileniu 
zmęczenia przewlekłego (Kulik 2010, 259). Z drugiej strony funkcjonowanie w sytuacji 
niepewnej prowadzi do samodzielności i niezależności (Grzankowska 2015, 242-243).

Celem prezentowanych badań jest poszukiwanie uwarunkowań trudności 
nadawania życiu sensu przez młode kobiety ze zmęczeniem przewlekłym. Założo-
no, że istotne znaczenie dla uwarunkowania zmęczenia przewlekłego u  młodych 
kobiet może mieć specyficzna dynamika rozwoju osoby, której wyrazem jest okre-
ślona struktura noetyczna. Postawiono następujące pytania szczegółowe: 1) Jakie 
symptomy zmęczenia przewlekłego ujawniają młode kobiety?, 2) Jaki jest poziom 
dynamiki noetycznej wśród młodych kobiet?, 3) Czy i jakie różnice w noetycznym 
wymiarze osobowości występują u  kobiet w  zależności od obrazu zmęczenia?,  
4) Jaki jest związek zmęczenia przewlekłego z noetycznym wymiarem osobowości?

6. Materiał i metody
 

6.1. Grupa
W  omawianych badaniach wzięły udział2 143 studentki w  wieku 19-24 lat 

(M=20,92, SD=1,25). Na podstawie analizy skupień metodą k-średnich wyodręb-
niono cztery grupy kobiet: dwie z  przewlekłym zmęczeniem i  dwie bez zmęcze-
nia3 (Kulik, 2015). Grupa 1 (G1) to 32 kobiety ze zmęczeniem typu izolowania 
się, grupa 2 (G2) to 21 kobiet ze zmęczeniem typu samoograniczania się, grupa 

2 Badania prowadzone były przez uczestników seminarium (Helena Kistelska i Karolina Koczy-
wąs) w roku 2014.

3 W analizie skupień wykorzystano wyniki badań następującymi narzędziami: Kwestionariusz 



73ZMĘCZENIE PRZEWLEKŁE A NOETYCZNY WYMIAR OSOBOWOŚCI

3 (G3) to 49 kobiet niezmęczonych stonowanych emocjonalnie i grupa 4 (G4) to 
41 kobiet niezmęczonych podejmujących samoregulację emocjonalną. Grupy nie 
są równoważne pod względem wieku. Średnia wieku w  grupie 4 jest istotnie sta-
tystycznie wyższa niż w pozostałych (G1: M=20,59±0,95, G2: M=20,48±1,12, G3: 
M=20,67±0,77, G4: M=21,39±1,79, H=10,959 p=0,012).

6.2. Narzędzia
Pomiaru zmęczenia i  jego komponentów dokonano przy wykorzystaniu 

Kwestionariusza do badania zmęczenia przewlekłego Rokuro Koshugo w adapta-
cji Agnieszki Kulik i Leszka Szewczyka (2005, 41-56). Wykorzystano wersję skró-
coną. Test składa się z 30 twierdzeń opisujących samopoczucie w ciągu ostatnich 
sześciu miesięcy, do których badany ustosunkowuje się przez wybór jednej odpo-
wiedzi z następujących: ‘nigdy’(0), ‘czasem’(1), ‘często’(2).  Suma wszystkich punk-
tów wskazuje na nasilenie przewlekłego zmęczenia. Ponadto narzędzie pozwala 
na uzyskanie bardziej szczegółowych charakterystyk zmęczenia przez sumowanie 
wyników (zakres 0-10) w podskalach: poczucie zmęczenia, symptomy fizjologicz-
ne, zniechęcenie nauką, osłabienie witalności, przeciążenie psychiczne, niepokój. 
Wersja skrócona posiada walory psychometryczne porównywalne z wersją pełną; 
w prezentowanych badaniach α Cronbacha dla całego testu wynosi 0,870.

Do oceny jakości dynamiki noetycznej wykorzystano Test Noo-Dynamiki Eg-
zystencjalnej (Baczewska 2015, 48-49). Jest to skrócona wersja Testu Noodynami-
ki Kazimierza Popielskiego (1994, 251-272). Kwestionariusz zawiera 49 twierdzeń 
opisujących różne przeżycia, myśli i  uczucia, których badany mógł doświadczyć 
w ostatnim czasie. Badany ustosunkowuje się do nich przez wybór jednej z odpo-
wiedzi ‘zdecydowanie nie’, ‘nie’, ‘nie wiem’, ‘tak’, ‘zdecydowanie tak’. Odpowiedziom 
przypisane są odpowiednio wartości od 1 do 5. Twierdzenia według klucza wcho-
dzą w skład 3 czynników odnoszących się do wymiaru noetycznego: poczucie sen-
su życia (wartość życia, akceptacja własnego życia, afirmacja życia, cele życia, sa-
tysfakcja z życia), aktywność życiowa (mądrość życiowa, zaangażowanie życiowe, 
dążenia życiowe), ukierunkowanie życiowe (orientacja teocentryczna, orientacja 
antropocentryczna). Wyniki wyrażane są w stenach. Im wyższy wynik, tym więk-
sze nasilenie dynamiki noetycznej. W  prezentowanych badaniach α Cronbacha 
dla czynnika poczucia sensu życia wynosi 0,860, dla czynnika aktywności życiowej 
0,819 i dla czynnika ukierunkowania życiowego – 0,830.

do badania zmęczenia przewlekłego Rokuro Koshugo w adaptacji Agnieszki Kulik i Leszka Szewczy-
ka; Skala Odczuwanego Stresu Sheldona Cohena, Toma Kamarcka i Robina Mermelsteina w adapta-
cji Zygfryda Juczyńskiego i  Niny Ogińskiej-Bulik; Kwestionariusz Aprobaty Społecznej Radosława 
Drwala; Skala Kontroli Emocjonalnej Maggie Watson i  Stevena Greera w  adaptacji Zygfryda Ju-
czyńskiego; Skala PIL Jamesa C. Croumbaugha i Leonarda T. Maholika. Wyniki szczegółowe analizy 
skupień były prezentowane podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Zdrowia pt. Z psycho-
logią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość? (Gdańsk, 15-17.05.2015).
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6.3. Analiza statystyczna
Analiza statystyczna została przeprowadzona w programie SPSS z wykorzy-

staniem statystyk opisowych (M, SD, średnie wagi). Ze względu na zróżnicowanie 
grup pod względem liczebności zastosowano nieparametryczny test H Kruskala-
-Wallisa do porównań średnich między grupami. Przyjęto maksymalny poziom 
istotności p=0,05. 

7. Wyniki badań

Pierwszym etapem prezentacji wyników badań jest charakterystyka zmęczenia 
w wyróżnionych grupach kobiet. Odpowiednie dane zawiera tabela 1 i wykres 1. 

Tabela 1. Wyniki średnie badanych kobiet w Kwestionariuszu do badania zmęczenia

Nazwa skali
Średnie rangi Test Kruskala-Wallisa

G1 G2 G3 G4 H p

poczucie zmęczenia 101,53 97,33 65,28 44,01 44,813 0,000

osłabienie witalności 110,48 96,90 60,32 43,17 60,270 0,000

przeciążenia psychiczne 107,38 92,45 69,46 36,95 58,908 0,000

objawy somatyczne 93,06 89,67 68,46 50,74 23,738 0,000

Niepokój 97,67 111,19 56,19 50,78 49,797 0,000

zniechęcenie nauką i pracą 97,20 112,24 56,47 50,28 50,847 0,000

Źródło: Badania własne.    

Wykres 1. Cechy charakterystyczne zmęczenia przewlekłego badanych kobiet w zależności 
od jego nasilenia i typu

Źródło: Badania własne. Profile powstały w oparciu o średnie arytmetyczne.
W  większości skal profile zmęczenia (wykres 1) są podobne, a  grupy róż-

nią się tylko nasileniem badanych cech zmęczenia. Na podstawie tabeli 1 można 
stwierdzić istotne statystycznie różnice między grupami kobiet w  nasileniu wy-
ników w poszczególnych skalach zmęczenia. Dla obu grup diagnostycznych cha-
rakterystyczne jest nasilone poczucie zmęczenia. W grupie o typie izolowania się 
zmęczenie wyraża się ponadto w  osłabieniu witalności i  przeciążeniu psychicz-
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nym. W grupie o typie samoograniczania istotnym rysem zmęczenia jest niepokój.
W dalszej części analizom poddano wyniki w Teście Noodynamiki Egzysten-

cjalnej. Dane zawiera tabela 2, a graficznie przedstawiają je wykresy 2-3.

Tabela 2. Wyniki średnie uzyskane przez badane kobiety w Teście Noodynamiki Egzystencjal-
nej w zależności od nasilenia i typu przewlekłego zmęczenia

Nazwa skali
Średnie rangi Test Kruskala-Wallisa

G1 G2 G3 G4 H p

Poczucie sensu życia 44,67 20,50 92,22 95,54 71,355 0,000
wartość życia 54,13 21,50 90,35 89,89 54,624 0,000
akceptacja własnego życia 46,56 25,05 86,83 98,18 62,077 0,000
afirmacja życia 44,19 33,14 86,69 96,05 53,263 0,000
cele życia 54,02 35,74 91,64 81,13 35,501 0,000
satysfakcja z życia 59,50 26,33 88,07 85,94 42,396 0,000
Aktywność życiowa 62,81 44,36 81,28 82,24 15,930 0,001
mądrość życiowa 54,20 66,64 76,04 83,80 10,246 0,017
zaangażowanie życiowe 73,11 28,98 81,93 81,30 28,052 0,000
dążenia życiowe 67,20 58,79 79,19 73,91 4,204 n.i.
Ukierunkowanie życiowe 53,83 64,83 82,05 77,84 10,521 0,015
orientacja teocentryczna 64,52 57,90 83,64 71,15 7,429 n.i.
orientacja antropocentryczna 53,47 72,62 73,85 83,94 9,983 0,019

Źródło: Badania własne.

Wykres 2. Nasilenie wymiarów noetycznych u  badanych kobiet w  zależności od nasilenia 
i typu przewlekłego zmęczenia

Źródło: Badania własne. Profile powstały w oparciu o średnie arytmetyczne.
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Wykres 3. Nasilenie elementów składowych wymiarów noetycznych u badanych kobiet w za-
leżności od nasilenia i typu przewlekłego zmęczenia

Źródło: Badania własne. Profile powstały w oparciu o średnie arytmetyczne. WŻ – wartość 
życia G2<G1<G3G4; AŻ – akceptacja życia G2<G1<G3G4; AFŻ – afiliacja życia G2G1<G3G4; 
CŻ – cele życiowe G2G1<G3G4; SŻ – satysfakcja z życia G2<G1<G3G4; MŻ – mądrość życiowa; 
ZŻ – zaangażowanie życiowe G2<G1G3G4; DŻ – dążenia życiowe; OT – orientacja teocentryczna 
G1G2<G3; OA – orientacja antropocentryczna G1<G4.

Analiza wyników tabeli 2 i  wykresów 2-3 pokazuje, że nasilenie poczucia 
sensu życia waha się od niskiego do przeciętnego (1,6-4,5 stenów), ukierunko-
wanie życiowe od niskiego do obniżonego (2,5-3,6 stenów), a aktywność życiowa 
jest bardzo niska (1,2-1,8 stenów). Nasilenie poszczególnych skal wymiaru poczu-
cia sensu życia waha się od obniżonego do podwyższonego, z wyjątkiem skali sa-
tysfakcji z  życia, w  której wyniki są niskie lub obniżone. Nasilenie skal wymiaru 
aktywności życiowej przyjmuje wartości niskie (mądrość życiowa) lub obniżone 
(dążenia życiowe), z  wyjątkiem skali zaangażowania życiowego, w  której wyniki 
wahają się od obniżonego do podwyższonego. Skale wymiaru ukierunkowania ży-
ciowego osiągają wyniki obniżone.

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że istnieją istotne statystycznie różni-
ce między grupami w zakresie nasilenia wyników we wszystkich wymiarach oraz 
ośmiu na dziesięć skalach Testu Noodynamiki Egzystencjalnej (wyjątek: skala 
dążeń życiowych i  skala orientacji teocentrycznej). Osoby przewlekle zmęczone, 
w porównaniu z osobami, które nie doświadczają zmęczenia, mają istotnie mniej-
sze nasilenie poczucia sensu życia. Dotyczy to zarówno poczucia wartości i satys-
fakcji z życia, akceptacji i afirmacji życia, jak i posiadania celów życiowych. Osoby 
o  różnym typie zmęczenia prezentują zróżnicowane charakterystyki. Kobiety ze 
zmęczeniem typu samoograniczania ujawniają bardzo niski poziom poczucia sen-
su życia, zwłaszcza poczucia wartości życia, akceptacji życia i satysfakcji z życia.

Wymiar aktywności życiowej jest na bardzo niskim poziomie u  wszystkich 
badanych. Jednak istotnie niższe od pozostałych wyniki ujawniają kobiety z zmę-
czeniem typu samoograniczania się w skali zaangażowania życiowego.

Osoby przewlekle zmęczone mają niższy niż osoby bez zmęczenia poziom 
ukierunkowania życiowego. Dotyczy to zwłaszcza kobiet ze zmęczeniem typu izo-
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lowania się, które ujawniają obniżone nasilenia zarówno orientacji teocentrycznej, 
jak i antropocentrycznej.

Po przeanalizowaniu średnich między grupami wykonano porównanie siły 
związku między nasileniem zmęczenia a wymiarami noetycznymi. Wyniki korela-
cji rho Spearmana zawarte są w tabeli 3.

Tabela 3. Współczynniki korelacji nasilenia zmęczenia i noetycznych wymiarów osobowości
Wymiary noetyczne Zmęczenie przewlekłe Wymiary noetyczne Zmęczenie przewlekłe

Poczucie sensu życia -0,610*** Aktywność życiowa -0,284**

  wartość życia -0,437***   mądrość życiowa -0,290**

  akceptacja własnego życia -0,585***   zaangażowanie życiowe -0,244**

  afirmacja życia -0,614***   dążenia życiowe -0,113

  cele życia -0,458*** Ukierunkowanie życiowe -0,212*

  satysfakcja z życia -0,376***   orientacja teocentryczna -0,089

  orientacja antropocentryczna -0,236*

Źródło: badania własne. ***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05.

Na podstawie tabeli 3 można stwierdzić, że wymiary noetyczne i  większość 
ich składowych wykazują istotny statystycznie związek z  przewlekłym zmęcze-
niem. Jest to związek ujemny, a  jego siła przyjmuje wartości od słabych do pod-
wyższonych (0,212-0,614). Największe nasilenie zależności dotyczy wymiaru po-
czucia sensu życia. Im mniej w doświadczeniu egzystencjalnym badanych kobiet 
jest elementów sensotwórczych, tym większe zmęczenie. W tym procesie większe 
znaczenie ma męstwo w realizacji celów niż satysfakcja z ich osiągania.

8. Omówienie wyników

Doświadczanie zmęczenia może mieć różne oblicza. Dla części kobiet zmę-
czonych wiąże się ze wzmożonym napięciem psychicznym i poczuciem ogólnego 
wyczerpania, dla innych – z  zamartwianiem się i  lękiem o  przyszłość. Są to dwa 
różne obrazy zmęczenia kobiet. W  pierwszym przypadku, poczucie przeciążenia 
psychicznego i  osłabienia witalności jest charakterystyczne dla kobiet, które idą 
przebojem przez życie, licząc tylko na własne siły, nie ulegając naciskom grupy, nie 
pozwalając sobie na zaangażowanie emocjonalne. Drugi obraz zmęczenia wynika 
z  nadmiernego konformizmu, życia na „kredyt społeczny”, uzależniania swoich 
decyzji od społecznie definiowanego „przepisu na sukces” oraz tłumienia emocji. 

Zróżnicowane doświadczenie zmęczenia znajduje swoje odbicie w noetycznym 
wymiarze osobowości. Wyniki uzyskane przez kobiety doświadczające przewlekłego 
zmęczenia pokazują, że istotnie obniżona jest w tej grupie dynamika noetyczna. Uwa-
żają, że ich życie nie ma określonego znaczenia, a one zostały pozbawione szans roz-
woju, za co mają żal do innych. Są niezadowolone z dotychczasowych osiągnięć i mają 
pretensje do siebie za swoje postępowanie. Boją się odpowiedzialności za swoje czyny. 
Przeżywają poczucie przygniecenia trudnościami. Nie spodziewają się, że przyszłość 
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albo ich zaangażowanie może przynieść pozytywną dla nich zmianę. Na szczególną 
uwagę zasługują kobiety samoograniczające się. Osiągają najniższe wskaźniki noetycz-
ne, niższe nawet od rówieśniczek izolujących się. Cechą charakterystyczną jest brak 
zaangażowania i wytrwałości w realizacji celów trudnych. Nieco inaczej dynamika no-
etyczna przedstawia się w grupie kobiet izolujących się. Najbardziej charakterystyczne 
jest słabe zróżnicowanie postaw noetycznych i najniższa orientacja antropocentrycz-
na, co oznacza dążenie do sukcesu i kierowanie się własną korzyścią. 

Na uwagę zasługują niskie wyniki wszystkich badanych kobiet w aktywności 
noetycznej. Wskazują one na koncentrację na sobie, brak wrażliwości na potrzeby 
innych i gotowości do okazania pomocy, negacji znaczenia trudnych doświadczeń. 
Wobec postaw, w których nikła jest tendencja do transgresji zastanawia potrzeba 
zaangażowania się. Wydaje się, że jest ona pozbawiona sensotwórczego znaczenia 
i może być traktowana – zgodnie z koncepcją  Popielskiego (1994, 60) – jako prze-
jaw pustki egzystencjalnej. Pojawiające się w takim otoczeniu przekonanie o wła-
snej skuteczności może sugerować także zarówno poczucie samowystarczalności, 
jak i nieadaptacyjne poczucie własnej nadwartości. Oba przypuszczenia mają od-
niesienie do cech charakterystycznych wieku wczesnej dorosłości. Argumentem 
z  kręgu kulturowego może być przywołanie popularnego trendu, w  którym su-
geruje się, że wszystko powinno się opanować łatwo i  bez wysiłku, bezstresowo, 
co wiąże się także z fobią przed bólem (Fromm 2000, 36-37). Rozstrzygnięcie tej 
kwestii wymaga oddzielnych badań z uwzględnieniem aspektu rozwojowego.

Interesujący jest brak zależności między orientacją teocentryczną i  dążeniami 
życiowymi a  zmęczeniem przewlekłym w  badanej grupie kobiet. Orientacja teocen-
tryczna oznacza m.in. poszukiwanie wsparcia duchowego, dostrzeganie własnych po-
trzeb duchowych. W omawianej grupie kobiet brak wspomnianego związku może su-
gerować dążenie do wykorzystania osobistych zasobów fizycznych i psychologicznych 
w  realizowaniu zamierzonych celów bez poszukiwania ścieżek rozwoju duchowego. 
Dążenia życiowe odnoszą się do poczucia osobistej odpowiedzialności za nadawanie 
znaczenia własnym doświadczeniom. Nadawanie znaczenia wymaga otwartości, zaś 
poczucie odpowiedzialności za nie wskazuje na konieczność pogłębionej refleksji i po-
stawy krytycznej. Brak związku ze zmęczeniem sugeruje, że nie ma tutaj znaczenia sam 
fakt posiadania dążeń. Istotne może się okazać natomiast pozostawanie w psycholo-
gicznej bliskości z nimi tak, by nie doszło do alienacji od samego siebie.

Liczne badania nad strukturą osobowości osób przewlekle zmęczonych po-
twierdzają te charakterystyki. Podkreślają głównie takie cechy jak: przyjmowanie 
założeń o  konieczność prezentowania wysokich standardów, nasilonego przeko-
nania o odpowiedzialności, kontroli emocji i nieokazywaniu słabości, niska emo-
cjonalna stabilność, introwersja, nasilone hamowanie, słaba autonomia (Michiel-
sen at al. 2003; Van Damme 2006), niska zdolność do samoukierunkowania się 
(Jiang at al. 2003), negatywna emocjonalność (Kulik i Szewczyk, 2008).

Podsumowując, należy przywołać zasadniczy cel badań: poszukiwanie uwa-
runkowań trudności nadawania życiu sensu przez młode kobiety ze zmęczeniem 
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przewlekłym. Wyłaniają się dwie możliwości interpretacji uwarunkowań – dwa 
obrazy kobiet. Jeden to kobieta sukcesu, tak walcząca o  swoje miejsce, że traci 
z  oczu siebie, swoje najgłębsze potrzeby i  dążenia. Drugi typ to kobieta grająca 
przed innymi cudzą rolę, z  którą się jednak utożsamia dla doraźnych korzyści, 
ukrywająca swoje pragnienia, mająca świadomość poniesienia za to konsekwencji 
w  postaci pustki egzystencjalnej. Zarówno w  jednym, jak i  w  drugim przypadku 
dochodzi do alienacji od siebie. Za tym mechanizmem wydaje się stać nieumiejęt-
ność rozwiązania konfliktu indywidualizm-kolektywizm (Oleś 2012, 53-55). Erich 
Fromm (2000, 33), diagnozuje ten konflikt w  następujących słowach: „współcze-
sny człowiek to człowiek masowy, wysoce «uspołeczniony», ale bardzo samotny”.  

Prezentowane wyniki posiadają pewne ograniczenia. Zasadniczą trudnością 
jest wielkość grup. Dobrze by było przeprowadzić badania na większej populacji, 
tak by uzyskać większą liczebność grup doświadczających zmęczenia przewle-
kłego. Drugim ograniczeniem dla interpretacji jest fakt, że badanymi były tylko 
studentki. Brak uwzględnienia kobiet w  innej sytuacji życiowej wyraźnie zawęża 
możliwość wnioskowania. 
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DOCHODY MIESIĘCZNE JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA JAKOŚĆ 
ŻYCIA POLSKIEJ RODZINY NA PRZYKŁADZIE WOJ. PODKARPACKIEGO

MONTHLY INCOME AS A DETERMINANT OF LIFE QUALITY  
AT THE EXAMPLE OF POLISH FAMILIES FROM PODKARPACKIE PROVINCE

Summary

The amount of family income is a factor conditioning the size and structure of consumption. 
It is also a determinant of a family’s behavior, as it enables to satisfy the basic human needs and it is 
an essential element of the quality of each family’s life. Income also affects the relationship between 
both spouses, parents and children. Household budget also generates development and education of 
children, it allows or restricts their perspectives for the future. Difficult financial situation of Polish 
families imposes limitations on the basic consumption needs.
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Streszczenie

 Wielkość dochodu rodzinnego jest czynnikiem warunkującym wielkość oraz strukturę spo-
życia. Jest on także determinantem zachowania rodziny, bowiem umożliwia zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb człowieka i jest istotnym elementem poziomu życia. Dochody wpływają także na rela-
cje między małżonkami, rodzicami i dziećmi. Budżet domowy generuje również rozwój i edukację 
dzieci, daje bądź ogranicza im możliwości na przyszłość. Trudna sytuacja materialna polskich rodzin 
rodzi ograniczenia podstawowych potrzeb konsumpcyjnych.
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Wstęp

W  powszechnej opinii, nie tylko naukowców zawodowo zajmujących się 
sprawami społecznymi, rodzina jest podstawową komórką życia społecznego, po-
nieważ stanowi grupę odniesienia, grupę, z  którą jednostka w  sposób świadomy 
identyfikuje się jako jej członek. Tak więc to rodzina jest podstawowym odnie-
sieniem w  układzie wartości jednostki i  stanowi właściwe każdemu człowiekowi 
środowisko urzeczywistniania się, a  także – co równie istotne – jest miejscem, 
w którym realizuje się dobro wszystkich jej członków.  

Negatywne zjawiska współczesności w coraz większym stopniu uświadamiają, że 
to właśnie rodzina jest podstawowym środowiskiem życia rodzinnego. W zależności od 
tego, jaka jest rodzina dziś i jaka będzie w przyszłości, tak będzie wyglądał rozwój spo-
łeczeństwa. Wzbudza to potrzebę wszechstronnego i dokładnego poznania rodziny i jej 
aktualnych problemów. Rodzina, jako podstawowe i właściwe środowisko urzeczywist-
niania się człowieka, jest miejscem, w którym realizuje się dobro wszystkich jej członków. 
W szczególny sposób na zaspokojenie potrzeb życia rodzinnego mają wpływ dochody, 
jakie zasilają budżet domowy. Społecznie ważnym i aktualnym tematem jest wpływ do-
chodów rodziny na jej rozwój i funkcjonowanie. Zaspokojenie materialnych potrzeb jest 
podstawą egzystencji i  godnego życia każdej jednostki. Poziom spożycia dóbr i  usług 
oraz poczucie stabilizacji i  bezpieczeństwa w  różnych dziedzinach życia zależy przede 
wszystkim od możliwości sfinansowania wydatków gospodarstw domowych.

Za zasadniczy instrument kształtowania się wzorców spożycia uznawany 
jest dochód rodziny (Kuśmierczyk i Szczepieniec-Puchalska 2006, 539). Zdolność 
nabywania dóbr i  usług przez rodzinę możliwa jest za pomocą środków wpły-
wających do gospodarstwa domowego, jako rzeczywistych dochodów. Dochody 
bieżące oraz przeszłe warunkują wielkość oraz strukturę spożycia. Dlatego warto 
przyjrzeć się rozkładowi dochodów w rodzinach na przestrzeni lat. W niniejszym 
opracowaniu analizie zostaną poddane wieloaspektowe wyniki badania warun-
ków życia Polaków prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, w tym tych 
odnoszących się do sytuacji życiowej polskiego społeczeństwa w latach 2000-2016. 

1. Ekonomiczne warunki polskiej rodziny 

Sytuację materialną rodziny można analizować, wykorzystując dane opi-
sujące kilka obszarów, w  tym: przeciętne miesięczne wynagrodzenie, dochody 
na osobę w  gospodarstwie domowym, wydatki na żywność, wydatki na towary 
nieżywnościowe – z  wyjątkiem wyrobów tytoniowych i  alkoholu. Poniżej zosta-
ły zaprezentowane dane statystyczne, w  których uwzględniono nie tylko średnie 
wyniki dla Polski, ale także wskaźniki, jakie uzyskano, analizując sytuację spo-
łeczno-gospodarczą kilku najbiedniejszych regionów kraju, w  tym województwa 
podkarpackiego, w którym stopa bezrobocia we wrześniu 2016 r. wyniosła 11,4% 
(średnia krajowa w III kw. 2016 r. – 8,3%).  
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Tabela 1. Przeciętne miesięczne dochody i wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych 
ogółem za lata 2006-2015.

Polska
Lata 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dochód 
rozporządzalny  

(zł)
834,68 928,87 1045,52 1114,49 1192,82 1226,95 1278,43 1299,07 1340,44 1386,16

Wydatki  
(zł) 744,81 809,95 904,27 956,68 991,44 1015,12 1050,78 1061,70 1078,74 1091,19

Udział wydatków 
w dochodzie (%) 89,2 87,2 86,5 85,8 83,1 82,7 82,2 81,7 80,5 78,7

Źródło – opracowanie własne na podstawie: GUS. Budżety gospodarstw domowych w 2015 i Bank 
Danych Lokalnych,  stat.gov.pl/obszary...i.../budzety-gospodarstw-domowych-w-2015-r-,9,10 html.

Województwo podkarpackie 

Lata 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dochód 
rozporządzalny  

(zł)
646,76 700,67 791,27 834,59 907,28 937,85 959,12 997,69 1053,02 1081,64

Wydatki 
 (zł) 624,34 659,82 742,66 783,78 820,00 843,00 842,39 874,66 900,95 922,32

Udział wydatków  
w dochodzie (%) 96,5 94,2 93,9 93,9 90,4 89,9 87,8 87,7 85,6 85,3

Źródło – Bank Danych Lokalnych. stat.gov.pl/obszary...i.../budzety-gospodarstw-domowych-
-w-2015-r-,9,10.html.

Poddając analizie zmiany dochodu w  czasie, można zauważyć znaczącą 
rozpiętość w  sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w  przestrzeni czaso-
wej. Okazuje się, na przykład, że największy przyrost dochodu na 1 osobę, bo aż 
o  12,5% w  porównaniu do roku poprzedniego, nastąpił w  roku 2008 (i  wynosił 
1045,52 zł). Z kolei najmniejszy przyrost dochodu podatnika miał miejsce w 2013 
roku i  wynosił 1299,07 zł, stanowiąc kwotę o  1,6% większą niż w  roku poprzed-
nim. Różnica dochodu na osobę na przestrzeni lat 2006-2015 wynosiła 551,48 zł, 
co oznacza, że dochód w odniesieniu do 2006 roku wzrósł o 66,1%. Niski wzrost 
dochodów osiągany na przestrzeni lat nie tylko obniża poziom życia gospodar-
stwa domowego, ale – co istotne – decyduje, jaka jest struktura wydatków. Okazuje 
się, że największy wzrost wydatków na 1 osobę miał miejsce w roku 2008 i wyno-
sił on 904,27 zł, był o 11,6% większy niż w roku poprzednim. Dokonując analizy 
wskaźników przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną oso-
bę w  gospodarstwach domowych w  stosunku do średniej krajowej w  roku 2015 
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(Polska = 100), zauważyć można, że województwo podkarpackie ma najniższy 
wskaźnik ze wszystkich badanych województw – zaledwie 78%. Znacznie lepsze 
wskaźniki zanotowano w  województwach sąsiadujących z  woj. podkarpackim, 
w świętokrzyskim – 86,8%, lubelskim – 88,8%, a w małopolskim – 94,2%. 

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym.

Z  danych przedstawionych w  tabelach wynika, że najmniejszy przyrost wy-
datków w  gospodarstwie domowym nastąpił w  roku 2013, kiedy to wynosił on 
1061,70 zł na osobę i był o 1,0% wyższy niż w roku poprzednim. Analogicznie do 
sytuacji z 2008 roku, dotyczącej najwyższego wzrostu dochodu, który spowodował 
największy przyrost wydatków na osobę, zauważyć można najniższy wzrost wy-
datków wraz z najmniejszym przyrostem dochodu. 

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwie domowym.

Analizując wysokość wskaźników przeciętnych miesięcznych wydatków na jed-
ną osobę w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej krajowej w roku 2015 
(Polska = 100), stwierdzić trzeba, że najgorszą sytuację mają województwa: święto-
krzyskie 82,8%, podkarpackie 84,5% i lubelskie 89,0%. Należy w tym miejscu również 
zauważyć, że jednym z najważniejszych czynników determinujących zachowania ro-
dzin są dochody, wpływają one zdecydowanie na poziom życia, bowiem umożliwia-
ją zaspokojenie potrzeb zarówno podstawowych, jak i wyższego rzędu (Grzęga 2007, 
131). Dochody są syntetycznym miernikiem poziomu życia ludności, głównie przy 
określeniu różnic między grupami wyodrębnionymi m.in. ze względu na liczbę osób 
w  gospodarstwie domowym, fazę cyklu rozwoju rodziny czy też grupę społeczno-
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-ekonomiczną (Piekut 2008, 38). Za dochód ogólnie uznawane są wszystkie wpływy 
gospodarstwa domowego, zarówno pieniężne, jak również te w naturze. Za źródła do-
chodów uznać należy przede wszystkim pracę, posiadany kapitał oraz wpływy z fun-
duszu świadczeń społecznych. Na bieżące spożycie przeznaczane są zwykle dochody 
stałe, pełniące funkcję funduszu nabywczego. Natomiast dochody okresowe kierowa-
ne są zazwyczaj na zakup produktów zaspokajających potrzeby wyższego rzędu oraz 
pełnią one funkcję funduszu swobodnej decyzji (Krężel 2000, 116-117). Z  danych 
opublikowanych przez GUS wynika, że szczególnie trudna jest sytuacja materialna re-
spondentów w woj. lubelskim, bo w 2013 r. aż 54,7% zasobów spółdzielni mieszkanio-
wych pozostających w dyspozycji najemców posiadało zaległości w opłatach. Równie 
ciężka sytuacja związana z nieterminowym regulowaniem zobowiązań w stosunku do 
dostawców występowała również w województwach: podkarpackim, aż 4 na 10 człon-
ków spółdzielni miało poważne zaległości płatnicze (40,5%), oraz w świętokrzyskim, 
gdzie poziom zadłużenia był jeszcze wyższy, bo sięgał aż 45%. 

Na podstawie danych spisowych z  2002 roku, Główny Urząd Statystyczny 
wyodrębnia następujące typy rodzin: małżeństwa bez dzieci, małżeństwa z dzieć-
mi oraz rodziny, w  których jedno z  rodziców samotnie wychowuje potomstwo 
(Firlit-Fesnak 2007, 191). Kiedy poddaje się analizie dochód rodziny, konieczne 
jest uwzględnienie kryterium powyższego podziału, gdyż odnosi się on do struk-
tury rodziny rozpatrywanej ze względu na obecność bądź nieobecność dzieci i jed-
nego lub obojga rodziców. Kategorią rozpatrywanego dochodu jest dochód netto 
przypadający na osobę w  rodzinie przy jednoczesnym uwzględnieniu przy tym 
jej struktury. Obejmuje on pieniężne dochody bieżące przeznaczone na wydat-
ki konsumpcyjne oraz pozostałe wydatki i  przyrost oszczędności (Kuśmierczyk, 
Szczepaniec-Puchalska 2006, 135). 

Wyznacznikiem poziomu materialnego rodziny są przede wszystkim osią-
gane dochody. Dochody netto na jednostkę były wyraźnie najniższe w 2007 roku 
w małżeństwach wielodzietnych oraz rodzinach z dwojgiem dzieci. Wynosiły one 
odpowiednio 501,29 zł i 729,29 zł netto na osobę. Z kolei najwyższe dochody de-
klarowały małżeństwa nieposiadające potomstwa, a wynosiły one 1133,82 zł netto 
na osobę i  były wyższe o  126,1% niż dochody na osobę w  rodzinach wielodziet-
nych. W roku 2011 sytuacja nieco się zmieniła, ponieważ najniższymi dochodami 
netto na osobę obciążone były małżeństwa z 3 i więcej dzieci oraz rodziny niepeł-
ne. Odpowiednio wynosiły one 726,08 zł oraz 1037,93 zł. Największe przeciętne 
dochody na osobę w  2011 roku posiadały małżeństwa bez dzieci, dysponowały 
one bowiem kwotą 1582,27 zł na osobę, która to kwota była realnie wyższa o 39,5% 
od dochodu z roku 2007. Z badań budżetów domowych rodzin wynika, że w 2011 
roku rodziny nieposiadające dzieci dysponowały przeciętnym miesięcznym do-
chodem na osobę wyższym o 117,9 % niż rodziny wielodzietne. 

Analizując dane z roku 2013, można zauważyć wzrost dochodów na osobę w każ-
dym typie rodziny. Podobnie do analizowanego już roku 2011, najniższymi dochoda-
mi na osobę dysponowały rodziny wielodzietne oraz niepełne. Ich stan odpowiednio 
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wynosił 744,01 zł i  1033,71 zł na osobę. W  rodzinach z  3 i  więcej dzieci dochód na 
osobę wzrósł o 2,4%, natomiast w rodzinach niepełnych spadł o 0,4% w porównaniu 
do roku 2011. Należy więc zauważyć, że nie nastąpiła znacząca różnica w dochodach 
w odstępie dwóch lat, jeżeli chodzi o rodziny charakteryzujące się najniższymi docho-
dami na osobę. Najwyższe dochody w  przeliczeniu na osobę, podobnie jak w  latach 
2007 i 2011, uzyskiwały rodziny bez dzieci, a wynosiły one 1669,93 zł.

Z  cytowanych wyżej wyników badań wynika, że najlepsza sytuacja mate-
rialna dotyczy gospodarstw domowych, w  których nie ma na utrzymaniu dzieci. 
Dlatego można sobie pozwolić na stwierdzenie, że im większa liczba dzieci pozo-
stających na utrzymaniu, tym sytuacja materialna rodziny staje się trudniejsza. 
Najgorszą sytuację materialną posiadały rodziny z  trójką i  większą liczbą dzieci, 
a ich dochód na osobę na przestrzeni lat 2007-2013 wzrósł nieznacznie, bo tylko 
o 242,72 zł. Podobnie w rodzinach z jednym rodzicem i dzieckiem, bądź dziećmi, 
czyli w rodzinach niepełnych, sytuacja materialna plasowała się na niskim pozio-
mie (Firlit-Fesnak 2007, 192). Wzrost dochodu na przestrzeni analizowanych lat 
wyniósł 275,07 zł na osobę.

Kolejną kwestią, która zostanie omówiona, jest udział wydatków w  docho-
dzie. J.M. Keynes w  swojej teorii podkreśla, że wraz ze zwiększającą się produk-
cją i  zatrudnieniem wrastają dochody, natomiast maleje procentowy udział kon-
sumpcji w  tych dochodach. Inaczej rzecz ujmując, można powiedzieć, że maleje 
krańcowa skłonność do konsumpcji. Autor ten podkreślał również, że ludzie są 
na ogół skłonni do zwiększania swej konsumpcji wraz ze wzrostem dochodu, ale 
nie o tyle, o ile wzrósł dochód. Poddając analizie dochody i wydatki na osobę na 
przestrzeni lat, można potwierdzić opisaną przez niego zależność. Rzeczywiście 
wraz ze wzrostem dochodów zmniejszeniu ulega procentowy udział wydatków. 
Największy procent udziału wydatków w  dochodach miał miejsce w  roku 2006, 
stanowił 90%, kiedy to dochód na osobę wynosił 834,68 zł. Natomiast najmniejszy 
przypadł na rok 2013 i stanowił 81,7%. 

2. Wydatki a sytuacja materialna rodziny

Truizmem jest stwierdzenie, że sytuacja materialna rodziny jest w ścisłej za-
leżności z jakością życia doświadczaną przez jej członków, a także determinuje ona 
zakres możliwych do podjęcia rodzajów aktywności. Jak stwierdza R. Lister, uzy-
skiwane przez rodzinę dochody stanowią istotny czynnik, który wpływa na to, co 
się naprawdę liczy. Należy przez to rozumieć rodzaj życia, jaki jest w stanie prowa-
dzić dany człowiek, oraz możliwości, które są dla niego dostępne (Lister 2007, 29). 

Najwyższy (jak chociażby wynika z danych GUS) udział w strukturze wydat-
ków ogółu gospodarstw domowych miały wydatki na żywność i  napoje bezalko-
holowe. W latach 2010-2013 utrzymywał się on na zbliżonym poziomie i stanowił 
ok. 25% ogółu wydatków. W  kolejnych latach udział tych wydatków nieznacznie 
się zmniejszał, w  roku 2014 wyniósł 24,4%, a  w  2015 r. – 24,0%. Istotną pozycję 
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w wydatkach gospodarstw domowych stanowiły również wydatki na użytkowanie 
mieszkania lub domu i nośniki energii. Udział wydatków na utrzymanie mieszka-
nia i nośniki energii w całości wydatków oscylował w analizowanych latach mię-
dzy 20,1% a  20,8%. Najwyższe wartości zaobserwowano w  2013 roku. Wydatki 
na żywność i napoje bezalkoholowe oraz użytkowanie mieszkania lub domu wraz 
z nośnikami energii łącznie stanowiły w latach 2010-2015 niemal połowę wydat-
ków ogółu gospodarstw domowych. 

Struktura wydatków gospodarstw domowych (w % wydatków ogółem) w 2015 r.

Tabela 2. Struktura wydatków gospodarstw domowych (w % wydatków ogółem) w latach 
2010-2015.

Polska
Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Żywność i napoje bezalkoholowe 24,8 25,0 25,1 24,9 24,4 24,0
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5
Odzież i obuwie 5,3 5,1 4,9 5,1 5,4 5,4
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 20,2 20,7 20,3 20,8 20,1 20,1
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,2 4,8 4,8 4,7 4,9 5,0
Zdrowie 4,8 5,0 5,0 5,1 5,0 5,3
Transport 9,6 9,6 9,8 9,6 9,2 8,8
Łączność 4,4 4,2 4,0 5,2 5,0 5,0
Rekreacja i kultura 8,0 8,1 8,1 6,5 6,5 6,7
Edukacja 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0
Restauracje i hotele 2,3 2,4 2,8 2,9 4,2 4,2
Pozostałe towary i usługi 5,2 5,2 5,2 5,8 5,8 5,9
Wydatki pozostałe 6,3 6,0 6,1 5,8 5,9 6,0

Źródło – opracowanie własne na podstawie: GUS. Budżety gospodarstw domowych 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 oraz Bank Danych Lokalnych, stat.gov.pl/obszary...i.../budzety-gospodarstw-
-domowych-w-2015-r-,9,10.html. 
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Województwo podkarpackie
Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Żywność i napoje bezalkoholowe 27,8 27,9 28,8 27,9 27,3 26,5
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 2,2 2,3 2,4 2,2 2,2 2,1
Odzież i obuwie 5,4 4,9 5,1 5,0 5,8 6,2
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 17,5 18,7 19,6 19,2 17,9 18,5
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,6 5,0 4,7 4,7 4,6 5,2
Zdrowie 5,1 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2
Transport 10,4 11,0 9,2 10,2 9,6 9,4
Łączność 3,9 3,9 3,9 4,8 4,7 4,7
Rekreacja i kultura 6,7 6,7 7,0 5,7 6,0 5,3
Edukacja 1,0 1,2 1,0 0,8 0,8 0,7
Restauracje i hotele 1,5 2,1 1,9 2,1 3,0 2,9
Pozostałe towary i usługi 5,3 5,4 4,9 5,4 5,5 5,8
Wydatki pozostałe 7,5 6,2 6,5 7,0 7,7 7,7

Źródło – opracowanie własne na podstawie: GUS. Bank Danych Lokalnych, stat.gov.pl/obsza-
ry...i.../budzety-gospodarstw-domowych-w-2015-r-,9,10.html. 

Z przedstawionych danych wynika, że stałymi i w każdym roku największymi 
wydatkami rodzin są wydatki na żywność. W rodzinach z 3 i więcej dzieci oscylują 
one wokół 192 złotych na osobę w ciągu miesiąca. Jest to znaczące obciążenie dla 
budżetów rodzinnych, które skutkuje znacznymi ograniczeniami w dokonywaniu 
innych zakupów niezbędnych w  zaspokajaniu potrzeb podstawowych. Pomimo 
tych ograniczeń, udział wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb egzysten-
cjalnych rodzin jest wciąż duży i wynosi prawie ¼ budżetów gospodarstw domo-
wych. Rodziny zamieszkujące mniej bogate województwa, ze względu na sytuację 
gospodarczą, są zmuszane do wyższych wydatków na te cele. Na przykład w woj. 
podkarpackim przeciętna rodzina wydaje o 2% więcej w porównaniu do średnich 
wydatków rodzin w Polsce. Ofiarami nierównomiernego rozwoju stają się zwłasz-
cza dzieci (Balcerzak-Paradowska 2004, 132). 

Dokonując przeglądu poszczególnych pozycji wydatków polskich rodzin, 
zwłaszcza z uwzględnieniem dochodów gospodarstw rodzinnych, można zauważyć 
w  rodzinach posiadających więcej niż 1 dziecko znaczące różnice w  jakości posił-
ków. Mniej pieniędzy przeznacza się także na oświatę i  wychowanie dzieci, dzie-
je się tak zwłaszcza w  przypadku rodzin wielodzietnych. Okazuje się, że wysokość 
środków przeznaczanych na ten cel w latach 2010-2015 to zaledwie 1,3% tego, czym 
dysponowały rodziny. Niepokojące jest nie tylko to, że udział kosztów ponoszonych 
przez rodziny w tej dziedzinie jest niski, ale także to, że widoczny jest systematyczny 
spadek, do poziomu 1,0% budżetów rodzinnych, podczas gdy udział wydatków na 
restauracje i hotele wzrósł prawie o 100%: z 2,3% do 4,2% budżetów domowych. 

W strukturze wydatków zauważalny jest niski udział wydatków związanych 
z ochroną zdrowia, nieco ponad 5% rodzinnych budżetów, w porównaniu na przy-
kład do kosztów ponoszonych na transport. Te ostatnie w  przypadku Polski wy-
noszą 8,8%, a w przypadku jednego z biedniejszych regionów kraju, województwa 
podkarpackiego, aż 9,4% posiadanych przez rodzinę środków. 
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Równie trudne warunki bytowania jak w  rodzinach wielodzietnych wystę-
pują też w rodzinach niepełnych. W tym wypadku struktura wydatków budżetów 
rodzinnych obciążona jest dodatkowo wysokością posiadanych środków, która 
zależy od pracy tylko jednego z członków rodziny. Zdarza się, że rodziny te otrzy-
mują rentę, alimenty, świadczenia z opieki społecznej, za które odpowiadają gmi-
na i  pozostałe instytucje powołane do niesienia pomocy. Środki te nie są jednak 
w stanie pokryć wszystkich kosztów utrzymania. 

3. Sytuacja ekonomiczna rodziny a byt i wychowanie dzieci

Warunki społeczno-ekonomiczne kraju mają wprost przełożenie na funkcjo-
nowanie każdej rodziny. Proces przemian w  rodzinie ma miejsce w  związku ze 
zmianami na tych płaszczyznach. Współczesna rodzina narażona jest na wpły-
wy wielowymiarowych kryzysów. Poważną przeszkodą w  podejmowaniu decyzji 
związanych z macierzyństwem jest – dla wielu kobiet – konflikt między pracą i ka-
rierą zawodową a  obowiązkami rodzinnymi. W  przypadku sytuacji materialnej 
w rodzinie dysonans pomiędzy rolami zawodowymi i rodzinnymi częściej stano-
wił barierę dla decyzji prokreacyjnych kobiet młodszych. 

Współcześnie, co już sygnalizowano, występuje „wzrost niepewności i  nie-
pokojów o przyszłość rodziny, a szczególnie o przyszłość dzieci, narastanie stanów 
nerwowości, zniechęcania i stresów członków rodziny. Osłabia to poczucie bezpie-
czeństwa, które jest jedną z  podstawowych potrzeb człowieka” (Dyczewski 1994, 
146-147). 

Rodzina jest pierwszym i  podstawowym środowiskiem wychowawczym 
w  życiu każdego dziecka. To ona kształtuje jego uczucia, postawy i  wywiera 
ogromny wpływ na powstawanie jego systemu wartości, norm i wzorców postępo-
wania. Inne instytucje czy też grupy społeczne, takie jak szkoła, grupa rówieśnicza, 
różnorodne organizacje czy też Kościół, pełnią tylko funkcję pomocniczą wobec 
rodziny (Cęcelek 2005, 239). W środowisku rodzinnym kreowane są najistotniej-
sze cechy osobowości każdego człowieka (Jarmoch i  Piluś 1999, 192). Miejscem, 
w  którym wyznaczane są aspiracje i  dążenia człowieka, jest właśnie rodzina. To 
dzięki niej kształtowane są, a następnie rozwijane, wszystkie sfery życia człowieka 
„W tym środowisku istota ludzka rodzi się, rozwija i dojrzewa do społeczeństwa. 
Jest to przestrzeń życia i  miłości, w  której zakorzeniony jest człowiek” (Jarmoch 
i Piluś 1999, 221). 

Faktem jest, że nadal wiele rodzin nie potrafi poradzić sobie w nowych wa-
runkach społeczno-gospodarczych, co może przekładać się na paraliż wielu rodzin 
w wypełnianiu ich najważniejszych funkcji, w tym. m.in. funkcji wychowawczych. 
Zmiana, na którą należy zwrócić uwagę, to pozycja dziecka w rodzinie.  W sferze 
emocjonalnej nastąpiło natężenie więzi łączących rodziców z  dziećmi – aczkol-
wiek zauważyć należy i  to, że „rodzice na nieporównywalną w  przeszłości skalę, 
ograniczyli czas przeznaczany dla dzieci: dokonało się to na skutek oddzielenia 
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się produkcji od gospodarstwa domowego, aktywizacji zawodowej kobiety – żony 
i matki, a przede wszystkim nastawienia rodziców na «mieć» dla siebie i dla dziec-
ka” (Adamska 1999, 78). 

„Nowe układy rodzinne, zmienione warunki życiowe tworzą odmienne sytu-
acje wychowawcze, które stanowią wypadkową spełniania przynależnych jej funk-
cji, a  także etapów przemieniania się ich życia” (Kukołowicz 1998, 265). Zauwa-
żalny jest zwiększający się obszar tak zwanego syndromu 3B: bezrobocia, biedy 
i bezdomności. Z raportu UNICEF z 2005 roku wynika, że polska bieda ma „twarz 
dziecka” (Kawula 2005, 149). W  rodzinach wielodzietnych aż 40% dzieci żyje na 
granicy ubóstwa, ponad 60% rodzin żyje na granicy minimum socjalnego, 70% 
polskich rodzin wydaje swój całomiesięczny dochód na utrzymanie rodziny (Ka-
wula 2005, 149). W konsekwencji polskie rodziny w wielu przypadkach zmuszane 
są do ograniczeń potrzeb konsumpcyjnych. 

Faktem jest, że zjawisko bezrobocia, w  tym tego długotrwałego, może po-
wodować problemy z zapewnieniem przez rodziny odpowiedniego wykształcenia 
dzieciom, co z  kolei wiąże się z  dziedziczeniem obciążenia bezrobociem następ-
nych pokoleń. Poziom wykształcenia jest bowiem skorelowany z możliwością za-
trudnienia czy z poziomem osiąganych dochodów, dlatego uniemożliwienie osią-
gnięcia jak najwyższego wykształcenia młodym ludziom zamyka im często drogę 
do polepszenia warunków życia. Skutki trudności materialnych odczuwane przez 
polskie rodziny mogą rozszerzać się na dzieci (Danowski 1999, 75). 

Kontynuując ten watek, można przywołać badania CBOS-u. W 2013 roku ro-
dzice wydali na zaspokojenie potrzeb związanych z  rozpoczęciem roku szkolnego 
średnio 1199 złotych. Wyniki badania ukazują, że przeciętne wydatki rodziców po-
noszone na opłaty związane ze szkołą są zbliżone do miesięcznych zarobków netto 
otrzymywanych przez osoby, których dochody pozostają na poziomie obowiązują-
cego w 2013 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę. Można więc zauważyć, że 
wydatki związane z  rozpoczęciem roku szkolnego są dla rodziców poważnym wy-
datkiem, który dla ogromnej części stanowią istotne obciążenie domowego budże-
tu. Wysokość przeznaczonej przez rodziców kwoty na potrzeby edukacyjne dzieci 
zależy od liczby uczniów w rodzinie. Małżeństwa z jednym dzieckiem w 2013 roku 
wydały średnio 899 złotych na wyprawkę szkolną, natomiast w  przypadku rodzin 
z co najmniej trójką potomstwa koszt zakupu niezbędnych przedmiotów szkolnych 
wynosił 2250 złotych. Analiza powyższych danych wskazuje, że wydatki na podręcz-
niki szkolne są dość podobne w rodzinach o różnym statusie ekonomicznym.

 Ograniczenie możliwości startu życiowego jednostki zależne jest od statusu 
materialnego danej rodziny, który bardzo często jest niski pomimo wsparcia insty-
tucji odpowiedzialnych za realizację polityki społecznej i pozostałych organizacji 
ukierunkowanych na wspieranie rodzin wielodzietnych. Dziecko z  rodzin wielo-
dzietnych już na starcie ma obniżone możliwości co do swojego rozwoju i eduka-
cji. Często uczniowie pochodzący z  ubogich rodzin spotykają się z  odrzuceniem 
ze strony rówieśników. Kontakty szkolne dostarczają wówczas wielu negatywnych 
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przeżyć i mogą prowadzić do wytworzenia się negatywnego stosunku dziecka do 
nauki i szkoły, głównie z powodu rosnących nierówności i wykluczenia.

Według danych GUS, Polska deklaruje przeciętny wskaźnik wartości zagro-
żenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na koniec 2013 r. wyniósł on 
25,8%, podczas gdy średnia dla państw Wspólnoty Europejskiej wyniosła 24,5% 
(najniższy poziom tego wskaźnika posiadały Czechy, Holandia, Finlandia i Szwe-
cja, najwyższy, dochodzący do 50%, Irlandia i przekraczający 40% Bułgaria i Ru-
munia). Od wstąpienia Polski do UE spada systematycznie wskaźnik Giniego 
mówiący o mierze koncentracji (nierównomierności rozkładu zmiennej losowej), 
powoli zbliżając się do średniej unijnej. W 2013 r. wyniósł zaledwie 30,7 (w 2006 r. 
osiągnął on wartość 33,3), podczas gdy średnio w  UE na koniec grudnia 2013 r. 
wynosił 30,5. Najwyższy poziom nierówności w Europie zanotowano w Rumunii 
i Bułgarii, najmniejszy zaś w Irlandii, Słowacji i w Słowenii.

Zgodnie z  danymi pochodzącymi z  badania EU-SILC (European Union Stati-
stics on Income and Living Conditions) wynika, że prawie 53% gospodarstw domo-
wych musi ograniczać zaspokajanie potrzeb uznanych w  warunkach europejskich 
za standardowe. Oznacza to, że te gospodarstwa domowe nie są w stanie pokryć wy-
datków z  własnych środków na nieoczekiwane wydatki w  wysokości 1000 zł, kwoty 
uznawanej w 2014 r. za miesięczną wartość ubóstwa relatywnego. Na uwagę zasługuje 
fakt, że wskaźniki te w przypadku Polski podlegają systematycznej poprawie. Na takim 
sposobie przedstawiania wskaźników zamożności, Polska zyskuje, co wskazuje, że po-
siadamy rozbudowaną pomoc socjalną w porównaniu do innych krajów europejskich.

Na uwagę zasługuje fakt, że w  dalszym ciągu, pomimo upływu 25 lat transfor-
macji społeczno-gospodarczej, Polska znacząco odbiega pod względem wskaźnika 
zamożności mierzonego w  metodologii AIC od krajów „starej Unii” (Polska – 74%, 
Luksemburg – prawie 150%, a Niemcy i Austria ponad 120%). Z zaprezentowanych 
danych statystycznych wynika, że Polska pomimo ciągłego zmniejszania dystansu cy-
wilizacyjnego do najbardziej rozwiniętych państw UE, nadal ma wiele do nadrobienia.

Zakończenie

Podsumowując przywołane w  niniejszym w  opracowaniu refleksje, należy 
stwierdzić, że niestabilny, nie tworzący nowych miejsc pracy, absorbujący w  nie-
wystarczającym stopniu nadwyżki siły roboczej rynek pracy i  wzrastający poziom 
nierówności dochodowych rodzin, wpływa bezpośrednio na proces ubożenia spo-
łeczeństwa. Poziom dochodu przypadającego na rodzinę jest czynnikiem, od któ-
rego uzależniona jest nie tylko wielkość, ale także struktura spożycia. Przychody 
rodzin można uznać za determinantę zachowania rodziny, ponieważ są one pod-
stawą w zaspokajaniu podstawowych potrzeb człowieka i stanowią o tym, na jakim 
poziomie materialnym funkcjonuje podstawowa komórka społeczna. Mają one zna-
czący wpływ także na relacje między małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi. 
Trudna sytuacja materialna, w jakiej znajdują się polskie rodziny, może generować 
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ograniczenia podstawowych potrzeb konsumpcyjnych, uniemożliwia jednostkom 
uczestniczenie w  kulturze czy chociażby może zmniejszyć wydolność edukacyjną. 
W  przypadku deficytu finansowego rodziny mogą zatracać swoją podmiotowość 
wychowawczą. W interesie jednostek i społeczeństwa jest więc prawidłowe funkcjo-
nowanie rodziny i tworzenie sprzyjających warunków do jej rozwoju. 
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„The root cause of the global financial crisis was not a failure of regultion, but of ethics”.
S. Longstaff, dyrektor zarządzający St James Ethics Centre, Sydney

Wprowadzenie

Globalny kryzys finansowy z 2008 roku był nie tylko największym załamaniem 
od czasów Wielkiej Depresji z 1929 roku (Claessens, Kose i Terrones 2010) i może być 
z nią porównywany (Trichet 2010), ale posiadał cechy odróżniające go od typowych 
kryzysów koniunkturalnych. W  walce z  kryzysem finansowym w  USA do stabilizo-
wania gospodarki już w pierwszym roku trwania kryzysu zaangażowano ponad bilion 
dolarów, z czego tylko na realizację Emergency Economic Stabilization Act przeznaczo-
no ponad 700 mld dolarów, na ratowanie banku Bear Stearns – 29 mld, a na przejęcie 
przez rząd federalny Fannie Mae, Freddie Mac oraz AIG – 85 mld dolarów. Jeszcze 
większe środki na ratowanie stabilności systemu finansowego wyasygnował rząd bry-
tyjski. Całkowita pomoc finansowa rządu dla sektora bankowego po roku trwania kry-
zysu wyniosła 1,3 biliona funtów brytyjskich (Walker 2010, 90). W październiku 2009 
roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacował straty światowego systemu finan-
sowego wynikające tylko ze złych (tj. niespłacalnych) kredytów oraz gwarancji kredy-
towych na 3,4 biliona dolarów amerykańskich (IMF 2009). Pod koniec drugiego roku 
trwania kryzysu całkowite finansowe wsparcie skierowane do sektora finansów (m.in. 
na ratowanie takich banków jak Bear Stearns, Northern Rock, Merill Lynch, AIG, Wa-
chovia, Fortis, Lloyds, Royal Bank of Scotland i inne) przez rządy i banki centralne sza-
cowano na około 13 bilionów dolarów (Huertas 2010, 14). Między 2008 i 2014 rokiem 
środki finansowe skierowane na stabilizowanie sektora finansowego w państwach wy-
sokorozwiniętych stanowiły równowartość 3% GDP tych państw (Turner 2016, 3).

Globalny kryzys finansowy skutkował równie wysokimi kosztami społeczny-
mi, m.in. w  postaci ograniczania praw socjalnych obywateli państw dotkniętych 
kryzysem (Nolan 2014), pogłębiania się nierówności dochodowych (Viorica 2012), 
utraty poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego czy spadku zaufania do państwa, 
regulatorów rynków finansowych oraz instytucji finansowych. Kryzys z 2008 roku 
nie był w opinii wielu badaczy typowym kryzysem koniunkturalnym i jest uznany 
za fundamentalny kryzys dogmatycznego liberalizmu rynkowego (Księżyk 2009, 
17). Z uwagi na skalę i głębokość, kryzys z 2008 roku był i pozostaje przedmiotem 
licznych badań i analiz (Zestos 2016), a liczba publikacji na ten temat liczona jest 
w tysiącach. Najczęściej przedmiotem analiz jest triada: przyczyny i mechanizmy 
powstania kryzysu, opis i analiza jego skutków oraz formułowanie rekomendacji, 
które mają pomóc (w  przyszłości) w  oddaleniu widma podobnego kryzysu czy 
choćby w ograniczeniu jego zasięgu i głębokości.

Celem artykułu jest zbadanie, w jakim zakresie w literaturze na temat przy-
czyn globalnego kryzysu finansowego uwzględniane są wątki etyczne. Artykuł ma 
za zadanie dowieść, że etyczny wymiar globalnego kryzysu jest przez teoretyków 
niedowartościowany. Autor chce pokazać, że erozja tak podstawowych wartości 
jak uczciwość i  odpowiedzialność wśród menedżerów najwyższego szczebla kie-
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rujących bankami i instytucjami finansowymi, choć w istotny sposób przyczyniła 
się do powstania globalnego kryzysu, to rzadko jest przedmiotem analiz. Artykuł 
zakończy się odpowiedzią na pytanie, czy badacze oraz praktycy biznesu wycią-
gnęli z lekcji, jakiej udzielił światu globalny kryzys finansowy, wnioski co do ko-
nieczności zmiany postaw i zachowań pracowników sektora finansów (i nie tylko). 

Artykuł otwiera zwięzły przegląd przyczyn kryzysu prezentowanych w  li-
teraturze przedmiotu, po czym analizowane są te opracowania, które w  diagno-
zowaniu globalnego kryzysu finansowego podejmują wątki etyczne. Syntetyczne 
wnioski wieńczą artykuł. 

Artykuł opiera się na metaanalizie, a  przy jego przygotowywaniu wyko-
rzystane zostały publikacje dostępne w  bazie danych ScienceDirect (jeżeli cho-
dzi o  artykuły naukowe) oraz Amazon (gdy chodzi o  książki). Obie te bazy były 
przeszukiwane w dwóch etapach. W pierwszym etapie wyszukiwań wykorzystany 
był termin: global financial crisis (przy czym w  przypadku ScienceDirect użyto 
wyszukiwania zaawansowanego i przedział czasowy został zawężony do lat 2009-
2016, a obszar poszukiwań do tytułów, streszczeń oraz słów kluczowych). W dniu 
4.12.2015 r. wyniki tej pierwszej fazy poszukiwań dały (odpowiednio) 1371 oraz 
2617 rekordów. W  zbiorze artykułów dominowały teksty związane z  globalnym 
kryzysem finansowym, podczas gdy w  zbiorze książek znaczny udział stanowiły 
pozycje albo luźno albo wcale niezwiązane z tematem2.

W drugim etapie wyszukiwania zastosowano koniunkcję: global financial cri-
sis i ethics. W efekcie uzyskano (odpowiednio) 10 i 58 pozycji, po czym – po lektu-
rze streszczeń i oglądzie treści – do analizy zakwalifikowano (odpowiednio) 5 i 12 
pozycji. Z powyższego wynika, że udział publikacji na temat etycznego wymiaru 
globalnego kryzysu finansowego w literaturze przedmiotu jest niewielki. 

Zastosowana w artykule metoda niesie ze sobą ograniczenia3, ale nie podwa-
żają one formułowanych poniżej ocen. Pojęcie «etyka» używane jest w niniejszym 
tekście bez przymiotnika, czyli tak, jak jest ono prezentowane w  światowej lite-
raturze z ekonomii i nauk o zarządzaniu. To jedyny powód, dla którego brak jest 
w artykule bezpośrednich odniesień do etyki chrześcijańskiej i dorobku Kościoła 
w tym zakresie4 (a co dla większości ludzi z europejskiego kręgu kulturowego jest 
desygnatem pojęcia «etyka»). 

1. Najważniejsze przyczyny globalnego kryzysu finansowego

Zamiar przedstawienia przyczyn globalnego kryzysu finansowego w warun-
kach limitów narzucanych przyjętą formą wypowiedzi (artykuł) wydaje się nie-

2 Wyszukiwarka Amazon nie daje możliwości zawężania pola poszukiwań. 
3 Jednym z  ważniejszych jest zawężenie analizy do publikacji anglojęzycznych reprezentują-

cych głównie (jeżeli nie wyłącznie) amerykańskie środowiska naukowe. Jednak geneza globalnego 
kryzysu może być tu okolicznością łagodzącą.

4 Ten dorobek jest bogaty i zasługuje na osobne omówienie, co – paradoksalnie – może tłuma-
czyć jego pominięcie w tym artykule.
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wykonalny5 (nawet jeżeli przyczyny kryzysu ograniczy się do „najważniejszych”), 
ale imperatyw kompletności wywodu nie pozostawia autorowi wyboru. Zatem 
poniżej zamieszczona jest skrótowa prezentacja zjawisk, które doprowadziły do 
kryzysu. 

Diagnozowane w  literaturze przedmiotu przyczyny globalnego kryzysu fi-
nansowego z  2008 roku sytuują się głównie w  obszarze ekonomii i  zarządzania. 
W pierwszej kolejności wymienia się tu pogłębiające się procesy globalizacji i ro-
snącą współzależność gospodarek (Viorica 2012, 1058). To międzynarodowe po-
wiązania amerykańskich banków i instytucji finansowych oraz przepływy kapitału 
i  inwestycji umożliwiły rozlanie się amerykańskiego kryzysu na rynki światowe, 
w  tym przede wszystkim europejskie. Następnie wskazuje się na nadmierną kre-
ację kredytów (i czynniki umożliwiające czy wręcz stymulujące kreację kredytów, 
takie jak nieodpowiednie regulacje rynku finansowego). A. Turner (2016, 108-
118) wykazuje, że kreacja kredytów następowała w  zbyt dużym tempie (z  wyko-
rzystywanym w nadmiarze lewarowaniem) i zakresie (poszerzanie grona kredyto-
biorców o osoby nieposiadające de facto zdolności kredytowej, czyli zjawisko tzw. 
kredytów subprime). W tym miejscu można nadmienić, że wątek kreacji kredytu 
związany jest z zagadnieniem nadmiernej konsumpcji, a ta kwestia podejmowana 
była w 2012 roku na łamach „Seminare” (Embros 2012). W dalszej kolejności wy-
mieniane są błędne szacunki ryzyka (nieoszacowanie poziomu ryzyka) oraz klimat 
akceptacji dla podejmowania nadmiernego ryzyka. Istotną rolę w powstaniu kry-
zysu odegrało również szerokie wykorzystywanie zaawansowanych instrumentów 
finansowych (strukturyzowanych instrumentów pochodnych), które były tworzo-
ne w  celu zmniejszania ryzyka (i  zwiększania stabilności systemu), ale w  efekcie 
prowadziły tylko do transferu ryzyka (Turner 2016, 105). Tu tytułem przykładu 
można wskazać na takie narzędzia jak Mortgage-backed Securities (MBS), Collate-
ralized Debt Obligations (CDO), Conduit Financing Vehicles (CFV) czy Structured 
Investment Vehicles (SIV). Błędne okazały się też założenia, że procesy globalizacji 
sprzyjać będą zmniejszaniu (rozpraszaniu) ryzyka (Claessens i  van Horen 2014).
Powstaniu kryzysu sprzyjał rozwój instytucji parabankowych (shadow banking sec-
tor), które aktywnie działały na rynku kredytów hipotecznych, ale nie podlegały 
kontroli bankowej. Wadliwy był również system kontroli korporacyjnej w instytu-
cjach finansowych (Sun, Stewart i Pollard 2011; Hawley, Kamath i Williams 2011), 
który torował drogę do zjawisk ocierających się o  korupcję z  udziałem instytucji 
finansowych. D. Kaufmann (2009) przywołuje w tym kontekście praktyki Freddie 
Mac i  Fannie Mae, które wydatkowały miliony dolarów na lobbing wśród ame-
rykańskich kongresmenów, by uzyskać korzystne dla siebie zapisy odnośnie do 
wysokości obowiązkowych rezerw finansowych. Niektórzy z  autorów wskazywa-
li wreszcie na chciwość i  chęć utrzymania (czy poszerzenia) władzy jako istotne 
przyczyny globalnego kryzysu finansowego (Madrick 2011). 

5 Na przykład Davies (2010) przedstawia aż 38 interpretacji przyczyn globalnego kryzysu 
finansowego. 
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Globalny kryzys finansowy zrodził się w  USA, wydaje się zatem zasadnym, 
aby na przyczyny kryzysu spojrzeć oczyma samych Amerykanów. Tu odwołać się 
można do wniosków z analizy przyczyn kryzysu dokonanej przez specjalnie w tym 
celu utworzoną Komisję do Badania Kryzysu Finansowego (Financial Crisis Inqu-
iry Commission – FCIC). Komisja utrzymywała, że kryzys finansowy 2008 roku był 
do uniknięcia, a  destabilizacja rynków finansowych była w  pierwszej kolejności 
efektem licznych niesprawności w  systemie regulacji i  nadzoru systemu finanso-
wego oraz fundamentalnych niesprawności (dramatic failures) systemu nadzoru 
korporacyjnego i zarządzania ryzykiem w wielu kluczowych instytucjach finanso-
wych. Bezpośrednimi przyczynami kryzysu była kombinacja nadmiernego zadłu-
żania się (excessive borrowing), ryzykownych inwestycji oraz brak przejrzystości. 
Rząd federalny nie był dobrze przygotowany na kryzys, a jego niezharmonizowane 
działania zwiększyły niepewność i  panikę na rynkach finansowych. Komisja do 
Badania Kryzysu Finansowego przyznawała wreszcie, że w  działaniach instytucji 
rynku finansowego miało miejsce głębokie naruszenie zasad odpowiedzialności 
i etyki (systemic breakdown in accountability and ethics) (FCIC 2011).

 Znamienne, że wątki etyczne w ocenie przyczyn kryzysu przez FCIC wy-
mieniane są na samym końcu. Czy rzeczywiście kwestie postaw i  zachowań (je-
żeli wątek etyczny zredukować tylko do tych kwestii) ważnych aktorów na scenie 
amerykańskich finansów odgrywały poślednią rolę w powstawaniu kryzysu finan-
sowego? Przedstawienie poniżej dorobku literatury przedmiotu, a następnie przy-
kładów nieetycznych działań i  postaw w  sektorze finansów, może pomóc w  sfor-
mułowaniu odpowiedzi na to pytanie. 

2. Wątki etyczne w analizach globalnego kryzysu finansowego 

Jak to już sygnalizowano we Wprowadzeniu, wątki etyczne w analizowaniu glo-
balnego kryzysu finansowego są rzadko podejmowane w literaturze przedmiotu.

Jest to intrygujące co najmniej z trzech powodów. 
Po pierwsze, w ekonomii i zarządzaniu stosuje się perspektywę antropocen-

tryczną, ponieważ podmiotem sprawczym jest tu człowiek. Zatem, choćby z tego 
powodu, można oczekiwać, że przyczyny kryzysu będą silniej wiązane z  posta-
wami i  zachowaniami ludzi. Nikt nie kwestionuje dużej roli przepisów, regulacji, 
norm i  procedur, które są wskazywane jako przyczyny kryzysu. Ale obszar regu-
lacji nie determinuje wszystkich ludzkich decyzji, postaw i zachowań. Zatem po-
winno się w sposób uczciwy wobec siebie i bliźnich dokonać sui generis rachunku 
sumienia i  spojrzeć na przyczyny kryzysu z  perspektywy błędów popełnionych 
przez ludzi, a zrodzonych przez odejście od zasad etycznych, w tym nade wszystko 
uczciwości i odpowiedzialności. 

Po drugie, naganne etycznie postawy i praktyki menedżerów oraz regulato-
rów sektora finansowego w USA były za sprawą mediów szeroko znane.  Pomimo 
apeli  o uwzględnianie wymiaru etycznego w społecznym dyskursie na temat przy-
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czyn kryzysu finansowego (Reuters 2010) zagadnienia te nie były odpowiednio 
często podejmowane i dyskutowane. 

Po trzecie wreszcie, nieakceptowane etycznie i  moralnie zachowania mene-
dżerów i polityków miały duży udział w powstaniu kryzysu. Trzeba zatem większą 
uwagę poświęcić badaniu motywacji, postaw i zachowań ludzi, którzy swoimi de-
cyzjami uruchomili zjawiska wskazywane powyżej jako najważniejsze przyczyny 
kryzysu, a to badanie postaw i zachowań – zgodnie z antropocentrycznym para-
dygmatem – prowadzić przede wszystkim pod kątem wyznawanych/praktykowa-
nych norm i wartości. 

Literatura na temat etycznego wymiaru globalnego kryzysu finansowego pró-
buje przede wszystkim klasyfikować nieakceptowane etycznie zachowania. Curtis 
(2008) wyróżnił cztery rodzaje takich zachowań. Na pierwszym miejscu umieścił 
nieodpowiedzialne udzielanie kredytów hipotecznych osobom nieposiadającym 
zdolności kredytowej (tzw. kredyty subprime). Według raportu FCIC, w  2006 r. 
wartość kredytów hipotecznych subprime wynosiła 600 mld dolarów i  stanowi-
ły one 23,5% wartości wszystkich kredytów hipotecznych (FCIC 2011, 70). Na 
drugim miejscu znalazła się nieodpowiedzialna polityka banków oferujących 
kredyty subprime, a  zaraz za nią nieuczciwe zachowania instytucji obracających 
Auction Rate Securities (ARS) (obligacjami oprocentowanymi według zmiennej 
stopy procentowej ustalanej w  drodze aukcji). Listę zamykają nieodpowiedzialne 
zachowania Government Sponsored Entities (GSE) instytucji rynku finansowego 
finansowanych z  budżetu federalnego i  działających na rynku kredytów (Fannie 
Mae i Freddie Mac). 

Do tych czterech kategorii autor dodaje jeszcze przemilczanie faktów (the 
conspiracy of silence). Takie nieetyczne praktyki były udziałem  zarówno  wysoko 
umocowanych decydentów, takich jak Sekretarz Skarbu Henry Paulson czy Prze-
wodniczący Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej Ben S. Bernanke, 
jak i  kierujących bankami menedżerów. 

Analizując instytucje działające na rynku kredytów hipotecznych, K. L. Hig-
gins (2013, 110) proponuje również czteroelementową klasyfikację nieetycznych 
działań: oszustwa hipoteczne, haniebne (disreputable) pożyczki, mgliste (shady) 
strategie korporacyjne, oszukańcze (deceitful) praktyki brokerów. Autorka pod-
kreśla, że skala nieetycznych działań w sektorze bankowym w odniesieniu do kre-
dytów była duża, występowały one na każdym poziomie systemu finansowego i na 
każdym etapie procedury uzyskiwania kredytu. W następnym punkcie te nieuczci-
we działania będą przedstawione nieco szerzej. 

Obok klasyfikacji form i typów nagannych etycznie zachowań, w literaturze na 
temat etycznego wymiaru globalnego kryzysu finansowego można wyróżnić inne 
jeszcze nurty badań, gdzie na czoło wybija się książka M.A. Santoro i  R.J. Straussa 
o wpływie postawy etycznej finansistów z Wall Street na kryzys finansowy (Santoro 
i  Strauss 2012). Autorzy wskazują na bardzo mocną (ich zdaniem: nazbyt mocną 
i  zagrażającą stabilności finansów nie tylko amerykańskich) pozycję Wall Street. 
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Twierdzą, że zwiększenie efektywności działania rządu federalnego (w  konfronta-
cji z  wpływami Wall Street) nie jest warunkiem wystarczającym do zapewnienia 
ekonomicznej prosperity społeczeństwa amerykańskiego. Na koniec6 wskazują na 
konieczność szybkiego podjęcia przez pracowników Wall Street debaty na temat 
wartości, za którymi się opowiadają, oraz stosowania etyki w biznesie (conversation 
about their values and business ethics). 

W debacie na temat etycznych wymiarów globalnego kryzysu ekonomiczne-
go interesujące jest stanowisko zajmowane przez R. Kinsellę i M. Kinsellę (2009). 
Twierdzą, że rozwiązywanie globalnego kryzysu finansowego wymaga przyjęcia 
innej perspektywy (a reference point), która znajduje się poza obszarem wpływów 
politycznych i wartości dla akcjonariuszy (a te właśnie płaszczyzny są najczęściej 
w  analizach eksplorowane). Tym alternatywnym spojrzeniem jest perspektywa 
dobra wspólnego (common good). To propozycja bardzo interesująca poznawczo, 
ale wymagająca dalszej konceptualizacji, przy czym jest wiele argumentów prze-
mawiających za zasadnością jej wprowadzenia. 

Co najmniej równie interesująca jest propozycja N.B. Mcintosha i  innych 
(2009), którzy rozwijają koncepcję etyki opartej na służbie bliźnim (ethics-of-be-
ing-for-the-other) Levinasa. Autorzy ci  opowiadają się za etyką zakorzenioną ra-
czej w ontologii, a nie w epistemologii (które to podejście jest preferowane w filo-
zofii zachodniej). 

Inną pozycją, ale tym razem zachęcającą do podjęcia polemiki z  ocenami 
tam formułowanymi, jest książka B. de Bruina (2015). Autor twierdzi w  niej, że 
najważniejszym problemem moralnym świata finansów nie jest bynajmniej prak-
tykowana w nim zasada „chciwość jest pozytywna” (greed is good), ale braki w wie-
dzy i  umiejętnościach bankierów, klientów banków, regulatorów oraz agencji ra-
tingowych. Stanowisko de Bruina jest ważne, bo prezentowana w  książce analiza 
(włącznie z  zacieraniem granic między etyką i  epistemologią), a  nade wszystko 
wnioski z  niej płynące, zdają się niebezpiecznie relatywizować znaczenie postaw 
etycznych w zapobieganiu powstawania sytuacji kryzysowych w świecie finansów. 
Nie umniejszając znaczenia wiedzy i umiejętności, należy wskazać, że wdrożenie 
zasad de Bruina do praktyki bynajmniej nie odsuwa widma kryzysu. Można rów-
nież wyrazić wątpliwość, czy sama diagnoza jest słuszna w kontekście prezentowa-
nych poniżej nieetycznych postaw i zachowań menedżerów i decydentów.  

3. Wybrane przykłady nieetycznych zachowań i praktyk

Z  uwagi na limit objętości, poniżej przedstawione zostaną jedynie wybrane 
przykłady działań i  decyzji naruszających zasady etyczne, a  spotykane w  amery-
kańskim sektorze finansów. Tu użyteczny będzie  przedstawiony wcześniej  podział  
nieetycznych działań dokonany przez K. L. Higgins. 

6 Znamienne, że podobnie jak w raporcie FCIC, również u Santoro i Straussa kwestie etyczne 
pojawiają się na końcu książki i to pomimo akcentowania kwestii etycznych w tytule.
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Zatem w  oszustwach hipotecznych brali udział kredytobiorcy, którzy kłamali 
w celu wejścia w posiadanie domu (na przykład zawyżali swoje dochody, ukrywali 
fakt bezrobocia albo przedstawiali swoją pozycję jako dużo korzystniejszą, niż była 
w rzeczywistości,) albo dla zysku. Ten drugi przypadek dotyczy osób związanych 
z firmami budowlanymi i rzeczoznawców budowlanych, którzy zawyżali wartość 
nieruchomości. Czasami do zawyżania wartości nieruchomości stosowano fikcyj-
ne (lub skradzione) dane, które wykorzystywane były następnie do starań o  kre-
dyt. Ilustracją tego ostatniego może być spektakularne oszustwo dokonane przez 
mieszkańca Teksasu, który zakupił od firm budowlanych (na przestrzeni kilku lat) 
w sumie 211 domów, po czym sporządził akty własności tych domów na fikcyjne 
podmioty, których nazwy były łudząco podobne do nazw firm budowlanych. Po-
tem zaangażował rzeczoznawców budowlanych, którzy zawyżyli ceny domów, po 
czym sprzedał je inwestorom spoza stanu Teksas ( Higgins 2013, 110). 

W  procesach udzielania nieuczciwych pożyczek występowały podmioty, 
które albo w  sposób pokrętny (misleading) prezentowały warunki pożyczki, albo 
wręcz uciekały się do kłamstwa. W pierwszym przypadku chodziło o oferowanie 
klientom mniej dla nich korzystnych pożyczek (tj. zatajano przed nimi, że mogą 
ubiegać się o  pożyczki na lepszych warunkach), zaś przykładem kłamstwa były 
oferty kierowane przez firmę Countrywide Financial (jednego z największych gra-
czy na rynku kredytów hipotecznych). 

Trzeci rodzaj nieetycznych działań dotyczy udzielających kredytów korpo-
racji, które epatowały podniosłymi celami (bez pokrycia) i  stosowały przebiegłe 
taktyki oraz kuszące zachęty. Tu przykładem znów może posłużyć Countrywide 
Financial z jej strategią “House America” kierowaną do imigrantów i mniejszości 
narodowych (a zatem grup nisko sytuowanych) z zapewnieniem umożliwienia sfi-
nansowania zakupu własnego domu. 

Czwarty rodzaj nieetycznych działań dotyczy instytucji finansowych oraz 
osób, które dokonywały oszustw korporacyjnych, oszustw w  obrocie papierami 
wartościowymi lub postępowały w sposób, który tylko wzmacniał ich własne ego 
(ego driven behaviors). Organizacjami, które uciekały się do oszustw tego rodzaju 
były wielkie banki: Goldman Sachs, Lehman Brothers czy Merrill Lynch, firma 
ubezpieczeniowa AIG, Fannie Mae, Freddie Mac oraz agencje ratingowe, takie jak 
Moody’s i Standard & Poor’s. 

Instytucje finansowe w  szerokim zakresie stosowały nieuczciwe praktyki. 
Goldman Sachs, walcząc o przetrwanie, wprowadził swoich klientów w błąd i ma-
nipulował informacjami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych, przedłużając w ten sposób żywot bańki spekulacyjnej na rynku nie-
ruchomości (Santorro i Strauss 2012). 

Kierownictwo banku Lehman Brothers (przy czynnym udziale audytorów ze-
wnętrznych z  firmy Ernst & Young) dokonało z  kolei pozorowanej sprzedaży akty-
wów stanowiących tzw. toksyczne aktywa o wartości około 50 mld dolarów bankom 
na Kajmanach, z deklaracją ich systematycznego odkupywania co roku (The 10 Worst 
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Corporate 2016). W ten sposób poprawił się bilans i wskaźniki finansowe banku, co nie 
uratowało go jednak przed upadkiem, a jego akcjonariuszy przed wysokimi stratami. 

Jak już wskazywano, za nieetycznymi działaniami banków i  organizacji za-
wsze stali ludzie. Pora zatem, aby bezosobowe do tej pory wykroczenia i  błędy 
przypisać do nazwisk szczególnie tych, którym została przekazana duża władza, za 
sprawowanie której winni się czuć odpowiedzialni tak przed klientami, akcjona-
riuszami, jak i całym społeczeństwem. 

Jednym z takich negatywnych bohaterów jest Richard M. Bowen III, szef dzia-
łu gwarancji kredytów dla osób fizycznych w Citigroup. Zeznał on przed Komisją 
do Badania Kryzysu Finansowego, że do 2006 roku 60% kredytów hipotecznych 
zakupionych przez Citigroup (od 1600 instytucji, które udzieliły tych kredytów) 
było wadliwych (defective), czyli albo nie posiadało zabezpieczeń zgodnych z prze-
pisami, albo kompletu wymaganych dokumentów. Działo się to w sytuacji, kiedy 
każda z  tych 1600 instytucji zapisami w  kontraktach była zobowiązana do wery-
fikacji tych zabezpieczeń i  miała gwarantować spełnianie standardów Citigroup 
w  tym zakresie. Według R.M. Bowena III, Citigroup (należy przez to rozumieć: 
z  udziałem R.M. Bowena III) przejęła ponad 300 mln kredytów subprime, które 
nie spełniały minimalnych kryteriów do ich przyznawania (Testimony of Richard 
M. Bowen 2010). 

Należy dodać, że R. M. Bowen III miał profesjonalne przygotowanie: 35 lat 
praktyki w sektorze bankowym oraz kwalifikacje dyplomowanego (biegłego) księ-
gowego i był odpowiedzialny za obrót kredytami hipotecznymi o wartości 90 mld 
dolarów rocznie. Dział, którym kierował, zatrudniał 220 pracowników odpowie-
dzialnych za gwarancje kredytowe, a  zatem decyzje i  działania R.M. Bowena III 
dotyczyły bezpośrednio setek ludzi, którzy musieli konfrontować je z   własnymi 
wartościami i przekonaniami. Na domiar złego, choć wszyscy pracownicy do roku 
2006 wiedzieli, że  udział „złych” kredytów był zbyt duży, to w roku 2007 ten udział 
jeszcze sie zwiększył do 80%  (Testimony of Richard M. Bowen 2010, 1-2), a to  nosi 
już znamiona recydywy.

Dane te zostały przywoływane po to, by podważyć argumentację (i  sposób 
myślenia) de Bruina przedstawiane wcześniej (ze świadomością wszakże, że przy-
kład nie jest dowodem). R. M. Bowen III spełniał bowiem (nawet z nadwyżką) wa-
runki zdefiniowane przez de Bruina, ale świadomość istnienia nieprawidłowości 
(tu spełnione było kryterium wiedzy i  umiejętności) nie prowadziła bynajmniej 
do zmiany zachowań i  decyzji R. M. Bowena III. Ten (jednostkowy, co prawda) 
przykład pokazuje, że bez moralnej busoli, która pomoże ominąć rafy konfliktu 
interesów, źle pojmowanej solidarności środowiskowej, konformizmu czy ludz-
kiej zachłanności nie można w  sposób odpowiedzialny i  uczciwy wypełniać roli 
menedżera i lidera. W tym miejscu nie można nie podnieść kwestii przekazu, jaki 
swoim zachowaniem i postawą R. M. Bowen III słał podwładnym. Można zatem 
sformułować pod jego adresem dodatkowy zarzut, jeżeli nie demoralizacji pra-
cowników, to co najmniej osłabiania ich morale.
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Zjawiskiem, które wywołało duży rezonans społeczny, były również wysokie 
odprawy wypłacane zwalnianym z  pracy prezesom wielkich banków (czyli osób, 
które doprowadziły do likwidacji – z  dnia na dzień – kierowanych przez siebie 
organizacji). Na przykład Richard S. Fuld Jr., były prezes Lehman Brothers, otrzy-
mał łącznie 71,90 mln dolarów odprawy (CEO Compensation), a były prezes Bear 
Stearns, James E Cayne, zainkasował z tego tytułu w sumie 28,40 mln (CEO Pay). 

Nawet jednak te dwie bulwersujące sprawy nie wzbudziły tak wielkich pro-
testów, jak decyzje podjęte przez kierownictwo AIG. W  marcu 2009 r. zdecydo-
wano bowiem o  wypłacie pracownikom działu finansowego premii w  wysokości 
(łącznie) ponad 218 mln dolarów, a pula premii dla całej firmy miała przekroczyć 
1,2 mld dolarów (AIG bonus payments controversy). Jeżeli ten fakt sam z  siebie 
nie budzi emocji, to należy przypomnieć, że wcześniej rząd federalny, ratując AIG 
przed bankructwem, skierował do tej firmy pomoc finansową liczoną w  miliar-
dach dolarów. Zatem nagrody miały być wypłacane z pomocy udzielonej dlatego, 
że firma nie wywiązała się dobrze ze swoich zadań.

Świadomość szerokiego zakresu działań i  postaw nieetycznych winna skła-
niać do głębokiej refleksji. Jest ona niezbędna  jeżeli się pamięta, że sektor finan-
sów na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci istotnie zwiększył swój udział w gospo-
darkach państw wysokorozwiniętych (Turner 2016) i wszystko wskazuje na to, że 
trend ten utrzyma się w przyszłości.

Podsumowanie 

Treści i  oceny przedstawiane powyżej skłaniają do podzielenia diagnozy  
S. Longstaffa wyrażonej w motcie do niniejszego artykułu. Są podstawy, by twier-
dzić, że etyczny wymiar globalnego kryzysu finansowego 2008 roku wciąż nie do-
czekał się pogłębionej refleksji zwieńczonej listą niezbędnych do podjęcia zadań. 
W  tym znaczeniu nie zostały wyciągnięte ważne lekcje z  tego kryzysu. Etyka nie 
tylko konstytuuje człowieka, ale może być źródłem korzyści, bo zaufanie, uczci-
wość, odpowiedzialność i wierność zasadom etycznym popłacają (i to dosłownie) 
w biznesie, o czym przekonują wyniki badań.

Na przykład M. Kim i  in. (2014) w  swoim badaniu pokazują, że uczciwe 
(i partnerskie) relacje w biznesie prowadzą do korzyści tak dla firm, jak i klientów. 
Ci drudzy, jeżeli cechują się wysokim poziomem etyki, mogą na przykład liczyć na 
dogodniejsze warunki pożyczek (lower loan spreads), a zjawisko to nasila się, kiedy 
wartości wyznawane przez kredytobiorców zbliżone są do wartości wyznawanych 
przez kredytodawców (Kim, Surroca i  Tribó 2014, 141). Interesujące w  tym kon-
tekście jest również i  to, że jeszcze do niedawna literatura branżowa na temat fi-
nansów nie podejmowała zagadnień badania roli zaufania w modelowaniu decyzji 
finansowych (Sapienza 2009).

Również wyniki badania A. Nga i  in. (2015) przeprowadzonego na grupie  
73 państw napawają optymizmem. Pokazują one, że wpływ płynności rynku giełdo-
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wego (stock market liquidity) na GDP oraz na całkowity współczynnik wydajności jest 
pozytywny i  statystycznie istotny tylko wtedy, jeżeli łączy się z  wysokim poziomem 
etycznym działania firm (high level of ethical behavior in firms). Podobne zależności 
występują w odniesieniu do zaufania i pewności (Ng, Ibrahim i Mirakhor 2015). 

S. Kurki i M. Wilenius (2015) wykazują z kolei, że globalny kryzys finansowy 
2008 roku stanowi ważną cezurę czasową i obecnie dobiega końca piąta, a rozpo-
czyna się szósta fala w cyklu Kondratiewa. Twierdzą, że przewagą konkurencyjną 
przedsiębiorstw w tej nowej fali będzie ich motywacja etyczna. Zatem: nie należy 
tracić nadziei na renesans zasad etycznych w życiu gospodarczym. 

Na koniec tylko z pozoru trywialna konstatacja: etyka nie może być oddziela-
na od ekonomii czy zarządzania. Akademicy powinni bardziej energicznie (i kon-
sekwentnie) działać na rzecz zmian paradygmatów ekonomii i  nauk zarządzania 
oraz oparcia ich na mocnym fundamencie etycznym. 
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Wstęp

Przemoc była i jest obecna we wszystkich kulturach świata od zawsze. Jest ona 
zjawiskiem społecznym, które nie omija nawet rozwiniętej cywilizacji XXI wieku, 
zaś przemoc w  rodzinie z  uwagi na swoją specyfikę pozostaje w  kręgu zaintere-
sowań badań interdyscyplinarnych na przestrzeni lat. Odnosi się ona do środo-
wiska, które przede wszystkim powinno być od niej wolne i przed nią chronione. 
W praktyce często okazuje się, że to właśnie pojawiająca się w rodzinach przemoc 
jest tragiczna w skutkach dla jednostek, a w efekcie dla całego społeczeństwa. Prze-
moc domowa jest niewątpliwie jednym z najgroźniejszych zjawisk patologicznych, 
prowadzącym do krzywdzenia ofiar w wielu sferach życia.

Badania wskazują, że przemoc wewnątrzrodzinna jest najczęstszą formą 
agresji interpersonalnej (Kowalewska 2012, 27). Zjawisko to jest procesem cy-
klicznym i niezatrzymane przybiera na sile (Kowalewska 2012, 28).

Respondenci postrzegają zjawisko przemocy domowej bardziej jako pro-
blem dotyczący całego kraju niż ich najbliższego sąsiedztwa. Według 5% bada-
nych przemoc w  rodzinie jest zjawiskiem powszechnym w  skali kraju, a  1% po-
trafi ją zidentyfikować w najbliższej okolicy (Badanie dotyczące zjawiska przemocy 
2016). Blisko jedna trzecia ankietowanych uważa, że w Polsce przemoc nie dotyczy 
wszystkich, ale ponad połowy rodzin,  zaledwie 6% dostrzega istnienie tego pro-
blemu w  odniesieniu do swej najbliższej okolicy, zaś 10% ankietowanych uważa, 
że przemoc wobec dzieci w rodzinie jest w skali kraju zjawiskiem bardzo rzadkim 
(Badanie dotyczące zjawiska przemocy 2016).

Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedmiotem ni-
niejszej pracy jest przemoc wewnątrzrodzinna na podstawie Niebieskiej Karty, zaś 
głównym celem badań jest charakterystyka zjawiska przemocy domowej na wska-
zanym terenie badawczym. Problem główny badań zawiera się w  pytaniach: kim 
są sprawcy i  ofiary przemocy w  rodzinie?, jaki rodzaj przemocy jest najczęściej 
stosowany względem osób najbliższych? oraz: czy we wskazanym temacie istnieją 
podobieństwa w zakresie wyników badań z Komendy Powiatowej Policji w Żyrar-
dowie z wcześniejszymi badaniami przeprowadzonymi przez Autorkę?

W  opracowaniu zostaną przedstawione w  zarysie uregulowania procedury 
Niebieskiej Karty oraz charakterystykę danych Komendy Powiatowej Policji w Ży-
rardowie z lat 2012-2015. Wybrane zagadnienia z części empirycznej zostaną po-
równane z  wcześniejszymi badaniami przeprowadzonymi przez Autorkę w  oma-
wianym przedmiocie z  terenu badawczego województwa podkarpackiego: RZ 
KPP w Stalowej Woli (2000-2009), KP w Nisku (2004-2009) oraz KRP Warszawa 
VI (2012-2015) celem ukazania wspólnych cech charakterystycznych dla omawia-
nego  zagadnienia bez względu na różnicę co do miejsca i czasu. 

W  pracy posłużono się techniką analizy dokumentów (statystyk policyj-
nych). Badanie przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza analizy sprawoz-
dania z przeprowadzonych interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie.
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1. Procedura Niebieskiej Karty w zarysie

Procedura Niebieskiej Karty obejmuje wszystkie czynności podejmowane 
i realizowane przez przedstawicieli takich instytucji, jak: pomoc społeczna, gmin-
ne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, oświata i  ochrona 
zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem występowania przemocy w ro-
dzinie (Lewoc 2014, 37). Głównym jej celem jest rejestracja zdarzenia podczas 
przeprowadzanej interwencji domowej.

W  celu przeciwdziałania przemocy w  rodzinie, funkcjonariusze policji po-
winni podejmować zadania wynikające z  §13 rozporządzenia Rady Ministrów  
z  13 września 2011 roku w  sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów jej 
formularzy. Powyższy akt prawny określa sposób przeprowadzania interwencji 
domowej przez policjantów. Do obowiązków policjanta należy: 

- udzielenie osobie, co do której istnieje przypuszczenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym pierwszej pomocy, jeśli zajdzie 
taka potrzeba;

- niezwłoczne zorganizowanie dostępu do pomocy medycznej, jeśli sytuacja 
tego wymaga;

- podejmowanie, jeśli zaistnieje potrzeba, innych niezbędnych czynności 
zapewniających ochronę życia, zdrowia i  mienia osób, co do których jest podej-
rzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem środków 
przymusu bezpośredniego i  zatrzymania w  stosunku do osoby, wobec której ist-
nieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie;

- w  miarę możliwości przeprowadzenie rozmowy z  osobą, wobec której ist-
nieje podejrzenie, że dopuszcza się przestępstwa stosowania przemocy w rodzinie, 
w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się;

- przeprowadzenie na miejscu zdarzenia czynności procesowych w granicach 
koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;

- podjęcie działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym 
występować w rodzinie, w szczególności składanie systematycznych wizyt, spraw-
dzających stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest do-
tknięta przemocą, w  zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscy-
plinarny lub grupę roboczą (Rozporządzenie 2011).

W sytuacji jednoznacznego stwierdzenia stosowania przemocy policjanci po-
dejmujący interwencję wdrażają procedurę Niebieskiej Karty. Wszczęcie tej pro-
cedury następuje przez wypełnienie formularza A  Niebieskiej Karty w  obecności 
osoby, wobec której zachodzi podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową. 
Formularz ten zawiera: informacje o osobach doznających przemocy oraz o osobie 
stosującej przemoc, szczegółowe dane związane z formami znęcania się, informacje 
o świadkach zdarzenia, o stanie trzeźwości osób oraz o stanie zdrowia ofiary.

Jeżeli w trakcie czynności osoba poszkodowana złoży wniosek o ściganie spraw-
cy na podstawie art. 207 Kodeksu karnego, następuje wszczęcie postępowania przygo-
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towawczego, w związku z czym osoba stosująca przemoc może zostać odizolowana od 
ofiary. W  przypadku stwierdzenia nietrzeźwości i  agresywnego lub niebezpiecznego 
zachowania sprawcy może być on umieszczony w izbie wytrzeźwień (Ustawa 2011).

Procedura Niebieskiej Karty powinna pomagać w powstaniu sprawnie funk-
cjonującego systemu pomocy ofiarom przemocy domowej. Ważną rolę odgrywa 
również podniesienie społecznej świadomości związanej z tym zjawiskiem.

2. Charakterystyka danych Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie 

Żyrardów jest miastem w  województwie mazowieckim, w  powiecie żyrardow-
skim, położonym 45 km na południowy zachód od Warszawy. Poniżej zostaną zapre-
zentowane dane Niebieskich Kart z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie (lata 
2012-2015). W  analizie zwrócono uwagę na takie zagadnienia, jak: liczba wypełnio-
nych formularzy Niebieskich Kart na przestrzeni wskazanych lat, miejsce zamieszka-
nia osób je wypełniających, charakterystyka ofiar i  sprawców przemocy w  rodzinie, 
liczba osób zatrzymanych stosujących przemoc w rodzinie, sprawcy przemocy domo-
wej pod wpływem alkoholu, rodzaje przemocy i pomoc udzielona ofiarom przemocy.

2.1. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” w latach 2012-2015
Tabela 1. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta”.

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – A” w tym:
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liczba formularzy wszczynających procedurę 67 16 83 44 34 78 74 49 123 60 46 106

liczba formularzy dotyczących kolejnych przypadków 
przemocy w rodzinie w trakcie trwającej procedur 1 0 1 2 1 3 7 6 13 7 10 17

Ogółem 68 16 84 46 35 81 81 55 136 67 56 123

Źródło: Dane statystyczne KPP Żyrardów. Opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę liczbę formularzy wszczynających procedurę Niebieskiej 
Karty, można zaobserwować jej niewielki spadek w roku 2013 w porównaniu z ro-
kiem wcześniejszym, następnie zaś wskaźnik ten znacznie wzrósł w roku kolejnym 
ponownie nieco spadł w roku 2015. W latach 2014-2015 odnotowano po kilkanaście 
przypadków przemocy w rodzinie w trakcie trwającej już procedury. Dla porówna-
nia omawianego zagadnienia, w odniesieniu do innego czasu i miejsca. Interwencje 
domowe z powodu przemocy w rodzinie, przykładowo na terenie KP w Nisku (wo-
jewództwo podkarpackie), w  latach 2004-2009, kiedy to Autorka przeprowadziła 
podobne badania, najczęściej miały miejsce w roku 2005 (118) i 2008 (111), najrza-
dziej zaś w roku 2007 (57) (Kałdon 2014, 215-216). Powyższe zestawienie obu miejsc 
ukazuje zmieniające się dane liczbowe w  zakresie liczby zgłoszonych przypadków 
przemocy domowej bez względu na lata przeprowadzonych badań.
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Wykres 1. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta”.

Źródło: Dane statystyczne KPP Żyrardów. Opracowanie własne.
 

2.2. Miejsce zamieszkania osób korzystających z procedury „Niebieskiej Karty”
Tabela 2. Miejsce zamieszkania osób wypełniających „Niebieską Kartę”.

Liczba formularzy „Niebieska Karta – A” według miejsca zamieszkania osoby, co do której istnieje podejrzenie,
 że jest dotknięta przemocą
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miasto 48 2 50 46 9 55 81 2 83 67 10 77

wieś 20 14 34 0 26 26 0 53 53 0 46 46

ogółem 68 16 84 46 35 81 81 55 136 67 56 123

Źródło: Dane statystyczne KPP Żyrardów. Opracowanie własne.

W oparciu o powyższe zestawienie można stwierdzić, że większość formula-
rzy Niebieskich Kart z  lat 2012-2015 została wypełniona przez mieszkańców Ży-
rardowa. Sumując dane z powyższej tabeli od roku 2012 do 2014, można zaobser-
wować tendencję wzrostową z niewielkim spadkiem w roku 2015.

Zestawiając powyższe dane z innymi badaniami, można zauważyć, że np. na te-
renie KP w Nisku w latach 2004-2009 najczęściej miejscem interwencji była wieś. Wy-
jątkiem był rok 2005, gdzie o 6 przypadków interwencji więcej było w mieście (Kałdon 
2014, 216-217). Inaczej ta kwestia przedstawiała się co do RZ KPP w  Stalowej Woli 
w latach 2000-2009, gdzie to właśnie w warunkach miejskich podjęto o wiele więcej 
interwencji (Kałdon 2014, 217). Większa liczba interwencji na wsi na terenie KP w Ni-
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sku wynikała z wielu patologii tam występujących oraz bezrobocia, zaś większej liczby 
interwencji z powodu przemocy domowej na obszarze RZ KPP w Stalowej Woli należy 
upatrywać w dużo większym obszarze miasta w porównaniu do sąsiednich wsi.

Wykres 2. Miejsce zamieszkania osób wypełniających „Niebieską Kartę”.

Źródło: Dane statystyczne KPP Żyrardów. Opracowanie własne.

2.3. Ofiary przemocy domowej
Tabela 3. Charakterystyka ofiar przemocy.
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kobiet do 65. roku 
życia 62 16 78 40 30 70 67 55 122 58 51 109

kobiet od 66. roku 
życia 0 0 0 2 2 4 11 1 12 5 4 9

mężczyzn do 65. 
roku życia 6 1 7 2 2 4 3 10 13 4 3 7

mężczyzn od 66. 
roku życia 0 0 0 0 2 2 2 0 2 1 0 1

małoletnich 17 4 21 9 9 18 5 28 33 10 19 29
ogółem 85 21 106 53 45 98 88 94 182 78 77 155

Źródło: Dane statystyczne KPP Żyrardów. Opracowanie własne.

Największy wskaźnik ofiar przemocy domowej odnosi się do kobiet w  wieku 
do 65. roku życia; kobiety od 66. roku życia, a także mężczyźni w obu wskazanych 
przedziałach wiekowych stanowią nieliczne przypadki. Podobne wyniki uzyskano 
na przestrzeni lat 2012-2015 (styczeń-czerwiec) na terenie  Komendy Rejonowej Po-
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licji Warszawa VI (Kałdon 2016, 121). W Warszawie suma ofiar przemocy domowej 
względem osoby dorosłej wyniosła w roku 2014 aż 309 przypadków (Kałdon 2016, 
122). Większa liczba ofiar przemocy występuje w  grupie małoletnich w  powiecie 
żyrardowskim do 33. w  roku 2014  niż w  pozostałych latach ukazanych w  tabeli. 
Dane dotyczące przemocy w  poszczególnych grupach wiekowych są podobne do 
tych, które w swoich badaniach uzyskała B. Gruszczyńska (Gruszczyńska 2007, 152).

Wykres 3. Charakterystyka ofiar przemocy.

Źródło: Dane statystyczne KPP Żyrardów. Opracowanie własne.

2.4. Sprawcy przemocy w rodzinie
Tabela 4. Sprawcy przemocy domowej.

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie
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kobiet 6 2 8 6 2 8 3 2 5 4 6 7

mężczyzn 62 13 75 41 33 74 79 53 132 63 53 116

nieletnich 1 0 1 0 1 1 00 0 0 0 0 0

ogółem 69 15 84 47 36 83 82 55 137 67 56 123

Źródło: Dane statystyczne KPP Żyrardów. Opracowanie własne.

Zgodnie z  danymi, w  większości przypadków sprawcami przemocy domowej, 
i to z dużym ich wzrostem w latach 2014-2015, są mężczyźni. Kobiety i nieletni wystę-
pują w tym charakterze w niewielkiej ilości spraw. Zbliżone wyniki uzyskano kilka lat 
wcześniej na terenie województwa podkarpackiego; w  obrębie KP w  Nisku w  latach 
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2004-2009 aż 97,3% sprawców przemocy w  rodzinie stanowili mężczyźni, a  kobiety 
w tym charakterze wystąpiły tylko w kilkunastu interwencjach (nie odnotowano nie-
letnich sprawców przemocy) (Kałdon 2014, 218). Odnośnie RZ KPP w Stalowej Woli 
w latach 2000-2009 także w przeważającej części sprawcami przemocy domowej byli 
mężczyźni; kobiety, podobnie jak w Nisku, wystąpiły i tutaj w kilkunastu przypadkach, 
przy czym nieletni był sprawcą przemocy w jednym przypadku (Kałdon 2014, 218).

Wykres 4. Sprawcy przemocy domowej.

Źródło: Dane statystyczne KPP Żyrardów. Opracowanie własne.

2.5. Liczba zatrzymań sprawców przemocy
Tabela 5. Liczba osób zatrzymanych stosujących przemoc w rodzinie.

Liczba zatrzymanych osób stosujących przemoc w rodzinie
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kobiet 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1

mężczyzn 12 2 14 0 0 0 36 12 48 26 13 39

nieletnich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ogółem 12 2 14 0 0 0 37 12 49 27 13 40

Źródło: Dane statystyczne KPP Żyrardów. Opracowanie własne.

Na przestrzeni badanych lat na omawianym terenie badawczym odnotowano 
liczne przypadki zatrzymań mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie (poza ro-
kiem 2013), aż do 48 w roku 2014. Nieletnich w tym charakterze nie odnotowano, 
a  kobiety wystąpiły w  tej sytuacji dwukrotnie. Dla porównania można wskazać, 
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że znaczna liczba sprawców przemocy w rodzinie na terenie Komendy Rejonowej 
Policji Warszawa VI, w  latach 2012-2015 (styczeń-czerwiec), została przewiezio-
na przez funkcjonariuszy policji do izby wytrzeźwień (Kałdon 2016, 122). Co do 
niektórych sprawców zdarzały się również sytuacje przewiezienia do policyjnych 
pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia (Kałdon 2016, 122).

Wykres 5. Liczba osób zatrzymanych stosujących przemoc w rodzinie.

Źródło: Dane statystyczne KPP Żyrardów. Opracowanie własne.

2.6. Sprawcy przemocy w rodzinie pod wpływem alkoholu
Tabela. 6. Sprawcy przemocy domowej pod wpływem alkoholu.

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie będących pod wpływem alkoholu
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kobiet 0 0 0 2 0 2 1 1 2 3 2 5

mężczyzn 27 4 31 34 22 56 64 34 98 48 43 91

nieletnich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ogółem 27 4 31 36 22 58 65 35 100 51 45 96

Źródło: Dane statystyczne KPP Żyrardów. Opracowanie własne.

Literatura podaje, że nieletni są zagrożeni, gdy w domu grozi im ze strony ich opie-
kunów szkoda fi zyczna bądź psychiczna w sytuacjach częstych konfl iktów rodzinnych, 
gdy opiekunowie są uzależnieni od alkoholu bądź narkotyków lub popełniają widoczne, 
sprzeczne z prawem czyny bądź są do tego skłonni (Hołyst 2013, 594). Badania pokazu-
ją, że są oni najczęściej ofi arami przemocy domowej obok osób starszych, sporadycznie 
występują przypadki przemocy wyłącznie względem osób nieletnich.
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W oparciu o dane przedstawione w tabeli można stwierdzić, że liczba mężczyzn 
w roli sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu z roku na rok wzrasta. 
Tylko w  roku 2015 zanotowano w  tej kwestii minimalny spadek. Nie odnotowano 
ani jednego przypadku nieletnich w  tym charakterze, zaś kobiety jako sprawczynie 
przemocy domowej pod wpływem alkoholu na przestrzeni wskazanych lat wystąpiły 
w 9 rodzinach. Wzrost liczby sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu 
odnotowuje się także np. na obszarze Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI (Kał-
don 2016, 122). W roku 2012 było jedynie 16 takich przypadków, a w pierwszym pół-
roczu roku 2015 stwierdzono aż 100 takich sytuacji (Kałdon 2016, 122).

Wykres 6. Sprawcy przemocy domowej pod wpływem alkoholu.

Źródło: Dane statystyczne KPP Żyrardów. Opracowanie własne.

2.7. Rodzaje przemocy
Tabela 7. Rodzaje przemocy.

Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy
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fi zycznej 66 13 79 40 30 70 70 45 115 54 73 127

psychicznej 65 13 78 46 33 79 79 54 133 67 126 193

seksualnej 0 1 1 0 3 3 0 5 5 0 3 3

innego rodzaju 
przemocy 11 2 13 28 6 34 48 21 69 45 39 84

ekonomicznej 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1

ogółem 142 29 171 114 72 186 199 125 324 166 242 408

Źródło: Dane statystyczne KPP Żyrardów. Opracowanie własne.
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Przypadki fi zycznych nadużyć wobec ofi ar przemocy są przeważnie widocz-
ne i łatwe do udowodnienia sprawcy. O wiele trudniejsze jest udowodnienie psy-
chicznych nadużyć, dlatego też bardzo ważne są w  praktyce zeznania świadków, 
które mogą okazać się jedynym dowodem w sprawie. 

Przemoc fi zyczna z reguły współwystępuje z przemocą psychiczną. W latach 
2012-2013 są one na zbliżonym poziomie, zaś w  dwóch kolejnych latach można 
zauważyć ich znaczny wzrost, szczególnie zaś przemocy psychicznej w roku 2015. 
Obok tych dwóch głównych form znęcania się odnotowuje się w statystykach tzw. 
inne rodzaje przemocy oraz przemoc seksualną i ekonomiczną. Przemoc seksual-
na i ekonomiczna stanowią jednak nieliczne przypadki. Dla porównania, na tere-
nie Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, w latach 2012-2015 (styczeń-czer-
wiec), przypadki przemocy psychicznej przewyższały liczbę przemocy fi zycznej, 
jednakże w  każdej sytuacji przemoc fi zyczna występowała łącznie z  dręczeniem 
psychicznym ofi ary,  a przemoc seksualna występowała sporadycznie i miała miej-
sce tylko w trzech rodzinach (Kałdon 2016, 121).

Wykres 7. Rodzaje przemocy.

Źródło: Dane statystyczne KPP Żyrardów. Opracowanie własne.
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2.8. Instytucjonalna pomoc dla ofi ar przemocy
Tabela. 8. Pomoc udzielona ofi arom przemocy.

Rodzaje pomocy udzielonej osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
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umieszczenie w specjalistycznym ośrodku wsparcia 
dla ofi ar przemocy w rodzinie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

umieszczenie w ośrodku wsparcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
umieszczenie w ośrodku interwencji kryzysowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

umieszczenie w domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

umieszczenie w szpitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

udzielenie pomocy medycznej 7 0 7 0 0 0 1 0 1 0 1 1

inny rodzaj pomocy 20 1 21 11 2 13 54 2 56 17 0 17

Ogółem 27 1 28 11 2 13 55 2 57 17 1 18

Źródło: Dane statystyczne KPP Żyrardów. Opracowanie własne.
Biorąc pod uwagę dobro ofi ary, ogromne znaczenie ma szybka, całościowa i długo-

falowa reakcja na przemoc domową. Na opisywanym terenie badawczym odnotowano 
9 przypadków udzielenia pomocy medycznej, zaś znaczna większość dotyczy tzw. „in-
nego rodzaju pomocy”. Do tzw. „innych” zalicza się: organizacje ochotnicze, tj. kluby 
osiedlowe, kluby miejskie, grupy wsparcia, przyparafi alne zespoły charytatywne. Z  kolei 
B. Gruszczyńska wskazuje na dużą liczbę przypadków, w których policja skierowała do róż-
nych instytucji informacje o rodzinach dotkniętych przemocą (Gruszczyńska 2007, 152).

Wykres 8. Pomoc udzielona ofi arom przemocy.

Źródło: Dane statystyczne KPP Żyrardów. Opracowanie własne.
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2. Podsumowanie badań

Dane w  zakresie liczby formularzy wszczynających procedurę Niebieskiej 
Karty na terenie KPP w Żyrardowie są zmienne. Wynik jest zbliżony z wcześniej-
szymi badaniami Autorki przeprowadzonymi na terenie KP w Nisku.

Odnośnie do miejsca zamieszkania osób wypełniających Niebieską Kartę na 
omawianym terenie badawczym, jednoznacznie można stwierdzić znaczną prze-
wagę złożonych formularzy ze strony mieszkańców Żyrardowa w  porównaniu 
do reszty powiatu. Wynik ten jest podobny w odniesieniu do RZ KPP w Stalowej 
Woli, zaś odmienny w znacznej mierze (poza jednym rokiem) z KP w Nisku. Duży 
wpływ na te różnice miały zapewne liczne tereny wiejskie w  obrębie Komendy 
oraz wspomniane wcześniej elementy destrukcyjne tam występujące.

Co do ofiar przemocy w rodzinie, można zauważyć, że najwięcej ich występu-
je ze strony kobiet do 65. roku życia. Mężczyźni, kobiety powyżej wskazanej grupy 
wiekowej oraz nieletni w tej roli stanowią nieduży odsetek. Podobne wyniki uzy-
skała Autorka na terenie badawczym KRP Warszawa VI. Należy jednak zaznaczyć, 
że przypadki przemocy wobec osób nieletnich zdarzały się w rodzinach, w których 
występowała przemoc względem starszych domowników. 

Sprawcami przemocy na terenie KPP w Żyrardowie oraz we wspomnianych 
KP województwa podkarpackiego w  znacznej większości przypadków są męż-
czyźni. Kobiety i  nieletni w  tym charakterze występują w  nielicznych sytuacjach. 
Odnotowano poza tym liczne przypadki zatrzymań mężczyzn stosujących prze-
moc domową na omawianym terenie badawczym. Z reguły byli to mężczyźni pod 
wpływem alkoholu. Podobne wyniki uzyskano na terenie KRP Warszawa VI.

Na obszarze KPP Żyrardów przemoc fizyczna i  psychiczna w  latach 2012-
2014 ukształtowały się na zbliżonym poziomie, zaś w roku kolejnym można zaob-
serwować jej znaczny wzrost. Z  kolei na terenie KRP Warszawa VI odnotowano 
przewagę przemocy psychicznej nad fizyczną. Pozostałe rodzaje przemocy w obu 
miejscach występują znacznie rzadziej. Na uwagę zasługuje fakt, że przemoc fi-
zyczna w  każdym przypadku nie występuje samodzielnie, tylko łączy się z  psy-
chiczną formą znęcania się nad pokrzywdzonym.

Żadna z ofiar przemocy na terenie KPP Żyrardów nie skorzystała z: umiesz-
czenia w  specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w  rodzinie, 
umieszczenia w ośrodku wsparcia, umieszczenia w ośrodku interwencji kryzyso-
wej, umieszczenia w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży czy 
też umieszczenia w  szpitalu. Nieliczni pokrzywdzeni skorzystali z  pomocy me-
dycznej, zaś największy odsetek ofiar skorzystał z tzw. „innego rodzaju pomocy”. 

Zakończenie

Przemoc w  rodzinie, tak jak i  inne zjawiska społeczne, ma swoje źródło 
i  skutki. Na występowanie przemocy domowej ma wpływ wiele czynników. Do-
świadczenia wielu badaczy omawianego zagadnienia pokazują, że najbardziej 
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sprzyjające przemocy są zjawiska patologiczne. Najczęściej występującymi takimi 
zjawiskami, bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie czy też wiek osób, 
są: alkoholizm, używanie środków psychoaktywnych, ubóstwo, bezdomność, 
przestępczość, zachowania agresywne i autoagresja, w tym samobójstwo, rodzina 
dysfunkcyjna oraz mobbing (Dąbrowska 2012, 16-17). 

Ochrona ofiar przemocy przez policję i  wymiar sprawiedliwości w  ramach 
ścigania karnego powinna skutkować szybkim i  starannym ukaraniem sprawcy, 
przy jednoczesnym zapobieżeniu wtórnej wiktymizacji, a  nie jedynie wymierze-
niem kary pozbawienia wolności z  warunkowym zawieszeniem jej wykonania. 
Należy dołożyć wszelkich możliwych starań, aby ograniczyć przemoc domową, by 
wyeliminować jej długotrwałe skutki, takie jak np.: izolowanie się ofiar od środo-
wiska społecznego, obniżenie poczucia własnej wartości, częste powielanie sche-
matu przemocy w  założonych przez siebie rodzinach. Poza tym, do najważniej-
szych społecznych skutków przemocy w  rodzinie, należą: osobiste tragedie ofiar, 
rozpad rodzin, dehumanizacja stosunków międzyludzkich, patologizacja więzi 
międzyludzkich, stygmatyzacja, marginalizacja, wiktymizacja, wzrost przestęp-
czości, uzależnienia, demoralizacja, zaburzenia psychosomatyczne i  psychiczne, 
bezdomność, bezrobocie oraz obojętność na krzywdę i cierpienie ludzi (Dąbrow-
ska 2012, 23-24). W oparciu o powyższe można zaobserwować, że część przyczyn 
przemocy jest tożsama z jej skutkami.

W  przypadkach interwencji odnoszących się do przemocy domowej nale-
ży zwracać szczególną uwagę na zagrożenie dobra dzieci. Spostrzeżenie we wła-
ściwym czasie sytuacji zagrożenia najmłodszych może być ważną przesłanką dla 
skutecznej prewencji. Ochrona dzieci stanowi ważne zadanie dla wielu instytu-
cji zajmujących się kształceniem, wychowaniem i  opieką nad najmłodszymi. Nie 
można przy tym zapomnieć o  pomocy prewencyjnej dla rodziców, którzy mogą 
mieć trudności wychowawcze z dziećmi.

O  przeciwdziałaniu przemocy dużo się mówi, społeczna świadomość szko-
dliwości tego zjawiska powinna wzrastać, jednak wciąż zdarzają się przypadki, 
w  których wymiar sprawiedliwości i  organy ścigania nie rozpoznają prawidłowo 
przemocy domowej. Skutkuje to bezkarnością sprawców i dalszymi aktami prze-
mocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie powinno się zwalczać w sposób wieloaspek-
towy i zdecydowany, bowiem bez pomocy z zewnątrz ofiara nie jest w stanie sku-
tecznie sama jej przerwać.
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Streszczenie

Pojęcie podstawowych potrzeb życiowych ma charakter ocenny i  w  zależności od uwarun-
kowań społeczno-kulturalnych może być różnie interpretowane. Najczęściej niealimentacji dopusz-
czają się rodzice wobec dzieci. Dlatego w  artykule poruszone zostało zwłaszcza zagadnienie uza-
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o zabezpieczenie minimum egzystencji. Jeżeli dziecko ma pasje, szczególne uzdolnienia, które chce 
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Wstęp

Jedną z przesłanek przestępstwa uporczywej niealimentacji, o którym mowa 
w art. 209 k.k.2 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) jest narażenie osoby uprawnionej do 
alimentów na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Prze-
stępstwo uporczywej niealimentacji zostało umieszczone w  kodeksie karnym 
z  1997 r. w  rozdziale XXVI o  przestępstwach przeciwko rodzinie i  opiece. Naj-
częściej prawo ma do czynienia z  przestępstwem niealimentacji względem osób 
najbliższych sprawcy, tj. rodziców wobec dzieci. W doktrynie dominuje pogląd, że 
zachowanie sprawcy polega na lekceważeniu i gwałceniu norm społecznych. 

Z uwagi na fakt, iż niealimentacja to przestępstwo materialne, aby zostało do-
konane, musi zaistnieć skutek w postaci  narażenia osoby uprawnionej na niemoż-
ność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Ustawodawca nie zdefiniował 
podstawowych potrzeb życiowych, jednak bogate orzecznictwo i doktryna pomaga 
w wykładni i zrozumieniu ustawowego znamienia omawianego przestępstwa. 

Powstanie skutku w  postaci narażenia osoby uprawnionej (np. dziecka) na 
niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych jest niewątpliwie 
przesłanką kontrowersyjną. Powstaje między innymi wątpliwość, czy w przypad-
ku, kiedy dziecko ma zapewnione godziwe warunki życia z powodu dobrej sytuacji 
materialnej osoby współzobowiązanej, nawet złośliwe niepłacenie alimentów bę-
dzie przestępstwem? Czy takie podejście jest słuszne, czy może jednak krzywdzące 
dla rodziny i dla osoby uprawnionej (np. dziecka)? Trzeba podkreślić, że potrzeby 
życiowe dziecka mogą być rozumiane dość szeroko i  obejmować np. wydatki na 
naukę, zajęcia dodatkowe, hobby. Dlatego wydaje się, że niemożność zaspokojenia 
podstawowych potrzeb życiowych jest bardzo ocenna i różnie może być interpre-
towana w  zależności od okoliczności, tj. od konkretnych warunków społeczno-
-ekonomicznych, w których żyje osoba uprawniona. 

 
1. Podstawowe potrzeby życiowe

W prawidłowej interpretacji przesłanki narażenia na niemożność zaspokoje-
nia podstawowych potrzeb życiowych bezwzględnie konieczna jest analiza pojęcia 
„podstawowych potrzeb”. Potrzeba rozważnej odpowiedzi na pytanie, które po-
trzeby są potrzebami podstawowymi? Czy ustawodawca miał na myśli tylko po-
trzeby konieczne człowiekowi do zapewnienia minimum egzystencji, czyli środki 
przeznaczone do jego utrzymania, tj. żywność, odzież i  mieszkanie? Czy może 
również zaspokojenie potrzeb duchowych, kulturalnych, związanych z zapewnie-

2 Przepis art. 209 § 1 k.k. stanowi: „kto uporczywie uchyla się od wykonania cią-
żącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełoże-
nie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność 
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
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niem odpowiedniego wykształcenia? Przeprowadzona poniżej analiza pomoże od-
powiedzieć na te pytania. 

Pojęcie podstawowych potrzeb życiowych ma charakter polemiczny i  w  za-
leżności od przyjętych założeń aksjologicznych czy uwarunkowań społeczno-kul-
turalnych różnie może być interpretowane.  Ponadto potrzeby są uzależnione od 
konkretnej osoby, od sytuacji, w jakiej się znajduje, i od miejsca, w którym przeby-
wa. Kryterium oceny potrzeb uzależnione jest w znacznym stopniu od indywidu-
alnych właściwości uprawnionego do alimentowania, tj. ze względu na jego wiek, 
stan zdrowia czy potrzeby dalszego kształcenia. 

W orzecznictwie zwraca się również uwagę, że zakres podstawowych potrzeb 
życiowych nie jest pojęciem stałym i niezmiennym, ponieważ zależy od konkret-
nych warunków społeczno-ekonomicznych i  stanu świadomości społecznej na 
danym etapie rozwoju społeczeństwa. Im wyższy jest stopień tego rozwoju oraz 
przeciętny poziom życia obywateli, tym większe i bardziej różnorodne są potrzeby 
uznawane za podstawowe. Przy wyższym stopniu rozwoju niezbędne staje się bo-
wiem nie tylko samo zabezpieczanie człowiekowi minimum egzystencji w postaci 
środków do życia (żywność, odzież, mieszkanie), ale także – odpowiednio do wie-
ku – zapewnienie niezbędnego wykształcenia i  przygotowania zawodowego, jak 
również możliwość korzystania z dóbr kulturalnych (Kosonoga 2015, 1351). 

2. Uzasadnione potrzeby dziecka

Najczęściej z  przestępstwem niealimentacji prawo ma do czynienia wówczas, 
gdy osobą uprawnioną jest dziecko. Jest to sytuacja, w  której rodzic uchyla się od 
ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez 
niełożenie na utrzymanie dziecka i  przez to naraża je na niemożność zaspokoje-
nia podstawowych potrzeb życiowych. Warto w tym miejscu zauważyć, że obecnie 
w cywilizowanym społeczeństwie zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, zwłaszcza 
w  odniesieniu do dziecka, jest elementem procesu wychowawczego rozumianego 
jako kształtowanie osobowości i  charakteru, postawy obywatelskiej oraz przygoto-
wania do samodzielnego życia (Janczukowicz 1996, 580)3. Niezmienne pozostaje, 
że zawsze dobro dziecka i jego odpowiednie przygotowanie do samodzielnego życia 
jest nadrzędnym celem wychowawczym. Przy czym trzeba pamiętać o zaspokajaniu 
potrzeb  konsumpcyjnych, jak również duchowych i społeczno-kulturalnych.  

Jednocześnie należy zauważyć, że wyjście poza podstawowe potrzeby zależy 
od cech osobistych uprawnionego oraz od możliwości ekonomicznych zobowiąza-

3 Zakres podstawowych potrzeb nie jest pojęciem stałym i niezmiennym, zależy 
od konkretnych warunków społeczno-ekonomicznych i stanu świadomości społecznej na 
danym etapie rozwoju społeczeństwa. Im wyższy jest stopień tego rozwoju oraz prze-
ciętny poziom życia obywateli, tym większe i bardziej różnorodne są potrzeby uznawane 
powszechnie za podstawowe (wyrok SN z dnia 27 marca 1987 r. sygn.. akt V KRN 54/87, 
OSNPG nr 8-9/1987,  poz. 103). 
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nego do świadczenia opieki. Zobowiązany nie ma obowiązku zapewniać realizacji 
wszystkich wymagań uprawnionego, nawet jeśli ma takie możliwości finansowe. 
Wyjście poza podstawowe potrzeby zależy już od samej dobrowolnej decyzji zobo-
wiązanego. Zwłaszcza w kontekście dzieci należy zaspokajać potrzeby, pamiętając 
o dobru dziecka i o jego wychowaniu. Nie wystarczy samo łożenie na potrzeby eg-
zystencjalne, potrzebne jest także zaspokajanie innych potrzeb, takich jak: nauka 
języków obcych, rozwijanie pasji np. sportowych czy zaspokajanie potrzeb ducho-
wych np. wyjście do teatru, kina (Hypś 2013, 768). 

Reasumując, przez pojęcie podstawowych potrzeb rozumieć należy nie tylko 
potrzeby niezbędne do minimalnej egzystencji, jak wyżywienie czy odzież, ale tak-
że potrzeby duchowe, edukacyjne, kulturalne. Jeśli dziecko ma pasje bądź szcze-
gólne uzdolnienia, które chce rozwijać, to rodzice również powinni uwzględniać 
te okoliczności przy ustalaniu należnych alimentów. Potrzeby są uzależnione od 
wieku, stanu zdrowia i wykształcenia osoby uprawnionej, zwłaszcza jeżeli jest nią 
dziecko. Potrzeby usprawiedliwione to takie, których zaspokojenie pozwala dziec-
ku żyć w warunkach odpowiadających jego środowisku. 

3. Zaspokojenie podstawowych potrzeb przez osobę współzobowiązaną 
do świadczenia albo przez państwo

Często osobie uprawnionej do alimentów,  świadczenia rodzinne lub pienięż-
ne wypłaca odpowiednia instytucja państwowa. Jednak również w  takiej sytuacji 
można mówić o  niespełnianiu świadczenia alimentacyjnego przez zobowiązane-
go, a w konsekwencji może dojść do wypełnienia znamienia narażenia  pokrzyw-
dzonego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Należy 
zwrócić uwagę, iż pomoc odpowiednich instytucji państwowych czy społecznych 
(charytatywnych) działa tak samo jak każda inna pomoc od osób niezobowiąza-
nych, które z pobudek humanitarnych umożliwiają egzystencję osób pokrzywdzo-
nych, narażonych bez takiej pomocy na stan, jaki ma na względzie ustawodawca 
w  art. 209 § 1 k.k., czyli stan niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb 
życiowych4. W orzecznictwie można także spotkać się ze stanowiskiem5, zgodnie 
z  którym: „Dla realizacji występku, o  jakim mowa w  przepisie art. 209 § 1 k.k., 
niezbędne jest m.in. niebudzące wątpliwości wykazanie, iż w  wyniku zaniecha-
nia, rozumianego jako uporczywe uchylanie się, przez sprawcę obowiązku łożenia 

4 Taki był np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z  dnia 16 grudnia 1996 r., sygn. 
akt II AKa 407/96, LEX nr 30197. Podobnie przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
20 lipca 1971 r., sygn. akt V KRN 259/71 (OSNPG nr 12/1971,  poz. 239), w którym 
stwierdził: „okoliczność, że to z rodziców, które łoży na utrzymanie dziecka – świadcząc 
ponad ciążący na nim z mocy ustawy obowiązek – zaspokaja w ten sposób podstawowe 
potrzeby życiowe dziecka, nie może stanowić o tym, że dziecko nie zostało narażone na 
niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych”.

5 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 stycznia 2005 r., sygn. 
akt II AKo 1/05, KZS nr 7-8/2005, poz. 117, Lex nr 147197. 
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na utrzymanie osoby najbliższej, pokrzywdzony narażony został na niemożność 
zaspokojenia podstawowych, a nie wszystkich, potrzeb życiowych. Stan taki ozna-
cza, że w  sytuacji zaspokojenia w  inny sposób pokrzywdzonemu potrzeb tak fi-
zycznych, jak i duchowych, o jakich mowa wyżej, brak jest podstaw do penalizacji 
zachowania sprawcy, nawet wówczas, gdy ten uporczywie uchylał się od alimenta-
cji, co w ostatniej sytuacji rodzi jedynie odpowiedzialność cywilną”. 

Jednakże uzasadnione wydaje się twierdzenie, że okoliczność świadcząca 
o  tym, że w  rzeczywistości potrzeby uprawnionego są zaspokajane przez inne 
osoby, nie wyłącza odpowiedzialności karnej zobowiązanego (Siwik 2012, 1054). 
W  tym kontekście Z. Siwik wskazuje, że: „Zmniejszenie lub uchylenie narażenia 
na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych przez kogoś inne-
go nie wyłącza odpowiedzialności karnej sprawcy. Fakt, że podstawowe potrzeby 
dziecka są zaspokajane przez inne osoby, nie oznacza braku w  czynie oskarżo-
nego znamienia przestępstwa niealimentacji, polegającego na narażeniu dziecka 
na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych”. Stanu zagrożenia 
wywołanego niepłaceniem alimentów nie usuwa przecież fakt, że potrzeby upraw-
nionego zaspokaja inny podmiot państwowy lub prywatny. Sprawca nie spełnia 
ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego i już to powoduje, że wypełnia zna-
mię „narażenia na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych”. 
To, w  jaki sposób z  określoną sytuacją radzi sobie uprawniony, czy pomaga  mu 
inna osoba albo jakaś instytucja, jest kwestią drugorzędną, która nie powinna de-
cydować o braku podstaw do penalizacji zachowania sprawcy6. 

Analogiczna sytuacja zachodzi, jeżeli osoba współzobowiązana do świad-
czenia opieki zaspokaja podstawowe potrzeby w  znacznie wyższym stopniu, niż 
wynosi jej zobowiązanie. Nie ma przy tym znaczenia, czy czyni to z uszczerbkiem 
dla siebie i  swojej rodziny, czy też – z  uwagi na dobrą sytuację finansową – nie 
odczuwa żadnego uszczerbku. W  rzeczywistości bowiem wykonuje świadczenie 
alimentacyjne w  wyższym wymiarze, a  druga osoba zobowiązana nie wykonuje 
swojego obowiązku.  

Warto w  tym miejscu zwrócić uwagę na zagadnienie możliwości zarobko-
wych osób zobowiązanych, zwłaszcza rodziców. Możliwości zarobkowe i majątko-
we rodziców nie powinny być utożsamiane z faktycznie uzyskiwanymi dochodami. 
Rodzice powinni w pełni wykorzystywać swoje umiejętności, wiedzę i nabyte kwa-
lifikacje, aby zaspokoić podstawowe potrzeby swoich dzieci. Jeśli rodzic, będący 
z  wykształcenia lekarzem, w  celu uniknięcia płacenia alimentów podejmie pracę 
za minimalne wynagrodzenie, to – ustalając wysokość alimentów – sąd powinien 
wziąć pod uwagę zarobki, jakie rodzic byłby w stanie osiągnąć, podejmując pracę 

6 Do okoliczności, które znoszą odpowiedzialność zobowiązanego za uchylanie się 
od płacenia alimentów, większość doktryny uznaje sytuacje, gdy otrzymane od ojca ali-
menty nie mają wpływu na poziom życia dziecka ze względu na dobrą sytuację material-
ną matki dziecka albo też ze względu na posiadany przez uprawnionego majątek, który 
w pełni pozwala na zaspokojenie jego potrzeb życiowych. 
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w  wyuczonym zawodzie. Należy pamiętać, iż rzeczywisty dochód uwzględniany 
jest, jeśli rodzic wykaże, że nie może podjąć pracy odpowiedniej do przygotowania 
zawodowego z przyczyn od niego niezależnych, np. braku ofert pracy.

4. Narażenie osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb życiowych

Przestępstwo uporczywej niealimentacji jest przestępstwem materialnym. 
Dlatego jego dokonanie trzeba łączyć z wystąpieniem skutku w postaci narażenia 
osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życio-
wych. Chodzi o  konkretne narażenie na to niebezpieczeństwo, którego skutkiem 
jest niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Jest to sytuacja, 
w  której osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych nie wykonuje tych 
świadczeń, choć ma możliwość, by je wykonać, i przez swe zaniechanie (uchylanie 
się od wykonywania) naraża uprawnionego na niemożność zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb życiowych. 

 W doktrynie zdania są podzielone, czy chodzi o bezpośrednie, czy również 
pośrednie narażenie na niebezpieczeństwo niemożności zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb życiowych. A. Marek i  A. Tobis uważają, że w  art. 209 k.k. chodzi 
o  spowodowanie stanu bezpośredniego i  konkretnego zagrożenia niemożnością 
zaspokojenia potrzeb uprawnionego (Tobis 1980, 68; Marek 2010, 476). Natomiast 
Z. Siwik i M. Szewczyk twierdzą, że jeżeli ustawodawca wymaga elementu bezpo-
średniości to zaznacza to wyraźnie (np. art. 160 k.k.). Dlatego przyjmują oni, że 
w art. 209 k.k. typ czynu zabronionego nastawiony jest na wszelkie, a nie tylko bez-
pośrednie niebezpieczeństwo, czyli opowiadają się za szerokim ujęciem, tzn. do-
puszczającym zarówno bezpośredniość, jak i pośredniość narażenia (Siwik 2012, 
1053; Szewczyk 2012, 967). 

Bezsprzeczne jest, że warunkiem dokonania przestępstwa z art. 209 § 1 k.k. 
jest to, iż uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego powoduje skutek w postaci 
narażenia pokrzywdzonego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb 
życiowych. Stanowisko to niejednokrotnie potwierdził Sąd Najwyższy7. Przestęp-
stwo niealimentacji jest bowiem przestępstwem materialnym z  narażenia, a  nie 
z naruszenia. Karalnością objęto już wcześniejszy etap zachowania się sprawcy, tj. 
narażenie chronionego dobra, a nie jego naruszenie. Narażenie na niemożność za-
spokojenia podstawowych potrzeb życiowych jest równoznaczne ze spowodowa-
niem niebezpieczeństwa niemożności zaspokojenia tych potrzeb. Niebezpieczeń-
stwo niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych oznacza każdy 
rodzaj zagrożenia możliwości zaspokojenia tych potrzeb (Siwik 2012, 1053). Trze-
ba jednak pamiętać o konieczności stwierdzenia konkretnego niebezpieczeństwa.

7 Wyrok SN z dnia 29 maja 2012 r., sygn. akt II KK 106/12, OSNKW nr 10/2012,  poz. 107, LEX 
nr 1223801; Wyrok SN z dnia 11 lipca 2012 r., sygn. akt II KK 179/12, LEX nr 1219289. 
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Przestępstwo z  art. 209 k.k. nie jest przestępstwem formalnym, dlatego aby 
przyjąć istnienie znamienia narażenia nie wystarczy samo stwierdzenie abstrak-
cyjnej możliwości powstania po stronie pokrzywdzonego niemożności zaspoko-
jenia potrzeb życiowych. Konieczne jest ustalenie konkretnego stopnia narażenia, 
który czyni prawdopodobną i bliską realizacji sytuację, o jakiej mowa w art. 209 § 
1 k.k., czyli niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Zakończenie

Celem art. 209 k.k. jest co do zasady ochrona karna opieki materialnej, która 
może wynikać z  ustawy (kodeks rodzinny i  opiekuńczy art. 128-144) albo z  orze-
czenia sądowego. Za najważniejszy w tym kontekście uważa się obowiązek alimen-
tacyjny rodziców wobec dzieci. Oczywiste jest, że każda rodzina do prawidłowego 
funkcjonowania potrzebuje środków materialnych, które zaspokoją podstawowe 
potrzeby życiowe. Dlatego przestępstwo niealimentacji jest jednym z  przestępstw 
przeciwko rodzinie i opiece. Ustawodawca wyraźnie chroni materialne potrzeby eg-
zystencji osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych. Ochrona dotyczy nie 
tylko najbliższej rodziny sprawcy, ale każdego uprawnionego do świadczeń alimen-
tacyjnych. Niestety w praktyce najczęściej spotykanym przypadkiem niealimentacji 
jest niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. 

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie dominuje pogląd, iż zakres  pod-
stawowych potrzeb życiowych jest różny w  zależności od warunków społeczno-
-ekonomicznych i  stanu świadomości społecznej. Stanowisko to należy uznać za 
uzasadnione. Podstawowe potrzeby życiowe oceniane są poprzez standardy funk-
cjonujące w  konkretnym społeczeństwie (np. potrzeby kształcenia bywają różne 
w  zależności od środowiska społecznego, w  którym się żyje), a  zaspokajanie po-
trzeb to również dostarczanie środków umożliwiających korzystanie z dóbr kultu-
ry. Przy czym należy pamiętać, że każdorazowo zakres podstawowych potrzeb ży-
ciowych osoby uprawnionej powinien odpowiadać rzeczywistym możliwościom 
zarobkowym zobowiązanego. 

Chcąc, aby osoba zobowiązana, która nie wywiązuje się z obowiązku alimen-
tacyjnego, poniosła odpowiedzialność karną, zgodnie z art. 209 k.k., należy wyka-
zać, że w wyniku niealimentacji  uprawniony (np. dziecko) nie ma zaspokojonych 
wszystkich podstawowych potrzeb życiowych. Ponadto okoliczność, że w rzeczy-
wistości potrzeby uprawnionego są zaspokajane przez inne osoby, nie wyłącza od-
powiedzialności karnej zobowiązanego. Fakt zaspokajania podstawowych potrzeb 
życiowych uprawnionego (w  szczególności dziecka) kosztem znacznego wysiłku 
osoby współzobowiązanej do alimentacji (np. matki dziecka w sytuacji, gdy uchy-
lającym się od alimentów jest ojciec dziecka) albo przez inne osoby nie zobowiąza-
ne czy też instytucje państwowe nie wyłącza ustawowego znamienia narażenia na 
niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych uprawnionego. 
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Celem nauczania jest dać więcej, niż tego wymaga praca zawodowa, jest nauczyć 
myśleć, wychwytywać zagadnienia, dziwić się i podziwiać. Człowiek, który się tak odnosi  

do świata otaczającego staje się lepszy. I dlatego nauka może nie tylko wykształcić intelekt, 
ale i wyrzeźbić duszę.

Ludwik Hirszfeld
Wstęp

Wątki pedeutologiczne związane z  rozważaniami na temat pedagoga ideal-
nego podejmowane były i są w licznych rozprawach (Dawid 1946; Grzegorzewska 
1958, 1959, 1962; Czerepniak-Walczak 1997; Gawlik 2000; Konaszkiewicz 2002; 
Kosyrz 2005; Chrobak 2009). W  pracy pedagogicznej każdego nauczyciela nie-
zbędne jest – oprócz kunsztu i wiedzy merytorycznej – także przygotowanie peda-
gogiczne, które pozwala na rzetelną i  profesjonalną pracę z  uczniem, niezależnie 
od tego, w  jakim wieku on się znajduje. Ta sama powinność dotyczy muzyków, 
którzy, oprócz swojego artystycznego rzemiosła (koncerty, tournée), podejmują 
pracę w szkolnictwie (najczęściej muzycznym).

Instrumentaliści, wokaliści bądź teoretycy, kształcą się przez długi czas; naj-
pierw w  szkole muzycznej, następnie na studiach wyższych. Zanim zatem staną 
się muzykami z  odpowiednim wykształceniem, mija wiele lat (przeważnie 12 lat 
szkoły muzycznej i 5 lat studiów wyższych). Czas ten jest determinujący dla kształ-
tującej się osobowości muzyka i potencjalnego nauczyciela tej dyscypliny sztuki.

Jak zauważa Zofia Konaszkiewicz, młodym muzykom grożą dwa niebezpie-
czeństwa: trzymanie ich w  pewnego rodzaju świecie idealnym oraz postawa zgoła 
odmienna, czyli ukazanie rzeczywistości z  szeregiem jej brutalnych reguł (Konasz-
kiewicz 2002, 39-40). Jeśli od początku kształcenia muzycznego dziecka idealizuje się 
rzeczywistość, nie pozwala się mu uczyć życia poprzez przeżywanie porażek i frustra-
cji, prędzej lub później dochodzi do konfrontacji z rzeczywistością. Nieprzygotowany 
młody człowiek może sobie z  tym nie poradzić. Rodzice i  pedagodzy, którzy ochra-
niają ucznia przed życiem poprzez wyręczanie go we wszystkim i zachęcanie jedynie 
do kształtowania techniki muzycznej, wyrządzają mu wielką szkodę. Dla zachowania 
równowagi psychicznej człowiek powinien – jak wskazuje Konaszkiewicz – rozwijać 
się w wielu sferach, nie tylko w poznawczej i estetycznej. Z drugiej zaś strony straszenie 
złem świata i  wpajanie uczniowi, że sukces zdobywa się jedynie siłą i  walką i  w  ten 
sposób „robi się” karierę także wypacza osobowość wychowanka. Taki młody muzyk 
wyrasta w przekonaniu, że nie trzeba liczyć się z nikim i niczym, a egoizm, który jest 
charakterystyczny dla rozwoju małego dziecka staje się nieodzownym elementem oso-
bowości młodego, aczkolwiek dorosłego człowieka (Konaszkiewicz 2002, 39-40). Jeżeli 
zatem ukształtowany muzyk dojrzewał w którejś z wyżej wymienionych skrajnie nie-
właściwych postaw wychowawczych, w przyszłości sam, automatycznie, będzie takim 
właśnie nauczycielem (Konaszkiewicz 2002, 40).

Niniejszy artykuł jest próbą refleksji nad wybranymi kompetencjami pe-
dagogicznymi nauczyciela-muzyka, które mają kreować pedagoga integralnego. 
Rozważania związane są z  potrzebą nieustannego rozwoju osobowości nauczy-
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ciela-muzyka. Kolejny punkt dotyczy pojęcia autorytetu, jako ważnego składnika 
integralnej osobowości pedagoga. Ostatnie zagadnienie to poczucie sensu pracy 
pedagogicznej, które owocuje świadomością akceptacji swojego życia i motywacją 
do działań pedagogicznych. 

1. Nauczyciel-pedagog i potrzeba rozwoju jego osobowości

Nie każdy nauczyciel jest pedagogiem. Wyjaśnienie tego stwierdzenia należy 
rozpocząć od przypomnienia etymologii samego słowa pedagog, które pochodzi 
od greckiego paidagogos. W Helladzie paidagogos („prowadzący chłopca”) był nie-
wolnikiem, który miał odprowadzać wolnych chłopców na miejsce ćwiczeń fizycz-
nych, zwane palestrą. W  późniejszym czasie jego zadaniem była troska nie tylko 
o rozwój fizyczny swojego podopiecznego, ale również moralny i duchowy. Paida-
gogos miał zadbać o  wychowanie chłopców (Kunowski 2006, 25-26). Stąd zatem 
wzięło się słowo pedagog, które nieodłącznie jest związane z procesem nauczania, 
ale i – co ważne w perspektywie tych rozważań – wychowania. Aktualnie, z nazbyt 
dużą swobodą używa się jako synonimów słów nauczyciel i  pedagog. Zresztą – 
jak pisze Kunowski – słowem pedagog określa się każdego praktyka nauczyciela, 
choćby był on przeciętnym rzemieślnikiem swojego fachu (Kunowski 1996, 26). 
Jeżeli jednak zastanowić się nad pierwotnym znaczeniem wspomnianego zawodu, 
łatwo odkryć, że pedagog powinien być przede wszystkim wychowawcą.

Kolejna refleksja związana jest z rozwojem osobowości nauczyciela-muzyka. 
Istotą tych rozważań jest ukazanie, że jej kształtowanie odbywać się powinno świa-
domie przez całe dorosłe życie (Grzywak-Kaczyńska 1988, 15).

Osobowość w świetle psychologii jest nie tylko opisującą, ale również wyja-
śniającą kategorią postępowania człowieka i łączy względnie stałe cechy oraz dys-
pozycje psychiczne danej osoby. Stanowi wysoce zorganizowaną całość wchodzą-
cych w jej skład elementów (przede wszystkim temperament, charakter oraz zain-
teresowania i zdolności). Osobowość konsoliduje i reguluje zachowanie człowieka. 
Funkcje regulacyjne osobowości i wchodzące w jej skład cechy oraz mechanizmy 
zależą od poziomu rozwoju, rozbudowy, stabilności, wzajemnych relacji i  współ-
działania wyżej wspomnianych składników. Ujmuje się ją zawsze w  perspekty-
wie rozwojowej i  w  kontekście sytuacyjnym. Osobowość człowieka kształtuje się 
i zmienia w ścisłym związku z otaczającą rzeczywistością, w wyniku nawiązywa-
nia z  nią różnorodnych relacji. Zasadniczą rolę odgrywa tu środowisko społecz-
ne. Oczywiście otoczenie nie wywiera jednakowo silnego wpływu na wszystkie 
aspekty osobowości. Rzeczywistość zewnętrzna (wszystko to, co determinuje roz-
wój człowieka i wynika z otaczającej rzeczywistości, a nie wrodzonych dyspozycji) 
może mieć wpływ na kształtowanie się osobowości jednostki, jeśli wywoła u niej 
działanie, czyli gotowość człowieka do aktywności rozwojowej (Guz 1987, 11-12).

Z  powyższego opisu osobowości wynika, że – mówiąc o  jej dynamizmie –  
należy pamiętać o perspektywie rozwojowej; a zatem kształtuje się ją od dziecka, 
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poprzez kolejne etapy życia, z późną dorosłością (starością) włącznie. Innymi sło-
wy – osobowość formuje się przez całe życie i praca nad jej odpowiednim mode-
lowaniem nie jest kwestią jedynie wieku dziecięcego. Stąd osobowość nauczyciela-
-muzyka (tak jak i  każdego innego nauczyciela) nie jest ustalona raz na zawsze, 
a praca pedagoga nad własnym rozwojem winna być stanem permanentnym.

Maria Grzywak-Kaczyńska podkreśla, że człowiek ma możność nieustannie 
się rozwijać w  swoim człowieczeństwie, a  zatem kształtować także swoją osobo-
wość. Nie ma – jej zdaniem – ustalonej granicy progresu psychicznego (Grzywak-
-Kaczyńska 1988, 15). Oprócz wyposażenia wrodzonego i  oddziaływania środo-
wiska społecznego istotny jest własny udział – wola człowieka – w  jego rozwoju. 
Oznacza to, że podmiot nie jest zdeterminowany przez jakieś fatum, ale czynnie 
może brać udział w  kształtowaniu własnego człowieczeństwa, że udział w  tym 
zadaniu jest rzeczą oczywistą (Grzywak-Kaczyńska 1988, 32). Ta myśl może być 
szczególnie przydatna dla współczesnego człowieka, zwłaszcza dla nauczyciela 
(nie tylko muzyka). Konkluzja rozważań wspomnianej autorki jest taka, że za-
wsze można zmieniać się na lepsze i ku lepszemu (Grzywak-Kaczyńska 1988, 33). 
Zadanie to jest jednak trudne, bowiem niejednokrotnie dążenie do prawdziwe-
go szczęścia podyktowane jest cierpieniem, które jednak w życiu człowieka może 
mieć charakter jak najbardziej konstruktywny. Grzywak-Kaczyńska zaznacza, że 
dla rozwoju osobowości cierpienie (rozumiane jako frustracja wynikająca z  nie-
zaspokojonych potrzeb) jest przejściowym etapem krócej lub dłużej trwającym, 
który pozwala na rozwój psychiczny jednostki. Jest to możliwe, jeśli umiejętnie 
podporządkuje się potrzeby animalne potrzebom wyższego rzędu, a  zatem –tym 
specyficznie ludzkim (Grzywak-Kaczyńska 1988, 26).

W  aktywności wychowawczej nauczyciela-muzyka napotkać można na sze-
reg problemów i  trudności, analogicznie do pracy nauczyciela szkolnictwa po-
wszechnego. Pierwsza grupa problemów związana jest zarówno ze szkołami, jak 
i instytucjami kultury, w których muzyk pracuje. Poddawane są one nieustannym 
modyfikacjom. Nierzadko ważniejsza od dobra ucznia jest litera prawa, ustawy. 
Dosyć powszechny jest również brak wiedzy decydentów, który dotyczy kształce-
nia muzycznego, artystycznego (Baron 2012, 145-146). W takiej rzeczywistości nie 
jest łatwo o  realizację ideału nauczyciela i  dbałość o  rozwój własnej osobowości. 
Jest to tym bardziej trudne, że nierzadko w sytuacji dezaprobaty, sprzeciwu wobec 
niesprawiedliwości i wyższości przedmiotu nad podmiotem (jakim jest człowiek) 
pojawia się wizja utraty pracy.

Rodzi się zatem pytanie o to, jak być dobrym pedagogiem-muzykiem, który dba 
o swój rozwój osobowościowy? Istotne jest ustawiczne, intensywne samokształcenie. 
Odbywać się ono może poprzez poszerzanie wiedzy w oparciu o cenną, wartościową 
literaturę (tę, która uwzględnia rozwój człowieka w perspektywie jego osobowości). 
Taka wiedza bowiem wskaże odpowiednie kierunki myślenia i  działania, pomoże 
pokonać trudności wynikające z niejednokrotnie – rzec można – niemądrego syste-
mu w strukturach kulturalno-oświatowych (Baron 2012, 145-146). 
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2. Nauczyciel-muzyk jako autorytet

Pojęcie autorytetu jest nieodzownie związane z właściwym przebiegiem pro-
cesu kształcenia i  wychowania. Ponadto, we współczesnej rzeczywistości, wzory 
(szczególnie w  pedagogice) są oczekiwane i  bezcenne (Badura 1981; Jazukiewicz 
2003.; Wagner 2005; Żywoczok 2006; Zimny 2008).

Encyklopedyczna definicja wskazuje, że autorytet to „uznanie, prestiż osób, 
grup i instytucji społecznych, oparte na cenionych w danym społeczeństwie war-
tościach”. Oznacza również „osoby, instytucje itp. cieszące się uznaniem w  danej 
dziedzinie; zwykle wyróżnia się autorytet prawa, kompetencji, osobowy, sumienia 
i religijny” (Petrozolin-Skowrońska 1995, 292).

Bez autorytetu nie da się mówić o właściwym procesie kształcenia i wycho-
wania. Potrzeba więc nie tylko wysublimowanych rzemieślników (zatem takich 
muzyków, którzy cieszą się uznaniem z powodu swoich kompetencji muzycznych), 
ale także tych, którzy staną się wzorem poprzez to, jakimi są osobami; a  więc ci, 
którzy będą – w myśl definicji – autorytetem osobowym.

Każdy uczeń, niezależnie od wieku, podejmując naukę, przynosi swoje oczeki-
wania i własne wyobrażenia o śpiewaniu w zespole, grze na instrumencie lub innej 
aktywności muzycznej. Jeśli uczniem jest dziecko, które dopiero zdobywa pewne do-
świadczenia, zanim samo zbuduje sobie obraz pedagoga w umyśle, najpierw spotyka 
się z  obrazem nauczyciela ukazywanym przez rodziców. To oni przez swoje opo-
wieści, własne wspomnienia, świadomie lub nie oferują dziecku elementy, z których 
buduje ono obraz swojego przyszłego nauczyciela. Ogromną rolę odgrywa również 
wizerunek nauczycieli kreowany przez media. Wyobrażenie to ma wpływ na funk-
cjonowanie dziecka w szkole. Jeśli ów obraz jest pozytywny, wpływa on na motywa-
cję dziecka do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. (Appelt 2005, 279).

Wincenty Okoń wskazuje, że na autorytet nauczyciela-muzyka składają się 
przede wszystkim cechy jego charakteru i osobowości, również talent pedagogicz-
ny, przejawiający się w budzeniu zainteresowań i zapału do nauki. Oddziaływanie 
na dzieci odbywa się na zasadzie interakcji, pod wpływem których kształtują się: 
określone normy i  wzory zachowań; stosunki międzyludzkie zachodzące pomię-
dzy podmiotem nauczającym a uczącym się; systemy postaw, potrzeb, wiedzy oraz 
systemy organizacyjne (Okoń 1971, 18-19).

Etapem najbardziej znaczącym dla tworzenia pozytywnej relacji nauczyciel-
-uczeń oraz dla budowania autorytetu u  uczniów jest okres późnego dzieciństwa 
(młodszy wiek szkolny). W tym czasie dzieci najczęściej rozpoczynają naukę w szko-
łach muzycznych pierwszego stopnia lub tych placówkach edukacyjnych, które są 
połączone pionem muzycznym i ogólnokształcącym (np. zespoły ogólnokształcących 
szkół muzycznych). Dziecko potrzebuje zapewnienia, że robi coś dobrze, radzi sobie 
z powierzonymi zadaniami. Źródłem odpowiedzi na dylematy ucznia dotyczące wła-
snych kompetencji staje się nauczyciel, a jego ocena i opinia są znaczące. Najważniejsza 
funkcja nauczyciela polega na przekazywaniu wiedzy i umiejętności. Jest on postrze-
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gany jako podmiot, który poprzez swoją wiedzę i umiejętności stanowi bogate źródło 
kompetencji. Opanowanie ich przybliża dziecko do tak pożądanego świata dorosłych. 
Rodzicom nieobcy jest fakt, że w sytuacjach trudnych ich zdanie musi być skonfronto-
wane z opinią nauczyciela. Często w tej „walce” przegrywają. W tym czasie (młodszy 
wiek szkolny) zdanie pedagoga jest dla ucznia bardzo istotne. Późne dzieciństwo jest 
zatem okresem rozwojowym dziecka, w  którym nauczyciel poprzez swoje dyspozy-
cje osobowościowe, znawstwo i kompetencje może stać się dla uczniów autorytetem 
(Appelt 2005, 279-280). To, jak będzie się kształtowała osobowość młodego artysty, 
w znacznym stopniu zależy nie tylko od procesów socjalizacji w środowisku rodzin-
nym i rówieśniczym. Pedagog i jego postawa mogą mieć decydujące znaczenie.

Kolejną refleksję związaną z autorytetem podejmuje Władysław Stróżewski. 
Wskazuje on, że – obiektywnie rzecz ujmując – nie można stworzyć autorytetu. 
Trzeba nań zapracować, zasłużyć. Podmiot, który wyróżnia się pracowitością, nad-
zwyczajną kompetencją, sumiennością w  dziedzinie, którą uprawia (w  omawia-
nym aspekcie – w sztuce muzycznej), ma szansę stać się autorytetem.  Aby tak się 
jednak stało, niezbędne jest, aby wysiłki pedagoga zostały zauważone i docenione. 
W przypadku, gdy nie będzie on znany i ceniony w swojej profesji, autorytetem się 
nie stanie, bowiem grono odbiorców nie będzie w stanie poważać jego jako osoby 
oraz jego kompetencji. Innymi słowy – podmiotowość i przedmiotowość działań 
nauczyciela-muzyka nie zrzeszą grona odbiorców (Stróżewski 1995, 28).

Przywołany wyżej autor zaznacza, iż autorytet realizowany jest na płaszczyźnie 
społecznej. Niemożliwa zatem będzie jego kreacja przy braku uznania społecznego, jak 
również na drodze autokreacji. Stróżewski zaznacza, że „nie ma nic bardziej żenującego 
niż próby autokreacji autorytetu. Z autorytetem dzieje się podobnie jak ze szczęściem: 
najtrudniej przychodzi je osiągnąć tym, którzy najbardziej o nie zabiegają. Autorytet bu-
duje się nie wprost, lecz jako rezultat całego szeregu czynników, których spełnianie ma 
niewiele wspólnego z jego ideą. Ta realizuje się na końcu drogi, najczęściej nieoczekiwa-
nie dla tego, kto staje się jej wybrańcem. Kto wie zresztą, czy prawdziwymi autorytetami 
nie stają się ci właśnie, którzy najmniej o tym myślą i tego pragną” (Stróżewski 1995, 28).

Stróżewski podkreśla także, że autorytetem nie może być ktoś, kto kłamie, 
i ten pedagog, który nie żyje prawdą. Prawdziwy autorytet nie mówi, że wie, kiedy 
nie wie lub nie jest pewien. Jego osąd i opinia muszą cechować się pewnością, któ-
ra wynika z faktycznego stanu wiedzy, jak również z głębokiego przeświadczenia 
i wiary w swój osąd, zdanie lub opinię. Bezpośrednio z prawdy wynika odpowie-
dzialność. Odpowiedzialność autorytetu za słowa i  za tych, którym są one prze-
kazywane. Sąd autorytetu musi być – zdaniem autora – głosem wolnym i  obiek-
tywnym, nigdy relatywnym, choćby wynikał z niego jawny nonkonformizm. Brak 
aprobaty wobec sytuacji, które są niezgodne z wyznawanymi wartościami i poglą-
dami wymagają niejednokrotnie wyraźnego sprzeciwu (Stróżewski 1995, 29).

Przemyślenia dotyczące autorytetu można podjąć także z perspektywy filolo-
gicznej, bowiem język uwzględnia dwie formuły: mieć autorytet i być autorytetem. 
Te dwie konstrukcje nie są tożsame.
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Z pewną dozą ostrożności należy mówić o tym, że ktoś ma autorytet. Jeśli na-
wet ktoś go ma, to nie jest to atrybut stały, bezwzględny, zatem można go utracić. 
Powiedzieć o  kimś, że jest autorytetem oznacza – twierdzi Stróżewski – być nim 
bezwzględnie. Jeśli zatem ktoś wie, że stał się autorytetem, musi rozumieć ten fakt 
jako dar, którym należy się dzielić. Pozostanie na długi czas autorytetem wyma-
ga nieustannej czujności. Pomyłka nie dyskwalifikuje jeszcze człowieka, który jest 
wzorem godnym naśladowania. Porażka jednak ma miejsce wtedy, kiedy za cenę 
pozostania autorytetem dopuszcza się on kłamstwa (Stróżewski 1995, 29-30).

Stróżewski podkreśla również, że autorytet moralny jest czymś znacznie 
trudniejszym do zrealizowania w życiu niż umiejętności lub znawstwo. W dziedzi-
nie moralności – jak wskazuje Stróżewski – „nie można mieć autorytetu. Trzeba 
nim być” (Stróżewski 1995,  32). Dlatego jedynie poprzez samą wiedzę o autoryte-
cie moralnym, a nie bycie nim w rzeczywistości, takim wzorem nikt się nie stanie. 
Nic bowiem nie demaskuje się tak szybko, jak obłuda w  dziedzinie moralności 
(Stróżewski 1995, 32).

Powyższe rozważania korelują z działalnością praktyczną nauczyciela-muzy-
ka. Bogdan Gola zaznacza, że prawda, którą przekazuje dyrygent (pracujący z gru-
pą ludzi), winna być nieodzownym elementem warsztatu pedagogicznego chór-
mistrza. Postawa „prostej prawdy” (Gola 2004, 72) nakazuje aprobować i chwalić 
wszystko to, co dobre, a ganić wszystko, co złe. W praktyce dydaktycznej stosować 
można całą gamę reakcji: od euforii i zachwytu nad doskonałym zrealizowaniem 
muzycznego zadania, aż po słuszny gniew w jakiejś istotnej sprawie. Najważniejsze 
jest, aby reakcje były prawdziwe i wynikały z faktycznego stanu rzeczy. Dzięki ta-
kiej postawie nic, co dobre, ani nic, co złe, nie pozostanie niezauważone albo – co 
gorsza – zbagatelizowane (Gola 2004, 72). Taka postawa dyrygenta może w natu-
ralny sposób wzbudzić w chórzystach zaufanie do niego, co może wpłynąć na fakt, 
że pedagog-chórmistrz stanie się autorytetem.

Można być wzorem, ideałem w swojej dziedzinie wiedzy lub umiejętności. Bar-
dzo dobrze jest, jeśli muzyk taki autorytet posiada. W pracy z uczniem bądź ucznia-
mi, pedagog jest nauczycielem zasad muzyki, techniki wykonawczej, kształcenia 
słuchu, emisji głosu, historii i literatury muzycznej. Prawdziwym jednak sukcesem 
pedagogicznym będzie, jeśli swoim życiem, postępowaniem, decyzjami nauczyciel-
-muzyk przyczyni się do uszlachetniania osobowości uczniów i właściwego kształ-
towania ich jako osób. Jest to zadanie trudne. Nie da się być wzorem tylko na lek-
cjach, podczas koncertów lub wspólnych wyjazdów. Wszelkie udawanie, hipokryzja, 
szybko zostaną zdemaskowane. Bycie dobrym nauczycielem-muzykiem, który jest 
autorytetem, wymaga tego, aby prezentować uniwersalne wartości: właściwie ufor-
mowane sumienie, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka (Konaszkie-
wicz 2003, 48). Będąc nauczycielem instrumentu głównego, wokalistyki bądź innej 
dyscypliny muzycznej, nauczyciel ma możliwość wpływać, kształtować i  budować 
obraz rzeczywistości poprzez najpiękniejszą ze sztuk – muzykę. Tę właściwość jego 
pracy szczególnie dobrze można wykorzystać w  pracy z  dziećmi, które budują do-
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piero obraz rzeczywistości, niejednokrotnie już lekko wypaczony przez media lub 
różnego rodzaju dysfunkcje w domu i środowisku społecznym.

Budowanie autorytetu przez pedagoga może odbywać się podczas lekcji indywi-
dualnych lub zbiorowych. To ściśle koreluje z kwestią zaufania. Jeśli uczniowie postę-
pują zgodnie z sugestią nauczyciela, dają się prowadzić jego wiedzy i umiejętnościom, 
mają szansę zbudować sobie jego obraz jako muzycznego i osobowego wzoru. Widząc 
postępy we własnej pracy, nabywają zaufania do warsztatu nauczyciela, a jest to pierw-
szy i niezbędny krok do tego, aby stał się on autorytetem grupy. Widać w tym miejscu, 
że jego praca nie będzie efektywna na polu wychowawczym, jeśli w swoich działaniach 
ograniczy się jedynie do wątków związanych z  opanowywaniem umiejętności prak-
tycznych. Praca w  grupie i  kierowanie nią wymaga szeregu kompetencji, zwłaszcza 
pedagogicznych, aby móc zaobserwować rozwój całościowy swoich uczniów. 

Nauczyciel, jako autorytet, to nie tylko – jak wskazują powyższe refleksje – 
ten, kto pracuje nad budowaniem warsztatu metodycznego. To pedagog, który 
chce rozwoju samego siebie; swojej osobowości i człowieczeństwa. Proces ten do-
konuje się każdego dnia, poprzez decyzje, które podejmuje w  swoim życiu i  pra-
cy zawodowej. Nauczyciel-muzyk, jeśli uwzględnia ten rozwój, nie będzie jedynie 
rzemieślnikiem, ale także – co w  pedagogice ma duże znaczenie – wychowawcą, 
który może nie tylko mieć autorytet, ale nim być.

3. Potrzeba poczucia sensu pracy nauczyciela-muzyka i  celowość jego 
działań

Stwierdzenie, że muzyk-nauczyciel powinien dostrzegać celowość i  sens 
w  swoich działaniach może wydawać się truizmem. Jednakże jest niezmiernie 
ważne, by zauważyć głęboką istotę swojej pracy, bowiem „w każdej dziedzinie har-
monijnie może pracować tylko ten człowiek, który ma w zadowalającym stopniu 
zaspokojoną najważniejszą potrzebę psychiczną, jaką jest potrzeba sensu życia. 
Jeśli ten warunek nie jest spełniony, w  różnoraki sposób odbije się to na pracy 
danego człowieka” (Konaszkiewicz 2012, 108).

Jak podaje Zofia Konaszkiewicz, we współczesnej refleksji psychologicznej klu-
czowym autorem dotykającym problematyki sensu życia jest Victor E. Frankl – wie-
deński psychiatra i psycholog (Konaszkiewicz 2012, 108). Podstawowym założeniem 
jego koncepcji jest to, że człowiek jest istotą zorientowaną na cele i poszukującą sensu. 
Niezaspokojenie tych potrzeb prowadzi do frustracji egzystencjalnej, która objawia się 
poczuciem nudy, rezygnacją, obniżeniem ogólnej dynamiki życia i jego akceptacji, za-
nikiem życiowej motywacji. Człowiek – według Frankla – może nadać swojemu życiu 
sens tylko poprzez urzeczywistnienie wartości. Szczęście – jego zdaniem – jest w pew-
nym wymiarze „ubocznym produktem” poszukiwania sensu (Frankl 2009, 17).

Kiedy człowiek podejmuje zadania, które stawia życie, przyjmuje odpowie-
dzialność za siebie i za wartości, które urzeczywistnia. Nadrzędna idea koncepcji 
Frankla jest taka, że celem dla człowieka nie może być jedynie jego samorealizacja, 
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o  której tak wiele mówi się we współczesnej myśli psychologicznej, ale przekra-
czanie różnych uwarunkowań, czyli samotranscendencja (Frankl 2009, 209-210).

Koncepcja Frankla może być cennym drogowskazem dla pedagoga (nie tylko 
z perspektywy pracy w szkolnictwie muzycznym). Przede wszystkim powinien on nie-
ustannie porządkować swoje sprawy oscylujące wokół zagadnień związanych z  sen-
sem życia i wartością pracy pedagogicznej. Jest to aspekt niezbędny, który nie może być 
ustalony raz na zawsze. Zaduma nad tą kwestią owocować będzie akceptacją swojego 
życia, jak również motywacją do pracy. W  profesji nauczyciela-muzyka pojawiać się 
mogą rozmaite trudności i problemy niezależnie od stażu i doświadczenia. Ci, którzy 
podążają refleksyjną drogą, nie wykazują symptomów wypalenia zawodowego, rezy-
gnacji i frustracji. Tacy pedagodzy są cennym darem dla placówek oświatowych i kul-
turalnych. Jeżeli jednak nauczyciel-muzyk nie podejmie konstatacji głębszej, dotyka-
jącej zagadnień związanych z sensem pracy i życia, w efekcie – twierdzi Frankl – może 
się u niego pojawić nerwica egzystencjalna ze wszystkimi jej konsekwencjami: stanem 
permanentnego znudzenia, depresją, agresją, nałogami (Frankl 2009, 161-162).  

Rozważania na temat roli nauczyciela są istotnym wątkiem związanym nie 
tylko z wykonywaniem zawodu. Uwzględniając ten problem w perspektywie sztuki 
muzycznej, warto zaznaczyć, że dobry muzyk-pedagog może uwrażliwiać uczniów 
na sens muzyki w  ich życiu i  rozwoju. Jest to trudne, by zrealizować założony cel 
należy w sposób rozważny; dostosowując się do  możliwości percepcyjnych ucznia, 
stosownie do wieku i  rozwoju. Nauczyciel sfrustrowany, zagubiony, nie da dziecku 
poczucia, że wysiłek, który wkłada ono w rozwijanie własnych kompetencji, ma sens.

Muzyka – tak jak każda inna dyscyplina sztuki – jest dziedziną, w której wszel-
kie działania powinny być oparte na prawdzie; tej stricte muzycznej, teoretycznej 
i  praktycznej oraz tej w  wymiarze osobowościowym podmiotu nauczającego. Jeśli 
muzyk pracuje z zapałem, zaangażowaniem, widzi sens swojej pracy i jej zasadność, 
na pewno nie jest człowiekiem wypalonym zawodowo, który pracuje tylko dlatego, 
że „musi”. Decydującym czynnikiem wszelkich działań pedagogicznych winna być 
zatem – jak stwierdza Konaszkiewicz – głęboka refleksja nad własną profesją i  jej 
znaczeniem dla rozwoju swojego oraz uczniów (Konaszkiewicz 2012, 126).

Zakończenie

Absolwenci uczelni artystycznych, jeśli podejmują pracę w szkolnictwie, naj-
częściej pracują z  dziećmi. Można by rzec, iż ich działalność winna ograniczyć 
się jedynie do rozwoju kompetencji technicznych i dbałości o sferę estetyczną. Je-
żeli w  rzeczywistości sprowadza się tylko do tych wspomnianych ogniw, muzyk 
pozostanie jedynie nauczycielem, co najwyżej kunsztownym rzemieślnikiem. To 
w  pedagogice zdecydowanie za mało. Jeśli jednak swoją pracę będzie postrzegał 
w  szerszej perspektywie – uwzględniając rozwój osobowościowy swój i  uczniów, 
budowanie autorytetu, patrzenie na własną pracę jako na cenny dar, który jest po-
trzebny i ma sens – wtedy może stać się pedagogiem-muzykiem.
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Konkludując, od samego początku edukacji dziecka w szkolnictwie muzycz-
nym spotyka się ono z nauczycielem instrumentu głównego w ramach indywidu-
alnych zajęć. To nieoceniony dar, można by rzec, potencjał dla działań pedagogicz-
nych. To jednak również olbrzymia odpowiedzialność, z której nie wszyscy instru-
mentaliści-nauczyciele zdają sobie sprawę. Ilu studentów do tej pory wspomina 
swojego najwspanialszego nauczyciela w  I  lub II stopniu edukacji. Niestety, nie 
mniejsza ich grupa niekiedy z dużą dawką dramatyzmu opowiada o traumatycz-
nych przeżyciach w  pierwszych latach gry (Konaszkiewicz 2002, 140-156). Jed-
nostki bardziej witalne, pasjonaci, pomimo złych relacji uczeń-nauczyciel nadal 
kształciły się muzycznie. Jaka jest jednak liczba dzieci, które pod wpływem niewła-
ściwej postawy pedagogicznej nauczyciela zrezygnowała z kontynuowania nauki? 

Omówione zagadnienia dotyczące wybranych kompetencji pedagogicznych 
nauczyciela-muzyka mogą przypomnieć współczesnemu pedagogowi-muzykowi, 
że jego wiedza teoretyczna stanowi fundament dla działalności praktycznej. Praca 
nad ustawicznym rozwojem swojej osobowości, nad budowaniem autorytetu oraz 
nad poczuciem sensu działalności pedagogicznej, mogą przyczyniać się do wzbo-
gacenia własnych kompetencji pedagogicznych. 
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Wstęp

We współczesnych badaniach pojęcie efektywności zawodowej częściej sto-
sowane jest w odniesieniu do przedsiębiorców niż artystów (Strzałecki 2011, 119). 
Ludziom sztuki przypisuje się raczej atrybuty osób twórczych (Nęcka 2001, 129), 
a więc takich, które posiadają zdolność do tworzenia dzieł oryginalnych i społecz-
nie użytecznych (Nęcka 2001, 34). Najnowsze badania potwierdzają jednak istnie-
nie ścisłego związku między cechami przypisywanymi osobom twórczym i  tymi, 
które charakteryzują osoby efektywne zawodowo. Związek ten wydaje się szcze-
gólnie istotny, jeśli przyjmie się, że efektywność zawodowa może być rozumiana 
jako zdolność osiągania założonych celów przy jednoczesnym skoncentrowaniu 
się na minimalizowaniu kosztów takiego działania (Padzik 2002, 18). Wyniki ba-
dań potwierdzają bowiem, że osoby twórcze posiadają zdolności niezbędne do re-
alizowania celów – szczególnie tych odległych (Obuchowski 1985, 66; Strzałecki 
2011, 124). 

W niniejszej pracy przyjęto, że wskaźnikiem efektywności zawodowej może 
być zajmowane stanowisko pracy (np. Padzik 2002, 19). Niewątpliwie bowiem, 
osoby zajmujące bardziej eksponowane, a więc odpowiedzialne stanowiska, w po-
równaniu do osób zajmujących mniej eksponowane stanowiska, wykazują wyższy 
poziom właściwości, które warunkują powodzenie w realizowaniu powierzonych 
im zadań (m.in. zdolności kierunkowych, motywacji, zdolności współpracy w ze-
spole oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem) (Skowron-Mielnik 2009, 34). 
Wyniki badań potwierdzają również, że bardziej efektywni pracownicy charakte-
ryzują się także wyższym poziomem cech i mechanizmów psychologicznych typo-
wych dla osób twórczych (Miller 2001, 13). W dalszych rozważaniach zdecydowa-
no się więc sięgnąć po dorobek psychologii twórczości.

Andrzej Strzałecki, autor koncepcji sprawności osobowości (Strzałecki 2012, 
92) uważa, że skuteczność realizowania celów – szczególnie tych odległych – jest 
ściśle związana ze zdolnością do utrzymania kierunku działania oraz przeciwsta-
wiania się dezorganizacji i wyczerpaniu zasobów psychicznych (Strzałecki i Kaba-
la 2007, 91). Zdolność ta ma być powiązana z prawidłową konstrukcją psychiczną 
(Trzebińska i in. 2003, 5), na bazie której formułowana jest osobowość sprawna. To 
bowiem sprawność, rozumiana przez Strzałeckiego jako sprawne współdziałanie 
różnych obszarów psychicznych: poznawczych, osobowościowych, emocjonalno-
-motywacyjnych oraz aksjologicznych, ma zapewnić utrzymanie stabilności, toż-
samości i sprawności działania (Strzałecki 2011, 120). Założenia swojej koncepcji 
autor zawarł w modelu Styl Twórczego Zachowania (Strzałecki 2005, 25). 

Wyniki badań potwierdziły, że osoby zatrudnione na eksponowanych, bar-
dziej odpowiedzialnych stanowiskach wykazują wyższy poziom cech opisanych 
w modelu Strzałeckiego (Strzałecki i Tomaszewicz 2004, 130). Artyści interpretu-
jący zatrudnieni na stanowisku bardziej eksponowanym (soliści) ujawniali, w po-
równaniu z artystami na stanowiskach mniej eksponowanych (nie-soliści), wyższy 
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poziom cech (Siła ego i  Wewnętrzna Sterowność) świadczących o  akceptacji sie-
bie, niezależności myślenia i  determinacji w  realizowaniu obranych celów (Bart-
nicka-Michalska 2012, 39). 

Na rolę sprawnych mechanizmów motywacyjnych w utrzymaniu stabilności, 
tożsamości i sprawności w działaniu zwracają uwagę m.in. J. Kozielecki (2007, 18), 
E. Nęcka, (2001, 138), K. Obuchowski (1985, 32) i A. Strzałecki (2003, 49). Praca 
nad problemem natury naukowej, biznesowej czy artystycznej przez dłuższy okres 
wymaga bowiem dużego samozaparcia. W innym wypadku, wcześniej czy później, 
aktywność zostanie przerwana (Nęcka 2001, 137). 

Za Tomaszem Kocowskim (1987, 81) przyjęto, że sprawność mechani-
zmów motywacyjnych może mieć ścisły związek z  typową dla aktywności czło-
wieka polimotywacją, która oznacza, że rolę stymulatora bądź inhibitora pełnić 
może praktycznie każda motywacja. Wyniki badań potwierdzają, że polimotywa-
cja w  przypadku aktywności osób twórczych może przyjmować postać synergii 
– współwystępowania w  pewnych warunkach motywacji o  różnym charakterze, 
zarówno wspierającym (motywacji samoistnej), jak i  ograniczającym twórczość 
(motywacji celowa) (Amabile 1996, 55; Karwowski i Gralewski 2011, 48; Piechota 
i Tokarz 2014, 160; Tokarz 1998, 130; Tokarz 2005, 124). Zdaniem Kozieleckiego, 
w  przypadku osób twórczych, efektywnych zawodowo, bardziej prawdopodobne 
jest, że polimotywacja ma charakter polimorficzny (Kozielecki 2009, 331). We-
dług badacza, motywacja o charakterze polimorficznym, to motywacja, której siła 
dynamizująca działania jest zwielokrotniona poprzez współwystępowanie wielu 
motywacji o podobnym charakterze, np. transgresyjnym. Pogląd ten znajduje po-
twierdzenie w badaniach Tokarz (1988, 122) i Floridy (2004, 62). Można się więc 
spodziewać, że polimorficzny charakter motywacji będzie także dynamizował za-
chowania twórcze bardziej efektywnych artystów (solistów).

1. Problem 

Problem, który stał się podstawą do zaplanowania opisanego niżej badania, 
dotyczy poznania struktury motywacji osób twórczych w  różnym stopniu efek-
tywnych zawodowo. Odwołując się do koncepcji psychotransgresji Kozieleckie-
go, przyjęto, że podstawową tendencją dynamizującą rozwój człowieka jest trans-
gresja, u  podstaw której leżą m.in. potrzeby hubrystyczne, poznawcze, społeczne 
i  osobiste. Te bowiem umożliwiają przekraczanie istniejących granic poznaw-
czych, fizycznych i symbolicznych warunkujących rozwój m.in. w pracy artystycz-
nej (Kozielecki 2009, 341). Bazując na istniejących doniesieniach, podjęto decyzję 
o poznaniu siły motywującej trzech motywacji: motywacji hubrystycznej – opartej 
na zbiorze potrzeb skoncentrowanych na potwierdzaniu własnej wartości (Kozie-
lecki 2007, 153; Bartnicka-Michalska 2015, 120; Bartnicka-Michalska 2015b, 40), 
motywacji poczucia własnej skuteczności – opartej na potrzebie potwierdzania 
własnej skuteczności w  sytuacjach problemowych (Bandura 2008, 34) oraz mo-
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tywacji poczucia celowości i  sensu życia – osadzonej w  paradygmacie egzysten-
cjalnym – odnoszącej się do uniwersalnej potrzeby aktywnego tworzenia swojej 
egzystencji (Frankl 1984, 25; Obuchowski 1985, 115). 

2. Cel badania i hipotezy 

Celem badania jest poznanie specyficznej konfiguracji motywacji osób twór-
czych, uzdolnionych artystycznie, w  różnym stopniu efektywnych zawodowo. 
Przygotowane badanie ma charakter eksploracyjny. W  ramach tak ujętego celu 
oraz opierając się na dostępnych danych teoretycznych i empirycznych, sformuło-
wano trzy hipotezy:

H1. Artyści interpretujący (soliści i nie-soliści) będą różnić się pod względem 
charakterystycznej konfiguracji cech i mechanizmów psychologicznych opisanych 
w modelu Styl Twórczego Zachowania. Soliści będą uzyskiwać wyższe wyniki od 
nie-solistów w czynnikach: Siła ego i Wewnętrzna Sterowność. 

H2. Zachowania twórcze badanych artystów-solistów będą dynamizowane 
przez trzy motywacje: motywację hubrystyczną, motywację sensu życia (motywa-
cja egzystencjalna), motywację poczucia własnej skuteczności (motywacja kom-
petencyjna).

H3. Wraz ze wzrostem poziomu aktywizowanych kolejno motywacji, wzra-
stać będzie poziom zachowań twórczych.

3. Metoda

3.1. Opis grupy badanej
W  zaplanowanym badaniu zdecydowano się przebadać grupę artystów in-

terpretujących (interpretors) (m.in. tancerze, muzycy, chórzyści i aktorzy) (Kogan 
2002, 2). W  przeciwieństwie do artystów kreujących (generators) (m.in. reżyse-
rzy, pisarze, kompozytorzy, choreografowie), artyści interpretujący różnią się nie 
tylko ze względu na charakter szkolenia i  prezentowania swojego dzieła, ale też 
ze względu na charakter procesu tworzenia (Thomson i  in. 2009, 72; Thomson 
2013, 439). Artyści o największych umiejętnościach, zajmują stanowiska bardziej 
eksponowane – solisty. Przyjęto więc, że artyści, którzy ukończyli profesjonalne 
szkolenie artystyczne i są zatrudnieni w renomowanych placówkach kulturalnych 
na stanowisku solisty, są bardziej efektywni zawodowo od artystów na stanowisku 
nie-solisty. 

3.2. Opis badania
W badaniu uczestniczyli artyści interpretujący zatrudnieni w renomowanych 

placówkach artystycznych: Operze Narodowej w Warszawie, Operze Kameralnej, 
Filharmonii w  Warszawie oraz Operze Krakowskiej. Badani zostali poinformo-
wani o  celu badania i  zasadzie anonimowości. Ostatecznej analizie poddano 133 
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ankiety wypełnione przez 38 tancerzy (28,6%), 22 muzyków (instrumentalistów) 
(16,5%) i 73 chórzystów (54,9%), 95 kobiet (71,4%) i 38 mężczyzn (28,6%) w prze-
dziale wiekowym 22-65 lat. Średnia wieku wyniosła M=37,39 lat (SD=10,16). Staż 
pracy w przedziale 1 rok–45 lat pracy. Średnia stażu pracy wyniosła M=14,34 lat 
(SD=9,12). Wykształcenie wyższe zdobyły 84 osoby (63,2%), wykształcenie śred-
nie 49 osób (36,8%). Na stanowisku solisty pracuje 46 osób (34,6%), na stanowisku 
nie-solisty (zespół) 87 (65,4%).

3.3. Narzędzia badawcze
Do mierzenia poziomu zachowań twórczych wykorzystano Kwestionariusz 

„Style Zachowania się” (Wersja B – 60 pytań; Strzałecki 2012, 85).  Opracowany 
przez Strzałeckiego, jest operacyjną definicją teoretycznego modelu Stylu Twór-
czego Zachowania i został wykorzystany do mierzenia  specyficznej dla ludzi twór-
czych konfiguracji cech sprzyjających integracji i  sprawności osobowości (Strza-
łecki 2003, 120). Badany ocenia na pięciostopniowej skali Likerta, w jakim stopniu 
poszczególne stwierdzenia są prawdziwe w stosunku do jego osoby. 1 – określone 
jest tu jako „Zdecydowanie nie zgadzam się”, 5 – jako „Zdecydowanie zgadzam 
się”. Zachowania twórcze mają być pochodną czterech czynników wyizolowanych 
w wyniku analizy czynnikowej, odnoszących się do różnych aspektów funkcjono-
wania osób twórczych: 1. Siła ego – identyfikowanie i aprobowanie własnego Ja, 2. 
Giętkość struktur poznawczych – zdolność podejmowania trudnych problemów 
i  zdolność generowania licznych rozwiązań tych problemów, 3. Wewnętrzna ste-
rowność – przeciwstawianie się presji grupy, realizowanie własnych zadań wbrew 
naciskom otoczenia, 4. Samorealizacja – posiadanie autentycznego i  spójnego 
systemu wartości, stawianie sobie i  realizowanie długofalowych celów. Kwestio-
nariusz charakteryzuje się zadawalającymi  właściwościami psychometrycznymi 
(Strzałecki 2009, 148). Dla poszczególnych czynników α Cronbacha przyjmuje na-
stępujące wartości: Siła ego – 0,797, Giętkość struktur poznawczych – 0,756,We-
wnętrzna sterowność – 0,768, Samorealizacja – 0,676.

Do mierzenia poziomu motywacji sensu życia wykorzystano: Wielowymia-
rowy Kwestionariusz Postaw Życiowych KPŻ (Klamut 2010, 4) jest adaptacją na-
rzędzia Life Attitude Profile (LAP-R) skonstruowanego przez Gary’ego Rekera. 
Kwestionariusz składa się z  48 pozycji. Każdej z  wyróżnionych sześciu skal pro-
stych odpowiada 8 twierdzeń w kwestionariuszu. Badany ocenia na siedmiostop-
niowej skali Likerta, w jakim stopniu są one prawdziwe w stosunku do jego osoby. 
1 – określone jest tu jako „całkowicie nieprawda”, 7 – jako „całkowicie prawda”. Im 
wyższy wynik dla mierzonego czynnika, tym intensywniej osoba badana przejawia 
daną postawę egzystencjalną. Narzędzia użyto do pomiaru motywacji osoby do 
określania celu i nadawania życiu sensu, a także określenia poziomu doświadcza-
nego sensu życia. Egzystencjalne funkcjonowanie człowieka opisane jest w ośmiu 
wymiarach: 1. Cel (Celowość) (C) – odnosi się do posiadania celów życiowych 
i  poczucia ukierunkowania z  przeszłości w  przyszłość; 2. Spójność wewnętrzna 
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(koherencja) (SW) – określa klarowność poczucia tożsamości i świadomość wła-
snego miejsca w  świecie; 3. Akceptacja śmierci (AŚ) – określa stopień akceptacji 
śmierci jako naturalnego aspektu życia; 4. Pustka egzystencjalna (PE) – określa 
poziom niedostatku sensu w  życiu; 5. Kontrola życia (KŻ) – określa poziom po-
strzegania wolności do kierowania swoim życiem; 6. Poszukiwanie celów (PC) – 
określa pragnienie podejmowania nowych wyzwań, czerpania więcej z życia. 

Kwestionariusz obejmuje również dwie skale złożone: 1. Osobowy sens 
(OS) (zbudowana z  dwóch skal: Cel i  Spójność Wewnętrzna) – definiowany jest 
jako posiadanie celów życiowych, 2. Równowaga postaw życiowych (RPŻ) (Cel, 
Spójność wewnętrzna, Akceptacja śmierci i Kontrola życia – mają wagi dodatnie, 
Pustka egzystencjalna i Poszukiwanie celów – ujemne) – jest ogólną miarą postaw 
względem życia. Współczynnik α Cronbacha dla poszczególnych skal wynosi: Cel 
– 0,750, Spójność wewnętrzna – 0,753, Kontrola życia – 0,751, Akceptacja śmierci 
– 0,768, Pustka egzystencjalna – 0,819, Poszukiwanie celów – 0,785, Osobowy sens 
– 0,723, Równowaga postaw życiowych – 0,753. 

Do mierzenia poziomu motywacji mocy użyto: Kwestionariusz Skala Motywacji 
Mocy (SMM) – jest polską adaptacją narzędzia „Power Motivation Scale” autorstwa Ire-
ne Frieze i Laury Schmidt (2007, 16), wykonaną przez Monikę Trzebińską (2009, 239). 
Kwestionariusz zawiera 20 itemów. Zadaniem osób badanych jest ustosunkować się do 
każdego z 20 stwierdzeń, zaznaczając jedną odpowiedź na skali 1-5 (zdecydowanie się 
nie zgadzam – zdecydowanie zgadzam się). Metoda ta składa się z czterech podskal opi-
sujących cztery główne potrzeby aktywizujące zachowania człowieka: 1. Wpływ (odnosi 
się do potrzeby wpływania na ludzi i  świat), 2. Podziw (związany jest z  wysoką pozy-
cją społeczną i byciem ekspertem), 3. Przywództwo (koncentruje się wokół zarządzania 
ludźmi i kierowania ich pracą) i 4. Pomoc (dotyczy pomocy innym ludziom, zwłaszcza 
poprzez pomysły przydatne przy rozwiązywaniu ich problemów). Kwestionariusz ten 
użyto do mierzenia motywacji hubrystycznej będącej odmiana motywacji mocy (Tokarz 
i  Trzebińska 2011, 231). Współczynnik α Cronbacha dla poszczególnych skal wynosi: 
Wpływ – 0,787, Podziw – 0,785, Przywództwo – 0,786, Pomoc – 0,787.

Skala Uogólnionej Skuteczności (Juczyński 2009, 3), będąca polską adaptacją 
kwestionariusza Generalized Self-Efficacy Scale questionnaire (GSES) (Juczyń-
ski 1997, 289), pozwala zmierzyć siłę ogólnych przekonań jednostki odnośnie do 
własnej skuteczności radzenia sobie w  trudnych sytuacjach. Skala składa się z 10 
stwierdzeń, które wchodzą w skład jednego czynnika. Badani odpowiadają, zazna-
czając jedną odpowiedź na skali 1-4 (nie–tak). Suma wszystkich punktów składa 
się na ogólny wskaźnik poczucia własnej skuteczności. Im wyższy wskaźnik, tym 
wyższe poczucie własnej skuteczności. Współczynnik α Cronbacha wynosi: 0,778.

4. Wyniki 

Przed przystąpieniem do analiz wyników, obliczono statystyki opisowe dla 
badanych zmiennych (Tab.1).  
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Tabela 1. Statystyki opisowe badanych zmiennych.

Zmienne M SD Skośność Kurtoza α Cronbacha
N=133

Style zachowania się

Siła ego 50,69 8,78 -0,129 0,033 0,797

GSP 54,04 8,66 0,198 0,308 0,756

WS 62,72 6,33 -0,558 0,136 0,768

Samorealizacja 53,39 10,75 -0,597 -0,280 0,676

Wynik ogólny 221,03 25,51 -0,43 0,410 0,759

Motywacja Hubrystyczna (Mocy)

Wpływ 18,76 5,22 0,004 0,103 0,787

Podziw 17,84 3,50 -0,759 1,019 0,785

Przywództwo 9,96 2,94 -0,075 -0,046 0,786

Pomoc 12,93 1,88 -1,225 1,553 0,790

Wynik ogólny 59,51 11,05 -0,413 0,890 0,787

PWS 32,23 4,40 -0,257 -0,102 0,778

Postawa Życiowa

Cel 40,01 6,53 -0,488 0,401 0,750

SW 41,29 5,80 -0,710 0,497 0,753

KŻ 43,48 6,91 -0,587 0,115 0,751

AŚ 36,60 10,06 -0,717 -0,233 0,768

PE 24,13 6,20 0,177 -0,209 0,819

PC 6,12 6,12 -0,591 -0,191 0,785

OS 81,30 11,57 -0,617 0,418 0,723

RPŻ 161,29 22,94 -0,428 -0,148 0,753

Wynik ogólny 463,00 55,80 -0,599 0,338 0,811

Objaśnienia:
GSP – Giętkość struktur poznawczych, WS – Wewnętrzna sterowność, PWS – Poczucie Wła-

snej Skuteczności, SW – Spójność Wewnętrzna, KŻ – Kontrola Życia, AŚ – Akceptacja śmierci,  
PE – Pustka egzystencjalna, PC – Poszukiwanie celów, OS – Osobowy sens, RPŻ – Równowaga 
postaw życiowych.

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że występujący odstęp od sy-
metryczności rozkładu (ze względu na skośność i kurtozę) dopuszcza możliwość 
stosowania danych do analizy metodami parametrycznymi bazującymi na założe-
niach rozkładu normalnego. Z kolei uzyskane wartości statystyk Alfa Cronbacha 
dla poszczególnych podskal cechują się zadawalającą rzetelnością na poziomie od 
0,676 do 9,819 (najniższą rzetelność ma podskala Kwestionariusza Styl twórczego 
zachowania się, samorealizacja 0,676), co pozwala uznać, że skale są rzetelnymi 
narzędziami pomiarowymi.

W  celu weryfikacji hipotezy pierwszej, mówiącej o  istnieniu różnic między 
artystami na stanowisku solisty i nie-solisty pod względem poszczególnych czyn-
ników opisanych w modelu Styl Twórczego Zachowania wykonano analizę za po-
mocą testu t-Studenta dla grup niezależnych (Tab. 2). 
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Tablica 2. Średnie, odchylenia standartowe czynników Kwestionariusza Styl Twórczego Za-
chowania w grupie solistów (n=46) i nie-solistów (n=87): wartość t-Studenta oraz poziom istotności.

Zmienna
Soliści Nie-soliści

T poziom 
istotności*

Efekt
d CohenaM SD M SD

Samorealizacja 57,32 8,03 3,60 11,41 3,60 0,0003 0,57

Giętkość struktur poznawczych 55,00 5,57 0,92 9,91 1,08 0,1395 0,01

Siła ego 53,45 6,20 3,06 9,60 3,06 0,0015 0,27

Wewnętrzna sterowność 64,15 4,75 1,75 6,97 1,75 0,0410 0,47

* (jednostronnie)
Objaśnienia: M – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standartowe,
t – po uwzględnieniu relacji między wariancjami, zatem są to (przy wszystkich wariancjach 

heterogenicznych parami) wartości statystyki t – CoxCochran. 

Analiza testem t-Studenta dla prób niezależnych wykazała, że soliści i nie-soli-
ści różnią się pod względem charakterystycznych konfiguracji cech i mechanizmów 
psychologicznych sprzyjających integracji i sprawności osobowości (Strzałecki 2003, 
96). Soliści uzyskali w porównaniu do nie-solistów wyższe wyniki w podskalach: Siła 
Ego, Wewnętrzna sterowność i  Samorealizacja. Wielkość efektu wskazuje na śred-
ni związek między efektywnością zawodową a  Samorealizacją (d Cohena = 0,57) 
i efektywnością zawodową a Wewnętrzną sterownością (d Cohena = 0,47) oraz słaby 
związek między efektywnością zawodową a Siłą ego (d Cohena = 0,27).

Następnie, w  celu określenia związku zachodzącego między zachowaniami 
twórczymi a trzema badanymi motywacjami: hubrystyczną, poczucia własnej sku-
teczności oraz sensu i celowości życia, przeprowadzono analizę korelacji r-Persona 
między wynikami ogólnymi Kwestionariusza Styl Twórczego Zachowania, Kwe-
stionariusza Motywacji Mocy, Kwestionariusza Postaw Życiowych, Kwestionariusz 
Poczucia Skuteczności (Tab. 3).

Tabela 3. Wartości korelacji r-Pearsona pomiędzy wynikami ogólnymi Kwestionariusza Styl 
Twórczego Zachowania, Kwestionariusza Motywacji Mocy, Kwestionariusza Postaw Życiowych, 
Kwestionariusz Skala Uogólnionej Skuteczności dla grupy artystów; n=133.

Motywacja 
Hubrystyczna Postawa Życiowa Motywacja 

Skuteczności
Styl Twórczego 

Zachowania
Motywacja 
Hubrystyczna - 0,24** 0,26** 0,40**

Postawa Życiowa - 0,43** 0,59**

Motywacja 
Skuteczności - 0,60**

*Korelacja jest istotna na poziomie 0,05 (jednostronnie).
**Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (jednostronnie).
Odnotowano pozytywną korelację między motywacją mocy, motywacją sensu 

i celowości życia, motywacją własnej skuteczności a zachowaniami twórczymi. Rów-
nocześnie ujawniono pozytywny związek między poszczególnymi motywacjami. 

W  celu oceny, która z  badanych motywacji ma znaczenie dla badanych ar-
tystów ze względu na zajmowane stanowisko pracy, a więc, aby poznać hierarchię 
poszczególnych motywacji, wykonano analizę regresji wielokrokowej dla zmien-
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nej zachowania twórczego w grupie solistów i nie-solistów. W grupie solistów na 
wstępie wprowadzano całościowe wyniki poszczególnych kwestionariuszy. Kolej-
no wprowadzano Kwestionariusz Motywacji Mocy, następnie dodano Kwestiona-
riusz Postaw Życiowych i Kwestionariusz Poczucia Skuteczności (Tab. 4).

Tabela 4. Związek między motywacją mocy, motywacją celu i sensu życia oraz motywacją wła-
snej skuteczności  a zachowaniami twórczymi w grupie solistów (n=46).

                                    
R2 B Β SD T poziom 

istotności*
Soliści (N=46)

Krok 1
Motywacja Hubrysty. 0,002 -0,08 -0,44 0,28 -0,25 0,385

Krok 2
Motywacja Hubrysty.
Motywacja Własnej Skuteczności 0,242 0,11

0,18
0,06
0,50

0,25
0,05

0,45
3,69

0,327
0,000

Krok 3
Motywacja Hubrysty.
Motywacja Własnej
Skuteczności
Postawa Życiowa

0,338

0,17
0,18
1,14

0,09
0,51
0,31

0,24
0,04
0,46

0,71
3,99
2,46

0,239
0,000
0,009

*(jednostronnie)
Objaśnienia: β – wartość standartowego współczynnika Beta; R2 – współczynnik determina-

cji wielokrotnej.
W  grupie solistów w  kroku pierwszym przeprowadzona analiza wykazała, 

że motywacja hubrystyczna nie okazała się istotnym predyktorem, co oznacza, że 
w tej grupie badanych artystów motyw ten nie jest istotny w aktywowaniu działań 
nakierowanych na efektywność zawodową. W  drugim kroku, po wprowadzeniu 
do modelu ogólnego wyniku Kwestionariusza Własnej Skuteczności, procent wy-
jaśnienia wyniósł 24% zmienności. W  kroku trzecim z  kolei, po wprowadzeniu 
dodatkowo zmiennej ‘potrzeba sensu i celowości życia’, procent wyjaśnienia wzrósł 
do 33% zmienności. 

Wyżej opisaną procedurę powtórzono w  odniesieniu do grupy nie-solistów 
(Tab. 5).

Tabela 5. Związek między motywacją mocy, motywacją celu i sensu życia oraz motywacją wła-
snej skuteczności a zachowaniami twórczymi w grupie nie-solistów (n=87).

                                    
R2 B Β SD T poziom 

istotności*
Nie -Soliści (N=46)

Krok 1
Motywacja Hubryst. 0,173 1,05 0,42 0,24 4,35 0,000

Krok 2
Motywacja Hubryst.
Motywacja Własnej Skuteczności 0,423

0,63
0,24

0,25
0,53 0,21

0,04

2,98
6,15 0,002

0,000

Krok 3
Motywacja Hubryst.
Motywacja Własnej
Skuteczności
Postawa Życiowa

0,559

0,41
0,13
2,97

0,16
0,28
0,47

0,19
0,04
0,57

2,14
3,18
5,19

0,175
0,001
0,000

*(jednostronnie)
Objaśnienia: β – wartość standartowego współczynnika Beta; R2 – współczynnik determina-

cji wielokrotnej.



152 ANETA BARTNICKA-MICHALSKA

Analizy regresji w grupie nie-solistów pokazały, że w kroku pierwszym mo-
tywacja mocy wyjaśnia 17% zmienności. Ze względu na znak zależności można 
przyjąć, że im silniej badane osoby wykazywały potrzebę potwierdzania własnej 
wartości, tym silniej motywowały się do działań nakierowanych na efektywność. 
W drugim kroku, po wprowadzeniu do modelu ogólnego wyniku Kwestionariusza 
Poczucia Własnej Skuteczności, procent wyjaśnienia wzrósł do 42% zmienności. 
W kroku trzecim, po wprowadzeniu dodatkowo zmiennej potrzeby sensowności 
i celowości życia, procent wyjaśnienia wzrósł do 55% zmienności. Ze względu na 
korelacje poszczególnych zmiennych widać, że w grupie nie-solistów β dla zmien-
nej ‘motywacja mocy’ zmniejsza się przy włączaniu kolejnych motywów. 

5. Dyskusja 

Celem zaprezentowanego badania było poznanie specyficznej konfiguracji 
motywacji osób twórczych, uzdolnionych artystycznie, w  różnym stopniu efek-
tywnych zawodowo. Uzyskane wyniki w  dużym stopniu potwierdziły sformuło-
wane wcześniej hipotezy. 

Zgodnie z hipotezą pierwszą przewidywano, że artyści (soliści i nie-soliści) będą 
różnić się pod względem charakterystycznej konfiguracji cech i  mechanizmów psy-
chologicznych opisanych w Stylu Twórczego Zachowania. Wyniki pokazały, że soliści 
w  porównaniu z  nie-solistami uzyskali rzeczywiście istotnie wyższe wyniki w  trzech 
czynnikach: Siła ego, Wewnętrzna sterowność i Samorealizacja. Rezultaty te zgodne są 
z wcześniejszymi wynikami badań, w których uczestniczyli artyści (Bartnicka-Michal-
ska 2012, 44). Jednocześnie uzyskane wyniki potwierdzają, że bardziej efektywni ar-
tyści nie różnią się istotnie pod względem cech i mechanizmów psychologicznych od 
bardziej efektywnych i  przedsiębiorczych pracowników z  dziedzin nieartystycznych 
(np. Strzałecki 2011, 145; Strzałecki i Kusal 2002, 15). Tym samym, można przyjąć za 
Strzałeckim (2003, 255), że istnieją wspólne mechanizmy psychologiczne warunkują-
ce realizację długoterminowych celów w różnych dziedzinach aktywności zawodowej 
(Strzałecki i Czołak 2005, 2). Można przyjąć, że wyższy poziom efektywności zawodo-
wej wymaga zdolności do utrzymaniu uwagi na problemach i gotowości realizowania 
ich mimo pojawiających sie trudności bez poszukiwania wsparcia ze strony otoczenia 
(Siła ego), a także gotowości realizowania własnych zamierzeń wbrew naciskom oto-
czenia (Wewnętrzna sterowność) poprzez chronienie się przed chaosem i zdolnością 
odraczania gratyfikacji (Samoakceptacja) (Strzałecki 2003, 280).

Kolejna hipoteza przewidywała, że zachowania twórcze artystów bardziej efek-
tywnych (solistów) będą dynamizowane przez trzy motywacje o  transgresyjnym 
charakterze. Uzyskane wyniki potwierdziły, że dwie z trzech motywacji dynamizują 
zachowania twórcze badanych solistów (motywacja egzystencjalna oraz motywacja 
kompetencyjna). Fakt, że wielopostaciowość motywacji odnotowano także wśród 
nie-solistów może świadczyć o tym, że – generalnie – pracując w zawodzie artystycz-
nym, realizuje się wiele potrzeb sprzyjających działaniom twórczym. 
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Została potwierdzona także hipoteza trzecia. Wraz ze wzrostem poziomu ak-
tywizowanych motywacji wzrósł także poziom zachowań twórczych. W przypad-
ku solistów poziom zachowań twórczych wzrósł wraz z aktywizowaniem kolejno: 
motywacji egzystencjalnej i  kompetencyjnej. W  przypadku nie-solistów układ 
motywacji dynamizujących zachowania twórcze był odwrotny. Zaskakujące jest, 
że w  obu grupach artystów ostatecznie okazała sie nieistotna motywacja hubry-
styczna. Wydaje się, że wynik ten, choć nie jest zgodny z wynikami wcześniejszych 
badań (Tokarz 1998, 130) i analiz teoretycznych (Kozielecki 2009, 340), może sta-
nowić ważną wskazówkę do interpretacji. 

Uzyskane wyniki pokazują, że artyści różnią się od siebie nie tylko charakte-
rem, ale też siłą ujawnianych potrzeb. Soliści dynamizują swoje działania przede 
wszystkim z  potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji i  w  mniejszym stopniu 
potwierdzania sensu swoich działań. Nie-soliści odwrotnie. Przede wszystkim 
poszukują potwierdzenia sensu dla tego, co robią, i  w  drugiej kolejności pragną 
wzmacniać poczucie własnej skuteczności. Taki układ potrzeb może sugerować, 
że to, co ogranicza twórczą ekspresję nie-solistów (Łukaszewski i  Boguszewska 
2008, 29; Solomon 1991, 94; Strzałecki 2003, 45) i twórczą skuteczność (cteativity 
self-efficacy) (Karwowski i  Gralewski 2011, 52; Karwowski 2014, 68), to przede 
wszystkim dylematy natury egzystencjalnej, które nakierowują ich działania na za-
chowania konformistyczne, skoncentrowane na poszukiwaniu wsparcia ze strony 
grupy (Ardt i  in. 1999, 23; Wójtowicz 2005, 32). Być może, pracując w  zespole, 
zaspokajają właśnie tę potrzebę. 

Zważywszy na eksploracyjny charakter przedstawionych badań, wiele kwestii 
może budzić wątpliwości. Zarysowana w  tym badaniu struktura motywacji osób 
uzdolnionych artystycznie i w różnym stopniu efektywnych zawodowo może bo-
wiem zmienić się, jeśli wprowadzi się inną motywację, np. motywację poznawczą, 
która okazała się ważnym czynnikiem w przypadku działań twórczych i efektyw-
nych zawodowo naukowców (Tokarz 1998, 122). 

Na pewno warto kontynuować prace pozwalające lepiej rozpoznać samo zja-
wisko motywacji polimorficznej, uwzględniając różne obszary aktywności zawo-
dowej. Zagadnienie czekające na odpowiedź dotyczy ewentualnego występowania 
polimorficzności motywacji wśród dzieci i młodzieży wykazujących różny poziom 
zdolności i  efektywności działań. Wydaje się, że wiedza na ten temat może być 
przydatna nie tylko pedagogom, ale też psychologom szkolnym. 
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OŁTARZ MĘCZENNIKÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ W LĄDZIE  
I UTWÓR DOMINUS REGIT ME. PSALM 23 SKOMPONOWANY PRZEZ 

PAWŁA ŁUKASZEWSKIEGO NA UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA OŁTARZA

ALTAR OF THE MARTYRS OF WORLD WAR II IN LĄD 
AND THE PIECE DOMINUS REGIT ME. PSALM 23 COMPOSED BY PAWEŁ ŁUKASZEWSKI 

FOR THE CEREMONY OF THE ALTAR’S CONSECRATION

Summary

In 2010, a  decision was made to dedicate one of the side altars in the Ląd church (Fig. 1) to 
the Martyrs of World War II: the priests imprisoned in Ląd and the “Poznan Five”. Between 2011 
and 2013, following the concept of Father Janusz Nowiński SDB, a painter and sculptor Janusz Szpyt 
made new elements of the altar: two new paintings and an antependium (Figs. 2-4). Father Janusz 
Nowiński commissioned a composer Paweł Łukaszewski to write a musical piece Dominus Regit Me. 
Psalm 23, whose first performance took place in Ląd on 28 October 2013 (Figs. 5-6). It was composed 
for baritone and musical ensemble. 

In 2014, Paweł Łukaszewski incorporated Psalm 23 into the score of the Requiem he was com-
posing for the Welsh Presteigne Festival (Great Britain). Paweł Łukaszewski’s Requiem had its first 
performance at the Presteigne Festival on 20 August 2014. The score of the Requiem was published in 
2014 by the Polskie Wydawnictwo Muzyczne. 

Keywords: Ląd, Altar of the Martyrs of World War II, “the Poznan Five”, Janusz Szpyt, Paweł 
Łukaszewski’s Psalm 23, Paweł Łukaszewski’s Requiem

Streszczenie

W 2010 r. jeden z XVIII-wiecznych bocznych ołtarzy kościoła w Lądzie, postanowiono poświę-
cić męczennikom II wojny światowej: więzionym w Lądzie kapłanom i „Poznańskiej Piątce”. W latach 
2011-2013, według koncepcji ks. Janusza Nowińskiego SDB, malarz i rzeźbiarz Janusz Szpyt wykonał 
nowy wystrój ołtarza: dwa nowe obrazy oraz antepedium. Na tę okazję ks. Janusz Nowiński zamówił 
u kompozytora Pawła Łukaszewskiego utwór Dominus regit me. Psalm 23 skomponowany na baryton 
i zespół instrumentalny, którego prawykonanie miało miejsce w Lądzie 28 października 2013 r.

1 Ks. dr Janusz Nowiński SDB – historyk sztuki, kustosz zabytków dawnego opactwa w  Lą-
dzie, konsultant Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii pw. św. Wojciecha w zakresie sztuki sakral-
nej i konserwacji zabytków, organizator i współautor wystaw sztuki współczesnej, twórca koncepcji 
i współautor projektów wystroju wnętrz sakralnych. E-mail:
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W 2014 r. Paweł Łukaszewski włączył utwór Dominus regit me. Psalm 23 do partytury Requ-
iem, które skomponował dla Presteigne Festival w  Walii (Wielka Brytania). Requiem Pawła Łuka-
szewskiego zostało wykonane po raz pierwszy na festiwalu w Presteigne 20 sierpnia 2014 r. Partyturę 
Requiem wydało drukiem Polskie Wydawnictwo Muzyczne w 2014 r.

Słowa kluczowe: Ląd, ołtarz Męczenników II Wojny Światowej, „Poznańska Piątka”, Janusz 
Szpyt, Dominus regit me. Psalm 23,  Paweł Łukaszewski Requiem

 
Wstęp

 
W  święto Apostołów Szymona i  Judy Tadeusza, 28 października 2013 r., 

w kościele Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja w Lądzie odbyła się uroczystość 
poświęcenia ołtarza Męczenników II Wojny Światowej. Aktu poświęcenia doko-
nał Prymas Polski Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Józef Kowalczyk w  asy-
ście księży biskupów ordynariuszy i  księży prowincjałów, z  których diecezji lub 
zakonów pochodzili wspomniani męczennicy: Biskupa Włocławskiego Wiesława 
Meringa, Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka, Biskupa Bydgoskiego Jana Tyrawy, 
Prowincjała Oblatów Najświętszej Maryi Panny o. Ryszarda Szmydki oraz Pro-
wincjała Inspektorii św. Wojciecha Towarzystwa Salezjańskiego ks. Marka Chmie-
lewskiego. W  uroczystości uczestniczyło liczne grono kapłanów, członków zgro-
madzeń zakonnych, alumni wyższych seminariów duchownych w  Bydgoszczy, 
Gnieźnie, Kaliszu, Lądzie i Włocławku, a także wierni świeccy. Podczas mszy św., 
w czasie której dokonano poświęcenia nowego ołtarza, po komunii, miało miejsce 
prawykonanie utworu Pawła Łukaszewskiego Dominus regit me. Psalm 23. Jako 
bezpośredni uczestnik i świadek tych wydarzeń, w tym opracowaniu przedstawię 
historię realizacji ołtarza Męczenników II Wojny Światowej oraz powstania utworu 
skomponowanego na jego poświęcenie.

1. Ołtarz Męczenników II Wojny Światowej

Podczas II wojny światowej, od stycznia 1940 r. do października 1941 r., nie-
mieccy okupanci zamienili klasztor i kościół w Lądzie (z którego już we wrześniu 
1939 r. usunęli salezjanów) na obóz-więzienie dla polskiego duchowieństwa. Jed-
nym ze 152 więźniów lądzkiego obozu był ks. biskup Michał Kozal. Większość 
więzionych księży i  kleryków wywieziono z  Lądu do obozu zagłady w  Dachau, 
gdzie wielu z  nich poniosło śmierć męczeńską. Z  tego grona, oprócz ks. bpa Mi-
chała Kozala (1987 r.), Jan Paweł II w 1999 r., w grupie 108 męczenników II wojny 
światowej, wyniósł do godności ołtarzy jako błogosławionych więzionych w  Lą-
dzie księży: Franciszka Drzewieckiego, Henryka Kaczorowskiego, Michała Ozię-
błowskiego, Józefa Straszewskiego, Michała Woźniaka, oraz alumnów: Tadeusza 
Dulnego i  Bronisława Kostkowskiego (szerzej na ten temat: Wąsowicz 2013). 
Wśród beatyfikowanych 108 męczenników jest także pięciu wychowanków sale-
zjańskich z Poznania, zamordowanych przez Niemców – tzw. „Poznańska Piątka”: 
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Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmier-
ski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik, 
Jarogniew Wojciechowski (Wierni 
do końca 2012). Obecnie trwa pro-
ces beatyfikacyjny dwóch salezjanów 
więzionych w  Lądzie, sług Bożych: 
ks. Franciszka Miśki – przełożonego 
salezjanów w  Lądzie (szerzej na ten 
temat: Wąsowicz 2004) i  ks. Karola 
Goldy.

W  2010 r., w  ramach przygoto-
wań do obchodów 90. rocznicy przy-
bycia salezjanów do Lądu (1921 r.), zo-
stała podjęta decyzja o  zadedykowa-
niu jednego z  bocznych ołtarzy lądz-
kiego kościoła pamięci męczenników 
ostatniej wojny. Postanowiono, że bę-
dzie to barokowy ołtarz przy prezbite-
rium po stronie południowej. W tym 
też roku ks. Prymas Józef Kowalczyk 
wyraził zgodę na zmianę dotychcza-
sowego tytułu ołtarza Św. Francisz-
ka z  Asyżu na ołtarz Męczenników  
II Wojny Światowej. 

Ołtarz ten, ufundowany w latach 
20. XVIII w. przez opata Mikołaja An-
toniego Łukomskiego (co dokumen-

tuje jego herb na gzymsie nastawy ołtarza) w czasach cysterskich był dedykowany 
św. Benedyktowi i św. Scholastyce. Nastawa ołtarza została wykonana w Głogowie, 
w warsztacie Ernesta Brogera (Nowiński 1996), w typie popularnych wówczas tzw. 
ołtarzy akantowych. Dominujący w  kompozycji nastawy motyw akantowej wici 
w okresie baroku symbolizował rzeczywistość nieba i chwałę jego mieszkańców – 
świętych (Hampler i Rohner 1984). Gdy po kasacie cysterskiego opactwa (1819 r.) 
kościół i klasztor w Lądzie objęli oo. kapucyni, odnawiając ołtarz w 1852 r., w jego 
centrum umieścili obraz św. Franciszka z  Asyżu autorstwa Antoniego Ziemięc-
kiego; w  zwieńczeniu nastawy zachowano tondo z  wizerunkiem św. Scholastyki 
pędzla Adama Swacha (obraz św. Benedykta zaginął). W  1901 r. nastawa ołtarza 
została odnowiona staraniem ówczesnego proboszcza parafii Ląd ks. Antoniego 
Fibicha. Wzmocniono wówczas jej konstrukcję (m.in. wykonano nowe ramy pre-
delli i  antepedium) i  na nowo wyzłocono (wykaz prac i  inwestycji ks. Teodora 
Fibicha w kościele w Lądzie: Księga Wizyt Biskupich). W takiej postaci ołtarz po-
zostawał do momentu decyzji o jego nowym patrocinium (il. 1).

Il. 1. Akantowy ołtarz św. Franciszka z Asyżu  
w Lądzie, fotografia z maja 2007 r. Fot. J. Nowiński.
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Koncepcję i wytyczne do projektu nowej aranżacji ołtarza dedykowanego mę-
czennikom II wojny światowej opracowałem w listopadzie 2011 r. Zgodnie z kon-
cepcją, w obrazie w centrum nastawy ołtarza byliby ukazani błogosławieni lądzcy 
męczennicy – biskup Michał Kozal (w centrum) i księża: Franciszek Drzewiecki, 
Henryk Kaczorowski, Michał Oziębłowski, Józef Straszewski, Michał Woźniak 
oraz alumni: Tadeusz Dulny, Bronisław Kostkowski. Za nimi, w głębi kompozycji 
obrazu, z jednej strony pojawić by się miały charakterystyczne wieże lądzkiej świą-
tyni, a z drugiej zasieki obozu koncentracyjnego w Dachau. Przy wieżach kościoła 
miałby być też uwieczniony dyrektor domu salezjańskiego w  Lądzie, sługa Boży 
ks. Franciszek Miśka. W tondzie w zwieńczeniu nastawy miałby być umieszczony 
obraz  „Poznańskiej Piątki” – Czesława Jóźwiaka, Edwarda Kaźmierskiego, Fran-
ciszka Kęsego, Edwarda Klinika, Jarogniewa Wojciechowskiego, zgromadzonych 
wokół figury Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Sam ołtarz miałby otrzymać 
nowe antepedium, na którym, na tle motywu pasów przywołującego obozowy pa-
siak, wśród splotów akantowej wici, miałyby być wyryte imiona i nazwiska oraz nu-
mery obozowe osób ukazanych na obrazie wyżej. W centrum antepedium, w środ-
ku kompozycji krzyża, miałaby być umieszczona urna z  kamieniami z  Bloku 28 
obozu koncentracyjnego w Dachau, w którym niemieccy naziści więzili polskich 
kapłanów i duchownych. Wykonanie nowych obrazów i antepedium powierzono 

Il. 2. Szkicowe projekty Janusza Szpyta ołtarza Męczenników II Wojny Światowej i centralnego obrazu, 
rysunek na kartonie lawowany tuszem i podmalowany akwarelą.
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Januszowi Szpytowi – malarzowi i  rzeźbiarzowi, który dla salezjanów z  Inspek-
torii św. Wojciecha wykonał już szereg realizacji2. W marcu 2012 r., po konsulta-
cjach z  piszącym te słowa, artysta przedstawił szkicowy projekt nowej aranżacji 
ołtarza (il. 2), który został zatwierdzony do realizacji. Zaplanowany nowy wystrój 
ołtarza zrealizowano w  dwóch etapach. W  kwietniu 2012  r. został zamontowany 
nowy obraz w centrum nastawy oraz antepedium z osadzoną w jego centrum urną 
z  kamieniami z  Bloku 28, które przekazało muzeum KZ-Gedenkstätte Dachau  
(il. 3)3. Poświęcenia obrazu i antepedium dokonał ks. Inspektor Marek Chmielewski  
21 kwietnia 2012 r. – na zakończenie obchodów 90-lecia przybycia salezjanów do 
Lądu. W urnie został umieszczony dokument upamiętniający to wydarzenie oraz 

2 Można tu wymienić m.in.:  rzeźbę i malarstwo w kaplicy Dobrego Pasterza w WSD w Lądzie 
(2008 r.); wystrój kaplicy w domu zakonnym przy parafii św. Jana Bosko w Pile (2009 r.); wystrój kaplicy 
w domu prowincjonalnym Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii św. Wojciecha w Pile (2010 r.); wy-
strój kaplicy w Salezjańskim Gimnazjum w Koninie (2010 r.); wystrój kaplicy w domu zakonnym przy 
parafii św. Jana Bosko w Szczecinie. Twórcą koncepcji artystycznej i ikonograficznej oraz wytycznych 
projektowych w/w realizacji był ks. Janusz Nowiński.

3 Kamienie z Bloku 28 zostały pozyskane staraniem ks. Jarosława Wąsowicza. Na licu urny jest 
wygrawerowany krzyż oraz napis: DACHAU / Blok 28, pod napisem umieszczony jest emaliowany 
czerwony trójkąt z  literą P – znak, jakim w  obozie byli oznaczeni na pasiaku więźniowie-kapłani. 
Wyjęty z  nastawy obraz św. Franciszka z  Asyżu, po konserwacji, będzie eksponowany na jednej ze 
ścian kościoła.

Il.3. Środkowa część nowego antepedium ołtarza z  centralnie umieszczoną urną z  kamienia-
mi z  Bloku 28 obozu w  Dachau; drewno rzeźbione, srebrzone i  złocone, realizacja Janusz Szpyt.  
Fot. J. Nowiński.
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ideę dedykacji ołtarza męczennikom 
II wojny światowej4.

Drugi, końcowy etap realizacji 
nowego wystroju ołtarza Męczenników  
II Wojny Światowej rozpoczęła grun-
towna konserwacja i  renowacja jego 
barokowej nastawy. Prace konserwator-
skie przeprowadziła w 2013 r. pracownia  
dr hab. Ewy Roznerskiej z Torunia. Po-
wierzchnie nastawy i akantowych orna-
mentów zostały oczyszczone z  przema-
lowań i  wyzłocone. Podczas prac przy 
figurach aniołów okazało się, że ich ra-

4 Tekst dokumentu: A.M.D.G. Od 6 sty-
-cznia 1940 r. do 28 października 1941 r. nie-
mieccy okupanci zamienili klasztor i  kościół 
w  Lądzie na obóz-więzienie dla polskiego 
duchowieństwa. Wśród 152 więźniów lądz-
kiego obozu był ks. biskup Michał Kozal oraz 
wspólnota salezjanów z Lądu, z ks. dyrektorem 
Franciszkiem Miśką na  czele. W  tym okre-
sie lądzka świątynia i  klasztor stały się świad-
kiem okrutnego poniżania godności człowieka 
przez niemieckiego okupanta, a  jednocześnie 
heroicznego świadectwa wiary w  Boga złożo-
nego przez błogosławionego Biskupa Kozala 
i  jego towarzyszy. Postawa ich życia była po-
twierdzeniem zwycięstwa miłości nad nie-
nawiścią. Większość więzionych księży i  kle-
ryków wywieziono z  Lądu do obozu zagłady 
w  Dachau, gdzie wielu z  nich poniosło śmierć. 
Z  tego grona, oprócz ks. bpa Michała Koza-

la, Jan Paweł II wyniósł na ołtarze jako błogosławionych kapłanów: ks.  Henryka Kaczorowskiego, 
ks. Franciszka Drzewieckiego, ks. Józefa Straszewskiego, ks. Michała Oziębłowskiego i  ks. Mi-
chała Woźniaka – wielkiego dobrodzieja salezjanów, oraz alumnów seminarium włocławskiego:  
kl. Tadeusza Dulnego i kl. Bronisława Kostkowskiego. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny sługi bo-
żego ks. Franciszka Miśki. Dla upamiętnienia ich męczeństwa i  heroicznego świadectwa złożone-
go Chrystusowi poświęcony został ten ołtarz, wzniesiony w lądzkiej świątyni w latach 20. XVIII w. 
Działo się to dnia 21 kwietnia Roku Pańskiego 2012,  na zakończenie jubileuszu 90-lecia pobytu sale-
zjanów w Lądzie,  gdy na Stolicy Piotrowej zasiadał Benedykt XVI, generałem Towarzystwa Salezjań-
skiego był ks. Pascual Chàvez Villanueva, prowincjałem Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha 
ks. Marek Chmielewski, ekonomem Inspektorii ks. Witold Drzyzgiewicz, dyrektorem Salezjańskiej 
Wspólnoty i  Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w  Lądzie ks. Ryszard Sadowski, pro-
boszczem parafii Ląd ks. Piotr Przyborski. Obraz lądzkich męczenników oraz antepedium ołtarza 
wykonał prof. Janusz Szpyt przy współpracy ks. Janusza Nowińskiego – Kustosza Zabytków Dawne-
go Opactwa w Lądzie. W antepedium została umieszczona urna z kamieniami z obozu koncentra-
cyjnego w Dachau z Bloku 28, gdzie niemieccy naziści więzili polskich kapłanów (Salezjanie Księdza 
Bosko Inspektorii pw. św. Wojciecha).

Il. 4. Ołtarz Męczenników II Wojny Światowej 
w Lądzie w 2013 r., akantowa nastawa i rzeźby po 
konserwacji. Fot. J. Nowiński.
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miona i część torsów – zapewne podczas renowacji w 1901 r. – przysłonięto udrapo-
waną tkaniną, a całość postaci aniołów wyzłocono (il. 1). Konserwatorzy usunęli wtór-
ne nawarstwienia, przywracając figurom aniołów ich pierwotną formę i kolorystykę. 
Momentem zamykającym prace nad nowym wystrojem ołtarza było zamontowanie 
w  jego zwieńczeniu obrazu z  przedstawieniem „Poznańskiej Piątki”, który – zgod-
nie z  przedstawioną wyżej koncepcją – namalował w  kwietniu 2013 r. Janusz Szpyt  
(il. 4). Fundatorem obrazu był Prymas Polski Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński 
Józef Kowalczyk, on też dokonał poświęcenia odnowionego ołtarza z  jego  nowym 
wystrojem 28 października 2013 r.

2. Dominus regit me. Psalm 23 

Jak już wspomniałem we wstępie, poświęceniu ołtarza Męczenników II Woj-
ny Światowej w Lądzie 28 października 2013 r. towarzyszyło prawykonanie utwo-
ru Dominus regit me. Psalm 23 skomponowanego na tę okoliczność przez Pawła 
Łukaszewskiego – cenionego w  Europie i  poza jej granicami kompozytora, koja-
rzonego zwłaszcza jako twórca muzyki religijnej. Jako kustosz lądzkich zabytków 
i  osoba bezpośrednio zaangażowana w  realizację wystroju ołtarza Męczenników 
II Wojny Światowej podjąłem inicjatywę uświetnienia uroczystości poświęcenia 

Il. 5. Strona tytułowa i  pierwsza strona partytury utworu Dominus regit me. Psalm 23 Pawła Łuka-
szewskiego. Fot. z archiwum autora.



164 KS. JANUSZ NOWIŃSKI SDB

nowego ołtarza w lądzkiej świątyni wykonaniem utworu skomponowanego na tę 
okazję. Zamawiając ten utwór u  Pawła Łukaszewskiego, kierowałem się obecną 
w Kościele od wieków tradycją, zgodnie z którą solemnym ceremoniom liturgicz-
nym i  wydarzeniom o  doniosłym znaczeniu towarzyszyła odpowiednia oprawa 
muzyczna, a splendor służby Bożej w świątecznym dniu bardzo często podkreślało 
i upamiętniało dzieło muzyczne napisane specjalnie na taką okoliczność. Od po-
czątku byłem przekonany, że najodpowiedniejszą treść dla planowanego na lądzką 
uroczystość utworu niesie w swoim przesłaniu Psalm 23.

Psalm 23 (Pan jest moim Pasterzem) jest psalmem chrześcijańskiej nadziei 
i optymizmu płynących z wiary w obecność i opiekę Chrystusa-Dobrego Pasterza. 
Został wybrany na uroczystość poświęcenia ołtarza Męczenników II Wojny Świa-
towej ponieważ jest modlitwą-świadectwem zwycięstwa dobra nad złem, a  takie 
zwycięstwo stało się udziałem męczenników czczonych w Lądzie. Dla salezjanów, 
kontynuujących tradycję swojego założyciela św. Jana Bosko, Dobry Pasterz jest 
obrazem Chrystusa, który zwycięża łagodnością i  darem z  samego siebie i  jest 
obecny w  ich życiu jako Miłość Ofiarna i  Troskliwa (Konstytucje 1986, art. 11: 
Chrystus Ewangelii źródłem naszego ducha). 

Podczas pierwszej rozmowy z Pawłem Łukaszewskim na temat mającego po-
wstać utworu, 12 lutego 2013 roku w Warszawie, przedstawiłem mu ideę planowanej 
w  Lądzie uroczystości, a  także, w  jej kontekście, teologiczną wymowę Psalmu 23. 
Kompozytor zgodził się napisać utwór w  oparciu o  tekst psalmu i  zaproponował, 

6. Prawykonanie utworu Dominus regit me. Psalm 23 Pawła Łukaszewskiego w Lądzie 28 paździer-
nika 2013 r. Na fotografii Łukasz Kocur (baryton) i  zespół muzyków Filharmonii Poznańskiej.  
Fot. z archiwum autora.
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aby był to tekst łaciński. Ustaliliśmy, że będzie to tekst w  wersji Wulgaty, a  zatem 
taki, jakim posługiwali się w liturgii i modlitwie lądzcy męczennicy; sama kompo-
zycja powinna być radosna, pogodna w brzmieniu (ostatecznie została skompono-
wana w  pogodnej tonacji C-dur). W  Wielki Piątek, 29 marca 2013 r., kompozytor 
przekazał mi gotową partyturę utworu, która z jego dedykacją trafiła do Archiwum 
Inspektorii św. Wojciecha w  Pile5. Na stronie tytułowej partytury, zgodnie z  moją 
sugestią, znalazł się szkic projektowy obrazu „Poznańskiej Piątki” autorstwa Janu-
sza  Szpyta – obraz ten znajduje się w  zwieńczeniu ołtarza Męczenników II Wojny 
Światowej (il. 5). Strona tytułowa utworu zawiera również jego oficjalną dedykację: 
„Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha  /  na uroczystość poświę-
cenia ołtarza Kapłanów-Męczenników II Wojny Światowej / i  „Poznańskiej Piątki” 
w kościele w Lądzie nad Wartą / 2013”6. Utwór Dominus regit me, Psalmus 23 został 
skomponowany na baryton i  zespół instrumentalny w  składzie: 2 oboje, 3 altówki,  
2 wiolonczele i kontrabas; trwa około 7,5 minuty.

W rozmowie po zakończeniu pracy nad utworem Paweł Łukaszewski tak ko-
mentował jego powstanie: „Włożyłem w  ten utwór dużo serca i  mam nadzieję, 
że się spodoba. Jest radosny, tak jak zamierzyliśmy na wstępie. Wczytywałem się 
w każde słowo psalmu, szukając jego brzmienia w muzyce. Partia barytonu to jak 
głos jednego z  tych księży więzionych w  Lądzie, który składa radosne świadec-
two swojej wiary mimo tego wszystkiego, co go spotkało złego... Górująca nad 
smyczkami partia obojów to radosny akcent, a zarazem stylizacja brzmienia mu-
zyki dawnej. Utwór powinien bardzo dobrze zabrzmieć w  barokowym wnętrzu 
lądzkiej świątyni”.

Do prawykonania utworu ks. dr Ryszard Sadowski – ówczesny Rektor Wyż-
szego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w  Lądzie, zaprosił 
muzyków Filharmonii Poznańskiej. Skład zespołu zaproponował Dyrektor Filhar-
monii Wojciech Nentwig: Łukasz Kocur – baryton, Tomasz Gubański – obój, Piotr 
Maćkowiak – obój, Dominik Dębski – altówka, Karolina Lewińska-Bąk – altówka, 
Przemysław Mrowiński – altówka, Maria Liszkowska-Sikorska – wiolonczela, Józef 
Czarnecki –  wiolonczela, Szymon Guzowski – kontrabas (il. 6). Paweł Łukaszew-
ski uczestniczył w  uroczystości poświęcenia ołtarza i  poprowadził próbę zespołu 
w lądzkim kościele w dniu prawykonania skomponowanego przez siebie utworu.

5 Kopię partytury otrzymałem także jako zamawiający utwór wraz z dedykacją kompozytora: 
„Drogiemu Księdzu Januszowi Nowińskiemu z wdzięcznością za zamówienie tej nowej kompozycji, 
serdecznymi pozdrowieniami i przyjaźnią. Paweł Łukaszewski. Warszawa, 10 maja 2013”.

6 Zobowiązanie do umieszczenia na partyturze utworu informacji o takiej treści zawierał Pa-
ragraf 4. Umowy na skomponowanie utworu, jaką kompozytor zawarł z Towarzystwem Salezjańskim 
reprezentowanym przez ks. Janusza Nowińskiego w dniu 15 lutego 2013 r. Umowa znajduje się w Ar-
chiwum Inspektorii św. Wojciecha w Pile. 
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3. Post scriptum historii

Dzieła sztuki wprowadzone do przestrzeni kultury i zaistniałe w świadomo-
ści społecznej zaczynają w nich żyć swoim własnym życiem. Stają się też źródłem 
inspiracji dla różnorakich działań, w  tym także dla nowych dzieł. Przedstawiona 
powyżej historia powstania ołtarza Męczenników II Wojny Światowej oraz utworu 
Dominus regi me. Psalm 23 znalazła w krótkim czasie swoje osobliwe post scriptum 
w postaci nowych dzieł zaistniałych w ich kontekście.

Nowy obraz „Poznańskiej Piątki”, który pojawił się w  zwieńczeniu nastawy 
lądzkiego ołtarza od razu zyskał szerokie uznanie. Dodatkową okazją do jego po-
pularyzacji stał się efektowny folder prezentujący historię lądzkich męczenników 
wraz z  dedykowanym im ołtarzem i  obrazami7. W  styczniu 2014  r., na zlecenie 
Inspektoratu (zarząd prowincji) Towarzystwa Salezjańskiego w Pile, Janusz Szpyt 
wykonał replikę obrazu „Poznańskiej Piątki”, tym razem w formacie prostokątnym 
80 x 60 cm. Obraz ten towarzyszył prezentacji poznańskich męczenników i  pro-
mocji ich kultu na Kapitule Generalnej Towarzystwa Salezjańskiego w  Rzymie 
12 marca 2014  r., po czym został wręczony przełożonemu generalnemu salezja-
nów ks. Ángelowi Fernándezowi Artime. Dla tego samego zamawiającego Janusz 
Szpyt wykonał jeszcze dwie repliki prostokątnej wersji obrazu. Jedna z nich została 
umieszczona w kaplicy salezjańskiego domu zakonnego pw. bł. Poznańskiej Piąt-
ki w  Koninie, druga w  kaplicy Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w  Pile. 
Popularność prezentowanego w  Lądzie obrazu „Poznańskiej Piątki” sprawiła, że 
zaczął być reprodukowany w publikacjach promujących osoby i kult młodych mę-
czenników z Poznania8.

Wiosną 2014 r. Paweł Łukaszewski zwrócił się do mnie z prośbą o wyrażenie 
zgody na włączenie utworu Dominus regit me. Psalm 23 do partytury komponowa-
nego właśnie Requiem, które przygotowuje dla Presteigne Festival w Walii (Wielka 
Brytania). Zgodę tę otrzymał, i kompozycja powstała na lądzką uroczystość stała 
się trzecią z dziesięciu części utworu9. Requiem Pawła Łukaszewskiego zostało wy-
konane po raz pierwszy na festiwalu w Presteigne 20 sierpnia 2014 r. Dzieło „[...] 
zachwyciło publiczność liryzmem, medytacyjną narracją, ale także optymizmem 
i  wyłaniającą się z  pogodnych współbrzmień nadzieją. [...] Krytyk The Guardian 
[Rian Evans – JN] zanotował: «poruszyły do głębi zwłaszcza części solowe, Pie Jesu 

7 Folder z serii promującej zabytki kościoła w Lądzie (w formacie B5, po złożeniu), jest zatytu-
łowany: Ląd. Kościół Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja. Ołtarz Męczenników II wojny światowej; 
został wydany w wersji polskiej i angielskiej przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorię pw. św. Woj-
ciecha; autorem tekstu i koncepcji jest ks. Janusz Nowiński przy współpracy Sławomira Krajewskiego 
– twórcy projektu graficznego publikacji.

8 Można tu wymienić m.in. różne wersje kalendarzy oraz serię obrazków z  modlitwą do Po-
znańskich Męczenników.

9 Trwające ok. 55 minut Requiem składa się z dziesięciu części: Requiem aeternam, Kyrie, Psalm 
23, Alleluia, Pie Jesu, Sanctus, Agnus Dei, Lux aeterna, In paradisum, Libera me; zostało zinstrumen-
talizowane w dwóch wersjach: na zespół instrumentalny i na orkiestrę symfoniczną.
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na sopran (Rachel Nicholls) i Psalm 23 na baryton (Christopher Foster)», publicz-
ność zaś [...] nazwała utwór «świetlistym Requiem»” (Cichy 2014).

Premiera Requiem w  Polsce miała miejsce w  Filharmonii Krakowskiej  
30 października 2014  r. Również i  w  tym wykonaniu krytycy zwrócili uwagę na 
wyjątkowe walory i  optymistyczny wydźwięk kompozycji Psalmu 23: „Pięknie 
w tym dziele wybrzmiewają również pełne zaufania fragmenty Psalmu 23 (Domi-
nus regit me) śpie wane przez baryton solo z towarzyszeniem orkiestry” (Bębenek 
2016, 191). Partytura Requiem została wydana drukiem w  2014 r. przez Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne (Łukaszewski 2014).
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Summary

After the German failure in the Battle of Stalingrad in 1943, Germans ordered organization 
of sport competitions in concentration camps. The idea was also implemented in KL Dachau where 
regular soccer matches were organized. Polish clergy prisoners took part in those sport events. The 
clergymen used it as an opportunity to remind themselves as well as the other prisoners that they 
were not only numbers destined to slave work and eventual extermination but human beings en-
dowed with spiritual power and dignity. A few among the clergymen, thanks to their sporting and 
moral stance, became exemplars for the other prisoner comrades. They were able to inspire them 
with faith and hope for survival in the unhuman conditions of the German death camps.

Keywords: World War II, concentration camps, KL Dachau, football

Streszczenie

Po klęsce wojsk niemieckich pod Stalingradem w 1943 roku, Niemcy zarządzili organizowanie 
rozgrywek sportowych w obozach koncentracyjnych. Tak stało się też w KL Dachau. Funkcjonowały 
tu regularne rozgrywki ligowe piłki nożnej. Polscy duchowni – więźniowie wzięli w  nich udział. 
Duchowni wykorzystali tę okazję, aby przypomnieć sobie i  innym więźniom, że nie są tylko nu-
merami przeznaczonymi do niewolniczej pracy, a  ostatecznie do fizycznej likwidacji, ale pełnymi 
wewnętrznej siły ducha i  godności istotami ludzkimi. Kilku spośród duchownych poprzez swoją 
sportową i  moralną postawę stało się punktem odniesienia dla innych współtowarzyszy niedoli. 
Potrafili tchnąć wiarę i  wzmocnić nadzieję na przetrwanie w  nieludzkich warunkach niemieckich 
obozów zagłady.

Słowa kluczowe: II wojna światowa, obozy koncentracyjne, KL Dachau, piłka nożna

1  Ks. dr Jacek Brakowski SDB – salezjanin; dr historii, rzeczoznawca MEN ds. podręczników 
szkolnych z historii; zajmuje się historią salezjanów w Polsce, martyrologią duchowieństwa polskiego 
w czasie II wojny światowej, historią Kościoła w PRL oraz naukami pomocniczymi historii. E-mail: 
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Wstęp

W pierwszej części artykułu przedstawione zostały okoliczności zorganizowania 
rozgrywek piłki nożnej w KL Dachau, a także opis meczu pomiędzy drużynami polskich 
i niemieckich duchownych, w którym zwycięstwo odnieśli Polacy. Ten „mecz otwarcia” 
międzynarodowych potyczek drużyn piłkarskich stał się także zaczątkiem funkcjono-
wania w  KL Dachau lig piłkarskich. Funkcjonowały one naturalnie w  ograniczonym 
zakresie. Mecze piłkarskie, głównie ze względu na masowy charakter tej dyscypliny 
sportu,  stały się jednak dla więźniów tego obozu niezwykłą okazją nie tylko do rywali-
zacji sportowej, ale także do wspólnych spotkań, poczucia solidarności i podtrzymania 
ludzkiej godności w nieludzkich warunkach stworzonych przez niemieckich oprawców.

W tej części artykułu, zarówno na podstawie opracowań, jak i źródeł archiwal-
nych, zaprezentowane zostaną drużyny, które brały udział w rozgrywkach piłkarskich 
w KL Dachau w latach 1943-1944. Opisany zostanie także system przeprowadzania 
rozgrywek, punktacja i czas rozgrywania poszczególnych spotkań piłkarskich. Spo-
śród licznego grona uczestników tych zawodów sportowych na wyróżnienie z całą 
pewnością zasługiwali dwaj duchowni. Wyróżniali się oni nie tylko umiejętnościami 
sportowymi, ale także takimi przymiotami ludzkimi, które uczyniły z  nich najbar-
dziej kojarzone z  rozgrywkami piłki nożnej w  KL Dachau osobowości wśród du-
chownych. Dlatego też rzetelność historyczna domaga się zaprezentowania ich syl-
wetek, co zostanie uczynione w ostatniej części niniejszego tekstu.

1. Ligi piłkarskie w KL Dachau

Nie ma wątpliwości, że na terenie obozu koncentracyjnego Dachau od lata 1943 
roku funkcjonowała regularna liga piłkarska. Mecze rozgrywano w niedzielne popołu-
dnia na przygotowanym wcześniej boisku. Ze wschodniej części palcu apelowego, przy 
blokach rewirowych, więźniowie usunęli kamienie i żwir, nawieziono ziemi, usypano linie 
boiska, które utworzyły prostokąt, a następnie przygotowano bramki, które powleczone 
zostały siatką wykonaną z drutu metalowego (Musioł 1971, 230; Jeż 1992, 86; Korszyński 
1985, 108). Najprawdopodobniej na każde spotkanie wyznaczano sędziego. Niewiele jest 
danych na temat strojów zawodników. Według relacji ks. bpa F. Korszyńskiego i o. A. Ma-
tury, zawodnicy występowali w przygotowanych wcześniej jednolitych strojach, choć nie 
wiadomo, czy wszystkie drużyny takie stroje posiadały (Matura 1985, 15). Jeżeli chodzi 
o drużyny piłkarskie, to formowały się one zazwyczaj w ramach bloków, w których miesz-
kali więźniowie, bądź też komand roboczych, które stanowili. W opracowaniach i wspo-
mnieniach wymieniane są drużyny pod nazwami: „Szesnastka”, w której grało najwięcej 
Polaków2 (Musioł 1971, 230; Kozłowiecki 1995, 463), „Kuchnia”, w  skład której wcho-
dzili Niemcy i Luksemburczycy, „Kantyna”, w której przeważali Niemcy, „Dwudziestka”, 

2 W skład tej drużyny wchodzili (podani tylko z nazwiska): Łoś, Żyła, Kraska, Łata, Majewski 
(u ks. abp. Kozłowieckiego ps. „Komar”, a u. T. Musioła występuje jako nazwisko „Komar”), Grochal, 
Zięba (lub Ziemba), Mrozowski, Balcer, Kaczmarek, Stachańczuk, Oblicki, Szczepański, Pilarski, 
Masłowski, Wosiński. 
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w której grali Holendrzy i Czechosłowacy, czyli „Czesi”, oraz „Jugosłowianie”. Była także 
drużyna reprezentująca kolumnę roboczą Deutsche Ausrüstungswerke (DAW), „W.B.”, 
w  której grali więźniowie zatrudnieni w  przedsiębiorstwie „Wirtschaftsbetriebe”3 (Ma-
tura 1985, 16; Musioł 1971 , 230). Możliwe były też transfery zawodników pomiędzy 
drużynami czy nawet fuzja drużyn. Ponieważ poziom gry poszczególnych drużyn pił-
karskich był bardzo zróżnicowany, dlatego też z upływem czasu wyłonione zostały dwie 
ligi: „B – klasa” i „A – klasa” (Matura 1985, 16; Kozłowiecki 1995, 463).

Niezwykle cennym źródłem odnoszącym się do rozgrywek piłki nożnej w KL Da-
chau są adnotacje w notatniku obozowym kl. Wiktora Jacewicza4 (Brakowski 2015, 193-
211). Zapisy te w dużej mierze zdają się potwierdzać dane odnośnie do rozgrywek piłki 
nożnej w KL Dachau ze wspomnień i opracowań. Wnoszą także nowe informacje. Otóż 
w swoim notatniku obozowym kl. Jacewicz zamieścił dwie tabele rozgrywek piłki noż-
nej wraz z odnotowanymi w nich wynikami spotkań. Ponadto, na kolejnych stronach 
notatnika zamieszczone zostały rozpiski dotyczące kolejności rozgrywanych spotkań 
poszczególnych drużyn. Niestety na żadnej z tabel, ani też rozpisek, nie widnieje data 
konkretnych spotkań. Natomiast nad jedną z tabel umieszczony został napis: «Tabela 
rozgrywek „A” klasy „Lato 1944”» (ASIP ZW/WJ/NO, p. 25, 27, 28, 28A). Z kolei, przy 
jednej z rozpisek poszczególnych gier zamieszczony został rozkład godzinowy poszcze-
gólnych meczów (ASIP ZW/WJ/NO, p. 28A). 

Dla zilustrowania treści zapisów dotyczących rozgrywek piłki nożnej w KL Da-
chau warto przytoczyć w tym miejscu oryginalne zapisy. Przy pierwszej tabeli, która 
nie została opisana, znajduje się następujące zestawienie kolejności rozgrywanych spo-
tkań piłkarskich pomiędzy poszczególnymi drużynami wraz z podanymi wynikami:

„ I   18 – 4 -   1:2
II  18 – 6 -  3:1
III  18 – „Mess” -  0:3
IV  18 – K -  1:1
V  18 - 16 - 1:1
VI  18 – F -  6:1
VII 18 – M - 0:3
VIII 18 – Sch. - 1:2
IX  18 – Plan - 2:8
X  18 – K -  2:1
XI  18 – 6 -  1:0
12.  18 – P. -  (brak wyniku)”5 (ASIP ZW/WJ/NO, p. 25).

3 „Deutsche Wirtschaftsbetriebe” – działało na zasadzie dużej spółki holdingowej, która wyko-
rzystywała do pracy więźniów obozów koncentracyjnych w różnych gałęziach produkcyjnych: kamie-
niołomy, cementownie, cegielnie, materiały budowlane, druk książek, zakłady farmaceutyczne, meblar-
stwo (stolarnie), ceramika czy wody mineralne. Inicjatorami tego „holdingu” byli szef biznesowy SS 
Oswald Pohl i dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Administracyjnego SS (WVHA) Georg Lörner.

4  O notatniku obozowym kl. Wiktora Jacewicza Autor pisał w szerszym kontekście w artykule 
zamieszczonym w „Seminare” (Brakowski 2015).

5 Cyfry rzymskie (a ostatnia arabska) podają kolejność rozgrywanych meczów. Dalej podane 
są drużyny rozgrywające dane spotkanie oraz jego rezultat. Interpretacja nazw drużyn będzie możli-
wa wyłącznie w oparciu o dalej przeprowadzone ustalenia.
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Rozpiska ta prawdopodobnie dotyczy tylko części spośród rozgrywanych 
kolejno spotkań. Z  zamieszczonej na tej samej paginie notatnika tabeli wynika, 
że w innej kolejce spotkań zostało rozegranych więcej meczy, jak również i to, że 
spektrum potykających się ze sobą drużyn jest odmienne. Dla zobrazowania róż-
nic pomiędzy zapisem zawartym w tabeli a rozpiską meczów zamieszczonej obok 
niej, tabela ta zostanie podana poniżej zgodnie z oryginalnym zapisem. 

Tab. 1. Tabela rozgrywek piłki nożnej (w oryginale bez opisu) zawarta w notatniku obozowym 
kl. W. Jacewicza.
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18 X 5:0 1:0 0:3 1:2 6:1 13:6 6 pk
4 0:5 X 0:3 1:2 2:1 0:5 3:16 2 pk
6 0:1 3:0 X 1:3 3:2 2:0 9:6 6 pk

Mess 3:0 2:1 3:1 X 4:1 1:0 13:3 10 pk
Schneid 2:1 1:2 2:3 1:4 X 2:1 8:13 4 pk

Feuer 1:6 5:0 0:2 0:1 1:2 X 7:11 2 pk
D.A.W. Sch* - - - - - - X -

Niestety, tabela ta sprawia problemy natury interpretacyjnej co do drużyn, 
które rozgrywały mecze, jak również co do stosowanych przez Autora notatnika 
ewentualnych elizji oraz pisowni. Jednak na podstawie zapisów można wniosko-
wać o  tym, jakie reprezentacje piłkarskie brały udział w  rozgrywkach6. Tabela ta 
stanowi też doskonałą ilustrację programowania, systemu rozgrywania meczów 
oraz punktacji. Każde zwycięstwo było premiowane 2 punktami, a za poniesioną 
porażkę nie przyznawano punktów. Z tabeli tej nie wynika natomiast, ile punktów 
przyznawano za remis, gdyż taki wynik nie został odnotowany. Zwyczajowo był 
to, według wówczas obowiązujących przepisów, 1 punkt. Jak wynika z tabeli, me-
cze rozgrywano systemem „każdy z każdym”, czyli wszystkie drużyny rozgrywały 
pomiędzy sobą spotkania. Najlepszą drużyną okazywała się naturalnie ta, która 
w trakcie całego cyklu rozgrywek zdobyła największą ilość punktów, co zaznaczo-
ne zostało w ostatniej kolumnie tej tabeli.

6 Nie ma wątpliwości, że liczby „18”, „4” i „6” to numery bloków mieszkalnych w KL Dachau. Nato-
miast nazwa „Mess” jest najprawdopodobniej skrótem od „Messerchmitt” (lub „Messerschmitty”), nazwa 
ta mogła odnosić się do reprezentacji pracowników zakładów Messerschmitta (Augsburg-Pfersee). Kolejne 
nazwy drużyn można zidentyfikować jako: „Schneider”, czyli „Krawcy”, „Feuer” (prawdopodobnie „Feu-
erwehr”), czyli „Strażacy”, oraz „D.A.W.”, czyli pracownicy przedsiębiorstwa Deutsche Ausrüstungswerke.

* Prawdopodobnie drużyna „D.A.W.” rozgrywała swoje spotkania, jednak ich wyniki nie zo-
stały zaliczone do ogólnej punktacji. Nie są znane przyczyny takiego stanu rzeczy. Może to świadczyć 
o  wycofaniu się tej drużyny z  rozgrywek lub dołączeniu się jej zawodników do innej reprezentacji, 
co było także praktykowane.

Źródło: ASIP ZW/WJ/NO, p. 25.
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Na paginie 27 znajduje się kolejna tabela, która opisana została jako «Tabela 
rozgrywek „A” klasy „lato 1944”»7 (Brakowski 2015, 209). Tabela ta zostanie zapre-
zentowana poniżej w zapisie oryginalnym.

Tab. 2. Tabela rozgrywek „A” klasy „Lato 1944” zawarta w notatniku obozowym kl. W. Jacewicza.
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1 Kuchnia x 2:1 2:1 2:0 3:1
2 W.B. 1:2 x 4:0 3:4 1:1 3:1
3 Kantina 1:2 X 3:0 2:5 0:1 3:0 0:2 2:1
4 B 16 0:2 0:3 X 2:0 0:0

5 Messer
Schmid 5:2 0:2 x 6:0 0:0 5:0

6 Block 18 1:3 0:4 1:0 0:6 x 3:5 2:1 0:0

7 Block 24 4:3 0:3 5:3 X

8 Plantaże 1:1 2:0 0:0 1:2 x 1:1

9 Revier 1:3 1:2 0:0 0:5 0:0 1:1 x

Źródło: ASIP, ZW/WJ/NO, p. 27.

Dzięki powyższej tabeli można łatwo zestawić drużyny, które rozgrywały swoje 
mecze w ramach klasy rozgrywkowej „A” w KL Dachau latem 1944 roku8. Jednocze-
śnie jest ona potwierdzeniem faktu istnienia zróżnicowanych klas rozgrywkowych 
piłki nożnej w tym obozie koncentracyjnym. Utrzymany został system prowadzenia 
rozgrywek piłkarskich. Na podstawie zapisów wnioskować można także o wyrówna-
nym poziomie gry poszczególnych drużyn. Nie odnotowano bowiem w tabeli wyni-
ków, które mogłyby świadczyć o dyskwalifikującej różnicy klas na niekorzyść którejś 
z drużyn, choć naturalnie któraś z nich musiała być najlepsza, a któraś najsłabsza. 

Na paginie 28 notatnika kl. W. Jacewicza zapisana została kolejność rozgrywania 
meczów w poszczególnych kolejkach rozgrywek. Nie ma wątpliwości, że dotyczą one 
tylko klasy rozgrywkowej „A”9 (ASIP ZW/WJ/NO, p. 28). Niezwykle interesujące są 
zapisy na paginie 28A, która stanowi luźną kartkę załączoną do notatnika obozowego 

7 Technicznie wykonana jest w sposób dbały i czytelny. Nie posiada ona kompletnego zapisu 
wyników wszystkich spotkań, stąd domniemywać należy, że nie zostały one rozegrane.

8 Wyszczególnione zostały drużyny bloków mieszkalnych: „16”, „18” i  „24”. „Kuchnia” to pra-
cownicy kuchni KL Dachau, „W.B” to komando pracujące w  Deutsche Wirtschaftsbetriebe, „Kanti-
na” (lub „Knatyna”), to drużyna składająca się przede wszystkim z Niemców pracujących w kantynie  
KL Dachau, „Messe” lub „MesserSchmid” to zapewne skrót od „Messerchmitt” (lub „Messerschmit-
ty”), „Plantaże” to komando pracujące na gospodarstwie rolnym SS prowadzonym w bezpośrednim są-
siedztwie obozu głównego KL Dachau, a „Revier” to reprezentacja pracujących w szpitalu obozowym.

9 W oryginalnym zapisie kolejność rozgrywania meczów została ujęta następująco:
„IV Ku – 16  M – 24  18 – K  (R – Pl)
V  Pl – 16       Ku – R WB – 24  M – K
VI  Ku – Ka  18 – R  Pl – WB              --------
VII  Pl – Kü  18 – M  WB – 16  R – 24
VIII 24 – 16  K – R  M – Kü              --------
IX  Pl – K       18 – 24  WB – M              R – 16
X  4 – Pl  16 – 18  24 – Kü              K – WB
       (P1 – 18)?”
Skróty drużyn należy interpretować według przytaczanych wcześniej zapisów (od pierwszych 

liter nazw drużyn).
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kl. W. Jacewicza. Oprócz podanego zestawienia drużyn rozgrywających swoje mecze, 
podanych wyników poszczególnych spotkań, widnieją również godziny rozgrywania 
poszczególnych meczów. Z zapisu tego wnioskować można, że mecze piłkarskie trwały 
nie więcej niż 40 minut, bowiem odległość czasowa pomiędzy zaplanowanymi mecza-
mi piłkarskimi wynosiła zazwyczaj ok. 40 minut. Zatem, najprawdopodobniej rozgry-
wano dwie połowy po 15 minut lub dwie połowy po 20 minut bez przerwy10 (ASIP 
ZW/WJ/NO, p. 28A; Musioł 1971, 145).

Odniesienie się do źródła, jakim jest notatnik obozowy kl. W. Jacewicza, daje 
znacznie pełniejszy obraz organizowania rozgrywek piłkarskich w KL Dachau. Po-
mimo, że adnotacje w  notatniku niekiedy nie dają się dobrze literalnie odczytać, 
to jednak z dużym prawdopodobieństwem można zinterpretować nazwy drużyn, 
system i czas gry, czego nie można ustalić na podstawie opracowań. 

W  latach 1943-1944 w  rozgrywkach piłki nożnej w  KL Dachau uczestniczyło 
łącznie kilkadziesiąt drużyn. Liczby tej nie sposób dokładnie oszacować, gdyż nazwy 
drużyn, a  nawet ich składy ulegały częstym modyfikacjom. Była to jednak „rozryw-
ka” ciesząca się dużą popularnością. Istniały również grupy kibiców sympatyzujących 
z poszczególnymi drużynami (Kozłowiecki 1995, 463). Niekiedy nawet spontanicznie 
organizowano mecze piłkarskie, które rozgrywano na przykład pomiędzy izbami po-
szczególnych bloków (Kozłowiecki 1995, 474-475). Zdarzały się sytuacje, w  których 
postawa zawodników poszczególnych drużyn charakteryzowała się zaciętością, a na-
wet brutalnością11 (Musioł 1971, 230; ASIP ZW/WJ/TP Ż1). Jednak chwile spędzone 
na boisku bądź wokół niego dawały wielu więźniom z całą pewnością chwile odpręże-
nia, a gdy dane im było poczuć smak zwycięstwa, krzepiły także ducha.

10 Zapisy na paginie 28A w  notatniku kl. W. Jacewicza z  KL Dachau są niekiedy trudne do 
szczegółowego odczytania. W oryginalnym zapisie:

„(?)  WB – (?) nieczytelne (Parafia) (?) 4:1
10.30 Messe – 18  1:1
12.45 Bl 22 – Freiland   0:4
13.30 Bl 12 – DaW  0:2
14.10 16 – 20    3:2
14.50 TeL – Feuerwehr   0:2
15.30 Bl 24 – Revier  0:0
16.10 Küche – Spiel Sp   3:2
16.50 Kantine – Bl 23   5:0
1730 Plantage – Schreiber(?)  2:0
18.10 6 – 14   1:2”
W tym zapisie pojawiły się nowe drużyny piłkarskie w stosunku do wymienionych poprzed-

nio. Są to: „Parafia”, „Freiland”, czyli „Wolny kraj” czy „Wolna ziemia”, i  „Schreiber”, czyli „Pisarze”. 
Niezidentyfikowana pozostaje nazwa „TeL”. Nazwa „Freiland” może być myląca. Było to jedno z naj-
cięższych komand roboczych w KL Dachau. Więźniowie wykonywali w nim przez wiele godzin prace 
ziemne. Często na przykład rąbali zamarzniętą ziemię, przekopywali trawniki, przy czym brodzili po 
kolana w wodzie i błocie, gdyż dużą część terenu stanowiło podłoże torfowe.

11 T. Musioł wspomina w swoim opracowaniu, że gdy w fazie pucharowej, w meczu pomiędzy 
drużynami „Bloku 16” a „Kuchnią”, Polaków (z „Szesnastki”) znoszono z połamanymi rękami, wów-
czas władze obozowe zabroniły dalszych gier. Ks. Jacewicz natomiast wspominał w swoim życiorysie, 
że po urazie ręki musiał zrezygnować z pracy poza obozem
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2. Indywidualności piłkarskie wśród polskich duchownych – więźniów 
KL Dachau

Świat sportu kieruje się własnymi zwyczajami, nieformalną obyczajowością, 
symboliką. Dotyczy to w sposób szczególny dyscypliny, jaką jest piłka nożna. Jed-
nym z elementów takiej sportowej subkultury jest szacunek i cześć wobec wyróż-
niających się sportowców. Bardzo wiele wskazuje na to, że w środowisku więźniów 
KL Dachau szczególną estymą darzeni byli dwaj duchowni-piłkarze. To właśnie 
ich nazwiska wymieniane są najczęściej przy okazji wspomnień o  rozgrywkach 
piłki nożnej w  obozie koncentracyjnym Dachau (Musioł 1971, 230; Najnigier 
1973, 238; Korszyński 1985, 108, 197; Matura 1985, 15; Jeż 1992, 86; Kozłowiecki 
1995, 440-441). Palma pierwszeństwa należała do napastnika, o. Antoniego Ma-
tury12 (AMONP ZW/TPAM, Niesłony AWM (mps), 1-14; Domagała 1957, 167; 
Jacewicz i Woś 1981, 405, 409, 416, 446), który ceniony był za niezwykle delikatną, 
techniczną grę, doświadczenie piłkarskie, a  nade wszystko za spełnianie pokła-
danych w  nim nadziei – bramkostrzelność. Ponieważ o. Matura wraz z  innymi 
więźniami pracował w  jednym z  działów przedsiębiorstwa „Wirtschaftsbetriebe”, 
dlatego też grał w drużynie znanej jako „W.B.” (Matura 1985, 16).

12 Wilhelm (Antoni) Matura, ur. 31 III 1912 r. w Świętochłowicach k. Chorzowa. Szkołę śred-
nią rozpoczął w Chorzowie w 1925 r. Po ukończeniu czterech klas gimnazjalnych wstąpił do junio-
ratu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu (1929-1932). Tam kontynuował edukację 
w zakresie szkoły średniej. 14 VIII 1932 r. ukończył juniorat i wstąpił do nowicjatu w Markowicach. 
Podczas rekreacji wyróżniał się jako bardzo dobry piłkarz. Pierwszą profesję złożył 15 VIII 1932 r. 
W latach 1933-1939 odbywał studia przewidziane formacją zakonną i kapłańską. Profesję wieczystą 
złożył 15 VIII 1936 r. w Obrze. Tam też przyjął 12 VI 1938 r. prezbiterat z rąk bpa Walentego Dymka. 
Po święceniach pozostał w  Obrze w  celu kontynuowania studiów teologicznych. Chciał pracować 
wśród wiernych obrządku grekokatolickiego i wiernych prawosławnych, dlatego też w 1939 r. został 
przydzielony do pracy w powstającej placówce w miejscowości Okopy na Kresach Wschodnich. Wy-
buch wojny oraz inwazja sowiecka 17 IX 1939 r. przekreśliły te plany. Po powrocie do Obry pozosta-
wał tam przez kolejne miesiące. 6 I 1940 r. został objęty aresztem domowym. Następnie przewieziony 
do Komorowa k. Wolsztyna (27 I 1940 r.), a później więziony w Lubiniu k. Kościana (do 22 V 1940 r.). 
Do KL Dachau przewieziony został 24 V 1940 r. i  otrzymał numer obozowy 22093. Od 2 VIII do 
8 XII 1940 r. był więźniem KL Gusen. Od tego czasu aż do wyzwolenia był więźniem KL Dachau. 
Znany był ze swojego patriotyzmu. Odmówił podpisania „volkslisty”. Przez większość pobytu w KL 
Dachau pracował w stolarni. W KL Dachau podjął także decyzję o zmianie imienia na Antoni, gdyż 
Wilhelm brzmiało germańsko. Po wyzwoleniu pracował wśród Polonii w Dalum k. Linzu. Powrócił 
do Polski 19 IX 1946 r. Ponieważ był dobrym lingwistą (znał dobrze j. łaciński i  j. niemiecki) oraz 
zdolnym muzykiem, dlatego też został skierowany jako wychowawca i wykładowca do pracy wycho-
wawczej w junioracie w Lublińcu (1946 i 1948-1952). Był także socjuszem mistrza nowicjatu w Mar-
kowicach (1946-1948). W 1952 r. został mistrzem nowicjatu w Obrze. W kolejnym roku rozpoczął 
pracę w Markowicach jako: profesor junioratu (1953-1962) i jako superior rektor Niższego Semina-
rium Duchownego (1962-1968). Następnie został kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej 
w  Kodniu (1969). W  Kodniu, gdzie spędził kolejne 28 lat swojego życia zakonnego, pełnił później 
wiele posług: wikariusza, członka rady wspólnoty zakonnej, spowiednika, założyciela i  dyrygenta 
chóru czy kapelmistrza orkiestry dętej. Zmarł 6 VIII 1997 r. w  szpitalu w  Białej Podlaskiej. Autor 
skorzystał również z  maszynopisu o. Niesłonego O. Antoni Matura (1912-1997). Przygotowany on 
został w ramach szerszego opracowania dotyczącego zmarłych oblatów.
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W  swoim opisie meczu pomiędzy polskimi i  niemieckimi duchownymi  
z 9 maja 1943 roku ks. abp Kozłowiecki tak opisywał grę znanego „Gulusia”: „[…] 
Teraz zaczyna się od razu wybijać Guluś Matura. Aż rozkosz patrzeć. Widać, że 
te zawody nie są mu pierwszyzną. Dobrze pracuje główką, a  swoimi krzywymi 
nogami zawija zwinnie i szybko, zmiata wszystkie prawie piłki spod nosa przeciw-
ników […] Piłka coraz częściej pod bramką niemiecką. Nagle! Jest! Siedzi!!! Guluś 
Matura wrypał jednego! […]” (Kozłowiecki 1995, 440-441).

Drugim spośród duchownych futbolistów, którzy cieszyli się ogromnym 
szacunkiem, był salezjanin, kl. Wiktor Jacewicz13 (ASIP ZW/WJ/TP; Brakowski 
2015, 194-195), który grał na pozycji obrońcy. Jako defensor musiał być zawod-
nikiem o  nieprzeciętnych umiejętnościach, intuicji, dynamice i  dobrych warun-

13 Wiktor Jacewicz, ur. 26 X 1909 r. w Sankt Petersburgu. Po śmierci ojca (1915) i powtórnym 
małżeństwie matki z Maciejem Matukiewiczem (1917) cała rodzina przeprowadziła się do Grajewa 
(od 1919). Po ukończeniu Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika (1928), kontynuował naukę w Pań-
stwowej Szkole Budowy Maszyn i  Elektrotechniki im. Hipolita Wawelberga i  Stanisława Rotwanda 
w  Warszawie. Tam odbył zasadniczą służbę wojskową w  pułku radiotelegraficznym (1930-1931). 
W  roku 1933 wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego w  Czerwińsku nad Wisłą. Pierw-
szą profesję zakonną złożył w  1934 r. Wykształcenie z  zakresu szkoły średniej uzupełnił, studiując 
jednocześnie filozofię w  Salezjańskim Studentacie Filozoficznym w  Marszałkach. Praktykę peda-
gogiczno-pastoralną odbył w  Szkole Rzemiosł w  Łodzi przy ul. Wodnej (1936-1938), a  następnie 
w  Gimnazjum Salezjańskim w  Aleksandrowie Kujawskim (1938-1939). Profesję wieczystą złożył  
22 VIII 1939 r. Aresztowany w Płocku 8 IV 1940 r. Więziony w Płocku, a następnie w obozie w Dział-
dowie. Do KL Dachau przewieziony 8 IV 1940 r. Otrzymał numer obozowy 3932. Od 26 V do 08 XII 
1940 r. był więźniem KL Gusen. Po powrocie do KL Dachau otrzymał nowy numer obozowy 21982. 
Uwolniony z obozu 29 IV1945 r. Po powrocie do Polski kontynuował studia teologiczne w Salezjań-
skim Instytucie Teologicznym, a  zarazem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w  Krakowie. 29 VI 1947 r. przyjął święcenia kapłańskie z  rąk bpa Stanisława Rosponda. W  latach 
1947-1955 pracował w  dziełach oświatowych, które próbowali po wojnie reaktywować salezjanie. 
W  latach 1956-1970 był proboszczem parafii Różańsko, a  następnie parafii Kaława (1970-1975) na 
terenie Ordynariatu Gorzowskiego. Przez rok pracował w Bytnicy (1975-1976). Od 1976 do 1985 r. 
pracował w Aleksandrowie Kujawskim. Zmarł 19 IV 1985 r. we Włocławku na skutek obrażeń, które 
odniósł podczas wypadku samochodowego pod Aleksandrowem Kujawskim. Jego pogrzeb odbył się 
22 IV1985 r. w Aleksandrowie Kujawskim.

Ks. W. Jacewicz zaangażował się w nurt pracy badawczej dotyczącej martyrologii duchowień-
stwa polskiego okresu II wojny światowej. W  1957 r., pod nazwiskiem Jan Domagała, opublikował 
książkę Ci, którzy przeszli przez Dachau (przygotowywał ją wraz z  Janem Domagałą). Od 1968 r., 
na prośbę prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, wraz z  ks. Janem Wosiem rozpoczęli pracę 
nad opracowaniem martyrologium duchowieństwa polskiego pod okupacją hitlerowską. Po śmierci  
ks. Jana Wosia (10 IV 1973 r.) kontynuował badania. Pracę badaczy uwieńczyło wydanie w  pięciu 
zeszytach Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 
w latach 1939-1945 w ramach serii wydawniczej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie zatytu-
łowanej Kościół katolicki na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. Ks. Jacewicz w 1979 r. na 
ATK w Warszawie uzyskał stopień naukowy doktora teologii w zakresie historii Kościoła. 

Ks. W. Jacewicz był przez wiele lat sekretarzem Komitetu Księży Polskich Byłych Więźniów 
Obozów Koncentracyjnych, który miał swoją siedzibę w  Kaliszu. Współredagował także „Biuletyn 
Informacyjny dla Księży Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego w Dachau”. 1 VII 1984 r. powo-
łany został na członka Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Pełniejsza wersja 
biogramu wraz z podaniem literatury zamieszczona jest w artykule Autora opublikowanym w „Se-
minare” 2015, nr 1.
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kach fizycznych, skoro ks. abp Kozłowiecki pisał: „[…] Nieocenione usługi oddaje 
Jacewicz w  obronie, nie dopuszczając do strzału na bramkę […]” (Kozłowiecki 
1995, 441). Natomiast ks. bp Ignacy Jeż tak wspominał grę o. Matury i kl. Jacewi-
cza: „[…] Pamiętam kilku księży, jak chociażby oblat Matura, który wspaniale grał 
technicznie, czy salezjanin Jacewicz, który wyróżniał się twardą grą, ale bardzo 
dobrą […]” (Jeż 1992, 86).

Zatem, alumn Jacewicz posiadał wszelkie niezbędne przymioty, jakimi po-
winien charakteryzować się dobry obrońca piłki nożnej. Ponadto, znany był jako 
współorganizator czy też odpowiedzialny za organizację całości rozgrywek piłki 
nożnej w KL Dachau. Formalnie za nadzorowanie wydarzeń sportowych odpowie-
dzialny był blokowy bloku 16 Maks Durner (Musioł 1971, 230). Jednakże zapiski 
w notatniku kl. W. Jacewicza wskazują na to, że najprawdopodobniej kierował on 
całą sferą organizacyjną rozgrywek piłki nożnej w  KL Dachau (Brakowski 2015, 
208). Kl. Jacewicz z  całą pewnością przez dłuższy czas grał w  drużynie „Revier”, 
o czym wspominał ks. bp Korszyński (Korszyński 1985, 197). Podczas gry w piłkę 
nożną odniósł on także kontuzję ręki. Spowodowało to konieczność zmiany wyko-
nywanej pracy (ASIP ZW/WJ/TP Ż1).

Oprócz przymiotów sportowych duchowni więźniowie KL Dachau, którzy stali 
się „gwiazdami” rozgrywek piłki nożnej, prezentowali także wysoki poziom moral-
ny. „Guluś” Matura znany był ze swojej pogody ducha, życzliwości i niezłomnego pa-
triotyzmu. Pięknie jego postawę pod tym względem charakteryzuje w swojej książce 
Bronisław Najnigier: „[…] Inny znów Polak, ze Śląska, popularny piłkarz „Guluś” 
(gniewał się, gdy go nazywano według metryki Wiluś i przybrał sobie imię: Antoni) 
Matura pobił swoisty rekord. Wzywano go do Kicka co najmniej dziesięć razy. Ma-
tura znał dobrze niemiecki, był wykształcony, inteligentny […] w szermierce słow-
nej nie dał się więc prowokować i łapać za słówka. Podpisania deklaracji odmawiał 
stanowczo. W czasie generalnego szturmu, właśnie gdzieś latem 1943 roku, skłonny 
był ewentualnie podpisać zobowiązanie do lojalnego zachowania się i respektowania 
norm prawnych, prosił tylko, by – jako Polak i  duchowny – mógł wypełniać swo-
je obowiązki duszpasterskie wśród Polaków. Przesłuchujący nie mogli sobie z  nim 
poradzić. Zameldowali więc Redwitzowi, który wezwał „Gulusia” na rozmowę. Po 
krótkiej szermierce słownej „papa” Redwitz zniecierpliwił się i zapytał krótko:

- Więc nie chcesz być Niemcem?
- Nie. Byłem i jestem Polakiem – usłyszał w odpowiedzi.
Popatrzył na Maturę, podumał, wreszcie machnął ręką i huknął:
- A więc zmykaj!
Na tym szczęśliwie się skończyło. Tak więc popularny piłkarz, dobry kolega, 

„fararz” z  zawodu, zamiłowania i  zachowania obronił i  zachował swą przynależ-
ność narodowościową. Dumnie potem obnosił swe „P” na czerwonym trójkącie 
[…]” (Najnigier 1973, 238-239).

 Z kolei kl. W. Jacewicz znany był, oprócz wyczynów na boisku piłkarskim, 
także ze swojej fachowej wiedzy technicznej (Najnigier 1973, 304; Brakowski 2015, 
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200-202), uczynności, troski o chorych oraz udziału w tajnym życiu religijnym na 
terenie KL Dachau. Jego postawę tak opisał w swoich wspomnieniach ks. bp Fran-
ciszek Korszyński: „[…] Chlubnie dał się poznać ze swej uczynności, pomagając 
starszym i słabszym w pracy i przy noszeniu kotłów. Lecz najchlubniej zapisał się 
w pamięci chorych leżących na rewirze, bo należąc do rewirowej drużyny sporto-
wej i mając dlatego łatwy wstęp na rewir, chodził do chorych, pocieszał ich, zanosił 
im pożywienie i lekarstwa, a przede wszystkim Pana Jezusa Eucharystycznego. Był 
jednym z najgorliwszych Tarsycjuszów obozu. A kiedy został pisarzem i w końcu 
blokowym bloku 30, z  całym poświęceniem otaczał mieszkających tam „zarażo-
nych” iście samarytańską opieką […]” (Korszyński 1985, 197).

 Zarówno o. A. Matura, jak i  kl. W. Jacewicz, dwaj szczególni duchowni- 
sportowcy, stanowili z  całą pewnością swoisty punkt odniesienia dla współwięź-
niów w  KL Dachau (Brakowski 2015, 210). Żyjąc w  nadzwyczaj ekstremalnych 
warunkach, stworzonych przez oprawców w  obozie koncentracyjnym, byli oni 
znakami pochodzącego od Boga optymizmu i zachowania w sobie godności dziec-
ka Bożego.

Zakończenie

Od czasów starożytnych zmagania na sportowych arenach wzbudzały duże za-
interesowanie widzów, podziw dla sprawności ciała, ale także hartu ducha oraz woli 
współzawodnictwa i  odniesienia zwycięstwa nad własnymi ograniczeniami. Rywali-
zacja sportowa jest także płaszczyzną ludzkiego życia, w której zaobserwować można 
cały wachlarz zarówno ludzkich cnót, jak i wad. Wielu sportowców budzi swoim zaan-
gażowaniem oraz mistrzostwem w danej dyscyplinie sportu podziw, szacunek i chęć 
naśladownictwa. Podobnie działo się również wśród więźniów KL Dachau. Piłka noż-
na stała się dla wielu więźniów swoistą strefą wolności, w  której mogli oni oderwać 
swoje serca i umysły od gehenny życia w obozie koncentracyjnym, wzbudzić poczucie 
jedności oraz dumy w  wymiarze osobistym i  narodowym. To pozwalało z  kolei na 
wzbudzenie w uczestnikach sportowych wydarzeń, zarówno graczach, jak i widzach, 
nadziei na przetrwanie tego tragicznego czasu. Być może w  wielu spośród kacetow-
ców dzięki piłce nożnej wzmogły się realnie siły do walki o przeżycie. Dewiza łacińska 
Anima sana in corpore sano w całej pełni potwierdziła tu swoją autentyczność. W tym 
przypadku można by także tę maksymę nieco odmiennie sparafrazować: „Przez zdro-
wego ducha ku przetrwaniu ciała”. To właśnie niezłomność ducha duchownych-spor-
towców, umiłowanie radości życia, dobroć i wiara w Boga faktycznie ożywiały nadzie-
ję, że świat nie zamyka się na granicy kolczastego drutu okalającego KL Dachau. Naj-
lepszym dowodem są zaprezentowane w  niniejszym tekście biogramy duchownych 
– piłkarzy z KL Dachu, z których wynika, że pięknie realizowali swoje powołanie do 
kapłaństwa i byli postaciami daleko wykraczającymi poza przeciętność.

Najlepiej znaczenie sportowych zmagań na boisku do piłki nożnej w KL Da-
chau oddał w swoim artykule jeden z ich pierwszoplanowych uczestników, o. An-
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toni Matura: „[…] Ja osobiście myślę, że i inni księża, nie tylko grający w piłkę, ale 
i „kibice” nasi bardzo mile wspominamy te chwile sportowe, choć w tak trudnych 
warunkach obozowych tylu ginęło i tak byli gnębieni w nieludzki sposób za to, że 
byli Polakami, że broniło się swojej narodowości. Piłka nożna potrafiła oderwać 
od tej koszmarnej rzeczywistości. Niektórzy Polacy, a również inne narodowości, 
a także nasi duchowni z krzesełkami wybierali się na całe popołudnie niedzielne 
na boisko. Wśród rozgrywek narodowych rozbudzała ducha narodowego. Prze-
cież my Polacy często odnosiliśmy zwycięstwo […] Piłka nożna, jak w ogóle sport 
zespołowy bratała nas Polaków, wytwarzała koleżeńskość. Jeden drugiego pocie-
szał i podnosił na duchu […] sport był jednym z tych sposobów głównych zarad-
czych. Wreszcie, gdy chodzi o  sprawy moralne i  religijne, ksiądz, który potrafił 
zagrać w  piłkę zdobywał zaufanie u  swoich rodaków, przede wszystkim u  mło-
dzieży, której procentowo było najwięcej wśród Polaków. Wtenczas prowadziło 
się „duszpasterstwo katakumbowe” przypominające czasy prześladowań w pierw-
szych wiekach. Te wszystkie powody, a zwłaszcza ostatnie, wpływały na dobre sa-
mopoczucie i wzbudzały nadzieję […] (Matura 1985, 16-17).
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LUDWIG VAN BEETHOVEN’S CHRIST ON THE MOUNT OF OLIVES OP. 85.
AN ATTEMPT AT AN INTROSPECTION (PART ONE)

Summary

The only oratorio of Ludwig van Beethoven’s “Christ on the Mount” has been thoroughly re-
searched and one would expect that there is no aspect of this work requiring further examination. 
However, all the detailed analyses lack what a  holistic approach to this composition may offer. It 
is definitely worthwhile to place the Vienna classic`s oratorio in the broader context of historical 
changes and his personal experience as well as to make an attempt at establishing the tradition of the 
German oratorio and juxtaposing the formal structure of van Beethoven`s piece against the reality 
of the epoch. This subject matter is the essence of the essay to be followed by a more comprehensive 
study. In the next article we will speculate on the oratorio lyrics and their relation to musical struc-
tures in a more analytical way.
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Streszczenie

Wieloaspektowość badań poświęconych jedynemu oratorium Ludwiga van Beethovena Chry-
stus na Górze Oliwnej może dawać złudzenie braku potrzeby ich kontynuacji. Jednak pośród szcze-
gółowych analiz nadarza się przestrzeń do ujęcia całościowego. Warto pokusić się o umiejscowienie 
dzieła wiedeńskiego klasyka w  kontekście przemian dziejowych i  jego osobistych przeżyć, spróbo-
wać nakreślić tradycję niemieckiego oratorium i  umiejscowić dzieło kompozytora z  jego strukturą 
formalną w  realiach epoki. Ten zakres problematyki będzie esencją niniejszego tekstu, stanowiąc 
pierwszą część obszerniejszego materiału. W drugiej odsłonie rozważania przybiorą zakres bardziej 
analityczny, poświęcony tekstowi i jego relacji do struktur muzycznych.
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Wstęp

Kiedy analizuje się twórczość religijną Ludwiga van Beethovena, oprócz 
utworów mających swoje źródło w liturgii (Msza C-dur op.86, Missa solemnis D-
-dur op.123), uwagę zwraca jedyne w twórczości kompozytora oratorium pt. Chry-
stus na Górze Oliwnej op.85, nawiązujące wprost do tematyki biblijnej. Badania 
nad tą kompozycją widoczne są szczególnie w kręgach niemiecko- i anglojęzycz-
nych. W większości, oprócz opracowań zamieszczonych w biografiach Schindlera 
(Schindler 1966), Thayera2, Solomona (Solomon 1990) i  Marka (Marek 1997) są 
to artykuły samodzielne bądź publikacje w  pracach zbiorowych (Beethovens Vo-
kalmusik und Bühnenwerke, Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung 
Preußischer Kulturbesitz, Beiträge zur Geschichte des Oratoriums seit Händel, Inter-
nationales Beethovenfest, The Beethoven Journal, Aria. Eine Festschrift für Wolfgang 
Ruf, Beethoven-Handbuch, Beethoven: Studien und Interpretationen, Journal of Mu-
sicological Research, The Musical Quarterly). Autorzy, jak m.in. Mathias Hansen 
(Hansen 2010, 197-212) i  Sieghard Brandenburg (Brandenburg 1986, 203-220), 
skupiają się głównie wokół historycznego umiejscowienia oratorium i jego wpły-
wu na muzykę instrumentalną Beethovena, inni – uwzględniając kontekst ogólny 
– próbują poddawać jego strukturę bardziej szczegółowym badaniom. Analizie 
poddany zostaje m.in. tekst libretta, który staje się przyczynkiem do większości 
rozważań. W  tym względzie warto przywołać muzykologów: Alana Tysona (Ty-
son 1970, 551-584), Barry’ego Coopera (Cooper 1995, 19-24) i Tobiasa Janza (Janz 
2009, 251-270), którzy zainteresowali się testamentem heiligenstadzkim, jako 
ważnym – z punktu widzenia stanu emocjonalnego kompozytora – memorandum 
muzyki XIX wieku, mającym znaczący wpływ na powstanie oratorium. W dyser-
tacji doktorskiej Anja Mühlenweg (Mühlenweg 2004) prezentuje zmiany w zakre-
sie tekstu i muzyki dokonujące się pomiędzy rękopisem Chrystusa…, a kolejnymi 
jego wydaniami, zaś Barry Mitchell (Mitchell 2010, 24) omawia angielską adapta-
cję libretta Hubera pt. Engedi, napisaną przez Henry’ego Hudsona.

W  odniesieniu do polskich publikacji zajmujących się oratorium Beethove-
na wyraźnym sygnałem badawczym okazują się być artykuły Małgorzaty Grajter 
(Grajter 2007, 67-71), Joanny Biermann i  Reginy Chłopickiej (oba w  języku an-
gielskim). W pierwszym przypadku jest to ujęcie historyczne utworu, nakreślają-
ce jego znaczenie w austriackiej tradycji muzycznej. Pozostałe publikacje, oprócz 
problematyki recepcji dziejowej i  charakterystyki formalno-tekstowej próbują 
analizować cechy muzyczne poszczególnych części kompozycji, ze szczególnym 
uwzględnieniem partii Jezusa [Biermann, Wagner (Wagner 2011, 580-589)] oraz 
jego wpływu na kulturę chrześcijańską i  twórczość kolejnych epok [Chłopicka 

2  Niezwykle cenną publikacją dokumentującą życie i  twórczość Beethovena jest pięciotomowa 
praca Alexandra Wheelocka Thayera pt. Ludwig van Beethovens Leben. Nach dem Original-Manuskript 
deutsch bearbeitet von Hermann Deiters. Mit Benutzung der hinterlassenen Materialien des Verfassers 
neu ergänzt und herausgegeben von Hugo Riemann lipskiego wydawnictwa Breitkopf & Härtel wydana 
w latach 1866-1908.
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(Chłopicka 2009, 319-337, Jung 2012, 47-59)]. Mając na uwadze taki stan rzeczy, 
warto pokusić się o polskojęzyczne opracowanie, które dokona pewnej konsolida-
cji zebranej wiedzy i zarysuje ogólne spojrzenie na dzieło.

1. Czas przemian

Dla Beethovena przełom XIX wieku okazał się być czasem wielu zmian, za-
równo na gruncie prywatnym, jak i  zawodowym. W  1800 roku na zakończenie 
koncertu w  Hofburgtheater wykonano jego pierwsze większe dzieło orkiestrowe, 
czyli I Symfonię C-dur op.21. W tym samym czasie wiedeńscy melomani za przy-
czyną zespołu Ignaza Schuppanzigha mogli usłyszeć kwartety smyczkowe z opusu 
183. Niestety sukcesy artystyczne coraz wyraźniej zagłuszała pogłębiająca się cho-
roba uszu, która potęgowała stany depresyjne kompozytora. W  liście do lekarza 
i przyjaciela, Franza Wegelera, z 29 czerwca 1801 roku napisał: „Jednak ten zawist-
ny demon, moje marne zdrowie, krzyżuje wszystkie moje plany. A mianowicie mój 
słuch stawał się od lat trzech coraz słabszy [...]” (Fabra 1927, 20). Lekarze twierdzili 
zgodnie, że tego procesu nie da się zatrzymać i że niedługo kompozytora ogarnie 
wieczna cisza. Beethoven nie dawał tym opiniom wiary. W 1801 roku zwrócił się 
do profesora patologii ogólnej i specjalisty do spraw terapii, Adama Schmidta. Ten 
swoimi metodami leczenia w  dużej mierze złagodził, a  nawet tymczasowo unor-
mował dolegliwości kompozytora. Faktem jest, że Beethoven był bliski samobój-
stwa. Ocalił go jednak osobliwy temperament i artystyczna hardość. 

Mimo momentów zwątpienia wyrażonych najdobitniej w testamencie heili-
genstadzkim (6 i 10 października 1802 roku), nie poddawał się. Praca nad kolejny-
mi utworami dawała mu nowe siły i przysparzała chęci do działania. „Niezależnie 
od tego, czy był zakochany, czy nie – pisał Marek – czy los był dla niego łaskawy, 
czy zsyłał mu chwilowe nadzieje, w jego umyśle rodziły się plany, pomysły i idee, 
w żyłach tętniły mu melodie, sekwencje większych utworów i rozmaite ich modu-
lacje, wyobraźnią muzyczną ogarniał zarówno burzliwe wichry, jak lekkie zefiry, 
a to, co ostatecznie przelewał na papier po niekończących się skreśleniach, popraw-
kach i niecierpliwych wyskrobaniach, skrótach i zmianach, jest muzyką jednako-
wo wymowną i wtedy, kiedy burzy się przeciw cierpieniu i wtedy, kiedy przemawia 
czułym szeptem błogości” (Marek 1997, 339). Nadal tworzył sonaty fortepianowe 
i skrzypcowe, pisał muzykę kameralną, pieśni, bagatele i wariacje. Powstały wów-
czas: II Symfonia D-dur op.36, Koncert fortepianowy c-moll op.37 oraz pierwsza 
wersja oratorium Chrystus na Górze Oliwnej op.85 wykonane wspólnie 5 kwietnia 
1803 roku podczas koncertu w znanym Theatre an der Wien4.

3 W sumie było to 6 utworów w tonacjach: F-dur, G-dur, D-dur, c-moll, A-dur i B-dur.
4 Dwa lata później w  Teatre an der Wien miały również swoją premierę: III Symfonia Es-dur 

op.55 „Eroika”, w  1806 - Koncert skrzypcowy D-dur op.61, zaś w  1808: V Symfonia c-moll op. 67,  
VI Symfonia F-dur op. 68, Fantazja chóralna c-moll op. 80 oraz wybrane części Mszy C-dur op. 86.
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2. Tradycja niemieckiego oratorium przełomu xviii i xix w.

Od połowy XVIII wieku do początku XIX wieku w  niemieckiej tradycji orato-
rium występowały obok siebie dwie koncepcje gatunku, z których jedna nawiązywała 
do barokowego dramatyzmu skupiającego w sobie wpływy włoskie, druga zaś skiero-
wała się w stronę lirycznej wrażliwości dominującej w epoce romantyzmu. Mimo uza-
leżnienia od modelu włoskiego – jak twierdził Howard E. Smither – niemieckie orato-
rium protestanckie różniło się w dwóch ważnych aspektach, kładąc większy nacisk na 
chór oraz wprowadzając melodie i teksty chorałowe. Połączenie tych cech mogło suge-
rować nawet zbliżenie stylistyczne oratorium do kantaty kościelnej. Ponadto w Wied-
niu pojawiało się tzw. Bühnen-Oratorium, które w naturalistyczny sposób podkreślało 
dramatyzm gatunku (Smither 1987, 331). Mimo to coraz wyraźniej do artystów trafiał 
przekaz sugerujący charakter tekstów, na których powinno opierać się „dobre” ora-
torium. Miały być nimi przede wszystkim te, które hołdowały „uczuciom religijnym, 
przywołując znane opowieści biblijne oraz podkreślając doniosłość świąt Bożego Naro-
dzenia, Wielkanocy czy Wniebowstąpienia” (Smither 1987, 336). Dzięki temu słuchacz 
miał możliwość stania się bardziej aktywnym i – zamiast pozostawać jedynie biernym 
odbiorcą – łatwiej identyfikować się z  autorem libretta, silniej doświadczając emocji 
zawartych w tekście. Dużą rolę w tym zakresie odgrywała poezja Friedricha Gottlieba 
Klopstocka, która, odznaczając się daleko posuniętym liryzmem i niemieckim Emp-
findsamkeit, w  znacznym stopniu wpłynęła na powstanie nowej formuły oratorium. 
Jednym z pierwszych tego typu – jak pisze Smither – był tekst Carla Wilhelma Ramlera  
pt. Śmierć Jezusa (Der Tod Jesu, 1754).

Forma oratorium, podobnie jak to miało miejsce w  przypadku opery czy 
kantaty, stała się podstawą do rozwoju syntezy sztuk. Mając na uwadze charakter 
libretta widoczne w niej były zarówno elementy klasycystyczne, charakteryzujące 
się naturą dramatyczną i  kontemplacyjną, jak również dało się odczuć obecność 
(podobnie jak w  epoce baroku) struktur chorałowych i  chóralnych oraz elemen-
tów recytatywnych i arii, nawiązujących do niemieckich singspieli. Całości dopeł-
niały przemiany kulturowo-społeczne, jakie zachodziły po rewolucji francuskiej. 
Muzyka stawała się bardziej zdecydowana, posiadała rozbudowaną dynamikę, 
niespodziewane zmiany rytmu i tempa, a podstawę orkiestracji stanowiły instru-
menty dęte (Esch 2012, 66-67). Taką sekularyzację i osłabienie ducha religii Anja 
Mühlenweg postrzega jako obniżenie wartości oratorium, które w takim kontek-
ście okazywało się nieciekawe. Twierdziła również, że centrum „nowej” tradycji 
gatunku przeniosło się z  Wiednia do Berlina (Mühlenweg 2004, 12). Podobne-
go zdania jest Christine Blanken, która poprzez pryzmat różnic zachodzących na 
płaszczyźnie katolicko-protestanckich źródeł kształtowania austriackiego orato-
rium ukazuje kompleksowe i reprezentatywne badania prowadzące do niedokoń-
czonego Łazarza Franza Schuberta (Blanken 2002, 44-47; Grajter 2007, 67-71).

Ten historyczny progres sięgający dzieł Georga Friedricha Händla, Josepha 
Haydna (Pory roku i Stworzenie świata) staje się dla Beethovena inspirujący. Jed-
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nak kompozytor pragnie niemiecką tradycję gatunku urozmaicić zdobyczami ne-
apolitańskiej szkoły operowej, które ujawniają się przy okazji pracy nad Fideliem. 
W tamtym czasie jednym z czołowych przedstawicieli włoskiej muzyki dramatycz-
nej w  Wiedniu był Antonio Salieri, nadworny kapelmistrz i  dyrektor tamtejszej 
opery. Jego spotkania z  Beethovenem, trwające około dwóch lat (1800-02), nie 
mają znamion systematyczności ani też nie realizują założonego programu. Naj-
częściej „lekcje” polegały na korekcie włoskich piosenek pod względem rozłożenia 
akcentów metrycznych, rytmiki, artykulacji, motywiki, charakteru i prowadzenia 
melodii. Dzięki nim kompozytor poznał zasady posługiwania się wirtuozowskimi 
koloraturami, kantyleną oraz zmienił swój sposób myślenia o relacji, jaka zacho-
dziła pomiędzy tekstem a melodią w utworze muzycznym (Clive 2001, 302-303).

3. Muzyczna konstrukcja formy

Przebieg poszczególnych zdarzeń przedstawionych na kartach partytury orato-
rium zostaje ujęty w ciąg 6 numerów, w którym pierwsze trzy części przedstawiają 
Jezusa pogrążonego w modlitwie, zaś kolejne trzy fragmenty ukazują pojmanie Syna 
Bożego i Jego zwycięstwo prowadzące do zbawienia ludzkości. Beethoven muzycz-
nie podkreśla ten dualizm, starając się w odpowiedni sposób rozłożyć współczynniki 
partii wokalnych (arie, recytatywy, chóry). Pod tym kątem kompozytor planuje rów-
nież obsadę oratorium, na którą składają się 3 głosy solowe (S, T, B), chór mieszany 
(SATB) i orkiestra (podwójny skład fletów, obojów, klarnetów, fagotów, rożków an-
gielskich i puzonów, 3 trąbki, kotły i kwartet smyczkowy).

Część I 
Nr. 1

1. introdukcja (Grave – Adagio) – instrumentalna
2. recytatyw Jezusa: Jehova, du mein Vater! (Jahwe, ty mój Ojcze)

 3. aria Jezusa (Allegro): Meine Seele ist erschüttert (Moja dusza jest wstrząśnięta)
Nr. 2
 4. recytatyw Serafina (Allegro): Erzittre Erde, Jehova’s Sohn liegt hier! (Zadrżyj ziemio, 

tutaj leży Syn Jahwe)
 5. aria Serafina (Larghetto): Preist des Erlösers Güte (Chwalcie dobroć Zbawiciela)
 6. chór aniołów i Serafina (Allegro):
 a) O Heil euch, ihr Erlösten (O radujcie się, zbawieni)
 b) Doch weh! Die frech entehren (Biada! Niegodziwością się zhańbić)
Nr. 3
 7. recytatyw Jezusa (Andante): Verkündet, Seraph, mir dein Mund Erbarmen (Oznaj-

mij mi Serafinie, litość twymi ustami)
 8. duet Jezusa i Serafina (Adagio molto): So ruhe denn mit ganzer Schwere (Tak więc 

spocznie całym ciężarem)
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Część II
Nr. 4
 9. recytatyw Jezusa (Andante con moto): Willkommen, Tod (Witaj, śmierci)
 10. chór żołnierzy (Alla Marcia): Wir haben ihn gesehen (Zobaczyliśmy Go)
Nr. 5
 11. recytatyw Jezusa (L’istesso tempo Della Marcia): Die mich zu fangen ausgezogen 

sind (Ci, którzy wyruszyli by mnie schwytać)
 12. chóry (Allegro molto):
  a) żołnierzy: Hier ist er, der Verbannte (On tu jest, banita)
  b) uczniów: Was soll der Larm bedeuten? (Co ma znaczyć ta wrzawa?)
Nr. 6
 13. recytatyw Jezusa i  Piotra (Molto Allegro): Nicht ungestraft soll der Verweg’nen 

Schar (Zuchwała zgraja nie powinna bezkarnie chwytać Cię bezczelnymi dłońmi)
 14. Trio Serafina, Jezusa i  Piotra oraz chóry (Allegro): In meinen Adern wühlen ge-

rechter Zorn und Wut (W moich żyłach wzbiera sprawiedliwy gniew i wściekłość)
  a) chór żołnierzy: Auf, auf! Ergreift den Verrater (Dalej, dalej! Chwytajcie zdrajcę)
  b) chór uczniów: Ach! wir werden seinetwegen auch gehasst, verfolgt sein (Ach! My 

również z Jego powodu będziemy znienawidzeni, prześladowani)
 15. chór aniołów (Maestoso): Welten singen dank und Ehre (Światy wyśpiewują dzięk-

czynienie i cześć)
 16. chór (Allegro): Preiset ihn, ihr Engelchöre (Chwalcie Go Jego anielskie chóry).

4. Recepcja Chrystusa… w środowisku muzycznym

Pierwsze recenzje były dość przychylne. Jak można przeczytać na stronie sto-
warzyszenia Beethoven-Haus, zajmującym się i  propagującym dorobek kompo-
zytora „publicysta Allgemeine musikalische Zeitung pisał, że utwór został przyjęty 
z  aplauzem, a  sam Beethoven może w  niedługim czasie dokonać takiej rewolucji 
w  muzyce, jak Mozart” (Beethoven-Haus-Bonn 2015). Jednak kolejne głosy były 
już mniej życzliwe. W  jednym z  nich można było usłyszeć: „Pan Beethoven po-
nownie ujawnił w  swoim zbiorze kompozycji jeszcze jedną kantatę: Chrystus na 
Górze Oliwnej. Dlaczego nikt nie mógł tego pojąć? – zastanawiał się Pan Beetho-
ven” (Mühlenweg 2004, 115). Znowuż Thayer zarzucił kompozycji, że jest „łącznie 
za długa, za sztuczna w swojej budowie, a styl śpiewu nie posiada żadnej wyrazo-
wości” (Thayer 1923, 328).

Nieprzychylne opinie recenzentów i  umiarkowana przychylność publiczno-
ści – jak twierdzi Mühlenweg – mogły być wynikiem sukcesu, jaki odniosły dzieła 
Josepha Haydna: Pory roku (1801) i Stworzenie świata (1797-98). Obie kompozy-
cje od samej premiery zyskały sobie przychylność melomanów, zdobywając duży 
rozgłos. Beethoven interesował się twórczością swoich poprzedników i  starał się 
zrozumieć fenomen tych utworów (Mühlenweg 2004, 9). Uznał, że mimo docho-
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dzących do niego głosów krytyki nie ulegnie opinii publicznej. W niedługim czasie 
po wydaniu drukiem Chrystusa... poinformował wydawców Breitkopfa i  Härtla, 
że: „[...] niedawno napisał poemat o męczeńskiej drodze Zbawiciela; a teraz chce 
napisać coś, co byłoby jego kontynuacją, twierdził, że będzie można wysłuchać 
i zobaczyć w nim Boga” (Beethoven-Haus-Bonn 2015). Te słowa potwierdza Chri-
stine Blanken, która dodaje, że prawdopodobnie był to wiersz opisujący zejście 
Odkupiciela do piekieł (die Höllenfahrt des Erlösers). Ponadto badaczka wskazuje, 
że w 1810 roku lipski kompozytor Friedrich Schneider wyprzedził Beethovena pi-
sząc oratorium Die Höllenfahrt des Messias (Blanken 2002, 44). 

List od kompozytora wywołał w wydawnictwie poruszenie i zaciekawienie na 
tyle duże, że jego współwłaściciel Gottfried Christoph Härtel już kilka tygodni po 
otrzymanej informacji przedstawił Beethovenowi nowe libretto. „Mój przyjaciel, 
znakomity poeta, a zarazem dobrze znający wiedzę muzyczną5 – pisał wydawca – 
zajmie się teraz moją prośbą, dotyczącą napisania libretta do oratorium, z którym 
mogę wiązać wielkie nadzieje. Kiedy to dzieło zostanie już przez Pana napisane, 
proszę o tym fakcie niezwłocznie mnie zawiadomić” (Blanken 2002, 46). Kompo-
zytor nie podzielał optymizmu wydawcy. W  tamtym czasie nie narzekał na brak 
zleceń. Jednym z  nich było napisanie opery, które zaproponował mu Emmanuel 
Johann Schikaneder, dyrektor Theater an der Wien (Marek 1997, 357). Kolejne 
wyzwanie stanowiły Pieśni Tragiczne, do których napisanie muzyki zapropono-
wał Beethovenowi niemiecki pisarz, Ludwig Friedrich Wilhelm Helmuth Winter 
twierdząc, że: „Kiedy ożywi Pana Shakespeare’a, to znaczy, że urodził się Pan dla 
mnie i  dla mojej nowej poezji. Obiecuję sobie wiele od nowych pieśni – pieśni 
żałobnych i komediowych. One pozwolą utorować artyście drogę do nieśmiertel-
ności [...]” (Marek 1997, 357). Kompozytor z obu propozycji nie skorzystał, będąc 
– jak pisał Marek – „zbyt zajętym pomysłami i szkicami do swojej Trzeciej symfo-
nii” (Marek 1997, 357).

Ostatecznie jedyne oratorium Beethovena częściej wykonywane było po 
śmierci kompozytora, zajmując stałą pozycję w  repertuarze sal koncertowych, 
szczególnie na terenach niemieckojęzycznych. Niemniej jednak za życia kompozy-
tora również można było usłyszeć je wielokrotnie, i tak: 1803: Wiedeń (dwukrot-
nie), 1804: Wiedeń; 1809: Wiedeń; 1812: Lipsk, Kolonia (dwukrotnie), Monachium 
(dwukrotnie), Brno, Frankfurt nad Menem, Berlin; 1813: Wrocław, Berno, Pra-
ga, Koblencja, Lipsk, Sankt Petersburg, Lubeka, Grodziec, Monachium, Kolonia; 
1814: Londyn, Wiedeń, Monachium, Sztokholm, Liverpool; 1815: Londyn, Wie-
deń, Ratyzbona, Królewiec, Wiedeń; 1816: Praga, Karlsruhe, Monachium, Berlin, 
Düsseldorf; 1817: Wiedeń (trzykrotnie), Lipsk; 1818: Fryburg, Monachium, Kolo-
nia, Brno; 1819: Edynburg, Amsterdam, Strasburg, Frankfurt nad Menem; 1820: 
Frankfurt nad Menem, Stuttgard, Monachium, Linz, Drezno; 1821: Brunszwik, 

5 Osoba, do której Härtel kieruje swoją prośbę w  badaniach Anji Mühlenweg (co zostało już 
wcześniej odnotowane) została zidentyfikowana, jako Johann Friedrich Rochlitz, niedoszły biograf 
Beethovena.
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Wiedeń, Lipsk, Düsseldorf; 1822: Wiedeń; 1823: Wiedeń, Koblencja, Strasburg, 
Drezno, Düsseldorf, Lozanna; 1824: Monachium, Kopenhaga, Ryga, Mediolan, 
Akwizgran, Edynburg; 1825: Elberfeld, Monachium, Akwizgran; 1826: Bergamo, 
Genewa, Frankfurt nad Menem, Kolonia; 1827: Hanower, Neapol, Perugia, Głub-
czyce (Mühlenweg 2004, 139-146).

Nagromadzenie negatywnych opinii wokół oratorium Beethovena nie wy-
nikało wyłącznie z  niedostatecznych walorów libretta czy też różnie odbieranej 
muzyki kompozytora. Warto pamiętać, że ówczesny Wiedeń posiadający w  swo-
jej ofercie muzycznej koncerty spirituel, koncerty w  ogrodach Augarten czy też 
cykliczne prezentacje określonych kręgów artystycznych oratorium postrzegał, 
jako gatunek nie zawsze godny uwagi. Beethoven miał tego świadomość i dlatego 
preferował w tym czasie twórczość instrumentalną6, zapewniającą mu komfort fi-
nansowy. Z drugiej strony doświadczał niezwykle frustrujących rozterek egzysten-
cjalnych i zdrowotnych, wyartykułowanych w testamencie heiligenstadzkim. Traf 
chciał, że czas pracy nad oratorium Chrystus na Górze Oliwnej op.85 znalazł się 
pośrodku tych wydarzeń. Beethoven czuł, że właśnie w tym momencie powinien 
zaprezentować swoje uczucia religijne szerszemu audytorium. Jednak czy nie był 
to wyłącznie chwilowy odruch kryzysu ideologicznego, który w  obliczu obranej 
przez kompozytora „nowej drogi” stylistycznej znikł tak szybko, jak się pojawił? 
Patrząc na projekty III Symfonii, Fidelia czy Egmonta, wyrażające oświeceniową 
wrażliwość humanizmu można by odpowiedzieć na ową wątpliwość twierdząco. 
Jednak zagłębiając się w  relacje słowno-muzyczne ukazujące pewien zakres du-
chowości, w  której zamierzał poruszać się Beethoven, a  także mając na uwadze 
nacechowanie religijne pozostałych dwóch utworów kompozytora (Msza C-dur, 
Missa solemnis D-dur) nie można mówić jedynie o  chwilowym zainteresowaniu 
religijnością. Widać w nich nie tylko myślenie kompozytorskie, ale także sięganie 
do własnego wnętrza w celu poszukiwania głębi znajdującej się już nie w nutach, 
ale niejako pomiędzy nimi. Z punktu widzenia analitycznego jest to zależność nie-
zwykle trudna do uchwycenia i  niepozbawiona możliwości błędnych sformuło-
wań. Niemniej proces poszukiwania tak głębokich zależności pomiędzy twórcą, 
a jego dziełem, który będzie przedmiotem drugiej części tekstu jest niezwykle fra-
pujący i  pomimo wielu niebezpieczeństw nadinterpretacji może doprowadzić do 
ciekawych wniosków.

6 1804: Sonata C-dur „Waldsteinowska” op.53, Sonata fortepianowa F-dur op.54, III Symfonia 
Es-dur op.55 „Eroika”; 1805: Sonata f-moll op.57 „Appassionata”, Fidelio; 1806: IV Koncert fortepia-
nowy G-dur op.58, Trzy kwartety smyczkowe poświęcone Razumowskiemu op.59, Koncert skrzyp-
cowy D-dur op.59; 1807: IV Symfonia B-dur op.60, Uwertura „Coriolan” op.62; 1808: V Symfonia 
c-moll op.67, VI Symfonia F-dur op.68 „Pastoralna”, Dwa tria fortepianowe (D-dur i Es-dur) op.70; 
1809: V Koncert fortepianowy Es-dur op.73; 1810: Sonata fortepianowa Es-dur op.81a „Les Adieux”, 
Muzyka do Egmonta op.84, Kwartet smyczkowy f-moll op.95 „Quartetto serioso”.
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Zakończenie

Oratorium Chrystus na Górze Oliwnej stanowiło dla Beethovena rodzaj mu-
zycznego katharsis, mającego na celu wyznaczenie „nowej drogi” twórczej. Kom-
pozytor coraz częściej myślał o utworach wokalno-instrumentalnych, szczególnie 
religijnych, dzięki którym mógł dążyć do wewnętrznej harmonii. Chciał, aby jego 
działanie przybrało formę procesu, w którym na bazie znanej mu tradycji niemiec-
kiego singspielu i włoskiej opery seria pojawiła się odmienna praktyka wykonaw-
cza, tożsama z  jego duchowością. To w  jej kierunku zwrócił się, gdy postępująca 
utrata słuchu coraz wyraźniej izolowała go od ludzi, a  muzyka nie nadążała za 
psychicznymi rozterkami. Szukał ukojenia w Bogu, z którym chciał polemizować 
i spierać się na wiele tematów. Stawiał Mu pytania o sens wiary, a odpowiedzi re-
alizował na gruncie własnej twórczości. Tak było w  przypadku omawianego ora-
torium, Mszy C-dur, jak i Missa solemnis D-dur op.123, stanowiącej swego rodzaju 
manifest religijny kompozytora. W każdym z tych utworów Beethoven próbował 
odnaleźć wewnętrzny i zewnętrzny pokój, którego tak potrzebował. Poprzez „mu-
zyczną modlitwę” starał się zbliżyć do Stwórcy, aby w oparciu o prowadzony z Nim 
dialog ukształtować nową formułę własnej twórczości.
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Summary

The composer, Franz Tunder (1614-1664), during the 25 years of his serving as an organist 
and musical life animator in St. Mary’s Church in Lübeck, was a  forerunner of the last generation 
of the Hanseatic Baroque and a great master of this style. He created organ masterpieces and vocal-
instrumental compositions. One of them is a church concerto composed to the Protestant adaptation 
of the Latin lyrics of Salve Regina antiphon, it is Salve coelestis Pater masterpiece for solo bass, violin 
and basso continuo. The author of this article, as an educated singer (bass, basso profondo voice) 
and theologist (Catholic priest), indicates the connections between word and music in the broadly 
conceived performative aspect. Starting with the theological analysis of the verbal text he points out 
the rhetorical meaning of the broadly conceived musical measures, in particular the ones present in 
the melodic line of the solo bass voice.

Keywords: music, early music, Baroque, vocal music, singing, bass, antiphon, prayer, theology

Streszczenie

Kompozytor Franz Tunder (1614-1664), pełniąc ponad 25 lat funkcje organisty i  animatora 
życia muzycznego w kościele Najświętszej Maryi Panny w Lubece, był prekursorem ostatniej genera-
cji hansatyckiego baroku, ale i wielkim mistrzem tego stylu. Tworzył dzieła organowe oraz kompozy-
cje wokalno-instrumentalne. Wśród nich znajduje się koncert kościelny, napisany do protestanckiej 
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adaptacji łacińskich słów antyfony Salve Regina. Jest nim utwór Salve coelestis Pater na bas solo, 
skrzypce i  basso continuo. Autor artykułu wskazuje na związki słowa i  muzyki w  szeroko pojętym 
aspekcie wykonawczym. Wychodząc od teologicznej analizy tekstu słownego, wskazuje na retorycz-
ne znaczenie szeroko pojętych zabiegów muzycznych, szczególnie w  linii melodycznej basowego 
głosu solowego.

Słowa kluczowe: muzyka, muzyka dawna, barok, muzyka wokalna, śpiew, bas, antyfona, mo-
dlitwa, teologia

Wstęp

Muzyka wokalna, w  swoich przebiegach melodycznych i  zabiegach reto-
rycznych, musi być podporządkowana dramaturgii tekstu słownego, dopiero taka 
może pomóc wykonawcy, ale i  słuchaczowi lepiej zrozumieć, a  nawet przeżyć, 
treści słowne utworu. Do świadomej interpretacji dzieła muzycznego prowadzić 
będzie głęboka znajomość znaczenia tekstu słownego, w  tym również jego egze-
gezy i  symboliki teologicznej, i  dalej – umiejętność dostrzeżenia odzwierciedle-
nia warstwy słownej w zastosowanych zabiegach muzycznych. W odniesieniu do 
muzyki baroku nieodzowne staje się ponadto rozeznanie w  retoryce muzycznej 
i poszczególnych figurach retorycznych, przynajmniej w zakresie, w jakim użył ich 
kompozytor w wykonywanym utworze.

W literaturze stosunkowo rzadko łączy się głęboką analizę teologiczną dzieła 
z retorycznym wydźwiękiem warstwy muzycznej. Autor, jako wykonawca, w swo-
ich dociekaniach badawczych próbuje łączyć aspekt wykonawczy z szeroko poję-
tym wymiarem teoretycznym. Metodę swojej pracy formułuje jako eksploracyjno-
-objaśniającą. Wychodzi przy tym od teologicznej analizy tekstu słownego (opis, 
ale i eksploracja). Poszukuje przy tym korelacji słów utworu z muzycznymi figura-
mi retorycznymi, szczególnie w linii melodycznej basowego głosu solowego. War-
stwa muzyczna, w tym sposobie podejścia do analizy dzieła, pełnić będzie funkcję 
objaśniającą. Muzyka zatem wyjaśnia, objaśnia, rozjaśnia tekst słowny słuchaczo-
wi. Na ten aspekt należy zwrócić uwagę, dokonując teologicznej i retorycznej ana-
lizy koncertu kościelnego Salve coelestis Pater Franza Tundera.

1. Franz Tunder – organista i  administrator kościoła Najświętszej  
Maryi Panny w Lubece

Niemiecki kompozytor i organista Franz Tunder urodził się w 1614 roku na 
wyspie Fehmarn w północnych Niemczech. Był synem miejscowego księgarza. Je-
śli chodzi o jego wykształcenie muzyczne, wiadomo tylko, że w końcu 1632 roku 
rozpoczął studia w  Kopenhadze. Niewątpliwie znał dobrze muzykę włoską. Być 
może uczył się też we Włoszech u  Frescobaldiego. W  latach 1632-1641 był na-
dwornym organistą na dworze księcia Fryderyka III von Gottorf-Holstein w Got-
torf. W 1641 roku został organistą kościoła mariackiego w Lubece, a w 1647 przejął 
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również obowiązki administratora i skarbnika kościoła, choć stanowisko to, wraz 
z  należnym wynagrodzeniem Werkmeistera, oficjalnie otrzymał w  roku 16522. 
Jeszcze przed przyjazdem do Lubeki (10 lutego 1640 r.) ożenił się z Elisabeth Vo-
ight, córką nadwornego krawca z  Gottorfu; z  tego związku urodziły mu się trzy 
córki i dwaj synowie (Syré 2006, 1114).

W  Lubece Tunder, jako twórca improwizowanych recitali organowych dla 
sfer kupieckich, odbywających się od 1646 roku, był inicjatorem lubeckich Abend-
musiken, tak bardzo rozwiniętych przez jego następcę Dietricha Buxtehudego. Te 
czwartkowe wieczory muzyczne przyczyniły się do wykształcenia miejskiego pa-
tronatu nad życiem muzycznym Lubeki. Skoro mowa tu już o obu kompozytorach, 
to trzeba dodać, że Tunder był teściem Buxtehudego. Druga jego córka, Anna 
Magdalena, w roku 1668 wyszła za mąż za następcę swojego ojca3. Tunder zmarł 
5 listopada 1667 roku w Lubece (Jasiński 2009a, 161-162; Snyder 2009, 139-140).

Jego dorobek kompozytorki zachowany jest tylko w  skromnej części. Obej-
muje on 15 kompozycji organowych (5 preludiów, canzonę, 9 opracowań chorało-
wych) i 17 religijnych koncertów wokalno-instrumentalnych (10 w języku niemiec-
kim, 7 do tekstów łacińskich) (Syré 2006, 1115-1116). Te ostatnie, to przeważnie 
utwory nieliturgiczne, przeznaczone są dla kameralnych zespołów śpiewaków-so-
listów i instrumentalistów. Te koncerty religijne reprezentują muzykę protestanc-
ką. Napisane są na jeden do sześciu głosów wokalnych, instrumenty i b.c. (8 – na 
jeden głos solowy i 9 – na 2-6 solowych głosów wokalnych). Literacką i muzyczną 
podstawę większości z nich stanowią teksty i melodie chorałowe. Kompozytor wy-
korzystuje też perykopy Nowego Testamentu oraz protestanckie wersje łacińskich 
tekstów Kościoła katolickiego. Jak pisze Tomasz Jasiński, „wokalno-instrumen-
talne dzieła Tundera są przykładem połączenia myślenia kontrapunktycznego ze 
stylem koncertującym włoskiej proweniencji; ujawniają sugestywną dźwiękową 
interpretację tekstu i  ekspresywną harmonikę” (Jasiński 2009a, 161-162). Stosuje 
on różne opracowania muzyczne: umieszcza chorał w  głosie solowym w  prostej 
postaci, otaczając go ruchliwymi kontrapunktami instrumentu, wykorzystuje styl 
kancjonałowy i koncertujący, czasem wprowadza zasadę per omnes versus, różni-
cując technikę, fakturę i styl w poszczególnych wersach (Jasiński 2009a, 161-162; 
Snyder 2009, 139-140). Biorąc pod uwagę warsztat kompozytorski tych obszer-
nych (organowych i  wokalnych) form muzycznych Tundera czy architektonikę 
ich przebiegów dźwiękowych, stwierdzić trzeba, że nie jest on tylko prekursorem 
ostatniej generacji hansatyckiego baroku, ale powinien być uważany za wielkiego 
mistrza tego stylu (Syré 2006, 1117).

2 Od czasów Tundera do roku 1928 niemal wszyscy organiści kościoła mariackiego w Lubece 
pełnili również funkcję administratora i skarbnika kościoła (Werkmeistera) (Snyder 2009, 139-140). 

3 „Możliwe, iż na wybór Buxtehudego przez radę kościelną wpłynął fakt, iż był on chętny wstą-
pić w ten związek małżeński, ale prawdopodobnie sam Tunder nie postawił tego warunku swojemu 
następcy, jak to później uczynił Buxtehude. Gdyby Tunder i  Buxtehude zawarli wcześniej umowę, 
rada nie przesłuchiwałaby raczej innych kandydatów” (Snyder 2009, 69).

TEOLOGICZNO-RETORYCZNY KONTEKST SŁOWA I MUZYKI
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2. Pochodzenie i teologia słów koncertu kościelnego Salve coelestis 
Pater

Tekst koncertu jest protestancką wersją adaptacji, zapewne do potrzeb teolo-
gii czy może liturgii protestanckiej, łacińskiej antyfony Kościoła katolickiego Salve 
Regina. Tunder, zmieniając wszystkie zwroty dotyczące Maryi na słowo Ojciec, 
w różnych odmianach, z maryjnej modlitwy uczynił apostrofę do Boga Ojca. Słowo 
Regina zastąpił zwrotem coelestis Pater. Atrybut Maryi – advocata (orędowniczka), 
zamienił na liberator (ten, który uwalnia, Zbawiciel). Słowa mówiące o macierzyń-
stwie Maryi benedictum fructum ventris tui (błogosławiony owoc żywota Twojego) 
zastąpił zwrotem filium tuum (Syna Twojego). Raz tylko musiał zmienić końcówkę 
rodzajową (w  słowie pia – słodka, na pie – słodki). To właściwie wszystkie za-
biegi kompozytora dotyczące adaptacji tekstu słownego antyfony Salve Regina do 
koncertu Salve coelestis Pater. Zmiany wprowadzone do tekstu antyfony maryjnej 
Kościoła katolickiego przez Tundera przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Zestawienie fragmentów antyfony Salve Regina, w których Tunder wprowadził zmia-
ny tekstu (wraz z polskim tłumaczeniem), oraz ich odpowiedników w koncercie Salve coelestis Pater 
po adaptacjach kompozytora.

Słowa antyfony maryjnej
Salve Regina 

wraz z polskim tłumaczeniem

Słowa koncertu
Salve coelestis Pater 

wraz z polskim tłumaczeniem
Salve, Regina, Mater misericordiae 
(Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia) → Salve coelestis pater misericordiae 

(Witaj niebieski Ojcze miłosierdzia)
Eia ergo, Advocata nostra 
(Przeto, Orędowniczko nasza) → Eia ergo liberator noster 

(Przeto Zbawicielu nasz)
et Jesum, benedictum fructum ventris tui 
(a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego) → et Jesum filium tuum 

(a Jezusa, Syna Twojego)
O clemens: O pia: O dulcis Virgo Maria
 (O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo) → O clemens, o pie, o dulcis pater 

(O łaskawy, o litościwy, o słodki Ojcze)

Źródła: antyfona Salve Regina (Liber usualis 1954, 279); antyfona Witaj Królowo (Obrzędy po-
grzebu 1991, 80-82); koncert Salve coelestis pater Pater (Tunder 1957, 1-3); tłumaczenie słów koncer-
tu przez autora artykułu.

Tekst i melodia antyfony maryjnej Salve Regina powstały w XI wieku. Jej au-
torstwo nie jest ostatecznie ustalone. Jako autorów najczęściej wymienia się: bisku-
pa Composteli Piotra (zm. 1002), Hermanusa Contractusa (zm. 1054), Adhemara 
z Monteuil (zm. 1098/99), bpa Puy’a en Verlay (Aymar) lub bpa o imieniu Podium, 
a  także Bernarda z  Clairvaux (zm. 1153). Jest ona jedną z  czterech klasycznych 
antyfon maryjnych, które z polecenia Piusa V (1504-1572; papież 1566-1572) zna-
lazły się w brewiarzu po Soborze Trydenckim4. Salve Regina jest najstarszą z nich 
(Nadolski 2006, 1441-1444). Po odnowie liturgii Soboru Watykańskiego II odma-

4 Te cztery antyfony to: Alma Redemptoris Mater związana z okresem Adwentu i Bożego Naro-
dzenia, antyfona Ave Regina caelorum odmawiana od Ofiarowania Pańskiego do Środy Popielcowej, 
Regina caeli – w  Okresie Wielkanocnym oraz Salve Regina obowiązująca od I  Nieszporów uroczy-
stości Trójcy Świętej do Godziny popołudniowej (Nona) w sobotę przed I niedzielą Adwentu. Bre-
wiarz potrydencki nakazywał odmawianie odpowiedniej antyfony na zakończenie każdej z Godzin 
kanonicznych.
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wiana jest na zakończenie komplety, czyli brewiarzowej modlitwy na zakończenie 
dnia; śpiewa się ją również w końcowej fazie obrzędów pogrzebu.

W  przeciwieństwie do pozostałych trzech antyfon maryjnych, Salve Regina 
nie jest utworem poetyckim. Należy do gatunku prozy rymowanej. Bogusław Na-
dolski określa ją jako „pozdrowienie upraszające” (salutatio deprecatoria). Cha-
rakterystyczną jej cechą jest eufonia słów (euphonia verborum): exules – exilium; 
dulcedo – dulcis; Mater misericordiae – misericordes oculos; ad Te clamamus – ad Te 
suspiramus gementes et flentes (Jasina 2012, 944-945; Nadolski 2006, 1443). 

Autor antyfony, inspirując się tekstami biblijnymi (Ps 45,10b; Łk 1,42; Tt 3,4-75), 
wyraża wiarę Kościoła, że Maryja jest Królową miłosierdzia („Witaj, Królowo, Matko 
Miłosierdzia”), że została wyniesiona do godności Matki Króla królów. W ten sposób 
odmawiający tę modlitwę już na początku odnosi się do zaszczytnego tytułu, którym 
obdarzona została Bogurodzica: jest Ona Królową. Tytuł ten wskazuje na Boże macie-
rzyństwo, bo porodziła Tego, który jest prawdziwym Królem („Jezusa, błogosławiony 
owoc żywota Twojego…”). Królowanie Maryi odznacza się miłosierdziem, dobrocią 
i gotowością pomocy biednym („Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na 
nas zwróć”). Tekst antyfony podkreśla szczególną rolę Maryi w  porządku łaski i  po-
średnictwa do Boga, przyzywa jej orędownictwa, aby wyjednała ludziom u Boga zba-
wienie („Orędowniczko nasza”). „Maryja, która jest życiem i słodyczą, nie jest jedynie 
wzorem wiary i  miłości, ale przede wszystkim Matką dla wszystkich ludzi” (Pałęcki 
2008, 374-375). Z tej też racji „chrześcijanie, jako wygnańcy, synowie starotestamen-
talnej Ewy, mogą wołać o  pomoc i  przyzywać wstawiennictwa Matki, gdyż jest ona 
nadzieją dla wszystkich” (Pałęcki 2008, 374-375). Maryja, dzięki ścisłej więzi ze swoim 
Synem, stała się Orędowniczką dla tych, którzy potrzebują pomocy. Ze względu na 
swoją ludzką naturę (antyfona podkreśla to zwrotem „synowie Ewy”) jesteśmy szcze-
gólnie skierowani na dar Bożego miłosierdzia. W swoim życiu spotykamy się z cierpie-
niem, biedą i doświadczeniem przemijalności. Dlatego też za wstawiennictwem Maryi, 
„wzdychając, jęcząc i płacząc na tym łez padole”, kierujemy swoje błagalne modlitwy 
do Boga. W perspektywie tej błagalnej modlitwy wyjątkową ufnością przepełnione są 
końcowe słowa antyfony: „o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo” (Jasina 2012, 
944-945; Pałęcki 2008, 374-375).

Pod koniec XI wieku Salve Regina stała się popularną modlitwą śpiewaną 
codziennie przez Krzyżaków, a  w  XIII wieku weszła do liturgii franciszkańskiej, 
dominikańskiej i cysterskiej. Od późnego średniowiecza cieszyła się dużym uzna-
niem i  popularnością w  pobożności ludowej. Od XV wieku przyjął się zwyczaj 
śpiewania jej na pokładach statków przed zapadnięciem zmroku. Popularność an-
tyfony prowadziła do wielu jej parafraz (Nadolski 2006, 444; Jasina 2012, 944-945), 

5 Ps 45,10b: „Królowa w  złocie z  Ofiru stoi po twojej prawicy”; Łk 1,42: „Błogosławionaś Ty 
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”; Tt 3,4-7: „Gdy zaś ukazała się dobroć 
i  miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie speł-
niliśmy, lecz z  miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i  odnawiające w  Duchu 
Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawie-
dliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego”.
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zapewne również protestanckiej parafrazy użytej przez Franza Tundera w koncer-
cie Salve coelestis Pater.

Skoro Tunder adaptował maryjną antyfonę do potrzeb protestanckiego Kościo-
ła, można pokusić się o próbę adaptacji teologii tejże antyfony do słów o Bogu Ojcu. 
Pierwsze słowa Salve coelestis Pater wyrażać zatem będą wiarę, że Bóg jest niebieskim 
Ojcem – Dawcą miłosierdzia (Salve coelestis Pater misericordiae). Jest też Ojcem Zba-
wiciela Jezusa Chrystusa, a posyłając na świat swojego Syna, daje ludziom wybawienie, 
daje Zbawiciela (et Jesum filium tuum nobis post hoc exilium ostende – „a Jezusa, Syna 
Twojego, po tym wygnaniu nam okaż”). Przymiotami Boga są miłosierdzie, dobroć, 
gotowość pomocy człowiekowi (Eia ergo liberator noster illos tuos misericordes ocu-
los ad nos – „przeto Zbawicielu nasz, Twoje oczy miłosierne na nas zwróć”). Tekst 
wykorzystany przez Tundera podkreśla szczególne umiłowanie człowieka przez Boga, 
skoro Ten daje wybawienie (Eia ergo liberator noster – „Ty, który dajesz wybawienie”). 
Bóg jest naszym życiem, naszą nadzieją, jest naszym Ojcem, do którego uciekać się 
możemy i  powinniśmy w  każdej chwili naszego życia. Z  tej też racji jako wygnańcy, 
synowie starotestamentalnej Ewy, możemy wołać o  Jego pomoc, pokładając w  Nim 
nadzieję. Ze względu na swoją ludzką naturę (podkreśla to zwrot „synowie Ewy”), je-
steśmy szczególnie skierowani na dar Bożego miłosierdzia. W swoim życiu spotykamy 
się z  cierpieniem, biedą i  doświadczeniem przemijalności. Dlatego, „wzdychając, ję-
cząc i płacząc na tym łez padole”, kierujemy swoją błagalną modlitwę do samego Boga. 
W perspektywie tej błagalnej modlitwy wyjątkową ufnością przepełnione są końcowe 
słowa, podkreślające przymioty Boga, z Jego nieskończonym miłosierdziem na czele: 
„O łaskawy, o litościwy, o słodki Ojcze, niebieski Ojcze, o Ojcze miłosierdzia”.

Poszukując teologicznego wyjaśnienia słów koncertu Tundera, warto sięgnąć do 
encykliki O Bożym Miłosierdziu. Święty Jan Paweł II w Dives in misericordia podkreśla, 
że „bogaty w miłosierdziu swoim Bóg (por. Ef 2,4) jest Tym, którego objawił nam Jezus 
Chrystus jako Ojca” (Jan Paweł II 1980, 1). Dalej pisze: „Jezus nade wszystko swo-
im postępowaniem, całą swoją działalnością objawiał, że w świecie, w którym żyjemy, 
obecna jest miłość. Jest to miłość czynna, miłość, która zwraca się do człowieka, ogar-
nia wszystko, co składa się na jego człowieczeństwo. Miłość ta w  sposób szczególny 
daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą 
historyczną «ludzką kondycją», która na różne sposoby ujawnia ograniczoność i sła-
bość człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną. Właśnie ten sposób i zakres przeja-
wiania się miłości nazywa się w języku biblijnym «miłosierdziem»” (Jan Paweł II 1980, 
3). Historii pojęcia „miłosierdzia” szukać trzeba już w Starym Testamencie. Bóg obja-
wiał swoje miłosierdzie w czynach i słowach już od początku istnienia Narodu Wybra-
nego, który na „przestrzeni swojej historii nieustannie zawierzał się swemu Bogu mi-
łosierdzia zarówno w nieszczęściach, jak i w akcie uświadomienia sobie własnego grze-
chu” (Jan Paweł II 1980, 4). Najpełniej miłosierdzie objawiło się w Jezusie Chrystusie  
(Jan Paweł II 1980, 4). W miłosierdziu Boga do człowieka uwidaczniają się wszystkie 
odcienie miłości, od miłości oblubieńczej począwszy, na ojcowskiej skończywszy 
(Jan Paweł II 1980, 4). Autor tekstu koncertu zawierza się zatem Bogu miłosierdzia 



199TEOLOGICZNO-RETORYCZNY KONTEKST SŁOWA I MUZYKI

„wzdychając, jęcząc i  płacząc na tym łez padole”, ale też głęboko wierząc w  łaskawe 
i litościwe miłosierdzie słodkiego Ojca niebieskiego.

Trzeba przypomnieć, że tekstem źródłowym koncertu Tundera jest antyfo-
na Salve Regina. Te słowa kompozytor dostosował do treści o miłosiernym Ojcu. 
W podsumowaniu niniejszego paragrafu, dotyczącego pochodzenia i teologii słów 
koncertu Salve coelestis Pater, warto przyjrzeć się zatem tabelarycznemu zestawie-
niu tekstu kompozycji wraz z  jego tłumaczeniem oraz łacińskich słów antyfony 
Salve Regina i jej polskiego odpowiednika – antyfony Witaj Królowo. Tabela nr 2 
przedstawia to podsumowanie.

Tabela 2. Zestawienie tekstu użytego przez Tundera (wraz z powtórzeniami), tłumaczenie au-
tora, łaciński tekst antyfony maryjnej Salve Regina, jako pierwowzoru tekstu koncertu, oraz polski 
tekst antyfony Witaj Królowo. W pierwszej rubryce zaznaczono części muzyczne utworu.

Części 
utworu
(takty)

Tekst koncertu Tłumaczenie
Łaciński tekst 

antyfony
Salve Regina

Polski tekst antyfony
Witaj Królowo

I.
(1-21a)

Salve coelestis pater misericordiae,
salve coelestis pater,
coelestis pater misericordiae,
salve coelestis pater misericordiae,
coelestis pater misericordiae,
coelestis pater, pater misericordiae,

Bądź pozdrowiony 
niebieski Ojcze 
miłosierdzia,

Salve, Regina, 
Mater 
misericordiae:

Witaj Królowo, Matko 
Miłosierdzia,

II.
(21b-26a) vita, dulcedo et spes nostra salve,

życie, słodyczy 
i nadziejo nasza, bądź 
pozdrowiony,

Vita, dulcedo, et 
spes nostra, salve.

życie, słodyczy i nadziejo 
nasza, witaj!

III.
(26b-44)

ad te clamamus exules,
filii, filii, filii Evae,
filii, filii Evae,

do Ciebie wołamy 
wygnańcy, synowie 
Ewy,

Ad te clamamus
exsules filii Hevae,

Do Ciebie wołamy
wygnańcy, synowie Ewy,

IV.
(45-59a)

ad te suspiramus gementes,
suspiramus et flentes

za Tobą tęsknimy 
jęcząc i płacząc

Ad te suspiramus, 
gementes et flentes

do Ciebie wzdychamy jęcząc 
i płacząc

in hac lacrimarum valle,
in hac lacrimarum valle,
in hac lacrimarum valle.

w tej płaczu dolinie. in hac lacrimarum 
valle. na tym łez padole.

V.
(59-103)

Eia ergo liberator noster Przeto Zbawicielu nasz, Eia ergo, Advocata 
nostra,

Przeto, Orędowniczko 
nasza,

illos tuos misericordes oculos ad nos,
ad nos converte,

i Twoje oczy miłosierne 
na nas zwróć,

illos tuos 
misericordes oculos 
ad nos converte.

one miłosierne oczy Twoje 
na nas zwróć,

et Jesum filium tuum a Jezusa, Syna Twojego
Et Jesum, 
benedictum 
fructum ventris tui,

a Jezusa, błogosławiony 
owoc żywota Twojego,

nobis post hoc exilium ostende, 
ostende, ostende, ostende.

po tym wygnaniu nam 
okaż.

nobis post hoc 
exsilium ostende. po tym wygnaniu nam okaż.

VI.
(104-121)

O clemens, o pie, o dulcis pater, 
o pater,
o clemens, o pie, o dulcis pater,
o dulcis pater, o pater, o clemens,
o dulcis pater, o pater,
o dulcis pater,

O łaskawy, o litościwy, 
o słodki Ojcze,

O clemens: O pia: 
O dulcis Virgo 
Maria.

O łaskawa, o litościwa, 
o słodka Panno Maryjo!

coelestis pater,
o pater misericordiae.

niebieski Ojcze,
o Ojcze miłosierdzia.

Źródła: koncert Salve coelestis Pater (Tunder 1957, 1-3); tłumaczenie własne autora artykułu; an-
tyfona Salve Regina (Liber usualis 1954, 279); antyfona Witaj Królowo (Obrzędy pogrzebu 1991, 80-82).
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3. Kontekst słowa i muzyki w aspekcie retoryki baroku

Koncert Salve coelestis Pater Franza Tundera, to utwór napisany na dość 
skromny zespół muzyków: bas solo, skrzypce i basso continuo (fakultatywnie or-
gany lub klawesyn). Skład ten zapewne podyktowany był aktualnym stanem wyko-
nawców w kościele mariackim w Lubece.

Przyjrzeć się należy korelacji tekstu słownego z  warstwą muzyczną utworu. 
Dotyczyć to będzie głównie linii głosu solowego, szczególnie w poszukiwaniu ba-
rokowych figur retorycznych, zarówno związanych z tzw. „malarstwem dźwięko-
wym” (obrazowych – hypotyposis), jak i tych wyrażających emocje (ekspresyjnych 
– emphasis). Wypada też zwrócić uwagę na wszystkie inne zabiegi muzyczne, które 
zapewne można określić dopełniającymi czy uzupełniającymi.

W  perspektywie okazywanego miłosierdzia Bożego, ludzie stają w  pokorze 
przed Bogiem. Podkreśla to zarówno tekst antyfony maryjnej, jak i  protestancka 
adaptacja wykorzystana przez Tundera. Figura catábasis (descensus) malująca ruch 
melodyczny w dół, wyrażająca uniżenie, służalczość, pokorę czy nawet rzeczy złe 
(Bartel 1985, 115), zastosowana na słowie salve (witaj, bądź pozdrowiony) wydaje 
się wyrażać właśnie tę pokorę i uniżenie wobec wielkości Boga (przykład 1, takty 
3-6). Emocje o  podobnym zabarwieniu – oddanie, pokorę, służalczość – wyda-
je się oddawać opadająca melodia na słowach coelestis Pater misericordiae, salve 
(przykład 2, takty 10-12; przykład 3, takty 19-21; przykład 4, takty 119-122) czy 
też wołanie uniżonego sługi – ad te clamamus exules (przykład 5, takty 30-33). 
Z takim samym uniżeniem woła człowiek podkreślający swoją grzeszność – ludz-
ką naturę – synostwo pierwszej Ewy – filii Evae (przykład 6, takty 36-39). Choć 
święty Jan Paweł II podkreśla, że w  miłosierdziu Boga do człowieka wyrażają się 
wszystkie odcienie miłości, to jednak wobec tego miłosierdzia człowiek stawał 
będzie w  pokorze i  oddaniu, szczególnie, kiedy ten Niebieski Ojciec zniża się do 
człowieka, dając mu swoje miłosierdzie (zakończenie koncertu: przykład 4, takty 
119-122). Podkreśla to użycie figury catábasis w wymienionych przykładach.

Przykład 1, takty 3-6

Przykład 2, takty 10-12

KS. ZBIGNIEW STĘPNIAK
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Przykład 3, takty 19-21

Przykład 4, takty 119-122

Przykład 5, takty 30-33

Przykład 6, takty 36-39

Wstępująca melodycznie figura anábasis (ascendere) wyraża wywyższenie, rze-
czy wzniosłe, wybitne, radość, nadzieję czy też pewność siebie (Bartel 1985, 84). Wy-
daje się, że kiedy człowiek zwraca się do Boga słowami: „życie, słodyczy…” (vita, dul-
cedo), to nie brak nam właśnie tej pewności siebie czy wręcz radości (przykład 7, takty 
21-22). Jednak fraza ta, na słowach et spes nostra salve, kończy się jakimś wahaniem, 
niepewnością, niezdecydowaniem, a nawet bojaźnią. Na takie emocje wskazuje figura 
kýklosis (circulatio), w której dźwięki jednego głosu, krążąc wokół tego samego tonu, 
opisując w  ten sposób tekst, podkreślają znaczenie danego słowa (Bartel 1985, 119; 
Jasiński 2009b, 293; Wesołowski 2003, 39). Chyba właśnie człowiek grzeszny, mówiąc 
(czy śpiewając) o nadziei pokładanej w Bogu (et spes nostra salve), stając przed wszech-
mogącym Bogiem, wypowiada te słowa w jakiejś niepewności czy bojaźni (przykład 
8, takty 23-26). Kýklosis na słowie salve może być również rozwinięciem uniżenia (ca-
tábasis) – to uniżenie, pokora i służalczość przechodzą w niepewność i bojaźń człowie-
ka zwracającego się w bezpośredniej apostrofie do Boga – „witaj, bądź pozdrowiony”.

Przykład 7, takty 21-22

TEOLOGICZNO-RETORYCZNY KONTEKST SŁOWA I MUZYKI
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Przykład 8, takty 23-26

Zastosowanie pauzy, przerywającej melodię, to symbol westchnienia, płaczu, 
tęsknoty, jest nią figura tmesis (suspiratio) (Jasiński 2009b, 330). Chyba właśnie 
takiego westchnienia dopatrzeć się można we frazie filii Evae (przykład 6, takty 
36-39). Westchnienie i  tęsknota przebijają się zarówno w  słowach, jak i  linii me-
lodycznej, przerywanej pauzami (zapewne figury tmesis) na słowach filii Evae, ad 
te suspiramus gementes, suspiramus et flentes ([my] synowie Ewy, za tobą tęsknimy 
[wzdychamy], jęcząc i płacząc; przykład 9, takty 42-49).

Przykład 9, takty 42-49

Skok o  interwał większy niż tercja może wskazywać na figurę ekspresyjną zwaną 
exclamatio (ekphónesis). Wyraża ona ból, błaganie, okrzyk czy po prostu zwykłe za-
wołanie (Bartel 1985, 167-170). Tą figurą może być szczególnie uwydatniony zwrot 
wyraźnie odróżniający się od najbliższego kontekstu (Jasiński 2009b, s. 301). Może 
być ona rodzajem wzmocnienia głosu, kiedy śpiewak śpiewa spokojnie, bez natężenia 
(Zawistowski 2015, 18). Taką ekspresyjność sugeruje zwrot salve w pierwszych taktach 
utworu (takty 3-4 i 8). Skok w dół o ten sam interwał (kwinta) powtarza kompozytor 
na słowach o clemens (o łaskawy). Zdaniem autora, ten zwrot wyraźnie odróżnia się od 
najbliższego kontekstu. Być może Tunder dlatego zastosował tu figurę exclamatio, że 
spośród trzech przymiotów Boga wymienianych w tekście (łaskawy, litościwy, słodki), 
to właśnie łaskawość jest najbliższa znaczeniowo miłosierdziu Boga (przykład 10, takty 
107-109; przykład 11, takty 111-112; przykład 12, takty 115-117). 

Przykład 10, takty 107-109
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Przykład 11, takty 111-112

Przykład 12, takty 115-117

Ból, radość, strach, przerażenie i inne podobne stany psychiczne wyraża pa-
topoia (pathopoia). Ma ona prowadzić wręcz do poruszenia słuchacza. Muzycznie 
jest to następstwo półtonów, często chromatycznych (Zawistowski 2015, 19). Same 
słowa in hac lacrimarum valle, mówiące o  „tym łez padole” poruszają słuchacza, 
szczególnie kiedy ich ekspresyjność potęgowana jest półtonowym pochodem 
dźwięków i  to poruszającym się stopniowo w  dół (połączenie z  figurą catábasis; 
przykład 13, takty 50-52; przykład 14, takty 54-59).

Przykład 13, takty 50-52

Przykład 14, takty 54-59

Koncert Tundera, idąc za podziałem tekstu, wyraźnie dzieli się na trzy kon-
trastujące ze sobą odcinki. Te fragmenty wyznacza figura anthiteton zmieniająca 
metrum. Wprawdzie części te nie wydobywają semantycznych antytez warstwy 
słownej (Jasiński 2009b, s. 286) w  pełnym tego słowa znaczeniu, jak sugeruje to 
Tomasz Jasiński, jednak poprzez zmianę metrum na trójdzielne, wyraźnie roz-
członkowują też cały utwór. Treść pierwszej części jest zwróceniem się cierpiącego, 
grzesznego człowieka do Boga miłosierdzia, druga – swoją ekspresją oddaje cześć 
Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi, trzecia – wymienia atrybuty Boga (łaskawy, 
litościwy, słodki Ojciec miłosierdzia; patrz tabela 2, części zaznaczone w  tabeli 
jako: I-IV – V – VI). 

Zwraca uwagę dość duża liczba powtórzeń, zarówno pojedynczych słów, jak 
i konkretnych zwrotów. Warto przyjrzeć się zatem symbolice liczb i samym figu-
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rom powtórzeniowym. Dość skomplikowane repetycje zastosował kompozytor 
w pierwszym odcinku na słowach Salve coelestis Pater misericordiae (witaj, niebie-
ski Ojcze miłosierdzia). W tej części trzykrotnie powtarza się słowo salve, sześcio-
krotnie – zwrot coelestis Pater i pięciokrotnie – misericordiae. Symbolika liczby „3” 
wskazuje na początek, środek i koniec, na Trójcę Świętą czy też trzy dni, w czasie 
których Chrystus leżał w  grobie (Zawistowski 2015, 24). Trzykrotne zatem po-
wtórzenie słowa salve może wskazywać na sprawy Boskie. Liczba „6” (2x3), to 
doskonałość, moc Boga, majestat, mądrość, miłość, miłosierdzie, sprawiedliwość 
(Zawistowski 2015, 24-25). Wydaje się zatem również uzasadnione sześciokrotne 
powtórzenie zwrotu coelestis Pater, jako niebieskiego Ojca. Miłosierdzie Boga naj-
pełniej objawia się w Jezusie Chrystusie, co podkreśla św. Jan Paweł II (Jan Paweł 
II 1980, 4). Pięciokrotna repetycja słowa misericordiae (miłosierdzie) ma również 
swoje uzasadnienie z symbolice liczb: „5” wskazuje na pięć ran Chrystusa (Zawi-
stowski 2015, 24). Z  symboliką liczb wiązać się będzie też funkcja figur powtó-
rzeniowych. Trudno tu nawet o  dokładną analizę struktury melodyczno-słownej 
pod kątem zastosowania konkretnych figur. Warto jednak wskazać na wybrane. 
Wydaje się, że Tunder wykorzystał figurę paronomasia, jako odmianę epizeuxis. 
Powtórzył bowiem frazę Salve coelestis Pater misericordiae wyżej o interwał kwinty, 
z rozwinięciem zakończenia (Jasiński 2009b, s. 319) (przykład 15, takty 3-12).

Przykład 15, takty 3-12

Być może trzykrotne powtórzenie frazy in hac lacrimarum valle (na tym łez 
padole) wskazywać będzie na trzy dni, w  czasie których Chrystus leżał w  grobie 
(Zawistowski 2015, 24). Nie ma chyba jednak wątpliwości, że kompozytor, stosu-
jąc tu figurę polysyndeton, chciał wzmóc stronę ekspresyjno-błagalną tego odcinka 
koncertu (Jasiński 2009b, 322) (przykład 16, takty 50-59).

Przykład 16, takty 50-59
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Zastanawia czterokrotne powtórzenie słowa ostende (okaż). Być może kom-
pozytor chciał zwrócić uwagę słuchacza na ludzką naturę, która potrzebuje miło-
sierdzia Boga objawionego w  Jezusie Chrystusie6 (Zawistowski 2015, 24). Figura 
climax (gradatio) jest strukturą melodyczną powtarzaną wiele razy w  kierunku 
opadającym lub wznoszącym, podkreślającą wzrost lub spadek napięcia wyrazo-
wego (Jasiński 2009b, 294). Wyraźnie na tych powtórzeniach opada ekspresja czło-
wieka modlącego się o okazanie łaski i miłosierdzia (przykład 17, takty 99-104).

Przykład 17, takty 99-104

Pozostaje jeszcze symbolika tonacji F-dur, którą Tunder wykorzystał w całym 
przebiegu utworu. Johann Mattheson (1681-1764) o  tej tonacji pisał, że jest ona 
zdolna wyrazić najpiękniejsze uczucia w  świecie: wielkoduszność, niezłomność, 
miłość, niezrównaną łagodność (Auhagen 1983, 20). Warto po raz kolejny odwo-
łać się do słów Jana Pawła II z Dives in misericordia. Stwierdził on, że Jezus obja-
wiał w świecie miłość, która „zwraca się do człowieka, ogarnia wszystko, co składa 
się na jego człowieczeństwo” (Jan Paweł II 1980, 3). Ta miłość daje o  sobie znać 
w  zetknięciu z  cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, które ujawniają ograniczoność 
i słabość człowieka (Jan Paweł II 1980, 3). W miłosierdziu Boga do człowieka od-
zwierciedlają się wszystkie odcienie miłości: od miłości oblubieńczej począwszy, 
na ojcowskiej skończywszy (Jan Paweł II 1980, 4). Zatem wydaje się niezwykle 
trafnym zabiegiem kompozytorskim użycie, w  utworze odwołującym się do nie-
wyczerpanej miłości i  miłosierdzia Boga, tonacji podkreślającej wielkoduszność, 
niezłomność, miłość i niezrównaną łagodność, w tym wypadku – Boga – niczym 
nieograniczonego Boga miłosierdzia.

Zakończenie

Przedstawione rozważania są jedynie propozycją rozumienia retoryki baroku 
i  jej korelacji z  teologiczno-egzegetycznym rozumieniem tekstu słownego, w  od-
niesieniu do konkretnego dzieła muzycznego – koncertu Salve coelestis Pater Fran-
za Tundera, który autor ma również w swoim repertuarze. Powyższych analiz nie 
powinno się zatem traktować jako doktrynalnego rozumienia korelacji warstwy 
słownej z tekstem muzycznym kompozycji. Przedstawiono tu jedynie propozycję 
indywidualnego podejścia do retoryki baroku przez autora, jako wykonawcy, ale 
też i teologa. Wyrazić jednak należy nadzieję, że tekst ten może wspomóc bardziej 

6 4 = cztery Ewangelie (czterej Ewangeliści), Nowy Testament, cztery żywioły, cztery wielkie 
rzeki świata, cztery temperamenty, cztery pory roku, cztery strony świata, ziemia, ludzie (Zawistow-
ski 2015, 24).
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świadome wykonawstwo czy też inspirować współczesnych twórców muzyki sa-
kralnej do kreatywnych poszukiwań, opartych na gruntownej znajomości historii 
warsztatu kompozytorskiego.

Protestancka adaptacja łacińskiej antyfony maryjnej Kościoła katolickiego 
Salve Regina, jako „pozdrowienie upraszające” (salutatio deprecatoria), w  całości 
jest modlitwą – bezpośrednią apostrofą do Boga, który jest niebieskim Ojcem Mi-
łosierdzia i  który daje człowiekowi wybawienie – życie wieczne. Dramaturgię tej 
modlitwy podkreślają zabiegi kompozytorskie Tundera, oparte na  dogłębnej zna-
jomości muzycznej retoryki baroku, od wyboru samej tonacji począwszy, poprzez 
symbolikę liczb, a na zastosowaniu konkretnych figur retorycznych skończywszy. 
Można powiedzieć, że kompozytor maluje dźwiękiem muzyki (figury hypotypo-
sis), jak i  podkreśla emocjonalność, żarliwość modlitwy człowieka grzesznego – 
syna biblijnej Ewy (figury emphasis). Na te cechy muzyki baroku starał się zwrócić 
uwagę autor w powyższych rozważaniach i dociekaniach.
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SPRAWOZDANIE Z X WOJEWÓDZKIEJ KONFERENCJI METODYCZNEJ
W BIAŁYMSTOKU:  DIAGNOZA, TERAPIA I PROFILAKTYKA W PRACY Z DZIEĆMI  

I MŁODZIEŻĄ – NOWE WYZWANIA
(Białystok, 15 marca 2016)

15 marca 2016 roku w  Wojewódzkim Ośrodku Animacji i  Kultury w  Białymstoku po raz 
dziesiąty odbyła się konferencja metodyczna poświęcona problematyce współczesnej szkoły. Jej 
organizatorami byli: Zespół Szkół Nr 17 w  Białymstoku, Wojewódzki Ośrodek Animacji i  Kultury 
w Białymstoku, Stowarzyszenie Terapeutów Pedagogicznych oraz Białostocki Oddział Polskiego To-
warzystwa Dysleksji. 

X Wojewódzka Konferencja Metodyczna [dalej: WKM] to cykliczne spotkanie praktyków 
i teoretyków, którym leży na sercu dobro dziecka1. Przybyli na nią pedagodzy, psycholodzy, terapeu-
ci, nauczyciele – wychowawcy pracujący w  różnego typu szkołach, ośrodkach szkolno-wychowaw-
czych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w  instytucjach pracujących na rzecz dziecka 
i rodziny z całego niemalże Podlasia. 

Konferencja składała się z części wykładowej i warsztatowej, a uświetnił ją występ chóru mia-
sta Białegostoku pod dyrekcją Anny Stankiewicz oraz spektakl teatru Kumonoque2. 

Głównym celem dziesiątej edycji WKM było pogłębienie wiedzy na temat diagnozy, profilak-
tyki oraz terapii dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu szkolno-wychowaw-
czego. Zostały zaprezentowane metody i techniki pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej z ucznia-
mi niedostosowanymi społecznie, jak i  zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Wskazano 
możliwości interdyscyplinarnej współpracy specjalistów w  zakresie diagnozy, terapii i  profilaktyki 
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

W  części wykładowej sympozjum temat Spektrum autyzmu jako zaburzenie neurorozwojowe 
zaprezentowała Anna Klimek, specjalista psychologii klinicznej (Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii 
Dzieci i Młodzieży Eureka w Białymstoku). Omawiając problem, odniosła się do Międzynarodowej 
Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania (ICD-10) i wskazała na dane Autism Eu-
rope z 2009 roku, według których około 0,6% populacji Unii Europejskiej (mniej więcej 5 milionów 
osób) dotkniętych jest autyzmem. Prezentując wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzanych 
w  różnych krajach (w  Polsce takich badań nie było), Anna Klimek nadmieniła, iż w  naszym kraju 
może być co najmniej 30  000 osób autystycznych. Poinformowała zebranych o  specjalnym kodzie 
oznaczającym autyzm, który w 2010 roku został wprowadzony w orzecznictwie o niepełnosprawno-
ści. Wcześniej osoby z autyzmem otrzymywały kod oznaczający niepełnosprawność, zazwyczaj z po-
wodu wad neurologicznych lub choroby psychicznej. W  ciągu kolejnych lat, dzięki wprowadzeniu 

1 Tematy przewodnie wcześniejszych konferencji to: Wczesna profilaktyka dzieci i młodzieży 
szansą na bezpieczną szkołę, Problemy z uczniem z zaburzeniami zachowania i emocji, Bezpieczeństwo 
w szkole – profilaktyka i interwencja, Dziecko krzywdzone – podejście interdyscyplinarne, Współczesne 
zagrożenia w okresie kryzysu tożsamości dziecka, Terapeutyczne i interpersonalne wymiary konfliktu, 
Dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym i niedostosowane społecznie –  rodzina, szkoła, gru-
pa rówieśnicza, Kompetencje psychospołeczne nauczyciela i wychowawcy a pomoc dzieciom zagrożo-
nym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie, Praca nad motywacją do zmiany 
u dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie.

2 Teatr Kumonoque powstał w 2006 roku w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Bia-
łymstoku. W czasie konferencji zaprezentował sztukę według tekstu Lecha Kołakowskiego Jak Gyom 
został starszym panem, w reżyserii Pawła Gorszewskiego.
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kodu, można będzie urealnić szacunkowe liczby dotyczące urodzeń osób z autyzmem w Polsce. Pre-
legentka zwróciła szczególną uwagę na to, że ogromnym problemem jest dziś możliwość uzyskania 
szybkiej i  profesjonalnej diagnozy, a  następnie terapii. W  swoim wystąpieniu wskazała na podłoże 
biologiczne, genetyczne, metaboliczne autyzmu, zaznaczając przy tym, iż przyczyny tego schorzenia 
wciąż nie są znane. Omówiła systemy klasyfikacji zaburzeń, zaburzenia i objawy spektrum autyzmu, 
zaburzenia neurorozwojowe i łączone. Ponadto przybliżyła historię nazwy „zespół Aspergera” i do-
konała porównania tego schorzenia z autyzmem wczesnodziecięcym.

Dziecko z ADHD w szkole – to zagadnienie, na które uwagę słuchaczy skierowała Agata Kuma-
niecka, psycholog, psychoterapeuta (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim). 
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej został ukazany w  jej wykładzie od strony praktycznej. 
Omówione zostały m.in. charakterystyczne objawy ADHD, wzory kształtowania pożądanych za-
chowań, zasady pracy z  dzieckiem nadpobudliwym, w  tym skuteczne sposoby wydawania poleceń 
poparte przykładami i szerokim doświadczeniem pedagogicznym.

Kolejny temat zaprezentowany w  części wykładowej konferencji to: Diagnoza systemowa 
w pracy z dzieckiem niedostosowanym i wykluczonym społecznie. Elżbieta Potempska, psycholog kli-
niczny, psychoterapeuta (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii SOS w  Warszawie), przybliżyła teorię 
systemów i jej zastosowanie w pracy terapeutycznej z całą rodziną. Uwypukliła trudną, ale znaczącą 
rolę terapeuty, wskazała na możliwości, ograniczenia, ale zarazem ogromne potrzeby ukierunkowa-
nego oddziaływania rodziców – zarówno matki, jak i ojca –  na zachowanie dziecka oraz nakreśliła 
podstawy teoretyczne terapii systemowej.

Wykład kończący blok teoretyczny dotyczył Alternatywnych metod pracy z dziećmi i młodzie-
żą. Kluczowe założenia i potencjalne efekty arteterapii przedstawiła Elżbieta Krysztofik-Gogol (Uni-
wersytet w  Białymstoku). Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z  metodami pracy 
oraz ze strategiami postępowania terapeutycznego w terapii tańcem. Usłyszeli o założeniach i tech-
nikach dramy stosowanej3, a  też poznali całościowy proces dramowy. Prelegentka omówiła postę-
powanie terapeutyczne skupione na ćwiczeniach, na przeżyciach i na konflikcie, po czym wskazała 
obszary jego zastosowania w pracy z młodzieżą.

O dużej wartości konferencji świadczy połączenie istotnych tematów teoretycznych z elementami 
praktycznego wykorzystania wiedzy podczas ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy sympozjum mieli możli-
wość wymiany wzajemnych doświadczeń i spostrzeżeń i skorzystania z trzech różnych warsztatów. 

Warsztat pierwszy, zatytułowany Diagnoza systemowa w pracy z dzieckiem niedostosowanym 
i  wykluczonym społecznie, poprowadziła Elżbieta Potempska (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
SOS w Warszawie). Warsztat drugi, pt. Elementy procedury mediacyjnej w trudnościach wychowaw-
czych – ustalanie areny konfliktu na linii dziecko-dziecko i dorosły-dziecko, przygotowali Sylwia Mała-
chowska i Marcin Szargiej (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku), natomiast 
warsztat trzeci, dotyczący Psychodramy w pracy z dziećmi i młodzieżą, przygotowali Bartosz Zdziech 
i Jolanta Traczyk (Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku).

Dzielenie się dobrym praktykami z zakresu pracy diagnostycznej, terapeutycznej i opiekuńczo-
-wychowawczej w pracy z dziećmi i młodzieżą zostało w ten sposób przeniesione na płaszczyznę re-
alnych działań. Taka forma zdobywania wiedzy wpisuje się w  model edukacji praktycznej. Rzeczowa 
i twórcza atmosfera pracy warsztatowej pozwoliła spojrzeć konstruktywnie na problemy współczesnej 
szkoły, przybliżyć różnorodne formy, metody i ścieżki pomocy podopiecznym w przezwyciężaniu ich 
trudności, a zarazem wskazać kierunki dalszej pracy w celu wyrównania szans edukacyjnych. 

Joanna E. Dąbrowska
Uniwersytet w Białymstoku 

DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2017.3.16

3  Autorka wykładu, mówiąc o dramie stosowanej, używała również określeń: twórcze spotka-
nie, ruch autentyczny, wykorzystanie działań teatralnych.
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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ 
SPOTKANIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

(WARSZAWA, 28 LISTOPADA 2016)

28 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa poświęcona wykorzystaniu 
funduszy europejskich w realizacji projektów adresowanych do środowiska akademickiego. Gościny 
temu spotkaniu udzieliły władze Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, Instytutu Socjologii, 
odbyło się ono w  budynku 23, znajdującym się przy ul. Wóycickiego. Konferencja rozpoczęła się 
o godz. 10.00 i trwała do 13.30. Spotkanie zostało otwarte przez zastępcę dyrektora Instytutu Socjolo-
gii dr Piotra Komorowskiego, który – oprócz powitania gości i uczestników konferencji – wskazał na 
znaczenie środków pozostających w dyspozycji wielu instytucji zarządzających w obecnej perspekty-
wie 2014-2020, a skierowanych na wsparcie projektów badawczych. 

Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej, oprócz wystąpienia dyrektora Centrum 
Projektów Europejskich Leszka Bullera, który przybliżył zakres działań podejmowanych przez kierowaną 
przez niego instytucję, głos zabrał dr hab. Piotr Zawada, który z kolei skoncentrował się na szczegółach 
związanych ze współpracą środowiska naukowego z  Jednostkami Otoczenia Biznesu (JOB), jako tymi, 
które statutowo zobowiązane są do wsparcia działań związanych z komercjalizacją aktywności naukowej 
zatrudnionej w szkołach wyższych kadry naukowej. Za szczególnie cenne należy uznać to, że wystąpie-
nia te miały wręcz symboliczny wymiar, ponieważ obaj prelegenci, pracą naukową, realizują swoje pasje, 
kierując ważnymi instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów unijnych w  Polsce. Część 
zasadniczą pierwszej części konferencji stanowiło wystąpienie Pani Lubomiły Aksamit, reprezentującej 
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW. Re-
ferat zatytułowany Fundusze Europejskie – możliwości sfinansowania projektów środowisk akademickich 
zaprezentowany przez przedstawicielkę UKSW koncentrował się na rozwinięciu trzech zagadnień na-
uka – biznes – wartości, które stanowią, jak sierdziła prelegentka, filary Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, w którym tradycja łączy się z nowoczesnością, a zarządzanie opiera się na 
jakości. W dalszej części swojego wykładu Pani Lubomiła Aksamit stwierdziła, że Uniwersytet efektywnie 
korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć strategicznych dla jego rozwoju, w szczegól-
ności zorientowanych na internacjonalizację i podnoszenie doskonałości naukowej kadry akademickiej, 
komercjalizację wyników badań naukowych oraz podnoszenie jakości kształcenia. Mówiąc o obszarach 
aktywności kadry naukowej i  pozostałych pracowników UKSW zaangażowanych w  realizacje projek-
tów badawczych, prelegentka zarysowała, jak będzie wyglądał harmonogram naboru wniosków w roku 
2017, dzięki czemu będzie możliwe pozyskanie środków na realizację projektów badawczo-rozwojowych 
i innowacyjnych w ramach międzynarodowego programu „Horyzont 2020”, funduszy norweskich i pro-
gramów krajowych, np. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Następnie stwierdziła, że 
jednym z największych programów w Europie Środkowo-Wschodniej wspierających rozwój start-upów 
jest program StartInPoland. Uruchomiony został już fundusz Scale Up udzielający wsparcia w rozwinię-
ciu pomysłu lub firmy na wczesnym etapie oraz nawiązania współpracy z  dużymi przedsiębiorstwami, 
w  szczególności spółkami należącymi do Skarbu Państwa. Podniesienie jakości kształcenia umożliwia 
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 
(POWER). Pani Aksamit poinformowała, że wsparcie może być udzielone na: 

1. działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: 
a) innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, 
b) umiejętności informatycznych, w  tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych 

i ich wykorzystania w procesie kształcenia, 
c) prowadzenia dydaktyki w jęz. obcym, 
d) zarządzania informacją;
2. realizację wysokiej jakości programów stażowych;
3. wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez akademickie biura karier; 
4. tworzenie i realizację wysokiej jakości programów studiów doktoranckich; 
5. stworzenie i realizacje kursów edukacyjnych w formie e-learningu;
6. wdrożenie modelowych programów kształcenia nauczycieli na kierunkach studiów realizu-

jących specjalność nauczycielską.
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Na zakończenie swojego wystąpienia prelegentka wskazała, że wymienione działania mogą 
w znacznej mierze wzmocnić pozycję naukowo-badawczą UKSW zarówno w kraju, jak i zagranicą, 
stanowiąc bazę dla projektów, które będą przyciągać ludzi zdolnych, kreatywnych i zorientowanych 
na innowacje.

W drugiej części konferencji zaprezentowali się pracownicy Centrum Projektów Europejskich, 
Pani Lolita Gedo i Pan Andrzej Słodki. Ich dynamiczna prezentacja koncentrowała się wokół zagad-
nień związanych z wdrażaniem projektów o zasięgu międzynarodowym. Zaznaczyli w niej, że prace 
nad kształtem nowej edycji Programu Współpracy Międzynarodowej INTERREG rozpoczęły się 
w 2013 r. Przez prawie 3 lata przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju (MR) Polski wspólnie z partne-
rami z Białorusi oraz Ukrainy pochylali się nad tym, żeby nowy Program był dla beneficjentów jesz-
cze bardziej elastyczny, bardziej dostępny, a realizacja projektów – prostsza we wdrażaniu. Prelegenci 
wskazali, że rolę Instytucji Zarządzającej (IZ), w  perspektywie 2014-2020, będzie w  dalszym ciągu 
pełniło Ministerstwo Rozwoju (MR RP) we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym 
(WST) zlokalizowanym w Centrum Projektów Europejskich w Warszawie. Instytucjami krajowymi 
pozostały Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu na Ukrainie oraz Ministerstwo Spraw Za-
granicznych Republiki Białoruś. Rola instytucji krajowych – to wsparcie realizacji Programu w pań-
stwach partnerskich. W ramach Programu utworzony został nowy Oddział WST w Rzeszowie, który 
będzie wspierał Program w  realizacji działań informacyjno-promocyjnych w  polskiej części obsza-
ru wsparcia. Nadal będą działały obydwa dotychczasowe oddziały WST, tj. we Lwowie na Ukrainie 
oraz w  Brześciu na Białorusi, a  jednostką, która będzie odpowiadała za jakość oraz efektywność 
wdrażania Programu pozostał Wspólny Komitet Monitorujący, w skład którego wchodzą przedsta-
wiciele odpowiednich władz centralnych oraz regionalnych państw uczestniczących w  Programie. 
Przedstawiciele Centrum Projektów Europejskich omówili ofertę wsparcia stwierdzając, że Komi-
sja Europejska chciała, aby nowe edycje programów na granicach zewnętrznych Unii nie udzielały 
wsparcia w  tak szerokim zakresie tematycznym, jak to było w  programach na lata 2007-2013, lecz 
żeby takie wsparcie było bardziej skoncentrowane, a przez to aby jego efekty były bardziej odczuwal-
ne w regionach, w ramach czterech z dziesięciu tzw. Celów Tematycznych (CT) dla działań w ramach 
współpracy transgranicznej. Decyzją Wspólnego Komitetu Programującego nowy Program będzie 
wspierał 4 cele tematyczne:

■ DZIEDZICTWO – promocja kultury lokalnej i  zachowanie dziedzictwa historycznego 
(32,27 mln EUR);

■ DOSTĘPNOŚĆ – Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat 
transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych (55,86 mln EUR);

■ BEZPIECZEŃSTWO – Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (44,27 mln 
EUR);

■ GRANICY – Promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarzą-
dzanie mobilnością i migracjami (33,10 mln EUR).

Całkowity budżet Programu przekracza 183 mln EUR, a  kwota przeznaczona na wsparcie 
projektów to ponad 165,5 mln EUR. Pracownicy Centrum Projektów Europejskich zaznaczyli, że 
w  ramach budżetu Programu ponad 52 mln EUR zostanie skierowane na tzw. duże projekty in-
frastrukturalne. Są to projekty, które każde państwo zgłosiło jako projekty strategiczne dla obszaru 
wsparcia programu, i które, z uwagi na priorytetowość ich realizacji dla regionów, zostaną dofinan-
sowane poza konkursami. Większość środków, bo ponad 70% alokacji Komisji Europejskiej (KE) na 
Program zostanie rozdysponowana drogą konkursową pomiędzy projektami regularnymi a mikro-
projektami, które różnią się pomiędzy sobą przede wszystkim skalą budżetu.

Nowością, na którą zwróciła uwagę Pani Lolita Gedo, w programie będzie możliwość konsul-
towania pomysłu projektu z menedżerami WST oraz oddziałów WST, a także możliwość otrzymania 
takiej konsultacji w formie pisemnej w odpowiedzi na maila przesłanego pod adres mailowy pbu@
pbu2020.eu. W podsumowaniu wypowiedzi prelegenci podkreślili znaczenie Wspólnego Sekretaria-
tu Terytorialnego działającego w trzech oddziałach, w których zatrudnieni pracownicy będą dodat-
kowo prowadzili konsultacje indywidualne nt. pomysłu projektu oraz partnerstwa. 
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Na zakończenie konferencji dr hab. Piotr Zawada wskazał na znaczenie narządzi pomoco-
wych, dostępnych w realizowanej strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzy-
jającego włączeniu społecznemu, celem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej podmiotów zaanga-
żowanych w  realizacje projektów finansowanych z  funduszy europejskich w  perspektywie unijnej 
wdrażanej w Polsce w latach 2014-2020. 

Zdaniem uczestników spotkania, konferencje naukowe organizowane we współpracy z  jed-
nostkami wdrażającymi programy unijne, dodatkowo wsparte obecnością praktyków, mogą stanowić 
platformę łączącą interesy jednostek wdrażających programy unijne i środowiska akademickiego. 

Dr hab. Piotr Zawada 
UKSW, WNHiS IS 

 DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2017.3.17

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  
TOWARZYSTWA  NAUKOWEGO  FRANCISZKA  SALEZEGO  W  ROKU  2016 

Działalność Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, w  okresie od 1 stycznia do 
31 grudnia 2016, można przedstawić w  pięciu kategoriach: 1) sprawy organizacyjne, 2) sprawy 
członkowskie, 3) działalność naukowa, 4) działalność wydawnicza oraz 5) działalność popularyzująca 
osiągnięcia naukowe. Wskazane kategorie wyznaczają strukturę niniejszego sprawozdania.

I. Sprawy  organizacyjne

Do najważniejszych działań organizacyjnych w  okresie sprawozdawczym należy zaliczyć 
działalność Władz Towarzystwa  oraz sprawy członkowskie.

Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2016

Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą Towarzystwa, tradycyjnie gromadzi się podczas 
dorocznego zjazdu TNFS. W  roku 2016 odbyło się ono w  dniach 13-14 maja w  kampusie UKSW 
przy ul. Dewajtis w Warszawie. W piątek 13 maja odbyło się spotkanie integracyjne członków TNFS, 
natomiast w sobotę 14 maja miała miejsce formalna i naukowa część IX Zjazdu TNFS.

Sobotnia część zjazdu rozpoczęła się Mszą świętą w  kościele parafialnym pw. bł. Edwarda 
Detkensa przy ul. Dewajtis. Po Mszy uczestnicy zjazdu udali się na śniadanie, po którym rozpoczęła 
się część formalna. Prezes TNFS, ks. prof. Henryk Skorowski, o godz. 9.45 otworzył Walne Zebranie 
Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Na spotkaniu było obecnych 35 spośród 116 członków 
TNFS. Ze względu na brak kworum, Prezes zakończył pierwszą sesję formalną Walnego Zebrania 
i  zarządził rozpoczęcie drugiej sesji formalnej na godz. 14.00 oraz zaproponował rozpoczęcie sesji 
naukowej. 

Sesja naukowa, która tradycyjnie towarzyszy corocznemu spotkaniu Walnego Zebrania TNFS, 
była zatytułowana Młodzież i  jej świat: wobec małżeństwa i  rodziny. W  ramach sesji wygłoszono 
następujące referaty: 

1. Dylematy młodych Polaków w kontekście ich problemów życiowych  (Ks. prof. Władysław 
Majkowski);

2. Preferowany model rodziny w opiniach młodzieży  (Dr Magda Urbańska);
3. Małżeństwo w opinii młodzieży z niepełnosprawnością  (Prof. Joanna Truszkowska); 
4. Samotność nastolatka jako wyzwanie dla współczesnej rodziny  (Ks. prof. Janusz Mastalski);
5. Małżeństwo w nauczaniu papieża Franciszka - aspekt kanoniczny (Ks. prof. Henryk Stawniak).
Następnie odbyło się wręczenie Nagrody Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. 

Laureatem tej nagrody w roku 2016 został ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk. Laudację przygotował ks. dr 
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Marek Chmielewski, a pod jego nieobecność odczytał ją ks. prof. Henryk Skorowski, prezes TNFS. Po 
wręczeniu statuetki i dyplomu ks. prof. Wilk podziękował zebranym za docenienie jego osiągnięć na 
polu naukowym i wygłosił referat pt. Obraz rodziny w nauczaniu sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. 

Po zakończeniu tej części IX Zjazdu TNFS prezes otworzył drugą sesję formalną Walnego 
Zebrania. Po stwierdzeniu, że w  posiedzeniu bierze udział jedynie 35 spośród 116 zwyczajnych 
członków Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, Prezes ponownie stwierdził brak kworum, 
jednak – zgodnie z  §  17 punkt 2 Statutu Towarzystwa – zgromadzeni mogą procedować zwykłą 
większością obecnych na Walnym Zebraniu członków TNFS, tym samym ks. prof. H. Skorowski 
rozpoczął formalne obrady. 

Walne Zebranie podjęło następujące uchwały: 
- Uchwała WZ-2016/05/14/1  W sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
-  Uchwała WZ-2016/05/14/2  W sprawie podziału zysku; 
-  Uchwała WZ-2016/05/14/3  W sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej TNFS; 
-  Uchwała WZ-2016/05/14/4  W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności TNFS.
Podczas sesji formalnej Prezes przedstawił członkom TNFS propozycję zorganizowania 

X Zjazdu TNFS na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w  Rzymie. Ostateczną decyzję w  tym 
względzie podejmie się po uzgodnieniu kwestii organizacyjnych i  finansowych. Ponadto ks. prof. 
Jerzy Gocko, redaktor naczelny „Seminare” poinformował uczestników IX Zjazdu TNFS o przejściu 
na tzw. chicagowski system cytowania w periodyku naszego Towarzystwa. 

Posiedzenia Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2016
W okresie sprawozdawczym Zarząd Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego zebrał się 

pięciokrotnie. Wszystkie posiedzenia w  roku 2016 z  wyjątkiem posiedzenia majowego odbyły się 
w  domu salezjańskim w  Łomiankach. Zarząd TNFS spotkał się: 9 stycznia, 9 kwietnia, 13 maja,  
17 września  oraz  5 listopada. 

Do najważniejszych decyzji podjętych na spotkaniu Zarządu Towarzystwa Naukowego 
Franciszka Salezego w dniu 9 stycznia należy zaliczyć:

1. Ustalenie programu IX Zjazdu TNFS w Warszawie;
2. Ustalenie programu sesji naukowej pt. Młodzież i jej świat: wobec małżeństwa i rodziny;
3. Otwarcie nowej serii wydawniczej pt. Biblica et Theologica TNFS, której redaktorem 

naukowym został ks. dr Dariusz Sztuk.
Posiedzenie Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego z  9 kwietnia było 

poświęcone przede wszystkim kwestiom formalnym – podjęto na nim następujące uchwały:
1. Uchwała nr 2016/04/09/1 O   rekomendacji  przyjęcia  sprawozdania finansowego  przez   

IX  Zjazd  TNFS;
2. Uchwała nr 2016/04/09/2 O  rekomendacji  przyjęcia  sprawozdania z działalności  TNFS   

za  rok  2015  przez  IX  Zjazd  TNFS;
3. Uchwała o przyjęciu  nowych  członków  TNFS: ks. mgra Łukasza Kątnego; mgra Michała 

Rzepińskiego; ks. mgra Grzegorza Jędraszka.
Posiedzenie Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w  dniu 13 maja było 

poświęcone przede wszystkim sprawom organizacyjnym związanym z rozpoczynającym się IX Zjazdem 
TNFS. Zarząd rozważał też propozycję ks. Z. Formelli, by jubileuszowy, X Zjazd TNFS zorganizować 
w Rzymie. Podjęto też decyzję w sprawie wprowadzenia dla materiałów publikowanych w „Seminare” tzw. 
numerów DOI (Digital Object Identifier). Ponadto Zarząd podjął uchwałę nr 2016/05/13/1 O przyjęciu 
nowych członków TNFS: ks. prof. UKSW dra hab.  Piotra Tomasika; ks. dra Tomasza Kopiczki. 

Na posiedzeniu w  dniu 17 września Zarząd Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego 
podjął następujące decyzje:

1. Zrezygnowano z organizacji X Zjazdu TNFS w Rzymie i podjęto decyzję o jego organizacji 
w  WSD TS w  Lądzie w  dniach 19-20 maja. Tematem sesji naukowej towarzyszącej dorocznemu 
zjazdowi będzie „Młodzież a Kościół”.

2. Podjęto uchwałę nr 2016/09/17/1   O  przyjęciu  nowych  członków  TNFS, mocą której do 
TNFS zostali włączeni: dr Urszula Bejma; dr hab. Joanna Truszkowska; dr Marek Jurczyszyn.
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Na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w  dniu 5 listopada 
podjęto następujące decyzje:

1. Zatwierdzono program X Zjazdu TNFS, listę prelegentów i tytuły wystąpień.
2. Podjęto uchwałę nr 2016/11/05/1   O  przyjęciu  nowych  członków  TNFS, mocą której do 

TNFS został przyjęty dr Wojciech Klimski.
Zgodnie z  §13 punkt 4 Regulaminu Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, 

doroczne sprawozdanie z  działalności Towarzystwa powinno zawierać zbiorczą listę obecności 
członków Zarządu na jego posiedzeniach. W roku sprawozdawczym 2016 Zarząd TNFS spotkał się 
pięciokrotnie, obecności na poszczególnych posiedzeniach Zarządu przedstawia poniższa tabela. 

9.01.2016 9.04.2016 13.05.2016 17.09.2016 5.11.2015 Łącznie 
obecny

Ks. H. Skorowski + + + + + 5

Ks. K. Misiaszek + + + + + 5

Ks. R. Sadowski + + + + + 5

Ks. J. Niewęgłowski + + + + + 5

Ks. S. Jędrzejewski + + + uspr. + 4

Ks. Z. Łepko + + uspr. + + 4

Ks. J. Mączka + + + + uspr. 4

Łącznie 7 7 6 6 6

Zgodnie z § 27 punkt 5  Statutu TNFS, w posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem 
doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, redaktor „Seminare” oraz inne osoby zaproszone 
przez Prezesa Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Obecność obserwatorów na 
posiedzeniach Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego przedstawia poniższa tabela.

9.01.2016 9.04.2016 13.05.2016 17.09.2016 5.11.2015 Łącznie

Ks. A. Domaszk  
Komisja Rewizyjna - + + + + 4

Ks. T. Kołosowski 
Komisja Rewizyjna - + + + - 3

Ks. K. Niegowski 
Komisja Rewizyjna + + + + + 5

Ks. J. Gocko
redaktor „Seminare” + - + + 3

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego na posiedzeniu w  dniu 10 
maja 2016 r. podjęła uchwałę potwierdzającą, że działalność Towarzystwa w roku 2015 przebiegała 
zgodnie ze Statutem i Regulaminami Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, a w odpowiednim 
protokole potwierdziła, że nie stwierdzono w  tym okresie żadnych nieprawidłowości. W  okresie 
sprawozdawczym, na zaproszenie Prezesa TNFS, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej brali udział 
w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w charakterze obserwatorów 
i służyli głosem doradczym w decyzjach podejmowanych przez Zarząd Towarzystwa. 

II. Sprawy członkowskie

W  dniu 31 grudnia 2016 Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego liczyło 120 członków 
zwyczajnych. W  okresie sprawozdawczym żaden z  członków nie zrezygnował z  członkowstwa 
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w  TFNS, nie odnotowano także śmierci żadnego z  członków. Przyjęto zaś w  tym okresie do 
Towarzystwa 9 nowych osób. 

Szczegóły dotyczące przyjęć nowych członków, rezygnacji z  członkostwa, aktualnego stanu 
osobowego TNFS oraz podziału członków Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego wg różnych 
kategorii przedstawiają kolejne tabele.

Członkowie zwyczajni  TNFS w latach 2007-2016.

Założyciele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Łącznie

Nowo przyjęci 21 22 50 8 4 5 12 13 13 12 9 169

Zmarli 0 0 0 0 0 -1 0 -2 -2 0 0 -5

Rezygnacje 0 0 0 0 0 -1 0 0 -2 -41 0 -44

Łącznie 21 22 50 8 4 3 12 11 9 -18 9 120

Liczba członków honorowych Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2016 nie 
zmieniła się. Do grona tego należą: Ks. dr Pascual Chávez – Przełożony Generalny Towarzystwa 
Salezjańskiego (2002-2014); Ks. Ángel Fernández Artime – Przełożony Generalny Towarzystwa 
Salezjańskiego (2014-). Trzeci honorowy członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego – 
Ks. dr bp Adam Śmigielski, Biskup Sosnowiecki – zmarł 7 października 2008. Podobnie nie zmieniła 
się liczba członków wspierających, nadal są nimi wszystkie cztery polskie inspektorie salezjańskie 
oraz Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie i Krakowie. 
Podział członków TNFS wg różnych kategorii (dane zostały przedstawione w oparciu o informacje, 
jakimi dysponował Sekretariat TNFS w dniu 31.12.2016 roku).

Wszyscy  członkowie  TNFS  w  roku  2016 120

świeccy 55

duchowni 65

osoby zakonne 42

salezjanie 40

mężczyźni 90

kobiety 30

obywatele polscy 119

obcokrajowcy 1

z  tytułem  zawodowym  magistra 11

ze  stopniem  doktora 51

ze  stopniem  doktora  habilitowanego 13

na  stanowisku  profesora 30

z  tytułem  profesora 15

Zgodnie z informacjami, jakimi w dniu 31 grudnia 2016 roku dysponował Sekretariat TNFS 
awanse zawodowe członków TNFS w roku 2016 przedstawiają się następująco:

✓  Stopień doktora uzyskał ks. mgr Jacek Brakowski SDB (nauki humanistyczne: historia)
Stopień doktora habilitowanego z  zakresu nauk teologicznych ze specjalności katechetyka 

uzyskał ks. dr Dariusz Kurzydło 
Stanowiska profesora Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego objęli:
■ dr hab. Małgorzata Wrześniak (nauki humanistyczne: historia)
■ ks. dr hab. Ryszard Sadowski (nauki humanistyczne: filozofia)
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✓ Stanowisko profesora Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie objął ks. dr Mirosław 
Wierzbicki SDB

✓ Tytuł profesora zwyczajnego (professore ordinario) uzyskał ks. prof. dr Zbigniew Formella SDB.
Cieszymy się i  gratulujemy naszym szanownym koleżankom i  kolegom kolejnych awansów 

zawodowych oraz życzymy wielu sukcesów na polu naukowym. 
Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego realizuje swoje cele statutowe w oparciu o fundusze 

zgromadzone ze składek członkowskich oraz różnego rodzaju dotacji i darowizn. Wysokość składek 
członkowskich nie zmieniła się od powstania Towarzystwa i wynosi 30 zł na rok. Wpływy ze składek 
w  omawianym okresie przedstawia poniższa tabela. Stan wpłat odzwierciedla sytuację z  dnia  
31 grudnia 2016 roku.

Składki  członkowskie  2016

Wpłaty  dokonane 58

Wpłaty  zaległe 62

Odsetek  zaległości 51,7%

Łączna  kwota  wpłat 1 740 zł

III. Działalność  naukowa

Podobnie, jak miało to miejsce na poprzednich zjazdach, także IX Zjazd Towarzystwa 
Naukowego Franciszka Salezego miał naukowy charakter. W  ramach dorocznego spotkania 
Towarzystwa  zorganizowano sesję naukową pt. Młodzież i  jej świat: wobec małżeństwa i  rodziny. 
Sesja była odpowiedzią Towarzystwa na toczącą się w  Kościele debatę na temat rodziny, którą 
zainspirował papież Franciszek, powierzając XIV Zwyczajnemu Zgromadzeniu Ogólnemu Synodu 
Biskupów temat powołania i  misji rodziny w  Kościele i  świecie współczesnym. W  ramach sesji 
naukowej towarzyszącej dorocznemu zjazdowi TNFS wygłoszono następujące referaty: 

✓ Dylematy młodych Polaków w kontekście ich problemów życiowych;  
✓ Preferowany model rodziny w opiniach młodzieży;  
✓ Małżeństwo w opinii młodzieży z niepełnosprawnością;  
✓ Samotność nastolatka jako wyzwanie dla współczesnej rodziny;  
✓ Małżeństwo w nauczaniu papieża Franciszka – aspekt kanoniczny. 
Sesja naukowa zorganizowana w  ramach IX Zjazdu Towarzystwa Naukowego Franciszka 

Salezego stanowi ciąg dalszy cyklu programowego zatytułowanego Młodzież i  jej świat, który  jest 
realizowany w ramach badań prowadzonych przez członków TNFS. 

IV. Działalność  wydawnicza

Aktywność wydawnicza Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego koncentruje się przede 
wszystkim wokół czasopisma „Seminare. Poszukiwania naukowe”. O rosnącym prestiżu naukowym, 
poziomie wydawniczym i  rozwoju czasopisma świadczy stale rosnąca liczba osób pragnących 
publikować na łamach tego periodyku oraz zauważalne umiędzynarodowienie „Seminare”. Najwyższa 
ocena przyznana czasopismu przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego była inspiracją 
do dalszych inicjatyw Redakcji w  celu podnoszenia poziomu merytorycznego i  formalnego tego 
periodyku. Podjęto w tym względzie kilka ważnych inicjatyw. Zarząd TNFS zdecydował o wykupieniu 
abonamentu w CrossRef – amerykańskiej organizacji promującej rozwój oraz wykorzystanie nowych 
i innowacyjnych technologii w celu przyśpieszenia i ułatwienia wyszukiwania prac naukowych. Od 
roku 2000 CrossRef jest zarządzana przez powołaną do tego celu organizację o  nazwie Publishers 
International Linking Association, Inc. Udział TNFS w CrossRef umożliwia pozyskiwanie numerów 
DOI (Digital Object Identifier – Identyfikator Cyfrowy) dla materiałów publikowanych na łamach 
„Seminare”. 
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W  ramach zapoczątkowanego w  roku 2016 projektu podnoszenia jakości wydawniczej 
publikacji ukazujących się nakładem TNFS podjęto trzy ważne inicjatywy: 

1) Rozpoczęto nadawanie numerów DOI wszystkim tekstom publikowanym na łamach 
„Seminare” począwszy od roku 2016 oraz uzupełnienie tych numerów wobec artykułów, które 
ukazały się w „Seminare” począwszy od roku 2010 tzn. od tomu 27. Ponadto numery DOI są także 
nadawane monografiom wydawanym przez TNFS, które są udostępniane w  wolnym dostępie 
w Internecie. 

2) Rozpoczęto uzupełnianie brakujących streszczeń artykułów publikowanych w „Seminare” 
w  okresie, kiedy Redakcja nie wymagała tego od autorów. Streszczenia te będą systematycznie 
uzupełniane i  udostępniane na witrynie www.seminare.pl oraz w  bazach repozytoryjnych: CEJSH 
(The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern 
European Online Library) i BazHum. 

3) Rozpoczęto intensywne prace nad gruntowną przebudową witryny internetowej  
www.seminare.pl. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie czytelnikom dostępu do publikowanych 
w „Seminare” materiałów oraz możliwość wskazywania statystyk pobrań i przeglądań poszczególnych 
artykułów. Nowa witryna będzie też wyposażona w  zautomatyzowany system przekazywania do 
Redakcji proponowanych materiałów, ich przydziału do recenzji oraz zautomatyzowany system 
realizacji pozostałych etapów pracy redakcyjnej, łącznie z  udostępnianiem artykułów na witrynie 
czasopisma. 

Wszystkie te inicjatywy są możliwe dzięki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
która wspomogła skromne środki finansowe, jakimi dysponuje TNFS. 

W  roku 2016 nakładem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego ukazały się także  
2 pozycje książkowe w ramach serii wydawniczej Biblica et Theologica TNFS: 

	Stanisław Jankowski, Biblijne źródła charyzmatu i systemu wychowawczego świętego Jana 
Bosko, Warszawa: TNFS 2016;

	Zbigniew Conder, Cudowne uwolnienie z  więzienia według Dziejów Apostolskich 
w kontekście starotestamentalnej tradycji biblijnej,  Warszawa: TNFS 2016.

V. Działalność  popularyzująca  osiągnięcia  naukowe

TNFS popularyzuje osiągnięcia nauki przede wszystkim przez  publikacje oraz sympozja, 
w  których upowszechniana jest wiedza z  różnych dyscyplin naukowych, szczególnie z  zakresu 
wychowania oraz historii i  aktualnej działalności salezjanów w  Polsce i  na świecie.  Dlatego, oprócz 
publikacji i  sympozjów organizowanych bezpośrednio przez TNFS, chętnie obejmujemy patronatem 
inicjatywy bliskich nam środowisk. W okresie sprawozdawczym TNFS objęło patronatem XXX Lądzkie 
Sympozjum Liturgiczne,  które przebiegało pod hasłem Świadomość sakramentu chorych wczoraj i dziś. 
Sympozjum odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie 21 października 2016 r. 

Ks.  Ryszard F. Sadowski SDB
Sekretarz TNFS

DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2017.3.18
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Ronald Dworkin, Religia bez Boga, tłum. Bogdan Baran, Wydawnictwo Aletheia, 
Warszawa 2014, ss. 146.

Dwa lata temu na polskim rynku księgarskim ukazała się wydana pośmiertnie książka autor-
stwa Rolanda Dworkina pt. Religia bez Boga (wydanie oryginalne Religion Without God opubliko-
wano w  2013 roku). Ta niewielka objętościowo publikacja, która liczy nieco ponad sto czterdzieści 
stron, podejmuje temat religii jako takiej, bez odniesienia do osobowego czy jakiekolwiek Boga czy 
bóstw, która może być spoiwem łączącym teistów i ateistów. Książka nie posiada wyróżnionego wstę-
pu, zawiera się on w pierwszym rozdziale, dodatkowo umieszczono w niej notę wydawcy amerykań-
skiego i indeks nazwisk. Zasadnicza część publikacji składa się z czterech rozdziałów, trzy z nich są 
rozbudowane o dodatkowe punkty, ostatni stanowi jedną całość i niejako podsumowanie publikacji. 
Autor posłużył się w swojej publikacji metodą, którą można by określić jako krytyczną analizę kon-
cepcji wybranych przez siebie uczonych XX wieku i syntetyczną prezentację jej wyników.

Ronald Dworkin, zmarły w 2013 roku wybitny amerykański teoretyk prawa, ale również filo-
zof polityki, swoją karierę naukową rozpoczął, podejmując studia z dziedziny filozofii na Harvardzie, 
pod kierunkiem Willarda Van Ormana Quine’a. Nieformalne studia w tej dziedzinie odbywał rów-
nież u Johna Langshawa Austina na Magdalene College w Oxfordzie. Na tych dwóch uczelniach stu-
diował także prawo, co będzie jego głównym polem naukowych poszukiwań i źródłem największych 
osiągnięć (twórca integralnej teorii prawa, krytyk pozytywizmu prawniczego). Warto nadmienić, 
że na Oxfordzie kształcił się pod kierunkiem Ruperta Crossa, ale również był stypendystą Rhodesa. 
Jego kariera profesora prawa rozpoczęła się od uniwersytetu Yale (1962-1969), którego również był 
absolwentem. Od 1969 roku przejął on, jako następca Herberta L. A. Harta, katedrę jurysprudencji 
w Oxfordzie. Na tym stanowisku pozostał aż do przejścia na emeryturę w 1998 roku. W tych latach 
piastował też stanowisko profesora prawa i  profesora filozofii na Uniwersytecie w  Nowym Jorku. 
Po wkroczeniu w wiek emerytalny został profesorem jurysprudencji na University College London, 
które to stanowisko zwieńczył tytułem Bentham Professor of Jurisprudence. Roland Dworkin był 
członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuki i  Nauki oraz Brytyjskiej Akademii Nauk Społecznych 
i  Humanistycznych. Za swoje osiągnięcia w  dziedzinie teorii prawa otrzymał liczne nagrody, m.in. 
honorową dedykacją dla najbardziej zasłużonych dla uczelni, przyznaną przez New York University 
Annual Survey of American Law (2006), jak również nagrody Ludvig Holberg Interntional Memorial 
Prize (2007) i Balzan Prize (2012). Pośród licznych, które mu nadano, otrzymał doktoraty honoris 
causa uniwersytetu w  Pensylwanii (2000), a  także uniwersytetu w  Buenos Aires, jak również tytuł 
doktora honoris causa prawa na Harwardzie (2009). Za swój wkład w  rozwój anglosaskiej myśli 
prawniczej został wyróżniony brytyjskim honorowym tytułem Queen’s Counsel.

Dworkin jest autorem licznych artykułów naukowych w periodykach prawniczych i filozoficz-
nych. Jego książki wywarły największy wpływ w  Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak zaistniał 
on też w  świecie, o  czym świadczą tłumaczenia jego dzieł na licznie języki, między innymi chiński, 
hiszpański czy grecki. Najważniejszą w jego dorobku i zarazem pierwszą książką, którą wydał, jest Ta-
king Rights Seriously (1977), w której zaproponował alternatywę dla myśli dwóch ówczesnych filozofów 
prawa Herberta L. A. Harta i  Johna Rawlsa. Podejmował w  niej ważną relację pomiędzy przepisami 
a  regułami, a  także zajął się istotną rolę sędziów w  interpretowaniu Konstytucji i  Karty Praw Stanów 
Zjednoczonych. Innymi znaczącymi pozycjami tego Autora są: A Matter of Principle (1985) – namysł 
nad źródłami prawa; Law’s Empire (1986) – kompletna teoria prawa; Life’s Dominion: An Argument 
About Abortion, Euthanasia, an Individual Freedom (1993) – próba pogodzenia stanowisk popierają-
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cych aborcję i eutanazję z jej przeciwnikami na fundamencie powszechnego poszanowania ludzkiego 
życia. W  XXI wieku wydał on m.in. takie książki jak: Sovereign Virtue (2000) – różne spojrzenia na 
kwestię równości oraz Justice in Robes (2006) – powrót do korzeni, czyli fascynacji pracą sędziów i na-
turą wyroków, a także Justice for Hedgehogs (2011) – znaczenie życia, prawdy, moralności oraz sprawie-
dliwości na tle panoramy dziejowej. Dworkin regularnie współpracował z istniejącą od 1963 roku The 
New York Review of Books, dla której pisał artykuły z dziedziny prawa i polityki. Jego śmierć w 2013 
roku przerwała pracę nad serią książek, które miały stać się pewnym podsumowaniem jego myśli i do-
robku. Już po jego śmierci wydano zatem jedyną dokończoną publikację – Religia bez Boga. 

Pierwszy rozdział omawianej książki zatytułowany został Religijny ateizm? To tutaj we Wstę-
pie zarysowany zostaje główny temat podejmowany przez Autora, a  mianowicie ukazanie siły, jaką 
niesie ze sobą religia, która nie ma odniesienia do żadnego Absolutu czy jakikolwiek bogów, która 
jest źródłem nabożnej czci dla stworzenia i wszechświata z tego powodu, że mają one swój cel i po-
rządek. Według Dworkina potrzeba tylko usunąć pojęcie boga z przestrzeni dialogu, a jest możliwe 
porozumienie pomiędzy ateistami i teistami ze względu na podzielany pogląd na świat (zachwyt nad 
przyrodą, odkrycia kosmiczne). Autor chce oddzielić Boga od religii, naukowe i aksjologiczne sfery 
ortodoksyjnych religii od istnienia i  historii danego bóstwa, sprawy nauki od spraw wartości. Taki 
zabieg ma się przyczynić według niego do znaczącego złagodzenia wzajemnych sporów. Zasadniczą 
tezą Dworkina jest ta, że religia nie musi oznaczać wiary w  Boga. Kiedy jest odwrotnie może to 
przynieść spory i  konflikty, dlatego tak ważne zadanie ma tu filozofia, by je łagodzić i  im przeciw-
działać. Charakteryzuje on pojęcie „religii” jako interpretacyjne, odnosząc się do swojej ostatniej za 
życia wydanej książki Justice for Hedgehogs. Zostają tu również postawione pytania o znaczenie bycia 
religijnym bez wiary w jakiekolwiek boga, o to jaka jest różnica w religijnym i niereligijnym podej-
ściu do świata i wreszcie o najpłodniejsze ujęcie religii, które da lepszą odpowiedź na pierwsze dwa 
pytania. Celem, jaki sobie stawia Autor, jest opracować takie ujęcie religii, które uda się jak najlepiej 
zaaplikować do poszczególnych kwestii, np. wolności wyznania. 

W  dalszej części rozdziału Dworkin bada pojęcie postawy religijnej jako pełnego realnego 
istnienia wartości, by ukazać jej jak najbardziej ekumeniczne znaczenie, w  którym świat wartości 
jest samoistny i samouzasadniający się. W pierwszej kolejności zwraca on uwagę na życie, której ce-
chuje nierozdzielna wartość i znaczenie. Niemniej od życia ważna jest dla niego przyroda, czyli cały 
wszechświat z jego organiczną wartością i pięknem. Z tego podkreślenia inherentnego znaczenia ży-
cia i przyrody wysnuwa on wniosek o paradygmacie w pełni religijnego stosunku do życia i transcen-
dentnej wartości. W tym kontekście prezentuje różne poglądy od naturalizmu i jego poszczególnych 
odmian po ugruntowany realizm z  jego aspektami. Stosuje on podział w  obrębie konwencjonalnej 
religii na jej naukową część, czyli związaną z treścią, oraz aksjologiczną. W tej pierwszej umieszcza 
Boga osobowego, który poza nią nie wykracza, a najważniejsza dla niego jest druga część związana 
z wartościami, bo daje się odnieść do postawy ateistycznej, np. w kwestii godnego życia.

W  drugim rozdziale zatytułowanym Wszechświat Dworkin podejmuje problem religijnej war-
tości piękna ciał niebieskich na tle rozwoju fizyki i nauk przyrodniczych. Dla niego piękno samo w so-
bie budzi odczucia cudowności, zachwytu i  czci. Nie traktuje ich jednak religijnie, w  odniesieniu do 
osobowego Boga, ale w działaniu przyrody jako takiej, która „tworzy” świat wokół siebie, bez udziału 
człowieka, któremu pozostaje podziwiać piękno go otaczające. Według niego przekonanie u  ateisty 
o pięknie wszechświata, choć sam termin piękno jest niejasny, zbiega się niejako z teistami w punkcie 
odnoszącym się do wiary. Wiara oznacza dla niego przekonanie o prawdziwości teorii, co z kolei pro-
wadzi do zachwytu nad pięknem otaczającego świata. Stąd rodzą się w nim dwa pytania. Jedno o rolę, 
jaką w  odniesieniu do obiektywnego piękna gra wiara w  badaniach naukowych, a  drugie odnośnie 
do „rodzaju” piękna, jaki jest w kosmosie (wszechświecie) przy braku bezpośredniego doświadczenia 
jego rzeczywistości. Przy rozważaniu piękna na tle obecnej wiedzy i badań naukowych Dworkin wikła 
się z jednej strony w stwierdzenia uogólniające na temat przekonań ateistycznych naukowców, którzy 
według niego dochodzą do przekonania i zauważenia piękna samego w sobie obserwowanych obiektów 
w wyniku obserwacji i prowadzonych badań, bez udziału jakiekolwiek siły wyższej. Z drugiej jednak 
strony, w konfrontacji z koncepcjami naturalistycznymi i niemożnością odnalezienia tzw. teorii osta-
tecznej, zauważa trudności w takim podejściu do świata. Wysnuwa on postulat o potrzebie zbudowania 
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niezależnej koncepcji piękna skoordynowanej z marzeniami o teorii ostatecznej. Autor zastanawia się 
również nad pytaniem, czy piękno wszechświata zakorzenione jest tylko po stronie intelektualnej. Za-
uważa, że wielu badaczy podkreśla ziemskie doświadczenie piękna i piękno wszechświata jako ugrun-
towane we wspólnej estetycznej cnocie symetrii.

W trzecim rozdział książki pod tytułem Wolność religijna Autor koncentruje się przede wszyst-
kim wokół tego właśnie tematu. Zastanawia się, czy odniesienie kwestii wolności tylko do religii 
boskich nie ma wpływu na dyskryminację religii nieteistycznych. Z  drugiej jednak strony zauważa 
pułapkę, w  którą można wpaść, jeśli zbyt rozszerzona wolność prowadzi do nadmiernego rozcią-
gnięcia prawa i absurdów w związku z nadmierną wolnością (problem stosowania narkotyków ha-
lucynogennych przez Kościół rdzennych Amerykanów – NAC). Dworkin zwraca uwagę również na 
konflikt, jaki zachodzi pomiędzy dwiema ideami, z którymi mierzą się rządy krajów demokratycz-
nych (tutaj szczególnie Stanów Zjednoczonych): pomiędzy nieutrudnianiem praktykowania religii 
a faworyzowaniem jednej religii kosztem drugiej. Postuluje on, by dla przekonań ateistycznych przy-
jąć ogólne prawo do etycznej niezależności, które lepiej spełnia swoją rolę niż najlepiej nawet opra-
cowane prawo specjalne, któremu grozi zbytnia ogólność albo dyskryminowanie którejś ze stron. 
To prawo chce dalej rozciągnąć na wszelkie przejawy religijności, tak by źródłem napięć przestała 
być kwestia swobodnej praktyki czy wprowadzanie religii jako takiej. W  tym rozdziale poruszona 
zostaje również kwestia nowych wojen religijnych. Autorowi nie chodzi tutaj o  wojny w  znaczeniu 
militarnym, które mają miejsce choćby na Bliskim Wschodzie, ale przede wszystkim o te na tle świa-
topoglądowym. Sprawy noszenia burki czy moralności seksualnej i reprodukcyjnej to wybrane przez 
niego przykłady, które wykorzystuje, by pokazać zarysowany problem. Problem, który według niego 
by nie istniał, gdyby teiści i ateiści chcieli zwrócić swoją uwagę na fundamenty ich łączące w postaci 
wspólnego impulsu religijnego, który stanowi źródło różnych przekonań i uczuć.

Ostatni rozdział książki pod tytułem Śmierć i nieśmiertelność stanowi pewne podsumowanie 
całości rozważań. Dworkin pisze w  nim o  doświadczeniu nicości po śmierci, ale również o  cudzie 
charakteryzującym życie po śmierci w  przypadku wiary w  osobowego Boga. Zauważa on również 
brak potrzeby takiej cudowności w  kontekście rozwoju nauki (fizyka kwantowa i  poszerzanie się 
Wszechświata). Dla teistów pojęcie boga jest niezbędne, bo umożliwia ono ocenę jakości życia, która 
dokonuje się w odniesieniu do niego, i prowadzenie życia według jego życzenia. To bóg czuwa nad 
„niezależną obiektywną normą przyzwoitego życia”. Ta norma z kolei zdaniem Dwornika jest szansą 
dla religijnego ateisty, by w niej znaleźć punkt oparcia swojego życia. Ważne jest, by sam ateista był 
„niezależny, obiektywny i właściwy”. To jest właśnie punkt, w którym ateiści i teiści mogą odnaleźć 
upragnioną zgodę. Pracę zamyka rozważanie o nieśmiertelności, która nie realizuje się tylko w dzie-
łach sztuki, pozostawionych odkryciach czy wypowiedzianych myślach, ale którą wyraża dobre życie, 
ocenione tak w obliczu śmierci.

Dworkin większą część swojego wywodu oparł na filozofii Immanuela Kanta, a  dokładniej 
na prezentowanej przez niego etyce, szczególnie związanej z wartościami i powinnością. Pytaniem, 
które może się zrodzić po lekturze omawianej książki, jest choćby to odnoszące się do wątpliwości 
związanych z  wartościami, a  dokładniej o  to, jakie jest ich źródło w  człowieku. Szczególnie jest to 
ważne w kontekście używanego przez Autora pojęcia religijnego ateisty, który ma opierać swoje życie 
na wartościach. Do tego problemu dochodzi również kolejny, wyrażony w postaci wątpliwości, jaka 
jest ludzka wiedza o wartościach i co dokładnie się za nią kryje. Inną istotną kwestią jest wątpliwość 
w sferze powinności co do wartości i ich odnalezienia w sobie, w otoczeniu, w innym człowieku. Nie-
stety niniejsza publikacja odpowiada tylko na część wątpliwości. Przydałoby się szersze wyjaśnienie 
niektórych z podejmowanych problemów. 

W książce brakuje szerszego spojrzenia, np. nawiązania do konkretnych postaw z kręgu reli-
gii, które mają odniesienie do Boga osobowego. Autor skupia się przede wszystkim na prezentacji 
religijnego ateizmu. W niektórych nielicznych miejscach są wspomniani autorzy np. z kręgu religii 
katolickiej, ale jest to tylko marginalne i umyka w całości wywodu. Co prawda można mówić o tym, 
że Dworkin proponuje pewne ujęcie ekumeniczne i podejmuje próbę pogodzenia teistów i ateistów, 
ale też nie do końca udaje mu się zachować obiektywizm i  tym samym uciec od opowiedzenia się 
po jednej ze stron. Ewentualne zdania czy opinie przeciwne kwituje stwierdzeniem o niemożliwości 
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przekonania wszystkich do swoich racji, co zdaje się wygodne i zamyka dyskusję. Daje to wrażenie, 
że wybrana z góry pozycja jest jedyna i słuszna. 

Dworkina całe życie interesowała osoba i  jej godność, co znajduje również odzwierciedlenie 
w niniejszej publikacji i jest zarazem jej atutem. Poszanowanie człowieka i jego niezbywalnych praw, 
ujęte w  kontekście religii, nauki i  wolności dobrze ukazuje obszary zainteresowania wielu współ-
czesnych myślicieli. Autor wpisuje się ze swoim dziełem w aktualną dyskusję i jest ważnym głosem, 
który wyraża troskę o  obecne społeczeństwo i  jego sytuację. Omawiana książka wymyka się nieco 
pełnej ocenie z uwagi na zamysł Autora, by stworzyć większe dzieło, które w całości oddałoby sens 
jego myśli. Niestety nie było to, jak się okazało, możliwe ze względu na jego przedwczesną śmierć. 
Tym samym trudno z pierwszej części większego projektu wysnuwać poprawne wnioski. Niemniej 
jednak jest to dzieło warte tego, by się z nim zapoznać ze względu na nie tylko naukowe, ale również 
życiowe doświadczenie Dworkina. Innym powodem jest aktualność podejmowanej problematyki, 
która obecna jest w debacie publicznej jako wciąż ważny dylemat moralny, społeczny i kulturowy.

Ks. Dawid Błażków SDB
DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2017.3.19

Congregazione per i Vescovi. Testimoni del Risorto. Atti del corso annuale di forma-
zione per i nuovi Vescovi, Libreria Editrice Vaticana 2015, ss. 282.

Kościół jako społeczność zbawcza Jezusa Chrystusa jest wielkim darem dla ludzkości. Piel-
grzymuje w darze wszystkich ochrzczonych, tworząc pielgrzymujący Lud Nowego Przymierza. Jest 
otwarty na każdego człowieka w darze dobrej nowiny, a więc orędzia, którego centrum stanowi osoba 
Jezusa Chrystusa, a wraz z Nim przykazania miłości Boga i bliźniego wraz z błogosławieństwami. 

W Kościele wszyscy ochrzczeni niosą kapłaństwo powszechne. Jednak szczególne zadania posługi, 
zwłaszcza sakramentalnej oraz słowa Bożego, spełniają powołani do kapłaństwa hierarchicznego. Wybra-
ni ze świata i obdarowani w święceniach są posyłani do posługi w świecie, hic et nunc. Dar kapłaństwa jest 
ku ich uświęceniu, ale jednocześnie jest przede wszystkim zbawczym zadaniem dla innych.  

Kapłaństwo ma w sobie, obok diakonatu i prezbiteratu, zwłaszcza jego pełnię w biskupstwie. 
To szczególny udział w powołaniu apostolskim, w sukcesji i trwaniu Kościoła. To jest kolegium pod 
przewodnictwem kolejnego następcy św. Piotra – Skały. Jest to jednocześnie gwarancja wierności 
samemu Jezusowi oraz Jego przepowiadaniu.  

Od kilkunastu lat Kongregacja do spraw Biskupów wraz z  Kongregacją Kościołów Wschod-
nich organizuje w  Rzymie specjalny kurs dla nowych biskupów. Akta tego spotkania od początku 
ukazują się w postaci specjalnej publikacji watykańskiej. Warto dodać, że podobne spotkanie organi-
zuje także Kongregacja Ewangelizacji Narodów. 

Książkę otwiera przedmowa kard. Marc Ouellet, prefekta Kongregacji do spraw Biskupów  
(s. 3-4). Następnie całość zorganizowana została w trzy wiodące bloki. Oczywiście nie wyklucza to 
i innych elementów.   

Specjalną część stanowi audiencja u  Ojca św. Franciszka dla biskupów zamianowanych w  ciągu 
ostatniego roku. To wystąpienie papieskie w Sali Klementyńskiej w dniu 10 września 2015 r. (s. 7-11). Tu-
taj zamieszczono także słowo pozdrowień skierowane do Ojca świętego przez kard. Marc Ouellet (s. 13).

Zasadniczy blok prezentowanego zbioru stanowią relacje (s. 15-211). To jedenaście zróżni-
cowanych wystąpień-przedłożeń różnych dostojników kościelnych. Dla schematycznego poznania 
warto przywołać tytuły oraz poszczególnych prelegentów. 

Oto pierwsze propozycje: 1. Słudzy komunii eklezjalnej –  kard. Marc Ouellet (s. 17-32); 2. 
«Tria munera» w misji biskupiej – kard. Gerhard Muller (s. 33-47); 3. Biskup i troska o prezbiterów: 
od seminarzystów aż do księży starszych – abp Francesco Cacucci (s. 49-62); 4. Relacje duszpasterskie, 
równowaga drogi afektywnej kapłanów i problemy skrzywień – ks. prał Tony Anatrella (s. 63-107);  
5. Biskup, «Christifideles laici» i troska duszpasterska o rodziny – kard. Angelo Scola (s. 109-128).
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Z kolei zaproponowano dalsze wystąpienia: 6. Kolegium biskupie i kultura jedności jako świa-
dectwo chrześcijańskie – kard. Kurt Koch (s. 129-148); 7. Tożsamość i  misja katolickich Kościołów 
Wschodnich – kard. Leonardo Sandri (s. 149-163); 8. Biskup i finanse – kard. George Pell (s. 165-169); 
9. Znajomość prawa kanonicznego w praktyce zarządzania duszpasterskiego – bp Vicente Juan Segura 
(s. 171-188); 10. Dialog międzyreligijny – kard. Jean-Louis Tauran (s. 189-200); 11. Ewangelizacja 
i digital world – bp Paul Tighe (s. 201-211).

Drugi blok stanowią konferencje ascetyczne, które głosił bp Renato Corti (s. 213-229). Podano 
dwie konferencje: 1. Słowo Boże i rozpoznanie duchowe (s. 215-221); 2. Wdzięczność i caritas duszpa-
sterska (s. 223-229).    

Trzeci blok omawianego zbioru zawiera homilie wygłoszone podczas poszczególnych celebra-
cji Mszy świętych (s. 231-268). Tutaj homilie głosili: Kard. Pietro Parolin, kard. Beniamino Stella, 
kard. Peter Turkson, abp Rino Fisichella, kard. Agostino Vallini, kard. Lorenzo Baldisseri, kard. Giu-
seppe Versaldi, kard. Robert Sarah, abp Paul Richard Gallagher.

Na końcu książki dodano jeszcze aneks: Spotkanie  papieża Franciszka z biskupami Stanów Zjed-
noczonych Ameryki (s. 269-279). W końcu zamieszczono jeszcze schematyczny spis treści (s. 281-282).

Prezentowany zbiór stanowi interesującą propozycję spojrzenia na Kościół powszechny. Tutaj 
bowiem, w  adresie do nowych biskupów, wybrzmiewa jednak twórczo cała tradycja Kościoła, po-
cząwszy od czasów apostolskich. Pytanie, czy potrzebny był aneks z teksami ze spotkania z biskupa-
mi Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ma ono bowiem innego ducha, a tutaj ważne są nie 
tylko treści, ale właśnie duch komunii.  

Oto już piętnasta edycja spotkań organizowanych przez Kongregacje do spraw Biskupów 
i  Kongregacje Kościół Wschodnich. To podstawowe materiały z  tego spotkania. To znak komunii, 
dzielenia się doświadczeniami i spotkanie w świadomości pełni kapłaństwa. To zdanie ku przemianie 
życia w Chrystusie zmartwychwstałym (por. s. 3). 

W  lekturze tego zbioru jest bardzo potrzebna świadomość początku posługi biskupiej. Nie 
chodzi jednak o  uczenie się, ale bardziej o  apostolskość Parakleta i  moc działania Jego darów. Nie 
należy zatem tej książki traktować jako czegoś zamkniętego, lecz przeciwnie należy ją postrzegać jako 
dynamiczny dar.

Trzeba przyznać, że prezentacji wielu zagadnień dokonali ważni przedstawiciele Kurii rzym-
skiej. Pytanie, czy uczynili to w pełni kompetentnie? Wydaje się, że nowi biskupi oczekują ważkich 
apostolsko propozycji i sugestii. Tutaj nie są ważne detale czy kazuistyka, to bowiem przyniesie re-
alizm miejsca i czasu, ale wierność apostolskiemu przepowiadaniu.

W zaproponowanym bogactwie tematyki można jednak zauważyć braki czy wskazać na ocze-
kiwania. Nie było przedstawiciela watykańskich Trybunałów kościelnych. Posługa caritas także nie 
wybrzmiała, a jest ona tak mocno wpisana w przepowiadanie papieża Franciszka. Zabrakło wielkiego 
działu edukacji, i  to na wszystkich szczeblach, zwłaszcza uczelni wyższych, ale nie mniej ważnego 
szkolnictwa młodzieży i dzieci. Wreszcie zabrakło tematyki kultu i sakramentów oraz spraw świętych 
i błogosławionych.      

Warto zauważyć, że między stronami 6-7 zamieszczono wspólne zdjęcie z audiencji udzielonej 
w dniu 10 września 2015 roku. Niektóre wystąpienia mają dość liczne przypisy inne czasem tylko od-
wołania w tekście. Natomiast można napotkać dość liczne fragmenty bogate w materiał biblijny. Pew-
ne wątpliwości budzi stosowanie nazewnictwa „papież emeryt Benedykt” (s. 204, 207, 208, 211). Tym 
bardziej, że wielokrotnie odnoszone jest ono do lat jego posługi apostolskiej i  wówczas wydawanych 
dokumentów. Dziwnym zabiegiem jest także skrót „SS” przed ‘Franciszek’ czy ‘Jan Paweł II’ (s. 17, 26).  

Dobrze, że w  niektórych miejscach zostają przywołane dawne funkcje kanoników kapituły 
katedralnej (s. 183, 187). Wydaje się, że czasem nie do końca słusznie pozbawiono to dostojne ciało 
uprawnień, jakie przyznano Kolegium konsultorów, a na co pozwalały nowe rozstrzygnięcia kodekso-
we. Wydaje się bowiem, że historyczne tradycje w tym względzie się doskonale sprawdziły i zachowano 
je w  niektórych krajach. Szkoda, że w  Polsce zaniechano tej tradycji, generalnie sprawdzonej, nawet 
w ekstremalnych sytuacjach. Czy nie wynikało to z pewnego kompleksu posoborowego w Polsce?   

Warto zauważyć, że po kilkunastu latach wydawcy materiałów kursu dla biskupów zmienili 
w końcu tytuł całego zbioru. Dotąd bowiem, i to od samego początku, tytuł brzmiał: Duc in altum. 
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Wydaje się, że obecny jest bardziej dynamiczny i  lepiej przystaje do apostolskiego powołania oraz 
misji w  Kościele podejmowanej przez nowych biskupów, która ostatecznie ma źródło oraz trwanie 
i owocność paschalną. 

Z  pewnością ten interesujący zbiór jest cennym materiałem i  przypomnieniem dla biskupów, 
którzy uczestniczyli w tym kursie, a który odbył się w dniach 7-16września 2015 r. Wzięło w nim udział 
125 nowych biskupów, w tym 17 z Kościołów wschodnich. Materiał ten może być przydatny również 
dla innych pasterzy, zwłaszcza w szczegółowych kwestiach, które tutaj zostały zaprezentowane.

Bp Andrzej F. Dziuba 
DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2017.3.20

Ks. Antoni Chlondowski, Akompaniamenty organowe do pieśni kościelnych, red. 
muzyczna ks. Maciej Szczepankiewicz SDB, Wydawnictwo Towarzystwa Salezjań-
skiego, Inspektoria pw. Św. Wojciecha, Piła 2016, ss. 109, ISBN: 83-88517-57-0.

Jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów salezjańskich, przedstawicielem tzw. cecy-
lianizmu w  muzyce kościelnej, był ks. Antoni Chlondowski (1884-1963), a  właściwie Antoni Hlond. 
Wszystkie swoje dzieła muzyczne podpisywał pod zmienionym nazwiskiem (pseudonimem artystycz-
nym), ze względu na uszanowanie swego brata, również salezjanina, ks. kardynała Augusta Hlonda, 
Prymasa Polski. Warto zauważyć, że trzeci z braci Hlondów, Ignacy, również był salezjaninem. Chlon-
dowski znany jest powszechnie wśród muzyków kościelnych jako autor znakomitych utworów muzyki 
kościelnej i liturgicznej oraz muzyki świeckiej (napisał ich blisko cztery tysiące), a także jako założyciel 
słynnej Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu, która działała od 1916 do 1963 roku, kiedy 
to w brutalny sposób została ona przejęta i zlikwidowana przez władze komunistyczne.

W repertuarze niemal wszystkich chórów kościelnych znajdują się kompozycje i opracowania 
utworów ks. Chlondowskiego, które są chętnie wykonywane. Niektóre jego pieśni, jak chociażby Pan 
zstąpił z nieba czy Msza C-dur, na stałe znalazły miejsce w  śpiewnikach kościelnych, np. w  najbar-
dziej uznanym Śpiewniku Kościelnym ks. Jana Siedleckiego. Każdy niemal organista kościelny zetknął 
się z jego utworami napisanymi na organy, np. z bardzo popularnym Zbiorem 225 łatwych preludiów 
na organy lub harmonium w najwięcej używanych tonacjach dur i moll (Poznań 1960). Bardzo chętnie 
wykorzystywane są jego użytkowe akompaniamenty do pieśni liturgicznych i  kościelnych, opraco-
wane w sposób przystępny, nieskomplikowany, możliwy do wykonania przez przeciętnego organistę.

Publikację Akompaniamentów organowych do pieśni kościelnych ks. Chlondowskiego należy zatem 
odnotować z uwagą. Redakcji muzycznej utworów dokonał ks. dr Maciej Szczepankiewicz SDB, nauczyciel 
akademicki w Akademii Muzycznej im. Jana Paderewskiego w Poznaniu i Akademii Sztuki w Szczecinie, 
wykładowca muzyki liturgicznej w salezjańskich seminariach zakonnych, wybitny muzyk i wirtuoz gry or-
ganowej. Ksiądz Szczepankiewicz jest autorem wielu wykonań muzyki organowej ks. Chlondowskiego, ks. I. 
O. Mańskiego i innych kompozytorów, które zostały uwiecznione na płytach CD. Warto przywołać choćby 
niektóre z  nich, np.: M. Szczepankiewicz, Spotkanie z muzyką organową, nagranie w  kościele OO. Fran-
ciszkanów w Woźnikach, Studio S Production, Szczecin 1997; M. Szczepankiewicz, Preludia ks. Antoniego 
Chlondowskiego, nagranie w kościele Salezjanów w Lądzie, Studio S Production, Szczecin 2000. Jest on także 
autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu muzyki liturgicznej. Ze znanych pozycji 
wspomnieć wypada np.: M. Szczepankiewicz, Organista liturgiczny, wyd. Akademii Muzycznej im. I. J. Pa-
derewskiego, Poznań 1999, czy M. Szczepankiewicz, Cantate Domino. Szkice o kulturze muzycznej Kościoła, 
wyd. Salezjańskiej Szkoły Organowej im. Kardynała Augusta Hlonda w Szczecinie, Szczecin 2005.

Redaktor zbioru wydał dotychczas osiem zeszytów z  dziełami muzycznymi kompozytorów 
salezjańskich. Istotną część tego dorobku stanowią wydania z  akompaniamentami organowymi do 
pieśni religijnych ks. Chlondowskiego, co świadczy zarówno o  jego fascynacji talentem wybitnego 
salezjańskiego twórcy, jak również o  istotnym osiągnięciu ks. Szczepankiewicza, który dzięki swej 
żmudnej pracy ocalił wiele jego dzieł od zapomnienia.
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Publikacja została pieczołowicie przygotowana. Tym bardziej, że opracowania niektórych 
utworów wymagały ingerencji redaktora, z uwagi na bardzo zniszczone rękopisy, bądź też słabo już 
czytelne kopie dzieł utrwalonych w  technice powielaczowej, które stały się podstawą opracowania. 
W tym przedsięwzięciu ks. Szczepankiewicz wykazał się wielką precyzją, doświadczeniem organisty, 
a  także intuicją, wynikającą z  doskonałej znajomości zasad harmonicznych i  kontrapunktycznych, 
jak i stylu ks. Chlondowskiego. Jeśli pojawiły się jakieś niewielkie lapsusy w niektórych pieśniach (np. 
literówki), wynikają one jedynie z pomyłek edytorskich.

Zbiór utworów zawiera w  sumie 148 pozycji, które zostały podzielone na piętnaście zasad-
niczych części: (I) pieśni adwentowe – 7 pieśni; (II) pieśni na Boże Narodzenie – 14; (III) pieśni na 
Wielki Post – 15 (w tym dwa z utworów zawierają po dwa warianty melodyczne); (IV) pieśni wiel-
kanocne – 8 (w tym jeden utwór zawiera dwa warianty melodyczne); (V) pieśń na Zielone Świątki  
– 1 utwór w trzech wariantach; (VI) pieśni eucharystyczne – 19 (w tym trzy utwory zawierają po dwa 
warianty); (VII) pieśni do Najświętszego Serca Pana Jezusa – 9; (VIII) pieśń do Chrystusa Króla; (IX) 
pieśni do Matki Bożej – 35 (w tym trzy utwory w dwóch wariantach); (X) pieśni na cześć Świętych 
Pańskich – 11; (XI) pieśni przygodne – 8; (XII) pieśni za zmarłych – 3; (XIII) pieśni mszalne – 5; 
(XIV) nabożeństwa – 6; (XV) śpiewy łacińskie – 4. Są to zatem kompozycje, które obejmują w zasa-
dzie cały rok liturgiczny i niemal wszystkie nabożeństwa.

Opracowany zbiór akompaniamentów wykazuje ewidentnie walory użytkowe publikacji. Po pierw-
sze, można w nim znaleźć najbardziej znane i chętnie wykonywane przez wiernych pieśni kościelne, śpie-
wane we wszystkich polskich świątyniach. Po drugie, zostały one napisane w przystępnych tonacjach, co jest 
istotne dla mniej wprawnych organistów. Niektóre z utworów zostały odpowiednio obniżone, w stosunku 
do tonacji oryginalnych, by łatwiej je można było śpiewać. Ponadto całe dzieło zostało zapisane w dużym 
stosunkowo formacie, B4 (wys. 35 cm; szer. 25 cm), w  wyniku czego każdy utwór łatwo zmieścił się na 
jednej, bądź na dwóch sąsiadujących ze sobą stronach. Jest to bardzo ważny szczegół, bowiem muzyk nie 
musi przewracać kartki w trakcie akompaniowania. Wydaje się jednak, że zarówno zapis tekstu, jak i nut 
w partyturze mógłby być nieco większy, co ułatwiłoby organiście czytanie dzieła. Jest to jednak mankament 
ze strony wydawcy, a nie autora publikacji. Bardzo praktycznym pomysłem redaktora zbioru jest sposób jego 
oprawy. Jest to typ kołonotatnika, z kartkami mocowanymi do okładki za pomocą metalowej spirali. Taka 
oprawa ułatwia organiście swobodne przekładanie stron i ustawianie zbioru w dowolnej pozycji. Poza tym 
nie grozi śpiewnikowi samozamknięcie w nieoczekiwanym momencie, jak to ma często miejsce w zeszytach 
zszywanych, ani też wypadnięcie stron, co zdarza się z kolei w zbiorach sklejanych.

Jedynym mankamentem, wydaje się dość istotnym – zdaniem autora tejże recenzji – jest brak 
podania autorów tekstów pieśni i melodii/kompozycji. Szkoda, że redagując repertuar, autor nie umie-
ścił nazwisk tychże twórców przy każdym utworze. Jeśli nie dało się tego uczynić bezpośrednio przy 
każdej kompozycji można było umieścić te ważne informacje w spisie treści, tym bardziej, że tam wła-
śnie jest na tego typu zapis sporo miejsca. Dla organisty- akompaniatora nie jest to może aż tak istotne, 
jednak dla osób zajmujących się profesjonalnie muzyką sakralną, dla animatorów muzyki kościelnej, 
muzykologów i  historyków muzyki jest to bardzo ważna informacja. Mankament ten nie umniejsza 
oczywiście wartości zbioru. Należałoby ten brak wziąć pod uwagę przy kolejnej edycji tego dzieła.

Podsumowując, należy raz jeszcze podkreślić użytkowy charakter recenzowanej publikacji. 
Świetnie dobrany repertuar, przystępne tonacje utworów, ciekawe opracowanie harmoniczne pieśni 
oraz praktyczna oprawa zbioru, to tylko niektóre walory publikacji, której należy pogratulować jej 
autorowi. Akompaniamenty organowe do pieśni kościelnych z  powodzeniem mogą służyć zarówno 
muzykom kościelnym/organistom, animatorom życia muzycznego w ośrodkach parafialnych, kanto-
rom, jak i kompozytorom oraz muzykologom, dokonującym refleksji naukowej nad dziełami muzyki 
sakralnej. Ksiądz A. Chlondowski, któremu bardzo zależało na wysokim poziomie muzyki kościelnej 
i  który dynamicznie oraz wyjątkowo skutecznie zabiegał o  profesjonalne wyszkolenie organistów, 
w pierwszym rzędzie im właśnie dedykował swoje opracowania organowe.

Ks. Krzysztof Niegowski SDB
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

 DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2017.3.21
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Józef Konrad Ożóg SDB, Wspomnienia z wojny 1939-1945, opr. i wydanie W.W. Żurek 
SDB, Lublin 2016, ss. 139 + 1 [nlb.].

Okres drugiej wojny światowej był dla rozwijającego się w Polsce Towarzystwa Salezjańskiego 
– zgromadzenia założonego przez ks. Jana Bosko, rodem z Italii – czasem próby i ogromnych strat 
materialnych i  personalnych. Każda relacja świadków tamtych okrutnych lat – ustna lub spisana 
przez innych – porusza i  wywołuje współczucie. Relacje te niejednokrotnie stanowią ciekawy ma-
teriał źródłowy, uzupełniający istniejące archiwalia lub opracowania tematyczne. Przykładem mogą 
być Wspomnienia z wojny 1939-1945, których autorem jest ks. Józef Konrad Ożóg.

Prezentowane dzieło – wydane w  2016 r. –  jest owocem naukowej pracy salezjanina,  
ks. Waldemara Witolda Żurka, doktora historii z  Ośrodka Archiwów Bibliotek i  Muzeów Kościel-
nych działającego w  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Autor opracowania i  wy-
dawca wspomnień ks. Ożoga ma na swoim koncie wiele publikacji, opracowań oraz artykułów na-
ukowych dotyczących historii Kościoła katolickiego, historii salezjanów w  Polsce i  innych kwestii 
historycznych. Publikacja ks. Żurka jest już siódmą wychodzącą w  serii wydawniczej „Biblioteka 
Salezjańskiej Inspektorii św. Jacka w Krakowie”.

Recenzowana pozycja ma charakter naukowy i  jest edycją źródłową materiału archiwalnego 
– wspomnień salezjanina, ks. Ożoga, w formie maszynopisu – który przechowywany jest w Archi-
wum Salezjańskiej Inspektorii Krakowskiej w Krakowie. Całość publikacji tworzą następujące części: 
Wykaz skrótów (s. 5), Wstęp (s. 7-13), Nota edytorska dokumentu (s. 16), trzy rozdziały (s. 17-116), 
Bibliografia (s. 117-120), streszczenie w czterech wersjach językowych: polskiej (s. 121-122), włoskiej 
(s. 123-124), angielskiej (s. 125-126) i  niemieckiej (s. 127-128) wraz z  wykazami słów-kluczy, dwa 
Indeksy: osobowy (s. 129-135) i nazw geograficznych (s. 137-139) oraz Spis treści (s. 140).

Centralną częścią książki są trzy rozdziały tematyczne. Pierwszy, pt. Zakład im. Księdza Bosko 
w  Oświęcimiu w  czasie okupacji hitlerowskiej, ukazuje dom macierzysty Towarzystwa Salezjańskiego 
w Oświęcimiu w okresie od sierpnia 1939 do maja 1945 roku. Ks. Żurek zwięźle przedstawia czytelnikowi 
sposób funkcjonowania tej salezjańskiej placówki i losy współbraci we wskazanych ramach czasowych.

Drugi rozdział, na co wskazuje już sam jego tytuł: Ksiądz Józef Konrad Ożóg – Autor wspo-
mnień, poświęcono osobie i życiu salezjanina ks. Ożoga. Ks. Żurek na piętnastu stronicach prezen-
tuje curriculum vitae tego salezjanina-prezbitera od narodzin (1898 r.) do śmierci, która nastąpiła 
w październiku 1975 r. we Wrocławiu. Ta partia publikacji przedstawia nie tylko historię powołania 
salezjańskiego ks. Ożoga i jego miejsca pracy na niwie salezjańskiej (Warszawa, Oświęcim, Przemyśl, 
Wrocław, Oświęcim, Kuźnica Czeszycka, Chocianów, Twardogóra, Wrocław), ale również jego walo-
ry ludzkie oraz duchowe: pracowitość, odwagę, skuteczność w działaniu, humor, gorliwość w głosze-
niu słowa oraz spowiadaniu, posłuszeństwo władzom zakonnym.

Trzeci rozdział, zatytułowany Tekst Księgi: Wspomnienia z wojny 1939-1945, jest edycją źró-
dłową wspomnianego materiału archiwalnego. Dwadzieścia pięć lat po wojnie ks. Ożóg spisał wła-
sne wspomnienia dotyczące dzieła w Oświęcimiu i jego losów wojennych. Wspomnienia utrwalają 
więc ważne momenty w  historii domu macierzystego salezjanów: wybuch wojny, sytuację zakładu 
i okolicznej ludności, pobyt wojsk niemieckich w budynkach zakładowych, losy współbraci. Trzeba 
zwrócić uwagę, że dokument źródłowy od strony tematycznej nie jest jednolity. Niektóre partie doty-
czą bowiem kwestii drugorzędnych (np. historia Szczyrku – placówki salezjańskiej, s. 98-101; relacja 
o ks. Piotrze Sikorze, s. 104-109). Niestety, można mieć wrażenie, że Wspomnienia ks. Ożoga nie są 
dokumentem skończonym, bowiem z jego lektury nic nie wiadomo o dziele oświęcimskim w okresie 
między rokiem 1943 a 1945.

Publikacja Wspomnień ks. Ożoga w opracowaniu ks. Żurka zasługuje na uznanie i uwagę czytel-
nika. Jest ubogacona elementami o charakterze wprowadzającym (tę rolę pełnią dwa pierwsze rozdziały 
o domu salezjańskim w Oświęcimiu i samym Autorze), licznymi przypisami rzeczowymi i biograficzny-
mi, a także fotografiami (dzieła w Oświęcimiu, współbraci z tamtej placówki oraz prezentujących niektóre 
etapy życia ks. Ożoga). Dobrze, że ks. Żurek postarał się o praktyczne indeksy – osób i nazw geograficz-
nych, choć szkoda, że obejmują one jedynie tekst główny (przy ich opracowywaniu ominięto przypisy). To 
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nie jedyna, niestety, uwaga dotycząca przypisów. Lektura książki może rodzić wrażenie, że miejscami tego 
elementu zabrakło. Ks. Żurek opuścił podanie podstawowych informacji, wymieniając niektóre nazwiska 
(np. salezjanów: kl. Alfreda Hoffmana, s. 37, ks. Andrzeja Świdy, s. 59, czy ks. Stanisława Rokity, s. 68) 
i dzieła salezjańskie (np. Przemyśl, s. 39). W pewnych przypadkach można było treść przypisu ubogacić 
większą liczbą literatury, uwzględniając najnowsze pozycje książkowe, choćby ks. Jana Pietrzykowskiego 
(Towarzystwo salezjańskie w okresie okupacji 1939-1945, Warszawa 2015) czy ks. Jana Krawca (Organiza-
cja tajnych studiów filozoficznych i teologicznych oraz nowicjatu w Inspektorii św. Jacka w Polsce podczas 
drugiej wojny światowej 1939-1945, Kraków 2015). Niektóre przypisy powinny się znaleźć w innym miej-
scu książki (np. odnośnik dotyczący Daszawy powinien być na s. 10, nie zaś dopiero na s. 109; tak samo 
przypis 94 na s. 77, dotyczący landrata, winien się znaleźć wcześniej, na s. 74, po przypisie 89). Dziwi nieco 
fakt, że niekiedy informacje podawane w  tekście głównym (np. część prezentująca ks. Ożoga, s. 33-46) 
oraz w przypisach nie mają odniesienia do żadnego materiału archiwalnego lub opracowań (np. przypisy: 
19, s. 23; 25, s. 27; 58, s. 53; 65, s. 59; 69, s. 64, 70, s. 64-65; 74, s. 67). Inną kwestią jest użycie – w wykazie 
skrótów – nazwy Archiwum Salezjańskie Generalne (ASG). W tym miejscu powinna pojawić się oficjalna 
nazwa tej placówki archiwalnej: Archivio Salesiano Centrale – Archiwum Salezjańskie Centralne (ASC). 
Także stosowanie skrótów wydaje się być niekonsekwentne (raz się je stosuje bez rozwinięcia – s. 63, przy-
pis 68, innym razem podaje pełne nazwy – s. 116, przypis 152). Drobne błędy stylistyczne, interpunkcyjne 
i edytorskie nie wpływają jednak na wartość merytoryczną książki.

Recenzowana publikacja ks. Józefa Konrada Ożoga SDB pt. Wspomnienia z wojny 1939-1945, 
w  opracowaniu ks. Żurka, może zainteresować historyków, zarówno salezjańskich, jak i  z  gremiów 
osób świeckich. Zapewne książka ta wpisze się w historiografię salezjańską i będzie mogła uzupełnić 
istniejące opracowania oraz monografie dotyczące domu macierzystego Towarzystwa Salezjańskiego 
w  Polsce – Oświęcimia, a  także przyczyni się do zachowania w  przyszłych pokoleniach wdzięcznej 
pamięci o autorze Wspomnień – ks. Józefie Konradzie Ożogu.

Ks. Piotr Szlufik SDB
 DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2017.3.22

Salezjańska ars educandi, red. Karolina Kmiecik-Jusięga, Bogdan Stańkowski, 
Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, ss. 305.

Dwustulecie narodzin św. Jana Bosko, „Ojca i  nauczyciela młodzieży”, a  także „świętego wycho-
wawcy” – jak nazwie go po stu latach papież Polak Jan Paweł II – było doskonałą okazją, by na nowo 
przyjrzeć się i niejako powtórnie odkryć jego charyzmat wychowawczy. Apostoł Turynu zapisał się w spo-
sób szczególny w  dziejach edukacji, dając podwaliny pod wielkie dzieło chrześcijańskiego wychowania 
młodzieży i tworząc oryginalny system wychowania zwany systemem prewencyjnym lub uprzedzającym. 

Temu ponownemu odkryciu salezjańskiego systemu wychowania miała służyć wydana przez 
Akademię Ignatianum w  Krakowie i  jezuickie wydawnictwo WAM monografia pt. Salezjańska ars 
educandi, przygotowana pod naukową redakcją Karoliny Kmiecik-Jusięgi oraz ks. Bogdana Stańkow-
skiego SDB, pracowników naukowo-dydaktycznych na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatia-
num w Krakowie. Publikacja składa się z 14 artykułów napisanych przez dobrych znawców Księdza 
Bosko i jego systemu wychowawczego z różnych ośrodków naukowych z Polski, Włoch i Hiszpanii. 
Jej głównym celem badawczym jest „ukazanie szerokiego spektrum zagadnień wpisujących się w sa-
lezjańską sztukę wychowania” (s. 9). Oprócz tekstów w  języku polskim, monografia zawiera dwa 
w języku angielskim i włoskim oraz jeden artykuł w języku francuskim. Wszystkie teksty zawierają 
streszczenie w języku polskim i angielskim wraz ze słowami kluczowymi. 

Artykuły zostały uporządkowane w sposób logiczny i przejrzysty w trzech częściach: Salezjańska 
ars educandi – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne (s. 11-118); Wychowanie prewencyjne w środo-
wisku salezjańskim – doświadczenia polskie (s. 119-233) oraz Wybrane kierunki zaangażowania salezja-
nów w misję wychowania – doświadczenia zagraniczne (s. 235-304). Teksty w poszczególnych częściach 
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są wzajemnie powiązane, przez co wprowadzają czytelnika z jednej strony w coraz to nowe zagadnienia, 
z drugiej zaś odsłaniają przed nim kolejne aspekty, zasady i wyróżniki salezjańskiej sztuki wychowania. 
Publikacja poprzedzona jest wstępem, który ukazuje genezę, założenia oraz cele projektu badawczego, 
którego rezultatem jest omawiana monografia, a  także prezentuje jej strukturę. Na końcu publikacji 
umieszczono wykaz autorów wraz z ich naukową afiliacją. Brak natomiast indeksu tematycznego i(lub) 
osobowego, pomocnego przy tak wieloaspektowych opracowaniach.

Część pierwsza książki ma charakter meta-analiz nad fundamentami salezjańskiego systemu wycho-
wawczego, pokazuje główne cele wychowawcze systemu prewencyjnego, jego punkty konstytutywne, zwra-
ca uwagę na formy, do jakich sprowadzał swoją pracę prewencyjną Wychowawca z  Turynu, wskazuje na 
aktualność pedagogii św. Jana Bosko dla współczesnej profilaktyki, a także uwypukla rolę sportu w szkolnic-
twie salezjańskim. Warto podkreślić, że autorzy, którzy w swoich badaniach bardzo często odwoływali się do 
źródeł salezjańskich i opracowań teoretycznych dotyczących systemu prewencyjnego, nie zatrzymali się na 
perspektywie historycznej, lecz skoncentrowali swoje badania na ukazaniu aktualności wizji pedagogicznej 
Księdza Bosko, pokazując ciągłą żywotność jego myślenia o człowieku, obywatelu i społeczeństwie. 

Część druga odwołuje się do polskich doświadczeń w  akomodacji salezjańskiego systemu wy-
chowawczego. Szczegółowe analizy zostały poświęcone znaczeniu muzyki w  początkach działalności 
salezjanów w Krakowie, roli salezjanów współpracowników w dziele salezjańskim, adekwatności sys-
temu prewencyjnego dla resocjalizacji młodzieży niedostosowanej, wychowaniu religijnemu w szkol-
nictwie salezjańskim oraz przybliżeniu twórczości katechetycznej ks. Wincentego Zalewskiego SDB.

Ostatnia część rozszerza spojrzenie na salezjańską ars educandi o doświadczenia zagraniczne, 
przybliżając czytelnikowi współczesne wyzwania i specyficzne obszary wychowania i pracy salezjań-
skiej w wybranych krajach Europy i Afryki. Warto w tym miejscu podkreślić rozważania dotyczące 
salezjańskiej obecności wśród młodzieży migracyjnej w Hiszpanii oraz doświadczenia salezjańskich 
ośrodków wychowawczych dla nieletnich niedostosowanych społecznie we Włoszech. Monografię 
zamyka ukazanie salezjańskiej obecności wychowawczej na misjach w Afryce. 

W  recenzji pominięto prezentację poszczególnych artykułów. Jak to zazwyczaj bywa w  tego 
typu monografii zbiorowej, zamieszczone w niej teksty mają różny poziom merytoryczny, mają także 
różną specyfikę. Wszystkie one jednak odznaczają się wysokim poziomem poznawczym, napisane są 
poprawnym językiem oraz zostały zaopatrzone w odpowiedni aparat naukowy. 

Trzeba w tym miejscu nadmienić, że recenzowana monografia nie stanowi całościowego kompen-
dium dotyczącego salezjańskiej sztuki wychowania, bo nie taki był jej cel. Niemniej jednak, opublikowane 
w  niej artykuły, dotykające wybranych aspektów teoretycznych i  praktycznych salezjańskiej obecności 
wychowawczej czy ukazujące działalność poszczególnych salezjanów, czy dzieł salezjańskich na polu wy-
chowania i kształcenia, dają dobre wyobrażenie salezjańskiej idei wychowania i systemu prewencyjnego 
oraz ich aktualności wobec współczesnych wyzwań. Poszczególne teksty jawią się jako elementy barwnej 
mozaiki, która dopiero w całości pozwala dostrzec piękno salezjańskiej ars educandi. Każdy z ukazanych 
jej aspektów czy obszarów praktycznej realizacji potwierdza uniwersalność i ponadczasowość myśli wy-
chowawczej Księdza Bosko. Warto więc, aby sięgnęli po nią pedagodzy, wychowawcy, profilaktycy, współ-
pracownicy salezjańscy, rodzice i wszyscy, którym drogie jest dzieło wychowania dzieci i młodzieży. 

Katarzyna Kołtun
Instytut Teologii Moralnej KUL
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WYMAGANIA REDAKCYJNE
STAWIANE TEKSTOM PUBLIKOWANYM W „SEMINARE”

1. Redakcja przyjmuje materiały w formie artykułu, recenzji lub sprawozdania związane  
z teologicznym, filozoficznym, społeczno-pedagogicznym oraz historycznym profilem te-
matycznym czasopisma. W „Seminare” prezentowane są publikacje w języku polskim, an-
gielskim, niemieckim i włoskim. Materiały do publikacji w kolejnym roku kalendarzowym 
należy przesyłać do 31 października roku poprzedniego.

2. W celu zapewnienia miarodajnej i rzetelnej oceny tekstów składanych do publikacji w „Se-
minare” każdy artykuł jest poddany recenzji dwóch niezależnych specjalistów z danej dzie-
dziny z zachowaniem procedury podwójnej anonimowości (double-blind review process). 
Recenzje zawierają jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do 
publikacji lub jego odrzucenia. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja na wiosennym 
kolegium redakcyjnym podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu lub odesłaniu publika-
cji do Autora w celu naniesienia sugerowanych przez recenzentów poprawek. Ze względu 
na długi proces kwalifikacji materiałów do druku, Redakcja zwraca się z prośbą o możli-
wie wczesne przesyłanie materiałów. Uwzględniając przyjęty na dany rok limit tekstów, 
Redakcja rości sobie prawo do nieprzyjęcia do druku artykułów także w przypadku ich 
pozytywnej oceny. W niektórych przypadkach Redakcja może zaproponować autorom 
opublikowanie tekstów w następnym roku kalendarzowym.

3. Redakcja wprowadza limity czasowe dotyczące okresu publikacji recenzowanych książek. 
Dla książek polskojęzycznych wynosi on 3 lata, a dla obcojęzycznych 5 lat. Przykładowo,  
w „Seminare” z roku 2018 zamieszczane są recenzje książek w języku polskim z lat 2015-
2017 i książek obcojęzycznych z lat 2013-2017.

4. Redakcja przyjmuje materiały w wersji elektronicznej na adres seminare@seminare.pl. 
Plik zawierający artykuł winien być nazwany od nazwiska i imienia autora artykułu. Np. 
Jan Nowosielski powinien nazwać plik zawierający jego artykuł: nowosielski-jan.doc. Od 
autorów z Polski oczekuje się ponadto przesłania dwóch egzemplarzy wydruku. Wersja 
elektroniczna powinna być zgodna ze standardem Microsoft Word for Windows.

5. Wydruk powinien być jednostronny, czytelny, na papierze formatu A4. Czcionka: Times 
New Roman 14 pt., odstęp pomiędzy wierszami podwójny (także w przypisach), wszystkie 
marginesy powinny wynosić 2 cm. W tekście nie należy stosować wyróżnień (czcionka po-
grubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.), z wyjątkiem kursywy stosowanej w przypadku 
tytułów oraz wyrażeń obcojęzycznych. Cytaty należy pisać czcionką prostą w cudzysłowie.

6. Autor powinien umieścić swoje imię i nazwisko w lewym górnym rogu pierwszej strony 
artykułu wraz z afiliacją (np. UKSW, Warszawa). Księża i osoby zakonne winni poprzedzić 
imię odpowiednim skrótem, zaś osoby zakonne po nazwisku winny zamieścić skrót zgro-
madzenia zakonnego, do którego należą.

7. Artykuły naukowe winny posiadać wewnętrzną strukturę (format numeracji: 1., 1.1., 2., 
2.1. itd.). Wstęp i zakończenie nie są numerowane.

8. Objętość tekstu artykułu, załączonej bibliografii oraz streszczeń w języku polskim i angiel-
skim nie powinna przekraczać 35 tys. znaków (w tym spacji).

9. W przypadku używania znaków specjalnych (np. symbole logiczne, alfabet grecki czy he-
brajski), należy drogą elektroniczną dostarczyć Redakcji plik z odpowiednią czcionką oraz 
artykuł w formacie PDF.



230 WYMAGANIA REDAKCYJNE

10. Do każdego z artykułów należy dołączyć spis wykorzystanej literatury sporządzony w po-
rządku alfabetycznym, notę o autorze w języku polskim oraz streszczenie wraz ze słowami 
kluczowymi w języku polskim i angielskim (dotyczy to także materiałów publikowanych 
w językach niemieckim i włoskim). Streszczenie powinno zawierać tytuł artykułu i należy 
je zamieścić na jego początku.

11. Nota o autorze winna zawierać następujące informacje: tytuł/stopień naukowy, imię i na-
zwisko, ośrodek naukowy, z którym Autor jest związany, oraz pola zainteresowań inte-
lektualnych. Powinna być ona umieszczona w pierwszym przypisie dolnym w odsyłaczu 
umieszczonym przy nazwisku autora. 

12. Do publikacji należy także dołączyć wypełniony formularz metadanych (metryczka) pu-
blikacji, zamieszczony na stronie internetowej www.seminare.pl. Należy go także wysłać  
w formie elektronicznej na adres seminare@seminare.pl oraz pol-index@seminare.pl.

13. Obowiązującym stylem zapisu bibliografii i przypisów jest styl Chicago. Szczegółowe za-
sady są przestawione w informacji dla autorów na stronie internetowej http://seminare.
pl/dla-autorow/zapis-bibliografii-i-przypisow. Przypisy dokumentujące należy umieszczać 
w tekście w nawiasach. Redakcja pozostawia autorom możliwość stosowania przypisów 
dolnych jedynie dla uzupełnienia głównego nurtu refleksji zawartej w tekście zasadniczym.

14. Redakcja nie odsyła nie zamówionych materiałów i zastrzega sobie możliwość dokonania 
zmian w tytułach oraz w nocie o autorze.

15. Opublikowane w „Seminare” materiały są w całości udostępniane w internetowej wersji 
czasopisma pod adresem www.seminare.pl oraz w bazach, w których jest ono indekso-
wane. Jeżeli Autor nie zgadza się, by umieszczono tam jego adres internetowy, powinien 
wyraźnie poinformować o tym Redakcję.

16. Redakcja uzależnia publikację materiałów od złożenia przez Autora oświadczenia  
w sprawie procedur etycznych obowiązujących w nauce oraz oświadczenia o przeniesieniu 
praw autorskich na rzecz wydawcy. Oba formularze są dostępne na witrynie internetowej  
„Seminare” http://seminare.pl/dla-autorow/procedury-etyczne.

17. Adres Redakcji: Redakcja Seminare, ul. K. K. Baczyńskiego 1A, skr. poczt. 26, 05-092 ŁO-
MIANKI, tel. (22) 732-73-86; fax (22) 732-73-99, e-mail: seminare@seminare.pl.



SPIS TREŚCI
38(2017) NR 3

Z  PROBLEMATYKI  TEOLOGICZNEJ

Ks. Jarosław Moskałyk, Boża mądrość a ludzki rozsądek według Andrzeja Szeptyckiego ......................11

Ks. Bartłomiej Polański SDB, Boże miłosierdzie w życiu i posłudze św. Jana Bosko .............................23

Z  PROBLEMATYKI  SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Marek Woś SDB, Rozwój  technologii informacyjnej w planowaniu procesu   
wprowadzenia e-podręczników ......................................................................................................37

Żaneta Tempczyk-Nagórka, Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci   
i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego ................................................................................53

Agnieszka Kulik, Zmęczenie przewlekłe a noetyczny wymiar osobowości. Badania młodych   
kobiet ...................................................................................................................................................67

Piotr Zawada, Dochody miesięczne jako czynnik wpływający na jakość życia polskiej rodziny  
na przykładzie woj. podkarpackiego .................................................................................................81

Jacek Klich, Globalny kryzys finansowy 2008 roku: wątki etyczne ..........................................................93

Barbara Małgorzata Kałdon, Zjawisko przemocy na przykładzie danych Komendy Powiatowej  
Policji w Żyrardowie .........................................................................................................................107

Katarzyna Majchrzak, Niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych w świetle  
art. 209 Kodeksu Karnego ............................................................................................................123

Jakub Michał Hutek, Wybrane zagadnienia dotyczące kompetencji pedagogicznych  
nauczyciela-muzyka .....................................................................................................................131

Aneta Bartnicka-Michalska, Struktura motywacji artystów interpretujących – efektywnych  
zawodowo .....................................................................................................................................143

Z  PROBLEMATYKI  HISTORYCZNEJ

Ks. Janusz Nowiński SDB, Ołtarz „Męczenników II Wojny Światowej” w Lądzie i utwór  
 „Domius regit me. Psalm 23” skomponowany przez Pawła Łukaszewskiego    
na uroczystość poświęcenia ołtarza .................................................................................................157

Ks. Jacek Brakowski SDB, Polscy duchowni – heftlindzy a rozgrywki piłki nożnej  
w Konzentrationslager Dachau – cz. II ..........................................................................................169

Marek Dudek, „Chrystus na Górze Oliwnej” op. 85 Ludwiga van Beethovena.    
Próba introspekcji (I) ....................................................................................................................183

Ks. Zbigniew Stępniak, Teologiczno-retoryczny kontekst słowa i muzyki w koncercie wokalnym  
„Salve coelestis Pater” Franza Tundera (1614-1664) na bas solo, skrzypce i basso continuo ....193



232 SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIA

Joanna E. Dąbrowska, Sprawozdanie z X Wojewódzkiej Konferencji Metodycznej  
w Białymstoku Diagnoza, terapia i profilaktyka w pracy z dziećmi i młodzieżą – nowe  
wyzwania (15 marca 2016) .............................................................................................................209

Piotr Zawada, Sprawozdanie z konferencji naukowej Spotkanie z Funduszami   
Europejskimi (Warszawa, 28 listopada 2016) ................................................................................211

Ks. Ryszard Sadowski SDB, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego  
Franciszka Salezego w roku 2016 ..................................................................................................213

RECENZJE

R. Dworkin, Religia bez Boga, tłum. B. Baran, Warszawa 2014 – rec. ks. Dawid Błażków SDB  .....219

Congregazione per i Vescovi. Testimoni del Risorto. Atti del corso annuale di formazione   
per i nuovi Vescovi, Libreria Editrice Vaticana 2015– rec. ks. bp Andrzej Dziuba ..................222

Ks. A. Chlondowski, Akompaniamenty organowe do pieśni kościelnych,    
red. muz. ks. M. Szczepankiewicz SDB, Piła 2016 – rec. ks. Krzysztof Niegowski SDB ........224

J. K. Ożóg SDB, Wspomnienia z wojny 1939-1945, opr. i wyd. W. W. Żurek SDB, Lublin 2016  
 – rec. ks. Piotr Szlufik SDB ............................................................................................................226

Salezjańska ars educandi, red. Karolina Kmiecik-Jusięga, Bogdan Stańkowski, Akademia  
Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016 − rec. Katarzyna Kołtun ............................227

Wymagania redakcyjne stawiane tekstom publikowanym w Seminare .............................................229



CONTENTS
38(2017) NO. 3                              

THEOLOGY

Fr. Jarosław Moskałyk, God’s Wisdom and Human Sense According to Andrzej Szeptycki ..................11

Fr. Bartłomiej Polański SDB, Divine Mercy in the Life and Service of St. John Bosco ...........................23

SOCIO-PEDAGOGICAL SCIENCES

Fr. Marek Woś SDB, Development of Information Technology in Planned Processes of Introducing  
E-Student Books ..............................................................................................................................37

Żaneta Tempczyk-Nagórka, Preventing Social Exclusion of Youth and Children in the Centres  
of Daily Care and Support ..............................................................................................................53

Agnieszka Kulik, Chronic Fatigue and Noetic Dimension of Personality. Studies of Young Women ....67

Piotr Zawada, Monthly Income as a Determinant of Life Quality at the Example of Polish Families  
from Podkarpackie Province ..............................................................................................................81

Jacek Klich, Global Financial Crisis of 2008: Ethical Issues .....................................................................93

Barbara Małgorzata Kałdon, Phenomenon of Violence at the Example of the Data Gathered   
by the District Police Headquarters in Żyrardów .........................................................................107

Katarzyna Majchrzak, Inability to Meet Basic Life Needs in the Light of Art. 2019    
of the Penal Code ..........................................................................................................................123

Jakub Michał Hutek, Selected Issues Related to Pedagogic Competence of a Musician-Teacher ................131

Aneta Bartnicka-Michalska, Motivation and Structure of Professionally Effective    
Interpreting Artists .......................................................................................................................143

HISTORY

Fr. Janusz Nowiński SDB, Altar of the Martyrs of World War II in Ląd and the Piece   
“Dominus regit me. Psalm 23” composed by Paweł Łukaszewski for the Ceremony   
of the Altar’s Consecration ............................................................................................................157

Fr. Jacek Brakowski SDB, Polish Clergymen – Prisoners and the Football Contest    
in Konzentrationlager Dachau (Part Two) ..................................................................................169

Marek Dudek, Ludwig van Beethoven’s „Christ on the Mount of Olives” Op. 85. An Attempt   
at An Introspection (Part One) ....................................................................................................183

Fr. Zbigniew Stępniak, Theological and Rhetorical Context of the Word and Music   
in “Salve coelestis Pater” Vocal Concerto by Franz Tunder (1614-1664) for Solo Bass,   
Violin and Basso Continuo ...........................................................................................................193



234 CONTENTS

REPORTS

Joanna E. Dąbrowska, Diagnosis, Therapy and Prevention in Work with Children and Adolescents - 
New Challenges (15 March 2016) Report on the 10th Methodological Conference   
in Bialystok ...................................................................................................................................... 209

Piotr Zawada, Report on the Scientific Conference Meeting with the European Funds   
(Warsaw, 28 November 2016) ........................................................................................................ 211

Ks. Ryszard Sadowski SDB, A Report on the Activities of the Scientific Society    
of St. Francis de Sales in 2016 ........................................................................................................213

REVIEWS

R. Dworkin, Religia bez Boga, transl. B. Baran, Warszawa 2014 – reviewed    
by Fr. Dawid Błażków SDB .............................................................................................................219

Congregazione per i Vescovi. Testimoni del Risorto. Atti del corso annuale di formazione   
per i nuovi Vescovi, Libreria Editrice Vaticana 2015 – reviewed by Bishop Andrzej Dziuba .....222

Fr. A. Chlondowski, Akompaniamenty organowe do pieśni kościelnych,     
musical ed. Fr. M. Szczepankiewicz SDB, Piła 2016 – reviewed     
by Fr. Krzysztof Niegowski SDB .................................................................................................... 224

J. K. Ożóg SDB, Wspomnienia z wojny 1939-1945, ed. and publ. W. W. Żurek SDB, Lublin 2016   
– reviewed by Fr. Piotr Szlufik SDB ............................................................................................. 226

Salezjańska ars educandi, red. Karolina Kmiecik-Jusięga, Bogdan Stańkowski,    
Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016     
– reviewed by Katarzyna Kołtun ...................................................................................................227

Editorial Requirements for Publications in Seminare ............................................................................229


