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Od redakcji

Drodzy Czytelnicy
Otrzymują Państwo drugi numer czasopisma doktorantów Instytutu Teologii
Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Z radością
informujemy, że Biblioteka Narodowa, Zakład Czasopism, Pracownia Narodowy Ośrodek ISSN
zarejestrowała nasze czasopismo Forum Młodych Pastoralistów w międzynarodowym
systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczyła symbolem: ISSN 2450-7318.
Zgodnie z postanowieniami normy PN-ISO 3297 „Międzynarodowy znormalizowany numer
wydawnictw ciągłych (ISSN)” – nadany numer umieszczamy na ekranie tytułowym.
Czasopismo jest recenzowane i stanowi owoc pierwszych poszukiwań naukowych
doktorantów następujących specjalizacji naszego Instytutu: Duszpasterstwa rodzin, Edukacji
medialnej, Katechetyki i Teologii praktycznej. Oprócz artykułów naukowych, recenzowane są
również sprawozdania i recenzje doktorantów. Mamy świadomość, że wśród publikacji są
pozycje merytorycznie i metodologicznie o wyższym poziomie i tym niższym, niemniej naszym
założeniem jest poddanie krytyce pierwszych kroków naukowych doktorantów, po to, aby w
przyszłości ich prace doktorskie powstały tylko na najwyższym poziomie.
Zachęcamy do lektury artykułów poświęconych m.in.: problematyce śmierci w sztuce,
czy współczesnych wyzwań, które stoją przed Kościołem i społeczeństwem wobec osób z
różnymi niepełnosprawnościami. Dużo miejsca poświęciliśmy tym razem zagadnieniom
pedagogiki religii czy współczesnej formacji młodzieży.
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki

Lublin 11.06.2016 r.
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Izabela Piątek-Belina

Danse Macabre XXI wieku – groteska śmierci
według Tim’a Burtona w filmie Corps Bride

Śmierć jest niezwykle trudnym i traumatycznym przeżyciem. Jak pisze Vladimir
Jankelevitch, jawi się ona w trzech etapach, które stopniowo niwelują dystans pomiędzy
człowiekiem a tą tajemnicą: 1. każdy umrze; 2. ty umrzesz; 3. ja umrę1. Mimo, iż trudno nadać
śmierci formę, wyrazić w słowach lęk przed nią, a tym bardziej śmiać się z niej, nie ma osoby,
która nie będzie musiała się z nią zmierzyć.
Średniowieczne danse macabre to motywy ikonograficzne, celem których było
„oswojenie” człowieka ze śmiercią. Są one cennym świadectwem stanu duchowego
ówczesnego społeczeństwa. Zatem nie tylko memento mori, ale i satyryczne ukazanie faktu,
że w obliczu śmierci wszyscy są sobie równi.
W XXI wieku medialna optyka spojrzenia na zjawisko śmierci znacznie się zmienia.
Niemal codzienne informacje o katastrofach, morderstwach czy inne tragiczne zdarzenia
przedstawiane dość obrazowo w filmach „uodparniają” nas na śmierć, która staje się tylko
kolejnym wydarzeniem dnia. Współczesny człowiek może o śmierci rozmyślać, może ją
ignorować lub uważać za temat tabu, ale czy może i czy jest gotów by się z niej śmiać?
Ukazanie tematu śmierci w sposób satyryczny czy wręcz groteskowy może pomóc
człowiekowi wyjść poza rzeczywisty ból, cierpienie i chaos. Śmiech to nic innego jak dar Boży,
jednak ważne aby nie przerodził się on w drwinę lub szyderstwo.
Niniejsza publikacja ma za zadanie przybliżyć czytelnikom ewolucję sposobu ukazywania
śmierci od średniowiecznego danse macabre po współczesną groteskę śmierci na przykładzie
filmu Tim’a Butrona Corps Bride (Gnijąca Panna Młoda).
1. Idea vanitas i średniowieczny danse macabre
Na wstępie, warto pochylić się nad przybliżeniem terminów, które będą istotne
w dalszych rozważaniach i naszkicują pewien zarys tematyczny niniejszego studium. Idea
vanitas, odzwierciedlająca kruchość ludzkiego życia wobec czasu i śmierci, występuje
w różnych naukach i nie tylko: odnajdujemy ją w Biblii2, filozofii starożytnej i współczesnej3,
1

V. Jankelevitch. Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci. W: Prawda umierania i tajemnica śmierci. Red. M. Górecki.
Warszawa 2010 s.177.
2
Zob. Księga Koheleta, Psalmy, Księga Hioba, Księga Powtórzonego Prawa, Księga Jeremiasza.
3
Bardziej szczegółową analizę starożytnej myśli filozoficznej można odnaleźć w: W. Tatarkiewicz. Historia
filozofii. T. 1. Warszawa 1997; J. Legowicz. Zarys historii filozofii. Warszawa 1980; W. Tyburski. Śmierć człowieka
w ujęciu filozoficznym (szkic do tematu). “Udar mózgu. Problemy Interdyscyplinarne”. Tom 9 1:2007; W.
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literaturze4 czy sztuce5. Etymologiczna analiza słowa vanitas odsyła nas do łacińskiego słowa
vanĭtas -atis, vānus «pusty, próżny, marny, nadaremny»6. W ten kluczowy motyw przemijania
wpisała się konieczność nadania formy i zwizualizowania lęków, odczuwana przez ludzi
różnych epok w szczególności zaś, średniowiecza. Jak w żadnej innej epoce, śmierć była
obecna we wszystkich aspektach życia. Było to konsekwencją sytuacji średniowiecznej Europy
zdominowanej przez konflikty zbrojne, epidemie, kryzys ekonomiczny a także rozłam religijny i
wprowadzoną reformę protestancką.
Wyobrażenie śmierci w ikonografii okresu średniowiecza – jak pisze Danuta KünstlerLangner – było pozostałością dawnego kultu śmierci w postaci tańca o podłożu religijnym oraz
jako forma moralistycznej nauki o próżności ziemskiego świata7. Nieustannie rozbrzmiewało
wołanie memento mori. Wszechobecność śmierci nie pozwalała zapomnieć o przemijaniu,
unaoczniała marność ludzkiej egzystencji w licznych rycinach lub freskach, i miała na celu
„wstrząsnąć” sumieniem człowieka. Taniec był fizyczną ekspresją radości8. Pomimo jego
powszechności, był niemile widziany przez ówczesną kościelną hierarchię, gdyż przedstawiał
świat na opak, budził radość i śmiech, dystansujący się do sakralnego porządku doczesności.
Odwracał porządek rzeczy i parodiował to, co w nim uświęcone9.
Etymologia słowa taniec śmierci (fr. danse macabre, niem. Totentanz, wł. danza
macabra)10 jawi się w dość niejasny sposób: przekonanie najbardziej rozpowszechnione
zestawia słowo macabre z arabskim kâbr  – قبرgrób11 i makâbr  – مقبرcmentarz12. Innych
interpretacji doszukuje się w łacinie starożytnej od słowa tłumaczonego jako mur czy ściana,
na których malowano „tańce śmierci”13.
Witwicki. Platon. Dialogi – Obrona Sokratesa. Warszawa1993; S. Kaczmarek. Rozważania o życiu ludzkim.
Warszawa 1997; Zob. I. Piątek. Przekonania młodzieży na temat śmierci człowieka. Lublin 2012; L. Feuerbach.
Myśli o śmierci i nieśmiertelności. W: Wybór pism. Tom I. Red. K. Krzemieniowa, M. Skwieciński. Warszawa 1988;
Z. Kuderowicz. Nietzsche. Warszawa 2004; Zob. Z. Freud. Poza zasadą przyjemności. Warszawa 2005; C.G. Jung.
Rebis, czyli kamień filozofów. Warszawa 1989; M. Scheler. Cierpienie, śmierć, dalsze życie. Warszawa 1994; M.
Heidegger. Bycie i czas. Warszawa 1994.
4
Zob. P. Czapliński. Mikrologi ze śmiercią: motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polskiej. Poznań 2001;
Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku. Red. E. Paczoska, U. Kowalczuk. Warszawa 2002.
5
Idea vanitas w sztuce odwołuje się do przedstawiania natury martwej, charakteryzującej się obecnością
przedmiotów symbolizujących ulotność istnienia, nieuchronność przemijania czasu, na krótkotrwałej naturze
rzeczy doczesnych. Charakterystyczne przedmioty to m.in.: czaszka symbolizująca nieuchronność śmierci,
zgaszona świeca, lustra, kielichy, kwiaty, pieniądze – alegoria bogactwa ziemskiego, klepsydra, zegarek –
symbolizujące upływający czas; często widoczna jest kartka z napisem Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Jest
to ikonografia moralizująca, która zachęca do porzucenia przyjemności ziemskich, a tym samym do rozmyślania o
życiu wiecznym. Zob. prace malarskie holenderskich autorów takich jak: David Bailly, Jan Davisz de Heem, Pieter
Potter oraz Giulio Carponi (Włochy), Valdes Leal (Hiszpania) czy Stoskoppf (Francja).
6
Mały słownik łacińsko-polski. Red. J. Korpanty. PWN Warszawa 2001 s. 636.
7
D. Künstler-Langner. Idea vanitas. Jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. Toruń 1993 s. 45.
8
Por. B. Szier-Kramarek. Taniec. W: Encyklopedia Katolicka. T. 19. Lublin 2013 kol. 480.
9
Por. J. Barański. Motyw Tańca Śmierci. O kultowej erozji figury wyobraźni. „Medycyna Nowożytna” 1:1999 nr 6
s. 48; Zob. C. Sachs. Storia della danza. Milano 1994; W. Sorell. Storia della danza, arte, cultura, società. Bologna
1994.
10
Por. E. Matyaszewska. Taniec śmierci. W: Encyklopedia Katolicka. T. 19. Lublin 2013 kol. 484-485.
11
Il dizionario di arabo. Dizionario italiano-arabo, arabo-italiano. Red. E. Baldissera. Zanichelli Bologna 2009 s.
419.
12
Tamże. s. 88.
13
G. Tani. Storia della danza dalle origini ai giorni nostri. Firenze 1983 s. 264.
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Źródła motywu, który przeobraził się w najtrwalszą figurę wyobraźni do dziś
przechowywaną, jako pozostałości średniowiecznej wrażliwości, są bogate i zróżnicowane.
Mimo to, pośród rzeczy ostatecznych (łac. novissĭma, gr. ἔσχατα – éschata) przed którymi
stanie człowiek u kresu życia (śmierć, sąd, niebo lub piekło), śmierć przez długi czas była
najrzadziej eksponowanym motywem ikonograficznym. O ile mury średniowiecznych
kościołów jawiły się jako teatralne sceny przedstawiające Sąd Ostateczny, ukazując
okrucieństwo piekła, o tyle pojawienie się motywu tańca śmierci (danse macabre) można
odnotować dopiero w 1260 r. na jednym z pierwszych fresków w Cattedrale di S. Maria
Assunta w Atri, gdzie ukazane jest Spotkanie trzech zmarłych i trzech żyjących14. (Rys.1) Ta
wizualizacja miała bardzo jasny przekaz i znaczenie: ukazywała człowiekowi, jak będzie
wyglądało jego ciało po śmierci15. Była to pierwsza forma przedstawiania śmierci oraz silna
inspiracja dla ukształtowania się jej późniejszego wizerunku16.

Rys.1. Spotkanie trzech
zmarłych i trzech
żyjących. Cattedrale di
S. Maria Assunta, Atri
http://www.regione.abr
uzzo.it/xcultura/index.a
sp?template=imgView&
imgF=xBeniCulturali/im
ages/immagini/20/atri1.
jpg [18.4.2016 r.].

Drugim etapem była personifikacja niszczycielskiej siły śmierci. Motyw ten
rozprzestrzenił się szczególnie w tradycji włoskiej pod nazwą Trionfo della Morte (Tryumf
śmierci). Śmierć przedstawiano jako potwora o ludzkich cechach (Monumento funebre del
vescovo Antonio Orso – Tino da Camaino) lub jako starszą kobietę, o bezlitosnym obliczu,
czarnych skrzydłach i włosach oraz długich szponach (późniejsze wizualizacje Spotkania trzech
zmarłych i trzech żyjących – Trionfo della Morte, Bonamico Buffalmacco, Camposanto-Pisa).
Ostateczne zobrazowanie Tryumfu śmierci odnajdujemy w XIV wieku w klasztorze Sacro Speco
di Subiaco. Czerpiąc z alegorii Czwartego Jeźdźca Apokalipsy, śmierć dosiadająca białego
konia, przedstawiona jest jako szkielet bez skrzydeł, o długich włosach (co nawiązuje do
wcześniejszej personifikacji kobiecej), trzymający w ręku miecz i wymierzający sprawiedliwość.
(Rys.2)

14

Nie ma pełnej jasności odnośnie faktu, czy pierwszego opisu Spotkania dokonano w formie fresku, czy też w
formie literackiej. Jako źródło podaje się opowiadanie z 1275 napisane w języku francuskim Dits moraux
autorstwa Baudouin de Condé.
15
Zob. A. Tenenti. La vita e la morte attraverso l’arte del XV secolo. Napoli 1996.
16
Por. J. Barański. Motyw Tańca Śmierci... s. 43-59.
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Rys. 2.
2. La cavalcata della Morte. Połowa XIV
wieku. Sacro Speco, Subiaco. W: Iconografia
della morte. La danza macabra. M. G.
Recanati.
www.edatlas.it/documents/.../1_Letteratura
_Arte_P2_ [18.4.2016 r.].

Trzecim etapem ewolucji ikonografii śmierci, najbardziej rozpowszechnionym w Europie
i interesującym czytelnika ze względu na tematykę artykułu, był wspomniany danse macabre
(taniec śmierci). (Rys.3) Liczne freski z początku XV wieku przedstawiają korowody szkieletów i
osób im towarzyszących. Śmierć eksponuje równość wszystkich ludzi wobec siebie17, dlatego
też w korowodach obecni są przedstawiciele różnych klas społecznych – przestrzegano
pewnej hierarchii ukazując osoby duchowne jak i świeckie: od papieża przez kardynałów,
biskupów, zakonników po osoby ze świata polityki, ale także osoby o niższym statusie, jak
rolnicy czy kobiety, przedstawiając w ten sposób ulotność piękna i młodości18.
Rys.3. Danse Macabre. Oratorio dei Disciplini. Clusone Bergamo.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clusone,_Oratorio_dei_Disciplini_04.JPG [18.04.2016 r.].

17

Por. D. Künstler-Langner. Idea vanitas... s. 46.
Szerzej o motywie Tańca śmierci zob. J. Barański. Motyw tańca śmierci: o kulturowej erozji figury wyobraźni. W.
„Medycyna Nowożytna” 1:1999 nr 6 s. 43-49.

18
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Polskie tańce śmierci w sztukach wizualnych pojawiły się stosunkowo późno – II poł. XVII
wieku – i w większości stanowiły repliki niemieckich lub włoskich drzeworytów19. Najbardziej
znanym przykładem jest, znajdujący się w kościele OO. Bernardynów w Krakowie, obraz pod
tym samym tytułem20.
Choć przedstawienia motywu tańca śmierci są liczne, to ich wspólnym elementem,
niezależnie od tradycji danego kraju, jest kontemplacja nad ulotnością życia, a jej
uzewnętrznieniem jest ironia i prześmiewcze ukazanie marności rzeczy doczesnych21.
Śmierć nie jest jednak końcem, a tylko przecinkiem w naszym życiu, wyznaczającym
drogę do życia wiecznego. Choć przynosi ona człowiekowi udrękę swym egzystencjalnym
bólem, to w perspektywie wieczności można się z niej w pewien sposób śmiać. Ważne by
śmiech, który jest darem bożym, nie przerodził się w drwinę czy szyderstwo22.
2. Śmierć, śmiech, groteska
„To nie tak, że boję się umrzeć.
Po prostu nie chciałbym być w pobliżu, kiedy to się stanie”.
Woody Allen
Współczesny medialny świat przepełniony jest informacjami na temat śmierci. Śmierć
trafia na główne strony gazet oraz czołówki programów informacyjnych. Dla jednych staje się
spektaklem, dla drugich śmierć powszednieje, z powodu jej ciągłej obecności w informacjach
prasowych, telewizyjnych czy internetowych. Jeszcze dla innych jest tematem tabu, z powodu
powszechnego promowania dziś kultu wiecznej młodości23. Gdy myślimy o śmierci ostatnią
rzeczą jakiej się spodziewamy jest śmiech, a jednak są także tacy, którzy śmieją się z tego,
czego się lękają. Człowiek śmieje się głośno z dobrego żartu i być może chichocze
z inteligentnego szyderstwa; śmiech który wywołuje satyra odwołuje się do zdrowego
rozsądku, tej części umysłu, która odróżnia sens od nonsensu i dostrzega całą śmieszność
kontrastów24. Jeśli zatem przyznać rację powiedzeniu, że śmiech to zdrowie, to nie ma nic
lepszego jak śmianie się nawet ze śmierci.
Humor, czy poczucie humoru, jest jednym z istotnych elementów psychologii ludzkiej;
jego obecność w życiu codziennym człowieka wydaje się być niezastąpiona, przyczynia się do

19

Por. I. Turska. Krótki zarys historii tańca i baletu. Kraków 1983 s.74.
Zob. M. Gutowska. Taniec śmierci. Warszawa 2010. Zob. J. Muczkowski, Taniec śmierci w kościele OO.
Bernardynów w Krakowie. Kraków 1929. Zob. Ba. Taniec śmierci – historia obrazu.
http://www.bernardyni.com.pl/Aktualnosci,179_taniec_smierci_historia_obrazu.html [19.4.2016 r.].
21
Zob. G. Minois. Storia del riso e della derisione. Bari 2004.
22
Szerzej o szyderstwie i karykaturze religijnej zob. A. Draguła. Sacrum zdeformowane. O prasowych karykaturach
religijnych i reakcjach na nie. W: Sacrum w mediach. Red. M. Chmielewski i in. Lublin 2015 s. 91-102; M.
Chmielewski. Akty profanacji i prowokacji wobec sacrum chrześcijan w europejskich mediach. Studium wybranych
przypadków. W: Sacrum w mediach. Red. M. Chmielewski i in. Lublin 2015 s. 268-281.
23
D. Belina. Katecheza o sacrum śmierci w mediach na przykładzie filmu Krzysztofa Zanussiego Śmierć
Prowincjała. W: Sacrum w mediach. Red. M. Chmielewski i in. Lublin 2015 s. 161.
24
Por. T. Lindvall. Zaskoczeni śmiechem. Warszawa 2001 s. 361.
20
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poprawy samopoczucia i zdrowia25. Jednym z głównych aspektów badań prowadzonych
w zakresie tego zagadnienia, jest nie tylko określenie istoty humoru ale także poszukiwanie
odpowiedzi na pytania: dlaczego się śmiejemy? Czemu służy humor? Jaki ma on wpływ na
osobowość człowieka? Począwszy od końca ubiegłego stulecia nastąpił znaczny wzrost
zainteresowań w tej dziedzinie. Aktualnie, jeśli chodzi o paradygmat teoretyczny,
powszechnie stosowana jest klasyfikacja, która wskazuje trzy główne obszary badań
w zakresie psychologicznym: 1. teoria uwalniania napięcia (ulgi), 2. teoria wyższości i 3. teoria
niedorzeczności (niespójności)26. Niniejszy artykuł, ze względu na podejmowana tematykę,
skoncentruje się wokół rozważań dotyczących trzeciego typu teorii – humoru jako
niedorzeczności.
Jak wskazuje sama nazwa teoria ta zakłada, że konieczna jest percepcja niedorzeczności
dwu idei, zachowań lub przeciwstawnych uczuć – dostrzeżenie czegoś, czego zupełnie się nie
spodziewamy27. Arthur Koestler określił to zjawisko terminem bisocjacji28. Równoczesna
percepcja dwóch schematów lub idei ambiwalentnych względem siebie jest możliwa, gdyż
w humoryzmie – w przeciwieństwie do myślenia logiczno-racjonalnego – to samo wydarzenie
może przyjmować dwa odmienne znaczenia, „może być i nie być w tym samym czasie”29.
Jedne z pierwszych wzmianek dotyczących humoru odnajdujemy w starożytności. Platon
twierdził, że komizm i humor odnoszące się do tematu śmierci, ukrywają w sobie
podświadomą potrzebę człowieka, by przezwyciężyć strach30. Podobnego zdania jest Tomasz
Gryglewicz, wg. którego „funkcją groteski jest rozładowanie napięcia psychicznego,
powstałego na skutek bądź lęku, bądź ograniczeń płynących ze zbyt sztywnej (...) struktury
społecznej, politycznej, obyczajowej, estetycznej itp.”31.
Janina Makota przytacza słowa Wolfganga Kaysera, który określa groteskę jako „świat,
który stał się obcy” (die entfremdete Welt), który nagle się przemienił, w którym przestaje
obowiązywać teoria rzeczy, pojęcie osobowości, porządek historyczny; świat, który przejawia
się jako absurdalny32. Dominuje w niej ironia, paradoks: to co tradycyjne przedstawione jest w
krzywym zwierciadle.
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystko co komiczne, będzie odbierane
przez każdego jednakowo. Jednym z problemów tej teorii jest to, że nie wszyscy będą
rozumieli humor czy groteskę w ten sam sposób. W znaczeniu węższym – humor zależy od
punktu widzenia danego człowieka. Arystoteles twierdził, że jeśli pozór bólu jest rzeczywiście

25

Zob. R. A. Martin. Sense of humor and physical health: Theoretical issues, recent findings, and future directions.
„Humor” 17:2004 nr 1/2 s.1-19.
26
Zob. D. H. Monro. Theories of Humor. W: Writing and Reading Across the Curriculum. Red. L. Behrens, L. J.
Rosen. Foresman and Company 1988 s. 349-355; Zob. W. Ruch. Psychology of humor. W: Primer of humor
research. Red. V. Raskin, Berlin 2008 s. 17-100.
27
Por. H. J. Eysenck. The appreciation of humour: an experimental and theoretical study. „British Journal of
Psychology General Section”. 32:1942 nr 4 s. 295-309.
28
Zob. A. Koestler. The act of creation. London 1964.
29
M. J. Mulkay. On humour: its nature and its place in modern society. Cambridge 1988 s. 83.
30
Por. J. Morreall. Filosofia dell'umorismo. Origine, etica e virtù della risata. Milano 2011 s. 22.
31
T. Gryglewicz. Groteska w sztuce polskiej XX wieku. Kraków 1984 s. 29.
32
Cyt. za. J. Makota. Dwie jakości estetyczne: naiwność i groteska. „Estetyka i Krytyka” 2:2003 nr 5 s. 6.
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postrzegany lub przeżywany jako ból, sytuacja danego człowieka przestaje być komiczna.
Podobną myśl odnajdujemy u Stefana Morawskiego:
„[…] śmiech możliwy jest jedynie bez zaangażowania emocjonalnego. Za komiczne
uważamy to, co nas osobiście nie boli, wzrusza czy wstrząsa”33.
W znaczeniu szerszym natomiast – zjawiska te mają odniesienie do konkretnej kultury,
rzeczywistości, która nas otacza. Nie powstają w próżni – jak pisze Makota – ale w środowisku
biorącym udział we wspólnej kulturze i znającym jej dziedzictwo34.
W jakim zatem kluczu odczytać film Corps Bride Tim’a Burtona? Niniejsza analiza stawia
sobie za cel pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie.
3. Danse macabre XXI wieku – Corps Bride Tim’a Burtona
Burtona35
Mimo ewolucji społeczeństwa i rozwoju kultury, obraz wciąż odgrywa istotną rolę
w życiu człowieka. Nie zaskakuje zatem fakt, że charakterystyczna dla współczesnej kultury
obrazu jest rosnąca tendencja do wizualizacji rzeczy, które ze względu na swoją istotę są
trudne do uchwycenia. W średniowieczu dominowały freski na murach kościołów, natomiast
w XXI wieku dominują media, które opierają się na obrazie i jego przewadze nad przekazem
tekstowym, czego doskonałym przykładem jest telewizja czy film. Zmieniają się technika
i narzędzia za pomocą, których komunikujemy to co dla nas istotne, tematy zaś pozostają te
same – szczególnie te, które dotyczą nas wszystkich. Jednym z nich jest właśnie śmierć, której
nikt z nas nie uniknie.
Bogata filmografia Burtona, jako motyw przewodni, zawiera elementy stylu dark
Gothic36 ̶ groteski czarnego gotyku. Jego dzieła fascynują użyciem techniki stop-motion –
„starej” animacji wymagającej precyzji rękodzieła, ale która w erze „cudów techniki cyfrowej”,
ukazuje doskonałą jakość ekspresji.
Corps Bride (Gnijąca Panna Młoda) jest najpełniejszą analizą relacji pomiędzy życiem a
śmiercią i wykorzystuje szczególną formę pozytywnego przedstawienia idei życia po śmierci.
Film można analizować po wieloma aspektami: pozwala na to bogactwo środków
artystycznych, doskonały dobór muzyki, jak również ciekawa mogłaby okazać się analiza
przekazu etyczno-moralnego. Jednak ze względu na proponowana tematykę niniejszego
artykułu, ograniczono się w nim do wskazania tych elementów, które odnoszą się
bezpośrednio do motywu danse macabre.
Głównym wątkiem filmu jest miłosna historia Victora i Viktorii, którym rodzice aranżują
ślub. Postacie przedstawione są w sposób groteskowy, ciała są nieproporcjonalne, ich ruchy,
wykonywane w rytm cykającego zegara, są niemalże automatyczne. Miasteczko osnute jest
33

S. Morawski. Paradoksy filozofii komizmu. W: Śmiech: esej o komizmie. H. Bergson. Kraków 1977 s.16.
J. Makota. Dwie jakości… s. 7.
35
Timothy William Burton ur. 25 sierpnia 1958 r. w Burbank – California. Reżyser, producent i scenarzysta
filmowy m.in. takich dzieł jak: Sok z żuka (ang. Beetlejuice) – 1988; Edward Nożycoręki (ang. Edward
Scissorhands) – 1990; Batman – 1989; Miasteczko Halloween (ang. The Nightmare Before Christmas) – 1993;
Gnijąca Panna Młoda (ang. Corps Bride) – 2005; Alicja w Krainie Czarów (ang. Alice in Wonderland) – 2010,
http://www.biography.com/people/tim-burton-9542431 [21.04.2016 r.].
36
Zob. ACME. The Gothic Imagination of Tim Burton. Education Resources 2010.
https://www.acmi.net.au/media/102407/the-gothic-imagination-of-tim-burton.pdf [21.04.2016 r.].
34

ISSN 2450-7318

11

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

mgłą, dominuje kolor niebieski, nawiązujący do smutku, przygnębienia37. Jedynym
promieniem słońca jest spotkanie narzeczonych, którzy od pierwszego spojrzenia rozumieją
czym jest szczęście, w przeciwieństwie do ich rodzin, które są niemal ślepe na jakiekolwiek
sprawy uczuciowe, uznając kwestie finansowe za najważniejsze. Świat żyjących jest zgaszony,
ponury, upadający jak epoka wiktoriańska (do której nawiązuje reżyser) ponieważ sami ludzie
stracili tę iskrę życia, która powinna ich cechować. W równie posępny sposób ukazany jest las,
po którym spaceruje Viktor powtarzając swoją przysięgę małżeńską. To właśnie w lesie
podczas próby generalnej, myląc suchą gałązkę z wystającą z ziemi ręką zmarłej Emily, zakłada
jej obrączkę i przez przypadek „poślubia ją”. W tym samym momencie zostaje przeniesiony do
świata zmarłych co pozwala reżyserowi stworzyć metaforę, która unaocznia widzowi kontrast
pomiędzy szarością życia i świata żywych a radością i optymizmem panujący w świecie
zmarłych (Rys. 4). I tu Burton, melancholijny, ale jak zawsze pełen ironii, dzieli się z widzem
swoim geniuszem, „przywracając śmierć do życia” i ukazując królestwo świata zmarłych w
sposób sympatyczny, a może przede wszystkim komiczny i groteskowy.
Rys. 4. https://fanart.tv/movie/3933/corpse-bride/ [22.04.2016 r.].

Odniesienia do tańca śmierci są ewidentne: szkielety ironizują same z siebie, bawią się
swoimi kośćmi, tańczą mając przygotowane układy choreograficzne. Większość dialogów
w świecie zmarłych jest śpiewana i przypomina o nieuchronności śmierci, np.:

37

Kolor niebieski związany jest z zimnem, nocą, samotnością, przemijaniem, śmiercią. W języku angielskim
funkcjonuje wyrażenie: I’m blue lub I feel blue, co możemy przetłumaczyć jako: «jest mi smutno, jestem
zdołowany». Jako motyw przewodni, kolor niebieski został także wykorzystany przez K. Kieślowskiego w jednej z
części trylogii, chodzi o film Trzy kolory: niebieski. Szersza analiza znaczenia koloru niebieskiego zob. S. Skuza.
Etnolingwistyczna analiza leksemów koloru niebieskiego w językach polskim i włoskim w ujęciu diachronicznym i
synchronicznym. „Prace Językoznawcze” 17:2015 nr 2 s. 91-111.
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Bone Boys: „Die, die, we all pass away/But don't wear a frown 'cause it's really okay/And
you might try and hide/And you might try and pray/But we all end up the remains of the
day/Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah”38.
Kościste chłopaki: „Umieraj, umieraj, wszyscy odchodzimy/Ale nie krzyw się, bo to jest
naprawdę w porządku/I możesz próbować się chować/I możesz próbować się modlić/Ale i tak
wszyscy skończymy jako szczątki/Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah”. (Rys. 5, 6, 7).

Rys. 5.
5.
https://www.facebook.com/CorpseBrideW
B/photos/a.427788933937610.93604.2831
39681735870/613348895381612/?type=3
&theater [16.04.2016 r.].

Rys. 6.
https://www.pinterest.com/pin/
466122630153688336/?from_n
avigate=true[16.04.2016 r.].

Rys. 7.
http://animatedfilmreviews.f
ilminspector.com/2012/12/c
orpse-bride-2005-haveparty-in-land-of.html
[16.04.2016 r.].

38

Corps Bride. Min. 19.32. http://www.cda.pl/video/87080e0 [22.04.2016 r.]; Zob. Direct Conversations: The
Animated Films of Tim Burton (Foreword by Tim Burton).T. Lammers. London 2013.
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Uwspółcześniony danse macabre przejawia się w licznych odniesieniach do osób czy
wydarzeń dobrze znanych współczesnemu odbiorcy. Przybycie New Arrivals świętuje się
wznosząc toasty i tańcząc w rytm jazzu czy swingu przy akompaniamencie pianisty
przypominającego Ray Charlesa. Momentem clou filmu jest orszak „trupio-weselny”, który
towarzyszy Victorowi i Emily w drodze na „piętro wyżej”. Satyra filmu Burtona polega na tym,
iż wymyślił on całą galerię zabawnych sytuacji, postaci i przedstawił temat śmierci z dużą dozą
niebanalnego humoru.
***
Film Tim’a Burtona pt.: Gnijąca panna młoda zawiera bardzo wiele odniesień do
średniowiecznego „tańca śmierci”. Reżyser, podobnie jak autorzy dawnych fresków i obrazów
stara się we współczesny sposób ująć fakt, że wszyscy musimy stawić czoła tajemnicy śmierci,
a także, to że wobec niej nie ma żadnych wyjątków i wszyscy jesteśmy równi.
Groteskowe ujęcie postaci i sytuacji, w jakich rozgrywana jest fabuła filmu, nie jest
kpiną czy szyderstwem z umierania, ma raczej służyć temu, aby wydarzenie śmierci
potraktować jako konieczność, która jednak nie musi być straszna i smutna, gdyż tak
naprawdę w chwili śmierci życie ludzkie nie dobiega ostatecznego końca. Szczególnie z punktu
widzenia chrześcijanina, śmierć, choćby nawet tragiczna zawiera w sobie nadzieję – jest nim
zarzewie życia wiecznego, w którym człowiek dostępuje radości bycia z Bogiem. Podobne
odwołanie do radosnej wieczności zostało przedstawione także w analizowanym filmie Tim’a
Burtona. Świat zmarłych jest metaforą chrześcijańskiej radości życia wiecznego. W
przeciwieństwie do świata żywych panuje w nim szczęście, nie ma problemów i doczesnych
zmartwień. Takie ujęcie zaświatów powoduje, że człowiek przestaje lękać się śmierci, oczekuje
jej jako momentu przejścia do lepszego życia. Takie jest właśnie chrześcijańskie rozumienie
śmierci – w gruncie rzeczy radosne, ponieważ wierzymy, że gdy ona nastaje „Bóg powołuje
człowieka do siebie” (KKK 1011).
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• Belina D. Katecheza o sacrum śmierci w mediach na przykładzie filmu Krzysztofa
Zanussiego Śmierć Prowincjała. W: Sacrum w mediach. Red. M. Chmielewski i in. Lublin
2015 s. 161-173.
• Chmielewski M. Akty profanacji i prowokacji wobec sacrum chrześcijan w europejskich
mediach. Studium wybranych przypadków. W: Sacrum w mediach. Red. M. Chmielewski
i in. Lublin 2015 s. 268-281.

ISSN 2450-7318

14

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2:2016 NR 2

Czapliński P. Mikrologi ze śmiercią: motywy tanatyczne we współczesnej literaturze
polskiej. Poznań 2001.
Draguła A. Sacrum zdeformowane. O prasowych karykaturach religijnych i reakcjach na
nie. W: Sacrum w mediach. Red. M. Chmielewski i in. Lublin 2015 s. 91-102.
Gryglewicz T. Groteska w sztuce polskiej XX wieku. Kraków 1984.
Künstler-Langner D. Idea vanitas. Jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. Toruń
1993.
Lindvall T. Zaskoczeni śmiechem. Warszawa 2001.
Martin R. A. Sense of humor and physical health: Theoretical issues, recent findings, and
future directions. „Humor” 17:2004 nr1/2 s. 1-19.
Minois G. Storia del riso e della derisione. Bari 2004.
Monro D. H. Theories of Humor. W: Writing and Reading Across the Curriculum. Red. L.
Behrens, L. J. Rosen. Foresman and Company 1988 s. 349-355.
Morreall J. Filosofia dell'umorismo. Origine, etica e virtù della risata. Milano 2011.
Paczoska E., Kowalczuk U. Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku.
Warszawa 2002.
Sorell W. Storia della danza, arte, cultura, società. Bologna 1994.
Tenenti A. La vita e la morte attraverso l’arte del XV secolo. Napoli 1996.

STRESZCZENIE
Analizując średniowieczne motywy ikonograficzne w artykule podjęto próbę ukazania
ewolucji sposobów przedstawiania motywu śmierci – danse macabre. Za Danutą KünstlerLangner przybliżono także ideę vanitas, która silnie oddziaływała na ówczesne rozumienie
przemijania.
W drugiej części artykułu podano trzy teorie dotyczące śmiechu: 1. teorii uwalniania
napięcia (ulgi), 2. teorii wyższości i 3. teorii niedorzeczności (niespójności), ze szczególnym
odniesieniem do tej ostatniej. Przytoczono poglądy Platona mówiące o śmiechu jako
o przezwyciężaniu strachu. Za Gryglewiczem nawiązano do groteski, która może pełnić funkcję
rozładowania napięcia psychicznego.
Na koniec, jako przykład współczesnego danse macabre, przedstawiono film Tim’a
Burtona Corps Bride.
Słowa klucze:
klucze danse macabre, śmierć, groteska, śmiech, film, Tim Burton
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Agnieszka Chodun

Autystyczni sawanci.
Autyzm a technologia informacyjna
Autistic savants. Autism and information technology
,,Światu potrzeba jest umysłów każdego rodzaju i tego
by współpracowały”
(T.Grandin)
Czy Albert Einstein jeden z największych fizyków XX wieku, twórca teorii względności,
współtwórca korpuskularno-falowej teorii światła, odkrywca emisji wymuszonej albo
Wolfgang Amadeus Mozart austriacki kompozytor i wirtuoz gry na instrumentach
klawiszowych byliby w dzisiejszych czasach zdiagnozowani, jako osoby z autyzmem?
Takie pytania zadaje w swoich wykładach Temple Grandin, profesor na Colorado State
University, autorka bestsellerów, konsultant przemysłu mięsnego ds. zachowania zwierząt,
która jako wysokofunkcjonująca osoba z autyzmem, jest zaangażowana w popularyzację
wiedzy o tym zaburzeniu1. W niniejszym artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na
pytanie: Czy mózg autystyczny jest predysponowany do rozumienia i wykorzystywania
technologii informacyjnej oraz czy można zastosować ją w terapii osobami pracy z osobami ze
spektrum autyzmu?
1. Istota i przyczyny autyzmu
Autyzm to złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu
nerwowego, charakteryzujące się zakłóceniami zdolności komunikowania się i budowania
relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością zachowań oraz trudnościami z
integracją wrażeń zmysłowych. Jego rozpoznanie jest uzasadnione, gdy objawy pojawiają się
w ciągu pierwszych trzech lat życia dziecka. Słowo „autyzm” pochodzi z greki od autós –
,,sam”. Pojęcie zostało ukute przez Eugeniusza Bleulera, który rozumiał przez nie „wycofanie
się psychiczne, odwrócenie od świata zewnętrznego, przewagę świata wewnętrznego” u
dorosłych schizofreników2.
W roku 1943 Leo Kanner, pediatra pochodzenia austriackiego, po raz pierwszy opisał
grupę badanych przez siebie dzieci, u których po krótkim okresie prawidłowego rozwoju
nastąpiło zerwanie komunikacji z otoczeniem i wycofanie się ich ku światu wewnętrznych
przeżyć przy towarzyszącej potrzebie niezmienności otoczenia oraz ograniczeniu i
wybiórczości zainteresowań. Niezależnie od Kannera w 1944 roku niemiecki naukowiec Hans
1

Zob. Temple Grandin. W: https://pl.wikipedia.org/wiki/Temple_Grandin [dostęp: 11.03.2016].
A. F Brauner. Dziecko zagubione rzeczywistości. Historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach. Warszawa:
WSiP 1993 s. 181.
2
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Asperger opisał łagodniejszą postać zaburzeń ze spektrum autyzmu, znaną później pod nazwą
Zespołu Aspergera.
Pierwotnie L. Kanner rozumiał autyzm, jako następstwo emocjonalnego porzucenia
niemowląt przez ich niedostępne, chłodne matki, które miały narażać dzieci na deprywację,
nie stymulować ich rozwoju. Pogląd ten nie znalazł potwierdzenia w późniejszych badaniach.
Teoria ta, nietrafnie obarczając matki odpowiedzialnością za stan ich dzieci, stanowiła
dodatkowy ciężar emocjonalny dla rodziców. Obecnie badacze skłaniają się ku stwierdzeniu,
że o wystąpieniu zaburzeń autystycznych decydują czynniki genetyczne, zaś trudności w
nawiązywaniu kontaktu emocjonalnego pomiędzy matkami a ich autystycznymi dziećmi są
następstwem zaburzeń autystycznych, a nie ich przyczyną3.
Przyczyny autyzmu nie zostały dotąd w pełni poznane. Istnieje szereg hipotez, które
opisują mechanizmy występowania tego zaburzenia4. W efekcie uznaje się, że autyzm ma
etiologię wieloczynnikową. Przyjmuje się, że za jego wystąpienie odpowiadają czynniki
genetyczne, rozwojowe, infekcyjne, a także związane z ciążą i porodem5. Coraz częściej mówi
się o neurotoksyczności rtęci zawartej w szczepionkach, oraz o upośledzonej zdolności
eliminowania rtęci z organizmu przez dzieci, u których zdiagnozowano autyzm6.
W tomografii komputerowej głowy u około 20 % dzieci z autyzmem widoczne jest
powiększenie komór mózgu. Zaobserwowano także zmianę objętości ciał migdałowatych
(siedliska funkcji emocjonalnych), stwierdzono nieprawidłową mielinizację, co może mieć
związek z nadmiernym wydzieleniem melatoniny, mającej stymulować z kolei wydzielanie
serotoniny i opioidów. Stwierdzono także zmiany w układzie GABA-ergicznym hamującym
pracę ośrodkowego układu nerwowego. Zaobserwowano różnice dotyczące aktywności
prawego płata skroniowego mózgu przy aktywnościach wymagających rozpoznawania przeżyć
i emocji innych osób, a także przy ewaluacji ludzkich twarzy. Osoby z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu w inny sposób, niż osoby neurotypowe, lustrują ludzkie twarze – zwracają
większą uwagę na okolice ust, zaś mniejszą na okolice oczu. W badaniach opierających się na
funkcjonalnym rezonansie magnetycznym stwierdzono hipoaktywność (niższą aktywność)
lewego płata czołowego przy zadaniach angażujących pamięć i umiejętności językowe, co
koresponduje z przewagą wzrokowo-przestrzennego przetwarzania informacji7.
U osób ze spektrum autyzmu mamy do czynienia z deficytem poznawczym związanym
z nieprawidłowym tworzeniem się teorii umysłu. Koncentruje się ona wokół zdolności, dzięki
którym człowiek potrafi zachować się w nowej dla niego sytuacji. Podstawą teorii umysłu są
neurony lustrzane, które pozwalają człowiekowi zrozumieć kontekst sytuacji społecznej oraz
stworzyć zachowanie adaptacyjne do wymogów otoczenia, co powiązane jest ze społecznym
uczeniem się. Podłożem tej umiejętności jest prawidłowe operowanie symbolem, stworzenie
3

E. Pisula. Autyzm: przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk 2010 s. 25.
Tamże s. 26-35.
5
B. Cytowska, B.Winczur, A.Stawarski. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Kraków 2008
s. 350-355.
6
http://dziecisawazne.pl/masowe-szczepienia-nie-sa-potrzebne-rozmowa-z-prof-maria-dorota-majewska/
[dostęp: 14.03.2016].
7
T. Grandin. Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów. Kraków 2016 s. 35-55.
4
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wspólnego pola uwagi oraz różnicowanie swoich potrzeb i myśli od perspektywy kogoś
innego. Takie domyślanie się, co ktoś teraz myśli i czuje może sprawiać osobom z autyzmem
problem. Mają oni też trudności ze zrozumieniem, na czym polega oszustwo, manipulowanie,
nie rozumieją sarkazmu, metafor. Zaburzenie w obszarze teorii umysłu skutkują pogorszeniem
funkcjonowania dziecka w przestrzeni społecznej. Autysta może się zamknąć w swoich
przewidywalnych i bezpiecznych schematach by uniknąć lęku i napięcia w interakcji
międzyludzkiej8.
Kolejnym problemem obserwowanym u dzieci z autyzmem są trudności w zakresie
komunikowania się – niezdolność do mówienia lub opóźnienie rozwoju mowy, nie tworzenie
wspólnego pola uwagi, stereotypie językowe, np. echolalie polegające na wielokrotnym
powtarzaniu słów, zdań oraz nietypowa intonacja, tempo, rytm wypowiedzi.
U dzieci autystycznych często obserwuje się podwyższony lub obniżony próg
wrażliwości względem niektórych bodźców, jak chociażby dźwięki, zapachy czy dotyk.
Nieprawidłowości mogą dotyczyć każdego ze zmysłów i przybierać różne nasilenie,
utrudniając dziecku życie. Nierzadko dzieci autystyczne sprawiają wrażenie głuchych lub tylko
sporadycznie reagują na skierowane do nich komunikaty słowne9.
Częstymi problemami utrudniającymi funkcjonowanie dzieci autystycznych i
związanymi bezpośrednio z zaburzeniami sensorycznymi są ich wzmożona aktywność oraz
powiązana z nią zwiększona przerzutność uwagi i trudności ze skupieniem się na jednej
czynności. Osoby z autyzmem często mają kłopoty z panowaniem nad swoimi emocjami, np.
kiedy czują się przytłoczeni nadmiarem docierających do nich bodźców. Konsekwencją jest
frustracja, napady złości wraz z towarzyszącą im agresją, autoagresją lub zachowaniami
autostymulacyjnymi. Autystyczna pisarka Donna Williams stwierdza: ,,Wciąż wszystko dookoła
się zmienia. Nie mam szansy żeby się na to przygotować… Zatrzymajcie świat. Ja chcę wysiąść”
10
.
Jednymi z pierwszych objawów obserwowanych u dzieci autystycznych są nietypowe
wzorce zachowań polegające na ich uboższym repertuarze i stereotypowości w porównaniu z
neurotypowymi rówieśnikami. Dzieci te mogą spędzać całe godziny na ustawianiu zabawek w
specyficzny sposób. Niekiedy obserwuje się u nich bardzo silne przywiązanie do różnych
przedmiotów, jak też fascynację poruszającymi się rzeczami. U dzieci autystycznych rzadko
obserwuje się w czasie zabawy elementy symboliki, naśladownictwa innych osób, odgrywania
ról. Dzieci te mogą czerpać przyjemność z monotonnego, manierycznego, trwającego
godzinami powtarzania tych samych ruchów, czynności.
2. Sawanci – fascynujące umysły, znane przypadki
U wysoko funkcjonujących autystów powtarzalne zachowania przyjmują czasem
postać skrajnie intensywnych zainteresowań. Mogą oni chociażby pragnąć wiedzieć wszystko
o rozkładzie jazdy pociągów. Zdarzają się także zainteresowania liczbami, obrazkami,
8

E. Pisula. Autyzm: przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk 2010 s 29-31, 47-49.
H. Olechnowicz. Wokół autyzmu. Fakty skojarzenia refleksje. Warszawa: WSiP 2004 s. 15.
10
D. Wiliams. Nikt nigdzie. Niezwykła autobiografia autystycznej dziewczyny. Warszawa: Fraszka Edukacyjna 2005
s. 37-39.
9

ISSN 2450-7318

18

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

zagadnieniami naukowymi, zapamiętywaniem tekstów, ciągów liczb, dat wydarzeń, bardzo
wczesnym opanowaniem umiejętności czytania (nierzadko bez rozumienia czytanego tekstu),
rozpoznawaniem i doskonałym zapamiętywaniem melodii. Jest to związane z tzw.
umiejętnościami sawantycznymi.
Zespół sawanta (fr. savant – uczony) – rzadko spotykany stan, gdy osoba
niepełnosprawna intelektualnie jest wybitnie uzdolniona (geniusz), co jest zazwyczaj
połączone z doskonałą pamięcią. Zespół sawanta pojawia się w przybliżeniu u co dziesiątej
osoby cierpiącej na zaburzenia ze spektrum autyzmu (co najmniej połowa osób z zespołem
sawanta to osoby autystyczne). Po raz pierwszy przypadki sawantyzmu zostały naukowo
opisane w 1789 przez Benjamina Rusha, pioniera amerykańskiej psychiatrii11. Można
powiedzieć, że jest to szczególny stan umysłu charakteryzujący się współwystępowaniem
deficytów poznawczych z genialnymi umiejętnościami. Pozornie zespół sawanta wydaje się
być paradoksem, wybrykiem natury. Trudno zaakceptować fakt, że ,,głupiec” może być
geniuszem, wydaje się to niedorzeczne.
Znane przypadki autystycznych sawantów to np. Kim Peek, zmarły w 2009 roku, który
potrafił wymienić nazwy wszystkich miast, autostrad przechodzących przez każde
amerykańskie miasto, miasteczko i okręg, a także wszystkie numery kierunkowe, kody
pocztowe oraz przypisane do nich sieci telekomunikacyjne i telewizyjne. Znał historię każdego
kraju, każdego władcy, daty jego panowania. Rozpoznawał ze słuchu większość utworów
muzycznych, podając jednocześnie datę i miejsce ich powstania oraz datę urodzenia i śmierci
kompozytora. Mimo ogólnych zaburzeń rozwoju znał na pamięć 12 000 książek12.
Gottfried Mind, nazywany Rafaelem kotów, to cierpiący na autyzm chłopiec, który w
1776 roku, jako 8-latek trafił do szkoły plastycznej. Według opinii swoich nauczycieli był
bardzo słaby, niezdolny do ciężkiej pracy, rozkapryszony i niezdyscyplinowany – nieustannie
rysował dziwne kreatury. Z pisaniem i liczeniem nie radził sobie wcale. Pewnego dnia, gdy jego
nauczyciel, malarz Sigmund Hendenberger, namalował kota, Gottfried krzyknął: ,,To nie jest
kot!”. Nauczyciel stwierdził, że skoro tak uważa, niech namaluje lepszego. Ku zdziwieniu
swego mistrza chłopak spełnił jego wolę i namalował genialny, niezwykle realistyczny portret
kota, co zapoczątkowało jego pasję rysowania zwierząt13.
Cierpiący na autyzm Francuz Gilles Tréhin, mając 12 lat, stworzył z klocków LEGO
miasto Urville położone na jednej z wysp Lazurowego Wybrzeża, pomiędzy Cannes a Saint
Tropez. I nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Urville to w całości wytwór
jego umysłu.. Gdy Tréhin miał 5 lat, nauczył się rysować trójwymiarowe obiekty. Stworzył
ponad 300 szczegółowych rysunków ukazujących kompletną historię założenia miasta, jego
geografię, kulturę14.
Z kolei Stephen Wiltshire, autystyczny artysta z niezwykłą pamięcią fotograficzną,
często nazywany żywą kamerą, potrafi narysować z pamięci całe miasto, łącznie z tak

11

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sawant [dostęp: 14.03.2016].
http://gadzetomania.pl/6274,10-najslynniejszych-sawantow [dostęp 15.03.2016].
13
Tamże.
14
Tamże.
12
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dokładnymi szczegółami, jak ilość okien w budynkach, po zaledwie jednym locie helikopterem
nad danym miastem15.
Przykładem zadziwiającej umiejętności wizualizowania dźwięków jest John Elder
Robinson, urodzony w 1957 roku. Zespół Aspergera zdiagnozowany został u niego w wieku 40
lat, a i tak został autorem pamiętnika ,,Spójrz mi w oczy”. W 1970 roku pracował jako inżynier
w przemyśle muzycznym, skąd jest najbardziej znany z tworzenia efektów specjalnych podczas
koncertów zespołu KISS16. Od 1980 roku Robinson pracował dla producentów elektroniki
Milton Bradley (gry elektroniczne), Simplex (alarmy przeciwpożarowe i sterowania) oraz
ISOREG (systemy klimatyzacji)17.
Daniel Paul Tammet, brytyjski sawant autystyczny, obdarzony ponadprzeciętnymi
umiejętnościami arytmetycznymi i językowymi, cierpiał na epilepsję oraz zespół Aspergera.
Daniel do każdej liczby nie większej niż 10000 przypisuje jakiś kolor, krajobraz, fakturę lub
kształt – naukowcy nazywają to synestezją. Według opisów Tammeta, np. cyfra 1 jest bardzo
jasna, cyfra 9 jest duża, liczba 289 jest brzydka, natomiast liczba  jest piękna. Dzięki temu
Daniel potrafi bardzo szybko wykonywać skomplikowane obliczenia, podając przy tym wynik z
dokładnością nawet do 100 miejsc po przecinku. Posługuje się on biegle 11 językami
(angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, fiński, litewski, rumuński, estoński, islandzki,
walijski oraz Esperanto). Stworzył również swój własny język – Manti, oparty na kombinacji
estońskiego i fińskiego18.
Zespół sawanta to wciąż nie do końca poznany stan ludzkiego umysłu. Najważniejsze
jednak zdaje się to, że szczególne zdolności otwierają zupełnie nowe możliwości rehabilitacji
chorego. Nieprzeciętne właściwości umysłu mogą być swego rodzaju metodą terapii dla osób
z autyzmem, wokół których może koncentrować się pomoc psychologiczna. Niebywałe
zdolności mogą pomóc wyjść osobom z ich zamkniętego świata, usprawnić codzienne
funkcjonowanie i polepszyć kontakty z innymi ludźmi19. Oliver Sacks w książce pt. ,,Mężczyzna,
który pomylił swoją żonę z kapeluszem” opisuje przypadek bliźniaków Johna i Michaela oraz
autystycznego José jako przykładów sawantów oraz ich zdolności będących ,,oknami na inny
świat”. ,,Negatywne” cechy zespołu sawanta to między innymi wtórność i stereotypowość,
natomiast ,,pozytywne” to niezwykła zdolność oddawania sensu i przedstawiania obiektów
jako spostrzeżone, nie wyobrażone. Autor pyta ,,czy jest na świecie jakieś ,,miejsce” dla nich,
które zrobi użytek z ich odrębności, ale pozostawi ja nienaruszoną?” 20 .
W książce ,,Antropolog na Marsie” ten sam Oliver Sacks opisuje przypadki siedmiu
pacjentów z problemami natury neurologicznej, w tym Temple Grandin, która jako
wysokofunkcjonująca osoba z autyzmem mówi, że „prawie zawsze czuję się jak antropolog na
Marsie”, wskazując na brak zrozumienia złożonych emocji oraz gier uprawianych między
15

Tamże.
J. E. Robison Patrz mi w oczy. Moje życie z zespołem Aspergera, Poznań 2012, s. 143-152.
17
https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/John_Elder_Robison&prev=
search [dostęp: 15.03.2016].
18
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Tammet [dostęp: 15.03.2016].
19
http://www.grotowska.org.pl/fascynujace-umysly-sawanci/ [dostęp: 15.03.2016].
20
O. Sacks. Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Poznań 2008 s. 253-300.
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ludźmi21. Zamiast skupiać się nad brakami i trudnościami osób ze spektrum autyzmu, trzeba
zacząć myśleć o ich zainteresowaniach, umiejętnościach i mocnych stronach.
3. Technologia informacyjna a autyzm
Temple Grandin porównuje umysł człowieka do zestawu audio-video z podłączonymi
do niego kamerami, mikrofonami, głośnikami i innymi tego typu sprzętami. Mamy więc narząd
zmysłu – nasz mikrofon. Z niego, przewodami, poprzez wzmacniacze i potencjometry sygnał
dociera do naszego mózgu, by w rezultacie podać nam dane wyjściowe w postaci całej gamy
dźwięków. Nasz umysł filtruje je, wybiera ważne i nieistotne. Podobnie jest z pozostałymi
zmysłami. Informacje wzrokowe przetwarzamy na informację o obiektach, ich prędkości,
odległości do nich. Dotyk informuje o kontakcie fizycznym, temperaturze, fakturze
przedmiotu, na ile jest dla nas bezpieczny, komfortowy. Wiele umysłów autystycznych ma w
tym układzie jakieś uszkodzenie. Być może kabel, może któryś z potencjometrów przerywa.
Jak skoncentrować się na zadaniu, szkole, pracy, relacjach społecznych, kiedy zmysły płatają
figle, informując np., że ciągle jest się w niebezpieczeństwie?
U osób z autyzmem proces myślenia odbywa się najczęściej według schematu
wizualnego. Przebiega od szczegółu do ogółu, podczas, gdy większość ludzi myśli od pojęcia
ogólnego do konkretu. Jest to związane ze słabą koherencją centralną. Termin ten oznacza
umiejętność łączenia wielu informacji, pochodzących z różnych źródeł, wszystkich zmysłów w
spójną całość. Brak lub ograniczenia centralnej koherencji odpowiada za niezrozumienie istoty
danego tematu oraz utrudnia odróżnienie od siebie rzeczy ważnych i nieważnych22.
W ich umyśle nie ma ogólnych, abstrakcyjnych pojęć opartych na słownictwie, ale
konkretne obrazy, jak w wyszukiwarce obrazów Google. Aby jednak ,,znaleźć” dany obraz czy
przedmiot, baza danych musi być pełna informacji, co związane jest z pamięcią. Mocną stroną
osób myślących obrazami jest rysunek, projekt, zainteresowanie urządzeniami technicznymi.
T. Grandin, pracując nad projektami farm hodowlanych bydła, tworzyła w umyśle
trójwymiarowy, ruchomy obraz, specyficzne ,,video". Dostrzegała i zapamiętywała
najdrobniejsze szczegóły, magazynując je, jak na płycie CD-ROM. Gdy ,,zaprogramowała" swój
umysł do czytania rysunków, prawie natychmiast pojawiła się umiejętność tworzenia planów
23
.
Wśród osób z autyzmem są też takie, które myślą słowami lub wzorcami. Mocną
stroną osób myślących słowami jest język, książki, analiza, przetwarzanie i przesyłanie
informacji werbalnych, natomiast osób myślących wzorcami - matematyka, fizyka, chemia,
elektronika, muzyka czy komputery24. Trzeba pamiętać, że dzieci z autyzmem często skupiają
się na jednym przedmiocie, obiekcie, obsesji, a muszą nauczyć się czegoś nowego – muszą
nauczyć się życia w społeczeństwie, które wymaga objęcia wielu składowych w jeden ogląd.
Trzeba wykorzystać więc mocne strony, wzmacniać je, rozwijać, żeby zmotywować dziecko do
poznania, do pracy nad słabościami, wyzwolić chęci bycia z osobami ważnymi, interesującymi.
21

Tenże. Antropolog na Marsie. Poznań 2009 s. 321.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralna_koherencja [dostęp: 17.03.2016].
23
T. Grandin. Myślenie obrazami oraz inne relacje z życia z autyzmem Warszawa 2006 s. 19-26.
24
Tenże. Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów. Kraków 2016 s. 249-272.
22

ISSN 2450-7318

21

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

Technologia informacyjna, ang. Information Technology (IT) - to nowa dziedzina
wiedzy, integrująca różne technologie służące pozyskiwaniu informacji, selekcjonowaniu jej,
analizowaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, zabezpieczaniu, zarządzaniu oraz
przekazywaniu ich innym ludziom. To całokształt zagadnień, metod, środków i działań
związanych z przetwarzaniem informacji25.
Internet i nowe media wprowadzają nowe możliwości dla osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności. Celem rewalidacji jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do
samodzielności oraz jak najpełniejszego udziału w życiu społecznym. W praktyce cel ten
realizuje się poprzez wychowanie, kształcenie i usprawnianie mocnych stron takich osób.
Dużym ograniczeniem szczególnie dla osób niepełnosprawnych ruchowo są bariery
architektoniczne, natomiast dla osoby ze spektrum autyzmu są nimi takie kwestie, jak
niedostatek lub przeładowanie odbiorem informacji zmysłowych, bierność w kontaktach „face
to face”. Informacje zawarte w Internecie, obecność na portalach społecznościowych mogą
pomóc realizować swoje plany życiowe poprzez szybkie i skuteczne docieranie do innych
osób, praktycznych informacji, ale w warunkach odpowiednich dla danej osoby. Postęp, jaki
obserwujemy sprzyja coraz szerszemu i bardziej powszechnemu wykorzystaniu komputera we
wszystkich dziedzinach życia. Tablet, który jest ,,normalnością” i codziennością, posiada
klawiaturę na ekranie, ułatwiając tym samym osobie z autyzmem pisanie bez potrzeby
przerzucania wzroku. Liczba aplikacji wydaje się nieograniczona, dostosowana do potrzeb
codziennego życia, informacji, a także edukacji. Ułatwia to bycie aktywnym i podnosi
motywację wewnętrzną do samodzielności.
Zbieżność bitów i neuronów, neurologii i cybersurfingu okazały się zarówno metaforą
dla charakterystycznego stanu biologicznego osób ze spektrum autyzmu, jak i platformą
wspomagającą, dzięki której mogą oni realizować się społecznie. Komputery, Internet i nowe
media są dla osób ze spektrum autyzmu łatwo dostępne. Stanowią możliwość kontaktu,
współdziałania, mogą służyć jako alternatywny kod komunikacyjny w relacjach społecznych.
Kontakty przez Internet zwalniają ich z obecności twarzą w twarz z innymi, naciśnięcie ikony
na ekranie smartfona wysyła komunikat od nadawcy. Czasem komputer jest jedynym
środkiem umożliwiającym komunikację z otoczeniem, pozwalającym na samodzielną
aktywność, usuwającym bariery, dodającym odwagi, dającym akceptacje, czy rozładowującym
emocje. Technologia pomaga wyrazić swoje myśli, potrzeby, nazwać kłopoty, uświadomić
braki. Jest też możliwością rozwijania zainteresowań, pasji, możliwością pracy bez zakłóceń od
A do Z, wykorzystania świetnej pamięci mechanicznej, rytualizacji i przestrzegania porządku.
Monotonia powielanych wzorców aktywności, powtarzalność daje poczucie stałości zdarzeń, a
także bezpieczeństwa. Fiksacja na danej aktywności jest normalnym zachowaniem, które
uległo u osób z autyzmem wzmocnieniu, aby redukować pobudzenie, uspakajać, blokować
dopływ bodźców, których nie są w stanie znieść.

25

S. Juszczyk. Cele i zadania technologii informacyjnej edukacji medialnej. W: Pedagogika medialna Red. B.
Siemieniecki. Warszawa: PWN 2007 s. 16-32.

ISSN 2450-7318

22

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

T. Grandin uważa, że kształcenie dzieci z autyzmem w takich dziedzinach jak
komputery jest podstawą ich rozwoju26. Może on być źródłem informacji, środkiem
upoglądowiającym w kształceniu zwłaszcza specjalnym, środkiem stymulacji i modelowania,
narzędziem ćwiczenia umiejętności, partnerem dialogu, oraz narzędziem wypowiedzi27.
Niewątpliwym walorem komputera jest atrakcyjność dla ucznia, motywacja do uczenia się, i
podtrzymywania własnej aktywności. Komputerowe programy stwarzają możliwość
jednoczesnego oddziaływania na wiele zmysłów (polisensoryczność), dają możliwość
stopniowania trudności wykonywanych ćwiczeń, osiągania sukcesów na miarę swoich
możliwości, budując pozytywne wzmocnienia, pozwalając uwierzyć we własne siły, dają
poczucie sprawczości. Każdy może wejść do Internetu i każdy jest tam traktowany jednakowo,
niezależnie od wyglądu, płci, koloru skóry, wieku, stopnia sprawności fizycznej, statusu
społecznego czy wyznania28.
Technologia informacyjna, kształtująca umiejętności świadomego, krytycznego,
odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia i
nadawania przekazów medialnych powinna przygotować także osoby niepełnosprawne do
życia, funkcjonowania i pełnienia ról społecznych w XXI wieku. Szansą na niezależność jest
teleedukaja, telepraca, czy teleusługi. W ten sposób odpowiednio przygotowane osoby mogą
pracować na zadowalającym ich poziomie intelektualnym. Dla wielu osób z Zespołem
Aspergera praca to całe ich życie. Robią to dlatego, że ich myśli, ich „intelektualne DNA” może
żyć wiecznie w cyberprzestrzeni. Osoby z autyzmem potrzebują mentorów, doradców takich,
jak programiści, artyści, projektanci, aby uczyli ich umiejętności zawodowych. Praca
odpowiadająca ich możliwościom i oczekiwaniom powinna wykorzystywać zdolności
techniczne, wymagać niższych umiejętności społecznych, obejmować jasno zdefiniowane i
powtarzające się czynności, nie wiązać się z nadmierną stymulacją sensoryczną środowiska.
***
Autyzm jest coraz częściej diagnozowanym zaburzeniem rozwoju u dzieci. Głównymi
problemami osób ze spektrum autyzmu są deficyty poznawcze związane z nieprawidłowym
tworzeniem się teorii umysłu, trudności w zakresie komunikowania się, nawiązywania relacji
społecznych, rozumienia i wyrażania emocji, podwyższony lub obniżony próg wrażliwości
względem niektórych bodźców zmysłowych, a także nietypowe wzorce zachowań, polegające
na ich uboższym repertuarze i stereotypowości. Osoby z autyzmem sprawiają wrażenie, jakby
żyły w innym świecie, nieobecne, bez potrzeby kontaktu z ludźmi. Wśród nich występują także
wybitne jednostki, tzw. sawanci, z doskonałą pamięcią, nietuzinkowymi zainteresowaniami,
genialnymi umiejętnościami. Takie niebywałe zdolności mogą pomóc w przezwyciężaniu
trudności poznawczych i społecznych.
26

https://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds?language=pl [dostęp:
11.03.2016].
27
M. Dońska – Olszko, A. Lechowicz. Dostosowanie komputera do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego
dziecka, W: J. Łaszczyk, Komputer w kształceniu specjalnym. Warszawa: WSiP 1998 s.163-178.
28
S. Koczy. Globalna przestrzeń komunikacji społecznej źródłem zagrożeń dla współczesnej rodziny W: Media w
edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny. Red. A. Roguska. Siedlce 2013 s. 175-198.
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Bernard Rimland amerykański psycholog, pisarz, wykładowca i rzecznik dzieci z
zaburzeniami rozwojowymi, ojciec wysoko funkcjonującego autystycznego syna, posłużył się
metaforą techniczną, pokazującą świat wewnętrzny osoby z autyzmem. Porównał on go do
komputera przechowującego i przetwarzającego informację29. Nasz mózg jest najbardziej
skomplikowaną i najpotężniejszą maszyną świata. Porównanie go z komputerem jest
niezwykle trafne na wielu płaszczyznach. Do niedawna podstawowym nośnikiem informacji
był człowiek. W XXI wieku rozwój nauki doprowadził do powstania społeczeństwa
informacyjnego, które chętnie korzysta z najnowszych zdobyczy techniki. Informacja i łatwy
dostęp do niej to dziś niezwykle ważna sprawa dla każdego członka społeczeństwa. Mózg
autystyczny jest predysponowany do rozumienia i wykorzystywania technologii informacyjnej,
dlatego może być ona jedną z technik edukacji i terapii, formą samorealizacji w pracy
zawodowej. Korzystanie z technologii informacyjnej wpływa na sposób postrzegania
rzeczywistości, na kształtowanie własnego «ja». Życie w wirtualnej rzeczywistości i wspólnocie
pozwala na przezwyciężenie alienacji, samotności, izolacji, pozwala osobie z autyzmem na
bycie sobą, wykorzystuje jej mocne strony, umiejętności, zainteresowania. Musimy jednak
pamiętać, że nie powinna zastąpić kontaktu z drugim człowiekiem, którego brak może
pogłębiać samotność i wycofanie z relacji społecznych30. Nie powinna być alternatywą do
spotkania z rodziną i przyjaciółmi.

29

B. Rimland. Dziecko dys-logiczne. Dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi,
zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze – i co możemy z tym
zrobić. Warszawa: Fraszka Edukacyjna 2010 s. 91.
30
W różnych wymiarach jest ważna refleksja o wspomnianych relacjach społecznych. A. Kiciński odnośnie
wychowania religijnego podkreśla, że „wychowanie religijne osób z autyzmem polega na towarzyszeniu im we
wchodzeniu na drogę życia chrześcijańskiego. Stosując podstawową zasadę wierności Bogu i człowiekowi, osoba
odpowiedzialna za ten proces może wybrać dogodne dla każdej osoby i siebie metody z pedagogiki specjalnej,
musi jednak pamiętać, że korzystanie z dorobku dydaktyki nie zwalnia go z myślenia o Bożej pedagogii.
Współczesna katecheza osób z autyzmem w Polsce musi skupić się na próbie zintegrowania swoich oddziaływań
ze szkołą, wspólnotą parafialną i – przede wszystkim – z rodziną. Trzeba jednak podkreślić, że „zintegrowana” nie
oznacza „umieszczona wewnątrz” np. szkoły, lecz połączona siecią wzajemnych relacji odzwierciedlających
miłość, która pozwala rozpoznawać uczniów Jezusa. Bóg nie jest abstrakcją, ale Żyjącym, z którym nawiązujemy
relację. W tej relacji nasza umiejętność rozumowania jest względna. Osoba z autyzmem nie może być
postrzegana jako dziwna i pozbawiona kontaktu z rzeczywistością. Trzeba docenić te jej możliwości w takiej
mierze, w jakiej je ona posiada. Jest to ewangeliczna służba niepełnosprawnym, aby nie zatracili swoich talentów,
lecz je pomnożyli. Każdy człowiek bowiem, także osoba z autyzmem, otrzymała je od Boga (por. Mt 25,14-30)”.
A. Kiciński. Podstawy wychowania religijnego osób z autyzmem. W: Człowiek i autyzm. Red. J. Kocki, A. Kiciński.
Lublin: Polihymnia 2010 s. 125-126.
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Summary
This article is an attempt to answer the questions: What is autism? How the brain of
autistic person function? Who is a savant? Does the autistic brain is predestined to
understand and to use information technology? How to use the information technology in
therapy and work with people with the spectrum of autism?
The first part presents the essence of the autism, deficits coexisting with this disorder,
and the hypothetical causes of it’s formation. The second part apply to rarely seeing
condition, when the intellectually disabled person is highly talented, so-called savant
syndrome, and description of known cases of autistic savants. The last part describes autistic
person’s internal world by technological metaphor, as the computer which store and
processes the information precisely, without disruptions, in limited and repetitive way.
The intent of this article is to show the meaning of information technology, as an
educational and therapeutic possibility, the way to establish and maintain the social contacts,
to self-improvement and self-fulfillment at work and to use the strong side of people with
autism. Life in virtual reality, community allows to overcome alienation, loneliness, isolation,
and influences on formation of their own “Me”.
Słowa kluczowe: autyzm, sawant, technologia informacyjna
Key words: autism, savant, information technology
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ks. Andrzej Waligórski

Grzech w ujęciu Katechizmu
dla młodzieży YOUCAT1

Nie trudno zauważyć, że dzisiejsza percepcja grzechu, jego znaczenia i powagi znajduje
się niestety w poważnym kryzysie. Ma na to wpływ z jednej strony zmniejszająca się
wrażliwość ludzkich sumień na Boga, a z drugiej przesadne pojęcie o wymiarach ludzkiej
wolności, prowadzące wprost do zanegowania samego grzechu. Zjawisko sekularyzacji
w swych najbardziej jaskrawych przejawach kreuje człowieka na byt całkowicie w swych
decyzjach niezależny, a wyniki badań antropologicznych, zwłaszcza, gdy są robione na
zamówienie takiej lub innej ideologii, zdają się to potwierdzać, uwalniając jednostkę ludzką od
skutków jej moralnego postępowania. Aby odzyskać autentyczne poczucie grzechu, trzeba
więc na nowo określić rolę Boga w ludzkiej egzystencji i wyrobić sobie prawidłowy pogląd na
wolność, która zawsze łączy się z odpowiedzialnością.
Niniejszy artykuł stanowi więc próbę odpowiedzi na pytanie o dzisiejszy poziom
postrzegania i rozumienia tej rzeczywistości, jaką jest grzech. Puntem odniesienia i źródłem
odpowiedzi dla badanego problemu staną się jednak młodzi ludzie współautorzy „żółtej
książeczki” jak zwyczajowo zwykło się nazywać Katechizm dla młodzieży YOUCAT.
W jakim stopniu Katechizm dla młodych Youcat daje właściwą odpowiedź na pytanie,
czym jest grzech? oraz jak dzisiejszy młody człowiek interpretuje pojęcie grzechu?
1. Co to jest grzech?
By odpowiedzieć na to pytanie, musimy pamiętać o tym, że mówiąc o grzechu,
wkraczamy na teren wiary, dotykamy relacji Boga i człowieka. Poza tym „obszarem” nie da się
zrozumieć istoty grzechu. Mówilibyśmy wtedy, co najwyżej o jakimś złym czynie,
o niewłaściwym postępowaniu, o zachowaniu nieetycznym albo o jakiejś słabości psychicznej2.
Według Słownika Katechetycznego grzech jest wolnym wyborem człowieka, odbiegającym od
norm etycznych, a zatem niszczącym w nim te wartości, które stanowią o jego
człowieczeństwie3.
Grzech wprowadza więc ludzi w stan wewnętrznego podzielenia, który wiedzie
również do dysharmonii w związkach z drugim człowiekiem i ze światem. Dlatego najgłębszym
wymiarem grzechu jest jego wymiar religijny; pokrywa się on z odrzuceniem przymierza, które
stanowi Boży dar i zakłada jednocześnie wolną odpowiedź ze strony ludzi. Można powiedzieć,
że korzeń grzechu umiejscowiony jest w wolności człowieka, w jego odrzuceniu Bożych
planów. W każdym grzechu, który jest osobistym aktem człowieka, zawiera się, więc ściśle
określone „nadużycie wolności” – można też powiedzieć: złe użycie wolności, wolnej woli.
1

Youcat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. Częstochowa 2011. Ułożony w formie pytań i odpowiedzi
ma przybliżyć młodzieży treść Katechizmu Kościoła Katolickiego. W jego redakcji brała również udział młodzież,
która m.in. sama formułowała pytania. W Polsce Youcat ukazał się 2 czerwca 2011 roku nakładem Edycji
Świętego Pawła.
2
Ba. Co to jest grzech. W: http://magazynfamilia.pl/artykuły/Youcat/opowiadany/67/ [dostęp: 15.11.15 r.].
3
G. Gatti. Grzech. W: Słownik Katechetyczny. Red. J. Gevaert, K. Misiaczek. Warszawa 2007 s. 288-290.
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Człowiek, jako istota stworzona nadużywa wolności swej woli, gdy używa jej wbrew woli
swojego Stwórcy, gdy w swym postepowaniu przeciwstawia się Bogu, gdy usiłuje osiągnąć cel
swój poza Bogiem. Jego istotą jest więc i zawsze będzie odrzucenie Boga oraz Jego miłości,
przejaw pychy, odwrócenie się od Boga, niewłaściwy, niedobry, szkodliwy zwrot do siebie
samego albo do jakiegoś innego dobra stworzonego4.
Fakt, że życie przynależy do Boga, a nie do człowieka, sprawia ze jest ono święte i jako
takie wymaga odniesienia się do niego z głębokim szacunkiem. Wymaga pokonywania w sobie
skłonności, które nazywane grzechem przeciwstawiają się wielkiej godności człowieka. Ten
fakt boskiego pochodzenia życia staje się również istotą jego wartości. Nigdy bowiem człowiek
nie może zapomnieć o tym, że nie jest panem życia. Jeśli więc ktoś nie widzi życia jako
wartości, z góry pozbawia go to możliwości rozumienia życia w sposób właściwy człowiekowi.5
Człowiek, stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości, za podszeptem Złego[…]
nadużył swojej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć cel swój poza Nim6.
Grzech zatem to bardzo poważna sprawa, dlatego Bóg sam postanowił podjąć Dzieło
Zbawienia, żeby nas ratować od wiecznej śmierci, czyli potępienia, bo sami nie jesteśmy w
stanie poradzić sobie z własnymi grzechami i ich konsekwencjami. Potrzeba było interwencji
samego Boga. Dlatego Jezus Chrystus wziął na siebie konsekwencje naszych grzechów ze
śmiercią włącznie. To On poniósł śmierć za nasze grzechy, ale zmartwychwstał i w ten sposób
śmierć i grzech zostały pokonane. Jeśli uznajemy, że źródłem naszego życia jest Bóg, to
znaczy, że odejście od tego źródła, a tym właśnie jest grzech, grozi nam śmiercią. I tak właśnie
jest. Święty Paweł mówi wprost: „Zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz. 6, 23)7.
2. Grzech w Katechizmie dla młodych Youcat
Jak współcześni młodzi ludzie rozumieją pojęcie grzechu? Na ile jego świadomości nie
zakłóciło rozważane na różne sposoby pojęcie relatywizmu duchowego jak i moralnego? Czy
dla współczesnego młodego człowieka istnieją jeszcze granice, których przekroczenie będzie
nazywał grzechem?
Postawione pytania są efektem tego, że do grzechu podchodzi się coraz częściej, także
wśród młodych ludzi, jako do sprawy drugorzędnej, a moralność spycha się na margines.
Dowodem tego są choćby słowa, które padają z ust młodych ludzi podczas spowiedzi jak
i rozmów o sytuacjach i zdarzeniach z punktu widzenia nauki Kościoła jednoznacznie
określanych, jako grzech. Owo „kłamstewko”, „grzeszek”, „paciorek”, „numerek”, choć
nazwane przez młodego człowieka, nie niosą ze sobą ciężaru konsekwencji jak i poczucia
odpowiedzialności za popełniony czyn. Taka sytuacja zobowiązuje wszystkich
odpowiedzialnych za wychowanie, aby młodzież miała jasny obraz grzechu i jego skutków.
Nastolatek musi być świadomy tego, że zły, niemoralny czyn jest czymś więcej niż
wykroczeniem przeciwko jakimkolwiek regułom, lecz jest to dobrowolne i świadome
sprzeciwienie się Bożej miłości i postawienie swojego „ja” w centrum (zob. Youcat 317, 67).
Młodzież biorąca udział w redakcji Youcat kwestię grzechu rozpoczyna w bardzo
logiczny sposób, mianowicie od jego genezy. Dowodem jest na to pytanie: „Grzech
pierworodny? Co mamy wspólnego z upadkiem Adama i Ewy?” (Youcat 68). Tym samym
widzimy, że młodzi z jednej strony wiedzą, skąd wziął się grzech, ale z drugiej cały czas mają
wątpliwości co do skutków grzechu pierworodnego w ich życiu.
4

Por. Ba. Co to jest grzech… [dostęp: 15.11.15 r.].
Por. Przewodnik Metodyczny do klasy I gimnazjum. W moim Kościele. Red. T. Śmiech. Kielce 2000 s. 95.
6
Por. KDK 13.
7
Ba. Co to jest grzech… [dostęp: 15.11.15 r.].
5
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Katechizm Youcat dopiero w dalszej kolejności szuka definicji grzechu i stawia
bezpośrednie pytanie:
- „czym jest grzech?”. Grzech polega na odrzuceniu Boga i Jego miłości. Przejawia się
to w lekceważeniu Jego przykazań.
W zawartej odpowiedzi jak i postawionym pytaniu jasno widzimy, że również i młodzi
poszukują właściwej, jasnej i konkretnej definicji określającej tę duchową rzeczywistość,
pozwalającą uświadomić sobie, że grzech to coś więcej niż błędne zachowanie. Nie jest to
również psychiczna słabość. W swej najgłębszej istocie każde odrzucenie czy też niszczenie
czegoś dobrego jest odrzuceniem całkowicie dobra, odrzuceniem Boga. Grzech w swym
najgłębszym i najstraszniejszym wymiarze będzie odłączeniem się od Boga, a tym samym
odłączeniem się od źródła życia (Youcat 67).
Dlatego też dzisiejszy młody człowiek, jeśli chce ustrzec swoje życie przed
niebezpieczeństwem braku własnej tożsamości musi, jak pisze we wstępie do tej książki wiary
Benedykt XVI, wiedzieć, w co wierzy. Musi pojmować wiarę tak precyzyjnie jak informatyk zna
system operacyjny komputera. Musi ją opanować jak dobry muzyk swoją partię utworu. Musi
być zakorzeniony w wierze jeszcze bardziej niż pokolenia rodziców, aby z mocą i zdecydowanie
stawić się czoła wyzwaniom i pokusom tego czasu. Potrzebuje Bożej pomocy, aby wiara nie
wyparowała, tak jak krople rosy na słońcu, jeśli nie chce ulec pokusom konsumpcjonizmu, jeśli
miłości nie chcecie utopić w pornografii, jeśli nie chce przejść obojętnie obok zdanych na
czyjąś łaskę i zostawić bez pomocy ludzi w potrzebie8.
Niestety ludzie XXI wieku - ludzie obrazu i dźwięku - wychowują się i kształtują swoje
poglądy na podstawie środków masowego przekazu, które zawładnęły człowiekiem, tak, że ten
nie potrafi nawet wyobrazić sobie życia bez internetu, telefonu komórkowego czy
telewizora[…] nastolatkowie nie boją się wydawania wirtualnego głosu, za który nie ponoszą
żadnych konsekwencji karnych. Jednak ostatecznie tak naprawdę karzą sami siebie, ponosząc
porażkę, zagłuszając swoje sumienie, tracą poczucie grzechu i odpowiedzialności za własne
czyny.9
Przewodniczący włoskiego episkopatu kard. Angelo Bagnasco podczas ostatnich dwóch
dni XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów obradującego w Watykanie
skrytykował tendencję do poczucia „bezgraniczności” dzisiejszego społeczeństwa. Pojęcie
„granica” jest demonizowane, rozumiane, jako ograniczenie indywidualnej wolności. Jego
zdaniem takie postrzeganie wolności negatywnie odbija się na rozumieniu relacji
międzyludzkich, rodziny i etyki. Doświadczenie granic z chrześcijańskiego punktu widzenia
pokazuje o wiele dobitniej, że każdy człowiek jest zdany na drugiego i na Boga. Stąd „granicę”
powinno postrzegać się nie, jako słabość, lecz jako wartość10.
Jak więc przekonać młodego człowieka do właściwego postrzegania i interpretowania
tej rzeczywistości, jaką jest grzech i czy Youcat może być w tym pomocą? Samo słowo „grzech”
występuje w katechizmie 228 razy i jest jednym z częściej występujących pojęć, nad którym
swoją uwagę skupili autorzy tej „żółtej książeczki”. Interpretacja grzechu jest bardzo
zróżnicowana. Jak zostało to ukazane powyżej Katechizm podaje kilka możliwych odpowiedzi.
Ale tym, co wydaje się najbardziej przekonywujące dla właściwego rozumienia pojęcia grzechu
przez młodego człowieka jest pokazanie konkretnych zachowań będących przykładem grzechu:
8

Por. Benedykt XVI. Wstęp. W: Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych Youcat. Częstochowa 2011 s.10.
P. Ścisłowicz. Poszukiwanie odpowiedzi na dylematy moralne młodzieży w YOUCAT. W: Obecni 2013 s. 18-19.
10
Ba. Synod Biskupów: młodzież, wolność, grzech, ekumenizm i media w centrum uwagi. W: http://nowaewa
ngelizacja.org/synod-biskupow-mlodziez-wolnosc-grzech-ekumenizm-i-media-w-centrum-uwagi/[dostęp:
15.11.15 r.].
9
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Stąd w Youcat znajdziemy m.in. pytanie:
- „ dlaczego zażywanie narkotyków jest grzechem?” (Youcat 389);
Autorzy jasno i precyzyjnie odpowiadają, że każde uzależnienie od używek legalnych
(alkohol, lekarstwa, tytoń) czy w jeszcze ostrzejszym wymiarze od nielegalnych (narkotyki) jest
zamianą wolności w niewolę. Poważnie szkodzi zdrowiu i życiu człowieka dotkniętego
nałogiem oraz ludziom w jego otoczeniu. Nadużywanie substancji alkoholowych, nadmierne
jedzenie i picie, seksoholizm czy zamiłowanie do niebezpiecznej, szybkiej jazdy są skazą na
ludzkiej godności i wolności, a tym samym są grzechem przeciw Bogu. Należy jednak odróżnić
takie zachowania od rozważnego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z dozwolonych
używek oraz form zachowań (zob. Youcat 389).
To, co także zasługuje na uznanie w analizowanych pytaniach i odpowiedziach
podawanych przez autorów Youcatu to fakt każdorazowego odniesienia się także do
Nauczania Magisterium Kościoła zawartego w Katechizmie Kościoła Katolickiego.
Narkotyzowanie się, dlatego jest grzechem, że jest rodzajem autodestrukcji i
wykroczeniem przeciwko życiu, które Bóg podarował nam z miłości.11
- „Dlaczego produkcja i odbiór treści pornograficznych jest grzechem przeciwko
miłości”? (Youcat 412);
Ponieważ sugeruje się ludziom jakoby istniała miłość za pieniądze. Co tym samym
poważnie godzi w miłość i godność ludzką (zob. Youcat 412).
- „Dlaczego gwałt jest grzechem ciężkim”?
Gwałciciel popełnia zbrodnię przeciw istocie miłości. Do istoty seksualnego
zjednoczenia należy to, że może do niego dojść wyłącznie dobrowolnie w ramach miłości.
Dlatego nawet w małżeństwie może dochodzić do gwałtów. Najbardziej odrażający jest gwałt,
gdy wykorzystuje się społeczne, hierarchiczne, zawodowe lub rodzinne relacje zależności,
przykładowo między rodzicami a dziećmi, albo między nauczycielami, wychowawcami,
duszpasterzami a powierzonymi ich opiece dziećmi (Youcat 413).
Biorąc pod uwagę popularność, jaką zdobyła wśród młodzieży ta „mała książeczka”
widzimy, że młody człowiek nie szuka dziś teologicznej interpretacji, ale poszukuje poprzez
zadawane pytania jasnych konkretnych zakorzenionych w ich życiu przykładów i odpowiedzi,
które w sposób jak najmniej zawiły wyjaśnią, dlaczego grzech jest złem a jego popełnianie
zachowaniem niegodnym ucznia Chrystusa.
Niemniej młodzi chcą znać nauczanie Kościoła na temat jego podejścia do grzechu, jak
również możliwości uzyskania rozgrzeszenia. Analizując Youcat zauważamy, że przedmiotem
zainteresowania młodych w kontekście odniesienia do grzechu są kwestie:
a)
odpuszczania grzechów;
b)
grzech w odniesieniu do sakramentu pokuty;
c)
rola kapłana w pokonaniu grzechów;
d)
rodzaje grzechów;
e)
my, grzech i inni ludzie;
Wymienione poruszone tematy nie są może zaskoczeniem, ale najważniejsze jest
jednak to, że pytania o nie postawiła sama młodzież. Zakłada to, że młodych ludzi interesuje
nie tylko kwestia prawidłowego określenia, czym jest grzech, ale szukają także odpowiedzi na
pytania jak z nim walczyć, jak go pokonać i co zrobić, gdy już stanie się udziałem człowieka;
- „ z jakich grzechów należy się spowiadać?” (Youcat 233);
- „ kiedy jestem zobowiązany wyspowiadać się ze swoich ciężkich grzechów? Jak często
powinienem się spowiadać?” (Youcat 233, 234,235);
11

KKK 2290-2291.
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- „ czy Kościół może rzeczywiście odpuszczać grzechy?” (Youcat 150);
- „ kto może odpuszczać grzechy?” (Youcat 151,228,231).
Suma tych wszystkich pytań zadanych przez młodzież w „ich Katechizmie” i danych
odpowiedzi każe nam dojść do stwierdzenia, iż grzech to nie tylko rzeczywistość „przeciwko”
Bogu, ale jest równocześnie rzeczywistością przeciwko człowiekowi a jego właściwe
rozumienie i chęć zrozumienia, są w stanie przyczynić się do poczucia prawdziwej nie zaś
pozornej wolności będącej często samowolą.
Grzech pomniejsza człowieka, odwodząc go od osiągnięcia jego własnej pełni.12
Prawdy tej nie trzeba specjalnie dowodzić. Wystarczy ją po prostu stwierdzić. W tym miejscu
wypada odwołać się do spostrzeżenia św. Tomasza z Akwinu, który uczy, że o ile przez każdy
czyn moralnie dobry człowiek, jako człowiek staje się lepszy, o tyle przez każdy czyn moralnie
zły człowiek, jako człowiek staje się gorszy13.
Czy to wystarczy jednak by przekonać młodego człowieka do pragnienia wyzwolenia
się od negatywnych zauważalnych przez niego samego skutków grzechu, a może jak napisał
Benedykt XVI we wstępie do katechizmu trzeba na nowo postawić bardzo konkretne pytanie „
czy chrześcijaństwo jako takie nie zdezaktualizowało się? Czy człowiek rozsądny może być
dzisiaj jeszcze wierzącym?.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Streszczenie:
Czym jest grzech? Jak dzisiejszy młody człowiek interpretuje pojęcie grzechu?
Katechizm dla młodych Youcat a pojęcie grzechu?
Mówiąc o grzechu wkraczamy na teren wiary, dotykamy relacji Boga i człowieka.
Dlatego najgłębszym wymiarem grzechu jest jego wymiar religijny. Nigdy bowiem człowiek nie
może zapomnieć o tym, że nie jest panem życia a tylko jego częścią. Grzech zatem to bardzo
poważna sprawa, dlatego Bóg postanowił podjąć Dzieło Zbawienia, żeby nas ratować od
wiecznej śmierci, czyli potępienia, bo sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z własnymi
grzechami i ich konsekwencjami. Jeśli więc ktoś nie widzi życia jako wartości z góry pozbawia
go to możliwości rozumienia życia w sposób właściwy człowiekowi.
Czy to wystarczy jednak by przekonać młodego człowieka do pragnienia wyzwalania
się od negatywnych zauważalnych przez niego samego skutków grzechu? Youcat i jego
redaktorzy używając 228 razy słowa „grzech” poszukują odpowiedzi na to pytanie. Tym jednak
na co najbardziej zwracają uwagę jest nie tyle sama definicja grzechu co kwestia ukazania
konkretnych zachowań będących przykładem grzechu i niewłaściwego korzystania z wolności.
Młody człowiek nie szuka teologicznej interpretacji grzechu, ale po prostu pyta dlaczego
grzech jest złem, a jego popełnianie zachowaniem niegodnym ucznia Chrystusa.
Słowa Klucze: grzech, młodzież, Youcat, wolność
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Norbert Sarota

Czynniki kształtujące agresywne
zachowania uczniów

Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na pytanie – jakie są główne czynniki kształtujące
agresywne zachowania uczniów. Agresja i przemoc nie mogą być kojarzone tylko z
środowiskiem szkolnym, one są wszechobecne. W części tego rozdziału objęte refleksją będą
czynniki które mają zdecydowany wpływ na sposób zachowania ucznia. Krytycznemu oglądowi
zostanie poddane oddziaływanie negatywne na osobowość młodzieży środków masowego
przekazu, subkultur i literatury młodzieżowej, szczególnie prasy. Zasadniczym czynnikiem
kształtującym agresywne zachowania ucznia będzie także środowisko rodzinne jak również
rówieśnicze.
Czynnikiem wysoce skorelowanym z doświadczeniem negatywnych oddziaływań w
środowiskach rodzinnych jednostek jest powtarzanie się krzywdzących zachowań w
następnych pokoleniach. Trwałość niektórych skutków dysfunkcyjnego oddziaływania rodziny
i rówieśników na zasadzie „błędnego koła” rodzi patologiczną osobowość, a ta jest przyczyną
kolejnych dysfunkcji i patologii społecznych jednostek.
1. Agresja i przemoc
przemoc w środowisku rodzinnym
Zachowania o charakterze agresywnym i przemocowym, które mają znaczący wpływ
na kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, są najtrudniej rozpoznawalne w środowisku
rodzinnym. Stosowane w procesie wychowawczym są objawem głębokiej dysfunkcji rodziny i
wywołują – jak wynika z badań psycho-pedagogicznych – zaburzenia w zachowaniu się u tych,
którzy ich doświadczają.
Istotnym elementem, który charakteryzuje agresję i zarazem warunkuje, jest chęć
zaszkodzenia jednostce. „Celem agresji – uważa I. Pospiszyl – jest zaszkodzenie ofierze,
podczas gdy celem przemocy jest wywarcie pewnego rodzaju wpływu”1. Wynika stąd, że
celem agresji jest zaszkodzenie jednostce, natomiast celem przemocy jest wywarcie na nią
określonego i zamierzonego wpływu. Znaczy to, że zadanie bólu i cierpienia jednostce ma
służyć jej podporządkowaniu się sprawcy ten ból zadającemu2. Zatem zachowania agresywne i
te nacechowane przemocą stosowane są wobec jednostki jako intencjonalne, aby na przykład
wymusić zachowanie pożądane.
Przemoc, która jest zawsze intencjonalna, narusza prawa i dobra osobiste jednostki i
zawsze powoduje szkody3. Słuszne więc wydaje się twierdzenie I. Obuchowskiej, która
przemoc w wychowaniu określa jako „oddziaływanie na wychowanka siłą fizyczną lub
1

I. Pospiszyl. Przemoc w rodzinie. Warszawa 1994 s. 11.
J. Brągiel. Zrozumieć dziecko skrzywdzone. Opole 1996 s. 12.
3
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych.
Poradnik metodyczny dla nauczycieli. Warszawa 2004 s. 11.
2
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psychiczną w celu przymuszenia go do podporządkowania się roli wychowawcy”4. Autorka
dodaje także, że podporządkowanie sobie wychowanka może być czasem wychowawczo
uzasadnione, natomiast nie można uzasadnić używania wobec niego przemocy5.
Z powyższego wynika, że przez przemoc wobec dziecka należy rozumieć „wszelkie
nieprzypadkowe działania wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji, a godzące
w zdrowie, rozwój i wolność dziecka”6. Warto jednak podkreślić, że przemocą w wąskim
znaczeniu nazywa się drastyczne formy krzywdzenia jednostki (bicie, kopanie, poparzenia,
grożenie bronią). Tak więc w szerokim ujęciu przemoc to wszelki świadome formy naruszania
osobistej nietykalności człowieka7. Ze względu na rodzaj stosowanego działania przez
sprawców w literaturze wymienia się cztery rodzaje przemocy: fizyczną, psychiczną, seksualną
i zaniedbanie8.
Przemoc fizyczna to nieprzypadkowe użycie siły fizycznej wobec drugiego (bicie,
zadawanie ran, zabójstwo). Natomiast przemoc psychiczna to zachowanie prowadzące do
zniszczenia lub zachwiania pozytywnego obrazu jednostki, czego skutkiem jest jej zaburzone
funkcjonowanie psychiczne i społeczne. Zaniedbywanie jako kolejny przejaw przemocy polega
na niezaspokojeniu potrzeb człowieka (niewłaściwe odżywianie, brak szeroko rozumianej
opieki, porzucenie itp.)9.
Każdy rodzaj przemocy szczególnie niekorzystnie odbija się na rozwoju emocjonalnym
dzieci, czego wynikiem jest wzrost agresywności, nieumiejętność zapanowania nad emocjami,
nadpobudliwość bądź izolacja, nieumiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych,
nieufność, wrogość wobec otoczenia, niska samoocena, chroniczny smutek, depresja, nocne
koszmary, zmienność nastrojów, trudności w nauce10. Wymienione skutki są często przyczyną
zaburzonego zachowania dzieci i młodzieży.
Ponadto stosowanie agresji i przemocy w środowisku rodzinnym jest przyczyną
zaburzeń w zachowaniu nie tylko w okresie młodzieńczym, ale także w życiu dorosłym.
Dziecko, które było ofiarą przemocy w rodzinie, z dużym podobieństwem będzie jej dorosłym
sprawcą. Powstaje w ten sposób mechanizm błędnego koła, „przenosząc z pokolenia na
pokolenie niszczące przekonanie, że rodzina jest przede wszystkim po to, żeby było nad kim
sprawować kontrolę i komu się podporządkować, żeby był porządek i tania siła robocza, a nie
po to, aby się wzajemnie wspierać, pomagać sobie, przekazywać mądrość, która ułatwia
życie”11.
Sumując dotychczasowe rozważania, należy dodać, że „wszystkie bez wyjątku przejawy
złego traktowania dzieci (…) wyrządzają im trudną, a często niemożliwą do wyrównania
krzywdę, ranią je boleśnie i trwale wypaczają rozwój”12. Wszelkie rodzaje przemocy
4

I. Obuchowska. Przemoc w wychowaniu. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1987 nr 4 s. 29.
Tamże.
6
Brągiel. Zrozumieć dziecko skrzywdzone s. 13-14.
7
Pospiszyl. Przemoc w rodzinie s. 185.
8
J. Brągiel. Zrozumieć dziecko skrzywdzone s. 14.
9
Tamże s. 43-44.
10
Pospiszyl. Przemoc w rodzinie s. 194-195.
11
Pospiszyl. Razem przeciw przemocy. Warszawa: Żak 1999 s. 50.
12
J. Raczkowska. Syndrom dziecka źle traktowanego. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1993 nr 1 s. 52.
5

ISSN 2450-7318

34

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

upokarzają, powodują cierpienie i nieobliczalne szkody. Równocześnie rodzą nienawiść i
pragnienie odwetu, co w konsekwencji – wcześniej czy później – odbija się na relacjach
nawiązywanych z innymi ludźmi. Nic więc w cywilizowanym świecie nie usprawiedliwia
przemocy ani nie uzasadnia jej stosowania, nawet a może przede wszystkim w rodzinie13.
2. Środowisko rówieśników
Obok czynników wewnątrzrodzinnych na sposób postępowania człowieka ogromny
wpływ mają także te zewnętrzne, związane z naturalną potrzebą przynależności i identyfikacji
z grupą inną niż środowisko domowe. Wychodzenie poza najbliższe otoczenie, szukanie
kontaktu z rówieśnikami, nawiązywanie silnych więzi koleżeńskich jest niezwykle istotne dla
rozwoju takich umiejętności społecznych jak współdziałanie, lojalność, otwarcie na emocje i
poglądy innych ludzi. Z racji problematyki podjętej w tym rozdziale zostaną objęte refleksją
toksyczne oddziaływania środowiska rówieśniczego na jednostkę.
Naturalna skłonność człowieka do przebywania z innymi czyni go istotą społeczną. Ta
specyficzna potrzeba człowieka zostaje zaspokojona przez udział w życiu małych grup
społecznych, takich jak rodzina, paczka rówieśników, grono znajomych czy przyjaciół. Jak
uważa M. Ziemska, „ta naturalna tendencja do zżycia się z co najmniej paroma osobami (…)
ma doniosłe znaczenie dla społeczeństwa i dla jednostki”14.
W grupach społecznych dokonuje się wszechstronny rozwój ludzkiej osobowości.
Pierwszym terenem, gdzie człowiek doświadcza życia w grupie jest rodzina. Zaspokajając
podstawową potrzebę bycia w grupie, rodzina równocześnie jest terenem uspołecznienia i
otwarcia na inne środowiska społeczne, gdyż przez nią przenikają wpływy szerszych środowisk
i kręgu kulturowego15. Można powiedzieć, że rodzina jest otwartym oknem na świat.
Adolescencja jest okresem w którym następuje osłabienie więzi z rodzicami i własną
rodziną. To czas w którym równocześnie wzrasta poczucie autonomii, niepowtarzalności i
własnej tożsamości, stąd potrzeba bycia z innymi staje się świadoma i bardzo silna. Jest to
czas, kiedy dorastająca młodzież poszukuje silnych więzi z innymi ludźmi. Potrzebę tę
zaspokaja przynależność do innych wspólnot ludzkich, zwanych grupami społecznymi. Dzieje
się tak, gdyż grupa będąc stałym elementem życia w społeczeństwie, daje możliwość ekspiacji
i działania16.
„Grupą społeczną nazywamy każde zrzeszenie ludzi, które w świadomości samych tych
ludzi stanowi pewnego rodzaju odrębną całość, (…) pewien układ odosobniony”17.
Najważniejszym czynnikiem konstytuującym grupę społeczną są wspólne wartości, jakie ich
członkowie przez współdziałanie osiągają lub osiągnąć zamierzają18 – uważa J. Turowski.
Bardziej całościową definicję grupy tworzy S. Mika, który uważa, że „grupą są dwie lub
więcej osób, między którymi istnieje bezpośrednia interakcja, które posiadają ustalone
13

Pospiszyl. Przemoc w rodzinie s. 5.
M. Ziemska. Rodzina a osobowość. Warszawa: PWN 1986 s. 12.
15
Tamże.
16
E. Bielecka. Dziecko w grupie rówieśniczej – interakcje między dziećmi. Białystok: Trans Humana 2003 s. 249.
17
F. Znaniecki. Socjologia wychowania. T. I. Wychowujące społeczeństwo. Warszawa: PWN 2001 s. 23.
18
J. Turowski. Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: KUL 1999 s. 83.
14
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wspólne normy, mają wspólny cel, tworzą rozwiniętą strukturę grupową i mają poczucie
odrębności swojej grupy w stosunku do innych grup”19. Aby o dwóch lub więcej osobach
można było powiedzieć, że stanowią grupę, muszą być spełnione następujące warunki:
– między osobami musi istnieć bezpośrednia interakcja;
– osoby stanowiące grupę muszą mieć wspólny cel;
– w zbiorze jednostek, które stanowią grupę, muszą istnieć normy
– w zbiorze tym musi istnieć struktura20.
W każdej grupie społecznej można wyodrębnić jej fizyczne parametry, takie jak: skład
członkowski, lokalizację przestrzenną oraz częstość i zagęszczenie interakcji społecznych.
Ponadto należy pamiętać, że niektóre grupy funkcjonują legalnie w oparciu o przyjęte reguły i
zasady, inne zaś za podstawę działania przyjmują normy mające względnie powszechną
akceptację jej członków21. Wartość małych grup społecznych wyraża się tym, iż są one
przekaźnikami wartości i wzorców kulturowych czy subkulturowych, a równocześnie stanowią
miejsce, gdzie ich członkowie bogacą swe umiejętności życia wspólnego22. W okresie
adolescencji szczególne znaczenie dla dorastającej młodzieży ma przynależność do grupy
rówieśniczej. Są to grupy powstające samorzutnie jako skutek aktywności jednostek oraz
samodzielnego rozwijania dążeń i celów23.
Powstanie takich zespołów wśród dorastającej młodzieży jest zjawiskiem
powszechnym, które łatwo zaobserwować zarówno w szkole jak i poza nią24.”Grupy
rówieśnicze stanowią naturalną formę życia dzieci i młodzieży”25- uważa R. Wroczyński. W
okresie dorastania rodzi się potrzeba akceptacji ze strony rówieśników, stąd też naturalnym
jest dążenie do zdobycia ich uznania i poparcia, co zapewnia udział w grupie. Dlatego też
drugim po rodzinie środowiskiem wywierającym istotny wpływ na kształt osobowości
człowieka i jego zachowanie, są grupy rówieśnicze. „Najczęściej wyróżniającymi typami
małych nieformalnych grup rówieśniczych są: najbliżsi przyjaciele, małe paczki, szersze grupy
koleżeńskie, bandy”26.
Wpływ grup rówieśniczych jest nie tylko silny, ale w pewnym sensie niezastąpiony –
uważa F. Znaniecki. W grupie rówieśników na zasadzie równouprawnienia młodzieży uczy się
współdziałania, podporządkowania i przewodzenia, równocześnie uczy się sztuki ustanawiania
i zachowywania ustanowionych z innymi norm oraz rozpoznawania zachowań społecznie
pożądanych i niepożądanych27. W ten sposób młodzież wchodzi w skomplikowany świat

19

S. Mika. Psychologia społeczna. Warszawa: PWN 1987 s. 335.
Tamże s. 332.
21
I. Machaj. Wprowadzenie do socjologicznych zagadnień mikrostruktur społecznych. Lublin: Wydawnictwo
Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej 1998 s. 9.
22
S. Nawalany. Przestępczość nieletnich a subkultury młodzieżowe lat dziewięćdziesiątych. „Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000 nr 3 s. 28.
23
R. Wroczyński. Pedagogika społeczna. Warszawa: PWN 1974 s. 176.
24
R. Łapińska, M. Żebrowska. Wiek dorastania. W: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa PWN
1975 s. 740.
25
R. Wroczyński. Pedagogika społeczna. Warszawa 1974 s. 176.
26
Łapińska, Żebrowska. Wiek dorastania s. 741.
27
F. Znaniecki. Socjologia wychowania. T. I. Wychowujące społeczeństwo. Warszawa 2001 s. 85.
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współżycia i współdziałania społecznego28. W grupach rówieśniczych jednostka uzyskuje
akceptację, uznanie i bezpieczeństwo29. Grupa rówieśnicza „rozwija samokontrolę,
sumienność, odwagę, poczucie sprawiedliwości, cierpliwość, lojalność, wierność, oddanie
sprawie, lojalność wobec przywódcy, wgląd w istotę stosunków społecznych, wrażliwość na
dzieła sztuki i uczucia innych”30.
Zapewne duży wpływ grup rówieśniczych na rozwój osobowości młodzieży może mieć
charakter pozytywny i negatywny – podkreśla R. Wroczyński. Do niepożądanych zjawisk
towarzyszących ich funkcjonowaniu zalicza „przeklinanie i użycie żargonu, opowiadanie
dowcipów i frywolnych historyjek, lekceważącą postawę wobec zasad i autorytetów,
wagarowanie, skłonność do naruszania więzi rodzinnej i przechodzenie od lojalności wobec jej
członków do lojalności grupowej, skłonność do wynoszenia się ponad członków innych grup i
odrzucanie wzorów ustalonych w rodzinie”31.
Jednym z najbardziej niebezpiecznych zjawisk młodzieżowych jest konformizm
charakteryzujący się ścisłym podporządkowaniem wobec norm oraz systemów wartości,
panujących poglądów, a także wzorców zachowań i myślenia obowiązujących w grupie.
Stanowi to z jednej strony podstawę solidarności grupy w walce z wymaganiami dorosłych, a
jednocześnie jest środkiem odcięcia się podkultury młodzieżowej od reszty społeczeństwa.
Konformizm jest warunkiem włączenia do grupy, a także ceną, którą się płaci za akceptację i
zaspokojenie poczucia przynależności32. Niekontrolowane życie w grupach rówieśniczych
może być powodem pogłębienia się konfliktów z rodziną, te zaś mogą podtrzymywać
przynależność dorastającej młodzieży do grup nieformalnych33- uważa B. Iwanejko.
Niewątpliwie obecna w rodzinie patologia, trudne warunki bytowe, oraz słabe wyniki
w nauce są przyczyną frustracji i poczucia niższości oraz silnie odczuwanej niechęci do domu
rodzinnego i szkoły. Zerwanie więzów z rodziną oraz wyobcowanie ze środowiska szkolnego
stanowią bezpośrednią przyczynę poszukiwania innego środowiska, które mogłoby
zrekompensować poczucie osamotnienia i izolacji, a także zapewniłoby zaspokojenie takich
potrzeb, jak dowartościowanie, uznanie i akceptacja34. Rolę tę często spełnia grupa
rówieśnicza, kontestująca obowiązujące powszechnie w życiu społecznym wartości i wzorce
zachowań. Negatywne skutki przynależności do takich struktur powodują, że określa się je
mianem toksycznych.
3. Środki masowego przekazu
Istotnym czynnikiem oddziaływującym na człowieka są środki masowego przekazu
będące nośnikiem informacji, norm, idei oraz wzorców zachowań i kreowanych postaw
ludzkich. Współcześnie media, z uwagi na ich zasięg i łatwą dostępność, są ważnym
28

Wroczyński. Pedagogika społeczna s. 178.
K. Zajączkowski. Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży. Toruń 2000 s. 41.
30
R. Wroczyński. Pedagogika społeczna s. 178.
31
Tamże.
32
R. Łapińska, M. Żebrowska. Wiek dorastania s. 747.
33
B. Iwanejko. Cztery błędy popełniane przez rodziców. „Edukacja i Dialog” 10:2004 s. 8.
34
K. Zajączkowski. Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży s. 25.
29

ISSN 2450-7318

37

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

elementem pojmowanego szeroko środowiska wychowawczego rozumianego jako system
bodźców wywołujących reakcje i przeżycia psychiczne35.
Widoczny i bardzo szybki postęp naukowo- techniczny, zwłaszcza technologii
wytwarzania, jest przyczyną szybkiego rozwoju nowych, elektronicznych mediów i
multimediów, które w znaczny sposób zmieniają sytuację życiową dorosłych, młodzieży i
dzieci36. Media, oddziałując na stan umysłów, wpływają na współczesną kulturę, a kultura
poszukuje swojego miejsca w mediach37, stąd też „mass media stały się czwartą władzą,
wytworami techniki o najwyższym wpływie na ludzką psychikę”38. Łatwy dostęp do mediów
sprawia, że stają się one źródłem informacji, sposobem poznania otaczającej rzeczywistości, a
także źródłem rozrywki.
Należy podkreślić, że „media, a zwłaszcza telewizja wykorzystując słabości instytucji
edukacji i kultury, zdecydowanie wkraczają w życie dzieci i młodzieży, próbując kompensować
różnorakie deficyty, ukazując w skondensowanej atrakcyjnej wizualnie formie kolorowy świat
rozrywki i konsumpcji”39. Serwowany przez media świat staje się konkurencyjny wobec świata
realnego, jednocześnie upozorowany i odrealniony. Przez swoją atrakcyjność zaspokaja wiele
potrzeb współczesnego człowieka, równocześnie pozwalając mu oderwać się od problemów
codziennych, kompensuje mu wiele braków i niedogodności40- uważa J. Izdebska.
Współcześnie powszechnie używanym medium, które wywiera wpływ na wiele sfer
życia ludzkiego jest Internet. Oprócz wielu pozytywnych aspektów, sieć niesie również bardzo
dużo zagrożeń i staje się miejscem przemocy międzyludzkiej41. Cyberprzemoc zamiennie
określana jako cyberbulling jest procesem uniwersalnym, który dotyka kultury i kraje na całym
świecie oraz zjawiskiem współczesnej technologii, które na dobre zagościło w naszych
domach42. Cyberprzemoc przyjmuje różne formy: nękania, straszenia, szantażowania z
użyciem sieci, itp. Permanentnie doświadczane są przemoc werbalna i publikowanie lub
rozsyłanie kompromitujących i ośmieszających zdjęć lub filmów43.
Niekwestionowaną zasługą mediów jest to, iż są bogatym dla odbiorców źródłem
informacji z różnych dziedzin wiedzy. Atrakcyjny przekaz medialny rozbudza wśród młodych
odbiorców zainteresowanie różnymi dziedzinami życia społecznego, nauki, kultury i sztuki,
jednocześnie dostarcza wartościowych wzorów zachowań i norm moralno-etycznych44. Media

35

S. Kowalski. Środowisko wychowawcze. W: Polska pedagogika społeczna. Wybór tekstów źródłowych. t. I.
Toruń 2004 s. 167.
36
J. Izdebska. Dziecko w świecie mediów i multimediów – relacje o charakterze pośrednim. W: Dziecko w rodzinie
i środowisku rówieśniczym. Wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej. Białystok 2003 s. 319.
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http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/vol-8-nr-1-cyberprzemoc-26, ss. 1-2, (dostęp 8. 08. 2016).
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elektroniczne spełniają także dużą rolę w przekazywaniu treści ewangelicznych, przez co stają
się ważnym środkiem ewangelizacyjnym.
Biorąc pod uwagę niewątpliwe plusy telewizji czy internetu, takie jak dostęp do
informacji, edukacja, rozrywka, możliwość szerokich oddziaływań na społeczeństwo i
jednostkę, poczucie więzi z innymi oraz działalność kulturalna, należy mieć świadomość
zagrożeń, które niesie ze sobą. Do głównych J. Izdebska zalicza: dezorganizację dnia,
dezintegrację rodziny, zastępowanie rodziców w realizacji przez nich niektórych funkcji
opiekuńczo-wychowawczych45. Biorąc pod uwagę „tradycyjną” przemoc rówieśniczą zjawisko
cyberbullingu charakteryzuje wysoki poziom anonimowości sprawcy. Kompromitujące zdjęcia,
filmy czy informacje potrafią zrobić w Internecie bardzo szybką „karierę”, a ich usunięcie jest
często praktycznie niemożliwe. Dodatkową uciążliwością dla ofiary cyberprzemocy jest stałe
narażenie na ataki, niezależnie od miejsca, pory dnia lub nocy. Ważną cechą problemu jest
stosunkowo niski poziom kontroli społecznej tego typu zachowań46.
Przeprowadzone eksperymenty badawcze wykazują ścisłą korelację między
oglądaniem telewizyjnych scen przemocy i brutalności oraz rozwiązłości seksualnej, a
wzrostem agresji, przemocy i aktywności seksualnej wśród młodzieży47. Epatujące z telewizji
brutalność i seks mają duży wpływ na wyobraźnię i mogą powodować szereg zachowań o
charakterze dewiacyjnym. Analizując poszczególne przypadki zabójstw dokonanych przez
młodych ludzi, dostrzega się analogię do zachowań bohaterów z tak zwanego kina akcji. I tak
jak w kinie dostrzeżono nieludzką wręcz brutalność, bezwzględność i okrucieństwo48.
Zmiany w psychice wywoływane przez telewizję sprawiają, że młodzież nie odróżnia
świata fikcji od rzeczywistości. Biorąc za swoje zachowania bohaterów filmowych, nie zawsze
zdaje sobie sprawę z konsekwencji, jakie to za sobą niesie. Częste oglądanie przemocy w
telewizji może prowadzić do zniekształceń percepcji i świata, a także rozbudowania uczucia
lęku przed otaczającą rzeczywistością49. Ukazywane w mediach sceny przemocy stwarzają
zagrożenie przyswajania przez młodych odbiorców zachowań ekranowych złodziei, bandytów i
przestępców50.
Obecnie obserwuje się przybierające na sile zjawisko zmiany ekranu telewizyjnego na
ekran komputerowy. Mimo niewątpliwych osiągnięć i dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą
komputer, należy także dostrzec szereg towarzyszących im niepokojących zjawisk, jak: izolacja
i wyobcowanie w rodzinie, które przyczyniają się do jej dezintegracji.
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Współcześnie Internet stał się jedną z dominujących przestrzeni życia. Komputer nie
jest środkiem masowego przekazu, ale przekazu prywatnego, indywidualnego51, co powoduje
zaistnienie szczególnego rodzaju interakcji między odbiorcą i medium. Świat wirtualny, zwany
cyberprzestrzenią, przez wielu ludzi młodych jest postrzegany jako naturalne środowisko życia.
Silnie angażując użytkowników, wytwarza swoistą interakcję, która prowadzi do uzależnienia
od komputera, Internetu. Nałóg uzależnienia od Internetu neto holizm polega na ciągłym
spędzaniu czasu przed komputerem i charakteryzuje się wewnętrznym przymusem bycia w
sieci52. Internauci mają silną potrzebę bycia online, która jako forma istnienia wirtualnego
może oddalać od realnej rzeczywistości, prowadzić zarówno do stanów halucynacji, jak i
niekontrolowanych wybuchów agresji53- uważa M. Jędrzejewski.
Młodzież korzysta z usług komputerowych w sposób dowolny, bez kontroli
dorosłych54. Rodzi to niebezpieczeństwo korzystania z treści o charakterze demoralizującym, a
także nawiązywanie kontaktów i zawieranie znajomości mogących mieć niekorzystne
oddziaływania wychowawcze. Skutkiem korzystania z mediów jest obserwowany wśród
młodzieży „spadek znaczenia czytelnictwa, szkoły i tradycyjnych instytucji upowszechniania
kultury, takich jak biblioteki, domy kultury czy teatry”55. Współcześnie niepokoi fakt, że dzieci i
młodzież wykorzystują Internet i telefony komórkowe, by prześladować innych, zachowując
przy tym anonimowość. Ten fakt może powodować w młodych użytkownikach przekonanie,
że mogą bezkarnie dopuszczać się cyberprzemocy56. Zachowanie anonimowości w sieci jest
stosunkowo łatwe ze względu na dostępność darmowych usług komunikacyjnych, które
pozwalają młodzieży na tworzenie wielu tożsamości i pseudonimów57. W tradycyjnej
przemocy rówieśniczej dom jest postrzegany przez ofiary jako bezpieczne schronienie.
Natomiast w cyberbullingu ściany rodzinnego domu nie stanowią dla sprawcy przeszkody nie
do pokonania58. Cyberbulling rzadko przybiera postać komunikacji twarzą w twarz. Dlatego też
podczas komunikacji za pomocą Internetu reakcje takie jak płacz, które mogłyby uświadomić
sprawcy, że jego komunikaty są niewłaściwe, stają się niewidoczne. Sprawcy cyberbullingu nie
otrzymują emocjonalnych informacji zwrotnych od swoich ofiar, dlatego też błędnie mogą
oceniać rozmiary krzywdy, jaką im wyrządzają. Mogą również nie zdawać sobie sprawy z faktu,
że boleśnie krzywdzą drugą osobę. W psychologii zjawisko to nosi miano „wyobraźni
dysocjacyjnej” – dissociative imagination59. Okres adolescencji oraz specyfika sieci, sprzyjają
ujawnianiu się i eskalacji wrogich zachowań. Możemy do nich zaliczyć m. in.: skłonność do
prowokowania innych osób, przekraczanie granic zasad moralnych, niski poziom empatii w
relacjach z innymi ludźmi, niezdolność przyjmowania perspektywy innych osób, brak refleksji
51
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nad własnym zachowaniem czy chęć zaimponowania60. Cyberprzestrzeń sprawia, że młodzi
ludzie nie podlegają kontroli, mogą być, kim chcą, nie ciąży na nich odpowiedzialność przed
innymi, stąd mają wiele możliwości do nieetycznych zachowań61.
Potężny natłok informacji przekazywanych w mediach, zmasowanie bodźców i
niezwykle szybka zmiana obrazu sprzyja bierności i lenistwu intelektualnemu – uważa M.
Braun-Gałkowska. Odbiorca bowiem nie ma czasu na głębszą analizę treści oraz jej selekcji,
równocześnie nie musi sobie nic wyobrażać ani do niczego dochodzić, gdyż wszystko jest
podane wprost62. Porozumiewanie się z otoczeniem, rozwiązywanie problemów i stawianie
czoła wyzwaniom w życiu realnym zastępuje obecnie Internet dający pożywkę do rozwijania
się w nim agresji elektronicznej63 oraz wielu innych „e-zjawisk” godzących w dziecko lub
człowieka dorosłego.
Niepokojący jest fakt, iż Internet „bywa wykorzystywany do upowszechniania treści
sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym”, czego wyrazem jest tak jawne
lekceważenie norm obyczajowych i moralnych wśród młodzieży. Wiele firm komputerowych
udostępnia dowolnym odbiorcom bezpłatne serwery z dostępem do pornografii, co
szczególnie u młodych odbiorców wypacza pojmowanie seksualności człowieka i prowadzi
często do nieodpowiedzialnych, a także dewiacyjnych zachowań w tym względzie.
Wśród dzieci i młodzieży cieszą się wielką popularnością gry komputerowe. Dają one
duże możliwości rozwoju sprawności psychomotorycznych, być może także myślenia
strategicznego. Jednakże doświadczenie wirtualnego świata gier komputerowych, gdzie
jedyną zasadą jest „ten lepszy, kto silniejszy”, a dobrem wszystko, co skuteczne i przynosi
pożądany efekt (nawet morderstwo) powoduje, że „młody człowiek nie może prawidłowo
ukształtować się pod względem uczuciowym i moralnym”64.
Podsumowując działanie środków masowego oraz indywidualnego przekazu i mając
świadomość ich pozytywnej roli w życiu i wychowaniu młodego pokolenia, należy stwierdzić,
że nieodpowiedzialne korzystanie przez młodzież z możliwości komputera może doprowadzić
w efekcie do niekorzystnych zmian osobowości pod względem psychicznym, emocjonalnym i
fizycznym.
4. Subkultury
Małym strukturom społecznym zdecydowanie stojącym w opozycji wobec
dominujących wartości i wzorców przypisuje się określenie subkultury65. Podkultury
młodzieżowe posiadają charakterystyczne cechy: swoisty system wartości, założenie
ideologiczne, specyficzne przedmioty i wzory osobowe będące wyrazem kultu i czci,
60
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specyficzne formy działalności negatywnej między innymi – demonstracje, zloty, narkomania,
alkoholizm, terroryzm, przestępczość i zachowania agresywne66.
Bezspornym faktem jest, iż wstępującymi do grup nieformalnych o negatywnym
wpływie wychowawczym najczęściej są młodzi, których łączy podobne doświadczenie życiowe
– to ludzie niezadowoleni i rozgoryczeni osobistą sytuacją domową i szkolną. Utworzona z
takich jednostek grupa, z dala od wpływu i nadzoru dorosłych, tworzy i ustala
charakterystyczny styl życia, samodzielnie wybierając autorytety określane idolami. Owa
idolatria skłania młodych ku antyautorytetom, w ten sposób mocując jeszcze bardziej ich
sposób postępowania.
W miarę upływu czasu wzrasta trwałość więzów i atrakcyjność grupy dla jej
członków67. Powstała w ten sposób społeczność rekompensuje młodzieży przeżywającej
trudności w domu i w szkole naturalne potrzeby przynależności, aprobaty, przygody i emocji,
daje także możliwość pełnienia jakiejś roli społecznej oraz kompensuje rzeczywiste bądź
urojone krzywdy w szkole i w domu rodzinnym68.
Trzeba dodać, że zarówno rodzice, jak i sama młodzież zainteresowana wstąpieniem w
szeregi subkultur, niewiele wie na ich temat, a trzeba pamiętać, że grupy te mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia, życia i przyszłości młodych69. Istotnym wydaje się fakt, że subkultury
wywierają ogromny wpływ na tworzących ją członków, wywołując i utrwalając szereg
zachowań o charakterze dewiacyjnym. „Wspólnym mianownikiem zachowań w tych grupach
jest agresja, autoagresja, narkotyzowanie, upijanie się jak również zachowanie o zabarwieniu
przestępczym”70.
Grupy o charakterze subkulturowym zachęcają do zachowań anormalnych i
dewiacyjnych, które prowadzą do problemów w domu, w szkole oraz do konfliktów z prawem.
Zamiast stanowić ważną część procesu dorastania, opóźniają i utrudniają emancypację
młodych. Równocześnie ich silny wpływ na jednostkę prowadzi często do podejmowania
decyzji i zachowań aspołecznych, takich jak agresywność, napady, rozboje czy morderstwa
oraz zachowań i postaw patologicznych prowadzących do autodestrukcji, np. wspomnianej
narkomanii i alkoholizmu oraz samobójstw i prostytucji71. Ostatecznym skutkiem
przynależności do subkultur może być wykolejenie społeczne będące niedorozwojem
charakteru i sumienia72.
Kolejnym niebezpiecznym zjawiskiem dla przebywającego w grupie członka jest
zjawisko polaryzacji grupowej, która może przejawiać się w podejmowaniu krańcowych
decyzji o negatywnych skutkach. W efekcie tego może dojść do deindywiduacji, przez co
młody człowiek traci poczucie własnego ja, a to z kolei może powodować utratę kontroli nad
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zachowaniem. Następstwem tych zjawisk jest zwiększona impulsywność i patologiczność
postępowania oraz zanik poczucia odpowiedzialności73.
5. Literatura
Literatura młodzieżowa
Choć współczesnej młodzieży nie pociąga literatura to jednak także i ona niesie ze sobą
zagrożenia, proponując konsumpcyjny i hedonistyczny styl życia. Prasa młodzieżowa zajmuje
ważną rolę w dziedzinie socjalizacji i wychowania dzieci i młodzieży. Niestety, oprócz wielu
tytułów o charakterze edukacyjnym i wychowującym, nasz rynek zalewa mnóstwo pozycji o
zdecydowanie negatywnym oddziaływaniu na czytelnika.
Dzięki rozbudowanym działom kontaktu z młodymi czytelnikami pisma te zyskują u
nich silne niemal rodzinne poczucie więzi z redakcją i mają duży wpływ na obszar
zainteresowań, a także styl życia młodego pokolenia74. Wyraźnie trzeba zaznaczyć, że wśród
licznych tytułów dostępnych na polskim rynku, wiele z nich propaguje jedynie konsumpcyjny
styl życia w oparciu o wartości hedonistyczne, lekceważąc zasady moralne oraz podstawowe
wartości etyczne. Młodzieży pytającej o sens i cel życia jako ideał przedstawiają karierę,
pieniądze, przemoc i seks75. Świat wartości przedstawiony bywa jako relatywistyczny, zależny
od subiektywnych osądów i zapatrywań. W niektórych tytułach prasowych adresowanych do
młodzieży – wykazują F. Adamski i M. Pióro – lansuje się negatywne wartości z punktu
widzenia chrześcijańskiej wizji płciowości76.Można zauważyć, że twórcy wielu popularnych
pozycji prasowych promują banalność i dostosowują się do zachcianek młodzieży, próbując
zaspokoić jej gusta, lansują luz moralny i obyczajowy.
Młodzież w okresie adolescencji, ze względu na dysproporcję między poziomem
rozwoju w różnych zakresach funkcjonowania, ma w znacznym stopniu charakter konfliktowy.
Konflikty w życiu młodzieży ujawniają się na różnych płaszczyznach, a wynikają między innymi
z napięcia powstającego między potrzebą samodzielności a ograniczeniami narzucanymi przez
rodziców lub szkołę, pomiędzy dążeniem do niezależności a potrzebą oparcia, między wizjami
idealnymi a realnymi obrazami rzeczywistości. W związku z tą burzą różnych sprzecznych
odczuć u młodych, widocznym zjawiskiem jest agresja i czasem zachowania o charakterze
przemocowym. W tym artykule ukazano, że głównymi czynnikami kształtującymi agresywne
zachowania uczniów są przede wszystkim środowisko rodzinne i rówieśnicze. Zgubny wpływ
na nastolatków, kiedy traci na znaczeniu rodzina mają subkultury młodzieżowe i ucieczka w
świat gier komputerowych, Internetu, telewizji i złej literatury i prasy. To wszystko powoduje
rodzenie się zaburzonych postaw i zachowań, niekiedy o charakterze patologiczno –
przestępczym oraz dewiacyjnym.
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F. Adamski, M. Pióro. Czasopisma młodzieżowe wobec chrześcijańskiej wizji ludzkiej płciowości. W: Edukacja,
rodzina, kultura. Kraków 1999 s. 90.
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Summary
Young people in the period of the adolescence, on account of disproportion between
the level of development in different scopes of functioning have conflictual character to a
considerable degree. Conflicts in the life of young people are emerging on different levels,
and result among others from the arising tension between the need of the self-reliance and
restrictions imposed by parents or the school, between the aspiration to the independence
and the need of the support, between perfect visions and realistic views of reality. The main
factors shaping aggressive behavior of pupils above all are home and peer environment.
Destructive influence on teenagers, when the family is no longer important, have
youth subcultures and an escape into the world of computer games, Internet, television, bad
literature and press. This all results in the birth of dysfunctional attitudes and behaviors, some
of a pathological - criminal character and deviant.

Słowa klucze: Cyberprzemoc, agresja, sieć, środki masowego przekazu, środowisko
rówieśnicze, subkultury, literatura młodzieżowa
Key words: cyber-bullying, aggression, network, media, environment, peer subculture,
young-adult fiction
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Agnieszka Jeziorska

Święty Józef wzorem dla współczesnych ojców
Małżeństwo, stanowiące fundament rodziny, powinno być otwarte na życie oraz
wykazywać gotowość do zaakceptowania darów Bożych. Wyraża się ona w przyjęciu z miłością
i odpowiedzialnością dziecka, które jak naucza Sobór Watykański II, jest najcenniejszym darem
i przynosi rodzicom najwięcej dobra. Zadaniem człowieka z woli Boga jest strzec życia od
chwili poczęcia1.
Św. Józef, mąż sprawiedliwy, wrażliwy na Słowo Boże i pozostający Jemu posłuszny,
daje przykład, jak z otwartym sercem przyjąć dar poczętego życia. Mimo, że nie był
biologicznym ojcem Jezusa, pokazuje w jaki sposób należy, w powierzonym sobie zadaniu,
podjąć się pełnej odpowiedzialności w sprawowaniu opieki i trudzie wychowania
powierzonemu sobie potomstwa.
W życiu rodzinnym należy podkreślić istotną rolę mężczyzny. Jest ona niemożliwa do
zastąpienia przez jakiegokolwiek innego członka rodziny czy też inne instytucje. Ojciec jest
gwarantem poczucia bezpieczeństwa dla całej rodziny. Cechami, które charakteryzują
mężczyzn są: skuteczność działania, przedsiębiorczość oraz wola walki. Dlatego mężczyźni
najlepiej realizują się poprzez dawanie siebie w podejmowanej pracy, opiece, działaniu
skierowanym na żonę i dzieci. Posiadają silną potrzebę bronienia słabszych, a także bycia
oparciem dla osób, które im zawierzyły. Ta męska specyfika czyni ich więc odpowiedzialnymi
za budowanie domu rozumianego w szeroki sposób. Chodzi mianowicie o stworzenie
przestrzeni fizycznej, czyli wspólnego mieszkania i zabezpieczenia materialnego, a także o
wytworzenie klimatu rodzinnego: wzajemnej troski, życzliwości i miłości2.
W niniejszym artykule dokona się próby przedstawienia ojcostwa, które realizował św.
Józef w relacji do swojego przybranego Syna. Wyraża się ono głównie przez wychowanie i
podejmowanie pracy zawodowej, dzięki której mężczyzna wyraża odpowiedzialność i troskę
za tych, których kocha. Temat zostanie zrealizowany w dwóch aspektach. Pierwszy będzie
dotyczyć zagadnień związanych z wychowawczą rolą św. Józefa jako ojca. Zostanie omówiony
fakt kształtowania Boga-Człowieka – na ile było to konieczne i czy rola wpływania na
osobowość małego Jezusa była rzeczywista czy może tylko pozorna? Zostaną przedstawione
obszary, na które mieli wpływ Rodzice Chrystusa. Drugim aspektem będzie zagadnienie
związane z pracą św. Józefa. Daje on przykład współczesnemu mężczyźnie w jej
podejmowaniu i ustosunkowaniu się do niej. Ukazuje, że praca jest służbą zarówno Bogu, jak i
człowiekowi oraz że ma wpływ na uświęcenie ludzi, zwłaszcza tych, którzy są najbliżej.

1
2

Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” nr 50-51.
J. Augustyn. Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe. Kraków 1999 s. 198.
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1. Święty Józef jako wychowawca
Trudno określić w jaki sposób formowało się życie Jezusa w nazaretańskim domu.
Pismo Św. ogranicza się do stwierdzenia, że Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w
łasce u Boga i u ludzi (Łk 2, 52). Mimo tak zwięzłej informacji jesteśmy w stanie, na podstawie
znajomości ówczesnych zwyczajów w Izraelu, wysunąć wniosek, że w owym wzrastaniu w
mądrości miał swój udział św. Józef. W Narodzie Wybranym ojciec był głową rodziny i to
właśnie jemu było powierzone pod opiekę dziecko płci męskiej w chwili ukończenia piątego
roku życia3.
Można uznać, że Jezus, pierwszą naukę czytania i pisania odebrał w domu rodzinnym,
ponieważ Żydzi nie prowadzili szkół publicznych. W tamtejszej kulturze to ojciec przekazywał
podstawy wiedzy, polecał czytać najważniejsze księgi Biblii, a także Psalmy Dawida oraz
najsłynniejsze proroctwa. Dopiero po ukończeniu określonego wieku można było pobierać
nauki od rabinów, którzy prowadzili szkoły przy synagodze4.
U podstaw wychowania w Izraelu znajdowała się Boża pedagogia. Od początku
szczególnego wybrania przez Jahwe, lud żydowski był przez Niego wychowywany i
kształtowany. Działo się tak ze względu na zawarte przymierze oraz powierzone obietnice
związane z nadejściem Mesjasza i Jego Królestwa, które były przekazywane z pokolenia na
pokolenie. U podstaw biblijnego systemu wychowania znajduje się także nauka o godności
człowieka zarysowana już w Księdze Rodzaju, gdzie opisano stworzenie człowieka na obraz
i podobieństwo Boga. Ten fakt nadaje mu specjalną, prawie sakralną godność5.
Sobór Watykański II naucza, że wszyscy ludzie, niezależnie od rasy, stanu i wieku, mają
– jako cieszący się godnością osoby – nienaruszalne prawo do wychowania, odpowiadającego
ich własnemu celowi. Podkreśla, że nauczanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w
kierunku jej celu ostatecznego, ale też dla dobra społeczności, których człowiek jest członkiem
i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział6. Do wychowania potomstwa w
najwyższym stopniu zobowiązani są rodzice, ponieważ dali życie dzieciom. Do ich zadań należy
stworzyć taką atmosferę rodzinną, która będzie przepojona miłością i szacunkiem dla Boga
i ludzi, aby sprzyjała osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci (DWCH 3).
Nauczanie Kościoła wskazuje na konieczność integralnego wychowania człowieka. Ma
ono obejmować wymiar fizyczny, moralny i intelektualny oraz ma być rozumiane jako
nabywanie większej dojrzałości, która wyraża się we wzrastającej odpowiedzialności, a także
w nabywaniu odwagi i cierpliwości potrzebnej do przezwyciężenia różnych trudności7.
Istotną kwestią jest zatem określić, czym w rzeczywistości jest wychowanie? Należy
uświadomić sobie, że nie jest to kształtowanie martwej materii na wzór rzeźbiarza
3

Por. W. Knap. W takim świecie żył Jezus. W: http://tarnowskikurierkulturalny.blox.pl/2009/12/W-takim-swieciezyl-Jezus.html [dostęp: 11.03.2016 r.].
4
P. M. Solimeo. Pójdźcie do Józefa! Życie, przywileje i cnoty świętego Józefa, w świetle Tradycji, Ewangelii i innych
dokumentów. Kraków 2008 s. 47.
5
Zob. J. Bagrowicz. Ideał wychowawczy Starego Przymierza (cz. I). Pedagogia Przymierza w Pięcioksięgu. W:
Pedagogia Katolicka. Zagadnienia wybrane. Red. A. Rynio. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji
Uniwersyteckiej w Stalowej Woli 1999 s. 143-161.
6
Sobór Watykański II. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimus educationis” nr 1 [dalej: DWCH].
7
G. Groppo. Wychowanie mądrościowe objawione w Tradycji Kościoła. W: Pedagogia Katolicka... s. 177.
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obrabiającego kamień. Wychowywać to znaczy zachęcać kogoś, dodawać komuś odwagi do
bycia sobą. Należy wskazywać mu jego własne zadanie oraz pobudzić do odkrycia jego własnej
drogi, a nie zaś tej, którą zaplanował wychowawca. Można to robić na wiele sposobów,
chociażby poprzez napomnienia, zachęty, zwracanie uwagi. Ważniejsze jest jednak dać
przykład własnym życiem, gdyż największą siłą wychowawcy jest to, aby wymagał od siebie i
dał przykład w realizowaniu tego, czego wymaga8.
Warto wskazać istotną rolę ojców w tym procesie. Najpierw należy podkreślić, że
uczestnictwo ojca w wychowaniu jest konieczne, w przeciwnym razie wyrządza się dziecku
krzywdę wynikająca z braku wychowawczego oddziaływania ojca. Jego obecność gwarantuje
prawidłowe wychowanie dziecka oraz jego rozwój, zarówno pod względem psychologicznym,
moralnym i duchowym. Wynika to z różnic cech, między miłością macierzyńską, która jest
bezinteresowna, a ojcowską, która stawia wymagania i formuje9.
Jezus, w swoim ziemskim życiu, zaznał czym jest dorastanie oraz zdobywanie
doświadczenia. Jako Bóg nie musiał nabywać cnót ani być wychowywanym, a jednak, mimo
to, chcąc stać się bliski ludziom, powierzył swoje dziecięce lata trosce ziemskich Rodziców,
Maryi i Józefowi, był im poddany i oddawał im cześć, jak nakazywało Prawo. Przechodząc spod
troskliwej opieki Matki pod troskę ziemskiego ojca, stał się uczniem Józefa, aby zdobyć
wykształcenie, przede wszystkim w zakresie Prawa, zwyczajów żydowskich oraz religii, ale
także, żeby wyuczyć się jego zawodu oraz ludzkich cnót. Wychowanie stanowi istotną część
ojcostwa oraz kultury żydowskiej, a zatem, aby wypełnić swoją misję powierzoną przez Boga
oraz wypełnić obowiązek przypisany ojcom, św. Józef podjął się wychowania swojego Syna10.
Powierzenie wychowania Jezusa ziemskiemu ojcu było ze strony Boga wyrazem
zaufania do Józefa, a także ukazaniem jego wielkości i godności, ponieważ to właśnie on miał
wywierać wpływ na Jezusa. Św. Józef otrzymał wzniosłe zadanie, aby formować umysł, serce i
charakter Syna Bożego. Było to możliwe ze względu na posłuszeństwo, które okazywał mu
przybrany Syn. Zadziwiający jest fakt, że Bóg chciał się uczyć czegoś od ludzi. Niektórym
wydaje się niegodne to, aby Bóg od kogokolwiek otrzymał wzbogacenie swego
człowieczeństwa, jednak, należy tutaj przypomnieć, że Jezus już poprzez Wcielenie się uniżył.
Stał się dzieckiem i przyjął sytuację dziecka, które formuje się stopniowo, będąc poddanym
wpływom środowiska, zwłaszcza rodzinnego. Dlatego Józef nie był wychowawcą pozornym,
ale rzeczywiście przyczynił się do rozwoju osobowości Jezusa11.
Bóg objawia, że Rodzina z Nazaretu, była historycznym miejscem, w którym Syn Boży
stawał się dorosły oraz dyskretnie ukazuje fakt, że rola ojca jest w tym procesie niezastąpiona.
Wydaje się, że współczesna józefologia bardzo akcentuje tajemnicę ojcostwa św. Józefa. Bycie
ojcem jest czymś trudnym, gdyż oznacza ono odpowiedzialność za wzrastanie dziecka do

8

R. Guardini. Wiarygodność wychowawcy. W: Pedagogia Katolicka... s. 373-374.
K. Pospiszyl. O miłości ojcowskiej. Warszawa 1986 s. 3-7.
10
Por. M. D. Philippe. Tajemnica św. Józefa. Warszawa 2011 s. 46-56.
11
J. Galot. Święty Józef. Kraków 1997 s. 85-87.
9
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momentu, kiedy stanie się osobą dorosłą. W niedomaganiu ojcostwa można zauważyć dwie
tendencje, z jednej strony przytłaczający paternalizm, a z drugiej nieobecność posługi ojca12.
Św. Józef stał się wzorem wychowawcy, ponieważ był takim ojcem, który potrafił
opuścić swoje Dziecko, w znaczeniu pozytywnym, pozwalając Jezusowi stać się sobą, nie
przytłaczając Go. To on po czterdziestu dniach, ofiarował Go Bogu, prawdziwemu Ojcu, aby
wypełnić Prawo w geście oddania wszystkiego. Został ogołocony z władzy, która mogła być
zaborcza13. Należy także podkreślić, że w sensie negatywnym nigdy nie opuścił Jezusa, nie
zostawił Go samego. Stało się tak dzięki interwencji Boga, który polecił, poprzez Anioła, aby
przyjął Maryję, która była brzemienna, do siebie (por. Mt 1, 20). Przyjmując swoją Małżonkę,
przyjął równocześnie Jezusa i od tej chwili nigdy Go nie opuścił, lecz wiernie strzegł i bronił
przed wszelkim niebezpieczeństwem, żywił Go i ubierał. Stał się ojcem, który uczył i
wychowywał, który dawał przykład sumienności w wykonywaniu pracy, otwartości na
drugiego człowieka, a także ufności i posłuszeństwa wobec Boga14.
Jako chłopiec, Jezus, potrzebował pomocy innych osób, ponieważ dziecko nie jest w
stanie samo się o siebie zatroszczyć. Nic nie może małemu chłopcu zastąpić obecności i opieki
matki, która reprezentuje uczuciową stronę jego życia, ale także ojca, który zapewnia opiekę
materialną i ekonomiczną, niezbędną do wychowania i normalnego rozwoju. Św. Józef, jako
odpowiedzialna głowa Rodziny, musiał wykazać się niespotykaną przenikliwością i
roztropnością, aby Jezus, nawet w pierwszych latach swego ziemskiego życia, mógł spełnić
najwyższej wagi misję, powierzoną przez Ojca. Żaden fałszywy krok ani przeszkoda nie mogła
Go w owym posłannictwie powstrzymać i ograniczyć15.
Zadanie wychowania Jezusa było ułatwione przez Jego doskonałość wewnętrzną, która
wykluczała potrzebę poprawek. Józef miał popierać oraz zachęcać do rozwoju tych wartości,
którymi wykazywał się jego Syn, bez konieczności usuwania jakiegokolwiek błędu, gdyż te nie
miały miejsca. Zadanie wychowania wymagało jednak najwyższej doskonałości moralnej ze
strony wychowawcy. Musiał być przykładem godnym do naśladowania dla Tego, który był
świętością16.
W wymiarze duchowej wymiany, jaka zachodziła pomiędzy Józefem a Jezusem,
możemy odkryć rys osobowości św. Józefa. Na kartach Ewangelii Jezus objawia się jako pełen
miłości do Ojca Niebieskiego. Oczywiście był On bez wątpienia w sytuacji wyjątkowej
względem Ojca i sam mógł znaleźć najsłuszniejszą formę relacji z Nim, lecz możemy
przypuszczać, że zarówno Maryja, jak i Józef, mogli wywrzeć znaczny wpływ na owe
usposobienie. To, co obserwował u Józefa było ludzką formą odnoszenia się do Boga, do
wyrażania Mu swej czci, miłości oraz poddania się Jego woli wśród różnych okoliczności życia
codziennego. Nie trzeba było uczyć Jezusa miłości do Boga, jednak Józef mógł Go wprowadzić

12

A. Latoń. Św. Józef – patron na nasze czasy. Przedmowa. W: P. Kamza. Cień Józefa. Apokryf współczesny. Kalisz:
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Polskie Studium Józefologiczne 2003 s. 22-24.29-30.
13
Tamże s. 30.
14
M. J. Gądek. Opiekun Dzieciątka Jezus. Wybór pism o św. Józefie. Łódź 1999 s. 97.
15
Solimeo. Pójdźcie do Józefa... s. 47.
16
Galot. Święty Józef... s. 89.
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w ludzki sposób zwracania się do Ojca, oddawania Mu chwały i odnoszenia się do Niego w
konkretnych formach czci i nabożeństwa, ucząc Go także pobożności izraelskiej17.
Święty Józef, po Maryi, był człowiekiem najbardziej związanym z Jezusem. Jego
szczególna więź wynikała z wyjątkowej misji, której Bóg nie powierzył żadnemu innemu
świętemu18. W wychowaniu Bożego Syna odznaczał się wielką troską i miłością. Z pewnością
towarzyszyła mu także pokora i wrażliwość, ponieważ był świadomy, że Syn, nie jest jego
własnością, że pełni jedynie rolę służebną wobec Mesjasza, który wzrasta do wypełnienia
Swojej misji. Jego zadaniem jest Mu w tej misji pomóc, sumiennie wypełniając to, co do niego
należy. Dlatego jest on wzorem dla wszystkich wychowawców19.
2. Św. Józef jako wzór pracy
Praca człowieka, w zamyśle Boga, ma polegać na czynieniu sobie ziemi poddanej.
Należy jednak pamiętać o tym, że człowiek jest podmiotem pracy i ma panować nad ziemią,
ponieważ jako „obraz Boga” jest osobą uzdolnioną do planowego i celowego działania, a także
stanowienia o sobie i zmierzania do spełnienia siebie poprzez to, co wykonuje. Każda
wykonywana czynność ma służyć urzeczywistnianiu się człowieczeństwa, gdyż praca jest
dobrem człowieka. Poprzez nią nie tylko przekształca się przyrodę według potrzeb, ale
urzeczywistnia się siebie jako człowieka, a nawet poniekąd bardziej staje się człowiekiem.
Podmiotowy wymiar pracy warunkuje jej etyczną istotę, ponieważ pozostaje ona powiązana z
osobą – świadomą i wolną, która wykonuje określone czynności. Chrześcijaństwo od samego
początku dostrzega w pracy wielką wartość. Sam Chrystus część swojego życia na ziemi
poświęcił pracy fizycznej przy warsztacie św. Józefa. Ta okoliczność, napisał Jan Paweł II,
stanowi najwymowniejszą „ewangelię pracy”. O jej wartości nie stanowi rodzaj wykonywanej
czynności, ale podmiot, który ją wykonuje, a więc osoba20.
Praca rozwija i doskonali człowieka. Niezależnie od rangi społecznej każda praca
dobrze wykonana uświęca człowieka, wytwarza i kształtuje cnoty, pogłębia jego wartość oraz
stanowi przestrzeń lepszych warunków, które służą wychowaniu człowieka. Praca przynosi
korzyści nie tylko w postaci płacy, ale także kształtuje i rozwija rozum, wolę, uczucia, cnoty
moralne, oraz sprawności fizyczne i duchowe. Uczy poczucia obowiązku i sumienności,
opanowania siebie, punktualności oraz umacnia miłość bliźniego i cenne walory ludzkie,
ponieważ poprzez pracę człowiek łączy się z ludźmi21.
Praca stanowi podstawę kształtowania życia rodzinnego. Najpierw stanowi warunek do
założenia rodziny, ponieważ, aby ta mogła funkcjonować potrzebuje środków utrzymania –
nabywa się je właśnie poprzez pracę. Także proces wychowania jest przez nią warunkowany.
Każdy z członków rodziny pracując staje się bardziej człowiekiem. Rodzina jest wspólnotą,
która może istnieć dzięki pracy i jest zarazem pierwszą wewnętrzną szkołą pracy dla człowieka
(LE 10).
17

Tamże s. 89-90.
Solimeo. Pójdzie do Józefa... s. 50.
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Zob. Galot. Święty Józef... s. 88.
20
Jan Paweł II. Encyklika o pracy ludzkiej „Laborem exercens”. nr 6, 9 [dalej: LE].
21
J. Pater. Praca nad pracą. Duszpasterstwo ludzi pracy w Polsce. Studium pastoralne. Łódź 2001 s. 47-49.
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Obowiązek pracy zarobkowej oraz pracy w domu wynika z konieczności zaspokojenia
podstawowych potrzeb rodziny. Jest także wyrazem miłości i troski o najbliższych. Do
głównych wysiłków rodziców należy bowiem utrzymanie rodziny oraz wychowanie dzieci.
Zabiegają oni o wyżywienie, ubranie i schronienie, a także starają się zaradzić potrzebom
bardziej osobowym, takim jak: dbałość o wzajemną bliskość, akceptację, wzrost
odpowiedzialności oraz rozwój wartości duchowych. Taki wzrost nie jest możliwy, jeżeli miłość
rodzinna nie zostanie potwierdzona poprzez codzienny wysiłek22.
Przyglądając się św. Józefowi można zauważyć, że jest człowiekiem, który umiłował
pracę. Ikony prezentują go często jako trzymającego w dłoniach ciesielskie narzędzia. Tradycja
przekazuje jego obraz jako męża i ojca, który w pocie czoła pracuje na utrzymanie swojej
rodziny23. W Ewangelii spotykamy się z określaniem Jezusa jako Syna cieśli z Nazaretu (por. Mt
13,55) bądź po prostu cieśli (Mk 6, 3). W sposób pośredni dowiadujemy się więc, czym
zajmował się św. Józef. Źródła te wskazują, że praca, którą wykonywał prawny ojciec Jezusa,
charakteryzowała go wśród ówczesnego społeczeństwa. Św. Józef czczony jest w Kościele jako
wzór i patron ludzi pracy czego dowodem jest odrębne wspomnienie św. Józefa Robotnika
obchodzone 1. maja w kalendarzu liturgicznym24. Papież Benedykt XVI zachęcał wszystkich,
aby na wzór św. Józefa potrafili doceniać piękno prostego i pracowitego życia25. Jan Paweł II
zawierzył jego opiece zwłaszcza ludzi młodych przygotowujących się do zawodu, który będą
wykonywać w przyszłości, a także bezrobotnych i cierpiących z powodu kryzysu na rynku
pracy26.
Informacje odnośnie zawodu św. Józefa możemy znaleźć w Ewangelii, w dawnych
wypowiedziach, a także w apokryfach. Św. Justyn, męczennik, napisał o Jezusie, który przybył
nad Jordan, a o którym ludzie mniemali, że jest synem cieśli – Józefa, że przebywając wśród
ludzi wykonywał prace, pługi i jarzma ucząc przy tym symbolów sprawiedliwości i życia
pracowitego. Jest to najwcześniejsze świadectwo pozaewangeliczne. Św. Justyn urodził się
około roku 100 po Chrystusie, a jego dziadkowie mogli mu opowiedzieć o tym, co sami
widzieli. Jego świadectwa są rzetelne, stąd jest to źródło wiarygodne. Do głównych
obowiązków ojca w Izraelu należało zapewnienie synowi wykształcenia. Najczęściej synowie
robili to, czego nauczyli ich ojcowie, a więc na podstawie tego, co robił Jezus, zgodnie z
opisem św. Justyna, można przyjąć, że św. Józef był cieślą27. Jan Paweł II naucza, że
„poddanie” Jezusa w Nazarecie bywa również rozumiane jako uczestniczenie w pracy Józefa28.
22

Tamże s. 50.
A. Łach. Prawdziwy mężczyzna. W: http://www.swietyjozef.kalisz.pl/?dzial=BibliotekaSwJozefa&id=86 [dostęp:
11.03.2016 r.].
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Ba. Święty Józef, Rzemieślnik. W: http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/05-01a.php3 [dostęp:
11.03.2016 r.].
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Benedykt XVI. Życie piękne w pokorze i ukryciu. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 19 marca 2006. W:
http://www.swietyjozef.kalisz.pl/?dzial=BibliotekaSwJozefa&id=104 [dostęp: 11.03.2016 r.].
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Jan Paweł II. Św. Józef – wzór dla ludzi pracy. Audiencja generalna, 19 marca 2003. W:
http://www.swietyjozef.kalisz.pl/?dzial=BibliotekaSwJozefa&id=14 [dostęp:11.03.2016 r.].
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K. Stock. Orędownik wszystkich robotników. W: http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed20
0411&nr=44 [dostęp: 13.04.2012 r].
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Jan Paweł II. Posynodalna adhortacja apostolska Jana Pawła II o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu
Chrystusa i Kościoła „Redemptoris Custos” nr 22 [dalej: RC].
23

ISSN 2450-7318

52

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

Jednak nie jest do końca pewne czy użyta terminologia jest właściwa. Słowo, które
zostało użyte w Ewangelii do określenia zawodu ojca Jezusa, tłumaczone potocznie jako cieśla,
ma znaczenie raczej takie, jak polski wyraz „rzemieślnik”. Bardziej należy się skłonić ku temu
drugiemu pojęciu, że św. Józef był rzemieślnikiem. Jednak warto zaznaczyć, że zajmował się
przede wszystkim obróbką drewna. Budował domy – te zaś dachy miały z drzewa, a ściany
całe z kamienia lub gliny. Prawdopodobnie świadczył także usługi rękodzielnicze. Słowo cieśla
może też oznaczać kogoś, kto produkuje belki, drzwi, okna, łóżka, kufry, krzesła oraz inne
przedmioty. Mówiąc zatem o ciesielstwie św. Józefa, należy je rozumieć bardzo szeroko,
włączając w nie także budownictwo29.
Gdy mieszkańcy Nazaretu spotykali na ulicy Jezusa, mówili: „To jest Syn cieśli” (Mt 13,
55), być może, już po śmierci św. Józefa, mówili „To cieśla” (Mk 6, 3). Prawdopodobnie św.
Józef był jedynym cieślą w mieście skoro wystarczyło powiedzieć czym się zajmuje i wszyscy
wiedzieli o kogo chodzi30. Wydaje się, że ten zawód nie cieszył się uznaniem wśród
mieszkańców, ponieważ powoływano się na niego, aby odeprzeć mesjańską tożsamość
Jezusa. O zawodzie tym mówiono raczej z pewnym lekceważeniem. Jednak dzięki temu
odsłania się znaczenie jakie Bóg przypisał do pracy człowieka – tej najprostszej i najbardziej
pospolitej. Poprzez pracę fizyczną Jezusa i Józefa, Bóg dokonuje niejako zabiegu rehabilitacji
tego rodzaju pracy, która była szczególnie narażona na lekceważenie i pogardę. Sugeruje
delikatnie to, że wartość w Jego oczach ma nie to, co się robi, ale to z jakim usposobieniem
człowiek podejmuje się konkretnej pracy31.
W Nazarecie, w domu Józefa Rzemieślnika, także w jego pracy, najważniejszy był Bóg.
Stawia Go na pierwszym miejscu a wraz z Nim Jezusa – Jego Syna. Bóg był dla niego racją i
decyzją działania, gdyż wiedział, że bez Boga człowiek sam sobie nie poradzi, co więcej – nie
zrozumie siebie i swojego posłannictwa. Wiedział także, że Jahwe jest fundamentem
wszelkiego ładu i porządku32.
Św. Józef jako „mąż sprawiedliwy” – jak nazwał go Ewangelista Mateusz, swoją
postawą naucza, że podczas pracy należy być mężem z wszelkimi zaletami męskiej woli, a więc
należy być w niej wytrwałym, pokonującym wszelkie trudności. Trzeba wykazać się stałością i
uczciwością, nie zaniedbując przy tym praw Bożych. Należy raczej być gotowym do przyjęcia
cierpienia i prześladowania dla sprawiedliwości (Mt 5, 10). Wszelkie podjęte prace i wysiłki
muszą być zgodne z wolą Bożą. Co więcej, nie należy pokładać ufności we własnych siłach i
zdrowiu, ale raczej zachować pełnię nadziei w Bożej pomocy. Św. Józef stanowi wzór
otwartości na ludzkie potrzeby, daje czerpać z obfitości swojego stołu – służy pomocą szerszej
społeczności zarówno w wyrabianiu dla nich potrzebnych przedmiotów, jak też przyjmując i
wychowując Syna Bożego, który stał się Chlebem Żywym, aby nakarmić wszystkich głodnych

29

F. L. Filas. Święty Józef. Człowiek Jezusowi najbliższy. Kraków 1979 s. 31.
D. Foucher. Józef z Nazaretu, nasz ojciec. Kalisz 2002 s. 210.
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Galot. Święty Józef... s. 97-100.
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S. Napierała. Idźcie do Józefa - Homilia Biskupa Kaliskiego do uczestników VII Ogólnopolskiej Pielgrzymki
Robotników do Świętego Józefa, 1.05.1999. W: http://www.swietyjozef.kalisz.pl/?dzial=HomilieBiskupa&id=6
[dostęp: 11.03.2016 r.].
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na ziemi33. Jego gotowość do pomocy innym, zaspokajania ich potrzeb, była z pewnością
następstwem gotowości pełnienia woli Pana34.
Praca św. Józefa była służbą. Przede wszystkim służył Bożemu planowi Zbawienia.
Czynił to poprzez usługiwanie Jezusowi, Zbawicielowi świata, jako ojciec. Służył także św.
Rodzinie swoją fachowością. Dbał o to, co było potrzebne jego Dziecku oraz Małżonce. Jego
praca była źródłem Ich utrzymania. Zabiegał o dach nad głową i pożywienie dla Nich. Stwarzał
klimat ciepła i bezpieczeństwa, tak, aby Chrystus mógł się rozwijać, dojrzewać w latach i
mądrości, w łasce u Boga i ludzi35.
Ważną rolę w procesie wychowania i wzrastania Jezusa pełniła cnota pracowitości jego
ziemskiego ojca, właśnie dlatego, że niesie dobro człowiekowi. Praca św. Józefa dzięki stałemu
usposobieniu, z jakim była wykonywana posiadała w oczach Bożych niezwykłą wartość. Patron
ludzi pracy dowodzi, że aby być dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa nie trzeba
robić rzeczy wielkich, ale wystarczy posiąść zwyczajne cnoty ludzkie. Jako ziemski ojciec Jezusa
wykonywał swoją pracę sumiennie, wkładał w nią całą swoją miłość, ponieważ pracował na
pożywienie i utrzymanie Maryi i Jezusa. Troszczył się o to, aby jego praca była dobrze
wykonana, gdyż była ona hołdem, który składał Bogu. Swoim przykładem uczył Jezusa solidnej
pracy. Chrystus zaś udowodnił, że praca może być środkiem Odkupienia i Zbawienia. Można
zaryzykować stwierdzenie, że nauczył się tego od św. Józefa36.
Św. Józef, poprzez wspólne działanie z Jezusem w swoim warsztacie, przybliżył ludzką
pracę do tajemnicy Odkupienia. Dzięki niej człowiek ma przybliżać się do Boga – Stwórcy i
Odkupiciela, a także uczestniczyć w Jego zbawczych zamiarach wobec człowieka i świata oraz
pogłębiać w swoim życiu relację z Jezusem, tak, aby ostatecznie uświęcić życie rodzinne (RC
22, 24).
***
Wielu mężczyzn i ojców zatroskanych o dobro swojej rodziny, żony i dzieci, poszukuje
wskazówek jak dobrze pełnić swoje powołanie. Czują potrzebę odnalezienia wzoru do
naśladowania, a także kogoś, kto poprowadzi ich przez trud codziennych sytuacji życia
rodzinnego. Kościół nigdy nie pozostawia swoich członków bez odpowiedzi na ich potrzeby.
Poprzez beatyfikacje i kanonizacje różnych osób podaje nam wzory, które możemy i
powinniśmy naśladować. Ważnym aspektem życia Kościoła jest troska o rodziny, dlatego
również mężczyźni odnajdą tu dla siebie właściwą pomoc37.
W pracy została podjęta próba ukazania postaci św. Józefa, męża Najświętszej
Dziewicy Maryi, a zarazem przybranego ojca Jezusa Chrystusa, jako wzoru godnego
33

Gądek. Opiekun Dzieciątka Jezus s. 131-132.
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naśladowania dla mężów i ojców. Jego postać staje się przykładem dla mężczyzn w obszarze
wychowawczej roli, gdzie ojciec wywiera rzeczywisty wpływ na zachowanie swych dzieci i
kształtuje ich sposób przeżywania rzeczywistości, a także umożliwia odkrycie ich własnej misji
w świecie, czyli Bożego zamysłu względem nich samych. Czyni to przez słowo, zarówno
zachęty jak i napomnienia, ale nade wszystko przez przykład swojego życia. Inną ważną rolą
ojca jest ukazanie wartości i właściwego stosunku do ludzkiej pracy, przez którą człowiek,
oprócz tego, że zdobywa środki na utrzymanie, ma możliwość stawać się w pełni człowiekiem i
realizować zamysł Stwórcy w czynieniu sobie ziemi poddanej. Jest ona wyrazem miłości i
aktywnego zaangażowania w życie swej rodziny. Św. Józef ukazuje, że codzienne
podejmowanie pracy ze względu na innych, w poczuciu odpowiedzialności oraz w
zjednoczeniu z Bogiem, staje się szczególnym środkiem uświęcenia. Warto się tego zadania
podjąć, bo pozwala ono czuć się spełnionym i szczęśliwym oraz bez zbędnego zamętu
bezpiecznie zmierzać ku otrzymaniu nagrody wiecznej.
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Streszczenie
W kształtowaniu dojrzałej osobowości człowieka istotną i najważniejszą rolę odgrywa
rodzina. Rodzice są pierwszymi wychowawcami i nauczycielami dziecka. Rola każdego
z rodziców jest nie do zastąpienia przez jakiegokolwiek innego członka rodziny czy instytucje.
Ojciec jest gwarantem stabilności i poczucia bezpieczeństwa. Wzorem ojcostwa godnego
naśladowania jest św. Józef, mąż Najświętszej Dziewicy Maryi i przybrany ojciec Jezusa
Chrystusa. Przez przykład własnego życia wpływał na zachowanie swojego przybranego Syna,
na postrzeganie przez Niego świata oraz na dorastanie do podjęcia własnej misji, jaką zlecił
Mu Bóg Ojciec. Zaprawiając Go w zawodzie cieśli, uczył nie tylko konkretnej pracy i
związanych z nią umiejętności, ale także pokazał, że praca jest troską o drugiego człowieka i
troską o uświęcenie własne, a także tych najbliższych.
Słowa kluczowe: św. Józef, przybrany ojciec Syna Bożego, wzór ojca, ojciec
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Mateusz Podlecki

Przekaz i służba, czyli kultura spotkania w orędziach papieża
Franciszka na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Papież Franciszek w nauczaniu dużo miejsca poświęca sprawom społecznym. Na
kanwie jego wypowiedzi możemy stwierdzić, że jest on doskonałym obserwatorem
otaczającej nas rzeczywistości, stawiając w jej centrum człowieka i jego dobro. Do świata
podchodzi z ogromną dozą realizmu i zdrowego rozsądku wspartego wiarą oraz
Chrystusowym przesłaniem miłości. Dostrzega jego zalety i szanse, jakie stwarza, ale nie stroni
od krytycznego spojrzenia na zjawiska prowadzące do antropologicznej degradacji, która
objawia się próbami pozbawienia człowieka jego godności i wartości. Papieża nie
charakteryzuje przy tym naiwność, choć tak jest często odbierany. Do swego opisu realiów
współczesności Franciszek używa dwóch antynomijnych kategorii. Są nimi pojęcia kultury
odrzucenia oraz kultury spotkania, które pojawiają się zarówno w papieskich przemówieniach,
jak i w tekstach doktrynalnych. Kultura spotkania to nie tylko alternatywa i lek na szerzącą się
kulturę odrzucenia. To także swoiste słowo-klucz dla całego jego pontyfikatu, bez którego nie
będziemy w stanie zrozumieć niektórych z jego gestów, decyzji czy słów.
Ojciec Święty świadom jest także wpływu, jaki na społeczeństwo mają mass media. Nie
są one już tylko przekazicielem informacji czy dostarczycielem rozrywki, ale w oparciu o nie
często podejmujemy swoje decyzje i kształtujemy swój światopogląd. Żyjemy w świecie
komunikacyjnego oraz informacyjnego chaosu; potrzeba jest nam jasnego i klarownego
przekazu.
Poprzednicy Franciszka przez lata publikowali Orędzia na Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu. Poruszali w nich ważne w danym momencie historii kwestie, które
związane były też ze światem mediów masowych. Franciszek również idzie tą drogą, jednak
czy w tych Orędziach obecna jest kultura spotkania? Niniejszy artykuł będzie próbą
odpowiedzi na to pytanie. Autor postara się jej udzielić dzięki analizie tekstów orędzi papieża
Franciszka.
1. Kultura odrzucenia a kultura spotkania
Papież dostrzega, że świat i każdy człowiek trawiony jest przeróżnymi problemami,
które dotykają praktycznie każdej sfery jego egzystencji. Świat nie wydaje się już przyjaznym
człowiekowi miejscem, upadają więzy społeczne, popadamy w indywidualizm, przestajemy
dostrzegać drugiego człowieka, nie mówiąc o jego trudnościach czy potrzebach. Wszystko to
wiąże się z postępującą globalizacją, która nastawiona jest w głównej mierze na materialny
oraz ekonomiczny wymiar ludzkiego istnienia. Z tym także powiązane są głębokie przemiany
społeczne, kulturowe i obyczajowe, które zamiast doceniać wartość oraz godność osoby,
prowadzą do jej deprecjonowania, a także stopniowej degradacji. Jak stwierdza Franciszek
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„samego człowieka uważa się za dobro konsumpcyjne, którego można użyć, a potem
wyrzucić”1. Papież wprost mówi o chorobie kultury, trawiącej nasze życie duchowe. Przenika
nas ona do głębi, zarażając nawet tak podstawowe wartości, jak prawda, dobro oraz
sprawiedliwość2. Franciszek zwraca uwagę na fakt, że ludzkość nie znalazła jeszcze lekarstwa
na m.in.: problem głodu, braku pracy, ubóstwa, prostytucji, wykluczenia społecznego, kultu
pieniądza, dyskryminacji czy wyzysku. Z całą pewnością nie są to wszystkie bolączki, z jakimi
borykamy się od lat. Papież te wszystkie zjawiska zbiera i określa jednym mianem – kultura
odrzucenia. Pojęcia tego użył po raz pierwszy w swym programowym dokumencie, w
adhortacji apostolskiej, Evangelii Gaudium. W numerze 53 czytamy: „dzisiaj wszystko poddane
jest prawom rywalizacji i prawu silniejszego, gdzie możny pożera słabszego. W następstwie tej
sytuacji wielkie masy ludności są wykluczone i marginalizowane”3. W wielu miejscach wyraża
się jeszcze inaczej nazywając je także kulturą fragmentu, odrzutu4, degradacji5 czy globalizacją
obojętności6. Papież dostrzega w nich coś więcej niż tylko widoczne zło oddziałujące na
społeczność ludzką. Franciszek uważa, iż skutki tego zjawiska dotykają wnętrza każdego z nas.
Postępujący egoizm i chorobliwy indywidualizm prowadzą do społecznego zobojętnienia na
potrzeby innych, sprawiają, że nie widzimy się już wzajemnie, nie mówiąc już o dostrzeganiu
naszych problemów czy trudów życia. To wszystko prowadzi z kolei do instrumentalnego
traktowania osoby, która staje się jedynie środkiem do osiągnięcia celu. Sami daliśmy
początek kulturze odrzucenia, którą obecnie wprost się promuje7. Franciszek nie boi się
używać dosadnych stwierdzeń określających to niepokojące zjawisko: „nie chodzi już po
prostu o zjawisko wyzysku i ucisku, ale o coś nowego: przez wykluczenie dotyka się samego
korzenia przynależności do społeczeństwa, w którym człowiek żyje, jako że nie jest w nim na
samym dole, na peryferiach, lub bez władzy, ale jest poza nim. Wykluczeni są nie tyle
wyzyskiwani, ale są odrzucani, są niepotrzebnymi resztkami”8. Franciszek podkreśla, że
straciliśmy poczucie braterskiej odpowiedzialności: popadliśmy w hipokryzję kapłana i lewity z
przypowieści o miłosiernym Samarytaninie: idziemy w swoją stronę, bo to nie nasza sprawa –
wszak lepiej ominąć konającego9.
Papież stoi na straży sprawiedliwości społecznej i nie godzi się na obecny stan
stosunków społecznych, które zamiast łączyć – dzielą, zamiast prowadzić do rozwoju –
potęgują dysproporcje i przepaść ekonomiczną, a także egzystencjalną. Odwołując się do

1

Franciszek. Adhortacja apostolska „Evangelii Gaudium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie” nr 53.
[dalej: EG i odpowiedni numer].
2
D. Fares. Papież Franciszek o kulturze spotkania. Kraków 2014 s 46.
3
EG 53.
4
D. Fares. Papież Franciszek... s. 79.
5
Franciszek. Przemówienie w afrykańskiej siedzibie ONZ. W: http://papiez.wiara.pl/doc/2844605.Nie-dlaglobalizacji-obojetnosci-i-kultury-odrzucenia. [dostęp: 13.01.2016 r.].
6
Franciszek. Przemówienie do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu.
W:
http://papiez.wiara.pl/doc/2259204.Zycze-aby-Europa-odnalazla-mlodosc-ducha. [dostęp: 2.12.2015 r.].
7
Zob. EG 53.
8
Tamże.
9
R. Nęcek. Wybrane kwestie z nauki społecznej papieża Franciszka. Od kapłaństwa do społeczeństwa. Kraków
2014 s. 74.

ISSN 2450-7318

58

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

swego poprzednika, Benedykta XVI, Franciszek stwierdza, że globalizacja zbliża nas, ale nie
czyni nas braćmi.
Zdaniem Ojca Świętego, kryzys, jaki przechodzi obecna kultura, jest także kryzysem
wartości, a w szczególności prawdy. Nie dostrzegamy prawdy o sobie, nie dostrzegamy
prawdy o otaczającej nas rzeczywistości. Coraz wyraźniej dostrzegalny jest fakt, że „każdy
chce posiadać własną prawdę subiektywną, co utrudnia obywatelom pragnienie uczestnictwa
we wspólnym projekcie, wykraczającym poza osobiste interesy i pragnienia”10. Postrzegamy i
oceniamy siebie według paradygmatu odpowiadającemu raczej temu, jakimi staramy się lub
pragniemy być, niż temu, jacy jesteśmy w rzeczywistości. Nie jesteśmy w stanie dostrzec
szerszych horyzontów, które w pewnym sensie zmuszałyby nas do wyjścia z siebie i dotarcia
do drugiej osoby11. Franciszek mówi o postmodernistycznym i zglobalizowanym
indywidualizmie, który „sprzyja stylowi życia osłabiającego wzrost i stabilność więzi między
osobami i deformuje więzi rodzinne”12.
Do przyczyn szerzenia się kultury odrzucenia, Ojciec Święty dodaje także stopniową
laicyzację i świadomie przeprowadzaną sekularyzację, relatywizm moralny, a co za tym idzie
także deformację moralności oraz osłabienie poczucia grzechu, tak indywidualnego, jak i
społecznego.
Jak zatem radzić sobie z postępującą kulturą odrzucenia? Potrzeba prawdziwego
sprzeciwu i twórczej alternatywy, dzięki którym świat obudzi się z duchowego marazmu.
Franciszek stwierdza radykalnie, że „albo postawimy na kulturę spotkania, albo przegramy”13.
Tego kryzysu nie sposób pokonać tylko dzięki powrotom do wartości, którym hołdowaliśmy
wcześniej. Potrzebna jest nowa jakość życia, swoista duchowa pełnia, dzięki której będziemy
w stanie przejść ponad nim, przekroczyć go i dać początek nowej kulturze. Do tego potrzeba
ogromnej odwagi oraz kreatywności, które wyrwą nas z inercji i pomogą nam wyjść poza
siebie, wyjść na spotkanie.
Franciszek wzywa wszystkich do budowania kultury spotkania. Ta koncepcja zmian
otaczającego nas świata w myśli Ojca Świętego, zwana jest także globalizacją nadziei14 czy
kulturą komunii15. Kultura spotkania ma prowadzić człowieka na wyżyny jego egzystencji
indywidualnej oraz społecznej. W drugim człowieku widzimy konkurenta, rywala, a ma on stać
się dla nas bliźnim, a nawet więcej – ma być naszym bratem.
Papież jasno określa ramy i założenia kultury spotkania: „drugi ma mi wiele do
zaoferowania; muszę podchodzić do niego w postawie otwartości i słuchania, bez żadnych
uprzedzeń. To znaczy, że nie mogę myśleć, iż skoro ma odmienne od moich poglądy albo jest
ateistą, to nic nie może wnieść do mojego życia. To nie tak. Każdy człowiek może wnieść coś
10

EG 61.
Zob. J. M. Bergoglio. Prawdziwa władza jest służbą. Tłum. A. Fijałkowska – Żydok. Kraków 2013 s. 91.
12
EG 67.
13
F. Ambrogetti. S. Rubin. Jezuita papież Franciszek. Wywiad rzeka z Jorge Bergoglio. Tłum. A. Fijałkowska-Żydok.
Kraków 2013 s. 126.
14
Franciszek. Przemówienie w czasie spotkania z uczestnikami II Światowego Spotkania Ruchów Ludowych w
Santa de la Sierra. W: http://papiez.wiara.pl/doc/2583915.Globalizacja-nadziei-zamiast-globalizacji-wykluczenia
[dostęp: 3.12.2015 r.].
15
J. M. Bergoglio. Wychowanie i pasja. O wychowaniu chrześcijańskim. Tłum. L. Wrona. Kraków 2013 s. 16.
11
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do naszego życia i każdy może coś od nas otrzymać. Uprzedzenia stanowią jakby mur, który
uniemożliwia nam spotkanie”16.
Mogą rodzić się wątpliwości i pytania dotyczące wprowadzania kultury spotkania w
nasze życie. Wydaje się, że te założenia nie są możliwe do zrealizowania. Jeśli jednak jest
inaczej, to co mamy czynić, by budować kulturę spotkania wszędzie tam, gdzie przebywamy,
w naszej codzienności? Według Franciszka pierwszym spotkaniem, do którego jesteśmy
zaproszeni to spotkanie z Bogiem, które dokonuje się na modlitwie i w sakramentach. To
właśnie w tych momentach możemy być na nowo dotknięci Jego miłością miłosierną.
Będziemy mogli doświadczyć Jego bliskości, której pragnie dla każdego człowieka. Chrystus
jawi się jako wzór wychodzenia na spotkanie z nami. On, Bóg, wcielił się17, przyjął ludzkie ciało,
by przebywać wśród ludzi. Został z nami w Sakramencie Ołtarza i daje Siebie na prawdziwy
pokarm. Wszystko z miłości, która pragnie prawdziwej relacji i bliskości. Tylko, gdy karmimy
się spotkaniem z Nim możemy patrzeć na siebie samych i drugiego człowieka tak, jak Chrystus
patrzy na nas. To natomiast pozwala nam porzucić własne egoizmy i jednocześnie rodzi w nas
konieczność dzielenia się tymi owocami, konieczność wyjścia do braci. Pierwsze spotkanie ma
zatem charakter wertykalny, skierowany na wzajemną relację „ja – Bóg”, drugie zaś ma
wymiar horyzontalny, gdyż rozciąga się na wszystkich wokół. Co najważniejsze, bez zażyłej
relacji z Chrystusem, nie będziemy w stanie kształtować prawdziwych relacji społecznych.
2. Komunikacja niezbędna
niezbędna do spotkania z bliźnim
W przekazie Franciszka często możemy dostrzec pewne słowa klucze, wokół których
buduje swoje przesłanie. Prymarne znaczenie mają tu takie pojęcia, jak spotkanie, wyjście,
dialog, rozmowa. Wszystkie one ściśle związane są z komunikacją, która w kontekście kultury
spotkania, jawi się jako niezbędna. Ojciec Święty stwierdza, że „nie da zbudować się kultury
spotkania bez zwrócenia uwagi na komunikację międzyludzką, którą w sposób szczególny
zniekształcają, a nawet niszczą: dezinformacja, zniesławienie i oszczerstwa, sprzyjające
tworzeniu się „psychologii podwórka”. Franciszek zdaje sobie sprawę z tego, że przywrócenie
wiarygodności ludzkiej komunikacji jest hamowane tajemnicą grzechu i niestałością ludzką.
Dlatego zwracając uwagę na słowa prawdziwe i próżne, postuluje kształtowanie zdolności
komunikowania myśli i uczuć”18.
Jeszcze jako kardynał, Franciszek w czasie konferencji wygłoszonej w czasie XII Dni
Duszpasterstwa Społecznego, dnia 19 września 2009 r. stwierdził, że dla budowania kultury
spotkania podstawowym narzędziem jest dialog, który zakłada nie tylko słyszenie, ale zdolność
słuchania. Taki dialog zawsze owocuje twórczą i bogatą syntezą. Zdaniem papieża,
niebezpieczne i jałowe dla kultury spotkania są monologi, które dążą tylko do ujednolicenia
słowa i myśli, co w konsekwencji może prowadzić do swoistego autyzmu intelektu i uczuć19.
16

Tamże s. 126-127.
Zob. Franciszek. Przemówienie do Komitetu Koordynacyjnego Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów
(CELAM) W: http://papiez.wiara.pl/doc/1644704.Kosciol-ma-sluzyc. [dostęp: 13.01.2016 r.].
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M. Sztaba. Uczmy się od Franciszka „kultury spotkania”. W: http://www.niedziela.pl/artykul/15987/Uczmy-sieod-Franciszka-%E2%80%9Ekultury [dostęp: 22.03.2016 r.].
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Kultura spotkania domaga się prowadzenia dialogu społecznego, przy równoczesnym
wsłuchiwaniu się w głos młodych ludzi i osób starszych. Możliwe, że dlatego Franciszek
napisał, że „musimy uczyć się sztuki słuchania, która jest czymś więcej niż tylko słyszeniem. W
komunikacji z drugim człowiekiem pierwszą sprawą jest zdolność serca umożliwiająca bliskość,
bez której nie ma prawdziwego spotkania duchowego. Słuchanie pomaga nam dostrzec gest
oraz stosowne słowo, które podważą naszą spokojną pozycję obserwatorów. Jedynie
wychodząc od tego słuchania, pełnego szacunku i zdolnego do współczucia, można znaleźć
drogi do autentycznego rozwoju, można rozbudzić pragnienie ideału chrześcijańskiego”20.
Jeszcze ważniejsze w tym kontekście jawi się wysłuchanie. Słuchanie dotyczy dziedziny
informacji, natomiast wysłuchanie odwołuje się do komunikacji i wymaga bliskości.
Wysłuchanie pozwala nam przyjąć właściwą postawę, opuszczając spokojną kondycję widzów,
użytkowników, konsumentów. Wysłuchanie oznacza również zdolność dzielenia się pytaniami
i wątpliwościami, przemierzenie drogi obok siebie, wyzwolenie się z wszelkiej pyszałkowatości
wszechmocy, a także pokorne oddanie swoich umiejętności oraz darów na służbę dobra
wspólnego21.
3. Przekaz w służbie kultury spotkania
Kultura spotkania jest motywem przewodnim i programem pontyfikatu Franciszka.
Możemy się zastanawiać, jaka w nim jest rola środków społecznego przekazu. Ojciec Święty
jasno to sprecyzował w Orędziu na 48. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Tytuł
pierwszego orędzia papieża Franciszka jest niezwykle wymowny i w pewnym sensie ukazuje
nam jego wizję mediów. Brzmi on mianowicie: „Przekaz w służbie autentycznej kultury
spotkania”.
Papież na początku ukazuje obraz współczesnej rzeczywistości, który jest efektem jego
refleksji oraz szczególnego rozeznania kulturowego22. Jawi się on jako przesiąknięty kulturą
odrzucenia, choć to pojęcie nie zostało użyte wprost. To świat pełen dysonansów i przepaści
ekonomicznych; świat, który cierpi z powodu wielu form wykluczenia, marginalizacji i
ubóstwa, a także z powodu konfliktów, w których łączą się przyczyny ekonomiczne,
polityczne, ideologiczne, a także religijne23.
Trudno wyobrazić sobie życie bez mediów. Mają one zarówno wady i zalety. Z jednej
strony mogą nam pomóc, byśmy poczuli się bliżej siebie nawzajem, pomagając nam dostrzec
jedność rodziny ludzkiej24, co z kolei może pobudzić nas do solidarności, a w konsekwencji do
realnego zaangażowania w działania na rzecz poprawy godności życia naszych braci. To
właśnie szczera komunikacja pozwala nam przekraczać własne granice i zbliżać się do siebie
nawzajem, a przez to poznawać. Jak zaznacza papież, kultura spotkania wymaga
20
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Franciszek. Orędzie na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W: http://www.paulus.org.pl
/display,217.html. [dostęp: 23.03.2016 r.]. [dalej: 50. Orędzie].
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zaangażowania obu stron, co wiąże się także z rozwijaniem w sobie umiejętności nie tylko
dawania, ale również przyjmowania daru od bliźniego. Franciszek w tym miejscu dostrzega
ogromną rolę i wkład internetu i mediów społecznościowych, które dają obecnie dodatkową
przestrzeń i możliwości do spotykania się ze sobą. Nie zastąpią one żywego kontaktu z
człowiekiem, ale Franciszek nie boi się nazywać ich Bożym darem25. E-maile, sms-y, sieci
społecznościowe, czaty mogą być w pełni ludzkimi formami komunikacji, stwierdza Ojciec
Święty, gdyż to nie technologia określa, czy komunikacja jest autentyczna, czy też nie.
Naczelne miejsce zajmuje tutaj serce człowieka i jego zdolność do dobrego wykorzystania
środków, jakimi dysponuje. Sieci społecznościowe mogą ułatwiać relacje i promować dobro
społeczeństwa, ale mogą również prowadzić do dalszych antagonizmów i podziałów między
ludźmi. Środowisko cyfrowe jest placem, miejscem spotkań, gdzie można wyrazić sobie
serdeczność, albo zadać rany. Dostęp do sieci cyfrowych wiąże się z odpowiedzialnością za
bliźniego, którego nie widzimy, ale który jest realny i posiada swoją godność, wobec której nie
wolno przechodzić obojętnie. Sieć może być dobrze używana, aby spowodować rozwój
społeczeństwa. Franciszek zachęca nas myślenia o społeczności ludzkiej nie jako o przestrzeni,
w której obcy rywalizują i starają się dominować, ale raczej jako o domu lub rodzinie, gdzie
drzwi są zawsze otwarte26
Jak komunikacja może pomóc w budowaniu kultury spotkania? Co oznacza spotkanie
w perspektywie Ewangelii? Jak pośród świata i grzechu naprawdę być blisko innych? Te i inne
wątpliwości, które nurtują Franciszka, powinny trapić także nas. Ojciec Święty zawarł je w
ewangelicznym pytaniu skierowanym do Jezusa: A kto jest moim bliźnim? (Łk 10, 29).
Wszystko zależy od odnalezienia na nie odpowiedzi. Papież zwraca szczególną uwagę na
kategorię bliskości w komunikacji. Na podstawie biblijnej historii o Samarytaninie, Franciszek
stwierdza, że bliźnim jest ten, kto przekazuje. Wydarzenie Chrystusa całkowicie odwraca
ludzką perspektywę: nie chodzi o rozpoznanie innego jako podobnego do mnie, ale o moją
zdolność uczynienia siebie podobnym do drugiego. Przekazywanie oznacza więc, według
Franciszka, uświadomienie sobie, że jesteśmy ludźmi, Bożymi dziećmi. Ojciec Święty nawołuje
jednocześnie, że świat mediów nie może zapominać o trosce o każdego człowieka. Jak dalej
stwierdza – jest on wezwany do wyrażania czułości.
Papież zwraca uwagę na niebezpieczeństwo alienacji człowieka, który przez media
może być odciągnięty od realnego spotkania z człowiekiem, z jego historią, problemami i
radościami. Nawołuje jednocześnie, że świat mediów nie może zapominać o trosce o każdego
człowieka. Jak stwierdza – jest on wezwany do wyrażania czułości27.
Współczesny świat to królestwo informacji, którymi bombardowani jesteśmy z każdej
strony, o każdej porze dnia i nocy. W tym natłoku trudno znaleźć czas na spokojną i
pogłębioną refleksję nad nimi, bardzo łatwo jednak zagubić się w tym informacyjnym chaosie.
Zachęcani jesteśmy raczej do konsumpcji informacji niż do jej krytycznej selekcji. Franciszek
dostrzega niewątpliwe bogactwo technologicznego rozwoju i ułatwionego dostępu do
25
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różnych kanałów medialnych, jednocześnie zwracając uwagę na kilka niebezpieczeństw.
Istnieje zagrożenie, że możemy się zamknąć w pewnej sferze informacji, które odpowiadają
jedynie naszym oczekiwaniom i naszym ideom, albo określonym interesom politycznym i
gospodarczym. Środowisko komunikacyjne może nam pomóc w rozwoju, lub przeciwnie
prowadzić do dezorientacji28. Chcemy być na bieżąco z najnowszymi informacjami czy
nowinkami, co naraża nas na niebezpieczeństwo odizolowania się od naszych bliskich –
wszystko z pogoni za nowościami. Na drugim skraju tego zjawiska są ludzie, którzy nie mają
dostępu do mediów. Narażeni są oni z tego powodu na społeczną stygmatyzację,
upokorzenie, a także wykluczenie.
W ostatnim orędziu, które ukazało się w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, Franciszek
ukazuje ścisłą korelację komunikacji i miłosierdzia. Punktem wspólnym obu tych pojęć stanowi
właśnie spotkanie z drugim człowiekiem. Ojciec Święty zwraca szczególną uwagę na język i
sposób naszego komunikowania. To, co mówimy i jak mówimy, każde słowo i każdy gest
powinien móc wyrazić współczucie, czułą troskę i przebaczenie Boga dla wszystkich. Papież
jasno stwierdza, że miłość ze swej natury jest komunikacją, ponieważ prowadzi do otwarcia
się na bliźniego, a nie do izolacji29. Jako chrześcijanie wezwani jesteśmy do tworzenia komunii
w swoim otoczeniu, dlatego nasze słowa i działania powinny pomóc wyjść z zaklętego kręgu
potępień i zemsty.
4. Media szansą dla Kościoła i rodziny
Idąc śladem swoich poprzedników, Franciszek w świecie mediów dostrzega ogromną
szansę na dotarcie z orędziem Chrystusa na peryferie świata. Może się to dokonywać właśnie
dzięki sieci medialnej, jeśli na nowo nauczy się przekazywać piękno, prawdę i dobro. Wymaga
to osobistego zaangażowania tak ludzi mediów, jak i odbiorców, którzy powinni nauczyć się z
nich selektywnie i krytycznie korzystać, by nie zatracić konkretnej relacji z bliźnimi. Nie stanie
się to bez odpowiedniej formacji wszystkich użytkowników mediów. Franciszek w postępie
technologicznym, jaki dzieje się na naszych oczach widzi okazję dla wspólnoty Kościoła, by
wyjść do człowieka, by spotkać się z nim i wspólnie poszukiwać prawdy, sensu i celu ludzkiego
istnienia. Franciszek wiele razy mawiał, że woli Kościół poraniony, który wychodzi na ulice, od
chorego z powodu zamknięcia: „otwarcie drzwi kościołów oznacza także otwieranie ich w
środowisku digitalnym, zarówno po to, aby ludzie mogli wejść, niezależnie od tego w jakiej
sytuacji życiowej się znajdują, jak i po to, aby Ewangelia mogła przekroczyć próg świątyni i
wyjść na spotkanie wszystkich”30. Ważna jest czujność i obecność Kościoła w świecie
komunikacji, aby rozmawiać ze współczesnym człowiekiem, a Jego podstawowym zadaniem
jest prowadzić go na spotkanie z Chrystusem: Kościół towarzyszący w drodze potrafi wyruszyć
z każdym. Według papieża w tym kontekście technologiczna rewolucja środków przekazu jest
wielkim i ekscytującym wyzwaniem, wymagającym nowej energii i nowej wyobraźni, by
przekazywać innym piękno Boga.
28
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Orędzie na 49. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu ukazało się w trakcie
debaty o rodzinie, a także w cieniu synodu, właśnie jej poświęconemu. Już sam tytuł odnosi
nas bezpośrednio do kwestii podejmowanych przez Franciszka: „przekaz ukazujący rodzinę
jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości”. Rodzina jest miejscem,
gdzie człowiek uczy się komunikacji, uczy się wyrażania własnych myśli, uczy się dialogu.
Powinno być to miejsce, gdzie czujemy się bezpiecznie, winno być swoistym „łonem”, z
którego wychodzimy na świat. Gdy obecnie lansuje się różne formy życia rodzinnego, media
powinny stać na straży prawdziwych i niezachwianych wartości.
Franciszek jest świadomy, że wielu młodych ludzi uważa nowoczesne media jako
niezbędne w ich życiu. Zauważa, że mogą one utrudniać komunikację w obrębie jednej
rodziny, jak i między nimi. Mogą utrudniać, jeśli staną się sposobem ucieczki od słuchania,
mogą wyizolować od współobecności fizycznej31, psychicznej i duchowej. Są one pomocą, jeśli
umożliwiają dzielenie się sobą, wzajemny kontakt, przebaczenie. Jednym słowem, media będą
pomocne w komunikacji o tyle, o ile będą czynić spotkanie możliwym nieustannie na nowo32.
Franciszek ogromną wagę przykłada do tego, że potrzebna jest w naszych rodzinach
przestrzeń na ciszę i milczenie, które, jak przyznaje za Benedyktem XVI, są integralną częścią
komunikacji i nie istnieją bez nich słowa bogate w treść.
W kontekście mediów i komunikacji pojawia się także pojęcie odpowiedzialności. Tylko
napełnieni wzajemną miłością i oddaniem, które płyną z codziennego spotykania się ze sobą,
jak i do niego prowadzą, będziemy potrafili odpowiednio ukierunkować naszą relację do
mediów i technologii. Wszystko po to, by one nie kierowały nami. Franciszek szczególną rolę
przypisuje w tym względzie rodzicom, którzy są pierwszymi wychowawcami. Jak przyznaje:
„nie wolno ich jednak pozostawiać samymi. Wspólnota chrześcijańska jest wezwana do
udzielenia im pomocy, aby mogli nauczyć swoje dzieci życia w środowisku komunikacji
zgodnie z kryteriami godności osoby ludzkiej i dobra wspólnego”33.
***
Żyjemy w świecie przesiąkniętym lękiem, który nie pozwala nam wyjść poza obręb
własnej egzystencji. Trawieni jesteśmy przez problemy, które często dotykają kilku sfer
naszego życia, począwszy od kwestii ekonomicznych, a na duchowych kończąc. Mamy do
czynienia z kryzysem wartości, etyki i antropologii. Człowiek może być tylko środkiem do
osiągnięcia celu, by na koniec zostać potraktowany niczym „bezużyteczna resztka”. Żyjemy w
czasach kultury odrzucenia, którą w dodatku sami promujemy. Papież Franciszek, który od
początku pontyfikatu pragnie być bliżej człowieka, na to miejsce proponuje alternatywną
kulturę spotkania, która ma na celu budowanie społeczeństwa opartego na wzajemnym
szacunku, dialogu i solidarności. Nie będzie to mogło mieć miejsca bez nawrócenia i
przemiany duchowej, ponieważ tylko dzięki spotkaniu z Miłosiernym Ojcem będziemy w
stanie porzucić nasze przyzwyczajenia, dostrzec bliźniego i wyjść mu na spotkanie, by móc
zaradzić jego niedoli.
31
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Z drugiej strony nasza rzeczywistość przesiąknięta jest obecnością mediów do tego
stopnia, że wielu z nas nie wyobraża sobie bez nich już normalnej egzystencji. Przestrzeń
komunikacyjna jawi się jako normalne środowisko życia Franciszek do mediów i komunikacji
podchodzi w bardzo racjonalny i wyważony sposób. Widzi on wymierne korzyści z obecności
mediów w świecie współczesnym, docenia je, choć nie boi się też mówić o zagrożeniach, jakie
za nimi idą.
Wypadkową jego rozważań jest stwierdzenie, że mają one ogromną rolę w budowaniu
kultury spotkania. Świat nie musi być już miejscem walki i konkurencji, a drugi człowiek
rywalem. Media mogą pomóc w uczynieniu ze świata domu, a także w zbliżeniu nas do siebie,
dzięki czemu bliźniego będziemy widzieć jako brata. Są one szansą i dają możliwości, o ile
będziemy umieli z nich umiarkowanie i roztropnie korzystać. Potrzebna do tego jest formacja
wszystkich użytkowników mediów – zarówno twórców, jak i odbiorców. Tylko ona zapewni
umiejętności krytycznego korzystania z mediów, a także da kręgosłup ku temu, by używać
wszelkich zdobyczy techniki do niesienia ludziom prawdy. Przekaz medialny powinien
prowadzić do spotkania, budować społeczeństwo komunii, a także wprowadzać pokój między
narodami. Szczególne miejsce w tym przekazie zajmuje rodzina, dzięki której uczymy się
wyrażać siebie. Ma być ona miejscem pełnym czułości i bezpieczeństwa. Nasze słowa i
działania mają ogromną moc. Każde z nich ma swoje konsekwencje, albo nieść będzie ze sobą
miłosierdzie, pokój i przebaczenie, albo stanie się przyczyną konfliktów.
Papież Franciszek wielokrotnie stanowczo podkreśla, że w różnorakich projektach
politycznych i społeczno-kulturowych powinno być miejsce dla wszystkich, bez marginalizacji i
wykluczenia. Papieska wizja kultury spotkania nie jest utopią, ale realnym programem, który
należy wcielać w życie, zarówno przez poszczególne osoby, małe wspólnoty i społeczności, a
także przez całe narody. Franciszek zresztą swoją postawą ukazuje nam drogę do jego
urzeczywistniania się w codzienności.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Abstrakt
Współcześnie żyjemy w świecie przepełnionym lękiem, gdzie problemy trawią każdą
sferę naszej egzystencji: począwszy od wymiaru ekonomicznego, a skończywszy na
duchowym. Brak w nim poszanowania dla wartości i godności człowieka, którego traktuje się
instrumentalnie, sprowadzając na peryferie życia społecznego. Papież Franciszek nazywa to
zjawisko kulturą odrzucenia. Jako alternatywę proponuje kulturę spotkania opartą na
wzajemnym szacunku, dialogu i solidarności. Nasza rzeczywistość przesiąknięta jest także
środkami społecznego przekazu, bez których trudno wyobrazić sobie normalne życie.
Stanowisko papieża na temat komunikacji i mediów znamy z jego orędzi na Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu.
Jak się ma kultura spotkania do świata mediów i komunikacji? Czy jest ona obecna w
Orędziach na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu? Na te pytania autor artykułu
będzie poszukiwał odpowiedzi, zgłębiając treść papieskich tekstów.
Słowa kluczowe:
Franciszek, kultura spotkania, kultura odrzucenia, media, komunikacja, środki
społecznego przekazu, miłosierdzie, rodzina
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Ewa Łaskarzewska

Obecność rodzin wielodzietnych w blogosferze jako realizacja
apeli papieży zawartych w Orędziach
na Światowy Dzień Środków Społecznego
Społecznego Przekazu
Co roku, od pierwszych obchodów Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu
na świecie w 1967 roku, kolejni papieże publikują specjalne orędzia. Rozważają w nich różne
tematy związane z szeroko rozumianą komunikacją medialną oraz teologią mediów. Można
zauważyć, że Kościół, zdając sobie sprawę z ogromnych możliwości mass mediów, zawsze
łączył ich pozytywną ocenę z przypomnieniem, by nie ograniczać się wyłącznie do
zrozumiałego zachwytu, lecz by uzmysłowić sobie, że sugestywna siła tych środków wywierała
na człowieka, wywiera i będzie wywierać szczególny wpływ, który zawsze należy brać pod
uwagę1. Media w nauczaniu Kościoła jawią się niczym nowe źródła wiedzy i kultury, które
„tryskają z ogromną mocą oddziaływania na wrażliwość i umysły, wraz z całym szeregiem
wydźwięków wyobrażeniowych i ideologicznych wywołanych przez obrazy dźwiękowe i
wizualne”2.
Ponadto Kościół w swoim nauczaniu ciągle podkreśla, że media są jedynie neutralnym
narzędziem w rękach człowieka. Dlatego warto ciągle pamiętać, że choć przekaz społeczny
wywołuje często niezamierzone skutki, „to sami ludzie decydują, czy używać mediów dla
celów dobrych, czy złych, w dobry czy zły sposób. (...) Mimo swego ogromnego potencjału
środki przekazu są i pozostaną jedynie środkami, to znaczy instrumentami, narzędziami, z
których można zrobić dobry lub zły użytek. Wybór należy do nas. Media nie potrzebują nowej
etyki: wymagają zastosowania ustalonych już zasad w nowych okolicznościach”3. W związku z
tym w wielu dokumentach wyraźnie zaznaczone są obowiązki nadawców i odbiorców
mediów, których wypełnienie jest szansą na wykorzystanie środków społecznego przekazu w
służbie rozwoju rodziny ludzkiej.
W XXI wieku pisanie o sobie w postaci bloga stało się powszechną czynnością.
Swoistym rytuałem stało się również czytanie blogów, które medioznawcy porównują z
codziennym czytaniem gazet lub oglądaniem telewizji4. Według autorów raportu „Badanie
Blogujących: Charakterystyka Polaków czytających, komentujących i piszących blogi” warto
badać tę formę komunikacji internetowej przede wszystkim ze względu na „rosnącą
1

Jan Paweł II. Orędzie na 15. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1981 r. Komunikacja społeczna w
służbie odpowiedzialnej wolności człowieka. 24.
2
Paweł VI. Orędzie na 4. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1967 r. Komunikacja społeczna i
młodzież. W: http://www.edycja.org.pl/content.php?ContentId=62pl [dostęp: 20.03.2016].
3
Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu. Etyka w środkach społecznego przekazu. W:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_komunik_spol/etyka_srsp_04062000.html
[dostęp: 20.03.2016].
4
G. Pietruszewska-Kobiela. Conditio Humana. Wypowiedź blogowa jako sygnał preferencji aksjologicznych. W:
Nowe media. Nowe interpretacje. Red. M. Sokołowski, Warszawa: COMANDOR 2010 s.45.
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popularność i coraz ważniejszą rolę w procesach wpływu społecznego i rozpowszechniania
opinii”5.
W niniejszym artykule autor spróbuje określić możliwość wykorzystania blogów do
promocji rodziny wielodzietnej. Podjęta w nim zostanie próba odpowiedzi na pytania o to,
jakie jest stanowisko Kościoła wobec obecności rodziny mediach, jaki jest społeczny obraz
rodziny wielodzietnej oraz jaki obraz takiej rodziny wyłania się z polskiej blogosfery.
1. Media na rzecz rodziny w świetle Orędzi na Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu
Stanowisko wobec relacji między rodziną a mediami w Orędziach na Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu Kościół zajmował niejednokrotnie. Niektóre wypowiedzi
bezpośrednio dotyczą tego zagadnienia, w innych wypadkach można to stanowisko Kościoła
wysnuć pośrednio z różnych wypowiedzi. Od samego początku Kościół w swoim nauczaniu
ostrzegał, iż „środki komunikacji społecznej docierają obecnie aż do serca życia rodzinnego,
narzucają rozkład dnia, zmieniają zwyczaje, stanowią bogaty temat rozmów i dyskusji, a
przede wszystkim kształtują - nieraz w sposób głęboki - psychikę użytkowników, zarówno pod
względem uczuciowym i intelektualnym, jak i moralnym czy nawet religijnym”6. Śmiało można
zatem powiedzieć, że obecnie nie ma wiadomości czy zagadnień, które za pośrednictwem
mediów nie docierałyby w samo serce życia rodzinnego, wpływając na zachowania każdego z
członków rodziny i pobudzając do określonych reakcji.
Analizując dokumenty Kościoła, można mówić o dwóch szerokich aspektach relacji
media a rodzina. Pierwszym z nich jest obecność rodziny w mediach, drugim natomiast kreowanie mediów przez rodzinę. Te zagadnienia również można rozpatrywać w dwóch
kontekstach: samej obecności w mediach oraz dawania świadectwa życia.
Z dokumentów Kościoła wynika, że przede wszystkim rodzina musi być w mediach
obecna. Głownie po to, by pokazując jej właściwy obraz wykorzystywać media jako „nowe,
szerokie drogi, otwarte także dla chrześcijan i dla realizacji ich obowiązku świadczenia o
prawdzie i służenia jej”7. To dzięki takiej obecności media mogą przedstawiać „małżeństwo i
życie rodzinne z dużą wrażliwością, realistycznie, ale życzliwie, podkreślając takie wartości jak
miłość, wierność, przebaczenie i wielkoduszne poświęcenie się dla innych. Dotyczy to również
przypadków, w których ukazują one niepowodzenia i rozczarowania, nieuniknione w życiu par
małżeńskich i rodzin — napięcia, konflikty, porażki, złe wybory i wyrządzane krzywdy — ale
starając się oddzielać dobro od zła, odróżniać prawdziwą miłość od jej pozorów, podkreślać

5

J. Zając, A. Garapich, A. Kustra, S. Pliszka, I. Sienicka, P. Toczyski. Badanie Blogujących: Charakterystyka Polaków
czytających, komentujących i piszących blogi. Raport z badania zrealizowanego przez Polskie Badania Internetu i
Gazeta.pl (właściciela platformy blogowej Blox.pl). W: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3813 [dostęp:
20.03.2016].
6
Paweł VI. Orędzie na 3. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1969 r. Komunikacja społeczna a
rodzina. W: http://www.edycja.org.pl/content.php?ContentId=61pl [dostęp: 20.03.2016].
7
Paweł VI. Orędzie na 6. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1972r. Komunikacja społeczna w służbie
prawdy. W: http://www.edycja.org.pl/content.php?ContentId=64pl [dostęp: 20.03.2016].
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niezastąpioną rolę rodziny jako podstawowej komórki społecznej”8. Papież Benedykt XVI
wskazał nawet, że istnieje chrześcijański styl takiej obecności w mediach, który
„urzeczywistnia się (...) w uczciwym i otwartym sposobie przekazu, odpowiedzialnym i
wyrażającym szacunek dla drugiego człowieka”9.
Niestety współcześnie środki społecznego przekazu wykazują tendencje do
przedstawiania rodziny, jak gdyby była wzorcem abstrakcyjnym, który można zaakceptować
lub odrzucić. Rodzina w medialnym przekazie staje się obiektem, który można bronić albo
atakować, a nie konkretną rzeczywistością, w której się żyje. Ewentualnie pokazywana jest
„jakby była jakąś ideologią kogoś jednego wymierzoną w ideologię innego, a nie miejscem, w
którym wszyscy uczymy się, co znaczy komunikować się w miłości otrzymanej i danej.
Tymczasem opowiadanie oznacza zrozumienie, że nasze żywoty są splecione w jednolitej
fabule, że jest wiele głosów, a każdy z nich jest niezastąpiony”10.
Obecność rodziny w mediach to także zaangażowanie jej członków w tworzenie
przekazu medialnego. Ten aspekt zauważył już papież Paweł VI stwierdzając, iż „jeżeli istnieje
jakaś dziedzina współczesnego życia, gdzie ta obecność jest szczególnie konieczna, to jest to
właśnie komunikacja społeczna”11. To zaangażowanie jest tym istotniejsze, że media często
kreują „zniekształcony oraz rodziny, jej fizjonomii, jej funkcji wychowawczej”12. Wszyscy
członkowie rodzin, na miarę swoich możliwości, muszą podjąć zdecydowane kroki, by
przeciwstawić się tendencji kreowania negatywnego obrazu rodziny widzianej przez pryzmat
konfliktów, patologii czy ubóstwa. Jest to szczególnie istotne, gdy obecnie coraz widoczniejsze
stają się działania twórców mediów zmierzające w kierunku, by przekaz aspirował „nie tylko
do przedstawiania rzeczywistości, ale do wpływania na nią dzięki swej władzy i sile sugestii.
Można zaobserwować na przykład, że w przypadku pewnych wydarzeń media są
wykorzystywane nie po to, by we właściwy sposób informować, lecz by kreować”13. Kolejnym
wyzwaniem jest opór przeciwko komercjalizacji przestrzeni związanej z rodziną a także
wszystkim tendencjom do laicyzacji tego środowiska. Jak zaznaczył Jan Paweł II, „niełatwo jest
opierać się naciskom natury komercyjnej lub żądaniom dostosowania się do nakazów
świeckich ideologii, a jednak do tego właśnie są zobowiązani odpowiedzialni pracownicy
mediów. Stawka jest wysoka, bo każdy zamach na tę podstawową wartość, jaką jest rodzina,

8

Jan Paweł II. Orędzie na 38. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2004 r. Media w rodzinie: ryzyko i
bogactwo. 239.
9
Benedykt XVI. Orędzie na 45. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2011 r. Nowe technologie
komunikacyjne i głoszenie Ewangelii. 49.
10
Franciszek. Orędzie na 49. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2015 r. Przekaz ukazujący rodzinę
jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości. W: http://www.edycja.org.pl/
content.php?ContentId=204pl [dostęp: 20.03.2016].
11
Pawel VI. Orędzie na 3. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1969 roku. Komunikacja społeczna a
rodzina. W: http://www.edycja.org.pl/content.php?ContentId=61pl [dostęp: 20.03.2016].
12
Jan Paweł II. Orędzie na 14. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1980r. Rola komunikacji społecznej
wobec zadań rodziny. 15.
13
Benedykt XVI. Orędzie na 42. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2008 r. Środki Społecznego
Przekazu na rozdrożu: wiodąca rola czy służba? Szukanie prawdy, by się nią dzielić. 20.
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to zamach na prawdziwe dobro ludzkości”14. Papież Franciszek zwraca uwagę, iż wszyscy
nadawcy przekazów medialnych są zobowiązani do takich działań, by ukazać fakt, że „rodzina
jest nadal wielkim bogactwem, a nie tylko problemem lub instytucją przeżywającą kryzys”15.
Oprócz szeroko rozumianej obecności istotne jest dawanie chrześcijańskiego
świadectwa życia przez całe rodziny, jak również ich poszczególnych członków. Świadectwo w
mediach oznacza „nie tylko wprowadzanie treści wyraźnie religijnych na forum różnych
mediów, ale także konsekwentne dawanie świadectwa, we własnym profilu cyfrowym i przez
sposób komunikowania, o wyborach, preferencjach, opiniach, które są głęboko spójne z
Ewangelią, nawet wtedy, kiedy nie mówi się o niej w sposób wyraźnie”16. To świadectwo ma
być swoistymi antidotum na negatywne wzorce propagowane przez media. Zbyt często
rodzina i życie rodzinne są niewłaściwie przedstawiane w środkach społecznego przekazu, gdy
„bezkrytycznie mówi się o niewierności, współżyciu płciowym poza małżeństwem, braku
moralnej i duchowej wizji małżeńskiego przymierza, natomiast okazuje się akceptację takim
praktykom, jak rozwód, antykoncepcja, aborcja i homoseksualizm. Takie wizje, szerzące
postawy wrogie małżeństwu i rodzinie, szkodzą wspólnemu dobru społeczeństwa”17. Jan
Paweł II podkreśla, że „jeśli w naszym życiu - jako osób i społeczności - będziemy dawali
świadectwo prawom i wartościom, które wyznajemy jako chrześcijanie, świat z pewnością to
dostrzeże dzięki wiernie odzwierciedlającym rzeczywistość środkom przekazu”18. Nie chodzi tu
o wyidealizowany obraz rodziny, która stałaby się nierealnym obiektem westchnień
odbiorców mediów, lecz o świadectwo ludzi z krwi i kości, którzy wiedząc, że nie ma rodziny
idealnej, nie boją się niedoskonałości, kruchości, a nawet konfliktów i umieją stawić im czoła w
sposób konstruktywny19.
2. Medialny obraz rodziny wielodzietnej
Medioznawcy powoli zaprzestają radykalnego rozgraniczania rzeczywistości wirtualnej
i realnej. Podobnie jest z tak zwanymi tradycyjnymi mediami. Człowiek XXI wieku, który żyje w
społeczeństwie mediów istnieje w co najmniej dwóch rzeczywistościach -codziennej i
medialnej. Współcześnie niemalże doświadczenia rzeczywistości codziennej są
zapośredniczone przez rzeczywistość medialną. Rodzące się dziecko, od chwili przyjścia na
świat (a nawet można mówić, że od chwili poczęcia), zostaje włączone w medialny schemat i
14

Jan Paweł II. Orędzie na 42. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2004r. Media w rodzinie: ryzyko i
bogactwo. 242.
15
Franciszek. Orędzie na 49. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2015r.. Przekaz ukazujący rodzinę
jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości. W: http://www.edycja.org.pl/
content.php?ContentId=204pl [dostęp: 25.03.2016].
16
Benedykt XVI. Orędzie na 45. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2011 r. Nowe technologie
komunikacyjne i głoszenie Ewangelii. 49.
17
Jan Paweł II. Orędzie na 38. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2004 r. Media w rodzinie: ryzyko i
bogactwo. 240.
18
Jan Paweł II. Orędzie na 26. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1992 r. Głoszenie orędzia Chrystusa
w środkach komunikacji. 138.
19
Franciszek. Orędzie na 49. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2015 r. Przekaz ukazujący rodzinę
jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości. W: http://www.edycja.org.pl/
content.php?ContentId=204pl [dostęp: 25.03.2016].
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tak naprawdę nigdy się z niego nie wydostaje. Ludzie uznają za ważne te zdarzenia, które są
relacjonowane i prezentowane w środkach masowego komunikowania. Te z kolei są
sytuowane w hierarchii ważności na określonym miejscu przez twórców informacji w postaci
instytucji medialnych oraz jednostki, które są odpowiedzialne za dopuszczenie określonych
informacji do publicznej prezentacji. Innymi słowy - eksperci przez prezentację w mediach
wybranych przez siebie wydarzeń nadają im znaczenie20. W wyniku takich działań „obraz
medialny stał się głównym elementem systemu poznawczego człowieka. Odsuwa on na plan
dalszy inne, alternatywne wizerunki rzeczywistości, na przykład wizerunek naukowy,
filozoficzny czy zdroworozsądkowy”21.
Współcześnie w mediach zasadniczo nie występuje całościowe zniekształcenie obrazu
rodziny – odbywa się z reguły na małych i początkowo niezauważalnych płaszczyznach.
Zazwyczaj odnosi się do konkretnego składnika struktury rodziny (np. propagowany model
rodziny „2+1”), ewentualnie elementu w nauce Kościoła na temat rodziny (np. sfery
seksualności małżeńskiej czy nierozerwalności małżeństwa). W związku z tym, na przykład
ośmiesza się wielodzietną rodzinę czy pokazuje się w filmie wierność małżeńską jako
przeżytek, który ma kompromitować mężczyznę w oczach jego współpracowników. Jak
podkreśla bp Adam Lepa, obecnie w mediach mamy do czynienia głownie ze zniekształconym
obrazem rodziny polskiej (np. pryzmat patologii i zaściankowości), zniekształcenia w obrazie
ról i postaw rodzicielskich (np. deficyt ojca, silna i zaborcza matka) oraz propagowanie w
mediach nowego modelu rodziny (rodziny patchworkowe, związki pozamałżeńskie)22. Ponadto
w wielu materiałach przedstawia się rodzicielstwo „w kategoriach zaspokajania wymiernych
finansowo potrzeb dziecka, skonstruowanych odpowiednio do życia klasy średniej, lecz
naturalizowanych jako «obiektywne»”23.
Medialne obrazy rodziny kreowane przez środki społecznego przekazu wskazują na ich
istotną rolę w kształtowaniu społecznych wyobrażeń dotyczących rodziny. Jej wizerunek
medialny często staje się wzorem życia realnego, dlatego widz, przyswajając materiały
prezentujący określony styl życia rodzinnego, poszukuje chociażby sposobów rozwiązania
własnych problemów rodzinnych lub wzorców zachowań w małżeństwie i rodzicielstwie.
Odbiorcami mediów kieruje również ciekawość, jak żyje się innym, chęć porównania się z
innymi, podglądanie cudzych przeżyć i umiejętność empatii czy też wczuwanie się w stany
emocjonalne bohaterów działające na zasadzie rozładowania własnych emocji24.

20

M. Bogunia-Borowska. Codzienność życia społecznego - wyzwania dla socjologii XXI wieku. W: Socjologia
codzienności. Red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska. Kraków: Wydawnictwo Znak 2008 s. 74–75.
21
J. Szmyd. Medialny obraz rzeczywistości jako główna orientacja poznawcza i praktyczna w świecie. W:
Medialny obraz rodziny i płci. Red. K. Pokorna-Ignatowicz. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego 2012.
22
A. Lepa. Współczesny obraz rodziny w mass mediach. http://www.edukacjamedialna.pl/e107_plugins/
content/content.php?content.105 [dostęp: 22.03.2016].
23
M. Halawa. Komercjalizacja dzieciństwa. Kosztorysowanie rodzicielstwa. W: Dziecko w świecie mediów i
konsumpcji. Red. M. Bogunia-Borowska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006 s. 45. (45-55)
24
B. Krzesińska-Żach. Obraz rodziny kreowany w mediach (i przez media) — na przykładzie wybranych seriali
telewizyjnych. W: Media elektroniczne – kreujące obraz rodziny i dziecka. Red. J. Izdebska. Białystok: Trans
Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie 2008 s. 200-206.
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Media głównego nurtu kreują wizerunek rodzin wielodzietnych jako patologicznych,
skrajnie ubogich, dysfunkcyjnych czy pochodzących ze społecznego marginesu25.
Stereotypowy obraz takiej rodziny w mediach jest wręcz dramatyczny. Zazwyczaj to
„niepiśmienna matka z ośmiorgiem brudnych dzieciaków, bita przez męża pijaka (często
przebywającego w zakładzie karnym). Jak podkreśla Agata Puścikowska, „trudno się potem
dziwić, że w wielu środowiskach przyznanie się do trójki, czwórki dzieci wywołuje rechot i
komentarze typu «ale z was dziecioroby»”26.
Z drugiej strony, media w swoich przekazach zwyczajnie pomijają rodziny wielodzietne.
Widać to chociażby w segmencie reklamowym - prawie nigdy nie jest ona pokazywana
ukazywana. Wszystko przez to, iż rodzina taka na ogół niemal wszystkie swoje środki wydaje
na kupno najbardziej elementarnych, niezbędnych do życia produktów, które , nie wymagają
reklamy, a na luksusowe produkty, będące przedmiotem działań marketingowych, zwykle jej
nie stać. Taki model promowany w spotach reklamowych utwierdza go w świadomości
widzów jako najbardziej normalny czy wręcz obowiązujący27. W rzeczywistości jednak procent
wielodzietnych rodzin żyjących na granicy ubóstwa jest niewielki. Większość rodziców dużych
rodzin to ludzie niezwykle aktywni i odpowiedzialni za swoje dzieci. Statystycznie zarabiają
więcej niż inni, jednak ekonomicznie są od innych ubożsi. Po pierwsze - częściej niż w innych
rodzinach mama zajmuje się domem i w ramach swojego etatu wychowuje dzieci. Rodzina ma
zatem tylko jedno źródło dochodu. Po drugie - zarobione pieniądze muszą podzielić nie na
trzy czy cztery części ale na pięć, osiem, dziesięć28. Dominika Figurska zwraca uwagę, iż w
wyniku takich działań mediów „rodzina wielodzietna to w odbiorze części społeczeństwa
rodzina… dziwna, której należy się bacznie przypatrywać. Mimo, że jest XXI wiek, teoretycznie
wszystko wolno. I w dodatku nic nikogo już nie dziwi. Owszem, jest coś, co niezmiennie
zadziwia: to rodzina, która zdecyduje się na przyjęcie dziecka czwartego, piątego czy
szóstego”29.
3. Rodzina wielodzietna w blogosferze
Od kilkunastu lat internauci mają do dyspozycji blogi - narzędzie tanie, łatwe w
obsłudze i pozwalające na zaznaczenie swojej obecności w sieci. Dzięki nim mogą w
nieskrępowany sposób komunikować swoje opinie i postawy. Można przewidywać, że
blogosfera będzie się wciąż dynamicznie rozwijała, chociażby na podstawie rosnącego
zainteresowania prowadzeniem i śledzeniem treści blogów przez różnego rodzaju

25

M. Szostek-Kwapień. Kiedy wielodzietność to wybór. W: http://www.ciazowy.pl/artykul,kiedy-wielodzietnoscto-wybor,945,1.html [dostęp: 22.03.2016].
26
D. Figurska, A. Puścikowska. I co my z tego mamy? Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2014 s.75.
27
am,mp/br. O wizerunku rodziny w mediach. W: http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x87481/o-wizerunku-rodzinyw-mediach/ [dostęp: 22.03.2016].
28
M. Wyrwich. Państwo stygmatyzuje rodziny wielodzietne z Joanną Krupską, prezes Związku Dużych Rodzin
„Trzy Plus”, rozmawia Mateusz Wyrwich. W: http://www.niedziela.pl/artykul/98659/nd/Panstwo-stygmatyzujerodziny-wielodzietne [dostęp: 22.03.2016].
29
D. Figurska, A. Puścikowska. I co my z tego mamy? Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2014 s .9.
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reklamodawców30. Jedną z najważniejszych zmian, którą można zaobserwować w polskiej
blogosferze ostatnich lat, jest odejście od blogów osobistych (w formie wirtualnych
pamiętników) w stronę blogów tematycznych (często poradnikowych). Blogerzy rzadziej
opisują wydarzenia ze swojego życia, ich miejsce mniej lub bardziej profesjonalne porady i
dzielenie się doświadczeniem31. Blogosfera stała się miejscem bardziej sformalizowanym i
zdiagnozowanym. Do tego stopnia, że wyznacza się także swoiste trendy w blogosferze
obowiązujące w danym roku32.
Mimo tych przemian blogi są ciągle jednym z najpopularniejszych mediów. Przede
wszystkim dlatego, że są medium dwustronnym - opartym na dialogu nadawcy z odbiorcą.
„Najwięcej informacji czytelnik może uzyskać z postów które opatrzone są dużą ilością
komentarzy. Kontrowersyjne, wzbudzające uwagę tematy są dyskutowane na wielu blogach
równocześnie, co pozwala spojrzeć na problem z wielu stron”33.
Jednym z najprężniej rozwijających się segmentów blogowych jest ten poświęcony
szeroko rozumianemu rodzicielstwu. To blogosfera „prężna, pulsująca, fascynująca, pełna
kolorów. Czytanie rodzicielskich blogów, pisanych zarówno przez mamy, jak i przez ojców, jest
inspirujące”34. Według blogera i znawcy tej przestrzeni medialnej, Tomasza Tomczyka, w tzw.
„blogach paretingowych” jest to, co najpiękniejsze w blogosferze. Są one bowiem, „ostatnim
bastionem blogerów piszących z miłości. Do bloga, do dziecka, do siebie, do męża. Owszem,
chcą zarabiać, ale tych pieniędzy jest tak mało lub nie ma wcale, że ich codzienność
wypełniana jest przez tworzenie z pasją. Są wrażliwe, zazwyczaj bardzo pogodne, często
naiwne, ale też odpowiedzialne i konsekwentne. Kiedy jest pokój, kochają się,
komplementują, wspierają. Kiedy jest wojna – rażą bezwzględnością. Najbardziej lubią to, co
ceni się w rodzinie – bezpieczeństwo, przewidywalność, stabilizację i szczęście. Tego oczekują
od siebie i innych blogerów”35.
Analizując blogi rodzin wielodzietnych można zauważyć, że ich pisaniem zajmują się
przede wszystkim matki. Być może związane jest to z pozostawaniem w domu i próbą
znalezienia sobie indywidualnej i pożytecznej formy aktywności jako odskoczni od
codziennego życia. Jedna z kobiet-blogerek czytelnikom przedstawia się w następujący sposób
„mam na imię Marta i mówię o sobie, że jestem «wielomatką». Na łamach tego bloga

30

L. Krakowiak. Blogować każdy może! W: http://www.pcworld.pl/news/76231/Blogowac.kazdy.moze.html
[dostęp: 22.03.2016].
31
Polska blogosfera coraz bardziej profesjonalna. W: http://www.tomaszowiak.pl/wiadomosci/?id=1102 [dostęp:
22.03.2016].
32
Zob. Trendy w blogosferze w 2015 roku. W: http://www.brandq.pl/trendy-w-blogosferze-w-2015-roku/; T.
Tomczyk.10 trendów w blogosferze na rok 2015. W: http://jasonhunt.pl/10-trendow-w-blogosferze-na-rok-2015/
[dostęp: 22.03.2016].
33
P. Zalewski. Niedocenione blogi. W: http://www.internetstandard.pl/news/90679_3/Niedocenione.blogi.html
[dostęp: 22.03.2016].
34
Mądrzy Rodzice dla blogerów rodzicielskich. W: http://madrzy-rodzice.pl/2016/01/madrzy-rodzice-dlablogerow-rodzicielskich/ [dostęp: 22.03.2016].
35
T. Tomczyk. Blogi parentingowe w 2015 r. – jest w nich wszystko, co najgorsze i najlepsze w blogosferze. W:
http://jasonhunt.pl/blogi-parentingowe-jest-w-nich-wszystko-co-najgorsze-i-najlepsze-w-blogosferze/ [dostęp:
22.03.2016].
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udowadniam, że wielodzietność to nie koniec świata, tylko powód do dumy”36. Z kolei inna to
„Żona Ukochanego. Mama Szóstki. Miłośniczka życia. Zafascynowana Bożą Miłością”37. Jest
także Agnieszka („Jestem żoną Męża i mamą Czwórki Dzieci :) Pracuję w domu jako Żona i
Mama i od niedawna prowadzę własną działalność...”38), Królowa Matka („Rodzicielka tego
kołchozu, Królowa Matka, jest osobą czytającą, a potem to opisującą, szydełkującą,
dziergającą, haftującą i szyjącą z filcu…”39), Justyna Walczak („Mama mocno wielodzietna.
Dawno temu skończyłam Akademię Medyczną na wydziale lekarskim. Na tym zakończyłam
karierę naukową…”40) i wiele innych matek, które z optymizmem, ale też pokorą podchodzą
do swojego rodzicielstwa. Już po tych wstępnych autoprezentacjach widać, że nie brakuje im
dystansu do rzeczywistości, poczucia humoru, ale też zdrowego racjonalizmu. Jak podkreśla
Katarzyna Rydzik, aktywność matek w sieci przynosi im korzyści na przykład w postaci
„podtrzymania kontaktu ze światem zewnętrznym, swobodnego dostępu do informacji
dotyczących pielęgnacji i wychowania dziecka, formy relaksu czy samorealizacji”41.
Wielkim plusem analizowanych blogów jest ich wygląd graficzny i ogólna estetyka.
Zazwyczaj utrzymane są w jasnej, pastelowej kolorystyce, a przez to kojarzą się z domem,
ciepłem i bezpieczeństwem. Niewielka ilość podstron sprawia, że są one atrakcyjne graficznie i
zarazem proste w poruszaniu się po poszczególnych zakładkach. Matki starają się, by nie było
na nich nieprzemyślanych elementów czy wręcz zbędnych ozdobników. Widać próby
profesjonalizacji ich działań, choć zdarzają się też typowe pamiętniki rodzinne, które jak sama
rodzina czasami ogarnięte są lekkim chaosem. Wpisom towarzyszą odpowiednio dobrane
zdjęcie - niekiedy o dużych walorach artystycznych, niekiedy pochodzące z domowego
archiwum. Autorki podkreślają, że prezentowane na blogu zdjęcia są zakupione, bądź
pochodzą z domowych archiwów i używają ich zgodnie z prawem. Fakt ten jest warty
podkreślenia w czasie, gdy w internecie nagminnie łamane są prawa autorskie.
Blogujące matki nie ukrywają, że wielokrotnie spotkały się z ostracyzmem ze strony
społeczeństwa, kąśliwymi uwagami na temat ilości dzieci czy wręcz oskarżeniami o szerzenie
patologii. Jedna z nich podkreśla: „wiadomo, że posiadanie trójki dzieci to jest absolutna
tragedia. W zasadzie każdy, kto w życiu kieruje się zdrowym rozsądkiem kończy powiększanie
rodziny na drugim dziecku. Posiadanie trójki jest albo dziełem przypadku (…) albo dziełem
ludzi nieodpowiedzialnych, nieumiejących poradzić sobie z nowoczesną antykoncepcją”42.
Temat społecznego odrzucenia i niezrozumienia jest wielokrotnie poruszany na blogach.
Matki konfrontują się z nim same i opowiadają dlaczego mają rodzinę wielodzietną i wciąż są
otwarte na nowe życie. Niekiedy są to anegdotyczne historie, jak chociażby doświadczenia
Mirki Czubak, która wielokrotnie była pytana o to, czy kolejne dziecko nie jest dziełem
36

O mnie. W: http://tosinkowo.pl/ [dostęp: 31.03.2016].
O mnie. W: http://wkrainiewesolychlobuzow.blogspot.com/ [dostęp: 31.03.2016].
38
O mnie. W: http://sopelkowo.blogspot.com/ [dostęp: 31.03.2016].
39
Kto jest kim w Bandzie Czworga? W: http://polaherbaciane.blogspot.com/2011/09/kto-jest-kim-w-bandzieczworga.html [dostęp: 31.03.2016].
40
Dom pełen kosmitów. W: http://dompelenkosmitow.blogspot.com/ [dostęp: 31.03.2016].
41
K. Rydzik. Współczesna Matka Polka w mediach. W: Media w społeczeństwie informacyjnym. Tom III. Red. E.
Jaska. Warszawa: Wydawnictwo SGGW 2011 s. 9-18.
42
Pełna patologia. W: http://mamygadzety.pl/pelna-patalogia/ [dostęp: 29.03.2016].
37
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niefrasobliwości rodziców. Któreś z takich pytań sprawiło, że, jak sama pisze, stała się
mistrzem ciętej riposty43. Z drugiej zaś strony matki wielodzietne przytaczają konkretne
argumenty wskazujące na to, że daleko im do społecznego obrazu patologii. Niezmiennie
jednak towarzyszy im zdziwienie wobec tak negatywnego pojmowania rodziny wielodzietnej.
Co warto zauważyć – analizowane blogi w przeważającej większości nie powstawały jako
swoisty pamiętnik rodziny wielodzietnej. Blogerki zakładały je przed/po ślubie lub mając jedno
czy dwoje dzieci. Dopiero z czasem rodzina się powiększała, a tym samym liczba bohaterów
bloga rosła.
Ważne jest także, że blogujące „wielomatki” nie uważają, iż posiadają jedyną receptę
na szczęśliwą rodzinę. Prowadzą blogi, gdyż chcą podzielić się swoim życiem oraz swoim
specyficznym doświadczeniem. Nie mają jednak aspiracji do bycia specjalistkami „od
wszystkiego”. To kobiety spełnione, szczęśliwe (choć niejednokrotnie zmęczone) i pragnące
się tymi doświadczeniami dzielić z innymi. Jak napisała jedna z nich: „na swoim blogu jestem
sobą. Trochę żałuję, bo na kreowaniu można zarobić więcej ;). Blog jest moją pasją, narodził
się z miłości do dzieci i rośnie razem z nimi. Nie znajdziesz tu złotych rad, recepty na
wychowanie dzieci, ani też gotowej instrukcji ich obsługi. Chętnie natomiast podzielę się z
Tobą własnym doświadczeniem i na tej podstawie pomogę jak potrafię”44. Są obecne w
mediach, ale też nie prowadzą nachalnych kampanii reklamowych (choć część z nich
przyznaje, że blog stanowi także źródło gratyfikacji finansowej) i nie ulegają presji bycia
blogocelebrytą. Nie ma też w nich tendencji do afirmowania swojego macierzyństwa i
wywyższania się ponad rodziny z jednym czy dwójką dzieci. Wielokrotnie podkreślają, że
wybrały taką, a nie inną drogę życiową i doskonale rozumieją kobiety, które boją się takiego
wyzwania.
Blogerki nie boją się pokazywać realiów życia rodziny wielodzietnej, zarówno tych
radosnych, jak i trudnych momentów. Równie szczerze piszą o swoich sukcesach, ale też
porażkach wychowawczych. Czytelnicy mogą także poznać odpowiedź na odwieczne pytanie
zadawane wielodzietnym matkom: „Boże, jak pani sobie z nimi radzi?”. Szczerze taką sytuację
opisała mama trzech chłopców: „Czasami mam ochotę odpowiedzieć «Naprawdę sobie
radzę? Nie sądzę.» Ale gdy wracam do domu z trójką nieprzypadkowych dzieci, dzieci są w
jednym kawałku i do tego są szczęśliwe, to dochodzę do wniosku, że daję radę. Oczywiście nie
dałabym rady, gdyby nie pomoc rodziny i Ojca Polaka. Dajemy radę. Chociaż łatwo bywa tylko
czasami”45.
Na zauważenie zasługuje także wielokrotne podkreślanie roli ojca jako równorzędnie
zaangażowanego w proces wychowywania dzieci - w tych rodzinach dzieci są wspólne, co
oznacza, że dzieci wychowuje się razem. Zarówno tata, jak i mama są w tej samej pozycji.
Oboje mają obowiązek się nimi jak najlepiej zająć. Dla blogujących matek wielodzietnych ich
mężowie to prawdziwe skarby, gdyż odnajdują się w wielu płaszczyznach życia rodzinnego:
43

Rodzina to moja siła. W: http://farma-zony.blogspot.com/2013/07/rodzina-to-moja-sia.html [dostęp:
29.03.2016].
44
O mnie. W: http://tosinkowo.pl/o-mnie/ [dostęp: 29.03.2016].
45
Dzień z życia rodziny wielodzietnej. W: http://www.gulbaska.pl/2015/11/dzien-z-zycia-rodziny-wielodzietnej/
[dostęp: 29.03.2016].
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„mam szczęście – trafiłam na mężczyznę, dla którego siedzenie z dziećmi to nie «wyzwanie», a
„codzienność”. Jeśli zachodzi taka potrzeba i nie mogą iść do placówek, a któryś rodzic musi
wziąć zwolnienie, to właśnie Pan K staje na wysokości zadania”46.
Już samo pojawianie się kolejnych dzieci nie jest przedstawiane jako przelukrowane
wydarzenie, lecz swego rodzaju konfrontacja wyobrażeń z rzeczywistością. Jedna z blogerek
tak przedstawia ową sytuację: „powiedzieć, że Królowa Matka nie ucieszyła się na wiadomość,
że porodzi bliźniątka byłoby skandalicznym niedomówieniem. Królowa Matka wpadła w
histerię. (…)- O mój Boże! - powiedziała Pani Doktor (…) Chwilę później Królowa Matka leżała
na kozetce z oczami w słup, łapiąc powietrze szeroko otwartymi ustami i powtarzając tępo:
«Nie poradzę sobie, nie poradzę sobie...»”47. Wielokrotnie to także historie trudnych ciąż, w
których zagrożone było życie dziecka, zaś matka toczyła o nie heroiczną walkę: „przed
sześcioma laty urodziłam Synka. Synka, którego według lekarzy miało nie być. Bo ciąża bardzo
trudna, bo krwiaki, które się nie wchłaniały, bo dziecko mniejsze i niżej niż te krwiaki, więc
logiczne było, że ryzyko, iż opuści moje ciało przy każdym dużym krwotoku jest ogromne. (…)
Jednak od pierwszych dni życia Franko był waleczny. A ja wiedziałam, że ta ciąża zakończy się
szczęśliwie”48. Niemniej nawet jeśli towarzyszy temu chwilowa konsternacja i lęk, to każde
nowe życie witane jest w rodzinie z dużą dozą radości i ufności.
Matki rodzin wielodzietnych nie boją się pisać również o bardzo trudnych sferach
swojego życia. Jedną z nich jest z pewnością strata dziecka, które od samego początku
traktowane jest jako kolejny i pełnoprawny członek rodziny: „był u nas dzidziuś, ale poszedł do
nieba. Na cmentarzu pożegnała go cała nasza rodzina i ks. Andrzej. Już mamy dwa dzidziusie w
niebie. Niech tam się wstawiają za swoimi rodzicami i za swoim rodzeństwem. Rozkleiłam się
kupując pieluszkę do białej skrzyneczki, żeby miał tam mięciutko. Chciałam tylko napisać, że
widok grobu otoczonego przez wszystkie moje dzieci i męża był dla mnie budujący. Tyle osób
już pokochało naszego dzidziusia. Według usg miał 7 tygodni”49. Dyskusja pod takim wpisem
pokazuje nie tylko ogromną miłość autorki do swojego dziecka, ale także jej wiarę. Blogerki
podkreślają również, że trudne doświadczenie stanowi także swoisty kolejny etap dla całej
rodziny. Takiej sytuacji wielokrotnie doświadczyła matka, która jak sama podkreśla, urodziła
pięcioro dzieci, nie urodziła zaś sześciorga dzieci. Dzieli się ona z czytelniczkami
doświadczeniem, że nigdy z mężem nie ukrywali przed dziećmi, że spodziewają się kolejnego
dziecka. Pozostałe dzieci wiedziały o tym natychmiast, jak tylko lekarz potwierdził
przypuszczenia o ciąży. Rodzice czuli wewnętrznie, że dzieci mają prawo do tej radości, tak
samo jak oni. Kiedy okazywało się, że oczekiwany brat lub siostra odchodził przed czasem,
dzieci płakały razem z nimi. Było to ważne doświadczenie dla całej rodziny, gdyż dzieci mają
takie samo prawo do smutku i żałoby, jak osoby starsze50. Często taki odważny wpis jest
46

Aktor drugoplanowy. W: http://www.dwapluscztery.pl/aktor-drugoplanowy/ [dostęp: 29.03.2016].
Królowa Matka zostaje wielodzietna. W: http://polaherbaciane.blogspot.com/2012/01/krolowa-matkazostaje-wielodzietna.html [dostęp: 29.03.2016].
48
Życzenia na urodziny. W: http://tosinkowo.pl/zyczenia-na-urodziny/ [dostęp: 29.03.2016].
49
Jeremi mi powiedział. W: http://prowincjonalny.blog.pl/2016/03/09/jeremi-mi-powiedzial/ [dostęp:
29.03.2016].
50
Poronienie. W: http://mamawduzymdomu.blogspot.com/search/label/poronienie [dostęp 30.03.2016].
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wsparciem dla innych matek, a niekiedy punktem wyjścia do podzielenia się przez nie swoimi
doświadczeniami utraty dziecka.
Dla większości blogerek bardzo widocznym i oczywistym elementem twórczości jest
również świadectwo wiary autorek i ich rodzin. Otwarcie przyznają się do wiary w Boga,
różnych form religijności i zaangażowania w życie wspólnoty Kościoła. Na blogach często
można znaleźć zdjęcia z uroczystości rodzinnych, takich jak Chrzciny czy I Komunia Święta, ale
także wpisy poświęcone bardzo osobistym refleksjom na tematy wiary: „no i doczekaliśmy się
Paschy. Dzieci znów cały rok będą pytać się KIEDY Pascha i wspominać tę, co była. Dla mnie
tym razem Noc trudna z niemożliwością słuchania Słowa... ciągłe rozproszenia, ale gdzieś tam
w tym zmaganiu wyłapałam perełki. Bóg doprawdy przechodził i dotykał”51. Blogujące matki
konfrontują z czytelniczkami swoje doświadczenie wiary, prowadzą z nimi dyskusje. Nie
przekonują nachalnie, ale rzetelnie i konsekwentnie przedstawiają swoje stanowisko.
Odniesienia do Boga zdarzają się nie tylko w przypadku ważnych uroczystości i przeżyć, ale są
niejako wplecione nawet w najdrobniejsze momenty życia rodziny. Dzięki temu widać, czym
faktycznie żyje rodzina i, że publikowane treści nie są tylko tanim chwytem marketingowym.
Ważnym aspektem omawianych blogów jest również ich interaktywność, wyrażana poprzez ciągle rosnącą liczbę komentarzy pod postami. Autorki starają się nie pozostawiać pytań
od czytelników bez odpowiedzi, wchodzą z nimi w dyskusje i w tych działaniach też
konsekwentnie stają po stronie swoich ideałów.
Niekiedy relacje blogowe wychodzą nawet poza ramy internetu, wielodzietne rodziny
spotykają się, nawiązują przyjaźnie. Takie działania poza sferą blogową są bardzo ważne dla
kobiet, ponieważ, jak same twierdzą, już sama świadomość, że nie są same, że w wirtualnej
przestrzeni są inne matki rodzin wielodzietnych, jest bardzo budująca. Takie doświadczenie
jest im niezbędne do „normalnego funkcjonowania w tym nienormalnym świecie. W tych
wyśmiewanych bachor-blogach znajdujemy zachętę, radę, pociechę. W zdrowiu, w chorobie,
w dobrej i złej doli - szukamy bratniej duszy w sieci. I co ciekawe, często tę bratnią duszę
znajdujemy. Znam wiele serdecznych przyjaciółek, których początek znajomości sięga
wspólnych komentarzy pod jakimś postem...”52.
***
Z lektury papieskich Orędzi na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
poświęconych relacjom media-rodzina wynika ogromna troska, jaką przywiązuje Kościół do
prezentowania w mediach właściwego i zgodnego z Bożym zamysłem obrazu rodziny. Wzywa
on zarówno ludzi mediów, jak i same rodziny do aktywnego zatroszczenia się, by zawartość
przekazów medialnych prezentowała obiektywny, zgodny ze stanem faktycznym obraz
rodziny współczesnej, a także przypominała o ideale mającym swoje źródło w Objawieniu
Bożym i nauczaniu Kościoła.
51

To jest TA Noc. W: http://sopelkowo.blogspot.com/2016/03/to-jest-ta-noc.html [dostęp 30.03.2016].
Blogująca mama. W: http://mamawduzymdomu.blogspot.com/search/label/bloguj%C4%85ca%20mama
[dostęp: 30.03.2016].
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To nauczanie Kościoła o mediach i rodzinie znajduje swoje wypełnienie na blogach
matek rodzin wielodzietnych. Matki wielodzietnych rodzin chcą być obecne w mediach, w tym
przypadku w mediach społecznościowych. Ponadto ta obecność ma służyć promocji
pozytywnego wizerunku takich rodzin, który przedstawiałby zarówno cienie, jak i blaski jej
funkcjonowania. Swoimi wpisami przeciwstawiają się tendencji kreowania negatywnego
obrazu rodziny wielodzietnej widzianej przez pryzmat konfliktów, patologii czy ubóstwa. Z
drugiej strony, nie boją się w racjonalny sposób podejmować tematów trudnych i
kontrowersyjnych. Stają się również odważnymi świadkami wiary i dzielą się z czytelnikami
swoim świadectwem życia.
Matki-blogerki to kobiety czynu, potrafiące zadbać o swoją rodzinę a także, poprzez
pisanie, o własny komfort. Jak podkreśla jedna z nich: „mamy wspaniałe rodziny, cudowne
dzieci. Realizujemy nasze powołanie, dzielimy się miłością, którą mamy; dzielimy się naszą
radością i nadzieją. Nigdy nie staniemy się zgorzkniałymi dziadkami, nie pozwolą nam na to
nasze dzieci i wnuki. Nasze domy będą bezustannie wypełnione śmiechem i gwarem
najbliższych. Nie zamieniłabym tej radości na żadną wyprawę życia dookoła świata, ani tym
bardziej na najnowsze gadżety elektroniczne. Jesteśmy specjalistami od życia. Jesteśmy
odważni i dumni. Płyniemy pod prąd opinii, strząsając z siebie niewybredne żarty i docinki”53.
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Abstrakt:
Od 1967 roku na świecie kolejni papieże publikują specjalne orędzia z okazji
Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Rozważają w nich różne tematy związane z
szeroko rozumianą komunikacją medialną oraz teologią mediów. Jednym z powtarzających się
wielokrotnie tematów była relacja zachodząca między systemem medialnym a rodziną wraz ze
wszystkimi implikacjami, które niesie ze sobą.
Obecnie blogi są ciągle jednym z najpopularniejszych mediów społecznościowych.
Przede wszystkim dlatego, że są medium dwustronnym - opartym na dialogu nadawcy z
odbiorcą. Zaś jednym z najprężniej rozwijających się segmentów blogowych jest ten
poświęcony szeroko rozumianemu rodzicielstwu. Ważne jest, by uważnie przyjrzeć się
treściom na temat rodziny udostępnianym szerokiemu gronu odbiorców poprzez blogosferę.
Artykuł składa się z trzech części oraz ze wstępu i zakończenia. W pierwszej części
został podjęty temat nauczania Kościoła w perspektywie relacji media - rodzina w świetle
Orędzi na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W drugiej części uwaga skupiona
została na krótkiej charakterystyce stereotypowego medialnego obrazu rodziny wielodzietnej.
W ostatniej zaś opisane zostały wyniki analizy jakościowej blogów matek rodzin
wielodzietnych.
Słowa kluczowe: blog, blogosferą, rodzina wielodzietna, Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu, orędzie.
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Paweł Zubrzycki

Niepełnosprawni
Niepełnosprawni w Kościele i społeczeństwie
Niepełnosprawność, to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról
społecznych. Każdy człowiek, dorosły czy też dziecko, nie funkcjonuje w oderwaniu od szeroko
rozumianego środowiska społecznego, od rodziny, od przyjaciół bądź znajomych czy grupy
rówieśniczej. Każdy z nas ma określone potrzeby, które wymagają zaspokojenia, by mógł
prawidłowo funkcjonować. Są to potrzeby nie tylko fizjologiczne, lecz także bezpieczeństwa,
przynależności, akceptacji, których spełnienie jest szczególnie istotne w wypadku osób
żyjących na co dzień z różnorodną niepełnosprawnością. Niepełnosprawność to nie zawód, to
w wielu wypadkach spowodowane dysfunkcją ograniczenie możliwości pełnej realizacji ról
społecznych1.
A. Kiciński wielokrotnie podkreśla, że już Paweł VI w adhortacji Evangelii nuntiandi
uwypuklił powszechność ostatnich słów Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu”2, wskazując, że słowa te nie są zacieśnione żadnymi granicami3.
Punktem wyjścia w katechezie osób niepełnosprawnych jest fakt, że na początku swojej
posługi Jezus głosił, iż został posłany, aby ubogim nieść radosne orędzie4; przepowiadał, a
następnie potwierdzał swoim życiem, że Królestwo Boże jest przeznaczone dla wszystkich
ludzi, począwszy od tych, którzy znajdują się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Jezus
rzeczywiście stał się katechetą Królestwa Bożego w stosunku do wszystkich kategorii osób:
wielkich i małych, bogatych i ubogich, zdrowych i chorych, bliskich i dalekich, żydów i pogan,
mężczyzn i kobiet, ludu i władz, jednostek i grup. Jest do dyspozycji każdego człowieka i
interesuje się wszystkimi jego potrzebami, zarówno potrzebami duszy, jak i ciała, uzdrawiając i
przebaczając, pouczając i zachęcając słowem i czynem. Jezus kończy swoje ziemskie życie,
zobowiązując swoich uczniów do podobnej postawy miłości5.
1. Katecheza niepełnosprawnych
Kościół uważa za wyjątkowo umiłowanych przez Jezusa Chrystusa tych, którzy są
niepełnosprawni fizycznie czy intelektualnie lub mają inne ograniczenia. Dyrektorium ogólne o
katechizacji podkreśla prawdę, że miłość Ojca do tych najsłabszych dzieci i ciągła obecność
Jezusa z Jego Duchem prowadzą do ufności, że każda osoba, niezależnie od jej ograniczeń, jest

1

E. Ściborska. Potrzeby społeczne i duchowe osób niepełnosprawnych. W: Niepełnosprawni w Państwie i w
Kościele. Materiały z konferencji naukowej „Potrzeby społeczne i duchowe osób niepełnosprawnych”,
organizowanej przez Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Opiekunów „NiepełnosprawniSprawni” we współpracy z Instytutem Teologicznym w Łodzi. Red. S. Skobel i in. Łódź 2012 s. 11.
2
Mk 16,15.
3
Por. Paweł VI. Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandii. 26 października 1975. n. 49-50.
4
Por. Łk 4, 18.
5
A. Kiciński. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II. Lublin
2011 s. 21.
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zdolna do wzrostu w świętości6. Każda wspólnota chrześcijańska za osoby wyjątkowo
umiłowane przez Pana uważa tych, którzy – szczególnie wśród najmniejszych – cierpią
upośledzenie fizyczne, umysłowe i inne braki7.
Wychowanie wiary, które obejmuje przede wszystkim katechezę w rodzinie, ale także
w szkole czy ośrodku dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, wymaga odpowiednich i
dostosowanych do każdego wychowanka dróg oraz uwzględnienia badań pedagogicznych, aby
mogło ono przynosić owoce w całościowym kształtowaniu człowieka. A. Kiciński ukazuje
prawdę z Magisterium Kościoła, że należy troszczyć się o to, by uniknąć ryzyka zepchnięcia
katechezy specjalistycznej na margines duszpasterstwa wspólnotowego8. Dyrektorium
katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce naucza, że trzeba ofiarować osobom
niepełnosprawnym odpowiednią katechezę zarówno w szkole, jak i w parafii bądź w innych
miejscach formacyjnych, wspomagając zwłaszcza rodzinę9.
W katechezie osób z różnymi niepełnosprawnościami chodzi zwłaszcza o
doprowadzenie ich do odkrycia tajemnicy osobowego Boga, który kocha każdego człowieka i
jest o niego zatroskany. Chodzi także o rozwijanie i wspieranie wiary wychowanka10. Podstawą
katechezy jest wychowanie do modlitwy, które napotka w dzisiejszych czasach na szczególną
trudność, w wielu bowiem domach ludzi ochrzczonych zanika praktyka modlitwy.
Współczesna koncepcja katechezy osób z różnymi niepełnosprawnościami w szkole zwraca
uwagę na jeszcze dwa elementy. Pierwszy to wychowanie do życia wspólnotowego. U jego
podstaw leży przekonanie, że istnieje pewne podobieństwo miedzy jednością Osób Boskich a
relacjami między ludźmi, którzy – na wzór Trójcy Świętej – powinni żyć w braterstwie, w
prawdzie i miłości. Drugi element to wprowadzenie do misji. Wychowanie katechizowanych
do odpowiedzialności misyjnej powinno wyrażać się przede wszystkim w dawaniu świadectwa
na miarę swoich możliwości w każdym środowisku. Klamrą spinającą wszystkie elementy
podstawy katechezy osób niepełnosprawnych jest stosowanie zasady wierności Bogu i
człowiekowi11.
Troska duchowa Kościoła przejawia się tutaj w przygotowaniu osób
niepełnosprawnych do życia sakramentalnego. Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka
oraz oddawanie kultu Bogu. Jako znaki mają one także pouczać. Sakramenty nie tylko
zakładają wiarę, lecz za pomocą słów i rzeczy ją podtrzymują, umacniają i wyrażają12. A.
Kiciński podkreśla, że odpowiedzi od Magisterium Kościoła doczekali się ci, którzy mieli
wątpliwości co do tego, czy Komunię Świętą mogą przyjąć osoby z niepełnosprawnością w
stopniu głębokim bądź inne niemające możliwości komunikacji werbalnej. Benedykt XVI w
Posynodalnej adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis, będącej wyrazem troski o
6

Por. Tamże.
Kongregacja do spraw Duchowieństwa. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań 1998 nr 189.
8
A. Kiciński. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną… s. 22.
9
Por. Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce. Warszawa 2001.
n. 109. [dalej: PDK i odpowiedni numer].
10
Konferencja Episkopatu Polski. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków 2010
s. 104.
11
Tamże.
12
Por. Sobór Watykański II. Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium” 4 grudnia 1963 r. n. 59.
7
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zapewnienie Komunii eucharystycznej wszystkim osobom niepełnosprawnym intelektualnie,
podkreśla, że otrzymają one Eucharystię w wierze, również w wierze ich rodziny lub
wspólnoty, która im towarzyszy13. Każda osoba, niezależnie od jej ograniczeń, jest zdolna do
relacji z Bogiem14. Współczesne dokumenty katechetyczne nie rozważają, kogo pozbawić
fundamentów życia religijnego, jakim są sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego.
Podstawowym kryterium pozostaje wiara osoby z niepełnosprawnością intelektualną w Boga
Żywego, a jeśli osoba ta nie jest w stanie nam jej zakomunikować, wiara najbliższych i całej
wspólnoty chrześcijańskiej. Współczesna katecheza czyni wysiłki, aby wszyscy ludzie z
niepełnosprawnością intelektualną mogli usłyszeć Ewangelię i wzrastać w świętości przez
pełny udział w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej.
2. Niepełnosprawni w środowiskach katechetycznych
katechetycznych
Celem nauki religii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest rozwijanie
zdolności we wzroście w świętości, wprowadzenia do funkcjonowania we wspólnocie
wierzących, rozumienia i przyjmowania za własne przykazania miłości Boga i ludzi, a przede
wszystkim wyposażenie – stosownie do możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które
pozwolą na postrzeganie siebie jako dzieci Bożych, stworzonych na jego obraz i
podobieństwo, oraz na pełne uczestnictwo w życiu sakramentalnym15.
Najbardziej odpowiednią formą pomocy ludziom z różnymi niepełnosprawnościami
jest katecheza. II Synod plenarny w Polsce (1991-1999) „przypomina wszystkim proboszczom
obowiązek szczególnej troski o katechezę osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo”16.
Obowiązek ten nakłada kanon 777. Katecheza ludzi niepełnosprawnych, podjęta z
ewangelicznym oddaniem i miłością, stanowi wielkie bogactwo wspólnoty parafialnej17.
Przejawem troski Kościoła katolickiego w Polsce o systematyczną katechezę osób z
niepełnosprawnością intelektualną jest jej rzetelne opracowanie, które weszło do Dyrektorium
katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce, a zwłaszcza do Podstawy programowej
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (8 marzec 2010).
Do podstawowych środowisk katechetycznych należą: rodzina, parafia i szkoła. Za
katechezę odpowiedzialna jest cała wspólnota chrześcijańska. To ona jest początkiem,
miejscem i celem katechezy. To właśnie dzięki wspólnocie chrześcijańskiej rodzi się głoszenie
wiary, które zaprasza mężczyzn i kobiety do nawrócenia i pójścia za Chrystusem18. Katecheza
jest zawsze ta sama, ale „miejsca” katechizacji nadają jej szczególne cechy charakterystyczne.
Ważne jest, aby wiedzieć, jak jest rola każdego z nich w odniesieniu do katechezy
niepełnosprawnych19.

13

A. Kiciński. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną… s. 22.
Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Watykan 1997. n. 189. [dalej: DOK i
odpowiedni numer].
15
Por. Konferencja Episkopatu Polski. Podstawa programowa katechezy… s. 116.
16
II Polski Synod Plenarny (1991-1999). Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu .Poznań 2001 n. 62.
17
A. Kiciński. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną… s. 94.
18
Por. DOK 254.
19
Por. Tamże.
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Podstawowym środowiskiem katechezy, w tym także katechezy niepełnosprawnych
jest rodzina. Rodzice są pierwszymi wychowawcami w wierze20. W każdej rodzinie
chrześcijańskiej powinny odzwierciedlać się różne aspekty i funkcje życia całego Kościoła:
posłanie, katecheza, świadectwo, modlitwa21. A. Kiciński wskazuje, że rodzina jest miejscem,
gdzie szczególną troską winno być otoczone dziecko i gdzie należy rozwijać głęboki szacunek
dla jego godności osobistej. Odnosi się to do każdego dziecka, ale szczególnie ważkie staje się
wobec dziecka wymagającego opieki całkowitej, wobec dziecka chorego, cierpiącego lub
niepełnosprawnego. Rodzice spodziewający się potomstwa najczęściej chcą, by było ono
zdrowe, pełnosprawne, osiągało sukcesy i rozwijało się jak inne dzieci. Każde rozpoznanie
złego stanu noworodka jest dla rodziców ogromnym ciosem, wstrząsem psychicznym.
Wcześniejsza czy późniejsza diagnoza o niepełnosprawności dziecka stawia przed nimi
zadania, na które nie byli przygotowani22.
Przed wspólnotą chrześcijańską stoi wyzwanie objęcia braterską troską rodziców dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną w ich dramatycznym momencie. Na pytania, które
stawiają oni pod wpływem nieoczekiwanej sytuacji, często trudno znaleźć odpowiedzi.
Wspólnota chrześcijańska powinna w duchu wiary racjonalnie wspierać rodziców dzieci
niepełnosprawnych, przezwyciężając stereotypowe myślenie na temat przyczyn takiego stanu
zdrowia. Przed rozpoczęciem katechizacji duszpasterze maja dopomóc rodzicom w
zaakceptowaniu ich dziecka23.
Współpraca środowiska katechetycznego z rodzicami ma podkreślić prawdę, że
wychowanie religijne nie ogranicza się do posyłania dziecka do kościoła czy na katechezę.
Rodzice przez swój przykład i słowo mają doprowadzić swoje potomstwo do Chrystusa i
nauczyć je przyjacielskiego dialogu z Nim, ciągłego odpowiadania na wezwania Boże. Jednak
praktyka wskazuje, że często, biorąc pod uwagę deficyty licznie występujące u dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną, z obawą i rezerwą podchodzą oni do ich wychowania
religijnego. Dlatego posługa katechetyczna wobec tych rodzin w parafii i w szkole powinna
cechować się dużą troską, serdecznością oraz otwartością na problemy i wątpliwości
rodziców. Istnieje konieczność tworzenia ewangelicznego klimatu, w którym rodzice będą
mieli poczucie, że ktoś im towarzyszy na drodze religijnego wychowania dzieci24.
Katecheta ma obowiązek dotarcia do wszystkich rodziców, także tych oddalonych od
Kościoła. Wśród działań podejmowanych od niedawna należy wymienić możliwość kontaktu
dwóch rodzin: rodziny zaniedbanej religijnie z rodziną żywej wiary. W takim katechumenacie
międzyrodzinnym chodzi o doprowadzenie rodziny zaniedbanej religijnie bądź zamkniętej w
swoich problemach do dojrzałości w wierze. Takie rodziny można również skontaktować z
grupami wspólnoty ruchu Wiara i Światło bądź innymi wspólnotami przeżywającymi po
chrześcijańsku tajemnice niepełnosprawnego dziecka w rodzinie25.
20

Por. Tamże 255.
Tamże.
22
A. Kiciński. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną… s. 135-136.
23
Tamże.
24
Konferencja Episkopatu Polski. Podstawa programowa katechezy… s. 121.
25
Tamże.
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Magisterium Kościoła podkreśla prawdę, że „katecheza rodzinna wyprzedza każdą inna
formę katechezy, towarzyszy jej i poszerza ją”26. Także rodzice dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną jako pierwsi katecheci powinni w sposób szczególny zatroszczyć się o to, aby ich
potomstwo zostało ochrzczone zaraz po urodzeniu, przygotowane do sakramentu pokuty i
pojednania oraz do Pierwszej Komunii Świętej, przyjęło we właściwym czasie sakrament
bierzmowania, uczęszczało na szkolne lekcje religii i do parafialnego duszpasterstwa
katechetycznego, brało udział w praktykach religijnych, uczestniczyło w życiu liturgicznosakramentalnym Kościoła i kierowało się zasadami chrześcijańskimi27.
Kolejne środowisko katechetyczne, w którym osoby niepełnosprawne mogą wzrastać
w wierze i dążyć do świętości jest parafia. Niepełnosprawni poprzez sakrament chrztu
świętego są członkami wspólnoty żywego Kościoła. Według nauczania Kościoła człowiek z
różnorodną i często wieloraką niepełnosprawnością w sposób specjalny uczestniczy w
misterium cierpienia Jezusa Chrystusa. Dlatego bardzo ważne jest, aby dopomóc tym osobom
z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, aby mogły one w pełni korzystać z życia
duchowego i sakramentalnego28. Dokumenty katechetyczne i praktyka wykazują, że parafia
jest najbardziej dogodnym miejscem, w którym formuje się i żyje wspólnota chrześcijańska.
Jest ona powołana, aby być domem rodzinnym dla wszystkich, domem braterskim i
przyjmującym każdego, także osoby, które cierpią z powodu upośledzenia fizycznego,
umysłowego i innych braków i w których wszyscy chrześcijanie odkrywają lud Boży. Parafia
stwarza też odpowiednią przestrzeń wspólnotową, by realizowana w niej posługa Słowa była
równocześnie nauczaniem, wychowaniem i żywym doświadczeniem Boga29.
Ważne jest, aby parafie zapewniły ludziom z niepełnosprawnością intelektualną
możliwość przyjęcia wszystkich sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego we
właściwym wieku oraz wzięcia udziału w normalnym programie przygotowań. Dla większości
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną może to mieć miejsce w wieku, w jakim
zazwyczaj ten sakrament jest przyjmowany w danej parafii lub diecezji. Decyzja o przełożeniu
na późniejszy czas przyjęcia jakiegoś sakramentu może być podjęta za zgodą rodziców
(opiekunów prawnych). Kryterium przyjęcia sakramentów to nie rozwój intelektualny, lecz
wiara osób z niepełnosprawnością intelektualną bądź – w przypadku niemożności komunikacji
werbalnej – wiara ich rodziców lub wspólnoty, która im towarzyszy30.
Od początku istnienia Kościoła katecheza nie była przedsięwzięciem indywidualnym,
lecz dokonywała się we wspólnocie. Zadaniem proboszcza w parafii jest nie tylko
zorganizowanie katechezy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale także stworzenie
klimatu wiary i braterskiego przyjęcia tych grup katechetycznych. Sama otwarta postawa
26

Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Catechesi tradendae. Watykan 1997 n. 68.
A. Kiciński. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną… s. 153; Por. PDK 128.
28
D. Choroszewska. Miejsce osoby z niepełnosprawnością intelektualną w Kościele. W: Niepełnosprawni w
państwie i Kościele. Potrzeby społeczne i duchowe osób niepełnosprawnych. Materiały z konferencji naukowej
„Potrzeby społeczne i duchowe osób niepełnosprawnych”, organizowanej przez Stowarzyszenie Ludzi
Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Opiekunów „Niepełnosprawni-Sprawni” we współpracy z Instytutem
Teologicznym w Łodzi. Red. S. Skobel i in. Łódź 2012 s. 101.
29
Por. A. Kiciński. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną… s. 166.
30
Konferencja Episkopatu Polski. Podstawa programowa katechezy… s. 122-123.
27

ISSN 2450-7318

85

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

proboszcza nie wystarczy. Jego zadaniem jest stworzenie takiej wspólnoty chrześcijańskiej, w
której nikt nie będzie marginalizowany, a która przez świadectwo życia stanie się sama w
sobie żywą katechezą31.
Istotne jest, aby osoba z niepełnosprawnością intelektualną była traktowana zgodnie z
jej wiekiem rzeczywistym, a nie intelektualnym. Młody człowiek z niepełnosprawnością
powinien być traktowany jak młody, dorosły jak dorosły, a nie dożywotnio jak dziecko.
Zadaniem katechety i całej wspólnoty parafialnej jest przeciwstawienie się działaniu osób z
niepełnosprawnością intelektualną poniżej ich realnych możliwości; ludzie ci odznaczają się
tendencją do zaniżania własnych możliwości32.
We wspólnocie parafialnej bogatej w relacje, osoby z niepełnosprawnością
intelektualną nie tylko odnajdą swoje miejsce, ale także będą mogły stać się wiarygodnym
znakiem, że parafia jest otwartym domem dla wszystkich, domem, w którym dzieli się życie i
wiarę z każdym człowiekiem. Oni czekają, że staną się autentycznymi członkami parafii.
Badacze problematyki zauważają, że takie specjalistyczne duszpasterstwo jest rzadko obecne
w parafiach. Raczej powierza się je ośrodkom specjalistycznym, których jest niewiele.
Stwierdzenie, że parafia jest wspólnotą, pozostanie tylko sloganem, jeśli zabraknie w niej osób
z niepełnosprawnością intelektualną, które podzielą z innymi swoją obecność, charyzmaty i
dary33.
Następnym środowiskiem katechetycznym, które wytrwale i z troską kształtuje władze
umysłowe ludzi niepełnosprawnych jest szkoła, w tym przypadku specjalna. To szkoła
przygotowuje do życia zawodowego, kształtuje cechy potrzebne do wzajemnego rozumienia
się, stwarza warunki przyjazne do współżycia wychowanków różniących się charakterem i
pochodzeniem. Ponadto stanowi jakby pewne ogniwo, które sprzęga wysiłki i osiągnięcia
rodziny, nauczycieli, różnego rodzaju organizacji rozwijających życie kulturalne, obywatelskie,
religijne, państwowe i całej społeczności ludzkiej34.
System szkolny zakłada, że wszystkim dzieciom, których możliwości są ograniczone
przez czynniki biologiczne i społeczne, należy dać szansę startu dostosowaną do ich
specyficznych potrzeb. Wychowankom tym potrzebne są szczególne, odpowiadające ich
indywidualnym możliwościom i ograniczeniom warunki uczenia się, które wymagają:
indywidualnych programów dostosowanych do tempa rozwoju i przyswajania wiedzy;
stosowania specjalnych metod nauczania; nauczycieli specjalistów; specjalnych standardów
lokalowych i oprzyrządowania miejsca do nauki, specjalnych form sprawdzania ich wiedzy
oraz przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych. Podstawą systemu kształcenia specjalnego
jest założenie, aby nie koncentrować się na występujących u ucznia deficytach czy braku
realizacji programu, ale na tych możliwościach i zdolnościach dziecka, które mogą być
rozwijane oraz doskonalone35.

31

Tamże.
Tamże.
33
Por. A. Kiciński. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną … s. 170.
34
Por. Tamże s. 218.
35
Tamże s. 222.
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Zadania katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną w szkole wiążą się z
procedurą osiągnięcia celów i zakładaną współpracą z innymi środowiskami edukacji,
zwłaszcza z rodziną i parafią. Zgodnie z zasadą wierności Bogu i człowiekowi, podstawa
programowa katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną uwzględnia potrzeby tych
osób i ich możliwości przyjęcia wiary. Jej skuteczność zależy od uwarunkowań i poziomu ludzi
niepełnosprawnych, w szczególności od ich percepcji intelektualnej oraz potrzeb
psychicznych, fizycznych, społecznych i duchowych36.
Aby rozpoczął się proces edukacyjny, należy nawiązać dobry kontakt z osobą
katechizowaną. Zadania katechety rozpoczynającego pracę z dzieckiem z
niepełnosprawnością intelektualną są specyficzne w porównaniu do zadań katechety
pracującego z dzieckiem w normie. Praca dydaktyczno-wychowawcza w szkole specjalnej
wymaga nie tylko specjalistycznego przygotowania, ale także odpowiedniej postawy
katechety, którego głównym zadaniem jest rozwijanie w osobie niepełnosprawnej – pomimo
jej upośledzeń fizycznych, umysłowych i innych braków – wiary i poczucia przynależności do
Kościoła. Warunkiem realizacji założonych celów katechezy jest tożsamość katechety,
natomiast treści, metody czy środki, którymi się on posługuje, mają drugorzędne znaczenie37.
Środowiska katechetyczne: rodzina, parafia i szkoła, ukazały nam, że za katechezę osób
niepełnosprawnych odpowiedzialna jest cała wspólnota chrześcijańska, a nie tylko pojedyńcze
środowisko38. Katecheza specjalna powinna wychodzić zawsze naprzeciw potrzebom i
możliwościom osób niepełnosprawnych, a obecność w żywej wspólnocie Kościoła ludzi z
niepełnosprawnością powinna być odzwierciedleniem samej istoty Królestwa Bożego39.
3. Niepełnosprawni w społeczeństwie
Osoby z niepełnosprawnością są w Polsce coraz bardziej zauważalną grupą, coraz
częściej pojawiającą się w sferze społecznej. Zapoczątkowały to kampanie społeczne lat 90 XX
w., które próbowały przełamać stereotyp postrzegania niepełnosprawności oraz osoby nią
obciążonej. Każde społeczeństwo funkcjonuje zgodnie z modelem życia zbiorowego oraz
ustalonymi zasadami relacji międzyludzkich. W takim kontekście działają osoby zdolne do
spełnienia oczekiwań społecznych, jak i te, które ze względu na swoje ograniczenia, oczekiwań
nie będą w stanie spełnić. I tak oto pojawia się dysonans między wymogami społecznymi a
ograniczeniami człowieka. Niebezpieczne jest to, że prowadzić on może do wytworzenia
uprzedzeń i/lub wyzwalać negatywne wartościowanie osoby. Istotą pracy nad stereotypami
jest osłabienie ich sztywności i dopuszczenie wizji osobowej człowieka innej niż przyjęta.
Stanowi to swoiste edukacyjne wezwanie. Edukacyjne nie znaczy tu koniecznie – związane z

36

Tamże s. 250.
Tamże s. 251.
38
Por. Tamże s. 271.
39
D. Choroszewska. Miejsce osoby z niepełnosprawnością intelektualną w Kościele. W: Niepełnosprawni w
państwie i Kościele. Potrzeby społeczne i duchowe osób niepełnosprawnych. Materiały z konferencji naukowej
„Potrzeby społeczne i duchowe osób niepełnosprawnych”, organizowanej przez Stowarzyszenie Ludzi
Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Opiekunów „Niepełnosprawni-Sprawni” we współpracy z Instytutem
Teologicznym w Łodzi. Red. S. Skobel i in. Łódź 2012 s. 106.
37
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instytucją, etapem formalnego kształcenia, a bardziej z gotowością uczenia się, otwartością na
innych, modyfikacją własnych przekonań i wreszcie ich zmianą40.
Społeczne przekonanie, że niepełnosprawny musi być inny, w sposób niezamierzony
wzmacniane jest przez działania osób czy instytucji, które w swoich założeniach mają
zadeklarowaną aktywność na rzecz ludzi niepełnosprawnych. Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego wydało w 2008 r. broszurę Jak zachować
się wobec osoby niepełnosprawnej, czyli krótka lekcja savoir vivre. Abstrahując od jej treści,
sam tytuł sugeruje, że zachowywać należy się inaczej, nie normalnie. Pośrednio niesie ze sobą
również przekaz założenia niekompetencji jej adresatów, czyli społeczności ludzi sprawnych.
Zatem już przy pierwszym zetknięciu z tytułem należy liczyć się z niechęcią po pierwsze –
poddania się „lekcji”, a po wtóre – z przeniesieniem tej niechęci na niepełnosprawnego –
skoro jestem za głupi, by kontaktować się z niepełnosprawnym nie będę tego robił w ogóle41.
Czy warto zatem upierać się, że wszyscy jesteśmy tacy sami? Ideologizować tę tezę
wzbudzając jednocześnie poczucie winy, że jeśli myślisz inaczej – jesteś zacofany,
nietolerancyjny, zły. Negatywne emocje wynikające z takiego napiętnowania nie przyczynią się
prawdopodobnie do otwarcia na ludzi, czy świat. Nie zmienią taż zasadniczo podejścia
myślącego inaczej42.
Postawą typową, w niektórych środowiskach pedagogów specjalnych, jest obawa,
niechęć używania pojęcia Inny w kontekście osób niepełnosprawnych, na zasadzie „to nie
wypada”. Ale przecież niepełnosprawność stanowi podstawę działań pedagogów specjalnych.
Możemy, a nawet powinniśmy mówić: o specyfice oddziaływań, o specjalnych metodach,
koniecznym dostosowaniu działań do odmiennych potrzeb, ograniczonych możliwości
podmiotu, ale nie wolno nam mówić o inności. To niezrozumiałe. Takim podejściem, zamiast
wyjaśniać z naukowego punktu widzenia, budować nową jakość, przystajemy, lub wręcz
lansujemy model masowej wyobraźni – ludzie niepełnosprawni muszą być „tacy sami”.
Tworzy się pozory ich identyczności, jednakowości, ale tak czy inaczej praktyka taka nie usunie
ograniczeń, nie zniesie niesprawności. Ta, pozostaje faktem, niezależnie od tego, jak gorąco
zapragniemy temu zaprzeczyć. Lękać natomiast powinniśmy się czego innego – zbiorowego
lekceważenia problemu. Jeśli bowiem nie ma niepełnosprawnych, jeśli są oni tacy sami,
identyczni, po co o tym mówić, po co pomagać, obejmować szczególnym traktowaniem? Czy
nie ma niebezpieczeństwa masowego znieczulenia, zobojętnienia wobec problemu? Czy
zatem nie lepiej dopuścić myśl, że Inny istnieje?43.
Oczywiste jest, że osoby z niepełnosprawnością funkcjonują inaczej, szczególnie w tych
sferach, których dotyka je niesprawność. Ograniczenia związane z zaburzeniami rozwoju
muszą przekładać się na odmienne sposoby radzenia sobie z szeregiem zadań, jakie stawia
40

I. Chrzanowska. Osoba niepełnosprawna w przestrzeni społecznej. W: Niepełnosprawni w państwie i Kościele.
Potrzeby społeczne i duchowe osób niepełnosprawnych. Materiały z konferencji naukowej „Potrzeby społeczne i
duchowe osób niepełnosprawnych”, organizowanej przez Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i
Opiekunów „Niepełnosprawni-Sprawni” we współpracy z Instytutem Teologicznym w Łodzi. Red. S. Skobel i in.
Łódź 2012 s. 117.
41
Por. Tamże s. 121.
42
Tamże s. 123.
43
Tamże s. 123-124.
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przed człowiekiem uczestnictwo w życiu społecznym czy zawodowym. Stosunkowo jednak
rzadko, tylko w przypadku bardzo poważnych, ciężkich zakłóceń, uniemożliwiają działanie i
podejmowanie aktywności. Najczęściej jest tak, że zaburzone funkcje zastępowane są i
kompensowane przez inne. To co jest wspólne dla wszystkich ludzi, niezależnie od poziomu
ich sprawności, to instynktowne dążenie do zaadaptowania się do warunków, w których
przyszło nam działać. Do pewnego stopnia oczywiście, trudności są elementem motywującym,
zgodnie z prawda – natura znajdzie sposób! Można ją pozostawić samą sobie, wówczas proces
będzie trwał znacznie dłużej. Można jednak pomóc skutecznej adaptacji przyspieszyć ją, jeśli
skoncentrowani na wspólnym celu, będziemy poprzez czyny dążyć do urzeczywistnienia haseł
humanistycznej wizji rozwoju człowieka, przede wszystkim niepełnosprawnego44.

•
•
•
•
•
•
•

•

•
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Podgórska-Jachnik D. Niepełnosprawność w paradygmacie ludzkich potrzeb. W:
Niepełnosprawni w państwie i Kościele. Potrzeby społeczne i duchowe osób
niepełnosprawnych. Materiały z konferencji naukowej „Potrzeby społeczne i duchowe osób
niepełnosprawnych”, organizowanej przez Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych, ich
Rodzin i Opiekunów „Niepełnosprawni-Sprawni” we współpracy z Instytutem
Teologicznym w Łodzi. Red. S. Skobel i in. Łódź 2012 s. 169-186.
Ściborska E. Potrzeby społeczne i duchowe osób niepełnosprawnych. W: Niepełnosprawni
w Państwie i w Kościele. Materiały z konferencji naukowej „Potrzeby społeczne i duchowe
osób niepełnosprawnych”, organizowanej przez Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych,
Ich Rodzin i Opiekunów „Niepełnosprawni-Sprawni” we współpracy z Instytutem
Teologicznym w Łodzi. Red. S. Skobel i in. Łódź 2012 s. 11.

Abstrakt:
W wychowania i wsparciu życiowym osób niepełnosprawnych bardzo istotne jest nie
tylko znalezienie sposobu na skuteczne zaspokajanie ich potrzeb, ale również nadawanie tym
potrzebom odpowiedniego znaczenia. Wychowanie osoby niepełnosprawnej to między
innymi wychowanie do przyjmowania pomocy i współdziałania, a wiec rozwiązanie problemu
fałszywego wstydu przy konieczności korzystania z pomocy innych w zaspokajaniu potrzeb
podstawowych, ale i znalezienie właściwych strategii wychowawczych do umożliwienia
samorealizacji. To ich katechizacja w środowiskach katechetycznych jakimi są rodzina, parafia i
szkoła, a także funkcjonowanie w naszym społeczeństwie, pamiętając, że wszyscy jesteśmy
tacy sami.
Słowa klucz: niepełnosprawność, środowisko katechetyczne, życie społeczne

ISSN 2450-7318

90

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

Andrzej Jasnos

PEDAGOGIKA RELIGII, JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA
NAUKOWA I JEJ ZNACZENIE
DLA PLURALIZMU KULTUROWEGO
KULTUROWEGO

We współczesnym świecie obserwujemy ciągłe obawy i niepewność generowane przez
napięcia polityczno-gospodarcze, które ogniskuje w sobie tzw. „kryzys migracyjny”. Życie
współczesnych społeczeństw opiera się na niestabilności i zmienności, do czego niewątpliwie
przyczynia się niejednoznaczność struktur Unii Europejskiej oraz pogłębiająca się na jej
obszarze obojętność religijna, kontestowanie podstawowych wartości etycznych, jak również
groźna mentalność Multi Culti, która jednakowo traktuje wszystkie religie i wyznania. Papież
Franciszek w swoich przemówieniach zwraca uwagę na konieczność dialogu
międzykulturowego i międzyreligijnego1, a jego przesłanie wskazuje na konieczność
zaangażowania duchowego wszystkich zainteresowanych stron. Wśród intencji modlitwy na
styczeń bieżącego roku, zaprosił wyznawców różnych religii do włączenia się do wspólnej
troski o pokój i sprawiedliwość oraz podkreślił to, co zostało wyrażone już w encyklice
Evangelii gaudium: „dialog międzyreligijny stanowi tutaj, jak i na całym świecie, konieczny
warunek pokoju i dlatego jest obowiązkiem wszystkich ludzi wierzących (...). W ten sposób
uczymy się akceptować innych z ich odrębnym sposobem bycia, myślenia i wyrażania się”2.
Powszechna globalizacja sprawia, że świat, w którym żyjemy staje się coraz ściślej
połączony więzami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi. Wydaje się, że znikają bariery
komunikacyjne, ponieważ granice i odległość przestają być problemem. Uczestniczyć można w
życiu innych kultur, nawet bez wychodzenia z domu. Jednak ten uniwersalny świat obrazów
nie przekłada się wcale na automatycznie na dialog i wzajemne zrozumienie, również w sferze
religijnej. Procesy globalizacyjne rzeczywiście prowadzą do przyjmowania pewnych
elementów kulturowych, to jednak nie ma nic wspólnego z kulturową uniwersalizacją. Mamy
bowiem nadal do czynienia z wielością różnych przestrzeni kulturowych3. Wszyscy jesteśmy
świadkami zmian globalizacyjnych, jednocześnie jeszcze mocniej uświadamiamy sobie
różnorodność i wielość kultur, sposobów życia, systemów społecznych. Jednak mimo, iż
odmienność wartości, przekonań czy ideałów reprezentowanych przez różne kultury może
być źródłem rozwoju to jednak jednocześnie ta sama różnorodność bywa źródłem konfliktów i
problemów4.
1

„Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości”. Za: Ba.
Papieskie intencje na styczeń 2016 r. W: http://pl.radiovaticana.va/news/2015/12/31/papieskie_intencje
_na_stycze%C5%84_2016_r/1197891. [dostęp: 6.1.2016 r.].
2
EG 250.
3
J. Kamińska. Swoi i obcy. Kulturowe dystanse i uprzedzenia w kontekście procesów globalizacyjnych.
W: Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej.
Red. A. Barska. M. Korzeniowski. Opole 2007 s. 143.
4
Tamże. s. 144.
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Pluralizm kulturowy może również generować poczucie obcości wiążące się
z negatywnymi emocjami, co w rezultacie niweczy szanse na powodzenie dialogu
międzykulturowego. M. Hanna zauważa, iż „ludzie definiują siebie a kategoriach pochodzenia,
religii, języka, historii, wartości, obyczajów i instytucji; identyfikują się z grupą etniczną,
wspólnotą religijną, narodem, kulturą i – szerzej – cywilizacją. Wiemy kim jesteśmy dopiero
wtedy, kiedy wiemy, kim nie jesteśmy i dopiero wtedy, kiedy wiemy, kto jest przeciwko nam”5.
Obecnie przestrzeń społeczna stała się „obszarem konfrontacji różnych systemów wartości,
postaw życiowych, poziomów życia, kultur etnicznych i religii, a w takiej przestrzeni obecność
kulturowych Innych staje się faktem oczywistym i narzuca konieczność odnoszenia się do
tego, co różne i nieznane, a tym samym wpływa na dokonywane przez ludzi procesy
identyfikacyjne”6.
W tak nakreślonej rzeczywistości pojawia się pytanie, czy istnieje jakaś płaszczyzna
mogąca wspomóc dialog międzykulturowy. Niniejsza refleksja jest próbą nakreślenia swoistej
szansy pedagogiki religii, jako dyscypliny naukowej mogącej uczestniczyć w porozumieniu
społecznym w kulturze pluralistycznej.
1. Pedagogika religii – definicja
Jednym z nurtów współczesnej pedagogiki jest wychowanie wielokulturowe, którego
zadaniem jest przygotowanie ludzi do życia w pluralizmie kulturowym i etnicznym7. Próba
stworzenia świata bez podziałów napotkała wiele problemów i wywołała wiele kontrowersji.
K. Rędziński zauważa, iż „dla jednych globalizacja stanowi proces pożądany, dający nadzieję
na rozwiązanie problemów nękających ludzkość, dla innych zaś rysuje się jako zjawisko
niebezpieczne”8. Również pedagogika religii współcześnie musi zmierzyć się z pluralizmem
kulturowym coraz mocniej widocznym w społeczeństwach do niedawna określanych, jako
społeczeństwa jednolite kulturowo.
Pedagogikę religii współczesna literatura przedmiotu określa jako „dyscyplinę
naukową, usytuowaną na pograniczu pedagogiki i teologii, zajmującą się analizą potencjału
edukacyjnego religii oraz teorią i praktyką wykorzystania go w rożnych środowiskach
wychowawczych”9. Z kolei J. Bagrowicz pedagogikę religii definiuje jako „kierunek w myśli
pedagogicznej podkreślający znaczenie religii dla całościowego wychowania człowieka”10.
H. Słotwińska zauważa trudność w definiowaniu i określaniu pedagogiki religii.
Stwierdza, iż sama nazwa stwarza możliwość wielu interpretacji, gdyż jest niejednoznaczna11.
5

M. Hanna. O dialogu cywilizacji czyli o potrzebie akceptowania innych. Warszawa 2004 s. 56.
J. Kamińska. Swoi i obcy. Kulturowe dystanse i uprzedzenia w kontekście procesów globalizacyjnych. W:
Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej. Red.
A. Barskiej, M. Korzeniowskiego. Opole 2007 s. 144.
7
Por. Jan Żebrowski. Wychowanie wielokulturowe w społeczeństwie obywatelskim. „Studia Gdańskie. Wizje
i rzeczywistość”. T. VIII. s. 221.
8
K. Rędziński. Edukacja wobec wielokulturowości. Red. M. Janukowicz, K. Rędziński. Częstochowa 2002 s. 5.
9
J. Bagrowicz. Trudności i szanse rozwoju pedagogiki religii w Polsce. W: Edukacyjny potencjał religii. Red.
J. Bagrowicz, J. Horowski. Toruń 2012 s. 17.
10
J. Bagrowicz. Pedagogika chrześcijańska pedagogika religii (religijna) katechetyka. W: Abyśmy podtrzymywali
nadzieję. Red. P. Tomasik. Warszawa 2005 s. 36.
11
Por. H. Słotwińska. Pedagogika religii wobec pluralizmu religijnego. „Roczniki Teologiczne” 11:2014 s. 6.
6
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Posługując się terminem „pedagogika religii” potrzeba ukonkretnienia odniesienia,
gdyż w przeciwnym razie „nie wiadomo, czy odnosi się ono do jednej konkretnej religii
(katolickiej, protestanckiej, prawosławnej itd.) czy do wielu religii”12. Autorka również
podkreśla, że nie można pedagogiki religii traktować jako globalnej, gdyż istnieją doktrynalne
różnice w Kościołach i wyznaniach. Dlatego może być ona określana i uprawiana jako:
pedagogika religii konkretnego Kościoła13.
M. Nowak zwraca uwagę, że sama nazwa pedagogiki religii „zdaje się nawiązywać do
analogicznych ujęć, jakie spotykamy w wypadku psychologii religii, socjologii religii czy filozofii
religii”14. Dynamiczny rozwój wiedzy o religii w połowie XIX wieku przyczynił się do
powstawania tych dziedzin naukowych. Gromadzenie na sposób naukowy faktów religijnych i
liczne badania na ich podstawie, rosnące zainteresowanie naukowców orientalnymi i
archaicznymi formami religii jak również historią religii i religioznawstwem stanęło u podstaw
dyscyplin religiologicznych: psychologii religii, socjologii religii. Jak podkreśla Z. J. Zdybicka były
to „swoiste filozofie religii, będące jednak nie tyle opisem faktów religijnych, ile teoriami religii
podyktowanymi ogólnymi założeniami i tendencjami systemu filozoficznego, w ramach
którego powstawały”15. Takie podejście wskazuje na uzależnienie tych dyscyplin od
przyjmowanych przez badaczy teorii religii oraz tendencji systemu filozoficznego. I w takim
kontekście można mówić raczej o uprawianiu przez badaczy filozofii chrześcijańskiej, czy
pedagogiki chrześcijańskiej lub katolickiej. Optymalnym modelem uprawiania pedagogiki
religii jest model oparty na idei interdyscyplinarności badań, zarówno na poziomie nauk
empirycznych, jak i filozofii16. Pedagogika religii zakłada więc współpracę badawczą zarówno z
naukami zaawansowanymi w badaniu zjawisk społecznych, kulturowych, a niekiedy także
przyrodniczych (np. medycyna); jak i współpracę z naukami opisującymi rzeczywistość w
sposób ogólny i istotowy oraz formułującymi normy i reguły postępowania – a więc z wieloma
dziedzinami filozofii: etyką, estetyką, aksjologią, jak również antropologią filozoficzną17.
Złożoność samego pojęcia pedagogiki religii staje się przyczynkiem do
wielopłaszczyznowych i wieloaspektowych dyskusji naukowców. Jak zauważa C. Rogowski „od
samego pojęcia pedagogika religii zależy również to, jak przedstawia się naukowy obraz
wszystkich badaczy, ściślej mówiąc: pedagogów religii”18. Może ona być traktowana jako
nauka teologiczna albo pedagogiczna w kontekście przyjętej opcji19. Współcześni badacze
„analizując status naukowy współczesnej pedagogiki religii, coraz częściej wskazują nie tyle na
jej charakterystykę konfesyjną, ile przede wszystkim metodologiczną i koncepcyjną,
12

Tamże. s. 6.
Por. Tamże. s. 22.
14
M. Nowak. Edukacyjny potencjał pedagogiki religii – bogactwo doświadczenia ludzkiego do przekazania. W:
Edukacyjny potencjał religii. Red. J. Bagrowicz, J. Horowski. Toruń 2012 s. 53.
15
Z. J. Zdybicka. Człowiek i religia. W: Wprowadzenie do filozofii. M. A. Krąpiec, S. Kamiński, Z. J. Zdybicka,
A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński. Lublin 1996 s. 473.
16
Por. S. Kunowski. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 2001 s. 49-52.
17
Por. A. Bronk. Pedagogika i filozofia: uwagi metafilozoficzne. W: Filozofia a pedagogika. Studia i szkice. Red. P.
Dehnel, P. Gutowski. Wrocław 2005 s. 23–24.
18
C. Rogowski. Pedagogika religii. Podręcznik akademicki. Toruń 2011 s. 50-51.
19
Por. Tamże. s. 51.
13
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podkreślając jej ekumeniczny i interdyscyplinarny charakter”20. Pedagogika religii jako nauka
dąży do pełnej autonomii. Możliwość korzystania z różnych źródeł badawczych religijnych jak i
humanistycznych wypływa z natury pedagogiki religii jako nauki teologicznej, a zarazem poza
teologicznej. Korzystając ze źródeł religijnych głównie z Bożego Objawienia, staje się nauką
normatywną ściśle powiązaną z teologią. Dzięki możliwości korzystania ze źródeł dostępnych
naukom humanistycznym jak pedagogika, psychologia, socjologia staje się nauką
empiryczną21.
Pedagogika religii, jak każda nauka posiada swój przedmiot badawczy. Przedmiotem
niniejszej nauki jest „całość procesów religijnego nauczania i wychowania, formacji religijnej
pojętej całościowo, ukierunkowanej na życie według zasad chrześcijańskiej religii”22. Tak ujęty
przedmiot dyscypliny naukowej nakreśla konkretne wskazanie na religię chrześcijańską w
podejściu naukowym obejmującym teorię „procesu religijnego nauczania i wychowania,
zorientowaną na praktykę życia chrześcijańskiego”23. W myśli pedagogicznej jako kierunek
pedagogika religii podkreśla „znaczenie religii dla całościowego wychowania człowieka.
Wypracowuje ona przeto podstawy i zasady edukacji religijnej człowieka, żyjącego
w konkretnych uwarunkowaniach cywilizacyjnych i kulturowych”24. Przedmiotem zaś jest
„refleksja nad potencjałem religijnym poszczególnych religii i wyznań religijnych”25
W Leksykonie pedagogiki religii odnajdujemy jej definicję jako „kierunku badań
w ramach teologii i zarazem jej nauki pomocniczej, będącą częścią teologii pastoralnej
(praktycznej) i uzupełnieniem katechetyki. Jej podstawowym zadaniem jest pomoc
w usprawnieniu tzw. formacji religijnej człowieka poprzez włączenie do refleksji
katechetycznej dorobku pedagogiki, a zwłaszcza koncepcji uczenia się i nauczania,
psychospołecznych i rozwojowych uwarunkowań katechizacji, jak też alternatywnych metod
nauczania. Jest to nauka opierająca się zarówno na dorobku teologii jak również pedagogiki,
podejmująca zagadnienia praktyki i teorii szeroko pojętych procesów edukacji i socjalizacji
religijnej”26. C. Rogowski wskazuje również na współczesne trudności w edukacji i wychowaniu
religijnym, zauważając, iż na rozwój człowieka ma wpływ otoczenie. Autor wskazuje, że
„można zatem powiedzieć, że znaki, czy symbole, mają ważny wpływ od strony
pedagogicznoreligijnej na socjalizację religijną w ogóle”27. W procesie wzrastania młodego
człowieka w swoim społeczeństwie i kulturze jest to bardzo istotny element poznawania
własnego kontekstu religijnego.
Ważne jest podkreślenie, iż „pojęcie pedagogiki religii nie wskazuje na zdefiniowaną
dyscyplinę naukową, ale na jej przedmiot badań, czyli na procesy szeroko pojętej edukacji
i socjalizacji religijnej oraz związane z nimi zadania badawcze wyznaczane przez przyjętą wizję
20

B. Milerski. Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa 2011 s. 138.
Por. J. Bagrowicz. Pedagogika chrześcijańska s. 37.
22
J. Bagrowicz. Trudności i szanse… s. 17.
23
J. Bagrowicz. Pedagogika chrześcijańska… s. 36-37.
24
J. Bagrowicz. Trudności i szanse… s. 17.
25
Tamże. s.17.
26
Leksykon pedagogiki religii. Podstawy – koncepcje – perspektywy. Red. C. Rogowski. Warszawa 2007. Cyt. za:
Ba. Pedagogika religii. W: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika_religii (7.1.2016).
27
C. Rogowski. Pedagogika religii… s. 53.
21
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człowieka, a także przez Kościół i społeczeństwo, od których nie może abstrahować ani
teologia, ani pedagogika”28. B. Milerski określając pedagogikę religii jako dyscyplinę naukową
zwraca uwagę na obszar potencjału edukacyjnego różnych postaci religii. Zaznacza, że jako
dyscyplina naukowa formułuje „teorię kształcenia religijnego i socjalizacji religijnej w obszarze
Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa”29.
Pedagogika religii i jej potencjał staje się coraz ważniejszy w społeczeństwach
pluralistycznych. Edukacja religijna może i powinna przygotowywać człowieka do życia
w duchu tolerancji, szanujących i podejmujących dialog z wyznawcami innych religii, do
wspólnego działania na rzecz dobra z ludźmi niewierzącymi, a także do poszanowania ich
prawa do niewierzenia30. Jak podkreśla J. Bognarowicz „religia może i powinna odegrać rolę
krytyczną i inspirującą”31 w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo.
W tym kontekście ważnym wydaje się stwierdzenie C. Rogowskiego, że pedagogika
religii „opisuje interakcję z grupami docelowymi, które znajdują się na różnym stopniu drogi
do wiary. Mogą być to osoby niebudzące zainteresowania Kościołem i wiarą, osoby uważające
się za religijne, mimo że dystansują się od Kościoła lub też takie osoby, które aktywnie biorą
udział w życiu i działalności Kościoła”32. Reasumując pedagogika religii bardziej niż
katechetyka wychodzi na przeciw wyzwaniom współczesnego świata, Kościoła i wpisuje się ze
swoimi założeniami w Nową Ewangelizację.
2. Pluralizm kulturowy - interkulturalizm
We współczesnym świecie każdy człowiek, a szczególnie młody poddany jest bardzo
różnorodnym wpływom. Nierzadko osoby i instytucje tradycyjnie zajmując dotychczas ważne
miejsce w społeczeństwie jak rodzice, nauczyciele, szkoła, a także Kościół ustępują miejsca
nowym, w wielu przypadkach sprawniejszym z punktu widzenia zasad nowoczesnej
organizacji i zarządzania, umiejętnie stosującym reguły różnych socjotechnik. Z jednej strony
można widzieć w tym zjawisku zagrożenie. Z drugiej strony jest to swoiste wyzwanie, gdyż
wymusza to niejako wyciągnięcie odpowiednich wniosków z dotychczasowych działań
i sposobów funkcjonowania oraz dokonanie koniecznych zmian. Również można
zaobserwować bardzo szybkie tempo przemian. Związane są one głównie z postępem
technicznym, komunikacyjnym jak również nieograniczonością przemieszczania się jednostek,
które przenosząc się z miejsca na miejsce wnoszą wraz z sobą również swoją kulturę w której
wyrośli. Z całą pewnością można stwierdzić, że ukształtowane nowoczesne społeczeństwo jest
społeczeństwem pluralistycznym.
Pluralizm jest kierunkiem, który niesie ze sobą przekonanie, że „wielość osób, grup,
idei, wartości, zainteresowań i działań pozostających w wolnej konkurencji najlepiej służy

28

H. Słotwińska. Teologia pastoralna w stosunku do pedagogiki religii. Notatki z wykładu: pedagogika religii. dnia
25 listopada 2015 r. [archiwum autora]
29
B. Milerski. Hermeneutyka pedagogiczna… s. 138-139.
30
Por. J. Bagrowicz. Pedagogika chrześcijańska… s. 42.
31
Tamże. s. 42.
32
C. Rogowski. Pedagogika religii… s. 87.
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osiąganiu celu i zdobywaniu możliwie doskonałej efektywności”33. Jednak w praktyce często
dochodzi do ścierania się środowisk dzięki czemu strony „wyzwalają z siebie maksimum
wydajności, z kolei wzbogacając cały system czy strukturę”34. Kierunek ten odnajdujemy
w wielu dziedzinach życia człowieka, między innymi w dziedzinie politycznej, społecznej,
gospodarczej, jak również w dziedzinie religijnej. W każdej tej dziedzinie dochodzi do wielu
trudności w kontekście pluralizmu. H. Słotwińska szczegółowo nakreśla trudności
w wprowadzaniu pluralizmu religijnego w kontekście współżycia ze sobą wyznawców różnych
religii. Jak słusznie autorka zauważa „równouprawnione traktowanie religii – zwłaszcza z racji
społecznych – nie jest słuszne”35.
Jednym z najczęstszych ukierunkowań jest pluralizm kulturowy. Odnosi się on głównie
do społeczeństw złożonych w których występują różne grupy kulturowe. Pluralizm kulturowy
ma na celu „zbudowanie takiego systemu, w którym zarówno społeczeństwo zasiedziałe, jak i
grupa emigrantów mogą współżyć ze sobą bez utraty swojej tożsamości i bez wciągania się
wzajemnie w ciągnące się konflikty”36. Grupy dostosowują się do struktury danego
społeczeństwa, równocześnie chroniąc swe tożsamości, które i tak pod wpływem wzajemnych
interakcji stopniowo ulegają zmianie.
Pluralizm kulturowy występuje w trzech wymiarach. Pierwszy to wymiar deskryptywny,
który wyraża się poprzez fakt istnienia wielu różnych grup etnicznych dających się opisać w
kategoriach demograficznych i statystycznych. Ten wymiar nie nastręcza większych trudności
w praktyce. Trudniejszym i bardziej złożonym jest wymiar ideologiczny. Stanowi on „pewien
uświadomiony stan faktyczny określonej kultury, zakładający wielokulturowość jako fakt”37.
Ostatni wymiar ma ścisły związek z aspektem politycznym, który stanowi ideologiczny wyraz
„świadomości zjawisk wielokulturowości, jako zbioru norm i zasad mających na celu ochronę
wielokulturowości jako wartości podstawowej określonej grupy”38.
Głównym zadaniem pluralizmu kulturowego jest wypracowanie takich mechanizmów
działania społeczeństwa, by na płaszczyźnie tych trzech wymiarów dochodziło do
poszanowania różnic między poszczególnymi współistniejącymi grupami. Język, religia,
historyczne doświadczenie, geograficzna izolacja, rasa i pokrewieństwo to czynniki najbardziej
widoczne, które powodują różnice kulturowe. Ważnymi komponentami tożsamości
kulturowej danego społeczeństwa są także np. nazwa własna, mit wspólnych przodków,
wspólna historia, poczucie solidarności i przynależności do danego terytorium. Czynniki te
mogą tworzyć różne kombinacje dając w efekcie niepowtarzalny zespół wierzeń, wartości,
obyczajów, norm39.

33

M. Majewski. Pedagogiczno-dydaktyczne wartości katechezy integralnej. Kraków 1995 s. 19.
Tamże. s. 19.
35
H. Słotwińska. Pedagogika religii… s. 9.
36
Z. Mach. Migracja i społeczne konstruowanie tożsamości. „Przegląd Socjologiczny” 42:1993 s. 85.
37
M. J. Dudziak. Tożsamość a wielokulturowość: od dezintegracji do integracji wspólnoty. „Sprawy
Narodowościowe. Seria Nowa” 28:2006 s. 177-178.
38
Tamże. s. 178.
39
Por. J. Kamińska. Swoi i obcy… s. 143-145.
34

ISSN 2450-7318

96

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

Literatura wyróżnia cztery ideologie pluralizmu, które wyrażają podejście grupy
dominującej wobec grup mniejszościowych w społeczeństwie złożonym z wielu różnych grup
kulturowych i etnicznych40.
Pierwszy to zewnętrzny pluralizm kulturowy, który zakłada możliwość kultywowania
własnych wzorów wspólnotowych, dziedzictwa kulturowego oraz języka przez różne grupy
mniejszościowe, ale w tej sytuacji osobiste systemy jednostkowe pozostają monistyczne.
Kolejne podejście to wewnętrzny pluralizm kulturowy, który kładzie szczególny nacisk na
interakcje kulturowe, nieobecne w pluralizmie zewnętrznym, tak aby każdy uczestnik
pluralistycznego systemu kulturowego miał możliwość uczestniczenia w procesie internalizacji
wartości kulturowych grupy własnej i innych grup, po to by następowała wymiana
międzykulturowa. Monizm hybrydalny to trzecie podejście, które stanowi zasadę dwustronnej
interakcji między jednostką pochodzącą z grupy dominującej i jednostką pochodzenia
etnicznego, w której ich sposoby życia, język i tradycja stopniowo się do siebie zbliżają i coraz
bardziej upodabniają. Czwarte podejście to monizm dominujący. Jest to ideologia, która
domaga się uznania wyższości kultury dominującej oraz nakazuje, by inne grupy porzuciły
swoje własne obyczaje, wartości, wzory zachowań, wierzenia oraz język i zasymilowały się z
grupą dominującą41. To, która z ideologii panuje w danym społeczeństwie zależy w głównej
mierze od władz i oficjalnej struktury danego kraju. Jednakże również jednostkowe postawy
zarówno członków grupy dominującej, jak i członków grup mniejszościowych mają wpływ na
stosowanie konkretnego podejścia pluralistycznego.
Wydaje się, iż najlepszą formą pluralizmu jest pluralizm wewnętrzny, który jest
efektem wytworzenia przez jednostki systemów dualistycznych i przynosi dynamiczną
równowagę kultur w społeczeństwie.
Współcześnie pojęcie „pluralizmu kulturowego” jest przez badaczy zastępowane
wieloma innymi terminami, między innymi zróżnicowanie kulturowe, wielokulturowość czy
polietniczność. W literaturze coraz częściej pluralizm kulturowy ujmowany jest jako
interkulturalizm (międzykulturowość)42. Takie podejście wskazuje na znaczenie przenikania,
nakładania się określonych wartości, przestrzeni. Pluralizm postrzegany jest wtedy jako
współistnienie, spotkanie, współpraca na określonej przestrzeni dwu lub większej liczby grup,
społecznych posiadających odmienne systemy wartości, wyznania, odmienne języki, tradycje,
doświadczenia zbiorowe.
W. Burszta zauważa powszechność w dzisiejszym świecie interkulturalizmu
„wielokulturowy świat «wylewa» się niepowstrzymaną falą z wszelkich inicjatyw społecznokulturalnych, politycznych i edukacyjnych. Nie ma dnia, abyśmy nie byli powiadamiani, że coś,
co ma wielokulturowość albo międzykulturowość w herbie, właśnie znajdzie kolejną realizację
pod postacią festiwalu, kampusu, debaty, koncertu, interdyscyplinarnej konferencji”43.
Cytowany autor jednak stwierdza, iż dziś nie potrzeba już promowania pluralizmu
40

Por. G. Babiński. Lokalna społeczność polonijna w Stanach Zjednoczonych Ameryki w procesie przemian.
Wrocław-Warszawa-Kraków 1997 s. 25.
41
Tamże. s. 26.
42
Por. W. Burszta. Międzykulturowość — znamię czasów. „Kultura Współczesna” 56:2008 nr 2 s. 16-17.
43
Tamże. s. 16.
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kulturowego, ale istotnej debaty jak go urzeczywistnić, by ludzie ze swymi odmiennościami
kulturowymi żyjący obok siebie potrafili wzajemnie się szanować i prowadzić ze sobą dialog44.
Badacz zjawiska pluralizmu kulturowego J. Gray twierdzi, że: „Nie musimy mieć
wspólnych wartości, aby żyć razem w pokoju. Potrzebujemy wspólnych instytucji, w ramach
których mogą ze sobą koegzystować różne formy życia”45. Z takim twierdzeniem nie można
się zgodzić. K. Krzysztofek stawia trafną krytykę podejścia pluralizmu bez wspólnych wartości.
Nawet jeżeli zostanie stworzona jedna instytucja to jak podkreśla autor „nie da się pomieścić
w jednej normie demokracji republikańskiego Francuza, integrystę muzułmańskiego, który
uznaje za całkiem normalne utrzymywanie tradycyjnego statusu kobiet w nowoczesnym
społeczeństwie; ba, godzi się nawet na barbarzyński dla Europejczyka proceder ekscyzji
(obrzezania dziewcząt), co zdarza się w muzułmańskich suburbiach Paryża, epicentrum
republikanizmu”46.
Cytowany autor trafnie ujął problem tworzenia w wielu krajach europejskich
sztucznego pluralizmu kulturowego oraz ukazuje, że „zamiast „europejskiej wioski”, będziemy
mieć raczej „wioski w Europie”, z których każda chce mieć swoją własną twarz”47. Jak wynika z
powyższych rozważań problem europejskiego pluralizmu kulturowego jest złożony i trzeba go
rozpatrywać na wielu płaszczyznach życia człowieka, również na płaszczyźnie religii.
3. Potencjał edukacyjny religii w pluralizmie kulturowym
W literaturze zagadnienie pedagogiki religii i pluralizmu kulturowego jest nadal
aktualne. Świadczy o tym mnogość definicji, nierzadko zmieniających się pod wpływem zmian
zachodzących w świecie. Dlatego potrzeba przyjąć konkretną definicję pedagogiki religii jak i
pluralizmu kulturowego dla jasnego opracowania podjętego problemu.
J. Bagrowicz wydaje się definiować pedagogikę religii ujmując jej najistotniejsze cechy.
Również podejście teoretyczno-praktyczne wykorzystania dyscypliny naukowej wydaje się
słuszne48. W. Burszta definiujący pluralizm kulturowy (interkulturalizm) jako współpracę na
określonej przestrzeni, współistnienie, spotkanie dwu lub większej liczby grup, główny nacisk
w swojej pracy badawczej kładzie na dialog międzykulturowy49. W nim widzi szansę na
tworzenie się przyjaznego społeczeństwa w którym może zaistnieć interkulturalizm.
Współczesne nauczanie Kościoła również wielokrotnie podkreśla dialog
międzykulturowy, ściślej międzyreligijny. Św. Jan Paweł II w Liście apostolskim Tertio millennio
adveniente zauważył, że dziś istnieje „paląca potrzeba, aby (...) ukazać jasno i głęboko prawdę
o Chrystusie jako jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi i jedynym Odkupicielu świata,
odróżniając Go wyraźnie od założycieli innych religii, choć i one zawierają elementy prawdy,
na co Kościół patrzy ze szczerym szacunkiem, widząc w nich odblask tej Prawdy, która oświeca
44

Por. Tamże. s. 17.
J. Gray. Dwie twarze liberalizmu. Tłum. P. Rymarczyk. Warszawa 2001 s. 14.
46
K. Krzysztofek. Pogranicza i multikulturalizm w rozszerzonej Unii Europejskiej. „Studia Europejskie” 1:2003 s.
82-83.
47
Tamże. s. 88.
48
Por. J. Bagrowicz. Pedagogika chrześcijańska… s. 36-38.
49
Por. W. Burszta. Międzykulturowość… s. 16-17.
45

ISSN 2450-7318

98

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

wszystkich ludzi”50. Nie można w rozważaniach o pedagogice religii uciec od różnic jakie
istnieją w religiach. Pedagogika religii jako nauka ma szansę opisać, wyjaśnić każdego
człowieka w jego kontekście religijnym. Szczególne swoje miejsce w pluralizmie kulturowym
ma ona jako nauka poszukująca wspólnych cech, wartości na bazie, których może dojść do
dialogu. Jak podkreśla H. Słotwińska pedagogika religii nie może być uprawiana jako nauka
pluralistyczna „dopóki nie nastąpi zjednoczenie całej ludzkości nie tylko gospodarcze i
polityczne, ale przede wszystkim w wierze i miłości przy jednym Pasterzu”51. Mimo wielu prób
stworzenia tzw. „globalnej wioski” zjednoczonej gospodarczo-politycznie widzimy
współcześnie nietrwałość takich systemów. Różnice kulturowo-religijne są nadal zbyt duże, by
nie miały one wpływu na tworzenie wspólnego społeczeństwa.
Powyższa refleksja nie rozstrzyga miejsca pedagogiki religii, jakie powinna zajmować w
pluralizmie kulturowym. Jest tylko próbą ukierunkowania współczesnych poszukiwań.
Zapewne, jak wynika z trudności w jej definiowaniu będzie umieszczana przez badaczy
w zależności od przyjętego przez nich poglądu co do samej nauki. Kolejne próby jej
zdefiniowania będą musiały uwzględniać rzeczywistość coraz mocniej nacechowaną
pluralizmem na wielu płaszczyznach życia. Z analizy literatury dotyczącej zagadnienia, można
wysunąć wniosek, iż w wychowaniu i rozwoju każdego człowieka bez względu na jego
kontekst kulturowy ważną rolę spełnia religia. Jak zauważa Z. Marek „religia otwiera przed
człowiekiem nowe perspektywy poznawania sensu wszelkiego istnienia w świecie”52.
Pytanie o sens należy do każdego rodzaju nauczania, do każdego przedmiotu
nauczanego w szkole. W nauczaniu religii pytanie to nabiera szczególnego znaczenia. Jego
zadaniem jest uczyć samodzielnego tworzenia sensu w sytuacji społeczeństwa
pluralistycznego. Pytanie o sens ma być więc nie tylko domyślnie obecne, ono ma być
osobnym, wydzielonym tematem współczesnej dydaktyki religii „nauczanie religii jest bowiem
antropologicznym zadaniem tworzenia sensu”, konfrontowania tego sensu z sytuacją
egzystencjalną uczniów.53 Jak zauważa J. Michalski jest to „wymóg pedagogiczny, ponieważ
człowiek w społeczeństwie pluralistycznym powinien nauczyć się samodzielnego tworzenia
własnego sensu i wspólnotowego włączenia się do istniejącej już jego struktur”54. Pedagogika
religii powinna pomóc szczególnie młodym ludziom w stawaniu się coraz bardziej człowiekiem
i w poszukiwaniu własnej tożsamości. W kontekście pluralizmu kulturowego jest to
umiejętność „odpowiedzi na pytania: skąd?, dokąd? i dlaczego? konfrontowanych pod
względem religijnym”55. Odpowiedzi na te zagadnienia można udzielić tylko z wiedzy
czerpanej z poznania religijnego. Ta wiedza związana jest z uznaniem nie tylko Boga jako
Istoty, od której człowiek jest zależny, ale też i tego, że Bóg obdarza go miłością. Przyjęcie Jego
50

Jan Paweł II. List apostolski „Tertio millennio adveniente” do biskupów, duchowieństwa i wiernych w związku z
przygotowaniem do Jubileuszu roku 2000 (10.11.1994). W: Jan Paweł II. Wybór Listów Ojca Świętego Jana Pawła
II. T. I. Kraków 1997 nr 38.
51
H. Słotwińska. Pedagogika religii… s. 2.
52
Z. Marek. Tożsamość pedagogiki religii. W: Pedagogia Christiana. 31:2013 nr 1 s. 104.
53
M. Nowak. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin 1999 s. 77-79.
54
J. Michalski. W kierunku nowego modelu współczesnej edukacji religijnej. W: Pedagogia Christiana. 31:2013 nr
1 s. 205.
55
Tamże. s. 205.
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autorytetu daje możliwości nowego sposobu życia i zarazem daje gwarancję spełnienia
wszelkich ludzkich oczekiwań. Pedagogika religii, odwołując się przy opisie rzeczywistości do
poznania religijnego, wspiera człowieka w interpretowaniu swojej egzystencji zarazem
kształtując go dojrzalszym i bardziej odpowiedzialnym za siebie, drugiego człowieka i kulturę,
w jakiej przychodzi mu żyć.
Religia chrześcijańska różni się od innych religii między innymi tym, że w jedynie sobie
właściwy sposób wyjaśnia sens ludzkiego życia. S. Sojka podkreśla, że „czyni to, koncentrując
wszelkie swe poszukiwania na odkupieńczym dziele, dokonanym przez Jezusa Chrystusa”56.
Autor zauważa, iż konieczny jest dialog międzyreligijny, wyłaniający się na przekonaniu co do
powszechnej woli zbawczej Boga57. Analizując punkty wspólne współistniejących religii
dochodzi do wniosku, iż oprócz woli zbawczej Boga potrzeba jest adekwatnej antropologii w
szerokorozumianej kulturze, by ten dialog mógł nastąpić58.
Praca badawcza M. Dehavamony'a ukazująca punkty łączące religie współistniejące na
terenie Indii w kontekście działalności bł. Matki Teresy wykazuje, że „dialog międzyreligijny w
społeczeństwie pluralistycznym jest możliwy. Autor wskazuje, że taki dialog prowadzi do
szczerego zaangażowania i działań na rzecz sprawiedliwości społecznej (...) zadanie to wymaga
połączenia działań i refleksji opartej na wierze”59. Międzykulturalny i międzyreligijny dialog,
jeśli prowadzony jest w szczerości i otwartości, a jego podmiotami są konkretni ludzie,
prowadzi zawsze do więzi braterstwa. Chrześcijanin powinien bezsprzecznie wspierać dialog
skoncentrowany na człowieku, a nie na jego wytworach i technice60. Z tego wynika, że jeżeli
ludzie posiadają wartości, które ich łączą jest szansa na dialog. Spotkanie światowych
przywódców religijnych na modlitwie o pokój w Asyżu w 1986 roku jest przykładem takiej
wartości. Było to wydarzenie dalekowzroczne, wyznaczające drogę na przyszłość, „swoistą
antycypacją tego, co Bóg oczekuje po rozwoju historii ludzkości”61.
Współcześnie w wielu konfliktach politycznych, społecznych czy religijnych podkreśla
się prawa człowieka i poszanowanie dla ludzkiej osoby. W takim kontekście „dialog stał się
niezastąpionym sprawdzianem jakości międzyludzkich relacji (...) w wytyczaniu pokojowych
dróg ludzkości”62. Konieczność uznania partnera za osobę, obowiązek uszanowania jego
sumienia, ochrony wolności, ludzkich praw, tolerancji, moralnego zobowiązania do udziału w
rozwoju dobra wspólnego, to niektóre podstawowe elementy ludzkiej istoty jako
rzeczywistości społecznej, które ujawnia dialog. Również M. Dahavamony zauważa, że
„transcendentny charakter wartości fundamentalnych, tolerancja i wzajemne zaufanie,
wspólne pragnienie postępu na drodze prawdy – to wytyczne, które nadają dialogowi
bezpieczną i pełną obietnic orientację”63. Dialog posiada swój wewnętrzny dynamizm i wzywa
56

S. Sojka. Vita Secundum Christum. Dar i zadanie nowego życia w Chrystusie. Kraków 2008 s. 248.
Por. Tamże. s. 248.
58
Por. Tamże. s. 258.
59
M. Dhavamony. U źródeł duchowości Matki Teresy. Teologiczna perspektywa. Przekł. K. Bronk. Kraków 2002 s.
84.
60
PP 73.
61
M. Dhavamony. U źródeł duchowości… s. 121.
62
Tamże. s. 120.
63
Tamże. s. 121.
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szczególnie każdego chrześcijanina do ewangelizacji64. Żaden chrześcijanin nie może pozostać
głuchy na wezwanie, aby poprzez dialog dać Chrystusowe świadectwo wobec swego
niechrześcijańskiego partnera.
W każdym człowieku znajdują się uniwersalne wartości, często zakorzenione w jego
wyznaniu religijnym. Wartości te mogą stać się potencjałem edukacyjnym dla człowieka.
Pedagogika religii jako nauka ma analizować potencjał edukacyjny religii. Może również
odnajdywać punkty wspólne dla każdego człowieka żyjącego w kulturze pluralistycznej. Jest to
szansa pedagogiki religii, jako nauki na przybliżenie do siebie ludzi różnych wyznań,
obojętnych religijnie czy deklarujących się jako ateiści. Osoba bł. Matki Teresy z Kalkuty jest
przykładem tego, jak osoba żyjąca w kraju pluralizmu kulturowego, mozaik religijnych jak
również mająca wpływ na osoby dalekie od jakichkolwiek wierzeń, potrafiła odnajdywać
w drodze dialogu wspólne wartości i swoim przykładem życia ukierunkowywać na życie
według zasad chrześcijańskiej religii. Swoim działaniem przekraczała wszelkie granice
tworzone przez ludzi. W gurwarze w Kalkucie powiedziała „jedni nazywają Go Iśwarem, inni
Allahem, a jeszcze inni po prostu Bogiem, ważne jest jednak, by uświadomić sobie, że to
właśnie On stworzył nas dla rzeczy wyższych: by kochać i być kochanym. Liczy się to, że
kochamy. Nie możemy kochać bez modlitwy, tak więc niezależnie od tego, jaką wyznajemy
religię, musimy modlić się razem”65. Jej słowa często były kontrowersyjne, ale można
zaryzykować i stwierdzić, że w nich odnaleźć trzeba echo pedagogiki religii.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

64
65

BIBLIOGRAFIA
Ba. Leksykon pedagogiki religii. Podstawy – koncepcje – perspektywy. Red. C. Rogowski.
Warszawa 2007.
Babiński G. Lokalna społeczność polonijna w Stanach Zjednoczonych Ameryki w procesie
przemian. Wrocław-Warszawa-Kraków 1997.
Bagrowicz J. Trudności i szanse rozwoju pedagogiki religii w Polsce. W: Edukacyjny
potencjał religii. Red. J. Bagrowicz, J. Horowski. Toruń 2012 s. 9-23.
Bagrowicz J. Pedagogika chrześcijańska pedagogika religii (religijna) katechetyka. W:
Abyśmy podtrzymywali nadzieję. Red. P. Tomasik. Warszawa 2005 s. 28-52.
Bronk A. Pedagogika i filozofia: uwagi metafilozoficzne. W: Filozofia a pedagogika. Studia i
szkice. Red. P. Dehnel, P. Gutowski. Wrocław 2005 s. 9-27.
Burszta W. Międzykulturowość — znamię czasów. „Kultura Współczesna” 2(56):2008 s.
16-17.
Dhavamony M. U źródeł duchowości Matki Teresy. Teologiczna perspektywa. Przekł. K.
Bronk. Kraków 2002.
Dudziak M. J. Tożsamość a wielokulturowość: od dezintegracji do integracji wspólnoty.
„Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 28:2006 s. 167-181.
Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym
świecie.
Por. DM 11.
S. Kumar. Matka Teresa z Kalkuty. Radom 2010 s. 84.

ISSN 2450-7318

101

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2:2016 NR 2

Gray J. Dwie twarze liberalizmu. Przeł. P. Rymarczyk. Warszawa 2001.
Hanna M. O dialogu cywilizacji czyli o potrzebie akceptowania innych. Warszawa 2004.
Jan Paweł II. List apostolski w związku z przygotowaniem do Jubileuszu Roku 2000 Tertio
millennio adveniente. 10 listopada 1994. W: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II.
Kraków 1997 T. 1 s. 167-205.
Kamińska J. Swoi i obcy. Kulturowe dystanse i uprzedzenia w kontekście procesów
globalizacyjnych. W: Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość w
perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej. Red. A. Barska, M. Korzeniowski. Opole 2007
s. 143-150.
Krzysztofek K. Pogranicza i multikulturalizm w rozszerzonej Unii Europejskiej. „Studia
Europejskie” 1:2003 s. 77-94.
Kumar S. Matka Teresa z Kalkuty. Radom 2010.
Kunowski S. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 2001.
Mach Z. Migracja i społeczne konstruowanie tożsamości. „Przegląd Socjologiczny” T. 42.
1993.
Majewski M. Pedagogiczno-dydaktyczne wartości katechezy integralnej. Kraków 1995.
Marek Z. Tożsamość pedagogiki religii. „Pedagogia Christiana” 1/31:2013 s. 93-105.
Michalski J. W kierunku nowego modelu współczesnej edukacji religijnej. „Pedagogia
Christiana” 1/31:2013 s. 199-210.
Milerski B. Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa 2011.
Nowak M. Edukacyjny potencjał pedagogiki religii – bogactwo doświadczenia ludzkiego do
przekazania. W: Edukacyjny potencjał religii. Red. J. Bagrowicz, J. Horowski. Toruń 2012 s.
53-79.
Nowak M. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej.
Lublin 1999.
Paweł VI. Encyklika. Populorum Progressio.
Rędziński K. Edukacja wobec wielokulturowości. Red. M. Janukowicz, K. Rędziński.
Częstochowa 2002.
Rogowski C. Pedagogika religii. Podręcznik akademicki. Toruń 2011.
Słotwińska H. Pedagogika religii wobec pluralizmu religijnego. „Roczniki Teologiczne”
11:2014. s. 5-23.
Słotwińska H. Teologia pastoralna w stosunku do pedagogiki religii. Notatki z wykładu:
Pedagogika religii (dnia 25 listopada 2015r.).
Sobór Watykański II. Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus. Rzym
1965.
Sojka S. Vita Secundum Christum. Dar i zadanie nowego życia w Chrystusie. Kraków 2008.
Zdybicka Z. J. Człowiek i religia. W: Wprowadzenie do filozofii. M. A. Krąpiec, S. Kamiński,
Z. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński. Lublin 1996.
Żebrowski J. Wychowanie wielokulturowe w społeczeństwie obywatelskim. W: Studia
Gdańskie. Wizje i rzeczywistość. T. VIII s. 221-233.

ISSN 2450-7318

102

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

ŹRÓDŁA INTERNETOWE
• http://pl.radiovaticana.va/news/2015/12/31/papieskie_intencje_na_stycze%C5%84_2016
_r/1197891. (06.01.2016r.).
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika_religii (07.01.2016).
Streszczenie:
Współczesny świat ukazuje się jako globalna wioska. Nie ma dziś już trudności
w zapoznawaniu się z innymi kulturami, systemami politycznymi czy religiami. Wszechobecne
media pomagają w zrozumieniu sposobów działania kulturowo odmiennych społeczności.
Pluralizm kulturowy, który jest nieodłączną częścią globalizacji staje się coraz mocniej
dostrzegalny w społeczeństwach określanych jako konserwatywne kulturowo. Na tym tle
pojawia się również pluralizm religijny. W wielości wierzeń można odnaleźć wiele punktów
stycznych, które mogą stać się przyczynkiem do dialogu. Jednym z takich punktów jest pytanie
o sens istnienia. Pedagogika religii, odwołując się przy opisie rzeczywistości do poznania
religijnego, wspiera człowieka w interpretowaniu swojej egzystencji zarazem kształtując go
dojrzalszym i bardziej odpowiedzialnym za siebie, drugiego człowieka i kulturę, w jakiej
przychodzi mu żyć.
Słowa
Słowa klucze: pedagogika religii, interkulturalizm, dialog, pluralizm kulturowy
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Krzysztof Bieńczak

Aktualność pedagogiki religii
w dobie pluralizmu kulturowego
Religia, wiara, nacja, kultura, zwyczaje, różne podejście do zasadniczych spraw, takich
jak: wartość, wychowanie, życie ludzkie, i można byłoby tak jeszcze wymieniać oraz powielać
te sfery i rzeczywistości ludzkiej egzystencji, którymi tak bardzo współczesny człowiek się
indywidualizuje. Przyczyn tych rozróżnień można szukać na różnych płaszczyznach, jak i
środowiskach społecznych, politycznych, kulturowych, aż w swoim rozumowaniu człowiek
dojdzie do szeroko rozumianej „Wieży Babel”, gdzie ta wielość miała czy mogłaby mieć swój
początek.
Świat w ostatnich dziesięcioleciach przestał być dużym i niedostępnym, a odległości
znacznie się zmniejszyły poprzez niepohamowany progres technologiczny, ułatwiający
ludziom przemieszczanie się i zmienianie miejsca życia. Lecz nie tylko to. „Globalna wioska”, o
której pisał i którą jako pojęcie na stałe wprowadził do słownika Herbert Marshall McLuhan w
książce „The Gutenberg Galaxy”1, jest doświadczeniem każdego człowieka, który bez
wychodzenia z domu, przy pomocy elektronicznych mediów przekracza bariery czasowe i
przestrzenne, a co za tym idzie, kontaktuje się z ludźmi na całym świecie, poznając ich kulturę
i wyznanie. Dla jednych globalizacja stanowi proces właściwy, dający nadzieję na rozwiązanie
pytań nękających człowieczeństwo, dla innych zaś kreśli się jako zjawisko niebezpieczne2.
Dziś, kiedy bez przerwy słyszy się o uchodźcach, ich odmienności, sposobie życia,
kulturze i obyczajach, warto poddać się refleksji dotyczącej pluralizmu kulturowego, którego
w pewnym sensie współczesny człowiek, chcąc nie chcąc, doświadcza, z którym się styka,
a może też którego się obawia.
Sobór Watykański II w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimus
Educationis jednoznacznie wypowiedział się, że „wszyscy ludzie jakiejkolwiek rasy, stanu i
wieku mają jako cieszący się godnością osoby nienaruszalne prawo do wychowania,
odpowiadającego ich własnemu celowi, dostosowanego do właściwości wrodzonych, różnicy
płci, kultury i ojczystych tradycji, a równocześnie nastawionego na braterskie z innymi
narodami współżycie dla wspierania prawdziwej jedności i pokoju na ziemi. Prawdziwe zaś
wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a
równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem i w których
obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział”3.
W świecie pełnym kontrastów, odrębności, odmienności, raz po raz, podnoszone są
głosy wołające o wspólny mianownik dla obecnego pluralizmu. Tak, by „globalna wioska” stała
1

Por. Globalna wioska. w: Wikipedia. [online] [dostęp: 12.01.2016]. Dostępny w Internecie:
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Globalna_wioska>. Por. H. Słotwińska. Pedagogika religii wobec pluralizmu
religijnego. W: „Roczniki Pastoralno – Katechetyczne” 2014 z. 6 s.22.
2
Por. M. Janukowicz, K. Rędziński, Edukacja wobec wielokulturowości. Księga jubileuszowa ofiarowana
profesorowi Januszowi Sztumskiemu. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Częstochowa 2002 s. 5.
3
Sobór Watykański II. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis. 1 (dalej: DWCH).
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się wspólnotą, by mimo różnic, ludzie mogli znaleźć wspólny język dialogu, zrozumienia,
akceptacji. Czy w takim kontekście pedagogika religii może jawić się współczesnemu
człowiekowi jako swoisty pomost łączący narody, kultury i nacje?
Celem niniejszej refleksji jest poszukiwanie znaczenia pedagogiki religii, jako dyscypliny
naukowej, dla pluralizmu kulturowego.
Artykuł dzieli się na trzy główne części. Pierwsza z nich poświęcona jest pedagogice
religii jako nauce, jej terminologii, historii powstania, źródeł, zadań i relacji z pedagogiką
ogólną i katechetyką. Druga część to rozważania nad pluralizmem kulturowym, natomiast w
ostatniej części poruszone zostanie kwestia znaczenia pedagogiki religii dla tego zjawiska.
1. Pedagogika religii jako nauka
Edukacja religijna stanowiła od zawsze i stanowi również obecnie ważką dziedzinę
wychowania oraz jest ona przedmiotem badań, zwłaszcza w ramach pedagogiki ogólnej oraz
teorii wychowania. „Współcześnie edukacją religijną zajmują się następujące subdyscypliny
naukowe: pedagogika chrześcijańska, pedagogika religii (religijna) i katechetyka. Są one ze
sobą ściśle związane nie tylko podstawami źródłowymi, czy też historią rozwoju, ale i
przedmiotem zainteresowania. Warto poznać podstawy i szanse rozwoju tej subdyscypliny,
którą tradycyjnie nazywało się w Polsce pedagogiką religijną, a od pewnego czasu pedagogiką
religii”4.
Pojawiające się nowe narzędzia i metody usprawniają religijne wychowanie, pozwalają
człowiekowi i ukierunkowują go na głębsze poznanie i doświadczenie transcendencji w sensie
religijnym. Ostatnie stulecie, szczególnie jego druga połowa5, to ciągły rozwój nowej
dyscypliny
naukowej,
teologiczno-pedagogicznej6,
zwanej
pedagogiką
religii.
Charakterystyczną cechą tej nauki jest to, że nie rości sobie praw do zastępowania pedagogiki
ogólnej. „Przeciwnie, korzysta z jej dorobku, zachowując przy tym swe podstawowe
nastawienie interpretowania całej ludzkiej egzystencji w świetle treści religijnych”7.
Słuszną definicją wydaje się ta, traktująca pedagogikę religii jako dyscyplinę naukową,
której przedmiotem badań jest „edukacyjny potencjał różnych postaci religii oraz procesy
kształcenia (nauczania i wychowania) religijnego i socjalizacji religijnej we wspólnocie
religijnej, rodzinie, szkole, społeczeństwie”8. Tak sformułowane wyjaśnienie wskazuje, iż
„pedagogika religii ujmuje praktykę kształcenia religijnego nie tylko w kategoriach zadań
kościelnych i odpowiedzialności teologicznej, lecz również w kategoriach odpowiedzialności
społecznej i pedagogicznej”9.
4

J. Bagrowicz. Pedagogika chrześcijańska – pedagogika religii (religijna) – katechetyka. Podobieństwa i różnice.
w: Red. P. Tomasik. Abyśmy podtrzymywali nadzieję. Warszawa 2005 s. 28–52; J. Bagrowicz. Trudności i szanse
rozwoju pedagogiki religii w Polsce. W: Edukacyjny potencjał religii. Red. J. Bagrowicz, J. Horowski. Toruń 2012
s.15; B. Milerski. Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa 2011 s. 196.
5
Zob. J. Bagrowicz. Pedagogika chrześcijańska – pedagogika religii (religijna) – katechetyka s. 35.
6
Por. A. Kiciński. Katechetyka a pedagogika religijna. W: Katecheta 51:2007 z. 5 s.13.
7
Z. Marek. Tożsamość pedagogiki religii. W: "Pedagogia Christiana". 1: 2013 s. 93.
8
B. Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii s. 138.
9
H. Słotwińska. Źródła teologiczne w pedagogice religii. W: Kościół komunia i dialog. Księga pamiątkowa
dedykowana. Red. P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec. Ks. Bp. Kazimierzowi Ryczanowi. Kielce 2014 s. 477.
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Cyprian Rogowski zauważa, że w sensie językowym pojęcie pedagogika religii zawiera
w sobie dwa człony, dwa rzeczowniki pedagogika i religia, które trudno jednoznacznie określić.
„Podejmowane na przestrzeni ostatnich lat dyskusje naukowe mają swoje odzwierciedlenie w
bardzo licznych publikacjach specjalistycznych, jak i popularnonaukowych”10.
Materią zainteresowań pedagogiki religii są badania prowadzone nad teorią i praktyką
pedagogicznego, katechetycznego i dydaktycznego towarzyszenia religijnemu procesowi
nauczania w szkole, rodzinie, wspólnocie i grupach Kościoła, religii i społeczeństwa11, czyli są
to zagadnienia praktyki i teorii szeroko pojętych procesów edukacji i socjalizacji religijnej.
Przedmiotem takich badań z jednej strony jest obszar badań teologicznych: odwoływanie się
do rzeczywistości religijnej człowieka, szczególnie obszar zainteresowań katechetyki (przekaz
wiary). Z drugiej strony jednak, zajmuje się uwarunkowaniem i przebiegiem procesów
nauczania i wychowania religijnego. Wyjaśnienia te wskazują, że „pedagogika religii odnosi się
do wychowania chrześcijańskiego”12.
Kazimierz Misiaszek podchodzi nieco krytycznie do samych założeń pedagogiki religii,
które wydawać się mogą dla wielu niezrozumiałe i mało spójne. Powoduje to niemałe obawy
co do samej zasadności wprowadzania pedagogiki religii na obszar formacji religijnej w
Polsce13.
2. Terminologia
Pedagogika religii obecnie jest uprawiana zarówno w kręgach protestanckich, jak i
katolickich. Jako kraje i ośrodki wiodące w tej specjalizacji, wymienia się w pierwszym szeregu
te występujące w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich,
USA i w Polsce. Jednak to niemieccy teologowie i pedagodzy jako pierwsi podjęli refleksję oraz
dyskusję na gruncie teologicznym na temat wychowania. Po nich problematyką tą zaczęli
interesować się przedstawiciele innych krajów, w tym także Polski. Pionierami
wprowadzającymi pojęcie pedagogiki religii byli teologowie protestanccy, dopiero później
katoliccy.
W literaturze przedmiotu pojęciem pedagogika religii „oddaje się niemieckie
Religionspädagogik i konsekwentnie niemieckiej formie przymiotnikowej religionspädagogisch
odpowiada polskie pedagogicznoreligijny”14. W Polsce, w odróżnieniu od obszaru języka
niemieckiego, mówi się na ogół o katechezie szkolnej używając pojęcia katechetyki jako
dyscypliny naukowej, rzadziej natomiast stosuje się określenie pedagogiki religii, która na
Zachodzie ma już dawno ugruntowany, mocny status jako nauki15.
Pedagogika religii zaczęła się rozwijać na przełomie XIX i XX stulecia w środowisku
protestanckim i początki swe zyskuje szczególnie dzięki dziełom i pracom takich teologów, jak:
10

Por. C. Rogowski. Pedagogika religii. Podręcznik akademicki. Toruń 2011 s.50.
Por. W. Simon. Pedagogika religii w Niemczech. W: Leksykon pedagogiki religii. Red. C. Rogowski.. Verbinum,
Warszawa 2007 s. 567.
12
Z. Marek. Tożsamość pedagogiki religii s. 94.
13
Zob. K. Misiaszek. Katechetyka-katecheza-pedagogika religii. Refleksje na kanwie dialogu między katechetyką
a pedagogiką religii. W: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku. Red. A. Kiciński. Poznań 2007 s.166-186.
14
C. Rogowski. Leksykon pedagogiki religii. Warszawa 2007 s.561.
15
Por. C. Rogowski. Pedagogika religii. s. 50; B. Milerski. Hermeneutyka pedagogiczna s. 137.
11
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O. Baumgarten, R. Kabisch, O. Eberhard. „Po raz pierwszy pojęcie pedagogiki religii pojawia się
w końcu XIX wieku w pismach M. Reischle”16. B. Milerski uważa, że prekursorem pedagogiki
religii w krajach niemieckojęzycznych był Friedrich D. E. Schleiermacher. Jego osiągnięciem
było wprowadzenie do analizy kształcenia religijnego dwóch równoprawnych perspektyw, a
mianowicie pedagogicznej i teologicznej17.
Wdrożenie pojęcia pedagogiki religii w rzeczywistość katolicyzmu łączy się z osobą
i publikacjami Josepha Göttlera, który opierał się na stanowisku, że chrześcijańsko-kościelna
religijność i moralność wyznaczają cel katolickiej pedagogice. „Wyprowadzając z katechetyki
definicję pedagogiki religijnej, uważał ją za naukę o całokształcie religijnego wychowania
i wskazywał na ścisłe jej powiązanie z pedagogiką moralną”18.
Początek i rozwój pedagogiki religii wiąże się w głównej mierze z potrzebą analizy
pozycji i znaczenia edukacji religii w ośrodkach szkolnych oraz udziału różnorodnych kręgów
chrześcijańskich do kształcenia równoległego19. O ile „tradycyjna katechetyka analizuje
katechezę szkolną głównie z perspektywy zadań kościelnych, o tyle pedagogika religii próbuje
to czynić, uwzględniając uwarunkowania zarówno teologicznie, jak i humanistyczne; edukację
religijną ujmuje z jednej strony jako formę wychowawczej działalności Kościołów, a z drugiej
— jako aspekt ogólnej edukacji humanistycznej”20.
„Przedstawiciele współczesnej pedagogiki religii, odwołując się do tradycji aksjologii
chrześcijańskiej, przesłanek teologicznych, a także do dorobku hermeneutyki,
egzystencjalizmu religijnego, pedagogiki kultury, pedagogiki personalistycznej, czy pedagogiki
krytycznej – opracowali swoiste koncepcje dydaktyczne (m.in. hermeneutyczną, problemową,
korelacyjną, emancypacyjną czy dydaktyki symbolu); włączyli się do dyskusji dotyczącej
idealizacyjnych modeli edukacji religijnej, rozwoju religijnego, dojrzałości religijnej, teorii
szkoły, istoty wychowania oraz roli religii w społeczeństwie współczesnym”21.
Pedagogika religii jako dyscyplina naukowa ukierunkowuje się na wychowanie religijne,
nauczanie i przekaz treści religijnych. Dotychczas jednak wśród naukowców panuje
rozbieżność odnośnie przedmiotu jej badań. „Lekcja religii w obszarze języka niemieckiego
nadawała i nadaje nadal pedagogice religii określone ukierunkowanie co do
pedagogicznoreligijnych teorii kształcenia. W związku z tym rozumiana jest ona jako teoria

16

J. Bagrowicz. Pedagogika chrześcijańska s. 37.
Por. B. Milerski. Hermeneutyka pedagogiczna s. 142.
18
Z. Marek. Tożsamość pedagogiki religii s.95.
19
Por. Z. Kwieciński, B. Śliwerski. Pedagogika. Warszawa 2003 [online] [dostęp: 10.01.2016]. Dostępny w
Internecie: <http://www.slideshare.net/knbb_mat/pedagogika-podrecznik-akademicki-z-kwiecinski-b-sliwerski>.
20
Pedagogika religii. w: Encyklopedia PWN [online] [dostęp: 8.01.2016]. Dostępny w
Internecie:
<http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pedagogika-religii;4009476.html>.
21
Bibliografia pedagogiki religii — obejmująca corocznie kilkaset pozycji — jest publikowana w „Jahrbuch der
Religionspädagogik”. W Polsce ukazują się m.in.: specjalistyczna «Biblioteka Pedagogiki Religijnej» (Wyższa Szkoła
Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie) oraz czasopismo „Paedagogia Christiana” (Instytut Pedagogiki
UMK w Toruniu). Prace z zakresu pedagogiki religii są podejmowane m.in. w: KUL, UMK, krakowskim Ignatianum,
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Pedagogika religii. w: Encyklopedia PWN [online] [dostęp: 8.01.2016]. Dostępny w
Internecie:
<http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pedagogika-religii;4009476.html>.
17

ISSN 2450-7318

107

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

naukowa odnosząca się do szkolnej lekcji religii”22. Nie należy jednak przyjmować tezy, jakoby
lekcja religii była jedynym obszarem badań i zainteresowań pedagogiki religii. „Poza zadaniami
wynikającymi ze szkolnej lekcji religii, omawianą dyscyplinę naukową należy traktować jako
teorię religijnego wychowania i kształcenia. Takie rozumienie pedagogiki religii pozwalają
odzwierciedlić wydany w latach 1973-75 „Podręcznik pedagogiki religii” (Handbuch der
Religionspädagogik), „Nowy podręcznik pojęć pedagogicznoreligijnych” (Neues Handbuch
religionspädagogischer Grundbegriffe) oraz „Leksykon pedagogiki religii” (Lexikon der
Religionspädagogik)”23.
3. Źródła pedagogiki religii
W pedagogice religii stawia się przede wszystkim określone pytania poznawcze,
uwzględnia się perspektywę społeczną, psychologiczną oraz antropologiczną procesu edukacji
religijnej, a więc odwołuje się do źródeł i uwarunkowań także pozaeklezjalnych. Mimo tego, iż
punkt wyjścia w pedagogice religii stanowią bardziej ludzkie uwarunkowania edukacji
religijnej, to jednak nie zaniedbuje ona danych z Objawienia czy nauczania Kościoła24.
Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Soboru Watykańskiego II, w 14
punkcie, wskazuje że „nauczanie katechetyczne zmierza do tego, by wiara rozjaśniona przez
naukę, stawała się żywa, wyrazista i czynna. (…) Że w procesie jej przekazu należy zachować
właściwy rozkład i metodę dostosowaną nie tylko do przedstawianej treści, ale także do
zdolności, możliwości i wieku oraz warunków życia słuchaczy; to nauczanie winno opierać się
na Piśmie Świętym, Tradycji, liturgii, na Magisterium i życiu Kościoła”25. Helena Słotwińska,
ukazując źródła teologiczne w pedagogice religii zauważa, że „odpowiedniemu ujęciu praktyki
kształcenia religijnego służy przede wszystkim świadomość jej teologicznych źródeł, tj.
Objawienia Bożego i Magisterium Ecclesiae”26.
Dlatego pierwszym źródłem dla omawianej nauki jest Pismo Święte i Tradycja27, od
wieków służące jako narzędzie przekazu wiary. Soborowa Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei
Verbum stała się dowartościowaniem Biblii w tym zakresie. Odtąd Kościół głębiej spojrzał na
Pismo Święte i zastosował je w przekazie wiary. Kolejnym źródłem jest Urząd Nauczycielski
Kościoła, który interpretuje Objawienie Boże, nadaje właściwy kształt i kierunek rozwojowi
Tradycji oraz odgrywa znaczącą rolę w krzewieniu wiary oraz religijnym wychowaniu.
Istotnym źródłem dla pedagogiki religii jest również liturgia, pozwalająca i koncentrująca
człowieka na celebracji, uobecnianiu i doświadczaniu dzieł zbawczych poprzez posługę
Kościoła.

22

Por. C. Rogowski. Pedagogika religii s. 51-52.
Por. C. Rogowski. Pedagogika religii s. 52.
24
Por. H. Słotwińska. Źródła teologiczne w pedagogice religii s. 487.
25
DB 14.
26
Por. H. Słotwińska. Źródła teologiczne w pedagogice religii s. 477.
27
Por. J. Bagrowicz. Pedagogika chrześcijańska s. 37.
23

ISSN 2450-7318

108

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

Wśród źródeł teologicznych pedagogiki religii trzeba zaznaczyć obecność teologii, jako
nauki zgodnej z nauczaniem Kościoła, wskazując na jej „służebną rolę i niezastąpioną funkcję
wobec przekazu wiary”28.
„Dla pedagogiki religii oprócz źródeł objawionych i eklezjalnych, istotne są także inne
uwarunkowania, do których należą: wizja człowieka, a więc podstawy antropologiczne, prawa
rządzące wszechstronnym rozwojem jednostki, wizja życia społecznego i uwarunkowania
cywilizacyjno – kulturowe”29.
4. Pedagogika religii wobec innych nauk
Cechą charakteryzującą każdą dyscyplinę naukową jest jej własny przedmiot badań,
system pojęciowy, metody badań czy teorie opisujące i wyjaśniające kwestie, które
podejmuje. Jak już zostało to zauważone, pedagogika religii jest nauką z pogranicza teologii i
pedagogiki30 ogólnej, co implikuje także istnienie wspólnego lub zbliżonego przedmiotu
badań. Stąd też, mówiąc o pedagogice religii jako autonomicznej dyscyplinie naukowej, warto
określić jej stosunek do pedagogiki ogólnej i teologii, uwypuklając jej status, pozbawiony
wszelkich uprzedzeń czy zależności od wyżej wymienionych nauk.
„Pedagogika w sensie ogólnym zajmuje się opisywaniem, wyjaśnianiem, zrozumieniem
formy praktyki edukacyjnej. Jest to nauka o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach,
środkach i formach organizacji procesów wychowawczych”31. Przedmiotem badań tej
dyscypliny jest przede wszystkim edukacja, czyli badanie warunków uczenia się ucznia, jego
funkcjonowania w różnorakich środowiskach wychowania oraz kształcenia. Ponadto
pedagogika pochyla się nad prawidłowością rozwoju człowieka i poszerzaniem jego
możliwości rozwojowych na różnych szczeblach edukacyjnych.
Ważną przestrzenią działania pedagogiki jest badanie różnego typu uwarunkowań
praktyki edukacyjnej. Wyliczyć tu można uwarunkowania polityczne, społeczne, kulturowe czy
występujące nierówności w dostępie do oświaty.
Związek pedagogiki z innymi naukami wyznaczają stosowane pojęcia i prowadzone
badania, które często wkraczają w pole socjologii, psychologii, czyli dwóch nauk stanowiących
dyscyplinę pomocniczą w stosunku do pedagogiki.
Pedagogika religii rozumiana jako kierunek w myśli pedagogicznej „podkreśla
znaczenie religii dla całościowego wychowania człowieka, dla kształtowania określonych
postaw, uczuć, i dążeń, w tym również religijnych”32. „Wypracowuje przeto podstawy i zasady
edukacji religijnej człowieka żyjącego w konkretnych uwarunkowaniach cywilizacyjnych i
kulturowych. Szczególne miejsce w tej refleksji ma wskazanie na edukacyjny potencjał religii w
rozwoju i wychowaniu człowieka. Całościowo pojęte wychowanie człowieka obejmuje także
28

Por. C. Rogowski. Pedagogika religii s. 54.
J. Bagrowicz. Pedagogika chrześcijańska s.47.
30
B. Milerski. Pedagogika religii, pedagogika religijna. W: Religia. Encyklopedia PWN Red. T. Gadacz, B. Milerski.
t. 8. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003 s. 49.
31
Pedagogika.
w:
Wikipedia
[online]
[dostęp:
12.01.2016].
Dostępny
w
Internecie:
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika>.
32
S. Kunowski. Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź 1981 s. 15.
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wychowanie religijne. Wychowanie człowieka oznacza bowiem całokształt zabiegów mających
na celu uformowanie człowieka pod względem fizycznym, umysłowym, moralnym oraz
religijnym”33.
Wychowanie stawia sobie za cel ukonstytuowanie w człowieku zachowań, które
cechować będzie rozumność, godność, które uwidaczniać się będą w umiejętności
dokonywania wyborów światopoglądowych i przyjmowania odpowiednich postaw moralnych i
społecznych. W tak ujętym pojęciu wychowania religia odgrywa istotną rolę, gdyż we właściwy
sobie sposób porządkuje ona stosunek człowieka do świata, rzeczy i ludzi, z nim samym
włącznie.
„Wykorzystując postęp nauk pedagogicznych, psychologicznych i dydaktycznych,
należy pomagać dzieciom i młodzieży w harmonijnym rozwijaniu wrodzonych zalet fizycznych,
moralnych, intelektualnych, mając na uwadze ich cel ostateczny i dobro społeczeństw,
których są członkami”34. W taką definicję wychowania wpisuje się pedagogika religii
uwzględniająca w swojej metodologii zarówno „specyfikę pedagogiczną, jak i teologiczną”35.
Uwzględniając stronę teologiczną, przyjrzeć się należy związkowi pedagogiki religii z
katechetyką, która pojmowana jest jako nauka, obejmująca swoim zakresem teologicznie
zorientowaną refleksję naukową na temat teorii nauczania i uczenia się religijnego, katechezy
Kościoła i wychowania chrześcijańskiego. Najnowsze dysputy wokół istoty katechetyki
odnoszą się do jej związku z pedagogiką religii36. Ta ostatnia traktowana jako teoria przekazu
religijnego rozumianego szeroko, natomiast katechetyka w sposób bardziej zdecydowany
odnosi się do pojęć teologiczno-eklezjalnych. Jerzy Bagrowicz widzi jednak między tymi
dwiema dyscyplinami ścisłą zależność i współdziałanie. W jednej ze swoich prac określa
pedagogikę religii jako uzupełnienie refleksji katechetycznej37, gdyż „przedmiotem jej
zainteresowania są procesy edukacji i socjalizacji religijnej zachodzące w Kościele i innych
wspólnotach, będących ośrodkami kształcenia i wychowania religijnego”38. Katechetyka
zajmuje się zatem przede wszystkim nauczaniem orędzia we wspólnocie, a socjalizacja
religijna dokonuje się również poza wspólnotami religijnymi. Ten wymiar socjalizacji religijnej
jest głównym przedmiotem zainteresowania pedagogiki religii. Rozumiany jest on nie tylko
jako głoszenie kerygmy czy zbawczej obecności Boga w świecie, ile traktuje się go jako
edukację religijną, czyli nauczanie i wychowanie religijne w Kościele i poza nim; także w
rodzinie i społeczeństwie.
Bogusław Milerski zauważa, iż „we współczesnej pedagogice religii sumują się bowiem
nie tylko wewnętrzne pytania dotyczące własnej naukowej tożsamości, lecz również podobne
dylematy, które odnoszą się do rozumienia oraz statusu naukowego samej pedagogiki i
33

J. Bagrowicz. Pedagogika chrześcijańska s.38.
DWCH 1.
35
H. Słotwińska. Źródła teologiczne w pedagogice religii s. 477.
36
Zob. A. Kiciński. Katechetyka a pedagogika religijna s.10-19.
37
K. Misiaszek uważa, że pedagogika religii pragnie jedynie uzupełniać katechetykę, dokonywać krytycznego
dyskursu wobec teologii czy orzeczeń doktrynalnych Kościoła, nie wykazując zainteresowania ubogaceniem
samej siebie przez teologię i katechetykę. Zob. K. Misiaszek. Katechetyka-katecheza-pedagogika religii. Refleksje
na kanwie dialogu między katechetyką a pedagogiką religii s. 181.
38
Por. J. Bagrowicz. Pedagogika chrześcijańska s.45.
34
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teologii, warunkowane czynnikiem konfesyjnym. Znaczenie tego czynnika dodatkowo
potęguje fakt zakorzenienia pedagogiki religii w określonych poglądach ontologicznych,
antropologicznych czy aksjologicznych. Tym niemniej, analizując status naukowy współczesnej
pedagogiki religii, coraz częściej wskazuje się nie tyle na jej charakterystykę konfesyjną, ile jej
cechy metodologiczne i koncepcyjne, podkreślając jej ekumeniczny oraz interdyscyplinarny
charakter”39.
5. Pluralizm kulturowy
Pluralizm oznacza współcześnie tyle, co „wielość” i „różnorodność”. Z tego względu
powszechnie mówi się o pluralizmie poglądów, o pluralizmie politycznym, wyznaniowym czy
wreszcie kulturowym. „Uniwersalny Słownik Języka Polskiego” zaznacza, że w polityce
pluralizm jawi się jako „demokratyczna zasada ustrojowa, stojąca na straży poszanowania dla
zróżnicowań społecznych, kulturowych czy gospodarczych, która jest gwarantem dla różnych
grup społecznych i politycznych, posiadania prawa do wyrażania swych interesów oraz brania
udziału w sprawowaniu władzy”. Natomiast filozoficzne potraktowanie pluralizmu to
określenie, iż jest on poglądem, „według którego w rzeczywistości lub poznaniu istnieje wiele
różnych i niezależnych od siebie podstawowych elementów: substancji, zasad, czynników czy
sił itp.”40. Mieczysław Majewski prezentując swe stanowisko uważa, że „pluralizm jest
kierunkiem propagującym przekonanie, że wielość osób, grup, idei, wartości, zainteresowań
i działań pozostających w wolnej konkurencji najlepiej służy osiąganiu celu i zdobywaniu
możliwie doskonałej efektywności”. W praktyce, zdaniem Majewskiego, „nierzadko dochodzi
do ścierania się stanowisk, dzięki czemu strony wyzwalają z siebie maksimum wydajności,
z kolei wzbogacając cały system czy strukturę”41.
W internetowej encyklopedii PWN pod hasłem kultura odnaleźć można ciekawą
definicję. „W znaczeniu najszerszym kultura obejmuje to wszystko, co w zachowaniu się
i wyposażeniu członków społeczeństw ludzkich stanowi rezultat zbiorowej działalności. Mówi
się też o kulturze jako tym, co w zachowaniu się ludzkim jest wyuczone – w odróżnieniu od
tego, co biologicznie odziedziczone”42.
Z powyższych definicji można wywnioskować że pluralizm kulturowy istnieje głównie w
społeczeństwach, które nie są jednolite, lecz posiadają strukturę mozaik różnych kultur,
wierzeń czy zwyczajów. „Pluralizm kulturowy polega na zbudowaniu takiego systemu, w
którym zarówno społeczeństwo zasiedziałe, jak i grupa emigrantów mogą współżyć ze sobą
bez utraty swojej tożsamości i bez wciągania się wzajemnie w ciągnące się konflikty”43. Tak
rozumiana definicja pluralizmu kulturowego wskazuje na wymóg dostosowywania się
społeczeństw, które chronić będą własną tożsamość, lecz poprzez wzajemne przenikanie się i
interakcje dotknięte zostaną stopniową zmianą.
39

Por. B. Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna s. 138
Pluralizm. W: Uniwersalny Słownik Języka Polskiego. T.3. Red. S. Dubisz. Warszawa: PWN 2003 s. 175.
41
M. Majewski. Pedagogiczno-dydaktyczne wartości katechezy integralnej. Kraków 1995 s.19.
42
Kultura. w: Encyklopedia PWN [online] [dostęp: 12.01.2016]. Dostępny w Internecie:
<http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kultura;3928887.html>.
43
Por. Z. Mach. Migracja i społeczne konstruowanie tożsamości. W: „Przegląd Socjologiczny” t. 42 1993 s.86.
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Mówiąc o pluralizmie kulturowym niemal od razu nasuwa się pojęcie
wielokulturowości, które występuje w trzech wymiarach. „Pierwszy poziom wielokulturowości
to poziom deskryptywny, opisowy, wyrażający się poprzez fakt istnienia wielu różnych grup
kulturowo-etnicznych pozwalających opisać się w kategoriach demograficznych i
statystycznych. Drugi wymiar jest ideologiczny i przedstawia pewien uświadomiony stan
faktyczny danej kultury, zakładający wielokulturowość jako fakt. Z kolei trzeci aspekt stanowi
ideologiczny wyraz świadomości zjawisk wielokulturowości jako zbioru norm i zasad mających
na celu ochronę wielokulturowości, która przedstawiana jest jako wartość podstawowa
określonej grupy”44.
Mówiąc o wielokulturowości czy pluralizmie kulturowym, często używa się terminów:
grupa etniczna czy mniejszość narodowa. „Grupa etniczna to grupa społeczna, którą
charakteryzuje tylko jej właściwy zespół cech: nazwa (etnonim), język lub zdecydowanie
odmienna gwara, wspólne pochodzenie z określonego terytorium lub od wspólnego przodka,
świadomość historii i kultury, system wartości i symbolika grupowa, religia45, poczucie więzi
łączącej jej członków przy jednoczesnym dystansie do innych grup46. Nieco precyzyjniej
definiuje się pojęcie mniejszości narodowej jako „grupy ludzi zamieszkującej obszar danego
państwa, odróżniającej się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem
etnicznym bądź religią. Mniejszość narodowa w odróżnieniu od grupy etnicznej posiada lub
posiadała własne państwo, które zgodnie z funkcjonalną teorią powstania państwa jest
najwyższą formą rozwoju grupy społecznej”47.
Wyróżnia się cztery ideologie pluralizmu, które konstytuują podejście grupy
przeważającej w porównaniu do środowisk mniejszościowych w społeczeństwie:
•
„Zewnętrzny pluralizm kulturowy, który konstruuje perspektywę kultywowania
własnych idei, wzorów wspólnotowych, dziedzictwa kulturowego oraz języka przez różne
grupy mniejszościowe, ale w tej sytuacji osobiste systemy jednostkowe pozostają
monistyczne;
•
Wewnętrzny pluralizm kulturowy, który kładzie specyficzny nacisk na
interakcje kulturowe (nieobecne w pluralizmie zewnętrznym) tak, aby każdy uczestnik
pluralistycznego systemu kulturowego miał możliwość uczestniczenia w procesie internalizacji
wartości kulturowych grupy własnej i innych. Wszystko po to, by następowała wymiana
międzykulturowa;

44

Por. M. J. Dudziak. Tożsamość a wielokulturowość: Od dezintegracji do integracji wspólnoty. W: „Sprawy
Narodowościowe. Seria Nowa” 28:2006 s. 177-178.
45
Zob. A. Bronk. Podstawy nauk o religii. Lublin 2009 s. 313.
46
Por. G. Babiński. Lokalna społeczność polonijna w Stanach Zjednoczonych Ameryki w procesie przemian.
Wrocław-Warszawa-Kraków 1997 s. 25; Grupa etniczna. w: Encyklopedia PWN. [online] [dostęp: 12.01.2016].
Dostępny w Internecie: <http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/grupa-etniczna;3908271.html>.
47
Mniejszości. w: Encyklopedia PWN [online] [dostęp: 12.01.2016]. Dostępny w Internecie:
<http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/mniejszosci;3942384.html>.
Mniejszość narodowa. w: Wikipedia [online] [dostęp: 12.01.2016]. Dostępny w Internecie:
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9B%C4%87_narodowa>.
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•
Monizm hybrydalny, który stanowi regułę dwustronnej interakcji miedzy
jednostką pochodzącą z grupy dominującej i jednostką pochodzenia etnicznego, w której ich
sposoby życia, język i tradycja stopniowo się do siebie zbliżają i coraz bardziej upodabniają;
•
Monizm dominujący, to pogląd, który domaga się akceptacji wyższości kultury
przeważającej oraz dyktuje normę, by inne grupy zostawiły swoje własne tradycje, wartości,
wzory zachowań, wierzenia oraz język i zasymilowały się z grupą dominującą”48.
Z jakim pluralizmem kulturowym mamy do czynienia, zależy przede wszystkim od
postawy i podejścia członków kultury dominującej oraz członków kultury pozostającej
w mniejszości. Wydaje się, że najlepszym modelem jest pluralizm wewnętrzny, dzięki któremu
zachodzi wymiana międzykulturowa, a członkowie różnych kultur poznają się nawzajem.
6. Znaczenie pedagogiki religii dla pluralizmu kulturowego
Tworzenie wspólnoty europejskiej, brak granic w Unii, pogoń technologiczna, różnego
rodzaju ruchy mas ludzkich, wymuszane częstokroć przez sytuację finansową czy
geopolityczną, wszelkiego rodzaju zagrożenia ze strony, mniej lub bardziej, religijnych
środowisk fundamentalistycznych, ataki terrorystyczne – wszystkie te wymienione czynniki
tworzą współczesny pryzmat, przez który obserwuje się międzykulturowe zadania edukacji
szkolnej, a w sposób szczególny znaczenie kształcenia religijnego w dobie wielkich ruchów
migracyjnych. Poza tym, wiele środowisk i opcji politycznych widzi właśnie w edukacji religijnej
nie tylko kształcenie egzystencjalne i hermeneutyczne, lecz również ekumeniczne,
międzyreligijne czy wręcz międzykulturowe.
Proces kształcenia międzykulturowego to nie tylko interes czy wymóg społeczeństwa,
w sensie ogólnym, będącego coraz częściej dotkniętym pluralizmem kulturowym, ile przede
wszystkim potrzeba osoby, by w swoim życiu poradzić sobie z wielością sensów, wartości,
religii, wyznań oraz ideałów, pojawiających się we współczesnym świecie. Mówiąc o edukacji
religijnej należy w znacznie większym stopniu przygotować uczniów na, niekiedy gwałtowne i
niespodziewane, zderzenie z szeroko rozumianą odmiennością.
Polska na arenie europejskiej ciągle widziana jest jako kraj konserwatywny
i tradycjonalistyczny, i w taki też sposób interpretowane są relacje między kształceniem
a religią, jednak na Zachodzie „pedagogika religii od dłuższego czasu wyznacza szkole
i prowadzonej w jej murach edukacji religijnej zadania międzykulturowe. Podejście takie
zostaje uprawomocnione na gruncie praktyki edukacji religijnej, przynajmniej w części
państw zachodniego kręgu kulturowego”49. Jak zauważa Bogusław Milerski to właśnie
pedagogika religii „odegrała ważną nawet rolę w uświadomieniu międzykulturowego wymiaru

48

Por. J. Smolicz. Współkultury Australii. Warszawa 2000 s. 54.
Por. B. Milerski. Kształcenie międzykulturowe w szkole z perspektywy pedagogiki religii. Referat wygłoszony
podczas IV Ekumenicznego Forum Katechetycznego. Warszawa-Radom. 15-16 maja 2009 r. [online] [dostęp:
12.01.2016]. Dostępny w Internecie: <http://ekumenia.pl/wp-content/uploads/2014/03/Ksztalceniemiedzykulturowe-w-szkole-z-perspektywy-pedagogiki-religii-B.Milerski.pdf>.
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edukacji religijnej”50, którą postrzega jako element całościowego kształtowania
humanistycznego i społecznego.
„Pedagogika religii w swoim ustawicznym rozwoju uwzględnia problematykę
wielokulturowości czy pluralizmu, a czyni to każdorazowo z perspektywy przyjmowanych
przesłanek teoretycznych”51. Za wielokrotnie wspominanym już Bogusławem Milerskim
można przyjąć twierdzenie, że „rozwój teoretyczny pedagogiki religii daje się opisać w
kategoriach odkrywania poszczególnych fenomenów edukacyjnych stanowiących o
współczesnym postrzeganiu edukacji religijnej jako formy kształcenia międzykulturowego.
Zaliczyć można do nich uznanie znaczenia jednostkowego i egzystencjalnego charakteru
rozumienia przekazu, w tym konfliktu interpretacji (koncepcje hermeneutycznoegzystencjalne i dydaktyki symbolu), doświadczeń egzystencjalnych definiowanych
indukcyjnie, a nie dedukcyjnie (koncepcje problemowe), emancypacji, upodmiotowienia,
kształtowania społeczeństwa jako wspólnoty komunikacyjnej i ideologicznego uwikłania teorii
i praktyki edukacyjnej (tzw. krytyczna pedagogika religii), narracyjnego charakteru tożsamości
(koncepcje narracyjne), a wreszcie dowartościowanie wyzwań pluralizmu i globalizacji, co w
konsekwencji otwarło pedagogikę religii na kwestie kształcenia ekumenicznego,
międzykulturowego i międzyreligijnego”52.
„Człowiek, który nie dziedziczy zdolności bycia na określonym i aktualnym swojemu
czasowi urodzenia poziomie kultury, musi nauczyć się kulturalnego sposobu życia, musi
poznać jemu współczesną kulturę”53. Proces wchodzenia w życie kulturalne danej
społeczności określamy jako inkulturację. Wychowanie, jeśli wśród wielu innych stawianych
przed nim współcześnie zadań, chce ją odpowiednio spełnić, powinno być zamierzoną,
świadomą i celową pomocą w uczeniu się kultury54. Z tego względu współczesna pedagogika
religii jest świadoma wyzwań wielokulturowości i zwraca uwagę na praktykę kształcenia
międzykulturowego, także w aspekcie religijnym, a tworzona dziś edukacja wielokulturowa
w społeczeństwie pluralistycznym musi być ukierunkowana nie tylko na zróżnicowania
kulturowe, lecz również religijne.
Współcześnie nauczanie religii w kręgu państw europejskich to rzeczywistość
zróżnicowana55. Nauczanie to odbywa się w charakterze konfesyjnym lub ponadkonfesyjnym.
Nauczanie konfesyjne może przybrać podejście tradycjonalistyczne lub konfesyjno –
dialogiczne, natomiast nauczanie ponadkonfesyjne często traktowane jest jako specyficzna
gałąź religioznawstwa. Fundamentalnym zadaniem w sprawie ukształtowania
i „przygotowania uczniów do harmonijnego życia w społeczeństwach pluralistycznych
powinno być kreowanie w nich postawy rozumienia wielości poglądów, praktyk religijnych
poprzez dostarczenie młodemu człowiekowi wglądu do świata odmiennej kultury, wartości,
50

Por. Tamże.
Tamże.
52
Por. Tamże.
53
Por. M. Nowak. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin 1999 s.
328.
54
Por. D. Jankowski, Aktywność kulturalna – aspekty socjalizacyjne i edukacyjne. W: Pedagogika kultury a
edukacja kulturalna. Rozwój historyczny, aktualność, perspektywy. Red. J. Gajda. Lublin–Dęblin 1996 s. 138–151.
55
Zob. B. Milerski. Religia a szkoła. Warszawa 1998 s. 17-58, 273-308.
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wierzeń itp.”56. Pedagogika religii jednak w swych źródłach wyróżnia Objawienie i Magisterium
Kościoła oraz wiąże się z jedną, określoną kulturą, więc nie może być, jak określiła to Helena
Słotwińska, globalną pedagogiką religii, ponieważ nie może jednoczyć tego, co w doktrynie
nadal dzieli Kościoły, religie, wyznania57.
***
W kształceniu i wychowywaniu młodych pokoleń potrzeba nie tylko uwzględniać
pluralizm kulturowy tworzących i przeobrażających się społeczeństw, lecz także uczyć
otwartości i dialogu. Przed współczesną pedagogiką chrześcijańską, w tym także pedagogiką
religii, która „kładzie nacisk na znaczenie godności ludzkiej”58, stoi ważne i trudne zadanie, by
wprowadzić ucznia „w” i „poprzez” świat zróżnicowań i pluralizmu, tak by nie zatracił i nie
zagubił swej tożsamości.

•
•
•
•
•
•
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H. Słotwińska, Dialogiczny wymiar pedagogiki religii. W: W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga
dedykowana Ks. Prof. R. Kamińskiemu. Red. W. Śmigiel; M. Fiałkowski. Lublin 2013 s. 355.
57
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Milerski B. Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa 2011.
Milerski B. Pedagogika religii, pedagogika religijna. w: Religia. Encyklopedia PWN. Red. T.
Gadacz, B. Milerski. t. 8. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003
Milerski B. Religia a szkoła. Warszawa 1998
Misiaszek K. Katechetyka-katecheza-pedagogika religii. Refleksje na kanwie dialogu między
katechetyką a pedagogiką religii. w: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku. Red. A.
Kiciński. Poznań 2007 s.166-186.
Nowak M. Edukacyjny potencjał pedagogiki religii – bogactwo doświadczenia ludzkiego do
przekazania. W: Edukacyjny potencjał religii. Red. J. Bagrowicz. J. Horowski.
Toruń 2012 s. 53-79.
Nowak M. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej.
Lublin 1999
Rogowski C. Pedagogika religii. Podręcznik akademicki. Toruń 2011.
Simon W. Pedagogika religii w Niemczech. w: C. Rogowski. Leksykon pedagogiki religii.
Warszawa 2007
Smolicz J. Współkultury Australii. Warszawa 2000
Słotwińska H. Pedagogika religii wobec pluralizmu religijnego. Roczniki Teologiczne T. LXI.
11:2014. s. 5-23.
Słotwińska H. Dialogiczny wymiar pedagogiki religii. W trosce o teologię pastoralną i
duszpasterstwo. Księga dedykowana Ks. Prof. R. Kamińskiemu. Red. W. Śmigiel; M.
Fiałkowski. Lublin 2013 s. 355-369.
Sobór Watykański II. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis
(DWCH), Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus (DB)
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego. T.3. red. S. Dubisz. Warszawa: PWN 2003.
ŹRÓDŁA INTERNETOWE:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Globalna_wioska. (12.01.2016)
http://www.slideshare.net/knbb_mat/pedagogika-podrecznik-akademicki-z-kwiecinski-bsliwerski. (10.01.2016)
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pedagogika-religii;4009476.html. (8.01.2016)
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pedagogika-religii;4009476.html. (8.01.2016)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika. (12.01.2016)
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kultura;3928887.html. (12.01.2016)
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/grupa-etniczna;3908271.html. (12.01.2016)
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/mniejszosci;3942384.html. (12.01.2016)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9B%C4%87_narodowa. (12.01.2016)
http://ekumenia.pl/wp-content/uploads/2014/03/Ksztalcenie-miedzykulturowe-w-szkolez-perspektywy-pedagogiki-religii-B.Milerski.pdf. (12.01.2016)
http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,22174,kard-tauran-dialogmiedzyreligijny-jest-lekarstwem.html. (13.01.2016)
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Streszczenie:
Streszczenie
W dobie istnienia społeczeństwa przenikniętego wielością poglądów, tradycji, kultur
czy wierzeń, rodzi się pytanie o postawę wzajemnego rozumienia, szacunku, tolerancji czy w
ogóle możliwości wspólnej egzystencji. Rodzi się także pytanie o sposób kształcenia i
wychowania młodego pokolenia, tak by w przyszłości mogło nie zatracić swojej tożsamości w
wielokulturowych społeczeństwach. Celem tego artykułu jest ukazanie aktualności pedagogiki
religii w kontekście pluralizmu kulturowego. Autor przedstawia pedagogikę religii jako
dyscyplinę naukową, zwracając uwagę na terminologię, źródła i relację do pedagogiki w sensie
ogólnym i katechetyki. Rozwinięta i przedstawiona jest także kwestia pluralizmu kulturowego i
jego czterech ideologii konstytuujących podejście grupy dominującej w porównaniu do
kręgów mniejszościowych w społeczeństwie. Całość wieńczy znaczenie pedagogiki religii w
kwestii kształcenia międzykulturowego, które ma celu przygotować młode pokolenie do
harmonijnego życia w społeczeństwach pluralistycznych.
Słowa kluczowe:
kluczowe:
Pedagogika religii, pluralizm kulturowy, kształcenie międzykulturowe, pluralizm,
wychowanie
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Damian Belina

WYCHOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIE
CHRZEŚCIJAŃSKIE
WEDŁUG POLSKICH SKAUTÓW
SKAUTÓW EUROPY
Główne cele wychowania chrześcijańskiego określane są na różny sposób. Jedną z
syntetycznych definicji zaproponował w swojej monografii pt. Model wychowania
chrześcijańskiego według św. Pawła Apostoła ks. Roman Sieroń: „Wychowanie chrześcijańskie
zdąża do pełnego rozwoju osoby ludzkiej, czyli do harmonijnego rozwijania właściwości
fizycznych, moralnych, intelektualnych dzieci i młodzieży oraz do ukształtowania człowieka
doskonałego na miarę pełni Chrystusowej, człowieka uspołecznionego, apostołującego w
procesie chrystianizacji dzisiejszego świata”1. Inaczej mówiąc wychowanie chrześcijańskie
posiada charakter personalistyczny, tzn. dąży do urzeczywistnienia przez wychowanka pełni
jego człowieczeństwa, we wszystkich jego wymiarach2. W tak rozumiany model wychowania
wpisuje się praca z dziećmi i młodzieżą proponowana przez skauting. Jego założyciel generał
Robert Baden-Powell pisząc w 1919 r. Wskazówki dla Skautmistrzów wyraził się w następujący
sposób: „Głównym zagadnieniem naszego Skautingu jest uchwycić charakter chłopca w
rozżarzonym do czerwoności stanie entuzjazmu i nadać mu właściwą formę, oraz pomóc mu
rozwinąć jego osobowość tak, aby sam mógł się wychować na dobrego człowieka i na
wartościowego obywatela swego kraju”3. Choć Baden-Powell nie był z wykształcenia ani
teologiem ani pedagogiem, był jednak wierzącym chrześcijaninem i dobrym wychowawcąpraktykiem. Dzięki swoim bogatym doświadczeniom w pracy z młodzieżą, a także nauce
chrześcijańskiej jaką przekazał mu jego ojciec (pastor anglikański), już na początku XX wieku
rozumiał, że młody człowiek sam jest podmiotem wychowania, a rolą wychowawcy jest
przede wszystkim pomoc w rozwijaniu jego osobowości i człowieczeństwa, tak aby
wychowanek mógł stać się „dobrym człowiekiem” i „wartościowym obywatelem”.
Z chrześcijańskiego punktu widzenia „wychowanie dobrego człowieka” oznacza
wychowanie „Bożego człowieka” – czyli takiego, który ukierunkowany jest na Boga, będącego
„naszym najwyższym Dobrem” (KKK 1744). Bóg będzie stanowił dla człowieka „najwyższe
Dobro” tylko wówczas, gdy zawsze będzie zajmował pierwsze miejsce w jego życiu –zasada ta
dotyczy również procesu wychowawczego. W przypadku skautingu konieczność postawienia
Boga na pierwszej pozycji w wychowaniu, zauważyli sługa Boży ojciec Jakub Sevin SJ, o którym
w kręgach harcerskich mówi się, że „ochrzcił skauting”, a także jeden z polskich pionierów
metody skautowej Stanisław Sedlaczek. Ten drugi, jak podkreśla były komisarz federalny
Federacji Skautingu Europejskiego Zbigniew Minda, dostrzegał nieodzowność oparcia
skautingu na wychowaniu religijnym, które jego zdaniem „staje się nie jednym z czynników
1

R. Sieroń. Model wychowania chrześcijańskiego według Świętego Pawła Apostoła. Sandomierz 2007 s. 69.
Por. M. Wolicki. Wychowanie katolickie a wychowanie chrześcijańskie. „Pedagogika Katolicka” 2:2009 nr 5 s.
100.
3
R. Baden-Powell. Wskazówki dla Skautmistrzów. Tłum. M. Jędrzejewski. Warszawa 1998 s. 85.
2
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przyrodzonego oddziaływania kształcącego, ale zajmuje należne sobie stanowisko czynnika
integrującego, wprowadzając wartości i środki nadprzyrodzone w życie skauta i społeczności
skautowej”4.
Do tradycji wypracowanych przez przedwojenne harcerstwo, opartych na wartościach
chrześcijańskich, odwołują się dziś Skauci Europy, którzy na terenie Polski wyrośli z tzw.
„Ruchu Zawiszackiego” powstałego w Lublinie w latach siedemdziesiątych. W niniejszym
artykule w świetle tzw. Dokumentów podstawowych Federacji Skautingu Europejskiego5, do
której należą polscy Skauci Europy oraz Statutu Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza”, przybliżony zostanie model wychowania chrześcijańskiego wypracowany przez
organizację, bazujący na metodzie skautowej Baden-Powella.
1.
Historia polskich Skautów Europy
Początków organizacji Skautów Europy w Polsce należy dopatrywać się w działalności
powołanego przez harcmistrza Michała Bobrzyńskiego w 1972 r. szczepu „Zawisza”,
funkcjonującego pierwotnie w ramach ZHP na terenie Lublina6. W skład jednostki weszło
wówczas kilka drużyn tzw. „Nieprzetartego Szlaku”, zrzeszających dzieci i młodzież przy
Państwowym Zakładzie Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Lublinie7, gdzie Bobrzyński w
latach 1972-1976 pełnił funkcję nauczyciela8. Władze szczepu postanowiły nawiązać do form
pracy harcerstwa przedwojennego, poprzez wprowadzenie m.in. osobnych drużyn męskich i
żeńskich, przywrócenie dawnego nazewnictwa stopni i sprawności oraz powrót do tradycyjnej
formy prawa i przyrzeczenia harcerskiego9. Bobrzyński zatroszczył się również o
zorganizowanie duszpasterstwa harcerskiego10. W 1976 r. po czterech latach pracy szczep
„Zawisza” liczył już ok. 300 członków. Z powodu dużej ilości chętnych zgłaszających się do
drużyn zapadła decyzja o opuszczeniu zakładu dla głuchoniemych i rozszerzenia działalności
na terenie całego miasta. W 1977 r. Zawiszaków zarejestrowano oficjalnie jako jednostkę
środowiskową, pracującą w ramach lubelskiego hufca ZHP11.
Ponieważ prokościelny charakter szczepu nie przystawał do państwowego programu
Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej, którego zadaniem w latach siedemdziesiątych było

4

Z. Minda. Jakub Sevin SJ twórca skautingu katolickiego. Referat wygłoszony 27 października 2001 r. na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w ramach międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji
50.
rocznicy
śmierci
sługi
Bożego
o.
Jakuba
Sevina
SJ
(1882-1951).
W:
http://www.hr.bci.pl/articles.php?article_id=20 [07.03.2016 r.].
5
Do Tekstów podstawowych FSE należą: Tekst Przyrzeczenia Harcerskiego, Zasady Podstawowe Skautingu
Europejskiego oraz Prawo Harcerza. Zob. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Ceremoniał.
[b.m.w.] 1998 s. 7-9.
6
Por. T. Podkowiński. Od Ruchu Zawiszackiego do Skautów Europy. W: http://kielce.skauci-europy.pl/formacja/
[07.03.2016 r.].
7
Por. Ba. Z historii SHK „Zawisza”. W: http://www.g10-lublin.home.pl/index.php?option=com_content
&view=article&id=147:z-historii-shk-qzawiszaq&Itemid=128 [07.03.2016 r.].
8
Por. M. Dąbrowski. Michał Justyn Bobrzyński. W: http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
wiki/index.php?title=Micha%C5%82_Justyn_Bobrzy%C5%84ski [07.03.2016 r.].
9
Por. Ba. Z historii SHK „Zawisza”…
10
Por. Podkowiński. Od Ruchu Zawiszackiego…
11
Por. Ba. Z historii SHK „Zawisza”…
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wzmocnienie ideologizacji ZHP12, dlatego działalność Bobrzyńskiego szybko znalazła się pod
obserwacją komunistycznych służb. Inwigilacja pracy lubelskich Zawiszaków wzmogła się w
1979 r., gdy instruktorzy z tego środowiska rozpoczęli współpracę z lokalną „Solidarnością”13.
Latem tego samego roku agenci Służby Bezpieczeństwa dokonali kontroli obozów
zorganizowanych przez szczep. Na jednym z nich komuniści odkryli ołtarz polowy co stało się
pretekstem do wymuszenia na władzach Hufca Lublin rozwiązania „Zawiszy”, pod zarzutem
działalności antypaństwowej14. Sam Bobrzyński, a także inni instruktorzy działający w jego
szczepie, byli wielokrotnie przesłuchiwani przez ówczesną milicję w ramach prowadzonej
przez nią akcji pod kryptonimem „Skauci”15.
Przez ponad rok Zawiszacy działali nielegalnie, organizując obozy z własnych środków.
25 kwietnia 1981 r. szczep „Zawisza” zainicjował powstanie Niezależnego Ruchu Harcerskiego
na terenie województwa lubelskiego. Powołano pierwszego naczelnika harcerzy, którym
został Michał Bobrzyński, a także naczelniczkę harcerek Annę Frączek16. Wiosną 1981 r. z
szeregów ZHP wystąpiło również środowisko warszawskie, przyłączając się to tworzonego
przez Bobrzyńskiego nowego środowiska17. Niezależny Ruchu Harcerski przetrwał jedynie do
13 grudnia 1981 r. tj. do momentu wprowadzenia w Polsce stanu wojennego – wtedy
działalność organizacji oficjalnie została zawieszona. Najbardziej aktywni instruktorzy, jak m.
in. Leszek Truchlewski i Jarosław Szlendak zostali internowani18.
W lutym 1982 r. harcmistrzowie zgromadzeni wokół Michała Bobrzyńskiego postanowi
zacieśnić współpracę z Kościołem katolickim, poprzez utworzenie nurtu diecezjalnego
duszpasterstwa liturgicznej służby ołtarza, który miał polegać na pracy z ministrantami za
pomocą metody skautowej. Koncepcja została zaprezentowana ówczesnemu dyrektorowi
Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Lublinie ks. Mieczysławowi Bochyńskiemu i
zaaprobowana przez biskupa Bolesława Pylaka19. Nowopowstały ruch nie przyjął oficjalnej
nazwy, określany był najczęściej mianem „Ruchu Zawiszackiego” lub „Harcerska Służba
Liturgiczna”20. Koncepcja środowiska bazowała na połączeniu metody harcerskiej (zachowano

12

Por. R. Polaszewski. Historia Harcerstwa w Pigułce. „Czuwaj” 4:2011 s. 20.
Por. Podkowiński. Od Ruchu Zawiszackiego…
14
Por. Ba. Z historii SHK „Zawisza”…
15
Por. M. Dąbrowski. Michał Justyn Bobrzyński…; Zob. Instytut Pamięci Narodowej. Sylwester Czesław
Strzałkowski.
W:
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=S&katalogId=4&subpageKatalogId=4&pageNo=1&nameId=122
53&osobaId=70209&
[07.03.2016
r.];
Tenże.
Anna
Barbara
Petkowicz.
W:
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=PE&katalogId=4&subpageKatalogId=4&pageNo=1&nameId=27
636&osobaId=56873& [07.03.2016 r.]; Tenże. Mirosław Sypuła. W: http://katalog.bip.ipn.gov.pl/
showDetails.do?idx=S&katalogId=4&subpageKatalogId=4&pageNo=1&nameId=31946&osobaId=69930&
[07.03.2016 r.].
16
Por. Podkowiński. Od Ruchu Zawiszackiego…
17
Por. M. Wierzbicki. Harcerstwo niezależne i tzw. niepokorne. W: http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki
/index.php?title=T01838_Harcerstwo_niezale%C5%BCne [07.03.2016 r.].
18
Por. Tamże.
19
Por. Podkowiński. Od Ruchu Zawiszackiego…
20
Por. Tamże.
13
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sprawności, stopnie, system zastępowy) z elementami liturgicznej służby ołtarza, a założenia
pracy wymagały od chłopców konieczności zostania ministrantem21.
Równolegle do działań Bobrzyńskiego, z inicjatywy Anny Frączek we wrześniu 1982 r.
powołano w Lublinie harcerskie duszpasterstwo dziewcząt. Oba nurty zdecydowały się na
połączenie w 1985 r. przyjmując nazwę „Harcerski Ruch Liturgiczny”22. Od tego momentu HRL
składał się z „Duszpasterskiego Ruchu Ministrantów-Zawiszaków” oraz „Duszpasterskiego
Ruchu Dziewcząt-Przewodniczek”. Przewodnictwo nad całością objął Michał Bobrzyński, a
oficjalnym kapelanem środowiska został ks. Grzegorz Rapa23. Ruch Zawiszacki szybko
rozprzestrzenił się na terenie ówczesnej diecezji lubelskiej, a w 1986 r. powstały pierwsze
drużyny w Radomiu (wówczas diecezja sandomierska) oraz Białymstoku24. W 1987 r.
wprowadzono nowe umundurowanie, wzorowane na ubiorze przedwojennych skautów, a
łączna liczba członków HRL wynosiła już ok. tysiąca osób25. W tym samym roku, mimo
rozmaitych utrudnień ze strony komunistycznych władz trzysta przewodniczek oraz
siedmiuset harcerzy wzięło udział w spotkaniu z Janem Pawłem II w Lublinie, odbywającym się
podczas jego pielgrzymki do ojczyzny26.
W lutym 1989 r. na fali toczących się w kraju przemian polityczno-społecznych
powołano do życia Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. Władze HRL, jako największa
wówczas organizacja harcerska nienależąca do ZHP, choć uczestniczyła w obradach
założycielskich ZHR nie zdecydowała się na przystąpienie do nowotworzonego środowiska27.
Podstawowym powodem podjęcia takiej decyzji była chęć kontynuowania dalszego rozwoju
skautingu o charakterze katolickim. W związku z tym 2 grudnia 1989 r. na obradach sejmiku
instruktorów HRL w Lublinie powołano Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”28.
Naczelnikiem stowarzyszenia został Michał Bobrzyński, a w skład tzw. Rady Harcmistrzowskiej
weszli: Anna Petkowicz, Andrzej Bieganowski, Andrzej Sadurski, Tomasz Stańko, Sylwester
Strzałkowski oraz Tomasz Szydło29. Organizację zrejestrowano formalnie decyzją Sądu
Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 10 kwietnia 1990 r.30
Na początku lat dziewięćdziesiątych Zawiszacy nawiązali kontakt z Federacją Skautingu
Europejskiego. W 1992 r. trzech instruktorów z SHK „Zawisza” wzięło udział w spotkaniu dla
szefów francuskiej organizacji Przewodniczek i Skautów Europy w miejscowości Randol31. Od
tego czasu rozpoczęto organizowanie wspólnych obozów z drużynami harcerskimi spoza
21

Por. A. F. Baran. Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980-1990). Niepokorni i niezależni. Warszawa 2007 s.
248-249.
22
Por. U. Soler. Kultura organizacyjna a rozwój młodzieżowych organizacji pro obronnych na przykładzie
Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. W: Kultura a rynek. Red. S. Partycki. Lublin 2008 T. 1. s. 432.
23
Por. Baran. Walka o kształt harcerstwa w Polsce… s. 253.
24
Por. Podkowiński. Od Ruchu Zawiszackiego…
25
Por. Baran. Walka o kształt harcerstwa w Polsce… s. 255.
26
Por. L. Wojtowicz. Harcerski Ruch Liturgiczny (Ruch Zawiszacki) 1982-1989. Lublin: 1998 [mps Biblioteka KUL]
s. 49-50, 66.
27
Por. Baran. Walka o kształt harcerstwa w Polsce… s. 423.
28
Por. Podkowiński. Od Ruchu Zawiszackiego…
29
Por. Baran. Walka o kształt harcerstwa w Polsce… s. 426.
30
Por. Podkowiński. Od Ruchu Zawiszackiego…
31
Por. Tamże.
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Polski. Latem 1994 r. polscy Zawiszacy po raz pierwszy wzięli udział w międzynarodowym
zlocie zorganizowanym przez FSE pod nazwą Eurojam we Włoszech32. Ostatecznie, podczas
Rady Federalnej odbywającej się w niemieckim Herbstein, 18 listopada 1995 r. Stowarzyszenie
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” zostało przyjęte do Federacji Skautingu Europejskiego33.
Warto podkreślić, że jest to jak dotąd jedyna organizacja harcerska działająca na terenie Polski
należąca do FSE34. Od momentu przyjęcie do FSE Zawiszakom przysługuje miano Skautów
Europy, które w Polsce stosowane jest często zamiennie z SHK „Zawisza”.
Już w 1997 r. na Radzie Federalnej w Niemczech, polscy przedstawiciele SHK „Zawisza”
zgłosili chęć zorganizowania kolejnego Eurojamu. Początkowo propozycja złożona przez
Tomasza Szydło spotkała się z negatywną reakcją, szczególnie ze strony środowiska
francuskiego. Głównym argumentem przeciw był krótki, bo dopiero dwuletni, staż
Zawiszaków w Federacji Skautingu Europejskiego35. Do tematu powrócono ponownie w
listopadzie 2000 r. na Radzie Federalnej w Bułgarii. Ostatecznie ówczesny Komisarz Federalny
FSE Pierrette Givelet wyraził zgodę na organizację zlotu Skautów Europy w Polsce36. W ten
sposób SHK „Zawisza” stało się głównym aranżerem kolejnego Eurojamu, który odbył się w
dniach 2-11 sierpnia 2003 r. w miejscowości Żelazko, w okolicach Częstochowy. W zlocie
uczestniczyło ponad 9 tysięcy harcerzy i harcerek z 21 krajów37.
Po czterech latach polscy Zawiszacy zorganizowali kolejną „imprezę skautową”. W
dniach 4-11 sierpnia 2007 r. miała miejsce międzynarodowa wędrówka Przewodniczek i
Skautów Europy z położonej na Słowacji Lewoczy, przez Tatry, na Jasną Górę. Według
szacunków wzięło w niej udział ok. 3 tysiące harcerzy z najstarszej grupy wiekowej38.
W latach 2009-2012 na trzyletnią kadencję komisarzem federalnym FSE wybrany
został Zbigniew Minda39, a w kolejnym Eurojamie zorganizowanym w sierpniu 2014 r. na
terenie Francji wzięło udział ponad 1700 polskich Skautów Europy. Ogółem w zlocie
uczestniczyło ponad 13 tysięcy harcerzy z 18 krajów Europy (w tym z Rosji) oraz Kanady i
Stanów Zjednoczonych40. Według danych, pochodzących ze spisu opublikowanego w 2014 r.
na stronie internetowej SHK „Zawisza”, na terenie Polski działało 3311 Przewodniczek i
Skautów Europy41.

32

Por. Skauci Europy. Historia. W: https://skauci-europy.pl/o-nas/kim-jestesmy/historia [08.03.2016 r.].
Por. Podkowiński. Od Ruchu Zawiszackiego…
34
Zob. www.uigse-fse.org [08.03.2016 r.].
35
Por. Z. Minda. O Eurojamie 2003 w Żelazku. W: http://www.zbigniewminda.pl/2013/01/o-eurojamie-2003-wzelazku.html [09.03.2016 r.].
36
Por. Tamże.
37
Por. D. Belina. Zawiszacy z Krasnobrodu na Eurojamie 2003. W: http://www.niedziela.pl/artykul/
20875/nd/Zawiszacy-z-Krasnobrodu-na-Eurojamie-2003 [09.03.2016 r.].
38
Por. Podkowiński. Od Ruchu Zawiszackiego…
39
Por. Z. Minda. Przygody komisarza. W: http://www.zbigniewminda.pl/2013/10/przygody-komisarza.html
[09.03.2016 r.].
40
Por. T. Podkowiński. Polscy Skauci Europy biorą udział w międzynarodowym zlocie we Francji EUROJAM 2014.
W:
http://skauci-europy.pl/aktualnosci/polscy-skauci-europy-biora-udzial-w-miedzynarodowym-zlocie-wefrancji-eurojam-2014 [09.03.2016 r.].
41
Por. Ba. Co najmniej 3311 Przewodniczek i Skautów Europy w Polsce! W: http://skaucieuropy.pl/aktualnosci/co-najmniej-3311-przewodniczek-i-skautow-europy-w-polsce [09.03.2016 r.].
33
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2.
Skauting może, a nawet powinien wychowywać po chrześcijańsku
Przykład Skautów Europy pokazuje, że harcerstwo może być metodą wychowawczą
wpisującą się w szeroko rozumiane wychowanie chrześcijańskie – a nawet więcej,
przypomina, że właśnie o wychowanie chrześcijańskie młodych ludzi chodziło założycielom
skautingu z początków XX stulecia.
Polscy Skauci Europy są ruchem wychowawczym przeznaczonym dla dzieci i młodzieży,
który w oparciu o zasady chrześcijaństwa i miłość do ojczyzny wychowuje młodych ludzi
poprzez działanie42. Ruch składa się z trzech grup wiekowych, określanych „gałęziami” tj.
żółtej (wilczki – od 8 do 12 roku życia), zielonej (harcerze i harcerki – od 12 do 17 roku życia)
oraz czerwonej (wędrownicy i przewodniczki – powyżej 17 roku życia)43. Przystępując do
Federacji Skautingu Europejskiego SHK „Zawisza” zostali zobligowani do zachowywania
chrześcijańskiego charakteru organizacji, o co zabiegali pionierzy Ruchu Zawiszackiego od
samego początku jego istnienia. Należąc do struktur FSE, SHK „Zawisza” zgodnie z prawem
kanonicznym Kościoła katolickiego funkcjonuje jako prywatne stowarzyszenie wiernych
świeckich na prawie papieskim44.
Liczne odwołania do zasad wiary i wychowania chrześcijańskiego odnaleźć można w
tzw. Dokumentach podstawowych FSE, których polscy Skauci Europy zobowiązali się
przestrzegać przystępując do tej organizacji. Należą do nich tekst Przyrzeczenia harcerskiego,
Zasady podstawowe oraz Prawo Harcerza45. Pierwszy z wymienionych tekstów używany jest
podczas najważniejszego „harcerskiego święta”, jakie dla każdego skauta stanowi ceremonia
Przyrzeczenia harcerskiego. Odbywa się ona po kilku miesiącach uczestnictwa w życiu danej
jednostki (w przypadku harcerzy młodszych – drużyny, w przypadku wędrowników – kręgu) i
po odpowiednim przygotowaniu kandydat, który w obecności szczepu, duszpasterza i
rodziców składa swojemu drużynowemu lub szefowi kręgu wędrowników Przyrzeczenie
harcerskie wypowiada słowa: „Na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam całym życiem służyć
Bogu, Kościołowi, mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej, nieść w każdej potrzebie pomoc
bliźnim, i przestrzegać Prawa Harcerskiego”46. Złożenie Przyrzeczenia wiąże się z przyjęciem
przez kandydata zasad skautingu jako ideałów osobistych, co poparte jest dobrowolną
decyzją: „chcę być dobrym człowiekiem, chcę być dobrym chrześcijaninem"47. Nawet jeśli
młody człowiek nie rozumie jeszcze w pełni znaczenia słów składanego Przyrzeczenia,
najistotniejsza jest sama chęć jego złożenia, która w pedagogice skautingu stanowi
najważniejsze kryterium oceny gotowości kandydata do bycia harcerzem. Istota zobowiązania
42

Por. Ba. Kim jesteśmy? W: https://skauci-europy.pl/o-nas/kim-jestesmy/ [10.03.2016 r.].
Por. Tamże.
44
Por. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Statut SHK-Z FSE. § 3. W: https://skauci-europy.pl/onas/dokumenty-podstawowe-symbolika/statut-stowarzyszenia [10.03.2016 r.]; Status ten został nadany przez
Stolicę Apostolską w 2003 r. katolickim organizacjom harcerskim, działającym w ramach FSE . Zob. Ba. Kim
jesteśmy…
45
Zob. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego. Ceremoniał… s. 79.
46
Tamże. s. 7.
47
Ba. Przyrzeczenie harcerskie. W: https://skauci-europy.pl/o-nas/dokumenty-podstawowe-symbolika/
przyrzeczenie-harcerskie [11.03.2016 r.].
43
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złożonego w trakcie Przyrzeczenia jest następnie nie tylko wyjaśniana młodemu człowiekowi
na różnych etapach jego zaangażowania w ruchu harcerskim, lecz główna uwaga w pracy
wychowawczej skoncentrowana zostaje na praktyce – innymi słowy na dobrym przykładzie i
świadectwie pokazującym, co tak naprawdę oznacza być harcerzem w życiu codziennym48.
Uczestnicząc w FSE Zawiszacy zobowiązali się przestrzegać Zasad podstawowych
skautingu europejskiego, z których jedna brzmi: „Harcerz – Syn Chrześcijaństwa – jest dumny
ze swej wiary: pracuje sumiennie, aby ustanowić Królestwo Chrystusa w całym swoim życiu i
świecie, który go otacza”49. Treść tej zasady jest z jednej strony przypomnieniem i
potwierdzeniem przytoczonej powyżej roty Przyrzeczenia, z drugiej strony stanowi jej
rozwinięcie, ponieważ wyjaśnia w jaki sposób rozumiana jest służba Bogu i Kościołowi, jaką
zobowiązał się wypełniać harcerz składając swoje ślubowanie. Polega ona na codziennej pracy
nad sobą, tak aby Chrystus mógł królować w sercu skauta, a poprzez to także w jego
otoczeniu. Ponadto wyraża się w dumie z własnej wiary, która w różnych sytuacjach może
oznaczać jej obronę.
Podstawę wychowania chrześcijańskiego u Skautów Europy stanowi Prawo Harcerskie.
Składa się ono z dziesięciu punktów, brzmiących następująco:

Prawo Harcerza
Harcerza50
1. Harcerz dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
2. Harcerz jest lojalny wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych.
3. Harcerz jest powołany do służby bliźniemu i jego zbawieniu.
4. Harcerz jest przyjacielem wszystkich i bratem dla każdego innego Harcerza.
5. Harcerz jest uprzejmy i rycerski.
6. Harcerz widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta.
7. Harcerz jest karny, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca.
8. Harcerz jest panem samego siebie, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach.
9. Harcerz jest gospodarny i troszczy się o dobro innych.
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach.

Już sam sposób ujęcia Prawa Harcerskiego w dziesięciu punktach, nawiązuje formą do
Dekalogu. Pierwszy punkt Prawa odwołuje się do honoru harcerza – czyli postawy związanej z
poczuciem własnej wartości oraz z wiarą w wyznawane wartości religijne i moralne. W języku
polskim słowo honor pierwotnie było synonimem uczciwości, następnie nabrało szerszego
znaczenia jak: cześć, godność, dobre imię, szacunek, czy poważanie51. W średniowieczu honor
utożsamiany był przede wszystkim ze stanem rycerskim. Od rycerza wymagano
dotrzymywania danego słowa, uczciwości, męstwa, okazywania niezłomnej wierności wobec
48

Por. Tamże.
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego. Ceremoniał… s. 8-9.
50
Tamże.
51
Zob. J. Puzynina. O honorze w języku i nie tylko. „Więź” 9:1999 s. 40-41.
49
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wyznawanej wiary, władcy, stanu rycerskiego oraz damy serca52. Dzisiejsze ujęcie honoru,
wywiedzione z etosu rycerskiego oznacza pewną duchową wielkości, która wyróżnia ludzi
cnotliwych53, a których w ujęciu chrześcijańskim można nazwać świętymi – właśnie do tak
rozumianego honorowego postępowania starają się wychowywać dzieci i młodzież Skauci
Europy.
Drugie prawo harcerskie odwołuje się do lojalności względem swojego kraju, rodziców,
przełożonych i podwładnych. Według definicji, ze słownika języka polskiego PWN, człowieka
lojalnego cechuje postawa uczciwości i rzetelności w kontaktach międzyludzkich54. Tak
rozumiana lojalność jest pojęciem szerokim i zakłada honorowe postępowanie – oznacza
zarówno wierność wobec własnej ojczyzny, posłuszeństwo względem rodziców i
przełożonych, ale także szacunek do swoich podwładnych. Zachowanie lojalności wobec kraju
i przełożonych ma za zadanie nauczyć harcerza pokory, podczas gdy lojalność względem
podwładnych uczy podmiotowego traktowania drugiego człowieka55.
Trzecie prawo harcerza mówiące o służbie bliźniemu jest „czysto ewangeliczne” i
nawiązuje wprost do słów Chrystusa: „Nie przyszedłem, aby Mi służono, lecz aby służyć (…)”
(Mt 20,28). Skaut Europy uznający się za Syna Chrześcijaństwa jest zobowiązany do brania
przykładu ze swego Mistrza i służenia bliźnim, dbając o zbawienie własne i innych. Kardynał
Stefan Wyszyński komentując ten punkt Prawa Harcerskiego powiedział, że „harcerstwo
oznacza gotowość służenia. Szukam wzoru – znajduję go w Bogurodzicy Służebnicy Pańskiej i
w Chrystusie, który przyjął Postać Sługi”56.
Czwarte Prawo Harcerskie stanowi rozwinięcie i dopełnienie poprzedniego. Z faktu, że
skaut na wzór Chrystusa powinien być sługą, wynika również przyjazne nastawienie do
drugiego człowieka. W tej części Prawa Harcerskiego następuje bezpośrednie nawiązanie do
przykazania miłości wobec bliźniego (por. Mt 22,39), ponieważ jak przypomina Stanisław
Sedlaczek: „Wszyscy są stworzeni przez Boga i dla Boga i wszyscy są odkupieni przez
Chrystusa. Stąd zasada: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego”57.
Piąty punkt Prawa podkreśla, że harcerz jest uprzejmy i rycerski – w ten sposób
ponownie przywołany zostaje etos rycerski. Polskie słowo „harcerz” wywodzi się od
rzeczownika „harcownik”, oznaczającego najczęściej jeźdźca wysuniętego przed szyk wojska,
który jako pierwszy uderzał na przeciwnika, wychodząc na tzw. harce58. Na harcowników
wybierano kiedyś najodważniejszych rycerzy. Dla przykładu, w powieści Henryka Sienkiewicza
52

Por. A. Kołodziejczyk. Godność i honor żołnierski. Warszawa 1987 s. 13-17.
Por. J. Banaś. Honor - dobro niezbywalne. W: http://ien.pl/index.php/archives/1362#more-1362/ [12.03.2016
r.].
54
Por. Ba. Lojalny. W: Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/sjp/lojalny;2566305.html
[12.03.2016 r.].
55
Por. A. Kuczyński. Lojalność szefa? W: http://nieboiziemia.pl/index.php/teksty/dla-liderow/item/lojalnosc
[12.03.2016 r.].
56
Por. S. Wyszyński. Komentarz do Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. W: https://sites.google.com/
site/zhpmaterialy/inne/komentarz-do-prawa-i-przyrzeczenia-harcerskiego/kard-stefan-wyszynski [12.03.2016 r.].
57
S. Sedlaczek. Komentarz do Prawa Harcerskiego. W: http://harcerze.diecezja.elk.pl/index.php/prawo-iprzyrzeczenie-harcerskie/19-komentarz-hm-stanislawa-sedlaczka [12.03.2016 r.].
58
Por.
Harcownicy.
W:
Internetowa
Encyklopedia
PWN.
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/
3910044/harcownicy.html [12.03.2016 r.].
53
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pt. Ogniem i Mieczem na harce udawał się m.in. budzący postrach wśród wrogów Longinus
Podbipięta: „Wychodził na harc pan Longinus, ale nikt przeciw niemu nie chciał stanąć –
strzelano tylko doń z daleka”59. Każdy harcerz powinien więc nawiązywać do tradycji
najsławniejszych rycerzy, pielęgnując rycerski etos swoją postawą męstwa i uprzejmości.
Pierwszy komendant Szarych Szeregów Stefan Mirowski, wyjaśnił ten punkt Prawa
Harcerskiego w następujący sposób: „Harcerz postępuje po rycersku, traktuje życie jak wielką
grę, w której ważna jest nie tylko wygrana, ale ważne jest przede wszystkim to, jak się gra.
Harcerstwo to czysta gra. Harcerz mimo negatywnych doświadczeń wierzy, że inni też grają
czysto. Czysta, uczciwa, rycerska gra obowiązuje przede wszystkim wobec przeciwników”60.
Szóste prawo harcerza zawiera istotny element ekologiczny i przypomina harcerzowi,
że oprócz postawy miłości do Boga i bliźniego, istotne jest również poszanowanie pozostałej
części świata stworzonego, stanowiącego dzieło Boże, którego człowiek jest integralnym
elementem. Kardynał Józef Glemp objaśniając szósty punkt Prawa, przypomniał harcerzom, że
„miłować przyrodę i poznawać ją, to kochać Boga i uwielbiać Go za to, co stworzył”61.
W siódmym punkcie znajduje się nawiązanie do karności i sumienności. Wspomniany
wcześniej Stefan Mirowski rozumiał karność jako postawę opartą na rozumnym
posłuszeństwie wobec rodziców i przełożonych, która wynika z dobrowolnego wyboru,
dającego poczucie wolności. Jego zdaniem „karność staje się źródłem poszukiwania i
uznawania autorytetów w życiu społecznym”62. Z karnością i posłuszeństwem wiąże się
sumienność, polegająca na rzetelnym wywiązywaniu się z podjętych obowiązków63.
Komentując ósmy punkt Stanisław Sedlaczek stwierdził, że „łatwo jest śmiać się i
cieszyć kiedy jest nam dobrze. Prawdziwa moc ducha przejawia się wtedy, kiedy w
niepowodzeniu, w smutku mamy uśmiech na twarzy”64. Radzenie sobie z trudnościami
życiowymi nie zawsze jest proste, każdy problem, niepowodzenie czy choroba stanowi
wyzwanie. Jednak cechą skauta jest panowanie nad sobą i własnymi emocjami – w tym
względzie niezwykle pomocna staje się wiara, która jak podkreśla kardynał Glemp pozwala
spojrzeć na świat z optymizmem, ponieważ „w świecie jest Bóg, który jest sprawcą dobra”65.
W dziewiątym punkcie Prawa Harcerza poruszona została problematyka troski o dobro
wspólne i gospodarności. Ta część Prawa stanowi rozwinięcie tekstu Przyrzeczenia. Składając
je każdy harcerz zobowiązał się całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Europie
chrześcijańskiej66. Troska o wspólne dobro – a mówiąc inaczej dobro Kościoła, Polski, a także

59

H. Sienkiewicz. Ogniem i mieczem. T. 2. Warszawa 2003 s. 361.
S. Mirowski. Komentarz do Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. W: https://sites.google.com/site/
zhpmaterialy/inne/komentarz-do-prawa-i-przyrzeczenia-harcerskiego/hm-stefan-mirowski-oficjalny-zhp
[12.03.2016 r.].
61
J. Glemp. Komentarz do Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. W: https://sites.google.com/site/
zhpmaterialy/inne/komentarz-do-prawa-i-przyrzeczenia-harcerskiego/kard-jozef-glemp [12.03.2016 r.].
62
Mirowski. Komentarz do Prawa…
63
Por. Ba. Sumienność. W: Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/slowniki/
sumienno%C5%9B%C4%87.html [12.03.2016 r.].
64
Sedlaczek. Komentarz do Prawa Harcerskiego…
65
J. Glemp. Komentarz do Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego…
66
Por. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego. Ceremoniał… s. 7.
60
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zbudowanej na chrześcijańskich wartościach Europy, wynika wprost z samego faktu bycia
chrześcijaninem i Polakiem.
Ostatni punkt Prawa Harcerza nawiązuje do szóstego przykazania Dekalogu. Łączy się
również z umiejętnością panowania nad samym sobą. Przypomina, że skauting dąży do
wychowania ludzi dojrzałych, potrafiących zapanować nad własnym ciałem i jego popędami.
Jak zaznacza Stanisław Sedlaczek, w walce z pokusami i słabościami harcerz „szuka pomocy w
Łasce Bożej”67.
***
W swoim koronnym dziele pt. Skauting dla chłopców generał Robert Baden-Powell
napisał, że „człowiek, który nie wierzy w Boga i nie słucha Jego praw nie wiele jest wart. Każdy
więc skaut musi być religijny”68. W innym miejscu tej samej książki pisząc o stosunku
skautingu do religii podkreślił, że „każda tego rodzaju organizacja jak nasza musi w swym
programie wziąć pod uwagę religię (…)”69. Założyciel harcerstwa rozumiał, jak istotną rolę w
wychowaniu młodego człowieka odgrywa religia – a zwłaszcza chrześcijańska, którą sam
wyznawał. Dlatego skauting od samego początku pojmowany był jako ruch wychowawczy
opierający się na zasadach chrześcijańskich, ponieważ jest on „metodą wychowawczą, która
winna służyć życiu nadprzyrodzonemu, a nie na odwrót”70.
Takie ujęcie skautingu potwierdzają również publikacje polskich pionierów harcerstwa
jak Andrzeja Małkowskiego, Stanisława Sedlaczka, ks. Kazimerza Lutosławskiego, Henryka
Glassa, czy Stefana Mirowskiego. Mimo licznych prób ateizacji polskiego skautingu ze strony
komunistów w czasach powojennych, w ramach Związku Harcerstwa Polskiego działającego w
czasach PRL na wzór socjalistyczny pojawiały się jednostki pragnące powrócić do ideałów
harcerstwa z początków XX wieku. Jedną z nich był powstały w latach siedemdziesiątych w
Lublinie szczep „Zawisza”, przekształcony następnie w samodzielny Harcerski Ruch Liturgiczny,
funkcjonujący do dziś jako odrębna organizacja harcerska w strukturach Federacji Skautingu
Europejskiego pod nazwą Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”.
Skauci Europy to ruch wyznający wiarę chrześcijańską, realizujący model wychowania
chrześcijańskiego w oparciu o metodę skautową, opracowaną przez Baden-Powella. Z analizy
tekstów Dokumentów Podstawowych FSE oraz Statutu SHK „Zawisza” wynika, że całość
procesu wychowawczego, jaki proponuje organizacja, zakorzeniona jest głęboko w nauce
głoszonej przez chrześcijaństwo, która oświetla „swoim światłem całość przekazywanej
wiedzy i odbywanych zajęć”71.

67

Sedlaczek. Komentarz do Prawa Harcerskiego…
R. Baden-Powell. Skauting dla Chłopców. Tłum. Z. Trylski. Wrocław 1991 s. 80.
69
Tamże. s. 105.
70
Por. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Dyrektorium religijne FSE. W: http://skaucieuropy.pl/o-nas/dokumenty-podstawowe-symbolika/dyrektorium-religijne-fse [13.03.2016 r.].
71
Tamże.
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Streszczenie:
Skauting założony w Anglii przez generała Baden-Powella na początku XX wieku, miał w
myśl jego autora stanowić integralny system wychowawczy, oparty na wartościach
chrześcijańskich. Tym samym celom miało służyć polskie harcerstwo powołane przez Andrzeja
Małkowskiego jeszcze przed I wojną światową. Ateizacja harcerstwa w Polsce rozpoczęła się,
gdy władzę w kraju przejęli komuniści. Mimo licznych prób odarcia polskiego skautingu z
chrześcijańskich fundamentów w okresie PRL, wśród instruktorów harcerskich znajdowali się
również tacy, którzy pragnęli powrócić do ideałów harcerstwa przedwojennego. Do jednych z
nich należał Michał Bobrzyński, założyciel lubelskiego szczepu „Zawisza”, który za współpracę
z Kościołem katolickim i Solidarnością został wyrzucony ze struktur ZHP. Jednostka przetrwała
czas komunizmu, działając w parafiach i funkcjonuje do dziś jako osobna organizacja harcerska
pod nazwą Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, w ramach Federacji Skautingu
Europejskiego.
Ten artykuł, poprzez analizę Dokumentów Podstawowych FSE ma za zadanie przybliżyć
czytelnikowi model wychowania chrześcijańskiego stosowany przez polskich Skautów Europy.
Słowa klucze: wychowanie chrześcijańskie, Skauci Europy, harcerstwo.
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Damian Belina

Formacja chrześcijańska młodzieży na przykładzie
wędrowników – najstarszej grupy wiekowej
męskiego nurtu Skautów Europy

Święty papież Jan Paweł II w liście Parati semper, adresowanym do młodzieży całego
świata podkreślił, że w młodym pokoleniu dostrzega nadzieję Kościoła: „W Was jest nadzieja,
ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy”1. Obserwując
jednak zmiany zachodzące w otaczającej nas rzeczywistości, wydawać by się mogło, że w
dzisiejszym postmodernistycznym świecie, w którym, jak uczą medialne autorytety, każdy ma
prawo wyznawać własną prawdę, życie według chrześcijańskich wartości powoli traci swój
sens i staje się staroświeckie. Owszem jest niestety faktem, że w obecnej dobie mamy do
czynienia z poważnym kryzysem wartości religijnych, który jak podkreśla Paweł Mąkosa, w
szczególny sposób dotyka ludzi młodych2. Jednakże Kościół widząc powagę sytuacji nie
załamuje się nią, wręcz przeciwnie, próbuje jej zapobiegać i przeciwdziałać tworząc różne
ruchy, stowarzyszenia oraz organizacje wspierające proces formacji chrześcijańskiej
młodzieży, ponieważ postrzega ją „jako swoją nadzieję i zarazem wyzwanie”3 – sprawę
własnej przyszłości.
Jednym z wielu środowisk, w którym odbywa się formacja chrześcijańska młodych
ludzi jest harcerstwo. Jego historia na terenie Polski liczy ponad sto lat. Za założyciela
polskiego harcerstwa uznaje się Andrzeja Małkowskiego, który 22 maja 1911 r. powołał
pierwsze drużyny harcerskie we Lwowie4. Jego zamiarem było połączenie metody
wychowawczej, opracowanej przez generała Badan-Powella, z polskimi dążeniami
niepodległościowymi, w celu wychowywania młodych Polaków w duchu chrześcijańskim, tak
aby ukształtować ich na dojrzałych obywateli, uwzględniających obowiązki wobec Boga i
Ojczyzny5.
Prawdziwe harcerstwo nie może istnieć bez oparcia go na wychowaniu religijnym, w
przeciwnym wypadku zaprzeczona zostałaby idea skautingu Baden-Powella, który religijność i
wartości chrześcijańskie wpisał w Prawo Skautowe, uznając je za warunek konieczny istnienia
1

Jan Paweł II. List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży „Parati
semper”. „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 6:1985 nr 1 s. 5.
2
Por. P. Mąkosa. Katecheza młodzieży w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. Lublin 2009 s. 9.
3
D. Belina. Młodzież nadzieją i wyzwaniem Kościoła. O potrzebie docenienia preewangelizacji i ewangelizacji w
formacji chrześcijańskiej młodych Polaków. „Katecheta” 7/8:2014 s. 4.
4
Por. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce.
M.P. 2011 nr 45 poz. 494.
5
Por. B. Pawełczyńska. W przededniu stulecia harcerstwa. Chrześcijaństwo w harcerstwie. „Przegląd
Pruszkowski” 80:2009 nr 2 s. 44.
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założonej przez siebie organizacji6. Brytyjski generał w „Skautingu dla chłopców”, w którym
zawarł wiele treści programowych dla tworzonego ruchu, pisał: „każda tego rodzaju
organizacja jak nasza musi w swym programie wziąć pod uwagę religię (…)”7. Podobnego
zdania byli również polscy pionierzy harcerstwa. Po połączeniu organizacji harcerskich,
istniejących na terenach trzech zaborów, w listopadzie 1918 r. w Związek Harcerstwa
Polskiego, jego czołowi działacze jak Stanisław Sedlaczek, Henryk Glass, ks. Kazimierz
Lutosławski czy Tadeusz Strumiłło postulowali, aby harcerstwo wychowywało dzieci i młodzież
w oparciu o naukę Kościoła katolickiego, zachęcając ich do uczestnictwa w praktykach
religijnych8.
Ateizacja polskiego harcerstwa na dobrą sprawę rozpoczęła się w czasach
powojennych. W zamyśle rządzących wówczas w Polsce komunistów, ZHP nie miało już dłużej
służyć Bogu, jego zadanie polegało na wpajaniu młodzieży ideałów i świadomości
socjalistycznej, w których dla Boga i religii nie było miejsca9. Jednak nie wszyscy instruktorzy
harcerscy działający w okresie PRL poddali się komunistycznej indoktrynacji. W sercach
niektórych z nich zrodziło się pragnienie powrotu do wzorców harcerstwa przedwojennego i
ponownego oparcia metody skautowej na wartościach chrześcijańskich. Jednym z nich był
harcmistrz Michał Bobrzyński, który w 1972 r. powołał w ramach lubelskiego ZHP szczep
„Zawisza”, zrzeszający drużyny „Nieprzetartego Szlaku”10. Ze względu na współpracę z
Kościołem katolickim oraz Solidarnością, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
stworzone przez niego środowisko napotykało na liczne represje ze strony milicji
obywatelskiej i służby bezpieczeństwa11. Po usunięciu z ZHP Zawiszacy funkcjonowali w
parafiach na terenie Lublina, na zasadzie harcerzy-ministrantów pod nazwą „Harcerski Ruch
Liturgiczny” (od 1985 r.)12. W grudniu 1989 r. instruktorzy HRL powołali Stowarzyszenie
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”13. Pod tą nazwą organizacja istnieje do dziś, a od 1995 r. –
wchodząc w skład Federacji Skautingu Europejskiego – Zawiszacy zyskali miano Skautów
Europy14.
Skauci Europy są harcerskim ruchem wychowawczym, przeznaczonym dla dzieci i
młodzieży, opierającym się na pedagogice skautowej Baden-Powella. Założeniem organizacji
jest pomoc we wszechstronnym rozwoju osobistym młodego człowieka, poprzez realizację
pięciu celów skautingu: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie

6

Por. Tamże. s. 43.
R. Baden-Powell. Skauting dla Chłopców. Tłum. Z. Trylski. Wrocław 1991 s. 105.
8
Zob. G. Ciura. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Harcerstwo Polskie ("Hufce Polskie") 1939-1945. Warszawa 1998.
9
Zob. W. Hausner. Nasze korzenie: ZHP 1956-1980 – wychowanie polityczne. W:
http://www.pobudka.org.pl/pl/index.php?option=com_content&task=view&id=352&Itemid=89 [14.03.2016 r.].
10
Por. T. Podkowiński. Od Ruchu Zawiszackiego do Skautów Europy. W: http://kielce.skauci-europy.pl/formacja/
[14.03.2016 r.].
11
Por. Tamże.
12
Por. U. Soler. Kultura organizacyjna a rozwój młodzieżowych organizacji pro obronnych na przykładzie
Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. W: Kultura a rynek. Red. S. Partycki. Lublin 2008 T. 1. s. 432.
13
Por. A. F. Baran. Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980-1990). Niepokorni i niezależni. Warszawa 2007 s.
426.
14
Por. Podkowiński. Od Ruchu Zawiszackiego…
7
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charakteru, zmysł służby, życie religijne15. Ich realizacja odbywa się poprzez organizację zajęć
harcerskich w dwóch nurtach (męskim i żeńskim), które dzielą się na trzy gałęzie wiekowe tj.
żółtą (wilczki 8-12 lat), zieloną (harcerski i harcerze 12-17 lat) oraz czerwoną (przewodniczki i
wędrownicy od 17 lat)16.
W tym artykule przybliżony zostanie sposób organizacji i prowadzenia formacji
chrześcijańskiej w najstarszej grupie wiekowej męskiego nurtu Skautów Europy tj.
wędrowników.
1. Wędrownicy i symbolika czerwonej gałęzi Skautów Europy
Wędrownik jest starszym harcerzem. Jego formacja, od stylu jej organizacji, nazywana
jest Drogą, która rozpoczyna się po ukończeniu 17 roku życia i przybiera charakter
chrześcijański. Ponieważ taki wiek jest dla chłopca okresem przejściowym pomiędzy
dorastaniem a dorosłością, praca z wędrownikami skoncentrowana jest na nauce
odpowiedzialności i samodzielności poprzez realizację pięć celów harcerstwa i wcielanie ich w
życie na miarę człowieka dorosłego17.
Formacja harcerska wędrowników odbywa się w tzw. Kręgu. W zależności od wielkości
dzieli się on na tzw. Ekipy – najczęściej na dwie tj. Ekipę Młodych Wędrowników oraz Ekipę
Szefów. Pierwsza z nich przeznaczona jest dla chłopców w wieku 17-19 lat i kończy się po
dwóch latach Próbą Szlaku i podjęciem służby Harcerza Orlego (HO). Wchodząc w drugi etap
formacji wędrownicy najczęściej przejmują różne funkcje instruktorskie, samodzielnie
prowadząc jednostki w ramach FSE. Ich rozwój w Ekipie Szefów zmierza w kierunku Wymarszu
Wędrownika i uzyskania stopnia Harcerza Rzeczpospolitej (HR)18. Dokładny przebieg formacji
zostanie przedstawiony w punkcie 2 artykułu.
Każda z trzech grup wiekowych Skautów Europy posiada własną symbolikę.
Wędrownicy i Przewodniczki określani są gałęzią czerwoną. Szef kręgu wędrowników w
momencie mianowania otrzymuje baretki funkcji w kolorze czerwonym, które nosi na
pagonach koszuli. W symbolice chrześcijańskiej kolor czerwony jest znakiem walki oraz
przelanej przez męczenników krwi. Czerwień jest również kolorem ognistych języków, pod
postacią których Duch Święty wstąpił na Apostołów, zgromadzonych w wieczerniku w Dniu
Pięćdziesiątnicy19. Inaczej mówiąc, barwa czerwona jest w ujęciu chrześcijańskim znakiem
świadków Chrystusa. Używany w języku polskim termin męczennik wywodzi się od greckiego
słowa martus, które tłumaczy się jako świadek. Ponieważ w rozumieniu pedagogiki Skautów
Europy wędrownik powinien być świadkiem wiary i dobrego postępowania dla innych, dlatego
też na kolor najstarszej gałęzi wybrano czerwień20.

15

Por. Ba. Kim jesteśmy? W: https://skauci-europy.pl/o-nas/kim-jestesmy/ [15.03.2016 r.].
Por. Tamże.
17
Por. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Vademecum Drogi. [b.m.w.] 2006 s. 10.
18
Por. Tamże.
19
Por. B. Nadolski, Ł. Kuczyński. Kolory w liturgii. W: http://www.oltarz.pl/index.php?action=show&id=952
[15.03.2016 r.].
20
Zob. 1. Szczep Krasnobrodzki św. Rocha FSE. Gałąź czerwona. W: http://skaucieuropykrasnobrod.blog.pl/wedrownicy-2/ [15.03.2016 r.].
16
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Wędrownicy SHK „Zawisza”, podobnie jak, wędrownicy z innych krajów należących do
Federacji Skautingu Europejskiego, noszą chustę koloru brązowego21. W symbolice
chrześcijańskiej barwa brązowa, przywołuje drzewo krzyża, na którym Chrystus oddał życie za
zbawienie świata22. W tradycji Kościoła brąz był kolorem symbolizującym pracę i służbę –
dlatego wiele wspólnot zakonnych przyjęło właśnie taką barwę habitu. Istotę służby wyjaśnił
Chrystus, przemawiając do apostołów, sprzeczających się o to, który z nich zdobędzie zaszczyt
zasiadania po prawicy Syna Bożego w Królestwie Niebieskim: „Wiecie, że władcy narodów
uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między
wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym
między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie
przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.” (Mt 20,25-28).
Dlatego wędrownik, jako „Syn Chrześcijaństwa” ma obowiązek brać przykład z Mistrza, nosi
brązową chustę przypominającą mu o jego zobowiązaniu, jakie złożył w czasie wstąpienia do
kręgu23 – czyli gotowość do służby innym24.
2. Formacja wędrownicza – formacją chrześcijańską
Skauting dostarcza każdemu młodemu człowiekowi narzędzia do pracy nad sobą,
tworząc wspólnotę rówieśników, wyznających podobne ideały i wartości, którzy mogą na
sobie polegać25. Jak już wspomniano w punkcie 1 artykułu formacja wędrownicza składa się z
dwóch etapów. Pierwszy z nich trwa dwa lata i określany jest Młodą Drogą. Ten etap formacji
rozpoczyna się we wrześniu – miesiącu, w którym rozpoczyna się nowy rok pracy harcerskiej.
W tym czasie szef kręgu organizuje pierwszą wędrówkę, w której uczestniczą kandydaci na
nowych wędrowników. Większość z nich stanowią osoby przechodzące do kręgu z drużyn,
choć możliwe jest również zostanie wędrownikiem, nie będąc wcześniej harcerzem. W trakcie
pierwszej wyprawy odbywa się przyjęcie do kręgu nowych członków, którzy odnawiają swoje
Przyrzeczenie Harcerskie, przyjmują błogosławieństwo duszpasterza i otrzymują brązową
chustę26.
W trakcie ceremonii przyjęcia do kręgu nowy wędrownik zobowiązuje się do
pogłębiania swojego życia duchowego – ponieważ „Droga to podążanie za Chrystusem”27.
Służy temu zarówno formacja indywidualna, jak i wspólnotowa. Pierwsza z wymienionych
skupia się przede wszystkim na codziennym praktykowaniu Godziny Drogi oraz regularnym
przystępowaniu do sakramentu pokuty i pojednania – w czym pomaga praca ze stałym

21

Zob. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Ceremoniał. [b.m.w.] 1998 s. 75.
Por. 1. Szczep Krasnobrodzki św. Rocha FSE. Chusta wędrownika. W: http://skaucieuropykrasnobrod.blog.pl/wedrownicy-2/chusta-wedrownika/ [16.03.2016 r.].
23
Zob. Tekst ceremonii przyjęcia wędrownika do kręgu. W: Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”.
Ceremoniał… s. 77-79.
24
Por. 1. Szczep Krasnobrodzki św. Rocha FSE. Chusta wędrownika…
25
Por. Ba. Przewodniczki, wędrownicy. W: http://skauci-europy.pl/o-nas/kim-jestesmy/przewodniczkiwedrownicy [16.03.2016 r.].
26
Por. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Droga wzywa Cię. Radom 2005 s. 53.
27
Tenże. Ceremoniał… s. 78.
22
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spowiednikiem28. Godzina Drogi jest czasem, jaki wędrownik każdego dnia poświęca na
modlitewne spotkanie z Bogiem. Może ona przybierać różną formę, w zależności od potrzeb
duchowych danej osoby29. Formacja wspólnotowa koncentruje się wokół spotkań ekipy,
wspólnych wyjazdów na wędrówki i rekolekcje, a także dorocznej pielgrzymki polskich
wędrowników na Święty Krzyż, odbywającej się w ostatni weekend września30.
Pierwszy okres funkcjonowania w kręgu (trwający ok. 3 miesiące) służy młodemu
wędrownikowi poznaniu elementów Drogi. Jest to także czas przeznaczony na podjęcie
decyzji o pełnym zaangażowaniu się w formację. Jeśli w tym okresie młodzieniec zapoznał się
z wymaganiami Drogi, aktywnie uczestniczył w pracy kręgu i wyraża chęć dalszej pracy nad
sobą, zostaje przez szefa kręgu dopuszczony do tzw. Ceremonii czterech wyborów Drogi (Eligo
Viam)31. Odbywa się ona na jednym ze spotkań kręgu, na którym młody wędrownik wręcza
szefowi list motywując w nim swoją chęć dalszej formacji i prezentując dokonane cztery
wybory. Deklaracja w formie listu ma przypominać chłopcu, że składając zobowiązanie, nie
rzuca swych słów na wiatr32. Pierwszą z czterech obietnic złożonych na ręce szefa kręgu jest
wybór Opiekuna Drogi – jest nim starszy wędrownik, którego młodszy kolega darzy zaufaniem.
Jego zadaniem jest służenie radą i pomoc w dalszej formacji młodego wędrownika33. Druga
deklaracja dotyczy wyboru stałego spowiednika. Częste przystępowanie do sakramentu
pokuty umożliwia wędrownikowi pracę nad sobą, pomoc w określeniu powołania oraz pomoc
duchową w trudnych momentach życia. Zaleca się, aby wybrany kapłan zapoznał się z
metodyką wędrowniczą Skautów Europy34. Trzecia deklaracja młodego wędrownika ma
charakter praktyczny i nazywana jest Techniką – chłopak wybiera ją, aby pogłębić swoje
kompetencje i umiejętności dzięki którym, będzie mógł w przyszłości służyć innym35. Technika
wybierana jest zazwyczaj spośród sprawności harcerskich interesujących skauta, a które
zdobywał on podczas pobytu w drużynie. Ostatnim zobowiązaniem składanym przez młodego
wędrownika jest wybór Służby, którą podejmuje na cały okres Młodej Drogi wewnątrz FSE np.
jako pomoc w prowadzeniu jednostki lub poza nią, np. jako wolontariusz36. Po złożeniu
czterech wyborów wędrownik otrzymuje od szefa kręgu odznakę Eligo Viam (EV) – co w
przekładzie na język polski oznacza Wybieram Drogę. Wędrownik nosi ją wpiętą nad lewą
kieszenią koszuli mundurowej37.
Finalny etap Młodej Drogi stanowi Próba Szlaku. Jej głównym celem jest
przygotowanie do służby Harcerza Orlego, która najczęściej wiąże się z podjęciem
odpowiedzialności za samodzielne prowadzenie jednostki, bądź z innymi obowiązkami w
28

Por. Tenże. Vademecum Drogi… s. 36-37.
Por. Tenże. Droga wzywa Cię… s. 22.
30
Zob. Tenże. Vademecum Drogi… s. 48-69.
31
Por. Tenże. Droga wzywa Cię… s. 53.
32
Por. Tenże. Vademecum Drogi… s. 79.
33
Por. Tenże. Droga wzywa Cię… s. 47-48.
34
Por. Tamże. s. 47.
35
Por. Tamże. s. 53.
36
Por. Tamże. s. 54.
37
Zob. 1. Szczep Krasnobrodzki św. Rocha FSE. Stopnie wędrowników. W: http://skaucieuropykrasnobrod.blog.pl/wedrownicy-2/stopnie-wedrownikow/ [17.03.2016 r.].
29
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ramach FSE38. Próba szlaku przybiera formę samotnej wędrówki, trwającej 72 godziny (3
noclegi). Za jej przygotowanie odpowiadają szef kręgu i opiekun danego wędrownika39. Jest to
czas, który młody chłopak w sposób szczególny przeznacza na kontakt z Bogiem, poświęca się
przemyśleniom na temat własnej osoby, powołania oraz trudów otaczającej go rzeczywistości.
Samotna wędrówka ma również wzmocnić w nim ducha ubóstwa. „Na Próbę Szlaku
wędrownik wyrusza jak w życie, czyli w nieznane”40.
Organizując Próbę Szlaku szef kręgu powinien zadbać, aby wędrownik miał możliwość
każdego dnia uczestniczyć we Mszy Świętej. Po wymarszu szef informuje pozostałą część
kręgu o podjęciu tego wyzwania przez daną osobę, prosząc wszystkich o wsparcie duchowe.
W czasie Próby Szlaku wędrownik wykonuje różne zadania związane z technikami, jakie
poznawał w harcerstwie41. W ten sposób wyprawa zawiera istotny element wyzwania, mający
spełnić funkcję inicjacji – przejścia z okresu młodzieńczego ku dorosłości42. Miejscem
docelowym powinien być kościół lub sanktuarium, w którym szef kręgu czeka na wędrownika,
kończąc ją wspólną modlitwą43.
Po pozytywnym zaliczeniu Próby Szlaku młody człowiek rozpoczyna drugi etap formacji
w ramach Ekipy Szefów. Na dorocznej pielgrzymce wędrowników na Święty Krzyż odbywa się
obrzęd podjęcia służby Harcerza Orlego. Ceremonię prowadzi namiestnik wędrowników, w
obecności kręgów z całej Polski. Kandydaci na HO składają na jego ręce zobowiązanie
pełnienia służby w ramach FSE lub poza nią44, na dłuższy okres czasu (zazwyczaj na ok. 3
lata)45. Dla wielu z nich jest to moment, w którym rozpoczynają samodzielną pracę
instruktorską. Namiestnik wręcza każdemu odznakę Harcerza Orlego ze znakiem Veritas vincit
(Prawda zwycięży)46. Od tego momentu młody wędrownik staje się pełnoprawnym członkiem
Ekipy Szefów swojego kręgu, w ramach której kontynuuje dalszą formację.
Po podjęciu służby HO młodzieniec rozpoczyna przygotowanie do Wymarszu
Wędrownika, po którym staje się Harcerzem Rzeczpospolitej (HR). W tym celu wybiera
opiekuna Drogi – przy czym nie jest konieczne, aby była to ta sama osoba, która prowadziła go
w Ekipie Młodych Wędrowników47. Poza tym młody człowiek kontynuuje swoją formację
poprzez pracę z kierownikiem duchowym, spotkania kręgu i wędrówki Ekipy Szefów48.
Wymarsz Wędrownika nie jest w pedagogice Skautów Europy traktowany jako
formalność, czy obowiązek. Pozostaje on indywidualną decyzją każdej osoby i oznacza
38

Por. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Vademecum Drogi… s. 80-81.
Por. Tenże. Droga wzywa Cię… s. 55.
40
Tenże. Vademecum Drogi… s. 81.
41
Wędrownik otrzymuje zadania od szefa kręgu przed rozpoczęciem Próby Szlaku. Umieszone są one w trzech
kopertach (każdą otwiera się w poszczególnym dniu wędrówki), w których znajdą się również mapy z trasą na
kolejny dzień drogi.
42
Zob. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Vademecum Drogi… s. 90-91.
43
Zob. Tamże. s. 80-86.
44
Zob. Tamże. s. 95-96.
45
Por. Tamże. s. 81.
46
Zob. 1. Szczep Krasnobrodzki św. Rocha FSE. Stopnie wędrowników…
47
Por. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Vademecum Drogi… s. 97.
48
Należy zaznaczyć, że wędrówki Ekipy Szefów i Ekipy Młodych Wędrowników odbywają się osobno, ze względu
na różne etapy formacji obu grup. Wędrówki szefów przeprowadzane są rzadziej, ponieważ duża część z nich
prowadzi jednostki FSE – są to studenci lub osoby pracujące.
39
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podjęcie zobowiązania bycia „znakiem wierności stylowi harcerskiemu w dorosłym życiu
(…)”49. Harcerz Rzeczpospolitej zobowiązuje się do pójścia w dorosłość za „Chrystusem drogą
ośmiu błogosławieństw, traktując je jako misje służby Bogu i bliźnim w dążeniu do
świętości”50.
Wędrownik pragnący zostać HR przed planowanym Wymarszem powinien spełnić kilka
koniecznych wymagań, jakie stawiają władze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza”. Obowiązkowa jest praca z kierownikiem duchowym i opiekunem Drogi. Poza tym
kandydat powinien znajdować się w sytuacji życiowej zgodnej z nauczaniem Kościoła
katolickiego. Wymagane jest również opłacanie składek członkowskich oraz oficjalna zgoda
namiestnika wędrowników51.
Obrzęd Wymarszu Wędrownika odbywa się w nocy, przy zapalonych pochodniach,
najczęściej w czasie wrześniowej pielgrzymki na Święty Krzyż. Ceremonia prowadzona jest
przez jednego z HR-ów wyznaczonego przez namiestnika wędrowników52. Kandydat
otrzymuje insygnia Harcerza Rzeczpospolitej, do których należą:
1.
odznaka HR (lilijka z krzyżem Veritas vincit) – symbolizująca poszukiwanie
prawdy i służbę,
laska wędrownika – oznaczająca wybór Drogi jako stylu życia,
2.
3.
toporek – symbolizujący samozaparcie, aby zawsze iść w życiu Drogą, mimo
różnych trudności,
trójkolorowy nawęz (żółto-zielono-czerwony) – przywołujący trzy gałęzie
4.
53
harcerstwa .
Po złożeniu zobowiązań przestrzegania ideałów skautingu przez całe życie54 Harcerz
Rzeczpospolitej rozpoczyna samodzielną drogę, wędrując ścieżkami prowadzącymi do Pana i
kierując się drogowskazami jakie daje harcerstwo.
***
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” wykształciło model integralnego
wychowania i formacji chrześcijańskiej, oparty na pedagogice skautingu Baden-Powella oraz
na wartościach głoszonych przez polskie harcerstwo przedwojenne. Polscy Skauci Europy są
ruchem wyznającym wiarę katolicką – dlatego wszystkie podejmowane przez nich działania
wychowawcze realizowane są zgodnie z nauką i wymaganiami Kościoła55.
Choć ideały harcerskie, jak służba Bogu, Kościołowi i Europie chrześcijańskiej
zakorzenione są głęboko w Ewangelii – praktyka pokazuje, że większość dzieci i młodzieży, nie
trafia do harcerstwa z pobudek religijnych. Harcerstwo przyciąga ich przede wszystkim ze
49

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Vademecum Drogi… s. 97.
M. Mucha. Szymon Zając z hufca śląskiego został setnym Harcerzem Rzeczypospolitej. W: http://skaucieuropy.pl/aktualnosci/sto-polskich-wymarsz%C3%B3w-w%C4%99drownika [18.03.2016 r.].
51
Por. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Vademecum Drogi… s. 99.
52
Por. Tamże. s. 97.
53
Zob. Tenże. Vademecum Drogi… s. 98-99.
54
Zob. Tenże. Ceremoniał… s. 82-88.
55
Por. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Dyrektorium religijne FSE. W: http://skaucieuropy.pl/o-nas/dokumenty-podstawowe-symbolika/dyrektorium-religijne-fse [19.03.2016 r.].
50

ISSN 2450-7318

136

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

względu na przygodę, doświadczenie ciekawych gier i zabaw, możliwość obozowania lub
wędrowania na łonie natury. Czy jednak świadczy to źle o harcerstwie? Wręcz przeciwnie,
choć jest to motywacja dosyć prozaiczna, to sprawia jednak, iż skauting stanowi szansę
„pozyskania dla Kościoła” młodych ludzi, którzy z różnych powodów nie chcą zaangażować się
w działalność grup i stowarzyszeń wprost kojarzonych z chrześcijaństwem56.
Dzięki harcerstwu wiele osób zainspirowanych chęcią przeżycia przygody, dzieci i
młodzieży, dostaje możliwość bliższego poznania chrześcijaństwa i przekonania się do
promowanych przez nie wartości i ideałów. Jeśli zdołają się nimi zachwycić i spotkać na swojej
drodze Chrystusa, zrozumieją, że w skautingu chodzi o wiele więcej niż tylko o dobrą zabawę.
Być może harcerstwo sprawi, że zechcą naśladować Mistrza, który „nie przyszedł, aby Mu
służono, lecz aby służyć” (por. Mt 20,28) i zapragną realizować ideały skautingu w dorosłym
życiu – czemu pomocna będzie formacja wędrownicza. Dlatego polski Kościół, widząc w
młodzieży swoją przyszłość, powinien wspierać szczególnie te grupy harcerskie, które jasno
ujmują wartości chrześcijańskie w swoim programie i metodyce, jak czyni to Stowarzyszenie
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”.

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

56

BIBLIOGRAFIA:
BIBLIOGRAFIA:
Ba. Kim jesteśmy? W: https://skauci-europy.pl/o-nas/kim-jestesmy/ [15.03.2016 r.].
Ba. Przewodniczki, wędrownicy. W: http://skauci-europy.pl/o-nas/kimjestesmy/przewodniczki-wedrownicy [16.03.2016 r.].
Baden-Powell. R. Skauting dla Chłopców. Tłum. Z. Trylski. Wrocław 1991.
Baran. A. F. Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980-1990). Niepokorni i niezależni.
Warszawa 2007.
Belina. D. Młodzież nadzieją i wyzwaniem Kościoła. O potrzebie docenienia
preewangelizacji i ewangelizacji w formacji chrześcijańskiej młodych Polaków. „Katecheta”
7/8:2014 s. 4-12.
Ciura. G. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Harcerstwo Polskie ("Hufce Polskie") 1939-1945.
Warszawa 1998.
Hausner. W. Nasze korzenie: ZHP 1956-1980 – wychowanie polityczne. W:
http://www.pobudka.org.pl/pl/index.php?option=com_content&task=view&id=352&Item
id=89 [14.03.2016 r.].
Mąkosa. P. Katecheza młodzieży w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. Lublin
2009.
Mucha. M. Szymon Zając z hufca śląskiego został setnym Harcerzem Rzeczypospolitej. W:
http://skauci-europy.pl/aktualnosci/sto-polskich-wymarsz%C3%B3w-w%C4%99drownika
[18.03.2016 r.].
Nadolski B., Kuczyński. Ł. Kolory w liturgii. W:
http://www.oltarz.pl/index.php?action=show&id=952 [15.03.2016 r.].

Por. D. Belina. Młodzież nadzieją i wyzwaniem Kościoła… s. 10.

ISSN 2450-7318

137

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

2:2016 NR 2

Pawełczyńska. B. W przededniu stulecia harcerstwa. Chrześcijaństwo w harcerstwie.
„Przegląd Pruszkowski” 80:2009 nr 2 s. 43-52.
Podkowiński. T. Od Ruchu Zawiszackiego do Skautów Europy. W: http://kielce.skaucieuropy.pl/formacja/ [14.03.2016 r.].
Soler. U. Kultura organizacyjna a rozwój młodzieżowych organizacji pro obronnych na
przykładzie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. W: Kultura a rynek. Red. S.
Partycki. Lublin 2008 T. 1. s. 431-437.
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Ceremoniał. [b.m.w.] 1998.
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Droga wzywa Cię. Radom 2005.
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Dyrektorium religijne FSE. W:
http://skauci-europy.pl/o-nas/dokumenty-podstawowe-symbolika/dyrektorium-religijnefse [19.03.2016 r.].
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Vademecum Drogi. [b.m.w.] 2006.
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Streszczenie:
Kościół postrzega młodzież jako swoją nadzieję i wyzwanie. Dlatego stara się zadbać o
odpowiednie wychowanie chrześcijańskie młodych ludzi, poprzez tworzenie organizacji,
ruchów i stowarzyszeń wspomagających ich formację. Jednym spośród wielu środowisk
wychowawczych popieranych przez Kościół jest harcerstwo, które od chwili powstania na
początku XX wieku, przekazuje dzieciom i młodzieży wartości i ideały chrześcijańskie. Na
terenie Polski oprócz powszechnie znanych organizacji harcerskich jak Związek Harcerstwa
Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej działa również Stowarzyszenie Harcerstwa
Katolickiego „Zawisza”, które od 1995 r. jest członkiem Federacji Skautingu Europejskiego.
Przystępując do FSE polscy Skauci Europy zobowiązali się wychowywać młodych ludzi na
prawdziwe córki i synów chrześcijaństwa. SHK „Zawisza” jest organizacją skautową
proponującą wychowanie integralne o charakterze chrześcijańskim dla wszystkich grup
wiekowych.
Ten artykuł służy przybliżeniu modelu formacji chrześcijańskiej najstarszej grupy
wiekowej męskiego nurtu Skautów Europy, jaką stanowią wędrownicy.
Słowa klucze: formacja chrześcijańska, Skauci Europy, harcerstwo, wędrownicy, gałąź
czerwona.

ISSN 2450-7318

138

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

Paweł Zyśko

Cnoty teologalne w życiu kapłana w świetle listów
św. Jana Pawła
Pawła II na Wielki Czwartek
Stając przed zagadnieniem kapłaństwa, należy powiedzieć, że stajemy przed tajemnicą
i zadaniem. Kapłaństwo jest tajemnicą, a życie i posługa spełniana przez kapłanów –
zadaniem. Zatrzymując się nad problemem swojego powołania, każdy kapłan powinien
wyrobić w sobie umiejętność słuchania głosu wewnętrznego i zapytać siebie, kim jest jako
powołany na wyłączną służbę Bogu ?. Co jest jego głównym zadaniem do wypełnienia?.
Wpatrując się w Chrystusowe kapłaństwo należy zatrzymać się nad tajemnicą i darem Bożej
łaski – łaski otrzymanej darmo od Jezusa Chrystusa. Cnoty teologalne jak mówił św. Jan Paweł
II mają właściwy i znaczący wpływ na życie i formację kapłana. Są nimi wiara, nadzieja i miłość.
1. Wiara
Wiara jest potrzebna, aby właściwie przyjąć i zrozumieć powołanie. Ignacy Ziembicki
mówił, że „Powołanie kapłańskie to odpowiedź dana Chrystusowi, nawiązanie z Nim dialogu.
Wśród wielu głosów młody człowiek może usłyszeć ten jeden”1. Natomiast Zdzisław Kijas
dodaje „Dla kapłana wiara jest wszystkim; z niej wyrosło jego powołanie, w cieniu tego
powołania wiara się rozwija, nabiera właściwych kształtów i wydaje owoce. Poprzez przyjecie
daru wiary kapłan wiąże się mocno z Jezusem Chrystusem, który jest jego Mistrzem. Od chwili
powołania, kapłan staje się przyjacielem Chrystusa i widzialnym znakiem aktywności Boga w
świecie, Jego obecności także w swoim słowie i czynie. Kapłan żyje całością tej Bożej
rzeczywistości i czerpie z niej moc. Osłabienie kontaktu z Bogiem, czy to modlitewnego, czy
ascetycznego, zaczyna rodzić w sercu kapłana poczucie bezsensu jego misji i posługiwania
ludowi bożemu, jak również jego tożsamości”2.
Św. Jan Paweł II w jednym ze swoich listów do kapłanów na Wielki Czwartek pisał:
„Mamy postępować naprzód, prowadząc innych i wspomagając ich w drodze jako słudzy
Dobrego Pasterza. Jako szafarze Bożych tajemnic winniśmy przeto posiadać właściwą dla
swego powołania i zadań – dojrzałość wiary. Tego wszakże żąda Pan zawierzając nam swoje
dziedzictwo”3. Ksiądz Franciszek Grudniok mówi, że „Wiara jest tajemnicą kontaktu z Bogiem,
ale i darem świata dla nowego poznania Boga i nieco innego spojrzenia na ludzi, na świat i na
każdy moment kapłańskiego życia. Ona spełnia szczególną rolę w tworzeniu naszego
wewnętrznego fundamentu, decyduje o osobowości kapłana, który ma być na wzór Dobrego
Pasterza. Bez niej zabrakłoby czegoś kapłanowi w jego człowieczeństwie”4. Papież św. Jan
Paweł II zachęca kapłanów do modlitwy i trwania wiernie przy Chrystusie mówiąc „nie żałujmy
naszego czasu na spotkanie z Nim w adoracji, na kontemplację pełną wiary i gotowości

1

I. Ziembicki. Wierność łasce powołania kapłańskiego. „Homo Dei” 61:1990 s. 27.
Z. J. Kijas. Nowy kapłan na nowe czasy. Kraków 2002 s. 82.
3
Jan Paweł II. List do kapłanów na Wielki Czwartek 1987. Watykan 1987 nr 13.
4
F. Grudniok. Bliżej Boga. Wrocław 1991 s. 50.
2
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wynagrodzenia wielkich win i występków świata”5. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że
„Wiara jest […] osobowym przylgnięciem człowieka do Boga i dobrowolnym uznaniem całej
prawdy, którą Bóg objawił”6. Dlatego też każdy duszpasterz ma obowiązek pamiętać, że wiara,
to uczestnictwo w myśli Boga, to jakby rozum nadprzyrodzony, który uzdalnia nas do myślenia
tak jak Bóg, zarówno o sobie samym, jak i o wszystkim, z czym się stykamy. Stąd wierzyć ,
znaczy według Dajczera : „uzgodnić swoją myśl z Jego myślą i identyfikować się z Jego myślą”7.
Każdy kapłan żyjący wiarą karmioną i kształtowaną na modlitwie, mniej lub więcej
będzie wierny Bogu, natomiast ten, który bez wiary albo ze słabą wiarą przystępować będzie
do świętych czynności, wyrządzał będzie krzywdę Kościołowi, duszom ludzkim i sobie
samemu8. Trudno byłoby sobie wyobrazić to, aby w codziennym życiu kapłan nie odnosił się
do Boga. Nie może się to ograniczać tylko do wieczornego rachunku sumienia, lecz potrzebne
jest czytelne świadectwo oddawania chwały Bogu9.
Wiara daje kapłanowi udział w mocy Boga, ponieważ poprzez głęboką wiarę kapłan
może czynić wielkie rzeczy, które przerastają możliwości i siły ludzkie. Warunkiem dobrej
wiary jest pokora, która prowadzi do tego, że kapłan wszelkie dobro uczynione przypisuje
Bogu10. Papież Franciszek przed modlitwą Anioł Pański powiedział: „aby spotkać Jezusa, trzeba
umieć wznieść wzrok ku niebu, nie być skupionymi na sobie, zamkniętymi w swoim egoizmie,
ale mieć serce i umysł otwarte na perspektywę Boga, który nas zawsze zaskakuje, umieć
przyjmować Jego przesłania oraz ochotnie i wielkodusznie odpowiadać”11 Kapłan nie może
zadawalać się przeciętną wiarą, lecz musi ją nieustannie pogłębiać i umacniać, musi być dla
niego czymś więcej niż tylko przekonaniem, że Bóg jest, że nam się objawił, i że nas odkupił12.
Pewnym wykładnikiem zachowania wiary jest z pewnością zapał, jaki towarzyszy kapłanowi w
jego pracy kapłańskiej, którym to zapałem powinien promieniować wokół siebie. Ten zapał,
który wypływa z wiary, jest konieczny, ponieważ właśnie kapłan jest tym, który ma prowadzić
innych ludzi w ich pielgrzymowaniu wiary. Toteż ta wiara duchownego powinna udzielać się
innym. Kapłan, w którym nie ma ducha wiary, nie może w pełni spełnić oczekiwań tych ludzi,
którzy zostali powierzeni jego duszpasterskiej opiece. Trzeba powiedzieć, że im świat jest
coraz dalej od wiary, to kapłan powinien coraz bardziej się do niej zbliżać13. Kapłan każdego
dnia powinien mieć na uwadze słowa Jezusa, który powiedział: „Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię” [Mk 1, 15]. Kapłan ma coraz dojrzalej patrzeć wzrokiem wiary na prawdziwy
wymiar swego kapłaństwa, i na jego piękno. Przez to ma ciągle dziękować Bogu za dar tego
powołania. Kapłan musi mieć świadomość i głęboką wiarę w to, że poprzez Ducha Świętego

5

Listy Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki czwartek. Tajemnica i kult
Eucharystii. Kraków 1998 s. 41.
6
KKK 150.
7
T. Dajczer. Rozważania o wierze. Częstochowa 1999 s. 24.
8
I. Ziembicki. Rozmowy z Bogiem. Katowice 1994 s. 87.
9
A. Derdziuk. Aretologia konsekrowana. Kraków 2003 s. 31.
10
Tamże. s. 32.
11
Franciszek. Serce i umysł otwarte na perspektywę Boga. „L`osservatore Romano” 379:2016. nr 1 s. 23.
12
J. Warzeszak. U podstaw gorliwości kapłańskiej w nauczaniu Jana Pawła II. Warszawa 1989 s. 218.
13
Tamże. s. 219.
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otrzymał sakramentalne kapłaństwo, by prowadzić ludzi do zbawienia14. Życie kapłana ma się
ciągle skupiać na wierze. Za wskazanie można uznać słowa św. Jana od Krzyża : „Duch Święty
oświeca umysł skupiony i to według miary jego skupienia. Ale umysł nie może znaleźć
większego skupienia niż to, które ma we wierze. Stąd też Duch Święty nigdy go tak samo nie
oświeci, jak wtedy gdy będzie trwał we wierze. Im czystsza i doskonalsza jest dusza trwająca w
żywej wierze, tym więcej ma wlanej miłości Boga. Im zaś więcej posiada miłości, tym bardziej
oświeca ją Duch Święty i więcej udziela jej swych darów”15.
Dla każdego kapłana „prawdziwa wiara jest cnotą, która umożliwia mu kontakt z
Bogiem, stanowi fundament życia nadprzyrodzonego, dlatego gdyż znajduje się ona u
podstaw wszelkiej aktywności nadprzyrodzonej. Dlatego też wszystko co dzieje się, dzieje się
przez wiarę. Wszelkie przejawy trudności w życiu nadprzyrodzonym wypływają z niedostatku
wiar. Stąd też wiara stanowi podstawową cnotę, ponieważ daje kapłanowi możliwość
uczestnictwa w życiu Boga”16. Stąd też „duch mocnej wiary kapłana polega na tym, by żył on
Jezusem, by ciągle widział go w sobie, wokół siebie. To znaczy, że kapłan powinien widzieć
Jezusa we wszystkich sytuacjach życiowych, w doświadczeniach i radościach”17. Każdy
powołany do kapłaństwa musi pamiętać, że „wiara jest łaską, ale o tę łaskę trzeba prosić,
trzeba ją ciągle zdobywać i w sobie tworzyć, należy pozwolić jej dojrzewać, aby móc oglądać
Boga”18. Im więcej kapłan będzie żył z wiary, tym więcej będzie żył życiem nadprzyrodzonym.
2. Nadzieja
Z kolei nadzieja , która jest drugą z cnót teologalnych ukierunkowuje człowieka ku
Bogu. Dlatego kapłan tym bardziej „powinien dziękować Bogu za to, że pomimo jego słabości i
ludzkiej ułomności, Bóg pokłada w nim ufność i nadzieję, wlewając w chrzcie św. powołanie i
łaskę dążenia dzień po dniu do doskonałości”19. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: „Cnota
nadziei odpowiada doczesnemu dążeniu do szczęścia, złożonemu przez Boga w sercu każdego
człowieka; podejmuje ona te oczekiwania, które inspirują działania ludzkie; oczyszczają je, by
ukierunkować je na królestwo niebieskie; chroni przed zwątpieniem; podtrzymuje w każdym
zwątpieniu; podtrzymuje w każdym opuszczeniu; poszerza serca w oczekiwaniu szczęścia
wiecznego. Żywa nadzieja chroni przed egoizmem i prowadzi do szczęścia miłości”20.Nadzieja
chrześcijańska jest kontynuacją i uzupełnieniem wiary.
Kapłan jest człowiekiem nadziei, nie liczy na siebie lecz wyłącznie na Boga. Nie liczy na
swój wysiłek, lecz na moc z wysoka. Nadzieja chrześcijańska „zawieść nie może, ponieważ
miłość Boże rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”[Rz
5,5]. Dlatego też „kapłan nie powinien tego Ducha zasmucać tym, co niesie ze sobą smutek
wnętrza i upadek duszy, co rodzi kompleksy i powoduje rozbicie, co czyni kapłana podatnym

14

Jan Paweł II. List do kapłanów na Wielki Czwartek 1982. Watykan 1982. nr 2.
Św. Jan od Krzyża. Droga na Górę Karmel. W: Dzieła. red. O. Filek. Kraków 1998 s. 298.
16
T. Dajczer. Rozważania o wierze. Częstochowa 1999 s. 25.
17
F. Grudniok. Pan idzie z nieba. Bytom 1997 s. 123.
18
F. Grudniok. Być z Chrystusem. Wrocław 1996 s. 349.
19
Jan Paweł II. List do kapłanów na Wielki Czwartek 1982. Watykan 1982. nr 3.
20
KKK 1818.
15

ISSN 2450-7318

141

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

na wszelkie pokusy, jak również nie powinien ukrywać się ze swoim kapłaństwem przed
ludźmi”21.
Idąc dalej w rozważaniu o nadziei możemy powiedzieć, że „nadzieja jest ostoją życia.
Jak kotwica wrzucona w morze utrzymuje okręt, tak nadzieja utrzymuje duszę i utwierdza ją
w Chrystusie. Serce kapłana , pozbawione nadziei, zgnuśniałoby w lenistwie. Nadzieja jest
pokarmem, pobudza serce kapłana do szlachetnych czynów i wysiłków”22, dalej idąc można
powiedzieć, że „tam gdzie rodzi się nadzieja, ludzie odnajdują godność”23 Kapłan powinien
umieć rozróżniać w swym życiu i postępowaniu rodzaje nadziei, które mogą stać się niejako
jego towarzyszkami życia. „Pierwszą z nich jest nadzieja światowa, która jest niepewna
i niejednokrotnie zawodzi. Drugą nadzieją jest nadzieja Boska, która jest nadzieją pewną
i niewzruszoną, opartą na niewzruszonym słowie Bożym, które podtrzymuje kapłana
i wynagradza jego wytrwałość. Kapłan żyjąc tą nadzieją i strzegąc jej w swym sercu będzie
zmierzał po nagrodę życia i cnoty”24.
Nigdy nie można tracić nadziei, ani popadać w rozpacz, która prowadzi do upadku,
i z której trudno się ponieść. Poza tym nie można też mieć zbytnio zuchwałej nadziei, którą
byśmy pokładali w sobie samych. „Kapłan powinien pokładać swoją nadzieją w Chrystusie,
którego wizerunek otrzymał wraz ze święceniami, jak również <znamię>, które wyróżnia
każdego kapłana. To znamię jest szczególnym znakiem miłości, której doświadcza każdy
kapłan i na która może liczyć, aby iść dalej z radością i nadzieją, aby mógł z entuzjazmem i
radością trwać w wierności, jaka położył w Bogu”25. Nadzieja domaga się „aby nieustannie
korzystać z pomocy Bożej, i aby opierać się na opatrznościowym i zbawczym działaniu Boga i
na Jego obietnicach. To działanie Boże dotyczy całego życia ludzkiego, w jego ziemskich
wydarzeniach i w przejściu do wieczności”26. Dzięki nadziei możemy oczekiwać dóbr jakie
obiecał nam Bóg. „Wiara daje pewność, że Bóg jest prawdomówny, a nadzieja oczekuje, że
Bóg w swoim czasie objawi swoją prawdę. Wiara daje kapłanowi pewność, że Bóg jest jego
Ojcem, nadzieja zaś oczekuje, że nim pozostanie. Wiara jest podstawą, na której opiera się
kapłańska nadzieja, jak również nadzieja każdego człowieka”27. Jan Paweł II napisał; „nadzieja
każdego chrześcijanina, jak i kapłana, staje się dojrzałą podczas uczestniczenia w eucharystii
przez wiernych, a przez kapłana gdy jest sprawowana”28. Każdy kapłan swoją postawą jak
również wiarą ma budzić nadzieję w tych wszystkich, do których został czy zostanie posłany.
„Ze szczególną uwagą i troską musi podchodzić do ludzi młodych, ma im pomagać
odnajdywać w nich samych ich drogi powołania, wskazywać na to, że zawsze jest nadzieja na
to, że ich życie jest warte wysiłku w próbie zmieniania świata”29. Dla tych młodych ludzi ma
21

Jan Paweł II. List do kapłanów na Wielki Czwartek 1982. Watykan 1982. nr 4.
P. J. Aernoudt. Naśladowanie Najświętszego Serca Jezusowego. Warszawa 1997 s. 156-157.
23
Franciszek. Tam, gdzie rodzi się Bóg, rodzi się nadzieja. „L`osservatore Romano” 379:2016 nr 1 s. 13.
24
P. J. Aernoudt. Naśladowanie Najświętszego Serca Jezusowego. Warszawa 1997 s. 156-157.
25
Jan Paweł II. List do kapłanów na Wielki Czwartek 2000. Watykan 2000 nr 3.
26
W. Miziołek. Nadzieja Chrześcijańska w programie duszpasterskim na rok 1982/83. w: „Homo Dei” 51: 1982 nr
4 s. 244.
27
J. Moltmann. Rozważania o nadziei. „ Znak” 28:1976 s. 1251-1252.
28
Jan Paweł II. Dies Domini. nr 38.
29
Jan Paweł II. List do kapłanów na Wielki Czwartek 1985. Watykan 1985 nr 7.
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stawać się wzorem „ponieważ takiego wzoru potrzebują. Potrzebują osoby dającej
świadectwo wiary, osoby budzącej świadectwo w sercu”30. Stąd widzimy, że nadzieja „zawsze
jest wspólnotowa, gdyż nie da się samotnie żywic nadziei […]. Nadzieja, nie przeżyta wspólnie,
obumiera. Nadzieja jest jak radość; trzeba ją dzielić”31.
3. Miłość
Trzecią z cnót teologalnych pomagającą kapłanowi w wypełnianiu powołania i posługi
Ludowi Bożemu jest cnota miłości. Prawdziwa i szczera miłość pochodzi jedynie od Boga, bo
to Bóg jest największa miłością., od Niego wychodzi i do Niego powinna zmierzać. Z pomocą
w zrozumieniu czym jest cnota miłości przychodzi nam Katechizm Kościoła Katolickiego
podając taką definicje: „Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade
wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość
Boga”32. Kapłan powinien taka miłością żyć każdego dnia. Jezus, przychodząc na świat, daje
nam nowe przykazanie – przykazanie miłości – polecając nam, abyśmy się wzajemnie miłowali
[por. J 13, 34]. Święty Jan Apostoł w swoim pierwszym liście mówi nam, że „kto nie miłuje, nie
zna Boga, bo Bóg jest miłością” [1 J 4, 8]. Dlatego też „każdy kapłan winien być takim właśnie
człowiekiem miłości, z miłością powinien wychodzić do ludzi, do każdego bliźniego, bo inaczej
nie ma w nim prawdziwej miłości Boga, a nawet można powiedzieć, że i prawdziwej
pobożności i gorliwości apostolskiej”33. Każdy kapłan powinien brać za swoje motto słowa z
Ewangelii św. Marka: „Bo syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać
swoje życie za okup wielu” [Mt 20, 28]. Jezus, poprzez swoją mękę, śmierć i
zmartwychwstanie, pokazuje każdemu człowiekowi a szczególnie kapłanowi, że ma dawać
siebie ludziom. Oznacza to, że kapłan ma „oddawać się na służbę innym i w ten sposób dawać
świadectwo tej największej miłości, jaka jest w Chrystusie”34. Dlatego też „Chrystus kieruje się
w powołaniu do kapłaństwa szczególną miłością, poprzez którą dokonał odkupienia świata.
Chrystus powołuje każdego kapłana miłością zbawczą. To Bóg wyprzedził kapłanów w miłości,
że inicjatywa wyboru pochodzi od Chrystusa. Wybór i miłość idą zawsze w parze. Potwierdza
to fakt, że żaden człowiek nie jest godzien tego wyboru, ale że był on możliwy dzięki
wspaniałomyślności Boga”35. Dalej papież Jan Paweł II mówił, że źródłem miłości, z której
kapłan może czerpać moc jest Eucharystia i że powinien napełniać się tym co dzieje się na
ołtarzu ofiarnym. W jednym z listów do kapłanów na Wielki Czwartek Jan Paweł II pastwił
konkretne pytania: „czy wolno nam w jakimkolwiek kryzysie zwątpić w Twoja miłość?. W tę
miłość, którą <umiłowałeś Kościół, wydając zań samego siebie>, czy miłość ta i moc Ducha
Prawdy nie są większe od każdej ludzkiej słabości? […]. Miłość, którą obdarowujesz Kościół,
przeznaczona jest zawsze dla słabego człowieka”36. Chrystus ciągle nam mówi o swojej
wielkiej miłości do nas, pragnie abyśmy stanowili jedność poprzez miłość. Za Apostołem
30

Tamże.
F. Varillon. Radość wiary, radość życia. Kraków 1989 s. 230.
32
KKK 1822.
33
Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. W: Kościół. Kraków-Ząbki 1999 s. 253.
34
Jan Paweł II. List do kapłanów na Wielki Czwartek 1987. Watykan 1987 nr 10.
35
J. Warzeszak. U podstaw gorliwości kapłańskiej. Warszawa 1989 s. 38-39.
36
Jan Paweł II. Listy do kapłanów na Wielki Czwartek 1982. Watykan 1982. nr 6.
31
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Narodów kapłani powinni powtarzać: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusa” [Rz
8,35]. Kapłan który zaufał w pełni Jezusowi, i ukochał go całym sercem nie musi się niczego
lękać, bo nic nie jest w stanie odłączyć go od miłości Chrystusowej.
Kapłan w swym życiu i posłudze zobowiązany jest do miłości każdego człowieka, nawet
najbardziej ubogiego, odrzuconego przez innych. Bóg w takich ludziach przychodzi do
człowieka najczęściej. Dlatego kapłan jako alter Christus ma obowiązek pochylania się nad
nimi. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Bóg błogosławi tym, którzy przychodzą z
pomocą ubogim, a odrzuca tych, którzy odwracają się od nich. […] Jezus Chrystus rozpozna
swoich wybranych po tym, co uczynili dla ubogich”37.Stąd tez prawdziwa miłość Chrystusa jest
w takim kapłanie, który potrafi się pochylić nad ubogim i czyni to bezinteresownie.
Umocnieniem dla kapłana w świadczeniu takiej miłości jest zawsze modlitwa.
Należy byś Bogu wdzięcznym za to, że jedną miłość potrafi „stworzyć w jej różnych
przejawach, że wlewa ją w serca ludzi, tak, że mogą ją sobie nawzajem dawać, od siebie z
pokora przyjmować i w ten sposób doznawać radości, mimo, że posiadają w sobie wiele
braków”38. Ciągła praca nad ta miłością sprawi, że stanie się ona cnotą. Tak więc miłość jest
głównym motywem i inspiracją działania każdego człowieka, a spośród cnót teologalnych
ukazana jest przez św. Pawła, jako największa, i jako jedyna trwała w życiu wiecznym. Kapłan,
aby mógł odnosić sukcesy duszpasterskie, musi wszystko czynić z miłością, miłością
niekłamaną. Bo w innym wypadku wierni zauważą zakłamaną miłość własną ich duszpasterza.
Kapłan musi pamiętać, że sam również należy do Kościoła, który jest Kościołem apostolskim „i
zachowuje naukę przekazaną przez apostołów i naśladuje ich czyny. I tak jak Apostołowie
uwierzyli Chrystusowi i umiłowali Go bezgranicznie”39, tak kapłan w obecnym czasie ma
miłować Kościół, lud mu powierzony i wszystko to, co jest związane z posłannictwem
kapłańskim. Kapłan musi mieć świadomość, że jego powołanie nie jest jego zasługą ale
samego Boga i powinien powtarzać za św. Teresą od Dzieciątka Jezus: „Miłość wybrała na
ofiarę mnie, słabe, niedoskonałe stworzenie. Czyż wybór ten nie jest godny miłości?”40. Miłość
nadprzyrodzona zakłada odpowiedź ze strony kapłana i każdego poszczególnego człowieka na
ofiarowaną mu przyjaźń. Miłość bezinteresowna pochodząca od Boga wymaga odpowiedzi i
współpracy ze strony człowieka. „Wiara w Chrystusa pobudza do podjęcia drogi, która trwa
całe życie […] jesteśmy odpowiedzialni za tę właśnie miłość”41
***
Widzimy więc, że Bóg oddając się kapłanowi wymaga, tego samego od niego. Ksiądz,
ubogacony wiarą, nadzieją i miłością, powinien pełnić owocną pracę jako duszpasterz. Bez
wiary nie byłoby możliwe pójście za głosem powołania. Bez nadziei nie byłoby możliwe
patrzenie na życie kapłańskie z radością i wytrwałością. Natomiast bez miłości niemożliwym
byłoby pełne zakorzenienie w Jezusie Chrystusie, w którym każdy kapłan powinien widzieć
sens swego życia i powołania.
37

KKK 2443.
E. Ozorowski. Bóg jest miłością. Częstochowa 1999 s. 13.
39
Tamże. s. 75.
40
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Dzieje duszy. Londyn 1958 s. 182.
41
Franciszek. Czas wielkiego przebaczenia. „L`osservatore Romano” 379:2016 nr 1 s. 25.
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Antonia Bernarda Kowalczyk

Ład jako założenie wychowawcze świętego Benedykta z Nursji
odczytane w świetle jego Reguły

U progu Nowego Tysiąclecia św. Jan Paweł II przypominał o konieczności korzystania z
programów rozwijających ducha i psychikę ludzką, które trwale wznosiły się na fundamencie
Osoby Jezusa i Jego Dobrej Nowiny. Jeden z takich programów1, oparty na Ewangelii i
chrześcijańskich wartościach, zawarł już w swoim życiowym dziele św. Benedykt z Nursji.
Człowiek ten, nazwany później Ojcem Europy, przez swoją myśl i życie natchnął stary
kontynent miłością i troską o ład, na którym opiera się życie społeczne. Jest więc postrzegany
jako budowniczy pokoju i wybitny pedagog oraz mistrz kulturalnej grzeczności i szacunku2.
Ta właśnie postać i jej dzieło pt. „Reguła” stała się podstawą redakcji niniejszego
artykułu. Podejmuje on zagadnienie ładu, będącego warunkiem niezbędnym w wychowaniu
proponowanym przez Benedykta z Nursji. Artykuł przybliża postać Świętego Patriarchy i jego
znaczenie dla Europy, ukazuje doniosłość „Reguły” i okoliczności jej powstania; wyodrębnia
poziomy ładu w jego wielowymiarowości oraz wskazuje na priorytetowe wartości w
benedyktyńskiej koncepcji wychowania.
Nie sposób podjąć zagadnienia benedyktyńskiego programu wychowania bez
przybliżenia postaci św. Benedykta z Nursji i jego „Reguły”. Jego osobę przypomniał światu
kardynał Józef Ratzinger, kiedy jako papież elekt obrał go za swego patrona, przyjmując imię
Benedykta XVI. Przez ten fakt przypomniał wyjątkowość osoby świętego, który pośród czasów
niełatwych wskazał jasną drogę życia chrześcijańskiego opartą na ładzie, będącą zarazem
programem wychowania dla wieków przyszłych.
Życie św. Benedykta przypada na przełom V i VI wieku – epokę wielkiego chaosu
politycznego i kulturowej pustki. Jest to bowiem czas upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, czas wojen, najazdów, niepokoju, wędrówki ludów, czego konsekwencją był
również chaos moralny i dezintegracja obywateli. Rozpadał się stary świat.
Od ucznia Benedykta ‒ papieża Grzegorza Wielkiego ‒ dowiadujemy się, że przyszedł
on na świat w dobrze sytuowanej rodzinie szlacheckiej około 480 roku w Nursji. Z przekazu
papieskiego wiemy też, że nie był jedynakiem3. Znamy z imienia jego siostrę Scholastykę, która
odegrała znaczącą rolę w jego życiu4. Ponadto, podzieliła jego doświadczenie zakonne, dając
w ten sposób podwaliny pod monastycyzm żeński na Zachodzie5.

1

Por. Jan Paweł II. List Apostolski „Novo Millenio Ineunte” nr 29.
K. van Oost. Święty Benedykt mąż Boży i pedagog. W: Modlitwa i praca. Red. B. Bejze. Warszawa 1981 s. 41.
3
Por. M. Kanior. Historia monastycyzmu chrześcijańskiego. Starożytność (wiek III-XIII). T. 1. Kraków 1993 s. 173.
4
Zob. Grzegorz Wielki W: II księga Dialogów. rozdz. XXIII – XXIV. W: Święty Benedykt z Nursji. Reguła. Żywot.
Komentarz. Warszawa 1979 s. 116-118.
5
Por. Kanior. Historia... s. 187-189.
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Dalsze losy przyszłego opata mają miejsce w Rzymie, gdzie jako młody człowiek
rozpoczyna studia. Pobyt w Wiecznym Mieście kieruje uwagę ku temu, co antyczne: ku
filozofii, sztuce, kulturze. Benedykt zapoznał się więc z dziełami Horacego, Ojców Kościoła,
studium biblijnym i piśmiennictwem monastycznym.
Ta intelektualna przygoda, wobec niszczącego zła i wypaczonych ówczesnych
zwyczajów, nie trwała długo. Decyzja o porzuceniu studiów i oddaleniu się do miejscowości
Enfide, a następnie do Subiaco, gdzie przez trzy lata wiódł życie pustelnicze, pozwala
wnioskować o niezwykłej wrażliwości Benedykta. Wkrótce styl jego życia oddanego modlitwie
i samotności zaczął fascynować innych, a jego pustelnia stała się domem formacyjnym
zwyczajnych ludzi – pasterzy, którzy wraz z ascetą chcieli dzielić ideał życia poświęconego
Bogu. Wychodząc naprzeciw potrzebom przybywających coraz liczniej ludzi, opuścił swoją
samotnię i zorganizował dwanaście klasztorów. Asceza, wymagania stawiane sobie i innym,
nowe spojrzenie na świat i człowieka pomogły w podjęciu decyzji o osiedleniu się, wraz ze
wspólnotą, na Monte Cassino. Odtąd, stał się budowniczym klasztoru i kościoła oraz
duchowym mistrzem swych braci, lokalnej społeczności oraz kształtującego się, dzięki niemu,
monastycyzmu zachodniego. W ten sposób dał podstawy życiu wspólnemu w ścisłym tego
słowa znaczeniu, opierając je o fundament modlitwy, pracy ręcznej oraz praktykę lectio divina
czyli studium Pisma Świętego6.
Te bogate doświadczenia Patriarchy Zachodu przygotowały go do pełnienia roli
Mistrza, który prowadził powierzonych sobie ludzi, jak braci, po dobrze znanych mu ścieżkach
ku zbawieniu: „Benedykt pomaga człowiekowi prowadząc go. Jest zatem prawdziwym
paidagogos. Wrodzony talent pedagogiczny został niewątpliwie rozwinięty przez zdrowe
elementy kultury rzymskiej, z której Benedykt się wywodził”7. Dziś, w wielu kręgach
pedagogicznych, jest uznawany za wybitnego pedagoga wszystkich czasów. „Jego metody
pedagogiczne kryją niezwykłą mądrość wychowawczą; nad nimi współczesna pedagogika nie
może przejść obojętnie, skoro ten fenomen wychowawczy zaowocował w skutkach
rozciągających się na całe narody”8.
Z czego Benedykt czerpał tę mądrość? Niewątpliwie ze Słowa Bożego, z książek
wybitnych postaci pierwszych wieków chrześcijaństwa (by wymienić choćby Bazylego
Wielkiego czy Jana Kasjana), umiał czerpać z mądrości i doświadczeń innych ludzi; wiedział co
czytać – co jest wartościowe i pożyteczne; z własnych doświadczeń życia we wspólnocie; z
czasu, kiedy Jego serce wsłuchiwało się w Boże natchnienie oraz z godzin spędzonych na
modlitwie z braćmi, na śpiewaniu psalmów, na medytacji Słowa Bożego.
Św. Benedykt swoje piękne i prawdziwie chrześcijańskie życie zakończył w dniu 21
marca 547 roku (lub w następnym). Świadectwo to przetrwało do dziś w klasztorach
benedyktyńskich na całym świecie, a jego dzieło „Reguła” propozycja drogi mistrza i ucznia w
osiąganiu doskonałości, stało się podręcznikiem i wychowawcą wielu pokoleń, dzielących
ideały pierwszego opata z Monte Cassino.
6

Por. Tamże.
J. Stanisławski. Pedagogiczne wartości Reguły św. Benedykta. W: Słuchaj, módl się, pracuj. Red. K. Janicki.
Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1989 s. 309.
8
Tamże. s. 308-309.
7
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1.
Reguła – Księga Obietnicy
Czytając składającą się z 73 rozdziałów „Regułę” św. Benedykta9, uderza stwierdzenie
zawarte już na samym jej początku, w Prologu: „Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa,
kimkolwiek jesteś” (RB, Prol. 3). Można powiedzieć, że „Reguła” napisana jest z myślą o
wszystkich, którzy pragną służyć Bogu i po Bożemu służyć ludziom. Zawiera też sugestie
pomocne w tworzeniu i dobrym funkcjonowaniu świeckich wspólnot, rodzin czy narodów.
„Reguła”, pomimo klasycznego wykształcenia jej autora, została celowo napisana
językiem potocznym. Dzięki temu mogła dotrzeć do szerszego grona odbiorców, zwłaszcza
ludzi prostych, którzy nie znali wytwornej łaciny. „Mnisi św. Benedykta byli zwykłymi ludźmi, a
on chciał ich prowadzić po dostępnych dla nich drogach”10.
Priorytetowe wartości
2.
Reguła benedyktyńska niemal na wszystkich swych stronach potwierdza, że dobrze
zorganizowane życie wspólne umożliwia wzrost jednostki, a jej uporządkowany styl sprzyja
dążeniu do świętości i jej osiągnięcie11. Warto więc zapytać o priorytety, na które położony
jest największy akcent. Należą do nich wartości, wśród których najważniejsze to: prymat
modlitwy, duch pracy, mądry umiar i klimat wspólnoty.
W pierwszym rzędzie, prawdziwy syn św. Benedykta świadczy o pierwszeństwie Boga
w jego benedyktyńskim życiu.
Wśród rozmaitych czynności podejmowanych w klasztorze służba Boża zajmuje
miejsce priorytetowe. Oficjum jest sercem życia mnicha, ponieważ godziny kanoniczne nadają
rytm życiu codziennemu jego i całej wspólnoty, co sprawia, że prawdziwym staje się zdanie
św. Benedykta, że „nic nie może być ważniejsze od służby Bożej” (RB 43, 3).
Duchowym pokarmem każdego mnicha jest Pismo Święte, które staje się jego
wewnętrznym formatorem.
Praca w klasztorze benedyktyńskim nie jest tylko źródłem utrzymania. Jest czynnikiem
kształtującym człowieka i w związku z tym ma wartość pedagogiczną. Patron Europy nadaje
pracy charakter aktu osobowego, dokonanego w sposób wolny przez osobę wolną. Tak pojęta
praca objawia talenty człowieka i odzwierciedla jego wiarę. Św. Benedykt zdecydowanie
wymagał poszanowania dla każdej pracy i dla każdego człowieka, który tę pracę wykonuje.
Praca, zarówno fizyczna, jak i umysłowa, reprezentuje wielką wartość, stanowi bowiem
niezbędne narzędzie integralnego, cielesnego i duchowego rozwoju osoby, angażuje i wyraża
całego człowieka. Skoro „bezczynność jest wrogiem duszy” (RB 48, 1), to pracę należy uznać
za przyjaciela i sprzymierzeńca duszy. Dzięki pracy człowiek buduje harmonię i ład w świecie,
tworzy piękne i pożyteczne rzeczy i zbliża się do Boga. Praca nadaje mu wielką godność
współpracownika Stwórcy. Benedyktyńska duchowość jest formą uporządkowaną, a „myśleć

9

Dalej: RB.
E. De Waal. Szukanie Boga. Droga św. Benedykta. Kraków 1999 s. 29.
11
Por. Tamże. s. 111.
10
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po benedyktyńsku znaczy stawiać sprawy na właściwym miejscu, rozpoznawać różnice i
ustalać właściwe proporcje”12.
Od pierwszych do ostatnich stron „Reguły” umiar i ojcowska troska przykuwa uwagę
czytelnika. „Umiar opiera się na podstawie zdrowego rozsądku i ojcowskiej miłości”13 i dotyczy
wszystkich przejawów życia w szkole służby Pańskiej: odnosi się do modlitwy, pracy, snu,
czuwania, jedzenia, rozmowy, milczenia i postu.
Idea umiaru cechuje nowy ład życia:: „Zachowaj umiar we wszystkim” (RB 39,10). To
niepozorne i krótkie zdanie, wplecione zostało przez Benedykta niejako pomiędzy wierszami,
a przecież nie ma nic tak trudnego, jak właśnie znaleźć właściwą miarę. „Człowiek skłania się
albo ku przesadnej surowości, albo ku niedbałej oziębłości i rzadko udaje mu się trafić w złoty
środek. Tu zaś umiar i złoty środek mają zasadnicze znaczenie”14. Benedyktyńska szkoła służby
Pańskiej, ze swym ładem i umiarem, chce człowieka doprowadzić do Chrystusa i jest to jej
zasadniczym zadaniem.
Dla Benedykta niezwykle istotnym zagadnieniem jest atmosfera we wspólnocie. Każda
ludzka społeczność dąży do zaspokojenia podstawowych potrzeb: przynależności, pokoju i
bezpieczeństwa. Patron i Wychowawca Europy idzie krok dalej. Pragnie z klasztoru uczynić
dom, w którym każdy jest chciany i kochany. „Każdy ma prawo wymagać poszanowania
własnej godności i powołania, ale również jest zobowiązany miłować i szanować innych. W
takiej atmosferze człowiek jest włączony w formację do życia we wspólnocie, bowiem każda
wspólnota stanowi duchową przestrzeń wzajemnego wychowania jej członków”15. Sama
zresztą wiara, którą na co dzień trzeba pielęgnować i pogłębiać, wytwarza odpowiednią
atmosferę, głębokie poczucie wielkości i obecności Boga oraz wynikającą z tego faktu świętą
bojaźń Bożą i głęboki szacunek do drugiego człowieka.
„Reguła”, którą autor określa mianem maleńkiej książeczki [RB 73,8], ma stanowić
zachętę do postępu w dobrym, a wszystkie zawarte w niej przepisy traktuje jako podstawowe
wytyczne dla początkujących: „ci którzy chcieliby dać z siebie więcej, nie mają żadnych granic
ofiarności i doskonałości, jak nie stawia takich granic Ewangelia”16. Do każdego, kto zdecyduje
się na ten krok kieruje zapewnienie: „otoczony opieką Bożą, owe wzniosłe szczyty cnoty i
wiedzy, o których właśnie wspominaliśmy, i ty także kiedyś osiągniesz” (RB 73,9). W ten
sposób czyni ze swej życiowej drogi, utrwalonej opinią świętości i słowem zawartym w
„Regule”, Księgę Obietnicy.

12

W. Nigg. Święty Benedykt z Nursji. W: Szkoła służby Pańskiej. Red. M. Starowieyski. E. Stanula. Tyniec 1982 s.
42.
13
Oost. Święty Benedykt... s. 47.
14
Nigg. Święty Benedykt... s. 49.
15
L. Grygiel. Święty Benedykt pierwszy europejczyk. Kraków 2005 s. 60.
16
Tamże.
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3.
Ład w szkole służby Pańskiej
Dzieło stworzenia to wyraz ogromnej miłości Boga do człowieka, który został
zaproszony do uczestnictwa w tym akcie (Rdz 1, 26 n). Jego owocem jest ład, symbol
harmonijnego współistnienia Stwórcy i stworzenia. Niestety, tym szczęściem człowiek nie
cieszył się jednak zbyt długo, bowiem od swojego Boga odszedł przez gnuśne
nieposłuszeństwo (por. RB, Prol. 2). Jak zauważa kameduła, o. Piotr Rostworowski: „Pismo
Święte opowiada nam, że załamanie się pierwotnego ładu natury ludzkiej i całego stworzenia
nastąpiło przez zerwanie ogniwa miłości, posłuszeństwa i obcowania człowieka z Bogiem.
Zerwanie obcowania z Bogiem, utrata Bożego Oblicza, stało się katastrofą dla człowieka i
przyczyną rozpadnięcia się całego pierwotnego ładu stworzenia. Znaczy to, że cały ten
pierwotny ład zawisł na tym jednym ogniwie łączącym ducha ludzkiego z Bogiem”17.
Pozostawiona przez zakonodawcę „Reguła” przypomina, że zawarta w niej treść jest próbą
odbudowy więzi z Bogiem, przez stopniowe porządkowanie wszystkich przejawów ludzkiej
egzystencji: serca, powierzonego czasu i przestrzeni, w której dane jest wzrastać. Sprawie tej
służyć też odtąd będzie szkoła służby Pańskiej. „Mamy zatem założyć szkołę służby Pańskiej.
Ufamy przy tym, że zakładając ją nie ustanowimy nic surowego ani nazbyt trudnego” (RB, Prol.
45-46). I choć nie była to szkoła w dzisiejszym znaczeniu tego słowa, to jednak jej istotną
cechą było to, że nikogo nie zamierzała formować na siłę oraz unikała wymagań krańcowych18.
Odtąd uczeń patriarchy będzie formowany do tego, by jak najlepiej służyć Bogu i drugiemu
człowiekowi.
4.
Ład serca
Charakterystyczną cechą szkoły benedyktyńskiej był jej jasno wytyczony cel,
wewnętrzna równowaga osiągana za pomocą swoistego ładu życia. Psychologiczne
funkcjonowanie człowieka w wielu momentach odnosi się do biologicznej zasady homeostazy,
w myśl której organizm dąży do równowagi, redukując napięcie. Prawidłowość tę można
odnieść do procesu tworzenia ładu serca, który jest podstawowym warunkiem rozwoju i
prawidłowego funkcjonowania osoby we wspólnocie zakonnej i każdej ludzkiej społeczności.
W sposób szczególny jednak troska o tę harmonię powinna dotyczyć relacji do Boga. By
osiągnąć uległość i niezmącone spojrzenie dziecka, trzeba przede wszystkim zatroszczyć się o
ład własnego serca, czyli ześrodkować, zespolić wszystkie pragnienia i dążenia w Bogu.
Konsekwencją tego zogniskowania jest miłość wyrażona w chęci słuchania Boga nade
wszystko, innymi słowy należy odbudować w sobie ład Boży, którego fundament stanowi
odrodzenie w duchu, odnowiony stan synostwa Bożego.
Zjednoczenie ze Stwórcą działa również jakby w przeciwnym kierunku owocując ładem
wewnętrznym, który często udziela się otoczeniu. „Z tego zjednoczenia wypływał wewnętrzny
ład człowieka, jego wewnętrzna harmonia, utworzona przez podporządkowanie niższych
władz wyższym, a ostatecznie rozumowi i woli, oświeconym i umocnionym przez Boga”19.
17

P. Rostworowski. Wychowanie do życia modlitwy. W: Słuchaj... s. 169.
Por. W. Nigg. Święty Benedykt...s. 47.
19
Tamże. s. 170.
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Próbę określenia na czym powinien polegać ład serca, opisuje B. Pascale, uznając go za
„najważniejszy dla porządku świata”20. Ponadto, doskonale służy stosunkom
wewnątrzrodzinnym, łagodzi, wycisza, wspiera, pomaga przetrwać najtrudniejsze, otworzyć
się na problemy osób najbliższych, stwarzać im poczucie bezpieczeństwa psychicznego oraz
służyć porządkowi emocjonalnemu we wzajemnych relacjach21.
Benedyktowi chodzi głównie o to, żeby w opactwie, czyli „w domu Bożym nikt się nie
niepokoił ani nie doznawał przykrości” (RB 31,19). „Uporządkowany, spokojny dom pomaga
jego mieszkańcom osiągnąć wewnętrzną harmonię. W uporządkowanym i pięknym domu
człowiek czuje się bezpieczny i zawsze chętnie do niego wraca. W takim domu można dobrze
pracować i skupić się na modlitwie”22.
Wrażliwość zakonodawcy sprawia, że dokłada on wiele starań by wykluczyć sytuację
powodu do niepokoju czy smutku wśród powierzonych sobie braci. Jedną z form troski o
wyrażany w ten sposób ład serca jest konsekwentne wydawanie rozkazów i zdecydowanie w
ich egzekwowaniu23. „Duch Święty nie tylko przez bezpośrednie natchnienia nauczył św.
Benedykta, aby dążenie do doskonałości oprzeć na fundamencie posłuszeństwa, ale powołał
do takiego zadania tego właśnie męża, którego od urodzenia cechowało zrozumienie potrzeby
organizacji i zmysł porządku”24.
Harmonia duchowa zależy również od tego czy wykonuje się dobrze najbardziej
podstawowe prace. Osiąga się ją łatwiej w uporządkowanym domostwie, gdzie cele, spiżarnie
i refektarz są czyste i posprzątane, gdy członkowie wspólnoty są punktualni25. W szkole służby
Pańskiej wszystko ma służyć sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu, a twórczy charyzmat
organizacyjny św. Benedykta, który wymyka się z granic naszych pojęć, pomaga w realizacji jej
założeń26.
Istotną cechą benedyktyńskiego ładu serca był pokój Chrystusowy. Sam zakonodawca
w tym względzie był człowiekiem harmonijnym, promieniował spokojem i zrównoważeniem,
dlatego budził wrażenie osoby opanowanej o czytelnej strukturze osobowościowej. „Wiedział
czego chce, a co myślał, to realizował. Stał się człowiekiem afirmatywnym, budującym, który
promieniował opanowaniem, pokojem i ładem”27.
Zwieńczeniem refleksji nad ładem serca, o który mają się troszczyć uczniowie Mistrza z
Monte Cassino, może być stwierdzenie, iż zakorzenienie w Piśmie Świętym, będące punktem
wyjścia w drodze formacji, daje potężne wsparcie w podążaniu drogą ewangelicznego ideału,

20

Z. Dąbrowska. Tolerancja jako wartość i konieczność rodzinna. W: http://www.psychologia.edu.pl/
index.php/czytelnia/id=2893 [dostęp: 04.04.2016 r.].
21
Por. Tamże.
22
Grygiel. Święty Benedykt...s. 33.
23
Por. Tamże.
24
B. Turowicz. Święty Benedykt jako człowiek. W: Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Red. A. Świderkówna.
Tyniec 1984 s. 39.
25
Por. Grygiel. Święty Benedykt... s. 33.
26
Por. Nigg. Święty Benedykt... s. 60.
27
Tamże.
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a samozaparcie i ufność w pomoc Ducha Świętego - pomaga szukać Boga, co jest
najważniejszym życiowym zadaniem, pamiętając zawsze, że „ład serca to dar niezwykły”28.
5. Ład czasu
Patrząc dziś na funkcjonowanie społeczeństw trudno zauważyć wrażliwość na
zachodzące zmiany w przyrodzie, upływający czas. Panuje przekonanie, że czasu brakuje,
trudno zdążyć ze wszystkimi zaplanowanymi pracami i zadaniami. Inaczej ta kwestia została
ustawiona przez Benedykta z Nursji. „Monastery benedyktyńskie swe umiłowanie i akceptację
Bożego Ładu wyrażają również zewnętrznie. Reguła nakazuje pewien rytm przyrodniczy. Życie
mnichów ma się stosować do rytmu pór roku, do krótszych lub dłuższych dni i nocy”29.
Benedyktyńskie doświadczenie czasu ukazuje go przede wszystkim w perspektywie
powierzonego daru, czyniąc z niego zadanie życiowe, podobnie jak w przypadku ładu serca.
Troska o ład czasu wyraża się odtąd w drobnych gestach miłości względem Boga i wspólnoty:
punktualność zwoływania na modlitwy i rozpoczynania ich, wspólnych posiłków, pracy. To
niejako krok dalej: wewnętrzne usposobienie, ład serca, przekłada się tu na konkret będący
wyrazem szacunku dla osób i czasu oraz posłuszeństwa. W przeciwnym wypadku Benedykt
wyznacza kary „za wykroczenia, a jednocześnie przekonująco tłumaczy, że skrupulatne
przestrzeganie porządku dnia, punktualność i obowiązkowość stanowi objaw szacunku dla
współbraci, gdyż nie przeszkadza im w pracy czy modlitwie, zapewnia harmonijny ład w życiu
pojedynczego mnicha i całej wspólnoty”30.
Dbałość o mądry rozkład dnia we wspólnie spoczywa na opacie, który jest jej głową.
Odpowiedni rozkład modlitwy i pracy jest nie tylko gwarancją harmonii we wspólnocie, ale
również pomocą w doświadczeniu, w którym one nie męczą lub nie nużą31. Ciekawe jest też
spostrzeżenie patriarchy, który zaznacza, że w przypadku szczególnego natchnienia mnich
może przedłużać swoją modlitwę i nikomu nie wolno mu w tym przeszkadzać: „modlitwa
powinna być krótka i czysta, chyba że natchnienie łaski Bożej skłoni nas do jej przedłużenia.
Wspólna jednak modlitwa niech będzie zawsze krótka” (RB 20, 4-5).
Główne kryterium, według którego ustala się rozkład dnia ma charakter sakralny. Rytm
życia mieszkańców opactwa wyznaczają modlitwa i Liturgia, a wszystkie inne zajęcia są im
podporządkowane. „Od czasu trwania nabożeństw oraz wspólnego odmawiania psalmów
zależy, ile godzin mnisi pracują w polu oraz kiedy udają się na spoczynek po obiedzie i
wieczorem. Liturgia niejako informuje czy dany dzień jest dniem powszednim czy
świątecznym. Założyciel benedyktynów doskonale rozumiał duchowe i cielesne potrzeby
człowieka”32.
Uczniowie szkoły służby Pańskiej nie są zatem narażeni na marnowanie czasu z
powodu organizacyjnych niedoróbek, skoro tak mądrze mają zaplanowany swój dzień, by
28

Z. Dąbrowska. Tolerancja...
P. Rostworowski. Święty Benedykt i jego reguła. W: Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. A. Świderkówna.
Tyniec 1984 s. 38.
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Grygiel. Święty Benedykt... s.33.
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Por. Tamże s. 31.
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Tamże. s. 30.
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nawet wypoczęci wstawali (RB 8, 2), a czas przeznaczony na posiłek spożywany w milczeniu
ubogacali czytaniem duchowym (RB 38, 5-7). Trudno współcześnie szukać podobnych
rozwiązań. Zdaniem S. Sławińskiego w dzisiejszych ośrodkach dydaktycznych często mamy do
czynienia ze zjawiskiem marnotrawstwa czasu, które okazuje dla uczniów gorszące. „Nie ma
to nic wspólnego z wychowaniem, rozumianym jako wspieranie wzrastania ładu
wewnętrznego w uczniach. Szkoła ma być miejscem, gdzie młody człowiek uczy się żyć w
sposób zorganizowany; ale ma to być nauka poprzez codzienne doświadczanie ładu
organizacyjnego, a nie przez mówienie na lekcjach o pożytkach płynących z dobrej organizacji
w życiu indywidualnym i społecznym”33.
Szkoła ma być instytucją tworzącą ład, w tym również ład czasu, w taki sposób, żeby
osoby do tej szkoły przychodzące (również dorosłe) doświadczały tworzonego tu ładu. „Na
tym właśnie polega oddziaływanie wychowawcze szkoły, że jest ona miejscem, w którym
uczeń obcuje z ładem, który ogarnia go i formuje jako człowieka”34. Wielowiekowe
doświadczenie benedyktyńskie tę prawdę potwierdza.
6. Ład przestrzeni
Koncepcja benedyktyńskiego ładu, jako próby powrotu do pierwotnego doświadczenia
osoby ludzkiej, która wypadła z rytmu Bożego ładu uniwersalnego, przywołuje na myśl
konieczność wewnętrznej integracji człowieka, zarówno w jego sferze fizycznej, psychicznej i
duchowej, ponieważ „monaster i cały jego ontologiczny ład jest jakby sakramentem tego ładu
wszechrzeczy”35.
Św. Benedykt, który wyrósł w kulturze rzymskiej - zorganizowanej w znany do dziś
system prawny, miał jasno określony system wartości, którym się kierował nie tylko w życiu
osobistym, ale i w stylu prowadzenia wspólnoty. „Posiadanie właściwej hierarchii wartości jest
zadaniem bardzo ważnym. Właściwa hierarchia wartości powoduje wprowadzenie ładu w
życie człowieka, prowadzi do kształtowania umiejętności porządkowania spraw według ich
ważności, prowadzi do koniecznej systematyzacji życia oraz do poszukiwania życiowego celu,
który jest zgodny z wyznawanym światem wartości, a więc właściwa hierarchia wartości
porządkuje wnętrze człowieka”36. Chcąc zmienić świat na lepsze, poczynając od
przysłowiowego własnego podwórka, wprowadza ład przestrzeni. Co to w praktyce oznacza?
„Ład nadaje przestrzeni sens i określa jej cel, który jest transcendentny wobec
przestrzeni. Bezpieczny i uporządkowany dom stanowi prototyp nieba”37. Skoro zaś
obowiązkiem każdego chrześcijanina jest troska o zdobycie nieba, to tym bardziej zadanie to
przystoi uczniom Patriarchy Zachodu. Nie powinno więc dziwić, że wierni temu zamysłowi
mnisi pragnęli tę kwestię wyrazić w architekturze opactwa, wystroju kościoła, wyposażeniu
33

S. Sławiński. Szkoła i wychowanie. Wykład z dnia 9.07.2008 r. w ramach zajęć prowadzonych w Placówce
Doskonalenia Nauczycieli Pro formatione w Warszawie. [archiwum autora].
34
Tamże.
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własnych cel, pokoi mieszkalnych. Zabudowa klasztorna nie przypominała niezdobytej
twierdzy, ale wskazywała na możliwość takiej konstrukcji ludzkiej osady, w której wszystko, co
potrzebne było w zasięgu ręki. Można pokusić się o stwierdzenie, że nie chodziło wyłącznie o
funkcjonalność klasztoru, ale o ochronę podopiecznych, których zło tego świata mogło
dosięgnąć poza własnymi murami. „Klasztor zaś, jeśli to możliwe, tak powinien być
zorganizowany, żeby można było znaleźć w obrębie jego murów wszystko, co niezbędne, a
więc wodę, młyn, ogród, jak również różne warsztaty rzemieślnicze” (RB 66 ,6). Dzięki tej
zasadzie do dziś możemy korzystać z antycznego dorobku troskliwie przechowywanego w
zorganizowanych opackich bibliotekach.
Oprócz nadprzyrodzonego daru, siły wewnętrznej wspólnoty, jest siła zewnętrzna, czyli
porządek, ład. Organizuje on tę specyficzną społeczność, dzięki czemu może ona budować
dobro wspólne i dzielić się nim z innymi. „Porządek dotyczy miejsca, które tworzy przestrzeń
rozwoju człowieka zaspakajającego swoje potrzeby duchowe i doczesne”38. Jest więc
centralne miejsce - kościół, gdzie mnisi sprawują Officium Divinum, jest miejsce posiłków refektarz, infirmeria - dla chorych braci, kapitularz - sala spotkań wspólnoty, biblioteka i
skryptorium oraz pomieszczenia gospodarcze.
Świadomość daru miejsca w zdrowym człowieku rodzi i wdzięczność, i troskę o
powierzoną jego pieczy życiową przestrzeń. Odtąd, w literaturze monastycznej pojawia się
pojęcie i wyczulenie na bonum commune (dobro wspólne), które jest wynikiem właściwie
przeżywanego i scharakteryzowanego powyżej ładu, jako daru miejsca oraz zalążkiem
szacunku dla rzeczy i narzędzi (por. RB 42).
Ład przestrzeni odnieść można nie tylko do miejsca, ale i do sytuacji, w których bracia
mogą się znaleźć. Są nimi: praca, podróż lub choroba. Można w nich znaleźć wspólny
mianownik: ład ten „pomaga zachować koncentrację zewnętrzną i wewnętrzną, daje zdolność
koordynacji, umiejętność wykorzystania czasu i rozwija zdolności. Mobilizuje i hartuje, a
zarazem daje wewnętrzną radość i spokój i przyczyna się do twórczej działalności jednostki,
stwarzając jej szczególnie korzystną ku temu atmosferę”39.
Benedykt nie zadowala się przeciętnością czy pozornym ładem. „Opat powinien mieć
spis tych rzeczy, żeby wiedział zawsze co daje i co otrzymuje, mimo że bracia zmieniają się
kolejno na stanowiskach. A gdyby ktoś obchodził się z własnością klasztoru niechlujnie i
niedbale, należy go upomnieć” (RB 32, 3-4). Jasne kryterium ustala co do dysponowania
rzeczami przekazanymi na osobisty użytek mnichów: „Ubrania należy braciom dawać
dostosowane do warunków miejscowych i klimatu (…). Opat zaś powinien zadbać o właściwe
rozmiary, aby odzież nie była za krótka, lecz dostatecznie długa dla noszących ją mnichów”
(RB 55, 1.8).
Przestrzeganie powyższych zaleceń pomaga ochronić w ludziach i całej wspólnocie
dobro i ich wewnętrzny ład. Z drugiej strony, owocuje ładem wyrażanym na zewnątrz, ku
któremu ma ich prowadzić serce i dar czasu, by żyć w optymalnych dla dalszego rozwoju
warunkach. „Nieład rozprasza.. W domu zakonnym, gdzie nie ma ducha solidnej, uładzonej
38
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pracy, będzie trudno o prawdziwego ducha modlitwy. W atmosferze nieładu, gdzie praca
przeplata się z tzw. obijaniem się, rozluźniają się wiązadła ducha i słabnie jego moc. W takiej
atmosferze trudno o integrację modlitwy i pracy w jedną żywą syntezę, bo taka synteza nie
może powstać w stanie wewnętrznego rozluźnienia. Ona powstaje tylko pod napięciem. Tylko
napięta struna wydaje dźwięk. Na strunie miękko zwisającej nie zagra nikt, nawet największy
artysta”40. Posprzątane pomieszczenia, troska o powierzone sprzęty czy strukturę
architektoniczną klasztoru nie są wymaganiami nie do uniesienia, bo sam zakonodawca
zaznacza w „Regule”, że nie chce ustalić niczego nazbyt trudnego (RB, Prol. 46), ale jedynie
zadbać o to, by przez modlitwę i pracę mnisi rozwijali swoje powołanie, a w szkole służby
Pańskiej czuli się jak w domu.
Dotychczasowa refleksja ukazuje Benedykta z Nursji jako mnicha i pedagoga.
Odczytane przez niego znaki czasu z jednej strony odzwierciedlają otwarcie na działanie
Ducha Świętego, z drugiej, troskę o losy jemu współczesnych, o epokę poszukującą pośród
chaosu zasad dobrego życia. W końcu „musiał również bardzo kochać przyszłość, jeśli
przewidział, że jej wartość i kierunek rozwoju zależeć będzie nie od pojawienia się wielkich
władców, wodzów i uczonych, lecz przede wszystkim od wychowania całej społeczności
chrześcijańskiej w ładzie Królestwa Chrystusowego na ziemi. Według wizji tego ładu on sam
żył i działał”41.
Określanie Benedykta tytułami: Ojciec, Mistrz, Nauczyciel, Patriarcha, Patron i
Wychowawca Europy, świadczy o wielkim wkładzie w kształtowanie różnych epok
historycznych. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na fenomen jego programu
wychowania, a ściślej, na akcenty, jakie w nim rozłożył, nadając „Regule” charakter
uniwersalny i wciąż aktualny. „Jakie przesłanie niesie ona naszym czasom, jak w dalszym ciągu
może służyć dzisiejszemu człowiekowi w odnalezieniu i realizacji samego siebie”42?
Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w refleksji o wspomnianych już priorytetowych
wartościach i zasadach wychowania.
***
Patrząc na rozwój nauk społecznych, a w nich szczególnie na nauki pedagogiczne
warto zauważyć oryginalną pedagogię św. Benedykta. Jej wartość polega na tym, że się nie
starzeje, ponieważ cechuje ją głęboka znajomość człowieka i jego naturalnego pędu do
wszechstronnego rozwoju. Benedykt więc słusznie może być nazwany Patronem i
Wychowawcą Europy, ponieważ współczesnemu człowiekowi pomaga w rozwikłaniu
zwyczajnych i niezwyczajnych problemów nie tylko przez fakt obcowania Świętych, ale przez
inspirację współczesnej myśli wychowawczej.
Rozdziały i paragrafy niniejszej pracy miały za zadanie nie tylko doprowadzić czytelnika
do powyższego przekonania, ale nadto pokazać konkretne zastosowanie benedyktyńskiej
pedagogii w funkcjonowaniu ośrodków dydaktycznych i placówek oświatowych.

40

Rostworowski. Wychowanie... s. 187.
Mirewicz. Współtwórcy i wychowawcy Europy. Kraków 1982 s. 129.
42
K. Konachowicz. Humanizm Reguły św. Benedykta. Warszawa 1991 s. 7. [mps w archiwum autora].
41
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W dobie edukacyjnego kryzysu, załamania systemu oświaty i wartości, może warto
sięgnąć do maleńkiej Księgi Obietnicy, której wskazania pomogły Europie ponad 1500 lat temu
wyjść z kryzysu i stworzyć systemy oparte na ładzie, wzajemnym szacunku i respektowaniu
nieprzemijających wartości?
Niniejsze opracowanie jest jedynie wycinkiem bogatej myśli pedagogicznej, której w
tak wąskim opracowaniu nie sposób w pełni ukazać. „Bóg cieszy się wszelkim ładem”43 - warto
więc zagadnieniem ładu, jako podstawą systemów wychowawczych, w przyszłości poświęcić
odrębne, bardziej wyczerpujące opracowanie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Abstrakt
Problem wychowania towarzyszy ludziom wszystkich pokoleń i stanowi niemałe
wyzwanie zarówno dla rodziców i opiekunów, jak i osób związanych z tym procesem
zawodowo. Na przestrzeni wieków poszukiwano różnych metod, tworzono różnorakie
programy czy wręcz systemy wychowawcze, aby osiągnąć zamierzony efekt, jakim jest
ukształtowanie dojrzałego, wartościowego człowieka.
Wyjątkowym jednak programem wychowania jest ten – wyrastający z osobistego
kontaktu ze Słowem Bożym, doświadczeniem ewangelicznych wartości i ładu przeżywanego w
wymiarze serca, przestrzeni, czasu – zaproponowany przed wiekami przez św. Benedykta z
Nursji. Mimo upływu ponad tysiąca pięciuset lat od jego powstania i wdrożenia – pozostaje
nadal aktualny, przyczyniając się do pełni osobistego rozwoju setek tysięcy dzieci, młodzieży,
dorosłych oraz mnichów i mniszek, dla których wartości ewangeliczne i prymat Boga stanowią
niekwestionowaną zasadę ich życia.
Niniejsze opracowanie stanowi jedynie punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań w
zakresie wielu dyscyplin naukowych, bowiem bogactwo źródła i niezwykła osobowość
Benedykta z Nursji otwierają szeroką perspektywę badawczą.
Słowa klucze: ład, wychowanie, program wychowania, wartości, Benedykt z Nursji,
reguła
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Jerzy Jarosiński

Formacja i posługa nadzwyczajnych szafarzy
Komunii Świętej w archidiecezji lubelskiej
Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej w praktyce współczesnego, również polskiego
Kościoła mają już swoje ugruntowane miejsce. Wynika ono nie tylko z dokumentów Kościoła
powszechnego, ale również z pozytywnego odbioru tej posługi wśród wiernych. Aktualnie w
diecezji lubelskiej w około 160 parafiach posługuje ponad 420 szafarzy. W niniejszym artykule
podejmie się próbę zobrazowania genezy powołania, formacji i posługi szafarzy świeckich w
archidiecezji lubelskiej.
W tytule artykułu zostały użyte dwa istotne terminy dotyczące omawianego
zagadnienia: formacja i posługa. Jak stwierdził Krzysztof Wons: „Człowiek od momentu
poczęcia jest formowany. Ogromny wpływ na ten proces mają dom, rodzina i środowisko, w
których wzrasta”1. Zatem czym jest formacja2? Zdzisław Chlewiński określa to pojęcie (łac.
formatio - ukształtowanie, utworzenie) jako wywieranie trwałych wpływów przez osobę,
grupę ludzi bądź instytucję na osobowość innego człowieka w konkretnym celu. Tym celem
jest ukształtowanie w danej osobie pożądanych przekonań, systemów wartości, zachowań czy
postaw3.
W omawianym zagadnieniu zajmiemy się formacją chrześcijańską. To pojęcie zakłada
działanie długotrwałe, zaplanowane w czasie czyli proces. Odnosi się on do osoby która
posiada wiarę chrześcijańską, chce ją stopniowo doskonalić i stara się realizować w swoim
życiu powołanie do świętości. Dotyczy to zarówno świeckich jak i duchownych. W wymiarze
intelektualnym formacja chrześcijańska opiera się na Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła, zaś
w wymiarze aktywnym polega na przyjmowaniu wskazań i zasad wiary życia chrześcijańskiego
oraz dostosowywaniu do nich swego życia. Najwidoczniej przejawia się to w życiu
sakramentalnym, a zwłaszcza w regularnej spowiedzi i częstym, pełnym uczestniczeniu w
Eucharystii. Pogłębieniu tej formacji sprzyjają lektura duchowa, rekolekcje, zaangażowanie w
różne wspólnoty parafialne lub diecezjalne. Formację chrześcijańską można rozpatrywać w
pięciu kategoriach: duchowa, doktrynalna, zawodowa, ludzka, apostolska. Szczegółowe
omawianie tych kategorii nie stanowi jednak przedmiotu naszych rozważań.
Doskonałym podsumowaniem omawianego zagadnienia są słowa ks. Andrzeja
Kicińskiego z KUL, który trafnie i całościowo zdefiniował przedmiot powyższych rozważań:
1

K. Wons. Wywiad. Reportaż o formacji diakonów. W: pl.radiovaticana.va [dostęp: 27.01.2016 r.].
Słownik języka polskiego podaje wiele znaczeń terminu „formacja” w zależności od dziedziny zainteresowań:
ugrupowanie polityczne; ludzie o podobnym typie wykształcenia i żyjący w tej samej epoce; zespół muzyczny;
ekologicznie uwarunkowane zbiorowisko roślinne; według marksizmu: stopień w rozwoju społeczeństw; zespół
skał powstałych w ciągu jednego okresu geologicznego; wyraz mający określoną budowę; słowotwórczą;
samodzielny oddział wojskowy; rodzaj broni. http://sjp.pwn.pl/slowniki/formacja.html. [dostęp : 29.01.2016 r.].
3
Z. Chlewiński. Formacja. w: Encyklopedia katolicka. T. 5. Lublin 1989. kol. 389.
2
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„Chrześcijańska formacja jako permanentny proces osobistego dojrzewania oznacza zespół
postaw określających zarówno relację człowieka bezpośrednio do Boga, jak i charakter jego
odniesień do świata, ludzi i rzeczy, ściśle związanych ze stosunkiem do Boga”4.
Drugim terminem wymagającym wyjaśnienia jest termin posługa. W języku łacińskim
określenie ministerium oznaczało dawniej święcenia niższe5. Obecnie w chrześcijaństwie jest
to urząd powierzany przez biskupa wiernemu, który ma pełnić określone zadania w Kościele.
Dotyczy to zarówno działań w liturgii, jak i poza nią. Ceremonię obrzędu wprowadzenia w
posługę nazywa się ustanowieniem i nie należy go mylić ze święceniami sakramentalnymi. Te
dokonują się mocą władzy biskupiej przez nałożenie (włożenie) rąk na kandydata. W Kościele
istnieje wiele urzędów i rodzajów posługiwań. Św. Paweł tak o nich pisze w Liście do
Koryntian: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne są rodzaje posługiwania, ale jeden
Pan (...). Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce”6. Wraz
z rozwojem Kościoła zaznaczała się coraz bardziej potrzeba pełnienia w nim przez mężczyzn i
kobiety różnych funkcji i zadań. Aby wspólnota wierzących mogła głosić słowo Boże, potrzebni
są bowiem kaznodzieje, katecheci i misjonarze. Musi ona też oddawać publicznie cześć Bogu.
A do tego niezbędni są ci, którzy posiadają prawo przewodniczenia liturgii. Wreszcie Kościół,
jako wspólnota służebna, potrzebuje osoby niosącej posługę miłości wobec potrzebujących.
Aktualnie w Kościele najbardziej znanymi posługami są funkcje lektora i akolity7.
1. Posługa lektora i akolity we współczesnym Kościele
Kim jest lektor w dzisiejszym Kościele ? Słowo lektor pochodzi z języka łacińskiego:
legere – czytać. Oznacza ono osobę czytającą na głos teksty biblijne lub liturgiczne w
zgromadzeniu liturgicznym8. Lektorami są ustanowieni zazwyczaj klerycy na III roku formacji
seminaryjnej, a także mężczyźni nie żyjący w celibacie. Są to osoby powołane do funkcji
czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. W Kościele katolickim odczytują oni
lekcje z Pisma Świętego z wyjątkiem Ewangelii. W przypadku braku diakona lub kantora mogą
wykonać psalm responsoryjny lub zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej. W czasie
procesji na wejście, gdy nie ma diakona, może także wnieść księgę Ewangelii (Ewangeliarz). Z
uwagi na brak w wielu parafiach funkcji lektora lub zbyt małą ich ilość, dopuszcza się
możliwość sprawowania tych czynności przez osoby świeckie, które nie zostały ustanowione
przez władze kościelne9. Oprócz czytania Słowo Bożego, lektor przygotowuje również innych
4

A. Kiciński. Formacja młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski. W: Katechizować
dzisiaj. Problemy i wyzwania. red. J. Stala. Kielce 2004. s. 177-192.
5
W Kościele obrządku łacińskiego do 1972 r. lektorat był drugim z czterech niższych święceń duchownych
(ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat), udzielanym kandydatowi do kapłaństwa w czasie formacji
seminaryjnej. 15 sierpnia 1972 r. papież Paweł VI w dekrecie Ministeria Quedam zniósł w Kościele łacińskim
święcenia niższe oraz subdiakonat, ustanawiając jednocześnie posługi lektora i akolity, przewidziane dla
świeckich.
6
1 Kor 12, 4. 5. 11.
7
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/zarys_wiary/urzedy_i_poslugi_w_wspolnocie. [dostęp 29.01.2016 r.].
8
M. Rode. Lektor. W: Mała Encyklopedia Katolicka. T. 1. Warszawa 1988 s. 943.
9
Posługa lektora jest zarezerwowana dla mężczyzn. Udziela jej biskup lub przełożony zgromadzenia zakonnego,
odmawiając nad kandydatem stosowną modlitwę z Pontyfikału i wręczając kandydatowi księgę Pisma Świętego.
W Polsce lektorem może być ustanowiony (czyli na stałe) chłopiec po ukończeniu 14 roku życia i po pewnym
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do pełnienia tej funkcji10. Może w imieniu Kościoła przewodniczyć liturgii sakramentów i
sakramentaliów, Liturgii Godzin i innych nabożeństw (różancowe, majowe, czerwcowe),
błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę11. Za zgodą biskupa diecezjalnego może także
przewodniczyć liturgii pogrzebu (stacja w domu zmarłego i na cmentarzu). Strojem
liturgicznym lektora jest alba przepasana na biodrach cingulum - sznurem, gdy jej krój tego
wymaga i uzupełniona przez humerał, który zasłania strój wokół szyi12.
Kim jest akolita w dzisiejszym Kościele? Akolita (gr. akólouthos - towarzyszący, sługa)
to mężczyzna pomagający diakonowi lub kapłanowi w posłudze sprawowania Eucharystii13.
Akolita, jako drugi po urzędzie lektora, z racji swojej posługi, ma pierwszeństwo przed innymi
świeckimi w wypełnianiu szeregu funkcji podczas mszy św. Do właściwych akolitom zadań
należy niesienie krzyża i świec w procesji wejścia, podawanie ksiąg, w szczególności mszału,
pomoc w przyjmowaniu darów (gdy jest procesja z darami) lub podanie ich kapłanowi z
kredensu, przygotowywanie ołtarza (umieszczanie na nim korporału, puryfikaterza, palki,
kielicha oraz mszału). Jeżeli brakuje diakona podaje on celebransowi patenę z chlebem,
asystuje kapłanowi podczas okadzenia darów, krzyża i ołtarza (gdy nie asystują kapłanowi
diakoni), okadza kapłana i wiernych (gdy brak diakona), rozdziela komunię św.
Charakterystycznym przywilejem akolity jest puryfikowanie naczyń liturgicznych w przypadku
braku diakona. Gdy w liturgii nie uczestniczą akolici, albo są nieliczni, część z tych zadań
powierza się odpowiednio przygotowanym świeckim, np. ministrantom. Oprócz
wymienionych zadań akolita jest wezwany do posługiwania Kościołowi również poza liturgią.
Zaangażowanie obejmuje przygotowanie uroczystości liturgicznych w parafii, adoracja
Najświętszego Sakramentu, a także szeroko rozumiana działalność charytatywna (posługa
chorym, wolontariat parafialny, pomoc potrzebującym). Posługi akolitatu udziela biskup lub
wyższy przełożony zakonny, będący prezbiterem. W czasie tego obrzędu na znak
dopuszczenia do służby Eucharystii kandydat otrzymuje z rąk celebransa patenę z chlebem
albo kielich z winem ze słowami: „Przyjmij naczynie z chlebem (lub z winem) do sprawowania
Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim”14. Podobnie
jak w przypadku lektora, ustanowienie akolity może nastąpić tylko na ternie jurysdykcyjnym
danego biskupa ordynariusz.

przygotowaniu (formacja ascetyczna, biblijna, liturgiczna, fonetyczna). S. Hołodok. Posługa lektora.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/lektor.html [dostęp: 11.02.2016 r.].
10
Lektorem nazywamy ponadto każdego z wiernych (chłopca, młodzieńca, mężczyzn, dziewczęta i kobiety), który
wykonuje podczas mszy św. funkcje przewidziane dla lektora. Prawo kościelne dopuszcza, by w razie potrzeby,
czytania mszalne wykonywali także wierni, którzy nie zostali ustanowieni lektorami, ani nie ukończyli kursu
lektorskiego. Nie wymaga się od nich używania szat liturgicznych.
11
Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom. pkt 7.
12
Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego pkt. 339. Od dnia 25 lutego 2004 r. w Polsce obowiązuje nowe
wydanie Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego. Biskupi, mając prawo zaadaptowania szat liturgicznych
do lokalnych potrzeb, w niektórych diecezjach w Polsce wyrazili zgodę, by ustanowieni lektorzy, niebędący
alumnami seminarium, jak i pobłogosławieni do funkcji lektora ministranci, nosili na albie tzw. krzyż lektorski.
13
W. Schenk. Akolita. W: Encyklopedia Katolicka T. 1. Lublin 1973 kol. 239.
14
AS. Czym jest akolita? W: http://www.dk.szczecin.pl/czym-jest-akolitat. [dostęp: 11.02.2016 r.].
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2. Formacja szafarzy na podstawie dokumentów Kościoła powszechnego i
partykularnego
Celem każdej formacji jest ukształtowanie w człowieku struktur poznawczych,
przekonań, systemu wartości czy też wytworzenie umiejętności działań w określonym
kierunku. Istotnym jest więc, aby był on od początku sprecyzowany. Proces formacyjny ma
charakter dialogu z uwagi na istnienie podmiotu formacyjnego i podmiotu formowanego.
Pomiędzy nimi zachodzi relacja wzajemnego oddziaływania, przy czym osoba formowana, nie
jest tylko odbiorcą procesu, ale zarazem jego twórcą15. W dniu 29 stycznia 1973 r. Stolica
Apostolska wznowiła po wiekach ten rodzaj posługi wydając instrukcję „Immensae caritatis”
wprowadzając możliwość wyznaczania osób do rozdzielania Komunii Świętej16. W związku z
tym nastąpiła konieczność formacji osób przygotowujących się do pełnienia posługi. Formacja
opiera się na soborowym orzeczenia, iż wszystkie osoby pełniące swoje zadania podczas
sprawowania świętych czynności spełniają posługę liturgiczną, którą winni wykonać z
pobożnością i dokładnością. Wymaga tego zarazem wzniosłość służby, jak świętość wspólnoty
Kościoła. Należy zatem starannie wychować te osoby w duchu liturgii oraz przygotować je do
odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przysługujących im czynności (KL 29)
Również w Kodeksie Prawa Kanonicznego mowa jest o sytuacjach, w których wierni mogą
wykonywać pewne obowiązki – w tym rozdzielanie Komunii Świętej – ale zawsze z
zachowaniem przepisów prawa. Aby jednak mogli oni wypełniać te zadania w sposób
świadomy i umiejętny muszą zdobyć odpowiednią formację. W Liście do Kapłanów w 1980
roku Jan Paweł II podkreślił wagę powierzenia w formie przywileju dotykania Świętych Postaci
osobom świeckim pisząc, że Kościół czyni to „z tytułu zrozumiałej konieczności i zawsze po
odpowiednim przygotowaniu”17. Polecił również, a następnie zatwierdził w dniu 19 marca
2004 roku instrukcję dotyczącą nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej opracowaną przez
Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w porozumieniu z Kongregacją Nauki
i Wiary, nakazując by niezwłocznie ja wydać i stosować18. W dokumencie tym, przedstawiona
jest formacja jako działanie mające doprowadzić osobę do stanu docenienia chrześcijańskiego
życia, wiary i moralności. W konsekwencji miało to doprowadzić do wierności Kościołowi. W
ten sposób formacja liturgiczna ma być dostosowana do jego wieku, stanu, rodzaju i stopnia
kultury religijnej19.
W roboczych tekstach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999)20 znajdują się
passusy dotyczące formacji świeckich, którzy podejmują się różnych zadań podczas liturgii.
Mowa tu o organistach, kościelnych, lektorach, kantorach, ministrantach czy członkach chóru.
Nie wymienia się tu jeszcze nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.
15

P. Greger. Formacja nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej według dokumentów Kościoła. „Anamnesis”
15:2009 nr 57. s. 70-81.
16
Zob. Instrukcja Immensae. W: Posoborowe prawodawstwo kościelne. Warszawa 1975 s. 114-129.
17
Zob. Jan Paweł II. O kulcie Eucharystii (List na Wielki Czwartek 1980 roku). Wrocław 1999 nr 11.
18
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Instrukcja Redemptionis Sacramentum. Poznań 2004
nr 46.
19
Tamże. s. 30.
20
Zob. Dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego weszły w życie we wszystkich polskich diecezjach w dniu 28
lutego 2001 roku.
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Temat obowiązkowego charakteru formacji nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej
pojawił się w postanowieniach kilku polskich synodów diecezjalnych, np. łomżyńskim,
poznańskim, rzeszowskim czy wrocławskim21. W dokumentach synodalnych wymienia się
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, których „należy starannie wychowywać w duchu
liturgii i przygotowywać do sumiennego wykonywania przypadających każdemu z nich
czynności”22, w tym pomocy w zanoszeniu Eucharystii chorym. Kwestię programu formacji i
czas posługi pozostawiono do określenia biskupowi ordynariuszowi danej diecezji.
Uwzględniając życzenia wielu biskupów i kapłanów oraz kierując się dobrem wiernych,
Konferencja Episkopatu Polski w dniu 2 maja 1990 r. określiła warunki, według których biskupi
mogą powoływać nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, a zarazem sugerując, „aby
odpowiedzialność spoczywała na diecezjalnych komisjach liturgicznych albo była przedmiotem
troski konkretnego duszpasterza, powołanego do tego zadania przez biskupa diecezjalnego”23.
Ma on organizować kursy przygotowawcze, a także inne spotkania formacyjne (rekolekcje, dni
skupienia) o zasięgu diecezjalnym. Przedmiotem jego zadań ma też być troska o właściwe
materiały (literatura przedmiotowa, materiały szkoleniowe), niezbędne w całym procesie
formacyjnym. Rok później, w dniu 22 czerwca 1991 r., biskupi przygotowali Instrukcję w
sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.
Powszechne nauczanie Kościoła, a także dokumenty Kościoła polskiego, dotyczące
formacji osób świeckich podejmujących zadania podczas celebracji liturgicznych - w tym
osoby nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej - wskazują na jego charakter obligatoryjny.
Jedną z pierwszych diecezji, które wprowadziły szafarzy świeckich, w tym siostry
zakonne, była diecezja lubelska24. Pierwszy kurs szafarzy odbył się w 1992 r. Ukończyło go 56
osób. Obrzędu ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej dokonał w lutym 1993
r. ówczesny abp Bolesław Pylak. Drugi kurs w 1995 roku ukończyło 18 osób, w tym 12 sióstr
zakonnych. Obecnie w naszej archidiecezji posługę szafarza pełni ponad 420 szafarzy w 160
parafiach archidiecezji. Według ks. Macieja Staszaka, moderator Archidiecezjalnego Centrum
Formacji Liturgicznej, „stawia diecezję lubelską w czołówce w kraju”25.
Każdy nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej musi podjąć trud formacji, którego celem
jest osiągnięcie dobrego życia chrześcijańskiego, wiary i obyczajów. Służyć ma temu kurs
przygotowawczy dla kandydatów, a późniejszym okresie systematyczna formacja poprzez
spotkania w parafii, rekolekcje, dni skupienia czy wspólne pielgrzymowanie.

21

Zob. Dokumenty I Synodu Diecezji Łomżyńskiej (1995-2005), Łomża 2005 s. 101; Instrukcja w sprawie i sposobu
wykonywania posługi nadzwyczajnego w Archidiecezji Poznańskiej. Poznań 2004 s. 148; Instrukcja o
sprawowaniu Eucharystii. W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej (2001-2004). Rzeszów 2004 s. 247; Synod
Archidiecezji Wrocławskiej (1985-1991). Wrocław 1995 s. 287.
22
Tamże.
23
Zob. Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Konferencji Episkopatu Polski. Postanowienia konferencji
Episkopatu Polski odnośnie nadzwyczajnego szafarza komunii świętej. Warszawa 1990.
24
Zob. List abp Bolesława Pylaka do diecezjan z marca 1993 roku o ustanowieniu posługi nadzwyczajnych
szafarzy Komunii świętej w diecezji lubelskiej od I Niedzieli Wielkiego Postu.[archiwum autora].
25
A. Gieroba. Rekolekcje dla szafarzy. W: http://lublin.gosc.pl/doc/1349352.Rekolekcje-dla-szafarzy. [dostęp:
02.03.2016 r.].
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Kandydatem na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej może być tylko osoba
wskazana pisemnie przez proboszcza parafii, (lub też przełożonego zakonnego) na terenie
której on mieszka z uzasadnieniem potwierdzającym konieczność ustanowienia szafarza
świeckiego w danej parafii. W Polsce do pełnienia funkcji nadzwyczajnego szafarza można
powołać mężczyznę w wieku 25-65 lat. Nie ma natomiast ograniczeń wiekowych co do
momentu jej zakończenia. Szafarz nadzwyczajny powinien odznaczać się: „zaangażowaniem w
życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym, pobożnością i poważaniem wśród
duchowieństwa i wiernych”26. Ważny jest stan zdrowia kandydata, jego sprawność fizyczna
oraz odpowiedzialność za przyjęte zobowiązania.
Formacja dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w archidiecezji
lubelskiej rozpoczyna się corocznie od kursów przygotowawczych odbywających się zazwyczaj
w cztery soboty27 .W ramach spotkań trwających cztery godziny, uczestnicy mają okazję
wysłuchać wykładów z zakresu liturgiki, teologii laikatu, Eucharystii, chrystologii,
sakramentologii i eklezjologii. Prelegentami są księża – wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu
Jana Pawła II i Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Każde spotkanie
rozpoczyna się od modlitwy Liturgią Godzin. Kurs kończą praktyczne ćwiczenia związane z
czynnościami nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej podczas liturgii mszy św., w
szczególności części Komunii Świętej, jak i w sytuacjach zanoszenia Najświętszego Ciała
Chrystusa do chorych w parafii i szpitalach. Obrzędy z tym związane mają podkreślić rolę
szafarza jako wysłannika Kościoła oraz święty czas łaski dla osoby, do której on przybywa z
Najświętszym Sakramentem. Całość dopełnia egzamin i msza św. celebrowana w murach
lubelskiego seminarium.
Poniżej zamieszczony jest szczegółowy plan kursu uwzględniający tematykę i ilość godzin28:
Znaczenie liturgii w życiu Kościoła. Obecność Chrystusa w liturgii. Liturgia Godzin
modlitwą całego Kościoła
Uświęcanie i kult w liturgii. Eucharystia jako Pamiątka, Ofiara Chrystusa i Kościoła
Miejsce i misja chorych w Kościele. Posługa szafarza wśród chorych
Miejsce i misja świeckich w Kościele i świecie. Posługi świeckich w liturgii.
Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej historia i teologia. Wypełnianie posługi
nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej
Msza św.: struktura, teologia, uczestnictwo. Zgromadzenie liturgiczne, funkcje i
posługi
Komunia Święta jako uczta i znak jedności. Warunki godnego i owocnego
przyjmowania Komunii Świętej. Komunia i sakrament pokuty i pojednania
Ćwiczenia - 4 grupy
Egzamin

90 min.
90 min.
90 min.
min.
90 min.

90 min.
90 min.
90min.
30 min.

26

Zob. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. 335
Zebranie Plenarne KEP. Warszawa 9.03.2006.
27
Zazwyczaj kursy organizowane są w pierwszych trzech miesiącach roku.
28
Dane uzyskane od moderatora Archidiecezjalnego Centrum Formacji Liturgicznej księdza Macieja Staszaka.
[archiwum autora].
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Oprócz wykładów kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z literaturą mającymi
przygotować ich do pełnienia tej szczególnej posługi. Po pozytywnym zakończeniu kursu
kandydaci uczestniczą we mszy św. z obrzędem ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy
Komunii Świętej w archikatedrze lubelskiej, który sprawuje biskup miejsca. Pozwolenie na
posługę wydawane jest na rok, a jego przedłużane na kolejny następuje po odbyciu
trzydniowych rekolekcji zamkniętych. Do roku 2015 rekolekcje odbywały się w Nałęczowie w
czterech turnusach. Od roku 2016 rekolekcje odbywać się będą również w Diecezjalnym
Domu Rekolekcyjnym w Dąbrowicy k. Lublina. Podczas tych spotkań szafarze uczestniczą w
wykładach pogłębiających wiedzę z zakresu Pisma Świętego, liturgii czy sakramentologii.
Nabożeństwo pokutne połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu jest okazją do
refleksji nad własnymi słabościami i wielkością Bożego miłosierdzia. Adoracja Pana Jezusa
prowadzi do immanentnego celu tego nabożeństwa czyli sakrament pokuty i pojednania,
który otwiera drzwi do pełnego uczestnictwa w sakramencie wtajemniczenia
chrześcijańskiego – sakramencie wdzięczności- Eucharystii. Dni skupienia rekolekcyjnego
stanowią dla świeckich szafarzy nie tylko obowiązkowe spotkanie celem przedłużenia posługi,
ale przede wszystkim możliwością pogłębiania swojej wiary indywidualnie i we wspólnocie
oraz wymiany doświadczeń w posługiwaniu w różnych obszarach diecezji29. Ten wymiar
eklezjalny utwierdza ich w przekonaniu, że służba, którą pełnią potrzebna jest Kościołowi „na
wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie
na okup za wielu”30. Formacyjny wymiar ma również Msza Krzyżma odprawiana w Wielki
Czwartek w archikatedrze lubelskiej pod przewodnictwem biskupa ordynariusza lub
pomocniczego. Zaproszeni są na nią wszyscy nadzwyczajni szafarze, by wraz z kapłanami
świętować ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Wrześniowa pielgrzymka
nadzwyczajnych szafarzy i ich najbliższych na Jasną Górą dopełnia całoroczną formację, która
jest koniecznym warunkiem posługiwania, by utrwalała się świadomość, iż nadzwyczajny
szafarz Komunii Świętej jest narzędziem w rękach Pana, choć paradoksalnie to on trzyma Go
w swych dłoniach31.
diecezji
zji lubelskiej
3. Posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej w diece
Ustanowienie świeckich nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej było następstwem
zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości Kościoła powszechnego, w tym także lubelskiego.
Z jednej strony zmniejszenie się powołań kapłańskich, z drugiej wzrost świadomości wiernych
co do łaski Bożej jako koniecznego warunku zbawienia. Źródło tej łaski bije przede wszystkim
w sakramentalnym zjednoczeniu eucharystycznym32. W wielu parafiach (szczególnie wiejskich
lub w małych miejscowościach) opiekę duszpasterską sprawuje jeden kapłan - proboszcz albo
29

„Ważna jest również wzajemna integracja, poznawanie się i wspólne przeżywanie radości z pełnionej w
Kościele posługi”. T. Boniecki. Słudzy Eucharystii. „Niedziela” 2013 nr 7 Lublin. s. III.
30
Mt 20, 27-28.
31
Wielu szafarzy aktywnie działa w różnych grupach, duszpasterstwach czy stowarzyszeniach katolickich, w
których także odbywają się rekolekcje. W archidiecezji poznańskiej odbywają się również rekolekcje dla żon
szafarzy. K. Michalczuk. Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej w archidiecezji poznańskiej. Poznań 2009 s. 8.
32
Zob. Jan Paweł II. Encyklika „Ecclesia de Eucharistia. Poznań 2003 nr 22.
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proboszcz z pomocą wikariusza. Powodowało to znaczne wydłużenie mszy św. w części
Komunii Świętej. Odczuwalne było to zwłaszcza podczas niedzielnych liturgii i w okresach
świątecznych. Podobne doświadczenie było udziałem również parafii w dużych skupiskach
miejskich. Pomimo większej ilości kapłanów, wobec dużej ilość wiernych przyjmujących
Komunię Św., liturgiczne zgromadzenie przeciągało się, powodując zniecierpliwienie i
rozproszenie, szczególnie wśród dzieci i osób w podeszłym wieku. Wielokrotnie konsekwencją
tego była rezygnacja z ważnego elementu mszy św. jakim jest błogosławieństwo i rozesłanie
wiernych, przez wcześniejsze opuszczenie kościoła. Właśnie w takich sytuacjach posługa
nadzwyczajnych szafarzy zdaniem ks. Macieja Staszaka jest nieodzowna33. Stąd w Instrukcji o
niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze
kapłanów posługę szafarzy określa się jako posługę liturgiczną odpowiadająca na rzeczywiste
potrzeby wiernych, ustanowiona przede wszystkim z myślą o chorych oraz o zgromadzeniach
liturgicznych, podczas których liczni wierni pragną przyjąć Komunię Świętą34. Jednakże, aby
uniknąć nadużyć w dowolnym interpretowaniu przepisów związanych z tym rodzajem
posługiwania świeckich, Kongregacja ds. Kultu w przytaczanej już instrukcji Redemptionis
Sacramentum, podkreśla stanowczo, że szafarz nadzwyczajny może rozdzielać Komunię Św.
podczas liturgii eucharystycznej tylko w sytuacji, gdy szafarze wyświęceni są nieobecni albo
gdy ci ostatni, chociaż obecni, nie mogą tego czynić z powodu jakichś rzeczywistych
przeszkód. Może pełnić tę funkcję także wówczas, gdy z powodu szczególnie licznego udziału
wiernych, którzy pragną przyjąć Komunię Św., oraz braku dostatecznej liczby szafarzy
wyświęconych liturgia eucharystyczna nadmiernie by się przedłużyła35.
Zadania jakie stawia się nadzwyczajnym szafarzom, to nie tylko pomoc kapłanom w
udzielaniu Komunii Świętej podczas Eucharystii, ale przede wszystkim zanoszenie jej chorym,
którzy nie mogą dotrzeć do kościoła. Jak podkreśla moderator nadzwyczajnych szafarzy
Komunii Świętej w diecezji lubelskiej: „gdyby nie szafarze, wielu chorych pozostawałoby bez
Komunii Świętej w niedzielę czy święta. Kapłan nie byłby w stanie tak często odwiedzić
wszystkich chorych w swojej parafii. Dzięki szafarzom ludzie ci czują się złączeni z
Kościołem”36. Z tej krótkiej wypowiedzi można wnioskować, że ten rodzaj posługi we
wspólnocie Kościoła to nie dziwactwo albo herezja37, ale wymóg czasów. Stąd, jak podkreślił
Episkopat Polski na prośby wielu kapłanów skierowane poprzez swoich biskupów zezwolono
na wprowadzenie w poszczególnych diecezjach posługę szafarzy. Trzeba też jasno powiedzieć,
że zezwolenie nie jest nakazem obligatoryjnym dla wszystkich pasterzy parafii. To proboszcz
33

J. Jarosińska. Nadzwyczajni, choć zwyczajni. „Gość Lubelski” 2016 nr 2 s. VIII
Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze
kapłanów. Warszawa 2004 pkt. 10.
35
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Instrukcja Redemptionis Sacramentum. nr 46. Poznań
2004 art. 158. Ponadto w art.157 Kongregacja potępia postępowanie tych kapłanów, którzy, choć sami
uczestniczą w celebracji, powstrzymują się jednak od udzielania Komunii Św., powierzając to zadanie świeckim.
36
A. Gieroba. Rekolekcje dla szafarzy. W: http://lublin.gosc.pl/doc/1349352.Rekolekcje-dla-szafarzy. [dostęp:
02.03.2016 r.].
37
„Ciągle są jeszcze parafie, w których ludzie na szafarzy patrzą nieco podejrzliwie. Są oczywiście grupy ludzi,
którzy uważają, że jeżeli Komunii Św. nie przyjmują z rąk księdza to nie jest ona ważna”. J. Jarosińska.
Nadzwyczajni, choć zwyczajni. „Gość Lubelski” 2016 nr 2 s. VIII.
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rozpoznając potrzeby swojej parafii po konsultacjach z wikariuszami oraz Radą Parafialną
zwraca się do biskupa ordynariusza z prośbą - życzeniem o ustanowienie nadzwyczajnych
szafarzy Komunii Świętej dla wspólnoty parafialnej38. Podobnie to on wybiera kandydatów do
tej posługi za wiedzą Rady Duszpasterskiej kierując się wiedzą i rozeznaniem wśród parafian.
W diecezji lubelskiej ilość ustanowionych szafarzy jest bardzo zróżnicowana. Są parafie, gdzie
jest po kilku-kilkunastu szafarzy świeckich i takie, gdzie posługa szafarzy nie jest potrzebna lub
nie znajduje uznania w oczach proboszcza39. Liczba nadzwyczajnych szafarzy w parafii zależy
od jej wielkości, liczby odprawianych mszy św., liczby osób chorych i w podeszłym wieku40.
Zazwyczaj rozpatrując potrzeby wspólnoty parafialnej co do ilości szafarzy, bierze się pod
uwagę fakt możliwości zastępstwa w wypadku choroby szafarza lub ograniczonych możliwości
posługiwania z uwagi na ich podeszły wiek.
Szafarze nadzwyczajni w diecezji lubelskiej wykonują swoją posługę przede wszystkim
w dwóch obszarach: pomoc kapłanom przy rozdzielaniu Komunii Świętej podczas mszy św. i
zanoszenie za wiedzą proboszcza Komunii Św. do domów osób, których odpowiedni stan
duchowy jest znany. W obu przypadkach szafarz zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów liturgicznych.
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, mimo, że są ustanowieni dla danej parafii, w
ramach ważności upoważnienia mogą świadczyć pomoc na terenie całej diecezji. Poza
diecezją na stałe mogą to czynić tylko za zgodą ordynariusza miejsca. Przykładem takiej
„pomocy diecezjalnej” są wrześniowe uroczystości odpustowe w Wąwolnicy czy Chełmie41.
Tysiące wiernych przybywający na te uroczystości może przystąpić do Komunii Świętej dzięki
m.in. wielu szafarzom uczestniczącym w tych wyjątkowych wydarzeniach religijnych. Dwa
miesiące wcześniej, 3 lipca, szafarze licznie spotykają się w archikatedrze lubelskiej z okazji
rocznic „cudu lubelskiego” podczas uroczystej Eucharystii i procesji różańcowej. W wymiarze
międzydiecezjalnym przykładem jest autor artykułu, który w okresie świąt Bożego Narodzenia
posługuje w kościele diecezji łódzkiej, gdzie proboszcz ma pod opieką ok. 1000 wiernych. Co
prawda Mszał Rzymski dla diecezji polskich zezwala celebransowi w nadzwyczajnych
38

W przypadku zgromadzeń zakonnych z prośbą występuje wyższy przełożony zakonów kleryckich lub
przełożony wspólnoty, a szafarzami dla danej wspólnoty mogą być siostry zakonne.
39
Przykładem mogą być parafie w Lublinie. W parafii pw. św. Antoniego posługuje 16 szafarzy, zaś w parafii pw.
Trójcy Świętej ten rodzaj posługi nie istnieje.
40
„W rozmowach z nadzwyczajnymi szafarzami dowiaduję się, że nie tylko pomagają rozdzielać Komunię Św. w
niedzielę, kiedy wielu wiernych przystępuje do Stołu Pańskiego, nie tylko noszą Komunię Św. do chorych w
niedzielę, ale niektórzy codziennie rozdzielają Komunię Św. chorym i podeszłym wiekiem. Jakże wdzięczni są za
to ludzie chorzy i starsi, którzy wcześniej często bywali na mszy św., często przyjmując Pana Jezusa do swego
serca. I teraz – dzięki Wam, bracia Szafarze - mogą Go znowu przyjmować. Ktoś stwierdził, że wciągu ubiegłego
roku był 2000 razy z Komunią Św. u chorych. Czyni to nie tylko w niedziele, ale codziennie udziela Komunii Św.
chorym. W wielu parafiach chorzy cieszą się z tego, że mogą często przyjmować Komunię Św., cieszą się
przyjmowaniem Chrystusa eucharystycznego. Swoje cierpienia łączą z Chrystusem, łatwiej im znosić krzyż
choroby i cierpienia, kiedy dźwigają go razem z Chrystusem. Co więcej, Wasza posługa, wpływa bardzo
pozytywnie na życie i duchowość Was samych i Waszych rodzin. Istnieje wiele poruszających świadectw szafarzy,
które ilustrują głębokie zmiany, jakie zaszły i zachodzą nadal w ich życiu po wejściu w szeregi sług Jezusa
Eucharystycznego.” P. Libera. Homilia z dnia 12.03.2011. W: http://www.duszpasterski.pl/1102,l1.html. [dostęp:
10.03.2016 r.].
41
W wrześniu odbywają się rocznice koronacji figury M.B. Kębelskiej w Wąwolnicy i uroczystości odpustowe w
parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny.
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sytuacjach ustanowić ad casum nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, ale biorąc pod
uwagę wymiar sakralny tej czynności i wszelkie wskazania formacyjne, takie działanie wydaje
się być ostatecznością.42 Istotnym elementem posługiwania szafarza jest strój liturgiczny.
Podczas mszy św. winien być on ubrany w albę, jeśli trzeba przepasaną cingulum (sznurem).
Pełniąc posługę poza mszą św. może nosić zwykłe ubranie43. Ubiór stanowi podkreślenie
udziału w świętych obrzędach, a zarazem jest dla wiernych znakiem posłania przez Kościół i
dla Kościoła. Szafarz ma wykonywać swoją posługę zgodnie z przepisami prawa kanonicznego,
a przede wszystkim pamiętać o powierzonych zadaniach, jak je określił w głęboko duchowy i
metaforyczny sposób zmarły w 2011 r. metropolita lubelski Józef Życiński: „aby Chrystusowi
użyczyć własnych rąk, żeby zanieść Jego Ciało do rodzin w parafiach, trzeba Mu użyczyć
naszego serca, naszego umysłu, naszej modlitwy i refleksji. Ważne jest, by ta posługa (…)
wypływała z głębi naszej osobowości, aby wszyscy czuli się Chrystusowymi posłannikami,
którzy potrafiliby, jak Jezus, nieść innym prawdę, nadzieję i ufność”44.
4. Osoba szafarza w mediach
Temat nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej od lat jest obecny w przestrzeni
medialnej w różnych formach: od stron internetowych diecezjalnych czy parafialnych po prasę
katolicka w wydaniu papierowym lub elektronicznym. W prasie pojawia się zazwyczaj w
diecezjalnych mutacjach ogólnopolskich tygodników tj. „Gość Niedzielny” czy „Niedziela”.
Również, choć rzadko, możemy natrafić na artykuły poruszających tę tematykę w
czasopismach czy gazetkach wydawanych przez poszczególne parafie.
Archidiecezja lubelska ma na swojej stronie internetowej zakładkę dotyczącą
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej45. Jednak na tle stron innych diecezji46 nie wypada
dobrze. Dawno nieaktualizowane informacje, część podstron w ”wiecznej przebudowie”, brak
istotnych informacji ilu i gdzie posługuje szafarzy w archidiecezji, nie świadczą zbyt dobrze o
administratorze strony. Więcej informacji o świeckich szafarzach można znaleźć przeglądając
parafialne strony internetowe47. Zazwyczaj zawierają one w dużym skrócie czym jest posługa
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, podstawowe akty prawne i nie zawsze
zaktualizowaną listę pomagających w parafii.
W wydaniu papierowym edycji lubelskiej „Gościa Niedzielnego” o nadzwyczajnych
szafarzach pojawiały się artykuły w kontekście ustanowienia nowych pomocników w
rozdawaniu Komunii Świętej. Redaktor Justyna Jarosińska przekazując informację o nowych
szafarzach przywołuje słowa arcybiskupa Stanisława Budzika, iż jest to wielki zaszczyt, a
42

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. s. 6.
Zob. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. 335
Zebranie Plenarne KEP. Warszawa 2006.
44
Homilia abp. J. Życińskiego. Lublin. 31 marzec 2009.[archiwum autora].
45
Zob. http://szafarze.kuria.lublin.pl. [dostęp: 10.05.2016 r.].
46
Zob. http://www.szafarze.archidiecezja.katowice.pl; http://www.szafarze.archpoznan.pl/. [dostęp: 10.05.2016
r.].
47
Zob.http://www.antoni.kuria.lublin.pl/old/html/szafarze.html;http://www.konczycewielkie.bielsko.opoka.org.pl/szafarze/szafarze.htm. [dostęp: 10.05.2016 r.].
43
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zarazem wyzwanie: „by słowa: Ciało Chrystusa, które będziecie przy tej okazji wypowiadać, nie
stały się nigdy pustą formą, ale niech zawsze będą wyznaniem wiary w prawdziwą obecność
Chrystusa w Eucharystii. I niech od tej waszej wiary zapala się wiara tych, którzy Komunię
świętą będą przyjmować”48. W podobnym tonie utrzymany jest kolejny artykuł „Nadzwyczajni,
choć zwyczajni” tej samej autorki. Tym razem oprócz informacji o posłudze szafarzy w diecezji
lubelskiej są świadectwa ich samych. Świadomość wielkiego daru, a zarazem poczucie, że jest
się potrzebnym sprawia, że wielu nie wyobraża już sobie życia bez szafarstwa49. Kilka
artykułów odnajdujemy również w wydaniu elektronicznym tego tygodnika. Ich treść w dużej
mierze pokrywa się z wydaniem papierowym i jest okazją do zapoznania lub przypomnienia
wiernym, że istnieje w Kościele oprócz szafarzy wyświęconych zwyczajnych (kapłani, biskupi),
także szafarze nadzwyczajni, którzy pełnia funkcje zastępczą wobec tych pierwszych. Istotnym
wydaje się być pokazanie, że bycie świeckim szafarzem wymaga odpowiednich predyspozycji
moralnych i fizycznych do odbycia formacji. Jest ona procesem realizowanym poprzez
rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki czy osobisty rozwój wiary50.
Również tygodnik katolicki „Niedziela” zajmuje się tematyką nadzwyczajnych szafarzy
Komunii Świętej. Obok artykułów opisujących posługę świeckich szafarzy w kontekście
ustanawiana nowych osób51, są również świadectwa samych szafarzy dotyczących ich posługi i
formacji52. Redaktor Anna Gliwa opisując wydarzenie ustanowienia szafarzy w katedrze
lubelskiej przytacza słowa bpa Artura Mizińskiego, który zwracając się do szafarzy powiedział:
„ to wielkie i piękne, ale równocześnie trudne i odpowiedzialne zadanie. Bóg oczekuje od
każdego szafarza by był Jego świadkiem. Aby sprostać temu zadaniu w czasach, które nie
szanują ani człowieka ani Boga, potrzeba wiele modlitwy i godzin spędzonych na adoracji
Najświętszego Sakramentu”53. Wagę tej posługi widać także w artykule będącym relacją z
uroczystości rocznicowe z okazji 20 lat ustanowienia w naszej diecezji pierwszej grupy
szafarzy. Zebrani na mszy rocznicowej mogli usłyszeć ostrzeżenie, by będąc bliżej ołtarza
opierać się pokusie poczucia wyższości czy przekonania, że jest się kimś lepszym, wybranym
trzymając w rękach ciało Jezusa Chrystusa54.
Informację o nadzwyczajnych szafarzach Komunii Świętej archidiecezji lubelskiej
można odnaleźć również w prasie parafialnej Przykładem jest pismo parafii pw.
Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie: „Zwiastun”. W numerze 9 z 28
kwietnia 2013 r. jest obszerny wypowiedź nowo ustanowionego szafarza55. Przybliża on
48

J. Jarosińska. Wielki zaszczyt. „Gość Lubelski” 2013 nr13 s. VII.
J. Jarosińska. Nadzwyczajni, choć zwyczajni, „Gość Niedzielny” 2016 nr 2 s. VIII.
50
A. Gieroba. Rekolekcje dla szafarzy. W: http://lublin.gosc.pl/doc/1349352.Rekolekcje-dla-szafarzy. [dostęp:
10.03.2016 r.].
J. Jarosińska. Podawać Chleb Życia. W: http://lublin.gosc.pl/doc/1496596.Podawac-Chleb-Zycia. [dostęp:
10.03.2016 r.].
J. Jarosińska. Chrystus w ludzkich rękach. http://lublin.gosc.pl/doc/1873637.Chrystus-w-ludzkich-rekach. [dostęp:
10.03.2016 r.].
51
Zob. A. Gliwa. Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej. „Niedziela” 2015 nr 51-52 Lublin s. VI.
52
Zob. T. Boniecki. Niosą Jezusa. „Niedziela” 2014 nr 7 Lublin s. IV.
53
A. Gliwa. Godni nieść Boga bliźnim. „Niedziela” 2014 nr 14 Lublin s. V.
54
T. Kamiński. Iść droga miłości. „Niedziela” 2013 nr 11 Lublin s. VII.
55
Ba. Chrystus w moich dłoniach. red. M. Grzenia. „Zwiastun” 2013 nr 80 s.14.
49
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prostym i zrozumiałym językiem potrzebę takiej posługi, a zarazem informuje w jaki sposób
można zostać nadzwyczajnym szafarzem. Dla wielu ludzi, szczególnie starszych, którzy nie
spotkali się jeszcze z tym rodzajem posługi świeckich jest to ciekawy materiał o nowych
zadaniach laikatu w Kościele.
Podsumowanie
„Ecclesia semper reforamnda”56 czyli Kościół stale zmieniający się, odczytujący nowe
czasy i nowe zadania. Wezwanie Chrystusa do stałej ewangelizacji pozostaje niezmienne, choć
zmieniają się ludzie i świat wokół nich. Dlatego cieszy fakt, że Kościół hierarchiczny
dostrzegając potrzeby wiernych, powierza ludziom świeckim zadania przynależne do tej pory
tylko kapłaństwu sakramentalnemu. Oczywiście są też głosy przeciwne - tradycjonalistów,
którzy widzą w posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej działania profanujące
Najświętszy Sakrament, podobnie jak przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej w postawie
stojącej57. Jednak należy pamiętać, że szafarstwo Komunii Świętej dokonuje się z
upoważnienia biskupów i za pozwoleniem papieża, a kandydaci przechodzą gruntowna
formację przygotowującą do tej posługi. Nie kończy się ona wraz otrzymaniem upoważnienia
do działania, ale staje się formacja całego ich życia, a niekiedy i ich rodzin. Świadomość służby
Bogu i ludziom: „wzbudza u nich wielką radość, miłość i wdzięczność dla Boga, ale też rodzi
poczucie wielkiego zobowiązani wobec Boga i ludzi”58. Cieszy fakt, że w archidiecezji lubelskiej
szybko dostrzeżono potencjał świeckich i obszary, gdzie mogą realizować w praktyce
miłosierną służbę bliźniemu stając się , jak pisał Jan Paweł II, „szczególnym darem ”dla
innych59.

56

Jedno z haseł protestantyzmu, później pojawiło się na Soborze Watykańskim II. Zakłada, że Kościół zawsze
potrzebuje, wręcz domaga się reformy. Jeśli tego nie czyni, staje się martwy duchowo.
57
Zob.http://www.traditia.fora.pl/kryzys-naduzycia-w-kk,20/jak-reagowac-na-ustanawianie-tzw-szafarzynadzwyczajnych,2382.html. [dostęp: 21.03.2016 r.].
58
J. Jarosiński. Chrystus w moich dłoniach. „Zwiastun” 2013 nr 80 s.14.
59
Zob. Jan Paweł II. Dar i Tajemnica. Kraków 1996. s. 66.
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ABSTRAKT
Artykuł dotyka tematyki jeszcze nie opracowywanej – posługi i formacji
nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej w archidiecezji lubelskiej. Autor stara się przybliżyć
czytelnikom czym jest i kto może być kandydatem do tego rodzaju posługi, jaką formacje musi
przejść. Ponadto zebrane zostały dokumenty kościoła powszechnego i w Polsce stanowiące
prawna podstawę do ustanawiania i działania nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej we
wspólnocie Kościoła.
SŁOWA KLUCZE
nadzwyczajny szafarz, posługa, formacja, ustanowienie, komunia święta, chorzy

ISSN 2450-7318

170

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

Jerzy Jarosiński

Promocja kultury
kultury regionalnej na przykładzie
tygodnika Gość Niedzielny – edycja lubelska
na przestrzeni 2015 roku
Niedawno zmarły, włoski pisarz Umberto Eco w swojej książce Zapiski na pudełku od
zapałek napisał: „Kultura wyzwala ciało od zniewolenia pracą i usposabia go do
kontemplacji”1. Tym zdaniem podkreślił swoistą rolę kultury jako katarsis – oczyszczającą
człowieka z codzienności, powszedniości ciała i wznosząca go do przeżywania życia na
poziomie ducha. Eco doskonale wyczuł miejsce kultury w egzystencji człowieka. Zatem czym
jest kultura? Kulturę (łac. cultus agri – uprawa roli) tłumaczy się jako uprawę, dbanie
pielęgnowanie, kształcenie. Za autorami hasła w Encyklopedii Wiem można powiedzieć, że jest
to „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości, zasad i
norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości”2. Do kultury należą wszystkie wyroby
pracy człowieka oraz wytwory jego myśli i działalności. Stąd podział na kulturę materialną i
duchową , która obejmuje ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności,
funkcjonujących w postaci np. dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych
wartości, takich jak: prawda, wolność czy sprawiedliwość3.
Kultura regionalna jest częścią składową kultury narodowej i stanowi zespół dzieł
artystycznych, wiedzy, norm i zasad, występujących na pewnym regionie zamieszkiwanym
przez dany naród. Poszczególne kultury regionalne składają się na całość kultury narodowej
(region jest tutaj rozumiany jako wydzielona terytorialnie część państwa). Można powiedzieć
także, że kultura regionalna plasuje się pomiędzy kulturą narodu jako całości, a kulturą lokalną
danego miejsca.
Na kulturę regionalną składają się wierzenia, zwyczaje, tradycje właściwe dla danego
obszaru. Jej istotnym elementem jest także język, który może znacznie odbiegać od
urzędowego języka w danym państwie. Ważną rolę w kulturze regionalnej odgrywa folklor
(symbole i sztuka ludowa), który rozwija się na danym obszarze, wzbogacając tym samym
całość kultury regionalnej. W Polsce występuje duża różnorodność regionów i tradycji
1

U. Eco. Zapiski na pudełku od zapałek. Jak kupować gadżety. Warszawa 1999 s. 49
Ba. Kultura. W: WIEM, darmowa encyklopedia. portalwiedzy.onet.pl/69310, kultura,haslo.html.[dostęp:
13.04.2016 r.].
3
Tamże: „Kultura odnosi się do poszczególnych sfer życia społecznego, np. kultura polityczna, kultura prawna,
kultura pracy, kultura życia codziennego. Pojęcie kultura ma długą tradycję. W starożytności termin ten używany
był początkowo w znaczeniu «uprawy roli»” , Cyceron (103-43 p.n.e.) używał tego pojęcia, nazywając
filozofię cultura animi – „uprawa umysłu”. Później kultura oznaczała kształcenie, doskonalenie czynności i
tworów działalności ludzkiej. W XVIII w. pojęcie kultury odnoszono do umysłowego życia człowieka oraz do
rozwoju sztuki i wiedzy. W XIX w. posługiwano się zamiennie terminem kultura i cywilizacja. W XX w.
rozpowszechniło się pojmowanie kultury jako systemu wartości, norm i ideałów w przeciwieństwie do cywilizacji
traktowanej jako zespół procesów i osiągnięć materialnych. Obecnie kulturę pojmuje się szeroko, tj. zarówno
jako normy, wartości i wzory zachowań, jak i efekty oraz procesy tworzenia dóbr naukowych, artystycznych czy
techniczno-cywilizacyjnych.
2
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regionalnych4. Jednym z większych i ciekawszych jest Lubelszczyzna. Obejmuje ona swym
zasięgiem południowo- wschodnie obszary naszego kraju.
Ważnym elementem każdej kultury, zarówno narodowej jak i regionalnej, jest jej
promocja. Doskonale wie o tym Nowy Jork, Paryż czy Londyn najlepiej wypromowane miasta
świata5. Dzięki przeprowadzonej kampanii promocyjnej I Love New York w 2010 r., miasto to
odwiedziło niemal 48 milionów turystów, którzy pozostawili prawie 31 miliardów dolarów6, a
logo kampanii stało się popkulturową ikoną.
Czym jest zatem promocja? Encyklopedia Zarządzania określa promocję (łac.
promoveo - poruszać się), jako sposób komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, który
przyczynia się do zwiększenia popytu na wyroby przedsiębiorstwa i zmniejszenia elastyczności
popytu. Promocja związana jest ściśle z marketingiem i obejmuje „szereg działań mających na
celu wpływanie na klientów i potencjalnych nabywców polegającym na dostarczeniu
informacji, argumentacji, obietnic oraz zachęty, skłaniających do kupowania oferowanych
produktów jak również wytwarzających przychylną opinię o przedsiębiorstwach
przemysłowych, handlowych i usługowych”7. Promocja ma dwa wymiary: wewnętrzny i
zewnętrzny. Pierwszy wymiar skierowany jest do wewnątrz czyli opiera się na działaniu
nakierowanym na mieszkańców, społeczność lokalną. Promocja zewnętrzna to działalność
nakierowana na zewnątrz, zarówno turystów, jak i inwestorów. Z uwagi na przedmiot
promocji M. Marks wyróżnił promocję gospodarczą, społeczną oraz kulturową8.
Właśnie ten rodzaj promocji – promocji kultury, w dość ożywionym wydaniu, mieliśmy
okazję oglądać w naszym kraju. Ostatnio byliśmy świadkami kilku dużych kampanii
reklamowych, które obejmowały swoim zasięgiem nie tylko teren Polski i Europy. O
niektórych można powiedzieć, że miały nawet oddziaływanie ogólnoświatowe. Przedmiotem
promocji było bogactwo materialne i niematerialne poszczególnych miast jak i całych
regionów. Związane to było m.in. z kandydowaniem polskich miast do tytułu Europejskiej
Stolicy Kultury 2016 (wygrał Wrocław) oraz organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej w
2012 roku (EURO 2012). Warszawa, kosztem 30 tys. euro reklamowała się na światowych
arenach piłkarskich w ramach międzynarodowego przewodnika UEFA na Euro 2012. Polskie
miasta rezerwują coraz większe części swoich budżetów na cele promocyjne. Kilka kampanii
marketingowych w ciągu ostatnich lat podjął Gdańsk (Odważ się. Zobacz sam, Gdańsk. Tu się
żyje, Gdańsk. Dotknij wolności), Radom (Radom. Precyzja jest w nas), Lublin (Wielkie dzieje
się), Poznań (Poznań. Miasto know how). Z opublikowanych danych wynika, że sumy

4

Zob
.http://www.ceo.org.pl/pl/etnolog/news/etnograficzna-mapa-polski-kliknij-w-interesujacy-cie-region
[dostęp: 15.04.2016 r.].
5
K. Kozłowska. Ile płacą miasta by być bardziej znane. W: http://www.obserwatorfinansowy.
pl/forma/rotator/kampania-promocyjna-samorzadykoszty. [dostęp: 15.04.2016 r.]; Ostatnio do tego trio chce
dołączyć Berlin, który od 2008 roku prowadzi intensywna kampanię promocyjną.
6
Tamże.
7
https://mfiles.pl/pl/index.php/Promocja [dostęp: 15.04.2016 r.].
8
M. Walczyński. Czym jest promocja. W: http://www.Dobrepraktyki.silesia.org.pl/index2.php?option
=com_content&do_pdf=1&id=26. [dostęp:15.04.2016 r.].
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przeznaczone na promocję liczone są w milionach złotych9, choć trudno jest to ściśle
oszacować. Często wydatki znajdują się w różnych pozycjach miejskiego budżetu (np. w części
promocyjnej czy też w części kultury itd.)10.
Nalzey postawić w tym miejscu pytanie: dlaczego państwa – regiony –miasta wydają
miliony złotych na promocję zamiast budować drogi, szkoły itd.? Odpowiedzią może być
reklama przed Euro 2012 r., w której selekcjoner reprezentacji Polski Leo Beenhakker pytany
dlaczego pracuje z Polakami odpowiada krótko i rzeczowo: „for Money”! Jak mówi Andrzej
Porawski: „podstawowym celem promocji miasta jest przyciągnięcie do niego turystów, a
przez to wzbogacenie miejskiej kasy. W zależności od charakteru miasta można rozwijać
turystykę indywidualną bądź biznesową”11.
Pieniądze to dość istotny powód, aby się promować, jednakże trzeba mieć co
promować i wiedzieć co może przyciągnąć potencjalnych klientów. Stąd trzy fazy
przygotowania ofensywy promocyjnej12. Pierwsza to badania mające na celu określenie cech
charakterystycznych dla danego regionu, miasta. Trzeba poznać kompetencje przedmiotu
naszej promocji by wiedzieć, w czy tkwi jego przewaga. Czy jest to kultura, czy może
specyficzna infrastruktura? Czy jest to miasto typowo turystyczne, miasto nauki czy biznesu?
Jak podkreśla Jacek Sadowski prezes agencji DEMO Effective Launching: „Trzeba znaleźć
sposób, by zachęcić kogoś do tego, by zechciał przyjechać do niego na: studia, wczasy, lub
tylko na weekend, albo tu zainwestować czy zamieszkać”13. Drugą faza jest strategia marki
czyli co jest wyróżnikiem miasta. Na podstawie tego buduje się komunikat o miejscu14.
Ostatnim etapem przed rozpoczęciem kampanii promocyjnej jest wizualizacja i logotypy czyli
filmy reklamowe i rozpoznawalny znak-hasło danego miasta, regionu. Później pozostaje
kampania billboardowa (im większy zasięg tym większy efekt), banerowa w Internecie,
reklamy prasie codziennej i tygodnikach (im więcej tym lepszy efekt) oraz reklamy radiowe i
spoty telewizyjne (co najmniej 50 emisji). Wszystkie powyższe działania i wyłożone pieniądze
mają przełożyć się na sukces tzn. rozpoznawalność miejsca oraz tłumy turystów, a w
konsekwencji wiele większe pieniądze niż zostały wydane.
Jak łatwo zauważyć wszystkie wymienione sposoby realizacji promocji związane są z
mediami. Prasa, radio, telewizja, Internet to główne kanały powszechnej komunikacji
9

Z danych Ministerstwa Finansów: 758 mln zł, planowały w 2014 roku wydać na działania promocyjne polskie
samorządy. http://marketingmiejsca.com.pl/marketing-terytorialny---portal-dla-specjalistow-marketingu-miejsc--marketingmiejsca.com,1,strona-glowna,23,raport_-wydatki-promocyjne-miast-2014.-sprawdz-ile-i-na-jakiedzialania-promocyjne-wydaja-samorzady-miejskie!,1350 [dostęp: 15.04.2016 r.].
10
Informacje te można pozyskać z Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonego przez wszystkie jednostki
samorządu terytorialnego .
11
A Porawski. Dyrektor Związku Miast Polskich. W: http://www.obserwatorfinansowy.pl
/forma/rotator/kampania-promocyjna-samorzadykoszty. [dostęp:15.04.2016 r.].
12
Zob. http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/kampania-promocyjna-samorzady-koszty [dostęp:
15.04.2016 r.].
13
J. Sadowski. Marketnig jest jak bielizna. W: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/jacek-sadowski-marketingjest-jak-bielizna. [dostęp:15.04.2016 r.].
14
N. Kowalewska-Motlik jest prezesem i właścicielem NEW COMMUNICATIONS. Dla telewizji CNN organizowała
kampanie reklamowe Warszawy, Łodzi, Krakowa i Poznania. W Warszawie pokazaliśmy nowoczesność i
dynamikę, wykształconych ludzi. W Krakowie jego wielkość, w Poznaniu – biznes, w Łodzi – infrastrukturę,
lotnisko.
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międzyludzkiej. Szybkość docierania treści oraz oddziaływanie ich na podstawowe zmysły
człowieka powodują, że ich wykorzystywanie do działań promocyjnych jest konieczne.
Mechanizm ten doskonale sprawdza się nie tylko przy dużych kampaniach
reklamowych różnych krajów, regionów czy metropolii15. Media mają swój udział w
codziennym promowaniu kultury miast, miasteczek czy wsi czyli kultury regionalnej
obejmującej nie tylko zabytki architektury miejskiej czy wiejskiej, nie tylko folklor wyrażony
strojami ale zwyczaje tradycje, obrzędy. Do tej kultury zaliczyć można wszelkie działania
artystyczne jak film, teatr, muzyka w wydaniu poważnym, ludowym i rozrywkowym.
Dorobkiem kultury są wreszcie pasje zwyczajnych ludzi, którzy przez swoje działa ubogacają
przestrzeń artystyczną danego środowiska.
Doskonałym przykładem takiej koegzystencji mediów i kultury regionalnej jest lubelski
dodatek katolickiego tygodnika Gość Niedzielny (dalej: GN). Czasopismo wydawane jest już od
ponad 90 lat, zaś tzw. mutacja lubelska liczy sobie 16 lat. Przedmiotem zainteresowania
tygodnika są miejsca i wydarzenia o charakterze religijno-charytatywnym, szeroko
rozumianym artystycznym, w tym ludowym oraz naukowym, dziejące się w archidiecezji
lubelskiej.
Sam układ redakcyjny Gościa Niedzielnego jest tak skomponowany, by dostarczyć
lubelskim czytelnikom wiadomości z wielu dziedzin w dłuższym lub skrótowym wydaniu.
Strony oznaczone są cyframi rzymskimi. Pierwsza strona lubelskiego Gościa zawiera edytorial
redakcyjny czyli słowo od redaktora prowadzącego numer. Zamieszcza się w nim krótką
zapowiedź tematów zwartych w danym numerze. Na pierwszej stronie znajdują się także
jedna lub dwie kluczowe informacje z ostatniego tygodnia. Również na stronie drugiej
prezentuje się kilka aktualnych wydarzeń z archidiecezji lubelskiej, które miały miejsce od
zamknięcia poprzedniego numeru. Zazwyczaj trzecia strona przeznaczona jest na wywiad z
osobami reprezentującymi różne dziedziny sztuki, nauki, polityki, sportu czy działalności
społeczno-charytatywnej. Strona czwarta i piąta to tekst długi zwany rozkładem, którego
długość maksymalna wynosi do 9.000 znaków. To obszerne historie, w których dominują
ludzkie przeżycia, działania lub wydarzenia istotne w środowisku archidiecezji. Pozostałe
strony od szóstej do ósmej przeznaczone są na artykuły jednostronicowe, których tematyka
świadczy o bogactwie wydarzeń i osobowości na Lubelszczyźnie. Tu też wielokrotnie
zamieszcza się panoramę wybranej parafii znajdującej się w granicach archidiecezji lubelskiej.
Do zobrazowania tematu niniejszego artykułu autor przeanalizował 52 numery
lubelskiego dodatku GN obejmującego rok 2015. Różnorodność poruszanych przez
redaktorów tygodnika tematów pokazuje ogrom dziejących się w regionie wydarzeń
kulturalnych, jak również ludzi zaangażowanych w jej tworzenie. Nie sposób omówić wszystkie
poruszane przez tygodnik nurty kultury regionalnej. Stąd potrzeba usystematyzowania i

15

Nie zawsze musza to być wielkie, bogate miasta. Jednym z pierwszych i ciekawszych przykładów promocji była
wieś Pacanów (w XIX wieku Pacanów stracił prawa miejskie). W 2003 roku, tuż przed wejściem Polski do Unii
Europejskiej, Ministerstwo Kultury postanowiło promować Pacanów jako Europejską Stolicę Bajki.
Zorganizowano „Festiwal Kultury Dziecięcej”, którego początkiem były 70. urodziny Koziołka Matołka, bohatera
bajki Kornela Makuszyńskiego.
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podzielenia artykułów w trzy grupy. Autor zdaje sobie sprawę, że nie wyczerpie do końca
poruszanego zagadnienia, pozostawiając możliwość dalszej pracy nad poruszaną tematyką.
Wspomniane przyjęte trzy główne nurty kultury regionalnej, które są promowane za
przez strony edycji lubelskiej GN można zwerbalizować jako:
1. Pasje ludzi regionu
2. Sztuka czyli coś o filmie i teatrze przy muzyce
3. Architektura i miejsca związane z wybitnymi Polakami
1. Pasje ludzi regionu
Jednym z podstawowych elementów kultury regionalnej są jej twórcy. To ich dzieła,
wytwory materialne i niematerialne składają się na bogactwo danego regionu, jego
oryginalność i wyjątkowość. Właśnie tacy ludzie są podmiotem wywiadów lub bohaterami
artykułów w lubelskim GN. W numerze 5/2016 redaktor Justyna Jarosińska zamieszcza artykuł
o lubelskim himalaiście Piotrze Tomali uczestniku wyprawy na Broad Peak16. Choć ten szczyt
jest w Himalajach jednak fakt, że uczestnikiem tak elitarnej wyprawy jest lublinianin
przyczynia się promocji naszego regionu. Szczególnie, że zdjęcia z wprawy były prezentowane
na wystawie w 26 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Podobnie rolę promocyjną
odgrywa wywiad redaktora ks. Rafała Pastwy z Weroniką Gawlik17 reprezentantką mistrzyń
Polski drużyny piłki ręcznej MKS Selgros Lublin i czołową zawodniczką reprezentacji Polski.
Kolejny wywiad tego redaktora jest przeprowadzony z modelką Justyną Rybaczek18 spod
Bychawy, która zrobiła międzynarodową karierę. Choć promuje znane marki w różnych
zakątkach świata, pamięta skąd pochodzi i wie, jak ważna jest wiara otrzymana w rodzinnym
domu.
Swoją pasją pomagania innym, szczególnie najmłodszym, Ewa Dados zaraziła tysiące
ludzi. Akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę już dawno przekroczyła granicę województwa
lubelskiego. Jak mówi pomysłodawczyni: „ w kraju zarejestrowało się ok. 600 sztabów, które.
my w Lublinie koordynujemy”19. Wspaniała inicjatywa, dzięki której co roku o Lubelszczyźnie
jest głośnio w mediach ogólnopolskich.
Ważnym obszarem promującym nasz region jest nauka. W lubelskim tygodniku GN
pojawiło się szereg wywiadów z ludźmi, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy osiągnęli sukces.
Osobą taką jest dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Skrzydła” Małgorzata Wyżlic20.
Jako pierwsza w województwie lubelskim i nieliczna w kraju, wprowadziła do programu
edukacji tutoring21. Dzięki idei opiekuna osobistego szkoła może się pochwalić bardzo dobrymi
wynikami edukacyjnymi i wychowawczymi.
16

J. Jarosińska. Dom w chmurach. „Gość Lubelski” 2015 nr 5 s. IV-V.
R. Pastwa. Pełen profesjonalizm. „Gość Lubelski” 2015 nr 38 s. III.
18
R Pastwa. Na obcasach za Jezusem. „Gość Lubelski” 2015 nr 9 s. III.
19
R. Pastwa. Odrobinę można podzielić. „Gość Lubelski” 2015 nr 47 s. IV.
20
J. Jarosińska. Byłam nad, jestem obok. „Gość Lubelski”2015 nr 2 s. III.
21
Tutoring to metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna w rozwijaniu potencjału uczniów i studentów oraz
motywowaniu ich do samodzielnej pracy. Polega ona na regularnych spotkaniach z uczniem/studentem
(tutorialach), w ramach których podopieczni samodzielnie przygotowują eseje (lub inne zadania), które są
następnie omawiane z tutorem. Ta forma pracy niesie satysfakcję zarówno podopiecznym, jak i korzystającemu z
17
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Również w szkolnictwie wyższym Lublin może pochwalić się dobrą marką. We
wrześniowym numerze lubelskiego GN zamieszczony został wywiad z dr Ewą Rzeczkowską22 z
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, która została laureatką nagrody im. prof.
Tomasza Strzembosza w roku 2015. Ta prestiżowa nagroda jest przyznawana najlepszym
naukowcom, za wybitne publikacje.
Interesująca była obrona pracy magisterskiej w Muzeum Wsi Lubelskiej. Relacja z jej
przebiegu została zmieszczona w 31 numerze GN. Po raz pierwszy w Polsce, student Grzegorz
Antoszek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, bronił pracy magisterskiej
przygotowując rekonstrukcję historyczną wydarzeń z 1944 roku z okolic Lublina23. Do
przedsięwzięcia zostało zaangażowanych sześć grup rekonstrukcyjnych z całej Polski.
Zgromadzeni licznie widzowie byli nie tylko świadkami walk partyzantów polskich z Sowietami
i Niemcami, ale mogli też spróbować swoich sił w posługiwaniu się bronią. To wydarzenie
przyniosło medialny rozgłos naszemu regionowi porównywalny z rekonstrukcją bitwy pod
Grunwaldem.
Ostatnią grupą pasjonatów tworzących kulturę regionalną, którą omówimy, są artyści
ludowi promowani przez GN. Wśród nich wyróżnia się Wacław Kowalik z Końskowoli, który
buduje miniatury domów, wiosek i kościołów. Zdobył już wyróżnienia na wielu konkursach,
choć jak sam mówi, robi to z potrzeby serca, i żeby się nie zestarzeć nic nie robiąc24. Witold
Marcewicz25 jest twórcą najsłynniejszych pomników lubelskich, w tym orła na gmachu Poczty
Głównej w Lublinie. Za swoją działalność został uhonorowany tytułem Zasłużony dla Lublina,
choć jego prace są związane nie tylko z ziemią lubelską. W 1995 roku wygrał ogólnopolski
konkurs na pomnik „Pamięci Polaków i Polek deportowanych do prac niewolniczych w Trzeciej
Rzeszy”. W 1996 r. pomnik stanął na warszawskich Powązkach.
Kolejny artysta, opisywany w GN, tworzy w metalu. Tomasz Gomoła26 połączył dwie
pasje: kowalstwo i rycerstwo. W podlubelskiej Dąbrowicy, w pojezuickiej kuźni robi rycerskie
zbroje, w których rekonstruktorzy staczają pojedynki w Polsce i Europie. Dla upowszechnienia
ginącego zawodu T. Gomoła zorganizował w Dąbrowicy I Ogólnopolskie Spotkanie Kowali
połączone z turniejem rycerskim.
Choć Artura Kowalczyka trudno zaliczyć do artystów ludowych, to bez wątpienia pasja,
którą się zajmuje jest sztuką. Bohater artykułu Oko artysty, dokładność aptekarza wykonuje i
obrabia zdjęcia w tzw. technice szlachetnej27. Należy podkreślić, że nigdy z tego samego

niej nauczycielowi. Tutor (łac. opiekun) to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem ucznia lub studenta, trafnie
rozpoznać potencjał człowieka, z którym pracuje, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i
społecznego, uważnie podchodzić do wyników jego prac, zmotywować do długotrwałej współpracy i znajdować
w niej obopólną radość. http://tutoring. edu.pl/tutoring _definicja _innowacyjna_metoda,page,46 [dostęp:
19.04.2016 r.].
22
J. Jarosińska. Pomysł na idola. „Gość Lubelski” 2015 nr 39 s. III.
23
J. Jarosińska. Piątka w skansenie. „Gość Lubelski” 2015 nr 31 s. VI-VII.
24
R. Pastwa. Czas niszczy krucyfiks i mnie też nie oszczędza. „Gość Lubelski” 2015 nr 8 s. VI-VII.
25
J. Jarosińska. Od chrztu polski do zbrodni wołyńskiej. „Gość Lubelski” 2015 nr 50 s. IV-V.
26
J. Jarosińska. Średniowiecza czar. „Gość Lubelski” 2015 nr 40 s. IV-VI.
27
J. Jarosińska. Oko artysty, dokładność aptekarza. „Gość Lubelski” 2015 nr 12 s. III.
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negatywu nie otrzyma się dwóch identycznych zdjęć, a nakład pracy, by otrzymać jedno
zdjęcia jest kilkudniowy.
2. Sztuka czyli coś o filmie i teatrze przy muzyce
Z Lublinem i Lubelszczyzną wiąże się wiele wydarzeń z obszarów sztuki filmowej i
teatralnej. Samo miasto jest wdzięcznym plenerem dla wielu produkcji filmowych. Na
lubelskiej Starówce kręcono wiele scen serialu Czarne chmury. W filmie Chopin. Pragnienie
miłości, Lublin dublował Paryż. Niedawno zakończono część zdjęć do filmu Kamienie na
szaniec opowiadającym o walce polskiej młodzieży z niemieckim okupantem.
W wydarzeniach GN28 pojawiła się też informacja o kolejnym filmowym epizodzie
Lublina, tym razem za sprawą reżysera Filipa Bajona, który akcję filmu Panie Dulskie
umiejscowił w Lublinie. Zdjęcia kręcone były na lubelskim Rynku i na śródmiejskich uliczkach z
kamienicami, jako naturalną scenografią. O grze tercetu aktorskiego Janda-BohosiewiczOstaszewska było głośno nie tylko w regionalnych, ale również w ogólnopolskich mediach.
Jednak bezsprzecznie najbardziej lubelskim można nazwać film Carte Blanche w
reżyserii Jacka Lusińskiego. Fabuła filmu została oparta na prawdziwej historii tracącego wzrok
nauczyciela z lubelskiej szkoły średniej. „Lublin zagrał wreszcie Lublin” - pisze red. ks. R.
Pastwa29, relacjonując ogólnopolską premierę filmu, która miała miejsce w Lublinie.
Uczestniczyli w niej twórcy filmu z aktorskimi gwiazdami Andrzejem Chyrą - odtwórcą głównej
roli i Wojciechem Pszoniakiem. Film Carte Blanche jest laureatem Lubelskiego Funduszu
Filmowego, który dofinansował produkcję filmu kwotą 350 tysięcy złotych. Jak zapewnił
Grzegorz Linkowski, kierownik referatu Promocji Audiowizualnej, projekt wart był tych
pieniędzy i zapewne przyczyni się do promocji Lublina w Polsce i na świecie30. W tym samym
numerze zmieszczony jest też wywiad31 z reżyserem filmu, który 3,5 roku poznawał Lublin, by
w 30 dni nakręcić film.
Filmowy Lublin docenił także inny reżyser Wojciech Smarzowski. W Muzeum Wsi
Lubelskiej odnalazł idealny klimat do odtworzenia rzezi wołyńskiej z lat 40. XX wieku. Do filmu
Wołyń poszukiwano wielu statystów, robiąc kilka castingów, na które zjechali miłośnicy filmu z
całej Polski. O jednym z nich napisała red. Agnieszka Gieroba przybliżając czytelnikom genezę
rzezi wołyńskiej32.
Tak jak film, mocno obecny w rzeczywistości Lubelszczyzny jest teatr. Jednym z
najbardziej znanych na całym świecie jest Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika. Można
przypuszczać, że nie ma wśród znawców historii i sztuki teatralnej osoby, która nie słyszałaby
o tej instytucji. Nowatorskie podejście do aktora, uplastycznienie go i wpisanie w konstrukcje
scenograficzne, a przy tym dobrana lub skomponowana do sztuki muzyka tworzą
niepowtarzalne dzieło sztuki. Właśnie takie dzieło Czas kobiety przygotowane z okazji 70.

28

R. Pastwa. Bajon kręci w Lublinie. „Gość Lubelski” 2015 nr 7 s. II.
R.Pastwa. Spojrzysz na świat inaczej. „Gość Lubelski” 2015 nr 5 s.VI.
30
Tamże
31
R.Pastwa. Nie widzę inaczej. „Gość Lubelski” 2015 nr 5 s.VII.
32
A. Gieroba. Zamordowani dwa razy. „Gość Lubelski” 2015 nr 7 s. VII.
29
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urodzin Leszka Mądzika i 45-lecia jego pracy twórczej promuje GN33, pisząc na temat
spektaklu i prezentując refleksje twórcy. Magnesem przyciągającym widzów na sztukę, nie
tylko z województwa lubelskiego, jest postać mistrza Mądzika oraz odtwórczyni głównej roli
Anna Maria Jopek, wokalistki jazzowej.
W lipcowym numerze dodatku lubelskiego GN34 umieszczone jest zaproszenie do
udziału w projekcie teatralnym realizowanym przez Poławiaczy Pereł Improv Teatr Legendy
Dawnego Miasta. Propozycja ta ma zainteresować nie tylko mieszkańców miasta, a dotyczy
upowszechnienia wiadomości o niezwyczajnych mieszkańcach miasta i związanymi z nimi
legendami.
W październikowym numerze GN, w dziale wydarzeń zamieszczono informacje o
jubileuszowym 20. Przeglądzie Teatralnym «Konfrontacje». Jest to najstarszy lubelski
przegląd, na który zjeżdżają się zespoły i widzowie z całej Europy, by uczestniczyć w
awangardzie teatralnej35.
Trzecim elementem sztuki promowanej jest przez lubelskiego GN jest muzyka szeroko
rozumiana: poważna i rozrywkowa, świecka i religijna, w wykonaniu zespołów, chórów i
orkiestr. Typowym regionalnym wydarzeniem jest Cecylianka czyli Dni Muzyki Chrześcijańskiej
organizowanej przez Lubelskie Metropolitalne Seminarium Duchowne. O tym ważnym
wydarzeniu , które obchodzi już 33. edycję pisze red. A. Gieroba36 podkreślając, że od wieków
muzyka kościelna opowiadała historię zbawienia i stanowiła poruszającą modlitwę. Na
festiwal zapraszane są chóry i zespoły z całej archidiecezji lubelskiej.
W tym samym numerze jest też relacja z 15-lecia Chóru i Orkiestry Kameralnej
«Iubilaeum»37. Grupa została utworzona w celu uświetnienia pasterki w kościele lubelskich
pallotynów na Sławinku. Od tej pory rozsławia Lublin, dając koncerty w Polsce i za granicą.
Charyzmatyczny drygent i aranżer utworów na chór i orkiestrę - Tomasz Orkiszewski dobiera
repertuar tak, by zainteresować słuchaczy. Dlatego też chór śpiewa zabytki muzyki polskiej,
ale też utwory z muzyki współczesnej i rozrywkowej. W dorobku zespołu jest wiele wydanych
kaset, płyt CD, udział w programach telewizyjnych i radiowych.
Również chór, lecz tym razem dziecięcy Szczygiełki jest bohaterem artykułu w
kwietniowym numerze GN38. Jest to jedyny w Polsce dziecięcy chór śpiewający muzykę
dawną. Powstał on w 2. poł. lat 70. XX wieku w Poniatowej, dzięki pomysłowi Witolda i Danuty
Danielewicz. Na początku chór i orkiestra, ubrane w historyczne stroje, zachwycały słuchaczy
naszego regiony. Jednak już od lat koncertują w zamkach i pałacach na całym świecie,
promując Lubelszczyznę.
Wizytówką Lublina jest też, organizowany od 13 lat w święto Bożego Ciała Koncert
39
Chwały czyli połączenie muzyki z nabożeństwem i przedstawieniem teatralnym. Idea
33

R. Pastwa. Mistrz Mądzik. „Gość Lubelski” 2015 nr 40 s. II.
AG. Teatr na zamku. „Gość Lubelski” 2015 nr 28 s. I.
35
JJ. 20 lat Konfrontacji. „Gość Lubelski” 2015 nr 42 s. II.
36
AG. Nie umiesz się modlić to śpiewaj. „Gość Lubelski” 2015 nr 48 s. I.
37
J. Jarosińska. Maestro i jego drużyna. „Gość Lubelski” 2015 nr 48 s.VIII.
38
J. Jarosińska. Po łacinie i z dulcjanem w ręku. „Gość Lubelski” 2015 nr 16 s. IV-V.
39
A. Gieroba. Dadzą czadu dla Jezusa. „Gość Lubelski” 2015 nr 22 s. VI.
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pomysłodawcy ks. Mirosława Ładniaka przyjęła się i obok zaproszonych gwiazd, śpiewa ponad
stuosobowy chór tworzony specjalnie na tę okazję. Wielotysięczną publiczność koncertu
stanowią nie tylko mieszkańcy Lublina, ale przyjezdni z całej Polski. Na koncercie tym
wielokrotnie występował lubelska grupa Gospel Rain40, prowadzona przez Grzegorza Głucha.
Jest on założycielem i dyrygentem zespołu. Wedle jego słów założycielem grupy jest papież
Jan Paweł II, ponieważ po spotkaniu z nim podczas Światowych dni Młodzieży w Częstochowie
(1991 r.) powstał pomysł założenia grupy, która dziś jest zespołem, chórem i wspólnotą osób.
Do dziś grupa wydała pięć płyt i stanowi cenny „towar” eksportowy naszego regionu
zapraszając do swoich projektów znanych polskich artystów: Łukasza i Pawła Golców czy Kubę
Badacha.
Kolejny zespół muzyczny, którego można nazwać promotorem kultury regionalnej,
różni się znacznie od poprzedniego rodzajem wykonywanej muzyki i ubiorem. Choć w jednym
są zgodni – grają na chwałę Boga. Klerycy z Lubelskiego Metropolitalnego Seminarium
Duchownego jako pierwsi alumni w 300-letniej historii seminarium, nagrali i wydali płytę41.
Stworzony przez nich zespół Good God wydał w 2014 r. profesjonalnie nagraną płytą Drogi
ocalenia, z której utwór Przybądź Duchu Paraklecie, znalazł się na szczycie ogólnopolskiej listy
przebojów chrześcijańskich. Zespół zgłoszony został także do Koncertu Debiuty –
największego festiwalu muzyki chrześcijańskiej w Polsce promujących młodych twórców.
Promocja wytworów muzycznych naszej kultury regionalnej nie jest ukierowana tylko
na Polskę, ale stara się dotrzeć do odbiorców w Europie, czy jak w przypadków chóru
„Szczygiełki” w świecie. Przykładem takich działań jest Międzynarodowy Festiwal
Młodzieżowych Orkiestr Dętych42. Jego piąta edycja odbyła się w Puławach, Nałęczowie i
Kazimierzu. Założycielem festiwalu jest dyrektor Szkół Kształcenia Ustawicznego w Puławach,
Wiesława Smyrgały. Dziś festiwal gości orkiestry z całej Polski a także z Ukrainy i Białorusi.
3. Architektura i miejsca związane z wybitnymi Polakami
Trzeci nurt kultury regionalnej promowany na łamach lubelskiej edycji GN związany
jest z architekturą i miejscami, w których przebywały wybitne postacie polskiej literatury.
Lubelszczyzna ma wiele interesujących miejscowości, o czym wiedzą wszyscy, którzy
odwiedzili Kazimierz Dolny czy Nałęczów. Ale oprócz tych dwóch bardzo znanych
miejscowości region lubelski, z samym Lublinem43 włącznie, może zachwycić wieloma
miejscami, o których istnieniu wiedzą nieliczni. Stąd w GN cykl artykułów poświęconych
sakralnym zabytkom Powiśla Lubelskiego.
Piotrawin k. Opola Lubelskiego jest najstarsza parafią w diecezji lubelskiej, a w XVI
wieku kościół miał ważniejsze znaczenie niż krakowska Skałka. Z kaplicą stojącą obok kościoła
związana jest legenda o wskrzeszeniu przez biskupa Stanisława rycerza Piotra. Na to
wydarzenie powoływano się na soborze w Bazylei, kiedy tworzono naukę o nieśmiertelności

40

R. Pastwa. Spadnie „Ogień”. „Gość Lubelski” 2015 nr 35 s.VII.
J. Jarosińska. Reagge w sutannach. „Gość Lubelski” 2015 nr14 s.VIII.
42
AG. Orkiestr czar. „Gość Lubelski” 2015 nr 38 s. I.
43
JJ. Lublin jest piękny. „Gość Lubelski” 2015 nr16 s. I.
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dusz44. Kolejna miejscowością na szlaku są Klementowice45, gdzie podobno odpoczywał
Napoleon wracający z wyprawy do Rosji. Pierwszy, nieistniejący kościół pochodził w XV wieku,
zaś w obecny jest dziełem Tylmana, holenderskiego architekta, Dzięki takim publikacjom
czytelnicy mają okazję poznać „perełki” regionu, w którym mieszkają. Niezwykle ważne na
mapie diecezji lubelskiej są Kębło i Wąwolnica46. To pierwsze jest miejscem objawień Matki
Bożej, zaś drugie należy do najstarszych w Polsce miejsc kultu maryjnego. Cudowna figura
słynąca łaskami przyciąga co roku tysiące pielgrzymów nie tylko z Polski, którzy powierzają się
opiece Najświętszej Maryi Pannie aprosza ją o potrzebne łaski. O znaczeniu i wartości
historycznej oraz materialnej figury Matki Bożej Kębelskiej dobrze wiedzieli ci, którzy
próbowali ja ukraść. O tym zdarzeniu pisały media ogólnopolskie, zaś w GN został
zamieszczony wywiad z kustoszem sanktuarium ks. Jerzym Ważnym47. Oprócz informacji o
okolicznościach objawień, cudach za przyczyną Matki Bożej Kębelskiej, jest również
zaproszenie na największe uroczystości odpustowe w archidiecezji lubelskiej, z którymi
równać się tylko mogą uroczystości Matki Bożej Chełmskiej. Chełmska „górka” to drugie obok
Wąwolnicy miejsce szczególnego kultu Matki Bożej na Lubelszczyźnie. Porównywane do
bazyliki Sacre-Coeur w Paryżu ze względu na swe położenie i kolor elewacji, sanktuarium
Matki Bożej Chełmskiej należy do najstarszych sanktuarium maryjnych na wschodzie Polski48.
Tekst w GN stanowi zachętę do odwiedzenia Chełma i sanktuarium, a przy okazji innych
ciekawych miejsc w mieście i regionie. Do nich bezsprzecznie należy wspomniany wcześniej
Nałęczów. Miasto, z którym związane są nazwiska wybitnych Polaków: Bolesława Prusa,
Stefana Żeromskiego49, Stanisława Witkiewicza. Pierwszy spędziła tutaj 28 sezonów (18821910) lecząc swoje dolegliwości, drugi zamieszkał w Nałęczowie, by zarabiać na życie. Przeżył
tu tragedię utraty syna Adasia. W uzdrowisku powstała jedna z pierwszych jego nowel
„Siłaczka”. Każdy, kto przyjeżdża do Nałęczowa musi zetknąć się z wybitnymi mieszkańcami
Nałęczowa, choćby siadając przy Prusie na jego ławeczce przed pałacem Małachowskich.
Promując Nałęczów, jako miejsce życia i wypoczynku wybitnych ludzi literatury polskiej, GN
wspomina również rodzinę Witkiewiczów. Architekci: Stefan, Stanisław i Jan Witkiewicz
pozostawili po sobie w Nałęczowie i okolicach wiele projektów50. Do dziś możemy podziwiać
dom Żeromskiego zaprojektowany przez Jana Witkiewicza.
Obok architektury budowalnej na łamach GN promowana jest także architektura
krajobrazu. Wyraża się ona w artykułach opisujących szlaki historyczno-turystyczne biegnące
przez Lubelszczyznę. Jednym z nich jest szlak króla Jana III Sobieskiego51. W majowym
numerze red. A. Gieroba relacjonuje powrót do przeszłości Zawieprzyc, małej miejscowości,
gdzie bywał Jan III Sobieski, jako hetman koronny i jako władca. Raz w roku miejscowość
przenosi się do XVII wieku. Na zamek zajeżdża królewska para: Jan III Sobieski i Marysieńka,
44

J. Jarosińska. Wskrzeszony rycerz znów będzie przyciągał. „Gość Lubelski” 2015 nr 19 s.IV-V.
J. Jarosińska. Parafia pod lipami. „Gość Lubelski” 2015 nr 24 s.VII.
46
J. Jarosińska. Niebo jak w Fatimie. „Gość Lubelski” 2015 nr 21 s.VI.
47
R Pastwa. Pani Kębelska chce nas obudzić. „Gość Lubelski” 2015 nr 35 s. III
48
J. Jarosińska. Matka, która połączyła wielu. „Gość Lubelski” 2015 nr 36 s. IV-V.
49
A. Gieroba . Dwaj panowie w Nałęczowie.. „Gość Lubelski”2015 nr 34.s. IV-V.
50
A. Gieroba. Transakcja wiązana. „Gość Lubelski” 2015 nr 39 s.VI.
51
A. Gieroba. Jak to na dworze bywało. „Gość Lubelski” 2015 nr 22 s. IV-V.
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damy dworu, kawalerowie, a na podzamczu obóz rozbijają rycerze, szlachta, rzemieślnicy. Są
też legendy zamkowe. Dzięki takim relacjom jest szansa, że Zawieprzyce będą popularne
wśród turystów.
Innym szlakiem, równie atrakcyjnym, jest szlak rowerowy, który przebiega przez
Lubelszczyznę52. Prawie 2.000 kilometrów Wschodniego Szlaku Rowerowego «Green Velo»
ma zachęcić mieszkańców regionu do podróżowania na dwóch kółkach. Rowerowa autostrada
jak nazywa ten szlak Michał Wolny z Porozumienia Rowerowego jest idealna dla rodzin z
dziećmi, początkujących i zawansowanych rowerzystów. 350 kilometrów przez malownicze
tereny województwa lubelskiego, to świetny produkt turystyczny, który rozbudowuje ofertę
regiony w zakresie turystyki aktywnej53.
Przedstawiona analiza 52 numerów lubelskiej edycji Gościa Niedzielnego wydanych w
2015 r. miał na celu ukazanie działań promocyjnych na rzecz kultury materialnej i
niematerialnej regionu lubelskiego. Przyjęte trzy nurty: pasja ludzi regionów, sztuka-czyli o
filmie i teatrze przy muzyce oraz architektura i miejsca związane z wybitnymi Polakami są
autorską próbą usystematyzowania materiału badawczego. Zawarte w temacie referatu
zagadnienie nie zostały wyczerpane. Istnieją jeszcze inne nurty kultury regionalnej
promowane w lubelskim Gościu Niedzielnym wymagające opracowania, m.in. działalność
charytatywna, tradycje, zwyczaje, eventy religijne (np. orszak Trzech Króli, Ekstremalna Droga
Krzyżowa, Sercańskie Dni Młodych) czy edukacja. Stąd też temat pozostaje otwarty z uwagi na
treść, jak i okres badawczy. Ciekawym wydaje się, byłoby dokonanie również statystycznego
zestawienia wszystkich materiałów zawartych w lubelskiej wkładce Gościa Niedzielnego - jakie
wydarzenia, ile razy zagościły na łamach tego pisma w przeciągu 16 lat jego istnienia.
Na podstawie dokonanej analizy Gościa Lubelskiego na przestrzeni roku 2015 należy
stwierdzić, że region i kultura Lubelszczyzny jest przedmiotem promocji tego tygodnika.
Artykuły w nim zawarte dotyczą wydarzeń i miejsc, które z całą pewnością możemy zaliczyć do
kultury regionalnej, a w niektórych przypadkach do kultury narodowej. Autorzy artykułów –
relacji z wydarzeń czy wywiadów - w sposób interesujący i zrozumiały wskazują na wartości
dzieł istniejących i powstających w naszym regionie, jako istotny wkład w kulturę ogólną.
Zarazem ich teksty, napisane w przystępny sposób, stanowią zachętę do sprawdzenia na ile to
wszystko pokrywa się z rzeczywistością. Przysłowie chińskie mówi: „Nawet najdłuższa podróż
rozpoczyna się od pierwszego kroku”54. Po lekturze GN warto ten krok zrobić na
Lubelszczyźnie.

52

J. Jarosińska. Na dwóch kółkach w świat. „Gość Lubelski” 2015 nr 28 s.VIII.
Tamże; D. Lachowska, dyrektor Lubelskiej Regionalne Organizacji Turystycznej.
54
Ba. Przysłowia chińskie. W: https://pl.wikiquote.org/wiki/Przyslowia_chinskie [dostęp: 22.04.2016 r.].
53
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ABSTARKT
W dzisiejszych czasach promocja (reklama) jest podstawowym elementem sprzedaży,
Dotyczy to także kultury. Kultura narodowa promowana jest przez media ogólnopolskie.
Artykuł jest próba odpowiedzi na pytanie czy i w jakim stopniu media lokalne, w omawianym
temacie prasa katolicka, służą promocji kultury regionalnej i jakich obszarów jej działania
dotyczą.
SŁOWA KLUCZE
prasa, Gość Niedzielny, promocja, pasja, sztuka, film, teatr, muzyka, architektura.
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Łukasz Nycz

Co głosić, aby słuchali?
Analiza wyników badań dotycząca tematyki rekolekcji
przeprowadzonej wśród uczniów gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych uczestniczących w rekolekcjach zimowych
Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej
Organizatorzy i prowadzący rekolekcje, począwszy od szkolnych, poprzez te
organizowane w ramach inicjacji do sakramentu bierzmowania, a skończywszy na
prowadzonych cyklicznie przez ruchy i stowarzyszenia religijne, stają często wobec dylematu
doboru tematyki, która zainteresuje potencjalnych uczestników i zachęci ich do udziału.
Pewną propozycją rozwiązania takich dylematów jest przeprowadzenie ankiety dotyczącej
pytań i problemów, które interesują lub bezpośrednio dotykają potencjalnych uczestników
rekolekcji.
Niniejszy artykuł stanowi opis i komentarz do wyników ankiety przeprowadzonej
podczas dwóch turnusów rekolekcji zimowych (15-17 i 17-19 lutego 2016 r.) organizowanych
przez Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej w Ośrodku „Nadzieja” w
Wybrzeżu k. Dubiecka. W treści artykułu zostanie najpierw zaprezentowana metodologia
przeprowadzenia ankiety, następnie jej wyniki, podsumowanie zaś będą stanowiły wnioski
dotyczące problematyki przeprowadzonych rekolekcji.
1. Informacje wstępne dotyczące ankiety
ankiety
Analizowane ankiety rozwiązało łącznie 195 uczestników rekolekcji, w tym 112
gimnazjalistów i 83 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, co stanowi odpowiedni 57% i 43%
badanych. Wśród gimnazjalistów w badaniach uczestniczyło 88 dziewcząt i 24 chłopców, a
wśród uczniów szkół średnich 53 dziewczyny i 30 chłopców. W konsekwencji grupę
respondentów stanowiło 142 dziewczyny i 53 chłopców.
Respondenci wypełniali formularz ankietowy zawierający pytania zamknięte i otwarte
dotyczące tematów i zagadnień poruszanych podczas rekolekcji. Zagadnienia zostały
pogrupowane według klucza przykazania miłości Boga i bliźniego, a uczestnicy mogli spośród
wskazanych tematów zaznaczyć jednocześnie cztery. Respondenci mogli zaproponować swoje
własne propozycje tematów rekolekcji, lub poszczególnych konferencji.
Pierwszą grupę proponowanych tematów rekolekcji stanowiły zagadnienia dotyczące
Boga i Kościoła oraz relacji pomiędzy Bogiem, a człowiekiem: Skąd wiemy, że Bóg istnieje?;
Dlaczego Bóg, który jest dobry pozwala na tyle zła?; Dlaczego nie widzę Bożego działania w
moim życiu?; Jaki właściwie jest Bóg?; Co daje mi Kościół? Dlaczego warto wierzyć w Boga?;
Czym są i po co są sakramenty?; Dlaczego Bóg mnie kocha?; Czy rzeczywiście mnie kocha i
czemu tego nie doświadczam?; Skąd mam pewność, że Bóg wybaczy mi mój grzech?;
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Dlaczego muszę wierzyć?; Po co Kościół, księża, struktury, instytucja?; Egzorcyzmy; opętanie;
zniewolenie duchowe. Co czeka mnie po śmierci?; Która religia jest prawdziwa?; Dlaczego
Kościół zabrania współżycia przed ślubem?; Co zrobić aby modlitwa nie była nudna?; Po co
jest potrzebna spowiedź?; Jak się modlić?; Jak przeżywać Msze Świętą?; Po co właściwie są
rekolekcje?; Dlaczego mamy czytać Pismo Święte?; Jak czytać Pismo Święte?; Dlaczego Kościół
zachęca, aby nie pić alkoholu i nie palić papierosów przed 18 rokiem życia?; Czy Kościół ma
zawsze rację?; Dlaczego ludzie cierpią?; Dlaczego ja cierpię?; Nie wierzę, nie modlę się, nie
chodzę do Kościoła i jest mi z tym dobrze.
Kolejną grupę stanowiły zagadnienia podejmujące problematykę relacji pomiędzy
ludźmi: Dlaczego małżeństwo jest takie ważne, czy nie wystarczy, że ludzie się kochają?; Po
czym poznać prawdziwych przyjaciół?; Jak można zaufać drugiemu człowiekowi?; Dlaczego
ciągle mnie ograniczają?(dom, szkoła, kościół etc.); Jak kochać rodziców, którzy mnie
skrzywdzili?; Do kogo mogę zwrócić się kiedy mam jakiś problem?; Jak można dogadać się z
rodzicami?; Czy zawsze należy przebaczyć?; Na czym polega przebaczenie?; Po czym
rozpoznać prawdziwą miłość?; Jak być świadkiem wiary w szkole?; Jak rozwiązywać konflikty?;
Jak być bezpiecznym w internecie?
Trzecią ostatnią grupę stanowiły zagadnienia dotyczące relacji człowieka z samym sobą
i akceptacji siebie: Jak mam się zachować w obliczu mojej ciężkiej choroby, lub kogoś
bliskiego? Co mam zrobić, gdy odczuwam w sobie skłonności homoseksualne? Nie wierzę, że
moje życie może się zmienić - co robić? Jak podejmować ważne decyzje, aby nie popełniać
błędu? Co mam zrobić, gdy czuje się gorszy od innych? Jak poradzić sobie z własną
seksualnością (pornografia, masturbacja itp.)? Jak zaakceptować siebie? Jak pokonać
kompleksy? Jak można odnaleźć sens życia? Jestem uzależniony od telefonu, internetu - co
robić?
2. Prezentacja wyników ankiet
Największym zainteresowaniem wśród respondentów cieszył się temat egzorcyzmów,
zniewoleń duchowych i okultyzmu, na który wskazało 57 ankietowanych. Tylko dwa głosy
mniej miał temat dotyczący rozpoznania prawdziwej miłości. Na trzecim miejscu znalazło się
zagadnienie tego, co czeka człowieka po śmierci, które wybrało 37 uczestników rekolekcji.
Akceptację ponad trzydziestu osób zdobyły tematy: dlaczego skoro Bóg jest taki dobry
na świecie jest tyle zła, a także skąd wiemy, że Bóg istnieje. Spośród respondentów 15% było
zainteresowanych zagadnieniami takimi jak: po czym poznać prawdziwych przyjaciół oraz jak
podejmować decyzje, aby nie popełnić błędu. Poparciem 13% ankietowanych cieszyły się takie
problemy jak: dlaczego nie widzę Bożego działania w swoim życiu oraz jak czytać Pismo Święte
i jak odnaleźć sens życia. O jednej procent mniej wskazań miały tematy: która religia jest
prawdziwa?, co zrobić, aby modlitwa nie była nuda?, dlaczego ludzi cierpią?, dlaczego cierpię
ja, oraz jak zaakceptować siebie? Ponad dwudziestu uczestników było również
zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi przebaczenia, a także relacji z rodzicami przez
których zostali skrzywdzeni. Pozostałe tematy miały poniżej dwudziestu głosów.
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Pośród wskazanych samodzielnie przez ankietowanych tematów często pojawiały się
te dotyczące rozeznania swojego powołania, a także odkrycia woli Bożej w swoim życiu.
Pozostałe koncentrowały się wokół obrazu Boga i Jego działania w życiu człowieka, a także
relacji międzyludzkich. Ponadto często powracał temat sensu życia, szczególnie w obliczu
cierpienia i niepowodzeń życiowych. Uczestnicy rekolekcji pytali także, jak pogłębić swoją
wiarę, a także jak przetrwać kryzys wiary lub pomóc komuś przez niego przejść. Pojedyncze
pytania dotyczyły takich spraw jak: odpusty, skłonności homoseksualne, samookaleczenie,
sekty i inne religie oraz perspektywy wyjścia z nałogów i uzależnień.
3. O czym dziś chce słuchać młodzież?
Zaprezentowane wyniki ankiet wskazują, że młodzież gimnazjalna i szkół
ponadgimnazjalnych nie jest często przygotowana na bezpośrednią ewangelizację, gdyż w
dużej mierze traktuje religię jako relikt przeszłości i zbiór niepowiązanych z życiem prawd i
przystającej do ich problemów. Stąd też prowadzone rekolekcje wymagają szeroko pojętej
preewangelizacji, której celem jest rozbudzenie potrzeby duchowej u uczestników rekolekcji,
a także ukierunkowanie poszukiwania rozwiązania ich problemów w perspektywie wiary.
Dokonuje się to poprzez poszukiwanie prawdy o świecie i człowieku, interpretację osobistych
doświadczeń i uzasadnienie wiarygodności chrześcijaństwa i Kościoła Katolickiego1.
We wspomniany proces preewangelizacji wpisuje się poszukiwanie odpowiedzi na
pytanie o źródło coraz częstszych przypadków zniewoleń duchowych i manifestacji działań
złego ducha, które u młodych ludzi budzą fascynację i ciekawość. Podejmując ten temat
należy jednak pamiętać, jak zauważa to ks. Krzysztofa Kralka, że diabeł próbuje nas
skoncentrować na sobie po to, by odwrócić naszą uwagę od Boga. Chce pokazać swoją moc i
potęgę i wzbudza sobą zainteresowanie. To nie jest dobrze i trzeba się tego wystrzegać.
Ponadto to wyraz jego pychy, żeby wszystkie oczy były skierowane na niego, a także wielkie
kłamstwo, bo jego moc i siła są już pokonane. (…) szatan został pokonany, jego moc jest
zdruzgotana (…) Ciekawy jestem, czy oglądanie filmów i czytanie książek o egzorcyzmach
doprowadziło kogoś do nawrócenia? (…) Często takie rzeczy prowadzą do lęku i obawy, że
diabeł czai się wszędzie2. Stąd też omówienie wspomnianych zagadnień wymaga rozwagi i
głębokiego przemyślenia.
Podejmując z uczestnikami rekolekcji zagadnienia z zakresu demonologii i przejawów
działania szatana należy na samym początku odwołując się do Biblii i protologii uporządkować
pojęcia dotyczące Boga Stwórcy, a także szatana, wskazując na jego pochodzenie, a także
naturę3. Należy także wyraźnie zaznaczyć, że Jezus Chrystus zwyciężył już grzech, szatana i
śmierć, i jest On Zbawicielem wszystkich ludzi. Obecność zaś szatana w świecie i jego działania
jest wielką tajemnicą Boga, ale jednocześnie miara zła na świecie jest wyznaczona, a człowiek

1

P. Mąkosa. Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. Lublin 2009 s.
403-405.
2
Por. K. Kralka. Szkoła walki duchowej. Ząbki 2016 s. 150-151.
3
Por. S. Kulpaczyński. Demonologia w opinii wybranych grup katechizowanych. W: RTK LIII:2006 z. 6 s. 70-73.
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może pokonać pokusy szatańskie4. Jest to także przestrzeń do ukazania natury grzechu oraz
jego skutków w osobistym jak i społecznym życiu ludzi.
W toku rozważań o działaniu szatana nie można nie wspomnieć o elementach walki
duchowej. Stąd też prowadzący rekolekcje powinien nakreślić źródła zagrożeń duchowych tj.
zabobony, wróżby, horoskopy, magia, czary, bezbożność, ateizm, sekty itd. Oprócz tego
winien zwrócić uwagę na tematykę związaną z pokusami, a także rozeznawania działania
duchów opracowaną przez św. Ignacego. Przede wszystkim jednak powinien kształtować
wśród młodzieży pozytywny styl myślenia o mocy płynącej z wiary i miłości oraz Słowa
Bożego, modlitwy i sakramentów. Kształtując w ten sposób i bazując na biblijnych obrazach,
ideał człowieka roztropnego, posłusznego Bogu i mężnego w walce z szatanem5.
Wśród osobistych doświadczeń katechizowanych, które w świetle przeprowadzonych
badań mogą stać się punktem wyjścia prowadzonych rekolekcji, lub też ich części, są
zagadnienia dotyczące rozpoznania prawdziwej i autentycznej miłości. W tym kontekście
należy także wspomnieć o sygnalizowanej także przez ankietowanych potrzebie dotknięcia
tematów powiązanych z ludzką seksualnością.
Temat miłości oraz poszukiwanie jej ideału jest doskonałą okazją, aby wskazać na
jedyny ideał miłości, który przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie ukazał Jezus
Chrystus. Jego postawa wobec ludzi, których spotykał podczas swoje publicznej działalności,
wskazania, które pozostawił w swoim nauczaniu, a przede wszystkim ofiara z siebie jaką złożył
na drzewie krzyża ukazują bogactwo treści jaki mieści w sobie pojęcie miłości6. Jednocześnie
należy podjąć polemikę z wypaczonym często pojęciem miłości zapisanym w świadomości
młodzieży, które rodzi jednocześnie wiele pytań i wątpliwości. Najczęstsze z nich zbierał w
swoim artykule ks. Marek Dziewiecki, a wśród nich wymienia m.in.: dlaczego współżycie przed
ślubem jest grzechem; dlaczego sensem ludzkiej seksualności nie może być przyjemność; chyba
każdy ma prawo do kierowania się swoimi przekonaniami w serze seksualności; antykoncepcja
jest skuteczna, więc należy ją stosować...; czy być wolnym to robić co się chce i do niczego nie
zobowiązywać7. W tym kontekście nie można nie wspomnieć o problemach związanych z
ludzką seksualnością, z którymi często w wyniku seksualizacji przestrzeni społecznej, a także
łatwego dostępu to pornografii, zmaga się dziś młodzież. Pierwszym krokiem jest nazwanie po
imieniu tych problemów i jasnego określenia ich jako grzech8. W przepowiadaniu należy
jednak położyć główny akcent na ukazania źródeł problemów i formie walki z nimi, niż na
omawianiu ich szczegółów, które mogło by być gorszące, lub uzyskać efekt przeciwny,
wzbudzając niepotrzebną ciekawość.
Doświadczenie braku miłości wpływa na problem akceptacji siebie wśród młodzieży, a
także trudności w rozwiązywaniu problemów i pokonywania trudności życiowych oraz
odkryciu sensu życia. Odpowiedzi na swoje wątpliwości młodzi ludzie często zaczynają szukać
4

Por. Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Kraków 2005 s. 25-37.
Por. J. Kochel. Wychowanie do walki z szatanem przez katechezę. W: Egzorcyzmy w tradycji i życiu Kościoła.
Red. A. Żądło. Katowice 2007 s. 198-199.
6
Por. M. Braun-Gałkowska. Zaprosili także Jezusa. Lublin 2009 s. 49.
7
M. Dziewiecki. Typowe pytanai młodzieży na temat sfery seksualnej. „Katecheta” 47:2003 nr 12 s. 45-48.
8
Por. J. Bajda. Zafałszowany obraz człowieka. Pornografia. „Ethos” 6:1993 nr 4 s. 72-73.
5
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poza religią. Najczęściej w używkach, świecie wirtualnym, a także w praktykach magicznych.
Stąd też zadaniem rekolekcjonistów jak i katechetów staje się pomoc w kształtowaniu
dojrzałej osobowości w oparciu o wartości religijne. Praca ta powinna iść w kierunku pomocy
młodzieży w odkrywaniu i podtrzymywaniu własnej godności, wartości, pogłębieniu
znajomości siebie, a w tym także swoim mocnych i słabych stron. Wyraża się to w odkryciu
źródłem możliwych kryzysów, konfliktów, nieprzystosowania, a także potencjalności
podejmowanych działań. Poczucie niższości wiąże się także często z brakiem uporządkowanej
hierarchii wartości. Wartości bowiem stanowią czynnik motywujący do podejmowania decyzji,
funkcjonowania w społeczeństwie. Stąd też podejmowane rozważania powinny iść w kierunku
uściślenia i wyjaśnienia wartości, a także redukowania rozbieżności pomiędzy ich deklaracją, a
realizacją9.
Z omówioną tematyką miłości i seksualności związany jest także temat przebaczenia.
Podejmując formy oddziaływania wychowawczego w kierunku kształtowania potrzeby
przebaczenia należy zwrócić uwagę uczestników rekolekcji na osobiste doświadczenie
przebaczenia, które otrzymują w sakramencie pokuty, i do którego przekazania zostają w ten
sposób wezwani. Pomocą mogą być również przykłady świętych, błogosławionych, ale także
ludzi współczesnych, którzy przebaczyli swoim oprawcom i krzywdzicielom. Omawiając
tematykę przebaczenia należy jednocześnie wskazać, że przede wszystkim dotyka on osoby
pokrzywdzonej i to jej daje wolność od nienawiści, która niszczy wewnętrznie człowieka i nie
wymaga skruchy osoby, lub grupy osób przez które została skrzywdzona. Na koniec należy
zaznaczyć, że przebaczenie jest procesem ściśle powiązanym z sakramentem pokuty i
kierownictwem duchowym10.
Jak wynika z wyników badań okres młodości i dorastania to nie tylko czas pytania o
miłość, ale także o śmierć i ostateczny los człowieka. Zagadnienia te stanowią jedne z
elementów fundamentu światopoglądu młodego człowieka. Wątpliwości młodzieży dotyczą
już bowiem nie tylko losu najbliższych, ale także ich samych. Jednocześnie prezentacja
zagadnień eschatologicznych jest trudna ze względu na język, a także obrazy, które służą do
ukazania tej nieuchwytnej rzeczywistości. Do podstawowych problemów w tej materii należy
zarzut mityczności prezentowanych treści, a także wieloznaczność pojęć.
Wspomniane trudności widać wyraźnie na przykładzie zagadnienia sądu, który czeka
człowieka po śmierci. Tematyka sądu z jednej strony dotyka wielu wymiarów życia człowieka
począwszy od pytania o ostateczne konsekwencje postępowania i odpowiedzialność
człowieka, po pojęcie obrazu Boga, z którym człowiek spotyka się na końcu życia. Z drugiej zaś
strony pojęcie sądu wywołuje raczej negatywne skojarzenia tj. wina, oskarżenie, potrzebę
obrony czy też oddanie swego losu w obce ręce. Świadomość ta pogłębia się wraz z
świadomością postawienia przed sądem przez siłę zewnętrzną. Stąd też przed katechetą, lub
prowadzącym rekolekcje staje trudne zadanie kształtowania świadomości adresatów
9

Por. S. Bukalski. Psychologiczna sylwetka współczesnej polskiej młodzieży w kontekście optymalizacji działań
katechetycznych. W: Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki. Red. A. Offmański.
Szczecin 2008 s. 64-66.
10
T. Panuś. Jak w katechezie uczy się dzieci i młodzież przebaczania? W: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie.
Red. R. Kuligowski, T. Panuś. Kraków 2008 s. 108-112.
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wskazując przede wszystkim iż sąd szczegółowy nie ogranicza się jedynie do
odpowiedzialności za to co złe w życiu człowieka, a także wysłuchania mowy oskarżycielskiej,
ale dotyka całości życia człowieka, we wszystkich jego wymiarach i aspektach. W tym
kontekście ważne jest samo podejście do zagadnienia śmierci, której nie można utożsamiać z
karą za grzechy, ale ukazywać jako mement, w którym człowiek osiąga swoją pełnię i spotyka
się ze swoim Zbawicielem. W tym kontekście sąd jest momentem, w którym człowiek
dokonuje podsumowania całego swojego życia zarówno jego aspektu negatywnego jak i
pozytywnego. Taka perspektywa ukazuje, że nie tyle nie istnieje gotowy wyrok, ale tak na
prawdę to człowiek sam dokonuje sądu nad swoim życiem. Odbywa on się w obecności Boga,
ale nie wynika bezpośrednio z Jego działania. Człowiek sam dochodzi do prawdy i widzi w jaki
sposób jego czyny zdeterminowały jego wieczność. Takie podejście kwestionuje obraz Boga,
który nastaje na szczęście człowieka, a także ukazuje odpowiedzialność człowieka za swoje
życie11.
Perspektywa życia jest więc źródłem nadziei i kieruje nasze myślenie ku przyszłości z
jednoczesnym założeniem, że życie wieczne zaczyna się w teraźniejszości. Skoro wieczność
człowieka będzie taka jak jego ziemska historia życia, tematyka związana z ludzką eschatologią
stanowi przestrzeń do podejmowania tematyki nawrócenia i podejmowania życia zgodnie z
Bożym planem i zamysłem. Z drugiej zaś strony jest to także okazja do głoszenia prawdy o
nagrody szczególne, w obliczu niedocenienia swoich dobrych czynów podczas ziemskiego
życia, czy też rzeczywistości cierpienia. Kształtowanie świadomości kresu życia ludzkiego jest
okazją do dojrzewania młodego człowieka i rozwoju jego osobowości. Perspektywa wieczności
nie prowadzi do odrzucenia świata, ale przyjęcia go i takiego przeżycia by stało się drogą do
życia wiecznego12.
Wśród tematów, które pojawiły się w wypowiedziach respondentów należy zwrócić
uwagę na jeszcze jeden istotny wymiar preewangelizacji, jakim oprócz wrażliwości na wartości
religijne, jest także apologia, która ma na celu usunięcie uprzedzeń do chrześcijaństwa i
Kościoła. Celem takiego przepowiadania jest przekonanie młodzieży otwartej na działanie
Boga, że może Go znaleźć w kościele Katolickim. Na tym etapie preewangelizacji staje przed
rekolekcjonistą zadanie ukazania wiarygodności chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego jako
drogi do zbawienia. W młodych ludziach należy kształtować nie tylko potrzebę wyboru
chrześcijaństwa, ale także zdolność do uzasadnienia swojego wyboru, obrony go i pozostania
mu wiernym13. W treść przepowiadania apologetycznego wpisują się takie zagadnienia jak
wiarygodność Chrystusa i Jego nauki, dowody na istnienie Boga, a także historycznej
wiarygodności Kościoła jako instytucji.
***
Dzisiaj kiedy człowieka zalewa codziennie morze komunikatów i wiadomości, dokonuje
on ich selekcji według prostego schematu - czy jest to mi potrzebne, czy też nie, lub czy coś
mnie osobiście dotyczy, czy też nie. W owe morze komunikatów wpisują się także informacje
11

Por. A. Dańczak. Temat sądu po śmierci w katechezie młodzieży. „Katecheta” 11:2003 nr 11 s. 3-5.
Por. P. Górlaczyk. Jak żyć i po co żyć? „Communio” 23:2003 nr 5 s. 127-130.
13
P. Mąkosa. Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. Lublin 2009 s.
433-434.
12
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dotyczące organizowanych rekolekcji, stąd też kluczowym elementem decydującym o
zainteresowaniu nimi potencjalnych uczestników jest ich tematyka. Aby wzbudzić
zainteresowanie młodzieży rekolekcjami potrzeba najpierw poznać ich potrzeby, problemy, z
którymi się zmaga i pytania, które sobie zadaje. Dopiero wtedy można dokonać wyboru
tematyki prowadzonych rekolekcji.
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Abstrakt: W artykule Jak głosić, aby słuchali? zostały zaprezentowane wyniki ankiety
przeprowadzonej wśród uczestników zimowych rekolekcji organizowanych przez Ruch
Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej. Autor artykułu dokonał szczegółowego
analizy wyników ankiety, a także szeroko omówił najpopularniejsze wśród respondentów
tematy i zagadnienia rekolekcji, a wśród nich temat egzorcyzmów, miłości i jej zagrożeń oraz
losu człowieka po śmierci i potrzeby apologii wiary. Artykuł może stanowić inspirację dla
katechetów jak i prowadzących rekolekcje poszukujących tej tematyki.
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Alicja Rut Rutowicz

Od Cygana do Roma.
Roma.
Rom or Gypsy?

Społeczność etniczno-narodowa nie jest statyczną jednością, podlega bowiem
ustawicznym zmianom w wyniku oddziaływania różnorodnych czynników egzogenicznych i
endogenicznych. Naród romski, mimo braku swego terytorium, podobnie jak inne grupy
etniczne doświadcza zmian zachodzących w Polsce i w Europie, zmian związanych z procesami
globalizacji. Czynniki zewnętrzne wpływają na zmianę dotychczasowego modelu romskiej
tożsamości etnicznej. Są to czynniki o charakterze politycznym, strukturalnym oraz
gospodarczym.
W historii socjologii były koncepcje sprowadzające społeczeństwo do jednej klarownie
ustalonej całości, składającej się z osobników jako detali, niezmiernie skomplikowanej, która
zmuszała badacza do wnikliwych długoterminowych badań, pozwalającej bez trudności
szczegółowo ukazać się obserwatorowi, podobnie, jak jest dla niego widoczna fauna i flora,
jednak nie tak jaskrawo zauważalna od razu1. Florian Znaniecki upraszcza tę definicję ,,(…) idąc
po linii najmniejszego oporu, większość socjologów utożsamia «społeczeństwo» z grupą
terytorialną, czyli z państwem. Ale państwo jest tylko jedną z grup, do których należą
mieszkańcy terytorium państwowego”2. W rzeczywistości społecznej istnieją różnorodne i
odrębne grupy społeczne, które skupiają w sobie jednostki jako członków danej społeczności
tworząc szczepy, plemiona, rodziny, narody, kościoły, związki zawodowe, stowarzyszenia,
towarzystwa celowe itd., nie mające natury grup terytorialnych choć de facto mogą
przebywać na konkretnym obszarze, a nawet po nim wędrować.
Termin „tożsamość” ma na terenie nauk społecznych mocno ugruntowaną pozycję.
Zagadnieniem tożsamości narodowej zajmuje się kilka dyscyplin naukowych. Zarówno
socjologowie, historycy, kulturoznawcy jak i psychologowie, etnografowie czy antropolodzy
społeczni czynią z niej swój przedmiot badań.
Określenia tożsamości dokonuje Zbigniew Bokszański formułując pogląd iż ,,w
perspektywie normatywnej jest równoznaczna z istotą człowieka, bądź jego takim
ukształtowaniem, w którym realizuje się sens jego egzystencji, a socjologowie podejmujący
starania opisania problemu tożsamości deskryptywnie czyli opisowo, używają do tego różnych
środków oraz metodologii”3. Edmund Wnuk – Lipiński zaznacza, że ,,tożsamość narodowa to
definiowanie i interpretowanie siebie w kategoriach większej wspólności, która ma cechy

1

F. Znaniecki. Socjologia wychowania. Tom 1 Wychowujące społeczeństw. Tom 2 Urabianie osoby wychowanka.
Warszawa 2001 s. 37.
2
Tamże.
3
Z. Bokszański. Tożsamości zbiorowe. Wydawnictw Naukowe PWN. Warszawa 2005 s. 31-33.
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narodu”4. Naród ten może być pojmowany jako wspólnota polityczna, kulturowa i wreszcie:
etniczna. Tożsamość etniczna podobnie jak kulturowa nie potrzebuje państwa, aby istnieć i
trwać”5.
Samuel Huntington uważa, że ,,tożsamość jest samoświadomością jednostki lub grupy.
Jest konsekwencją wiedzy, a właściwie przekonania, że takowa jednostka bądź grupa posiada
cechy, które odróżniają ją od innych”6. Tożsamość kreowana jest z własnej woli lub w wyniku
różnego rodzaju uwarunkowań, zachęt a nawet nacisków. W wyniku zdecydowanych
interakcji społecznych tożsamość zostaje zdeklarowana przez jej posiadacza, zatem w
zasadniczej kwestii tożsamość splata się z pojęciem grupy. W procesie socjalizacji, w nurcie
uczenia się człowiek emancypuje jako istota społeczna, staje się jednostką przynależną do
określonej wspólnoty, reprezentantem określonej kultury wyrabiając swoją osobowość i
definiuje własną tożsamość7.
1.
Przybycie Romów do Europy
Zapis greckiego mnicha z monasteru znajdującego się na górze Athos z 1100 roku
uważany jest za pierwszą informację o pojawieniu się ludzi, których nazwał Asincan8.
Przytoczonych w niniejszym zapisie ludzi dziś utożsamia się z Romami. Obecność na Półwyspie
Peloponeskim potwierdzająca istnienie feudum Acinganorum, w 1386 roku daje ludziom tam
zamieszkującym nazwę Cyganie. Z tego terminu wywodzi się polski Cygan, niemiecki Zigeuner,
włoski Zingaro, czeski Cikan9. Jerzy Ficowski w swoich dociekaniach doszedł do niniejszej
konkluzji iż ,,egzotyczni przybysze do Europy zjawili się niespodziewanie, zaskoczyli swoim
pojawieniem się i władzę, i społeczeństwo, do których nadciągały pierwsze tabory. Szli od
południo – wschodu ku północnemu zachodowi”10. Szlak ich wędrówki prowadził z Indii przez
Persję do Grecji i Bizancjum doskonale wpisując się w panujący w średniowiecznej Europie
ówczesny porządek społeczny. Zgodnie z tezą Lecha Mroza ,,wiedza jaką dziś dysponujemy,
pozwala stwierdzić, że mniej więcej od połowy XIV wieku słowo «Cygan» określa zarówno
wędrowców, żyjących zwykle w szałasach (głównie w Wołoszczyźnie i Bizancjum), jak i osoby
osiadłe w miastach, trudniące się handlem, rzemiosłem”11. Dociekania skąd pochodzą
,,wieczni wędrowcy” nie przyniosły oczekiwanego rezultatu ponieważ sami Cyganie tego nie
wiedzieli, gdyż swoją pamięcią historyczną ograniczeni byli w przekazie ustnym do jednego
pokolenia. Odpowiedz znaleziono dopiero w XVII wieku na podstawie studiów językowo –
porównawczych, zestawiając język Romów z językami Indii. Ustalono, że język Cyganów
wywodzi się z indoaryjskiej grupy języków nowoindyjskich, a zatem miejscem ich pochodzenia
są Indie.
4

E. Wnuk-Lipiński. Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwa narodowe. Znak. Kraków 2005 215218.
5
Tamże.
6
S. Huntington. Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej. Znak. Kraków 2007 s. 32.
7
B. Szadzka. Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008 s. 141-143.
8
L. Mróz. Cyganie. Książka i Wiedza. Warszawa 1971 s. 173.
9
J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1985 s. 11-18.
10
Tamże.
11
L. Mróz. Dzieje Cyganów – Romów w Rzeczpospolitej XV-XIII wiek. Warszawa 2001 s. 54.
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Obecnie rozwój nowych technologii badań genetycznych pozwolił na dokonanie badań
i przeanalizowanie historii Romów, około 11 milionowej europejskiej społeczności, która do
tej pory nie została zbadana. Hiszpański naukowiec Dawid Comas12 z Instytutu Biologii
Ewolucyjnej przeprowadził badania DNA na terenie Europy, które przyczyniły się do
potwierdzenia teorii o pochodzeniu Romów z Indii.
Pierwsze zapiski o obecności Romów w Polsce sięgają XV wieku. W 1428 roku
zaznaczono w dokumentach obecność chłopa o nazwisku Cygan na południu Polski, co
przemawia za faktem, iż ,,pielgrzymi” przywędrowali na nasze polskie ziemie wcześniej13.
Przebywający współcześnie w Polsce indyjscy przybysze podzieleni są na cztery główne
plemiona, które zachowują swoją odrębność dialektalną, tradycję, sposób życia: Polscy
Cyganie nizinni – Polska Roma, którzy są już tubylcami, bowiem od wieków wędrowali po
terytorium Polski, Polscy Cyganie wyżynni – Bergitka Roma (górscy Cyganie) prowadzący
osiadły tryb życia na południu Polski, Kełderasze – kotlarze trudniący się w przeszłości
wyrobem kotłów, Lowarzy – koniarze, ich głównym zajęciem był handel końmi14.
Prześladowania
2.
Teocentryczne i feudalne reguły życia, które w Średniowieczu określały stanowisko
człowieka wobec Boga i innych ludzi, traciły swoją moc obowiązywania w Europie naszych
czasów, nie przystawały już do reguł życia w Europie ery dotychczasowej. Nastąpił czas, w
którym zmieniło się nastawienie do przedstawicieli pielgrzymującego ,,wędrownego ludu”.
Zaczęto traktować ich podejrzliwie, a nawet piętnować i posądzać o pogaństwo:
,,Przeganiani z miasta do miasta, wyganiani z krain, stawiali się coraz bardziej ludźmi z
marginesu, bez możliwości legalnego istnienia. Nasilająca się niechęć do obcych, do
innowierców, szalejąca inkwizycja, stwarzały atmosferę, w której Cyganie jawili się jako
element groźny, odpychający, wrogi, którego należało się pozbyć. Niechęć i represje stawiały
Cyganów w sytuacji coraz bardziej beznadziejnych wyrzutków, skazanych na życie poza
prawem. Ich pojawienie się gdziekolwiek spotykało się z oskarżeniem co najmniej o kradzież. Z
tej opinii o Cyganach niejednokrotnie korzystali rozmaici rabusie, na ich konto popełniając
rozboje. Tak czy tak, Cygan bywał oskarżony. By więc żyć, teraz już należało już tylko kraść. Za
to zaś groziła kara, wypędzenie, śmierć. By przeżyć należało więc radować i nie dać się złapać.
Uciekać nie było już gdzie, a trzeba było jakoś żyć… więc kraść”15.
Współcześnie istnieje nadal ten ,,problem”. Jedna z uczestniczek badań tak
zilustrowała16
„pamiętam taką sytuację, że dziewczyna kradła dla nauczycielki pieniądze powiedzieli
na mnie, bo ja byłam Romką, w klasie obszukali mnie (…) wszystko (…) i powiedzieli dla taty, to
było bardzo przykre wtedy, no to było przykre, to tyle (…) w szkole tylko (…) bo też właśnie
12

D. Comas. Reconstructing the Population History of European Romani from Genome-wide Data,
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(12)01260-2 [dostęp: 01.07.2015].
13
J. Ficowski s. 17.
14
Tamże s. 152.
15
A. Bartosz. Nie bój się Cygana. Pogranicze, Sejny 1994 s. 20.
16
W przytaczanych fragmentach wywiadów zachowano oryginalny zapis brzmienia wypowiedzi Romów.
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było, takie coś, że właśnie też tam jednemu chłopakowi ukradli pieniądze i powiedzieli na
niego (mojego syna) i nauczycielka powiedziała, ten powiedział, że to on, a nauczycielka mówi
nieprawda, on ci tego w życiu by nie zrobił, bo on ma, jemu mama daje i on by ci tego nie
zrobił, kto jak kto, ale nie on. Moje dzieci to w szkole naprawdę (…) pani dyrektor i w ogóle, no
i tak, że przyszedł, nie przyszli nawet rodzice tego chłopaka tylko przyszedł dziadek i ja byłam i
właśnie przeprosili mnie, przeprosili mnie, mojego syna… rodzice się wstydzili, nie przyszli”17.
Edward Dębicki przedstawia stanowisko Cyganów wobec prześladowań ,,bywały różne
przykre zdarzenia, ale byliśmy przyzwyczajeni, bo spotykało nas to na każdym kroku.
Traktowaliśmy to jak regułę, że musi tak być”18. Stan permanentnego zagrożenia w jakim
znajdowała się romska społeczność przez wieki przyczyniał się do coraz większego ostracyzmu
wobec społeczeństwa większościowego, Rom izolował się od nie – Roma.
,,Prześladowania Romów pokazują,̨ że do masowej zbrodni może dojść ́ również̇ w
wyniku luźno skoordynowanej lub wręcz czasami niespójnej interakcji działań́ w różnych
obszarach rzeczywistości (prawo, medycyna, polityka społeczna, ekonomia) i na rożnych
szczeblach administracyjnych: od przywódców państwa do urzędników miejskich,
dzielnicowych policjantów i lekarzy w przychodniach zdrowia”19 .
Otaczająca większość bardzo często wywołuje poczucie zagrożenia u mniejszości
etnicznej. Jest to stan normalny, bowiem nieustannie istnieje zagrożenie asymilacji przez
otaczającą większość.
,,Zagrożenie zwykłe dotyczy różnych nieformalnych presji i dotyczy głównie spraw
kultury obyczajowej, języka, tradycji itp. Zagrożenie średnie, obok zagrożeń typowych dla
zagrożenia zwykłego, dodaje ich formalizację i instytucjonalizację, np. w tej postaci, że jako
narzędzie presji na mniejszość wprowadza aparat państwowego przymusu, co oczywiście
prowadzi na przykład do zagrożenia postaw ekonomicznych istnienia mniejszości, a realizuje
się poprzez odmowę do prawa własnej religii, szkolnictwa oraz przez przesiedlenia dużych
grup. Zagrożenie ekstremalne to zagrożenie biologiczne egzystencji ludzi, którzy do
mniejszości są zaliczani albo deklarują z nią związek ”.20
3.
Zagłada
Okres II wojny światowej był czasem, w którym z wyjątkową stanowczością
dokonywano masowego wyniszczenia Cyganów, co przyczyniło się do znacznego zmniejszenia
stanu ich liczebności :
,,(…) hitlerowcy uznali Romów za bezwartościowych rasowo i przeprowadzili
zorganizowaną akcję mordowania osób tej narodowości. Polityka władz niemieckich na
ziemiach okupowanych wobec poszczególnych grup romskich była jednak zróżnicowana.
17

Wywiad nr 2.
E. Dębicki, Nade mną tylko niebo. ,,Dialog-Pheniben” 2014 nr 15 s. 95.
19
S. Kapralski. Zagłada Romów w czasie II wojny światowej, jako problem badawczy i jako element romskiej
polityki tożsamości. ,,Studia Romologica” 2010 nr 3 s. 12.
L. Mróz. Cyganie. Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
2010 s. 12.
20
W. Sitek (red.). Mniejszość w warunkach zagrożenia. Pamiętnik Łemków. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
1996 s. 13.
18
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Romowie należący do Polskiej Romy byli mordowani od razu po schwytaniu, natomiast
członkowie Bergitki Roma najczęściej umieszczani w gettach lub obozach koncentracyjnych.
Zdaniem historyków w ciągu II wojny światowej wymordowanych zostało od 300 do 500 tys.
Romów europejskich”21.
,,(...) losy Romów nie zostały zbyt dobrze udokumentowane przez sprawców ich
prześladowań́. Nie mamy wiec do dyspozycji bogatych materiałów archiwalnych, które
ujawniłyby całą skalę zbrodni popełnionych na Romach, a te, które są ̨ dostępne, są ̨ bardzo
rozproszone. Rzecz w tym, że nieco odmienna była w tym przypadku sama „technologia
zbrodni”: tylko cześć ́ wymordowanych Romów zginęła w obozach zagłady, większość ́
natomiast padła oﬁarą masowych egzekucji dokonywanych w całej okupowanej Europie przez
rozmaite jednostki (od oddziałów Einsatzgruppen po żandarmerię i lokalną policję), a także
nieludzkich warunków panujących w obozach koncentracyjnych i obozach pracy. Zbrodnie na
Romach były też daleko bardziej „zdecentralizowane” w tym sensie, że odpowiadały za nie
rożne agendy nazistowskiego aparatu przemocy, armii, policji i administracji, a także dlatego,
że daleko większą ̨ rolę niż̇ w przypadku zbrodni popełnianych na Żydach – odegrali w nich
sojusznicy hitlerowskich Niemiec”22.
Przebywający w Zigeunerlager – obozach koncentracyjnych Romowie przebywali
razem ze swoimi rodzinami, nie byli rozdzielani, byli razem i razem ginęli w Oświęcimiu, Łodzi,
Majdanku, Treblince i Bełżcu. Bardzo wielu Romów zginęło w małych egzekucjach na terenach
okupowanych. Jerzy Ficowski w trakcie badań wśród romskiej społeczności w okresie
powojennym zaznacza ,,moi cygańscy współtowarzysze mieli jeszcze w świeżej pamięci lata
okupacji, czas gdy jak tropiona zwierzyna wystrzeliwani byli w wołyńskich lasach”23.
4.
Wędrówki – tabory
Po wojnie wielu ocalałych z pogromu Romów wróciło do wędrownego trybu życia na
stare szlaki swoich wędrówek i do tradycyjnych zajęć.
,,(…) w naszym taborze było około dwadzieścia wagonów (…) my jeździliśmy tak:
Krasnystaw, Chełm, Zamość, Biłgoraj, Hrubieszów, Włodawa, w Lubelszczyźnie my jeździliśmy.
Jesteśmy Cyganami lubelskimi, polskimi. Bo my rodziliśmy się tutaj, ojcowie, matki. Ja
urodziłem się w Wąwolnicy, znów moja mama pochodziła z Tomaszów Lubelski, ojciec, mama.
My żeniliśmy się w Polskiej Romie”24.
Tak wyglądała rzeczywistość widziana oczami samych Romów:
„Tak oczywiście, proszę Panią naprawdę bo człowiek jeżeli nie zna biedę, nie zna
głodu, nie współczuje temu, który nie ma tego kawałek chleba i ja podkreślam cały czas proszę

21

I. Filipiak, Kwestia romska w polskiej polityce okresu transformacji [w:] Kwestia romska w polityce Europy
środkowej i Wschodniej, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2011, s. 29.
22
S. Kapralski, Zagłada Romów w czasie II wojny światowej, jako problem badawczy i jako element romskiej
polityki tożsamości. ,,Studia Romologica” 2010 nr 3 s.12.
23
J. Ficowski, Demony cudzego strachu, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986, s. 13.
24
Wywiad nr 4.
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Panią nie wstydzę się tego powiedzieć ja nie raz, nie sto razy, nie tysiąc razy płakałem z głodu
za kawałek suchego chleba jak myśmy wędrowali”25.
W 1964 roku został wydany zakaz wędrowania. Rząd polski zmusza do zatrzymania
Romów i rozpoczęcia osiadłego trybu życia. Została przerwana wielowiekowa tradycja
wędrowania. Rozpoczyna się nowa era w dziejach tej nacji. Tadeusz Paleczny przekonuje, że
,,tożsamości nie można bowiem się pozbyć, wyrzucić, można ja jedynie zmodyfikować,
uzupełnić, zmienić, ewentualnie zamienić na inną. Ostatnia strategia wydaje się być nierealna,
przynajmniej w ramach jednego pokolenia”26.
Kultura Romów
5.
Organizacja społeczna Romów jest tradycyjnym modelem, który opiera się na
autorytecie starszych i podziale płci. Strażnikami tradycji jest starszyzna romska pełniąca
funkcję wychowawców, mistrzów, a jednocześnie sędziów i rodziny. Podstawową wartością w
tej wspólnocie, mającej status mniejszości narodowej, wyznaczanej przez swoisty kodeks
Romanipen jest szacunek dla starszych. Romanipen, to system aksjologiczno-normatywny
identyfikujący każdego Roma i Romni. Starszyzna w większości pamiętająca czasy wędrujących
taborów, dumna ze swojej romskości wyznacza nowe niepisane zakazy i nakazy obowiązujące
członków narodu romskiego zamieszkującego treny Polski. Proces przemian jest nieuchronny,
rzeczywistość społeczna zmienia także samych Romów, ale to co jest istotą romskości zostaje
niezmienione. Rozbicie na romanipen – gadźipen, te dwie różnorodne rzeczywistości
społecznego życia, które w czasach PRL nie były uwzględniane. To skazywało wiele inicjatyw
strategicznych na niepowodzenie27 . Na zjeździe Romano Celo 20 marca 2014 roku Szero Rom
wyraża zgodę na przeprowadzanie badań socjologicznych w szczepie Polska Roma. Jest to
wyrazem otwarcia się tej społeczności na posiadanie udokumentowanego opisu w
kategoriach socjologicznych współczesnej sytuacji Romów.

Zdjęcie: Henryk Nudziu Kozłowski
Szero Rom wyraża zgodę na
prowadzenie badań naukowych w
obrębie przedstawicieli szczepu
Polska Roma – Nowy Dwór
Mazowiecki 20.03.2014. (Fot. Alicja
Rut Rutowicz)

25

Wywiad nr 2.
T. Paleczny. Socjologia Tożsamości. ,,Rejony Humanistyki” nr 1. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008 s. 55.
27
E. Nowicka, M. Witkowski. Nowe możliwości-stare problemy. Przemiany w polityce wobec Romów po 1989 roku
i ich społeczne konsekwencje.,,Studia Romologica” 2013 nr 6 s. 100-101.
26
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Jaka jest romska kultura? Na poziomie indywidualnych kontaktów kojarzona jest z
tańcem i śpiewem, jednak ma ona także wpływ na polską kinematografię czego dowodem jest
film o najbardziej znanej romskiej poetce jaką jest Bronisława Wajs ,,Papusza”. Natomiast w
świecie najbardziej znanym przedstawicielem tego gatunku sztuki jest Charlie Chaplin.
Malarstwo – to światowej sławy Edward Majewski zwany ,,Van Goghiem” XX i XXI wieku. W
literaturze znajdziemy wiele wątków o tematyce romskiej. Rzeźba ma swojego znanego
przedstawiciela Romów w osobie Karola Parno Gierlińskiego. Thomas Acton wypowiada się o
twórczość romskich artystów:
,,Artyści nie szukają kompromisów i prowadzącą negocjacje awangardą związków
społecznych, lecz publicznym medium torującym drogę do serc ich własnych społeczności,
tradycją, która wyzwoliła się z więzów reakcyjnej ideologii tradycjonalizmu. Artyści mierzą się
ze stereotypami w zupełnie inny sposób niż politycy, nie sprzeciwiają się im, lecz przekraczając
ich granice”28.
Dochodzimy do pewnego paradoksu, który zauważa Vesselin Popov bowiem ,,słowo
Cygan” Gypsy w języku angielskim postrzegane jest jako neutralne, nieposiadające
negatywnego
nacechowania,
jakie
mają
jego
odpowiedniki
w
krajach
29
nieangielskojęzycznych” . Wyjaśniając ten paradoks odwołuje się do romskich muzyków,
którzy wywodząc się z programów sektora pozarządowego, na scenach świata zbudowali
pozytywny wizerunek ,,cygańskiej muzyki”30. Chociaż w sferze publicznej konsekwentnie
realizuje się zalecenia Międzynarodowego Związku Romów ( IRU) z Światowego Kongresu
Romów z roku 1971 pozarządowe organizacje romskie usilnie używają poprawnego
politycznie terminu ,,Rom”, a nie ,,Cygan”, Są jeszcze inne dziedziny życia społecznego
(kuchnia cygańska), w których słowo ,,Cygan” nie jest kojarzone negatywnie.
6.
Współczesność
Kwestia środowiska społecznego w literaturze socjologicznej odgrywała istotną rolę z
uwagi na to, jak pojmował jednostkę w społeczeństwie August Comte traktując ją jako wytwór
społeczny. Wzajemne oddziaływanie osobnika i jego środowiska stanowi jeden z naczelnych
problemów. W tym miejscu dotykamy ważnego problemu jakim jest kwestia odnajdywania się
człowieka w nowej dla niego rzeczywistości. W świetle badań socjologicznych również
psychologicznych przejście w świat nowej społeczności wiąże się ze szkodliwością dla jego
osobowości:
,,Każdy zatem proces przechodzenia człowieka ze świata własnej etniczności w świat
innej kultury i społeczności wiązać się może z określonymi zagrożeniami, których negatywne
następstwa odczuwać może zarówno osoba w postaci własnej dezintegracji, utraty części
własnej istoty i godności, alienacji i zagubienia. Odczuwać je może także społeczność w
postaci otrzymywania tzw. jednostek społecznie wyalienowanych i osobowo wydrążonych”31.
28

T. Acton. Damian i Delaine Le Bas – żywoty artystów. ,,Dialog-Pheniben” 2013 nr 12 s. 47.
W. Popov. Muzyka Cygańska i Romskie organizacje pozarządowe. ,,Studia Romologica” 2013 nr 6 s. 79-80.
30
Tamże.
31
H. Skorowski. Antropologiczno – etyczne aspekty regionalizmu, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1990 s.
233.
29
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Takie zagubienie osobowe było dla Romów częstym zjawiskiem, zwłaszcza po 1964
roku kiedy nakazano dzieciom chowanym w lesie iść do szkoły. Ten fakt opisuje jeden z
uczestników wywiadu:
„Poszłem do pierwszej klasy mając prawie 10 lat, po 1964 roku we wrześniu, no bo w
kwietniu skończyłem 9 lat, a we wrześniu poszłem do szkoły w1964 roku, nauczycielka się pyta
mnie imię i nazwisko, proszę Pani, ja jej nie odpowiedziałem na to, bo ja nie wiedziałem co to
znaczy nazwisko, co to jest nazwisko, nie wiedziałem nawet o tym (….) Coś takiego, no daję
Pani słowo honoru, powiedziałem, a ona się pyta, a ja jej powiedziałem imię, romskie imię jej
powiedziałem”32.
Podejmując ten problem, należy jasno zauważyć, że w świetle nauczania Kościoła
samoświadomość etniczna osoby jest bezpiecznym sposobem odnajdywania swego miejsca w
rzeczywistości polskiej i europejskiej. Jan Paweł II mówił o tym wielokrotnie podkreślając
poczucie swej polskości i europejskości.
Ten element zderzenia z nową rzeczywistością jest istotny dla zrozumienia
interesującej nas kwestii ,,Rom czy Cygan? Posiadana świadomość etniczna pozwala Cyganowi
być Romem, a zatem być psychologicznie silnym w zetknięciu z europejską rzeczywistością,
mając wartość narodowej tradycji, jaką wyznacza Romanipen. Weberowski typ idealny
pozwala zbliżać się lub oddalać od kanonu cygańskości/romskości. Przez wieki do czasów
współczesnych konstytuował jednostkę o poczuciu swojej przynależności narodowej, mimo
tego że należy do mniejszości, cennego bycia w niej nie tylko jako Polak, ale także jako
Europejczyk. Jedna z uczestniczek wywiadu wyraziła to w następujący sposób:
„Kiedyś były Cygany, a teraz nie są Cygany, teraz są Romowie. Obojętnie może być
Cyganów, może być Romów, Cygan, a Rom to jest jedno i to samo. Bardziej pańsko jest Rom,
tak bardziej szlachetnie”.33
Ujmując zjawisko przynależności etnicznej w panoramie społecznej można ujrzeć
spajającą rolę jednolitego nazewnictwa, które w sposób naturalny dąży do interpretowania
swojej osoby przez pryzmat przynależności do właściwej grupy etnicznej34. Wielowiekowa
tradycja Romów, która została ukształtowana w procesie licznych dyskryminacji daje dziś
możliwość Cyganom stać się Romami. Rom w języku Romani to człowiek, mężczyzna, to ten
którego szanowano i który zasługiwał i zasługuje na szacunek. Odwołując się do sytuacji
społeczności romskiej dla współczesnych Polaków problem terminologii ewoluuje i chociaż
,,Cygan” nie brzmi dumnie to ,,Rom” traktowany jest jako godny przedstawiciel społeczności
polskiej i europejskiej ze wszystkimi przynależnymi mu prawami ale też obowiązkami.

32

Wywiad nr 2.
Wywiad nr 3.
34
Por. I. Anuszewska. Sondaże – Zwierciadło społeczeństwa. Rytuały komunikacyjne a kreowanie wiedzy
wspólnej, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010 s. 183.
33
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Streszczenie: Analizy przeprowadzone w artykule zmierzają do odpowiedzi na pytanie,
jaką wizję świata posiadają współcześni Romowie żyjący w Polsce. Drogą do odpowiedzi
będzie analiza dziedzictwa kulturowego Romów, przy zwróceniu szczególnej uwagi na
poczucie tożsamości tej grupy etnicznej. Na podstawie wywiadów autorki z przedstawicielami
tej społeczności przeprowadzonych w rok 2014-2015 starano się ustalić, jak pojmują oni swoją
tożsamość i z jakimi problemami w tym zakresie spotykają się w społeczeństwie.
Abstract: The analysis carried out in the article aimed to portray the vision of the world
of a contemporary Roma living in Poland. The way to describe it precisely would be to analyze
the Roma cultural heritage and to pay particular attention to the sense of identity among this
ethnic group. Based on the interviews by the author in the years 2014–2015 with the
representatives of this community there were attempts to determine how they understand
their identity and what problems connected with that issue they face in the society.
Keywords:
Keywords Rom, Gypsy, identity, ethnic, national, miniority
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Magdalena Koper

SPRAWOZDANIE z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Autyzm i religia
1 kwietnia 2014 r. Katedra Katechetyki Szczegółowej w Instytucje Teologii Pastoralnej i
Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowała
międzynarodową konferencję pt. Autyzm i religia. Zaproszonymi gośćmi byli prof. Marion
Hersh z Uniwersytetu Glasgow – cierpiąca na zespół Aspergera Żydówka, mgr Hanna
Pasterny – niewidoma pisarka i działaczka społeczna, a także dr Anna Prokopiak, która jest
specjalizuje się w dziedzinie autyzmu i pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie oraz w Fundacji Alpha.
We wprowadzeniu do konferencji pani Hanna Pasterny przedstawiła książkę swojego
autorstwa pt. „Tandem w szkocką kratę”. Pozycja ta jest opowieścią o jej przyjaźni z prof.
Marion Hersh. Oprócz historii tej relacji i wielu anegdot zawiera także rozdział zatytułowany
„Religia”1. Jest on opowieścią o celebrowaniu szabatu i innych świąt żydowskich,
przestrzeganiu nakazów Tory i zasad przygotowywania posiłków przez osobę z zespołem
Aspergera. To właśnie on stał się inspiracją do zorganizowania konferencji poświęconej
religijności osób z autyzmem.
Prof. Marion Hersh, opierając się na swojej wiedzy i własnym doświadczeniu,
analizowała wpływ zespołu Aspergera na praktykowanie judaizmu. Ku zaskoczeniu wielu, w
czasie jej referatu wybrzmiały słowa mówiące, że to zaburzenie rozwojowe nie ma dużego
wpływu na to, jak ktoś przeżywa swoją religię. Wewnątrz judaizmu są bowiem tacy, którzy
praktykują swoją wiarę rygorystycznie lub liberalnie, jak również tacy, którzy tylko się nią
interesują. Wyraźnie sformułowane zasady Prawa dają osobie z zespołem Aspergera poczucie
bezpieczeństwa, ale są też elementy judaizmu, które mogą sprawiać trudności. Takim
przykładem może być wizyta w synagodze, gdzie ludzie rozmawiają ze sobą, wchodzą i
wychodzą, kiedy chcą. Panuje tam ciągły szum, który rozprasza osoby z autyzmem. Marion
Hersh twierdzi, że dom rodzinny ma duży wpływ na kształtowanie w osobie z zespołem
Aspergera wiary i zwyczajów obecnych w codziennym życiu. Dużą rolę pełni także szkoła, w
której młodzi żydzi poznają Prawo, komentarze do niego, a także język hebrajski. W życiu
Żydów bardzo ważne jest studiowanie Tory i Talmudu, ich tłumaczenie oraz wiedza o tekście.
Judaizm nie jest jednak religią przepisów, ale jest religią dnia codziennego, ponieważ
najważniejsza jest systematyczna modlitwa i życie wiarą, które pozwalają doświadczyć Boga.
Wystąpienie dr Anny Prokopiak było rozważaniem tego samego zagadnienia od innej
strony. Słuchacze dowiedzieli się, że istnieje niewiele badań naukowych na temat religijności
osób z autyzmem, ale doświadczenie pracy w lubelskiej Fundacji Alpha pokazuje, że osoby
autystyczne przejawiają oznaki życia religijnego i duchowego. Dotyczy to zwłaszcza
przestrzegania przykazań i innych zasad podanych przez rodziców lub osoby duchowne.
1 Zob. H. Pasterny. Tandem w szkocką kratę. Katowice: Wydawnictwo CREDO 2012 s. 257-264.
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Sztywność myślenia obecna często u osób z autyzmem stwarza problem z granicami
religijności. Przykładem może być chłopiec, który codziennie wymagał od swoich rodziców
wizyty w kościele, ponieważ ksiądz na religii powiedział, że trzeba tam chodzić. W wystąpieniu
powrócił też temat trudności osób z autyzmem w codziennym przeżywaniu swojej religijności.
Do największych z nich należy problem nadwrażliwości na światło, dotyk oraz dźwięki w
miejscach sakralnych. Pani Doktor podkreślała jednak, że każdy człowiek, nawet
niepełnosprawny, może doświadczyć Boga.
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL ukazał zagadnienie religijności osób z autyzmem
z jeszcze innej perspektywy. Pokazując przykłady katolików, zwrócił uwagę na duchowość
osób autystycznych. Zaznaczył, że każdy człowiek z autyzmem jest inny niż pozostali, ma inne
cechy osobowości i inne objawy autyzmu, dlatego mówi się o szerokim spektrum autyzmu.
Każda z nich może doświadczyć Boga na swój własny sposób, trzeba go tylko pomóc im
odnaleźć. Problemy związane np. z pogłosem w kościele czy konieczność formułowania
szczegółowych instrukcji względem osób z autyzmem są możliwe do przezwyciężenia.
Konferencję zakończył panel dyskusyjny, w czasie którego słuchacze zadawali pytania
prelegentom. Jedno z nich dotyczyło małżeństwa osób z autyzmem i ich świadomości wagi
tego związku. Prelegenci wyjaśnili, że zdarza się, że osoby z autyzmem wstępują w związki
małżeńskie. Choć małżeństwo w judaizmie i katolicyzmie jest pojmowane inaczej, to jednak
wśród małżonków z autyzmem są tacy, którzy podjęli swoją decyzję bardzo świadomie i
odpowiedzialnie oraz tacy, którzy zrobili to bez głębszej refleksji, podobnie jak ludzie
pełnosprawni w całym społeczeństwie.
Kolejne z pytań dotknęło problemu abstrakcyjności pojęcia Boga. Skoro Bóg jest
abstrakcyjny, to czy osoba z autyzmem, mająca problem z abstrakcją, może Boga
doświadczyć? Prof. Marion Hersh wyjaśniła, że w gruncie rzeczy nie ma tutaj żadnego
problemu i przypomniała, że studiowała matematykę – coś bardzo abstrakcyjnego. Bóg jest
bardzo konkretny, a abstrakcyjne są tylko pojęcia, którymi się posługujemy, kiedy o Nim
mówimy. Człowiek może mieć różne koncepcje Boga, zbudowane na różnych
doświadczeniach i uprzedzeniach, ponieważ każdy inaczej odczuwa Jego obecność w swoim
życiu.
Ciekawą problematykę podjęto w odpowiedzi na pytanie o powiązanie
niepełnosprawności z grzechem w religii judaistycznej. Chrześcijaństwo szanuje osoby
niepełnosprawne i od początku swojego istnienia opiekuje się cierpiącymi, niesie im pomoc z
pobudek religijnych. Tymczasem w Prawie czytamy, że cierpienie jest przekleństwem, karą za
grzech. Prof. Marion wyjaśniła, że wiele osób w społeczeństwie ma negatywny stosunek do
niepełnosprawnych, nie tylko ze względu na dawne przekonania religijne, ale także dlatego, że
sami niepełnosprawni często źle traktują innych. Teksty Prawa trzeba czytać w odniesieniu do
czasów, kiedy powstawały. Są w nich negatywne zapisy dotyczące osób cierpiących, ale też
prawa chroniące osoby niepełnosprawne i chore. Na pytanie o konkretne przejawy tej opieki
obecne w judaizmie wymieniła klinikę Jewish Guild Healthcare dla niewidomych i Żydowską
Fundację Domów Grupowych dla osób z niepełnosprawnością umysłową zakładanych w USA.
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Podkreśliła, że instytucje te propagują podejście bardzo ukierunkowane na człowieka, ale nie
wie, z jakich pobudek powstały. Być może właśnie z religijnych.
Kolejne pytanie do pani profesor dotyczyło roli muzyki religijnej w życiu osoby z
zespołem Aspergera. Słuchacze dowiedzieli się, że nie każda muzyka jest odpowiednia.
Najlepszą sytuacją jest ta, kiedy to osoba z niepełnosprawnością sama wybiera utwory,
których słucha. Konieczne jest też zachowanie odpowiednio niskiej głośności. Spośród
gatunków muzycznych pomagających w skupieniu się i modlitwie najlepsza jest muzyka
klasyczna, operowa, a także niektóre utwory religijne.
Ostatnie pytanie zadane przez słuchaczy powróciło do tematyki ułatwień i trudności,
jakie stwarza zespół Aspergera w przeżywaniu religijności. Prelegenci zaznaczyli, że zaburzenie
to może pomagać przestrzegać zasady, ale też stwarza niedogodności, gdy religia nakazuje
robić to, co osobie z autyzmem sprawia przykrość. Przy okazji tego pytania wyjaśniło się,
dlaczego prof. Marion nie uważa siebie za osobę ortodoksyjną, choć rygorystycznie
przestrzega przepisów żydowskiego Prawa. Termin „ortodoksyjność” dotyczy bowiem
myślenia, a pani Profesor nie wszystko w judaizmie lubi, choć wszystkich przepisów
przestrzega.
Konferencja „Autyzm i religia” okazała się ważnym przeżyciem dla wszystkich jej
uczestników i słuchaczy. Dyskusja o religijności osób z autyzmem stała się doskonałym
miejscem do nawiązania dialogu międzyreligijnego opartego na spotkaniu uczonych w
humanistycznym kontekście. Przedstawione zostały także różne sposoby postrzegania tej
złożonej rzeczywistości, jaką z całą pewnością jest zjawisko i doświadczenie spektrum
autyzmu. Uczestnicy konferencji doświadczyli, że różnice w wierze i kulcie nie stanowią
poważnej przeszkody do tego, by prowadzić dialog. Jego podstawą jest bowiem zawsze
prawdziwe spotkanie osób w klimacie otwartości i wzajemnego szacunku.
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Izabela Piątek-Belina
Damian Belina

SPRAWOZDANIE z II Międzynarodowej
Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Autyzm i religia. Suminie i autyzm
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin – 6 XI 2014 r.
W dniu 6 listopada 2014 r., już po raz drugi w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawła II odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Autyzm i religia. Sumienie i
autyzm. Jej organizatorem była Katedra Katechetyki Szczegółowej Instytutu Teologii
Pastoralnej i Katechetyki, goszcząca w swoich murach dr Annę Prokopiak z Uniwersytetu Marii
Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz dr Petera Schmidta, którego obecność w Lublinie była
jednym z etapów jego trasy Tour Polska, podczas której głosił swoje wykłady m. in. w
Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Radomiu, Kolbuszowej i Warszawie oraz promował książkę
swojego autorstwa pt. Kaktus na Walentynki czyli miłość Aspergerowca.
Na wstępie należy zaznaczyć, że dr Peter Schmidt jest osobą, u której zdiagnozowano
Zespół Aspergera. Już we wczesnym dzieciństwie wyróżniał się szczególnym uzdolnieniem
matematycznym. Dzięki swoim talentom zdał egzamin maturalny z wynikiem celującym,
ukończył studia oraz obronił rozprawę doktorską na wydziale geografii uniwersytetu w Kilonii.
Dr Schmidt, jeszcze przed przybyciem do , powiadomił organizatorów konferencji, że życzy
sobie, aby na sali wykładowej znalazły się kwiaty i czekoladki, ponieważ „na jego prelekcjach
zawsze obecne są kwiaty i czekoladki”. Jest to jeden z objawów zachowania
charakterystycznego dla osób z Zespołem Aspergera, które przywiązują wielką wagę do
szczegółów i schematów.
Konferencję otworzył ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL prezentując cel spotkania
jakim było przybliżenie słuchaczom problematyki Zespołu Aspergera, zwrócenie uwagi na
zachowanie osób posiadających to schorzenie, ich postrzeganie świata i relacje z innymi.
Jako pierwszy wystąpił dr Peter Schmidt prezentując referat Mein Leben mit Asperger
Syndrom – Schule, Arbeit und Partnerschaft (Moje życie z zespołem Aspergera - szkoła, praca i
małżeństwo). Wystąpienie odbywało się języku angielskim i niemieckim. W pierwszej części
wykładu autor wyjaśnił uczestnikom, czym jest Zespół Aspergera, wymienił i omówił cechy
charakterystyczne togo syndromu, jak m.in. brak potrzeby bycia z innymi ludźmi, znaczne
trudności z zaakceptowaniem punktu widzenia drugiej osoby, dosłowne rozumienie żartów,
dowcipów, ironii, czy zachowywanie schematyczności w postępowaniu według ustalonych
przez siebie zasad i reguł.
W drugiej części prelekcji dr Schmidt opowiedział słuchaczom w jaki sposób on, jako
aspergerowiec, postrzega otaczającą go rzeczywistość, jakie posiada potrzeby, jakie schematy
stosuje w swoim zachowaniu. Gość omówił również trudności jakie dostrzega swoich relacjach
z rodziną i przyjaciółmi. W końcowym etapie Peter Schmidt odpowiadał na pytania
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publiczności. Nie zabrakło również czasu na zaprezentowanie jego najnowszej książki pt.
Kaktus na Walentynki czyli miłość Aspergerowca. Pierwszy z wykładów zajął znaczną część
konferencji, dlatego też dwa pozostałe były krótką, lecz złożoną próbą dialogu z Peterem
Schmidtem.
Drugi referat zatytułowany Autyzm i moralność przedstawiała dr Anna Prokopiak.
Przypomniała, iż wykluczenie społeczne osób ze spektrum autyzmu jest wciąż bardzo mocno
zakorzenione w społeczeństwie, które postrzega je jako osoby pozbawione uczuć, aspołeczne,
obojętne względem innych, co prowadzi do jeszcze większej ich izolacji. Ten fałszywy mit
wynika najprawdopodobniej z faktu, iż osoby z autyzmem nie są zdolne by rozpoznać emocje i
uczucia innych a nawet i własne. Trudności te nie wynikają z braku empatii ani z braku
systemu wartości i związanych z nim reguł moralnych, lecz z braku rozumienia cudzych
umysłów – mówiła prelegentka. Osoby z autyzmem skupiają swoją uwagę na szczegółach
często nieistotnych dla otoczenia, dlatego też odbierają bodźce z otoczenia w sposób
zaburzony. Prelegentka mówiąc o uczeniu osób ze spektrum autyzmu zasad moralnych
zwróciła uwagę na to, jak ważne jest podkreślanie kontekstualności zachowań w różnych
sytuacjach oraz jak istotne jest wpajanie jednoznacznych zasad postępowania w życiu
codziennym, do których w momencie „dylematu moralnego” osoby te będą mogły się
odnieść.
Tematykę trzeciego referatu poświęconego Autyzmowi i formacji moralnej przybliżył
słuchaczom ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL. Wskazując na różne środowiska formacji
moralnej – czyli kształtowaniu prawidłowego sumienia człowieka – jak rodzina, szkoła czy
parafia, skupił się wokół tego ostatniego, podkreślając znaczenie duszpasterstwa osób z
autyzmem, polegające na towarzyszeniu im we wchodzeniu na drogę życia chrześcijańskiego,
poznawaniu i miłowaniu swego Stwórcy oraz na dawaniu autentycznego świadectwa miłości
wspólnotowej, w której każdy może wyrazić własne postawy moralne i przeżycia religijne.
Kiciński podkreślił konieczność „zintegrowania” działań tych rożnych środowisk, symbolem
czego może być „spotkanie na moście”, którego budowanie może być wspólną drogą ku
Jedynemu.
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Izabela Piątek-Belina

SPRAWOZDANIE z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Autyzm i religia. Komunikacja alternatywna
i wspomagająca w duszpasterstwie
duszpasterstwie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin – 4 XII 2015 r.
To, że nie umiem mówić, nie oznacza, że nie mogę komunikować. Powyższe zdanie w
sposób trafny odzwierciedla tematykę III Międzynarodowej Konferencji Naukowej p.t.: Autyzm
i religia. Komunikacja
Komunikacja alternatywna i wspomagająca w duszpasterstwie, zorganizowanej na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez pracowników Katedry Katechetyki
Szczegółowej oraz doktorantów Katechetyki i Edukacji Medialnej Instytutu Teologii Pastoralnej
i Katechetyki. Była to konferencja otwarta, w której poza studentami, pracownikami uczelni i
zaproszonymi gośćmi wzięli udział uczniowie lubelskich szkół ponadgimnazjalnych.
Celem konferencji było zwrócenie uwagi i uwrażliwienie uczestników na temat
złożonych potrzeb komunikacyjnych osób niepełnosprawnych – w szczególności dotkniętych
autyzmem –, które często doświadczają wykluczenia i dyskryminacji ze strony społeczeństwa,
ze względu na swoje ograniczone możliwości komunikacyjne. Konferencja zgromadziła
przedstawicieli zarówno polskich jak i szkockich ośrodków lokalnych: zaproszonymi gośćmi
były Agnieszka Pilch z Zespołu Szkół „Krok za krokiem” z Zamościa oraz Dorothy Fraser ze
Szkocji z Central Coast Childrens Foundation – terapeutka zajmująca się AAC (Augmentative
and Alternative Communication – komunikacją wspomagającą i alternatywną).
Obrady otworzył ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, który zwrócił uwagę na
aktualność podejmowanej tematyki, a także kulturowo-społeczny kontekst pytań: Jak
postrzegane są przez społeczeństwo osoby z niepełnosprawnością? Czym jest komunikacja
alternatywna i wspomagająca? Komu może ona służyć? Jakie są współczesne wyzwania
komunikacji alternatywnej? W formułowaniu odpowiedzi na powyższe pytania podkreślił
konieczność uwzględnienia różnych środowisk wpływających na rozwój komunikacji, w
szczególności: rodziny, szkoły i Kościoła.
Pierwszy referat wygłoszony przez Agnieszkę Pilch dotyczył Genezy komunikacji
alternatywnej i wspomagającej (AAC). Przedstawiona została historia komunikacji, sięgająca
lat pięćdziesiątych i mająca swoje początki w Stanach Zjednoczonych, jak i definicja
podkreślająca jej trzy zasadnicze funkcje: zastępującą, integrującą i rozwijającą komunikację
werbalną. Zwrócono uwagę na fakt, iż AAC skierowana jest nie tylko do osób ze spektrum
autyzmu, ale wskazuje się także inne osoby mogące korzystać z tej techniki. Dotyczy to
różnych rodzajów niepełnosprawności rozwijających się u dorosłych, jak np.:
Alzheimer/demencja (23,2%), choroba Parkinsona (22,1%), czy też udar/wylew (9,9%).
Referentka podkreśliła, że każdy, niezależnie od swoich ograniczeń, przy wykorzystaniu AAC
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ma możliwość rozwinięcia kompetencji komunikatywnych, dzięki którym będzie zdolny do
wyrażenia swoich uczuć i pragnień.
Pilch przedstawiła także różne techniki i narzędzia pracy wykorzystywane w AAC,
wśród których można wymienić: symbole PCS, piktogramy, symbole systemu Makaton,
symbole Widgit, Mówik czy Blissa. Poza zagadnieniami teoretycznymi przybliżyła słuchaczom
działalność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w
Zamościu działającego od 1990 roku. Stowarzyszenie, będące organizacją pozarządową – w
ramach Systemu Wyrównania Szans – prowadzi unikalną w regionie Polski południowowschodniej profesjonalną działalność w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji oraz
wsparcia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością, szczególnie z
wczesnym uszkodzeniem mózgu.
Drugie wystąpienie wygłoszone przez Dorothy Fraser poruszało zagadnienia
Współczesnych wyzwań komunikacji alternatywnej i wspomagającej, której celem globalnym
jest CAA (Communication Access for All – dostęp do komunikacji dla wszystkich). Fraser –
terapeutka alternatywnych metod komunikacji ze Szkocji, pracująca z osobami
niepełnosprawnymi – zwróciła szczególną uwagę na fakt, iż komunikacja to nie kolejna lekcja,
czy zajęcia w sali terapeutycznej, lecz sztuka. Ogromnym wyzwaniem jest przygotowanie
indywidualnego systemu dostosowanego do potrzeb każdej osoby przy wykorzystaniu jej
kompetencji komunikatywnych, istniejącego języka werbalnego, gestów, znaków jak i
komunikacji w oparciu o rożnego rodzaju pomoce i zaawansowaną technologię. Ponadto
system ten będzie uzależniony od takich faktorów jak: wiek, aktualne możliwości. Warto
pamiętać, że celem zajęć AAC jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym komunikacji:
zatem nie tylko przekazywanie informacji, czy wyrażanie własnych potrzeb, ale i dbałość o
relacje interpersonalne, o tworzenie więzi i aktywne uczestnictwo w życiu codziennym.
Komunikacja alternatywna i wspomagająca w posłudze duszpasterskiej – to trzeci
referat wygłoszony przez ks. dr hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL koncentrującego swoje
badania naukowe na trosce kościoła o katechezę osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Prelegent podkreślił, że przezwyciężenie uprzedzeń kognitywnych pozwala odkryć jak cennym
źródłem dla wspólnoty kościelnej są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ważnym
aspektem katechezy jest zwrócenie uwagi na ich wyjątkowość. Przekaz wiary winien być
dostosowany do potrzeb i możliwości poznawczych danej osoby – począwszy od
rzeczywistości i prawd prostszych (co jednak nie umniejsza ich znaczenia) Objawienia i słowa
Bożego. Ważne, aby w przygotowaniu do przyjęcia sakramentów unikać banalizowania pojęć i
zachowań, ale równocześnie warto pamiętać, że przekaz typu intelektualnego będzie
niezrozumiały. Dlatego też użycie prostego modelu komunikowania może skutecznie
doprowadzić katechizowanych do autentycznej przyjaźni z Jezusem – co jest właśnie
założonym celem prowadzonej dla nich katechezy.
Kiciński zwrócił także uwagę na społeczny wymiar katechezy osób z
niepełnosprawnością intelektualną. Istotne znaczenie odgrywa spotkanie i uczestnictwo
zarówno rówieśników jak i rodziców: wspólny dialog jak i ich zaangażowanie sprzyjają
tworzeniu przyjaznego środowiska, w którym każdy stworzony na obraz i podobieństwo Boga
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może wzrastać w wierze i świętości. Podkreślił także, znaczenie obecności i uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w celebracji liturgicznej i wspólnocie parafialnej, która jest
„współodpowiedzialna za katechezę będącą obowiązkiem całego Kościoła, Kościoła
katechizowanego i katechizującego”.
Po wygłoszeniu referatów miała miejsce dyskusja z udziałem prelegentów oraz
słuchaczy. Ks. dr Piotr Goliszek – adiunkt Katedry Katechetyki Szczegółowej – zapytał o
praktyczne zastosowanie AAC w duszpasterstwie w Europie. Pytania słuchaczy dotyczyły
kampanii promujących AAC, oraz bardziej szczegółowych zagadnień omawianych w
poszczególnych wystąpieniach. W zakresie poruszanych problemów znalazła się także kwestia
wypracowania kompetencji komunikatywnych zarówno u osób z niepełnosprawnością
intelektualną, jak i osób z ich najbliższego otoczenia: rodziców, nauczycieli, duszpasterzy.
Podsumowując konferencję ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL podkreślił znaczenie
uczestnictwa osób z niepełnosprawnością umysłową w życiu codziennym i wspólnotowym.
Podziękował także uczestnikom za ich zaangażowanie i zainteresowanie podejmowana
tematyką, wyrażając nadzieję, że przyczyni się to do wzrostu świadomości na temat
komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Dziś ważnym pytaniem jest jak komunikować, a
nie – czy warto?
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Agnieszka Wojtyra

SPRAWOZDANIE:
SPRAWOZDANIE: Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt. Duszpasterstwo rodzin w parafii
Lublin
Lublin KUL, 4 listopada 2015 r.
Dnia 4 listopada 2015 r. w Collegium Joannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Duszpasterstwo rodzin w
parafii, zorganizowana przez pracowników Katedry Duszpasterstwa Rodzin oraz Katedry
Prakseologii Pastoralnej. W konferencji wzięli udział zaproszeni goście, prelegenci KUL oraz
studenci. W programie przewidziano referaty oraz podsumowanie.
Konferencję rozpoczął Dziekan Wydziału Teologii KUL, ks. prof. dr hab. Mirosław
Kalinowski, który zapowiedział program wydarzenia oraz przywitał obecnych gości: dr
Richarda Kucharčika (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja), ks. dr Helmuta Prädera
(Philosophisch-Theologische Hochschule Heiligenkreuz Benedikt XVI. im Wienerwald, Austria),
dr Mirosława Ostrowskiego OP a także prelegentów KUL: ks. dr hab. Jacka Golenia, ks. prof. dr
hab. Stanisława Dyka oraz ks. dr hab. Dariusza Lipca, prof. KUL.
W tematykę konferencji wprowadził ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL. Po jego
wystąpieniu rozpoczęła się pierwsza sesja, której przewodniczył dr hab. Marek Fiałkowski
OFMconv KUL. Referat, zatytułowany Duszpasterstwo rodzin pierwszoplanową dziedziną
działalności pastoralnej w parafii, wygłosił ks. dr hab. Jacek Goleń KUL. Prelegent zaznaczył, iż
parafia jest podstawowym podmiotem duszpasterstwa rodzin. Za ważną potrzebę uznał
umocowanie go właśnie w Kościele lokalnym, ponieważ jest on najbardziej stosownym
miejscem głoszenia Słowa Bożego małżonkom i rodzinom. Za poziom duszpasterstwa
odpowiedzialny jest proboszcz, jego współpracownicy i specjaliści świeccy. Aby traktować je
jako dziedzinę pierwszoplanową w działalności Kościoła, potrzeba wzrostu troski o świętość
małżeństwa i potraktowania go jako Bożego daru. Referent podkreślił, iż należy poważnie
potraktować samą rodzinę, która jest pierwszym podmiotem duszpasterstwa rodzin. Formacja
przyszłych osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo, tak duchownych, jak i świeckich, a
także wzajemna współpraca są koniecznym wymogiem, by mogło ono należycie się rozwijać.
W kolejnym referacie - Przygotowanie do małżeństwa w parafii - dr Richard Kucharčik
(Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja), ukazał złożoność i wartość przygotowania do
małżeństwa w ramach duszpasterstwa parafialnego. W kontekście rosnącego kryzysu
małżeństwa i rodziny priorytetem powinno być ukazywanie chrześcijańskiej istoty
małżeństwa. Postawa przyjęcia osób z ich nieuporządkowaniem, zachęcanie do pełnego
uczestnictwa w życiu Kościoła - są koniecznymi wskazówkami dla duszpasterstwa
parafialnego. Uwagę narzeczonych i prowadzących należy kierować ku Osobie Boga, który
nadaje nową jakość życia. Należy przywrócić podmiotowość rodzinie, ponieważ ona również
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odpowiada za przygotowanie do małżeństwa. Pogłębiona formacja małżonków i rodziców,
sztuka towarzyszenia w stylu Emaus (Łk 24, 13-35) stawia współczesnej rodzinie
chrześcijańskiej wymóg bycia prawdziwym świadkiem wiary wobec swoich dzieci i tych, do
których zostanie posłana. Konieczne jest też respektowanie prawa stopniowości w
odkrywaniu Bożego misterium oraz kontynuacja towarzyszenia przez włączenie małżonków w
życie parafii.
Drugiej sesji przewodniczył ks. prof. dr hab. Mirosław Przygoda KUL. W jej ramach ks.
dr Helmut Präder (Philosophisch-Theologische Hochschule Heiligenkreuz Benedikt XVI. im
Wienerwald, Austria) wygłosił wykład pt. Następstwa mentalności antykoncepcyjnej w
relacjach małżeńskich z punktu widzenia pastoralnego. Podkreślił, że określenie „naturalna
regulacja poczęć” jest najbardziej adekwatnym w działalności pastoralnej oraz wykazał fałsz
myślenia antykoncepcyjnego. Referent uwypuklił także rolę odpowiedzialnego rodzicielstwa.
Jak zaznaczył, dla małżeństwa i seksualności istotne jest dawanie siebie w darze, co stanowi
jedyną szansę, by uniknąć egoizmu. Prelegent wskazał, iż antykoncepcja jest głównym
powodem rozwodów i zwrócił przy tym uwagę na uboczne skutki jej stosowania. W tym
kontekście metoda naturalnej regulacji poczęć stanowi szansę na rozwój relacji małżeńskiej.
Wskazania dla działalności pastoralnej Kościoła w tej dziedzinie to: poważne podjęcie tejże
problematyki, ukazanie piękna „teologii ciała”, zgłębianie encykliki Pawła VI Humanae vitae,
kształcenie specjalistów w dziedzinie naturalnej regulacji poczęć, wspieranie małżeństw, by
były wierne złożonej przysiędze, zaś w przekazie wiedzy - posługiwanie się również
argumentacją racjonalną.
Kolejny wykład, zaprezentowany przez dr Mirosława Ostrowskiego OP, był
zatytułowany Duszpasterstwo związków niesakramentalnych w parafii. Prelegent, opierając
się na dokumentach Kościoła, podkreślił, iż osoby żyjące w związkach niesakramentalnych są
otaczane nieustanną troską. Kościół zabiega o ich zbawienie i dlatego wychodzi z propozycją
formacji osób rozwiedzionych. Referent podkreślił dwa kierunki działania Kościoła: z jednej
strony umacnianie postawy wierności sakramentowi małżeństwa i zapoznawanie społeczności
wiernych z sytuacją osób pozostających w związkach niesakramentalnych, z drugiej natomiast
- praca nad pogłębieniem wiary osób rozwiedzionych oraz uświadamianie im faktu
przynależności do Kościoła i obowiązków stąd wynikających. Kościół chce pomóc w
rozeznaniu, czy poprzednie małżeństwo zostało ważnie zawarte oraz wspierać, by osoby te
mogły wejść z nowym partnerem na drogę nawrócenia. Najważniejsze zalecenia w
duszpasterstwie związków niesakramentalnych to: formacja intelektualna, kładąca nacisk na
studium Pisma św., współpraca z psychologami, postawienie w centrum Eucharystii, adoracja
Najświętszego Sakramentu oraz kierownictwo duchowe, które w przyszłości, obok innych
metod pracy duszpasterskiej, będzie odgrywać największą rolę. Prelegent podjął również
problematykę umiejscowienia omawianego tu duszpasterstwa w ramach działalności Kościoła.
Zauważył, iż parafia jest najlepszym ku temu miejscem, aczkolwiek nie ma przeciwskazań, by
takie duszpasterstwo mogło istnieć również w strukturach pozaparafialnych. Z uwagi na brak
wskazań co do modelu jego prowadzenia, otwiera się tu szerokie pole działania zarówno dla
duchowieństwa, jak i katolików świeckich. Referujący zachęcił także do sformułowania
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oficjalnych wskazań do prowadzenia duszpasterstwa związków niesakramentalnych oraz
nadania mu oficjalnego statusu na forum diecezjalnym. Istotny w tej sprawie będzie głos
polskich biskupów.
Trzeciej sesji przewodniczył ks. dr hab. Kazimierz Święs KUL. Pierwszym punktem tej
części konferencji był wykład pt. Rekolekcje rodzin w parafii, wygłoszony przez ks. prof. dr hab.
Stanisława Dyka KUL. Prelegent ukazał w swym wystąpieniu rekolekcje dla rodzin jako istotną
formę duszpasterskiej troski Kościoła. Wysunął postulat, aby obok kazań stanowych dla
mężczyzn, kobiet, młodzieży i dzieci, pojawiły się też kazania dla rodzin posiadających dzieci
niepełnoletnie, osobne dla rodzin, w których dzieci osiągnęły wiek dorosły oraz odrębne dla
rodzin wielopokoleniowych. Odwołując się do ostatniego synodu biskupów, poświęconego
rodzinie (2015), zasugerował wysunięcie postulatu powołania do istnienia rekolekcji rodzin na
szczeblu parafialnym. Zdaniem prelegenta, w metodzie prowadzonych rekolekcji należałoby
postawić w centrum Eucharystię, zaś głoszenie Słowa Bożego rozszerzyć na homilię, kazania i
konferencje, które odbywałyby się w grupach, indywidualnie, z animatorem Kręgu Rodzin czy
ze specjalistą z zakresu życia małżeńskiego i rodzinnego - w domach rekolekcyjnych czy innych
miejscach. Rekolekcje takie mogą i powinny być prowadzane przez zespół, w którym znajdą
się osoby świeckie, a przewodniczyć mu będzie rekolekcjonista - duchowny. Ks. dr hab.
Kazimierz Święs podał również propozycje tematyki, jaką można by poruszyć w ramach
rekolekcji rodzin. Referent uwypuklił cztery elementy: powołanie człowieka do życia w relacji
międzyosobowej, zbawcze piękno życia rodzinnego, wartość seksualnego wymiaru miłości
małżeńskiej oraz wsparcie rodziny w sytuacjach kryzysowych. We wnioskach końcowych
Prelegent wskazał, iż należy podkreślać teandryczny wymiar życia rodzinnego oraz zwrócił
uwagę na pozytywny język przepowiadania jako konieczny wymóg owocnego duszpasterstwa.
W ostatnim wygłoszonym referacie, zatytułowanym Wizyta duszpasterska zwana
„kolędą” szansą aktywizacji religijnej rodzin w parafii, ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
ukazał wizytę duszpasterską jako formę duszpasterstwa o dużym potencjale oddziaływania na
rodzinę oraz jej religijnej aktywizacji. Referent zauważył, iż poznawanie rodziny i jej stanu
duchowego pozwala na podejmowanie działań pastoralnych odpowiednich do potrzeb jej
członków. Konieczne jest towarzyszenie rodzinom, które nie żyją według modelu katolickiego i
jednocześnie wspieranie tych, które budują swe wspólnoty w oparciu o sakrament
małżeństwa. Prelegent wysunął postulat akcentowania centralnej roli Eucharystii w życiu
rodziny, pogłębiania życia modlitewnego, rozważania Pisma świętego, a także podejmowania
duchowej lektury i sięgania do katolickich portali internetowych. Ks. dr hab. Dariusz Lipiec
podkreślił również, iż wizyta duszpasterska powinna być przyczynkiem do dalszej pracy z
duszpasterzami bądź też do szukania pomocy w poradni rodzinnej. Ukazanie rodzinom
możliwości zaangażowania w życie parafialne będzie ważną informacją dla osób, które
wykazują większą gorliwość apostolską i zachętą dla nieśmiałych, aby zaangażowały się w
życie Kościoła. Na zakończenie głos zabrał ks. dr hab. Jacek Goleń KUL, który dokonał
podsumowania konferencji. Zauważył, iż wniosła ona ważne wsparcie dla praktyki eklezjalnej,
dzięki niej wybrzmiała też potrzeba pogłębionego spojrzenia na duszpasterstwo w parafii oraz
duszpasterstwo rodzin. Dyskusja nad pierwszoplanowością duszpasterstwa rodzin w parafii
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jest nieodzowna, ponieważ pogłębia jej rozumienie oraz prowadzi do uznania
pierwszorzędnego znaczenia tej dziedziny w wymiarze praktycznym. Podsumowujący wysunął
postulat, aby ukazywać również inne formy duszpasterstwa rodzin w parafii oraz pogłębiać
jego podstawy teologiczne. Na zakończenie podziękował wszystkim uczestnikom konferencji
oraz zaprosił do poszerzenia podjętej tematyki na kolejnych spotkaniach celem lepszego
uwzględnienia treści ostatniego synodu biskupów.
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Damian Fleszer

SPRAWOZDANIE
SPRAWOZDANIE z XXXVI Ogólnopolskiego
Sympozjum Katechetycznego
XXV lat nauczania religii w polskiej szkole;
między nadzieją a rzeczywistością
Lublin: KUL 2020-21 XI 2015 r.
W dniach od 20 do 21 listopada 2015 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w
Lublinie odbyło się XXXVI Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Tym razem licznie
przybyli prelegenci oraz goście pochylili się nad tematyką XXV lat nauczania religii w polskiej
szkole; między nadzieją a rzeczywistością. Podjęto refleksję dotyczącą aktualnego stanu
katechezy w polskiej szkole oraz próbowano podjąć wnioski dotyczące zwiększania
skuteczności oddziaływania katechetycznego w przyszłości.
W pierwszym dniu sympozjum rozważano następujące tematy: ks. prof. dr hab.
Radosław Chałupniak z UO przedstawił szkolne nauczanie religii w Polsce w kontekście
europejskim; ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik z UKSW przybliżył założenia programowe
nauczania religii i katechezy w Polsce; ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś z UPJPII pokazał jak
wygląda katecheza w zwierciadle mediów; a p. mgr lic. Zbigniew Barciński podjął się próby
bilansu katechezy po 25 latach obecności w polskiej szkole. W centrum tego dnia, podczas
eucharystii, ks. abp prof. dr hab. Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL, mówił o potrzebie
dawania świadectwa w życiu katechety.
Na koniec tego dnia odbyły się warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie
Pedagogów Natan. Do wyboru był jeden z sześciu warsztatów: mgr lic. Agnieszka Szajda:
„ochrona katechizowanych przed zagrożeniami płynącym z nowych mediów”; ks. mgr
Zbigniew Paweł Maciejewski: „Eugenika”; ks. dr Mirosław Chmielewski: „jak katechizować
homo medialis”; mgr Dorota Ząberg: „nowoczesna lekcja religii z wykorzystaniem kodów QR”;
mgr lic. Zbigniew Barciński: „metody aktywizujące w katechezie o Mszy świętej” i mgr lic.
Małgorzata Dec: „o uniwersytecie biblijnym”.
W drugim dniu sympozjum, podczas porannej eucharystii, ks. bp dr Edward
Białogłowski, zachęcał by naśladować Maryję w poszukiwaniu Jezusa w swoim życiu. W tym
dniu wystąpił ks. dr hab. Józef Kloch, przedstawiając katechezę z perspektywy rzecznika
Konferencji Episkopatu Polski; następnie ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL przedstawił
referat „Między katechetyczną rzeczywistością a ewangelizacyjnym oczekiwaniem”.
W kończącym sympozjum panelu udział wzięli: ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
(wykładowca uniwersytecki, katechetyk); mgr Zofia Bielecka (wieloletnia dyrektor IX LO); o.
mgr lic. Waldemar Grubka OFM Cap. (proboszcz parafii); oraz mgr lic. Jerzy Jarosiński
(katecheta i vice-dyrektor szkoły, doktorant edukacji medialnej). Po wystąpieniach panelistów
nastąpiła dyskusja, w której każdy z uczestników sympozjum mógł zadać pytanie, coś
dopowiedzieć lub polemizować z czyjąś wypowiedzią.
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Podsumowaniem jakie było tegoroczne sympozjum katechetyczne na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie niech będą wypowiedzi niektórych z uczestników tego
wydarzenia.
Ks. Łukasz Waś, wikariusz jednej spod lubelskich miejscowości stwierdził: „Przyznam
szczerze, że kiedy po raz pierwszy spotkałem się z planem tegorocznego sympozjum
katechetycznego na KULu w pierwszej chwili byłem nieco zawiedziony. Temat nie wydawał mi
się zbytnio interesujący. Ale z racji, iż od wielu lat katechizuję na różnych stopniach edukacji
szkolnej, przybyłem tutaj, by poszerzyć swój naukowy warsztat. Jestem wdzięczny
organizatorom, prelegentom za mądre wystąpienia, trafne podsumowania i cenne wskazówki
jak jeszcze skuteczniej katechizować”.
S. Joanna Banasiak, kapucynka Najświętszego Serca Jezusa oceniła, że: „Sympozjum w
tym roku jest bardzo ciekawe, szczególnie wykład ks. prof. Tadeusza Panusia, w którym zostały
zestawione takie ważne rzeczy, jak konkretny wpływ postawy katechety, księdza, siostry
zakonnej czy to katechety świeckiego na realia katechezy”.
Pani Karolina Miętkiewicz natomiast podsumowała: „Ogólnopolskie Sympozjum
Katechetyczne to dla mnie niezwykle ważne wydarzenie – jako dla studenta katechetyki, ale i
katechety. Moje oczekiwania względem tego spotkania zostały zrealizowane. Znamienici
prelegenci, aktualne tematy i problemy oraz świetna organizacja gospodarzy przyniosły
oczekiwany efekt”.
Z wypowiedzi uczestników sympozjum można wywnioskować, iż to wydarzenie
naukowe, jakim jest Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne organizowane przez
specjalizację katechetyki KUL, odgrywa ważną rolę na katechetycznej mapie Polski. Warto
dodać, iż przed sympozjum ukazała się publikacja naukowa „XXV lat nauczania religii w
polskiej szkole, między nadzieją a rzeczywistością” pod redakcją ks. dra hab. Mariana Zająca,
prof. KUL, która zawiera wszystkie wystąpienia prelegentów podczas sympozjum.
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Izabela Piątek-Belina

SPRAWOZDANIE z V Dębickiej Debaty o wychowaniu
Nowe media – zagrożenie czy szansa
dla współczesnej rodziny? Dębica – 8 IV 2016 r.
Niezwykły rozwój środków przekazu i ich coraz większa dostępność stwarzają
wyjątkowe możliwości wzbogacenia życia nie tylko jednostek, ale także rodzin. Zarazem jednak
rodziny stają dziś wobec nowych wyzwań, których źródłem są różnorodne i często sprzeczne
treści przekazywane przez media, jak (…) wypaczona wizja życia, rodziny, religii i moralności1.
Te słowa Jana Pawła II doskonale wprowadzają w tematykę V Dębickiej Debaty o wychowaniu,
która w bieżącym roku zatytułowana była: Nowe media – zagrożenie czy szansa dla
współczesnej rodziny? Konferencja została zorganizowana przez Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek Dębickich, Parafię Matki Bożej Anielskiej, Stowarzyszenie Dobroć, Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Powiat Dębicki, Miasto Dębica oraz Katolickie Centrum
Edukacji KANA w Dębicy.
Celem sympozjum było zwrócenie uwagi na zagrożenia, wobec których staje
współczesna rodzina. Nowe media, będące areopagiem przenikania się treści wartościowych
jak i tych moralnie niszczących wrażliwość młodych ludzi – stanowią nieodłączny element
życia codziennego. Dlatego tak ważna jest pogłębiona refleksja nad zagrożeniami związanymi
z niewłaściwym wykorzystaniem nowych mediów oraz etycznym wymiarem przekazów
medialnych.
Zgromadzony gości powitał proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej w Dębicy ks. Jan
Krupa, życząc wszystkim dostrzeżenia piękna współczesnych czasów pomimo licznych
niebezpiecznych dróg, którymi podążamy.
Pierwsza część Nowe media – drogi czy bezdroża? skierowana była do młodzieży z
dębickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wprowadzenia w tematykę – dokonując
charakterystyki najważniejszych zagrożeń wypływających z niewłaściwego korzystania z
nowych mediów – dokonał o. dr Mirosław Chmielewski CSsR z Katedry Współczesnych Form
Przekazu Wiary (KUL) oraz dr Dorota Bis z Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej (KUL). Zajęcia
warsztatowe, w dolnym kościele pw. Ducha Świętego w Dębicy, przeprowadzili wykładowcy
(ks. dr hab. Jarosław Woźniak, dr Dorota Bis, o. dr Mirosław Chmielewski CSsR) i doktoranci
(Izabela Piątek-Belina, Agnieszka Szajda, Damian Belina, ks. Dariusz Sonak, ks. Piotr Iracki) z
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Praca w grupach miała na celu dyskusję
dotyczącą stosunku młodzieży względem nowych mediów i udzielenie odpowiedzi na pytania:
Jak jest? Jak być powinno? Dlaczego nie jest tak, jak powinno być? Co zrobić, by było jak być
powinno? Wypracowane wnioski zostały przedstawione przez reprezentantów
1

Jan Paweł II. Media w rodzinie: ryzyko i bogactwo. Orędzie na 38. Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu 2004 r. W: L’Osservatore Romano. Wydanie polskie. Rok XXV nr 4 (262) 2004 s. 12-14.
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poszczególnych grup podczas wspólnej dyskusji – chwilami dość ożywionej ze względu na
odmienne poglądy młodzieży dębickiej.
Popołudniowa część konferencji, prowadzona przez Zbigniewa Drzymałę, dyrektora
Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy, odbyła się w auli bł. E. Bojanowskiego w Dębicy.
Skierowana była do rodziców, wychowawców i nauczycieli. Wśród słuchaczy byli także m. in.
burmistrz Mariusz Szewczyk, jego zastępca Wojciech Iwasieczko, starosta powiatu dębickiego
Andrzej Reguła oraz dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego Barbara
Pelczar – Białek. Wysłuchali oni trzy referaty traktujące o rozwoju dziecka w świecie
medialnym (Nowe media szansą czy zagrożeniem w rozwoju dziecka? – prof. dr hab. Elżbieta
Rydz), o pozytywnych i negatywnych aspektach używania tabletów i smartfonów (Tablety i
smartfony – kiedy sprzymierzeńcy, a kiedy wrogowie wychowania? – dr Dorota Bis) oraz o
autorytecie rodziców cyfrowego pokolenia (Autorytet rodziców/wychowawców pokolenia 2.0
– ks. prof. Andrzej Kiciński).
Elżbieta Rydz (referat, której przeczytał ks. Piotr Iracki ze względu na nieobecność
prelegentki) podkreśliła znaczenie rodziny w wychowywaniu dzieci i we wprowadzaniu ich w
otaczającą rzeczywistość. Niestety coraz częstsze momenty samotności przeżywane przed
„szklanym ekranem” prowadzą do zubożenia relacji i do trudności w kontaktach z realnymi
osobami. Dlatego też niezastąpiona jest bezpośrednia relacja, wspólne spędzanie czasu i
rozmowy szczególnie z najmłodszymi – jeszcze tak chłonnymi wiedzy – dziećmi.
Dorota Bis swoje rozważania skupiła na sposobie, w jaki dzieci uczą się poznawania
otaczającego je świata. Pomimo niemalże nieograniczonego dostępu do Internetu i mediów
jak np. komputer, smartphone czy tablet, prelegentka stwierdziła, że najbardziej efektywnym
sposobem uczenia się jest obserwacja dorosłych. Zachęcając do refleksji na tym zagadnieniem
zostawiła słuchaczy z pytaniem: czy dzieci mają pozytywne czy negatywne wzorce do
naśladowania? Jako podsumowanie zaprezentowany został film Homo tabletis zrealizowany
przez Fundację Dzieci Niczyje.
Andrzej Kiciński, kierownik katedry Katechetyki Szczegółowej i dyrektor Instytutu
Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
podkreślił jak ważna jest umiejętność „wylogowania się” z sieci do życia realnego i wspólne
odkrywanie jego piękna, we wspólnocie z innymi chrześcijanami.
Na zakończenie obrad odbyła się debata Jak z przeszkody uczynić szansę? – rola
rodziców/wychowawców w wykorzystaniu mediów dla dobra dzieci i rodziny, którą
poprowadziła s. dr. hab. Maria Loyola Opiela. Wzięli w niej udział zarówno prowadzący jak i
przedstawiciele rodziców i nauczycieli.
„Życie online” – ten slogan mógłby posłużyć do opisania w sposób syntetyczny
współczesnego społeczeństwa, w szczególności młodszego pokolenia szczególnie wrażliwego i
otwartego na nowe sposoby nawiązywania relacji „w sieci”. Jaki wpływ może to mieć na życie
rodzinne? Jak i dlaczego jest tak ważne podejmowanie wyzwania, które stawiają nowe media
względem relacji rodzice-dzieci? V Dębicka Debata o wychowaniu to dobra okazja aby poprzez
interdyscyplinarną refleksję i analizę badań socjologicznych, w obliczu przemian
technologicznych, zastanowić się głębiej nad tymi kwestiami, dotyczącymi każdego z nas.

ISSN 2450-7318

216

Forum Młodych Pastoralistów 11.06.2016

2:2016 NR 2

Damian Belina

ARTYKUŁ POPULARNONAUKOWY:
POPULARNONAUKOWY:
Internetowy wywiad ze szwajcarskim biskupem do spraw młodzieży
Marianem Eleganti1
Drogi księże biskupie, od stycznia 2010 r. pełni ksiądz funkcję biskupa do spraw młodzieży w
Szwajcarii. Jeśli ktoś w dzisiejszych czasach próbuje dotrzeć do młodych ludzi, powinien
Internecie
e – właśnie tam
najpierw wejść w „ich świat”. Ten świat znajduje się obecnie w Interneci
dochodzi dziś do pierwszego spotkania. Dzięki cyberprzestrzeni można zachęcić młodzież do
aktywności w świecie realnym.
Zgadza się. Dlatego prowadzę dwie strony internetowe: www.jugendbischof.ch i konto na
Facebooku „Marian Eleganti“. Obie strony są ze sobą połączone. Poza tym posiadam usługę
SMS, aktualnie ok. 360 odbiorców otrzymuje moje Przesłania-SMS. Marzę również o aplikacji
na IPhone (Jugendbischof), jeszcze nie zrealizowanej. Homilie z moich Mszy młodzieżowych i
inne wypowiedzi ukazują się w naszym radiu internetowym www.Fisherman.FM.
Kiedy i w jaki sposób wpadł ksiądz biskup na pomysł, aby stworzyć strony internetowe dla
młodzieży? Jak duże jest zainteresowanie księdza działalnością w sieci?
Moje strony istnieją od czterech lat, są tworzone przez młodzież, przy konsultacji ze mną.
Funkcjonują bardzo dobrze. Ilość odwiedzających wzrasta. Konto na Facebooku zalajkowało
ok 1200 osób. Młodzież jest jak dotąd przede wszystkim na Facebooku. Ale używają też inne
platformy. Uważam, że musimy w każdym wypadku być tam obecni.
Jak ocenia ksiądz biskup znaczenie tzw. Nowych Mediów dla ewangelizacji młodego pokolenia?
Wszystkie kanały, które prowadzą do młodzieży, muszą zostać wykorzystane. Działam na
każdym obszarze, który stwarza mi BÓG, aby dotrzeć do ludzi. Należą do nich również Nowe
Media. Czynię wszystko, aby doprowadzić ludzi do spotkania i poznania JEZUSA CHRYSTUSA.
On jest tą kosztowną perłą, nieporównywalną z żadną inną, musimy ją pokazywać wszystkim
ludziom i zachęcać ich do jej kupna! Każdy pozostaje wolny. To co fascynujące nie może
zostać przemilczane lub dezawuowane. Kto rozpoznał JEZUSA, doświadczy łaski Jego życia.
Kościół jest misyjny! Coca Cola, Mc Donald’s i wiele innych firm także!  Jeśli ktoś nie jest
przekonany do własnego produktu, nie będzie potrafił go sprzedać. Rozmawiamy jednak nie o
produkcie, lecz o BOGU-CZŁOWIEKU JEZUSIE CHRYSTUSIE, całkowicie niezwykłym, jedynym w
swoim rodzaju i nieporównywalnym z nikim innym.
odpowiedź
iedź i za świadectwo wiary.
Drogi księże biskupie, bardzo dziękuję za księdza odpow
Pozdrawiam Pana serdecznie ☺+Marian
Tłumaczenie z języka niemieckiego: Damian Belina
1

Bp. dr Marian Eleganti OSB – od 2010 r. jest biskupem pomocniczym szwajcarskiej diecezji Chur, od 2010 r.
pełni również funkcję biskupa do spraw młodzieży dla Szwajcarii niemieckojęzycznej i kantonu Tessin. Zob.
http://www.bischoefe.ch/wir/bischoefe/bischoefe-sbk/marian-eleganti [19.04.2016 r.].
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Tekst oryginalny w języku niemieckim:
Internetinterview mit dem Schweizerjugendbischof Marian Eleganti
Lieber Herr Bischof, seit Januar 2010 sind Sie ein Jugendbischof in der Schweiz. Wer heute mit
jungen Menschen Kontakt aufnehmen möchte, muss zuerst in ihre Welt eintreten. Diese Welt
befindet sich nun im Internet – dort findet die erste Begegnung statt. Dankt dem Cyberspace
kann man die Jugend
Jugend zur Aktivität in realen Welt ermuntern.
Dass stimmt. Deshalb habe ich zwei Internetseiten: www.jugendbischof.ch und ein Konto auf
Facebook „Marian Eleganti“. Beide Seiten sind verlinkt. Ausserdem habe ich einen SMS –
Dienst mit zur Zeit etwa 360 Empfängern meiner SMS-Botschaften. Ich träume auch von
einem IPhone-Applikation (Jugendbischof), noch nicht realisiert. Predigten meiner
Jugendmesse und andere Formate erscheinen auch auf unserem Webradio
„www.Fisherman.FM“.
Wann und wie sind Sie auf die Idee gekommen, Internetseiten für Jugendlichen errichten? Wie
groß ist die Interesse an Ihrer Internettätigkeit?
Meine Seiten existieren seit vier Jahren, von Jugendlichen eingerichtet und zusammen mit mir
konzipiert. Sie funktionieren sehr gut. Besucherzahl steigend. Facebook ca. 1200 Likers
steigend. Die Jugendlichen sind bisher vor allem auf Facebook. Je nachdem benutzen sie
andere Plattformen. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall dort präsent sein.
Wie bewerten Sie die Bedeutung der sogenannten Neuen Medien
Medien für die Evangelisierung der
jungen Generation?
Alle Kanäle, die zu jungen Menschen führen, müssen benutzt werden. Ich nehme
grundsätzlich jeden Raum ein, den GOTT mir schafft, um zu den Menschen zu kommen. Dazu
gehören auch die neuen Medien. Ich tue alles, um Menschen mit JESUS CHRISTUS in
Beziehung und Berührung zu bringen. Er ist die kostbare Perle, die Unvergleichliche, sie muss
allen Menschen vorgestellt und zum Kauf angeboten werden! Jeder bleibt frei.
Faszinierendes darf nicht verschwiegen oder kleingeredet werden. Wer JESUS erkannt hat,
empfindet das als die Gnade Seines Lebens. Die Kirche ist missionarisch! Coca Cola und Mc
Donald’s und viele andere auch!  Wer von seinem eigenen Produkt nicht überzeugt ist, kann
es auch nicht verkaufen. Wir reden aber nicht von Produkten, sondern vom GOTT-MENSCHEN
JESUS CHRISTUS, absolut einzigartig, einmalig, unvergleichlich.
Lieber Herr Bischof, vielen Dank für Ihre Antwort und für Ihr Glaubenszeugnis.
Ich grüße Sie herzlich ☺+Marian
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