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Wstęp

Tom XIII z serii monograficznej Wyzwania współczesnego świata, składa 
się z dwóch części. Pierwsza z nich to dziewięć autorskich rozdziałów. Nato-
miast druga część składa się z siedmiu testów poświęcych zacnemu Polakowi, 
Wielkiemu Papieżowi św. pamięci Janowi Pawłowi II i składa się z dziewięciu 
autorskich tekstów i rozważań. 

Wyzwania współczesnego świata tom XIII, jest wynikiem współpracy wie-
lu ośrodków akademickich i osób którzy zajmują się problematyką otaczają-
cego świata, które odzwierciedlają tematy toczących się dyskursów człowieka 
XXI wieku. 

W niniejszym tomie zawarte zostały prace – młodych badaczy, pracow-
ników naukowych, doktorantów i studentów wiodących krajowych uczel-
ni realizujących badania i dydaktykę w dziedzinie nauk humanistycznych  
i społecznych, którzy prezentują wyjątkowe spojrzenie na otaczającą rzec-
zywistość. W tejże publikacji możemy znaleźć teksty autorów reprezentu-
jących Akademię Pomorską w Słupsku, Uniwersytet Rzeszowski, Zespół 
Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie, Warszawski 
Uniwersytet Medyczny, Uniwerytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
a także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pierwszy rozdział nosi tytuł Bezpieczeństwo kulturowe Stanów Zjednoc-
zonych autorstwa Katarzyny Cyrkun i Nikoli Czarnoty. Autorki tekstu pod-
jęły próbę wyjaśnienia pojęcia bezpieczeństwa kulturowego. W kolejnej częś-
ci pracy przedstawiony został rozwój amerykańskiej tożsamości narodowej, 
aspekty kulturowe, które są charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych  
i niezwykle istotne dla ludności zamieszkującej ten kraj. Ponadto, w rozdziale 
przedstawiono temat kolonializmu oraz aspekty związane z kulturoznawstwem.

W kolejnym rozdziale pod tytułem Najważniejsze modele pomocy spo-
łecznej autorstwa Sylwii Zubrzyckiej omówiono zagadnienia dotyczące naj-
istotniejszych koncepcji opieki społecznej w Polsce i na świecie. Autorka 
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prezentuje i charakteryzuje poszczególne modele, jak również przedstawia ich 
konkretne klasyfikacje. 

W rozdziale III pod tytułem Obszar sławieńsko-słupski w okresie wcze-
snego średniowiecza twór samodzielny, czy część większego organizmu admini-
stracyjnego autorstwa Tomasza Częścika z Akademii Pomorskiej w Słupsku 
zostały przybliżone zależności polityczne i społeczne terytorium położonego  
w dolnych dorzeczach Wieprzy, Słupi i Łupawy. Autor zaprezentował bada-
nia dotyczące osadnictwa wczesnośredniowiecznego oraz powiązań admini-
stracyjnych na tym terenie. Ukazuje także ówczesne powiązania polityczne na 
Pomorzu w omawianym okresie. 

W następnym rozdziale autorstwa Emilii Wieczorek, który został za-
tytułowany Home education - historical context, analysis of successes and thre-
ats autorka porusza kwestie dotyczące edukacji domowej. W pierwszej części 
publikacji podejmuje rozważania dotyczące historycznych aspektów kształ-
towania się edukacji domowej i jej uwarunkowań na przestrzeni wieków.  
W drugiej części publikacji podejmie, w oparciu o analizę literatury przedmio-
tu, rozważania dotyczące szans i zagrożeń wynikających z edukacji domowej.  

W kolejnym rozdziale pod tytułem Stress phenomenon in social work au-
torstwa Janusza Kawy zostały poruszone kwestie związane ze stresem, który 
pojawia się w życiu każdego człowieka. Autor zwraca uwagę na stres jaki to-
warzyszy służbom pomocowym w tym pracownikom socjalnym i asystentom 
rodziny. Praca służb pomocowych jest złożona, trudna i wyczerpująca, gdyż 
często klient pomocy społecznej jest trudny - roszczeniowy i wymagajacy, co 
prowadzi do flustracji. Umiejętność radzenia sobie z pojawiającym się stresem 
jest wyzwaniem dla współczesnych służb pomocowych.

W rozdziale VI pod tytułem Eutanazja – kilka uwag o charakterze filozo-
ficzno – etycznym i medycznym, autor Arkadiusz Moskwa podejmuje się pro-
blematyki eutanazji, która stanowi jedno z najtrudniejszych zagadnień mo-
ralnych i lekarskich. Autor w artykule odniósł się do medycznych aspektów 
eutanazji, podkreślając, że nie sposób pominąć przy argumentacji racjonalnej 
kontekstów medycznych i roli lekarzy w tej sferze. Omawiane zagadnienie 
jest współcześnie przedmiotem niemal równie zażartych sporów, co moralna 
ocena i ewentualna prawna dopuszczalność tej praktyki.

W rodziale VII autorstwa Magdaleny Biernackiej, Status mniejszości na-
rodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, została przybliżona kwestia 
związana z prawami mniejszości narodowych i etnicznych oraz ich ochroną. 
W pracy zostało wyjaśnione i zdefiniowane pojęcia mniejszości narodowych 
i etnicznych, a także ukazanie braku jednolitej definicji i przedstawieniu jej 
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w poszczególnych naukach. Skupiono się również na mniejszościach naro-
dowych i etnicznych w Polsce w spisie powszechnym w 2011 roku, w którym 
zostało wyjaśnione czym on jest, jak przeprowadza się spis powszechny oraz 
jak istotne ma to znaczenie, aby określić ile osób należących do grup mniejs-
zościowych żyje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W rozdziale VIII pod tytułem Problem zjawiska prostytucji w Polsce au-
torstwa Marleny Bytnar, została przybliżona kwestia kobiet zajmujących się 
prostytucją w Polsce. Prostytucja jest zjawiskiem dynamicznym, zmiennym 
oraz nieustannie wzrastającym. W pracy została podjęta próba przedstawie-
nia problematyki zjawiska prostytucji na terenie Polski, jak również ukazanie 
typologii, analizy skali zjawiska, opisania penalizacji przestępstw związanych 
z prostytucją oraz próba analizy organizacji pozarządowych zajmujących się 
pomocą osobom poszkodowanym.

Część pierwszą kończy rozdział pod tytułem Muzeum - Zamek  
w Łańcucie i jego znaczenie dla kultury autorstwa Joanny Garbulińskiej- 
Charchut. Autorka artykułu porusza w tekście zagadnienia związane z jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych dawnych rezydencji magnackich w skali nie 
tylko Podkarpacia, ale także Polski. W pracy autorka charakteryzuje główne 
obszary eksponatów udostępniane zwiedzającym oraz przedstawia częściowe 
wyniki badań dotyczących postrzegania Muzeum - Zamku w Łańcucie przez 
mieszkańców województwa podkarpackiego.

Niniejszą publikację kończy Część II, w której znajdują się tek-
sty poświęcone papieżowi pod tytułami JAN PAWEŁ II - DROGA DO 
ŚWIĘTOŚCI, OBRAZ EUTANAZJI W NAUCZANIU JANA PAW-
ŁA II, RODZINA - BLISKA SERCU OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA 
II, PODEJŚCIE JANA PAWŁA II DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAW-
NOŚCIĄ I ICH RODZIN, MIŁOŚĆ RODZICÓW DO DZIECKA 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WEDŁUG NAUCZANIA JANA PAWŁA 
II, OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II - PRZYBLIŻYŁ, ŻE CIERPIENIE 
MA SENS…, SENS CIERPIENIA WEDŁUG JANA PAWŁA II, OBEC-
NOŚĆ JANA PAWŁA II W HISTORII RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE.

Są to autorskie teksty Ewy Materny i Aleksandry Materny, Janusza 
Kawy Marty Magdoń, Joanny Garbulińskiej-Charchut i Pauliny Kwiecień,  
w których poruszane są sprawy współczesnego człowieka na kanwie słów wy-
powiadanych przez Jana Pawła II – Naszego Wielkiego POLAKA. Ojciec 
Święty wygłaszał liczne homilie dotyczące kwestii ludzkiej niepełnosprawnoś-
ci, którą Ojciec Święty postrzegał nie jako negatywne zjawisko, ale dar od 
Boga. W myśl nauki Jana Pawła II autorzy tekstów skoncentrowali się nad 
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sensem ludzkiego życia i cierpienia. Ponadto autorzy dostrzegli rolę psychicz-
nego i fizycznego cierpienia, jakiego doświadczył mały Karol, a później Ojciec 
Święty. Cierpienie Papieża POLAKA stało się świadectwem dla wielu osób  
z całego świata.

Papież Jan Paweł II dla wielu z Nas jest autorytetem, mistrzem słowa  
i czynu. Ojciec Święty w swoim nauczaniu podkreślał, że życie ludzkie jest 
darem od Boga oraz, że jest dane na zawsze. Na tej podstawie autorzy skłaniają 
potencjalnego czytelnika do własnej refleksju nad wartością ludzkiego życia. 

Ciekawe spostrzeżenia i unikalne odniesienia zawrte w niniejszej publi-
kacji wobec współczesnego świata nadają zbiorowej monografii charakter wy-
jątkowy – interdyscyplinarny i ponadczasowy. Nad „gorącymi” zagadnienia-
mi wyzwań współczesnego świata, i zachodzących w nim ciągłych zmianach 
pochylają się środowiska naukowe.

Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentom poszczególnych 
artykułów: prof. nadzw. dr. hab. Sławomirowi Banaszakowi, prof. nadzw. dr 
hab. Agnieszkce Teteryczk-Puzio, prof. nadzw. dr. hab. Krzystofowi Żarnie, 
dr. Joannie Leśniak, dr Annie Miklos-Spics, dr. Maciejowi Milczanowskiemu, 
dr. Dobrochnie Minich, dr, Annie Moskwa, dr. Tomaszowi Swider, a także 
mgr Marzenie Jakubek za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne (uwagi), 
dzięki którym publikacja przybrała ostateczny kształt.

Janusz Kawa
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KATARZYNA CYRKUN
NIKOLA CZARNOTA

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH

CULTURAL SECURITY OF THE UNITED STATES

Wstęp

Kultura stanowi integralną cześć społeczeństwa każdego państwa 
oraz współczesnej cywilizacji, a związana z nią różnorodność powoduje, 
iż kulturę można przyporządkować do wielu aspektów życia. Niewąt-
pliwie ze względu na globalizację i związane z nią dynamiczne zmia-
ny, bezpieczeństwo kulturowe jest istotnym tematem, który powinien 
być poruszany nie tylko w aspekcie materialnym, ale przede wszystkim 
społecznym, symbolicznym oraz duchowym. Ponadto, współczesne 
przeobrażenia w społeczeństwach związane chociażby z migracjami lu-
dzi z regionów dotkniętych wojnami, powinny stanowić istotny temat 
do debaty na arenie międzynarodowej w kontekście bezpieczeństwa 
kulturowego.

Nie ulega wątpliwości, iż dynamicznie postępujący rozwój techno-
logiczny związany z dostępem do informacji i komunikacji, wspomni-
ane przemiany w procesach społecznych czy swobodne migracje pow-
odują, iż przemieszczanie się społeczeństw różnych kultur nie stanowi 
obecnie problemu. W konsekwencji wraz z przybyciem ludności do 
danego państwa następuje napływ nowej, nieznanej dotąd kultury. 
Wskutek zetknięcia się dwóch różnych kultur reprezentowanych przez 
społeczeństwa różnych cywilizacji i wyrażanych poprzez język, symbole, 
religię, tradycje, normy społeczne czy wzorce zachowań, może pojawić 
się konflikt w obszarze kulturowym. Stąd, aby tego uniknąć, istotna 
jest edukacja i dokładne poznanie i zrozumienie różnic kulturowych 
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między poszczególnymi cywilizacjami. Takie rozwiązanie umożliwia 
nie tylko zminimalizowanie efektów zderzenia kultur, ale przede wszy-
stkim umożliwia efektywny proces zapewniania bezpieczeństwa kultu-
rowego danego państwa.

W kontekście bezpieczeństwa kulturowego warto przywołać amery-
kańskiego politologa Samuela Huntingtona, który w swojej książce pt. 

„Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego”, ukazuje cywili-
zację jako pewną tożsamość kulturową i wskazuje na to, iż „cywilizacja 
jest kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu i stanowi ona największą 
jednostkę kulturową” (Huntington 2008, s. 48-50). Ponadto, zwra-
ca uwagę na to, iż w przyszłości wszelkie konflikty będą powstawać 
pomiędzy cywilizacjami, a niekoniecznie państwami. Źródłem wojen 
będą różnice kulturowe jakie występują pomiędzy nimi. Nie ulega wąt-
pliwości, iż różnice kulturowe, historyczne, językowe oraz religijne po-
między cywilizacjami stanowią głębokie zakorzenienie w społeczeńst-
wach państw, a jak wskazuje Huntington ta odrębność kulturowa jest 
przyczyną wielu konfliktów (Huntington 1993, s. 25-27).

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie bezpieczeństwa kulturo-
wego Stanów Zjednoczonych i wpływu na amerykańską kulturę wielu 
innych kultur ze względu na masowe migracje, co mogłoby budzić kon-
flikt kulturowy. W związku z tym istotne jest przedstawienie niezwykle 
silnej kultury amerykańskiej, co przejawia się tym, iż jest obecna na 
całym świecie. Ponadto, ze względu na obecność tej kultury m.in. w 
państwach europejskich, powstało pojęcie makdonaldyzacji świata, czy-
li rozprzestrzeniania się na globie szeroko rozumianych wzorców rodem 
ze Stanów Zjednoczonych

Pojęcie bezpieczeństwa kulturowego

Bezpieczeństwo kulturowe jest pojęciem stosunkowo nowym, aczkol-
wiek jest od wieków doskonale znanym, chociażby ze względu na zagrożenia 
dla kultury związane z konfliktami zbrojnymi, podbojami kolonialnymi czy 
dominacji i zniszczenia słabszych kultur (Czaja 2008, s. 32). Ponadto, na 
gruncie nauk o bezpieczeństwie, bezpieczeństwo kulturowe stanowi obecnie 
istotny obszar postrzegania zagrożeń dla każdego państwa. Nie ulega wąt-
pliwości, iż na bezpieczeństwo państwa składają się istotne czynniki, między 
innymi czynnik: demograficzny, ekonomiczny, historyczny, psychologiczny 
czy socjologiczny. Aczkolwiek nie należy zapominać również o aspekcie kul-
turowym, ponieważ dzięki niemu współczesne państwo staje się gwarantem 
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wielu obszarów bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa kulturowego (Hryni-
cki 2014, s. 194).

Celem bezpieczeństwa kulturowego jest nie tylko ochrona dóbr kultury 
materialnej i dziedzictwa kulturowego, lecz przede wszystkim ochrona wartoś-
ci, które są niezwykle ważne dla tożsamości narodowej. Istotna w tym aspek-
cie jest ochrona odrębności kulturowych związanych z m.in. mniejszościami 
narodowymi, tworzenie otwartości kulturowej i warunków do prawidłowego 
rozwoju danej kultury czy też zaangażowanie w promocję kultury na całym 
świecie (Kitler 2011, s. 176).

Zarówno literatura dotycząca bezpieczeństwa kulturowego jak i poglądy 
państw oraz związana z tym polityka, określa powyższe pojęcie jako zdolność 
państwa do ochrony tożsamości kulturowej, dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego, tym samym charakteryzując się otwartym podejściem do świata, 
umożliwiającym rozwój kultury poprzez internalizację wartości niesprzecz-
nych z własną tożsamością. Ponadto, na bezpieczeństwo kulturowe składają 
się niezwykle ważne czynniki:

- ochrona wartości kultury symbolicznej, czyli ochrona języka, zwy-
czajów, tradycji, religii itp., które mają istotne znaczenie dla tożsamości 
narodowej;

- ochrona materialnych dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,  
w tym zabytków, kościołów, pomników narodowych, dzieł sztuki, rzemiosła 
itp. Wszelkie obiekty o szczególnej wartości dla społeczności danego kraju;

- poczucie bezpieczeństwa kulturowego, który odnosi się do narodu, 
jednostek czy grup etnicznych posiadających prawo do kultury i praw czło-
wieka z kategorii praw trzeciej generacji;

- otwartość kultury, która przejawia się w zachowaniu równowagi 
między jej rozwojem, opartym na tradycjach, zwyczajach i rodzimych wartoś-
ciach, a ochroną przed niepożądanymi wpływami. Równowaga jest niezwykle 
istotna dla bezpieczeństwa kulturowego (Czaja 2004, s. 11).

Niezwykle istotnym czynnikiem bezpieczeństwa kulturowego jest 
również utworzenie zagranicznej polityki kulturalnej, która będzie mieć na 
celu nie tylko promocję własnej kultury czy kraju, ale przede wszystkim stwor-
zenie odpowiednich warunków dla jej rozwoju. Ponadto, bezpieczeństwo kul-
turowe jest ściśle związane z polityką wewnętrzną i zagraniczną kraju oraz 
strategią bezpieczeństwa narodowego (Czaja 2004, s. 11).

W Stanach Zjednoczonych powołano amerykańskie Krajowe Biuro Bez-
pieczeństwa Kulturowego, które zajmuje się ochroną kultury narodowej przed 
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wszelkimi zagrożeniami kulturowymi. Ponadto, bezpieczeństwo kulturowe 
określane jest jako zdolność społeczeństwa do ochrony jego specyficznego 
charakteru, w zmieniających się warunkach oraz wobec rzeczywistych lub po-
zornych zagrożeń. Z definicji wynika, iż bezpieczeństwo wiąże się z zachowa-
niem trwałości tradycji, aspektów językowych, tożsamości, zwyczajów czy też 
praktyk religijnych. Co więcej, definicja wskazuje na niezwykle istotny aspekt 
w odniesieniu do jej rozwoju. Kultura powinna rozwijać się poprzez internali-
zację, która nie powinna być sprzeczna z tożsamością kulturową (Czaja 2004, 
s. 10).

Amerykańska tożsamość kulturowa

Bezpieczeństwo kulturowe według społeczeństwa amerykańskiego zwią-
zane jest ze zdolnością ludności do ochrony istotnych wartości jak język, kultu-
ra narodowa, zwyczaje, religia, tożsamość narodowa, wolność słowa. Co istot-
ne, amerykańska tożsamość zwana też jako obywatelska, zyskuje przewagę nad 
tożsamością czysto etniczną czy też etniczno-kulturową innych społeczeństw. 
Ponadto, Huntington w swojej książce wspomina o kulturze anglo-protestan-
ckiej, aczkolwiek przyznaje, że protestantyzm jako religia nie jest dominujący 
już wśród migrantów. Mimo to, wartości protestanckie przetrwały w kulturze 
i mogą również funkcjonować w oderwaniu od religii (Czaja 2013, s. 193).

Uznaje się, iż sytuacja Stanów Zjednoczonych jest niespotykana i jedyna 
w swoim rodzaju. 230 lat temu próżno było szukać na mapie takiego państwa 
jak Stany Zjednoczone, a mimo, to kilkadziesiąt lat później jako pierwszy 
kraj uzyskał niepodległość i stanowił przykład dla państw europejskich swoją 
państwowością oraz demokracją. Ponadto, po kilkunastu latach amerykańska 
tożsamość była postrzegana jako ukształtowana, a określenie WASP (Whi-
te Anglo-Saxon Protestant) stało się symbolem kultury i tożsamości amery-
kańskiej. Co więcej, ze względu na swoją siłę, emigranci z krajów europe-
jskich nie byli w stanie ją osłabić, mimo, iż zauważalne było przywiązanie 
ludności europejskiej do katolicyzmu. Dzięki temu czynnik etniczny zaczął 
tracić znaczenie a imigracja uznana została za składnik amerykańskiej tożsa-
mości. Wzrastała również rola kultury i czynnika ideologicznego, zwłaszcza 
zasad politycznych. Ponadto, zasady takie jak wolność, równość, demokracja, 
indywidualizm, prawa człowieka, rządy prawa oraz własność prywatna, stały 
się wówczas amerykańskim credo (Czaja 2013, 193).

Samuel Huntington w swojej książce pt. „Kim jesteśmy”, zwrócił uwagę 
na to, iż do połowy XVIII wieku Amerykanie określali się w kategoriach rasy, 
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przynależności etnicznej oraz kultury i religii. Zmiana poglądów nastąpiła  
w wyniku pogorszenia stosunków z Wielką Brytanią na skutek sporów zwią-
zanych z handlem, podatkami, bezpieczeństwem oraz władzą brytyjskiego 
parlamentu nad koloniami. Brytyjczycy nie przestrzegali niezwykle istot-
nych praw przysługujących każdemu człowiekowi, głównie zasad wolności, 
równości, prawa oraz rządzenia za zgodą poddanych. W miarę zaostrzania 
sporu, Amerykanie zaczęli wyznawać poglądy bardziej uniwersalistyczne od-
noszące się do wolności, równości i praw człowieka, które są niezwykle ważne.  
W konsekwencji doprowadziło to do opartej na credo amerykańskiej tożsa-
mości, która została zawarta w Deklaracji Niepodległości (Huntington 2007, 
s. 53).

Amerykańska tożsamość przez kilka dekad ulegała ciągłej transformac-
ji, stąd też masowy napływ imigrantów z całego świata, głównie z państw 
europejskich i ich demograficzna prężność, powodowały, że przynależność 
etniczna rozmywała się i nie stanowiła już elementu tożsamości narodowej 
w Stanach Zjednoczonych. Niewątpliwie sukcesy masowego ruchu na rzecz 
praw obywatelskich i rasowych, które miały miejsce w latach sześćdziesiątych 
XX wieku oraz uchwalenie ustawy o imigracji czy też zniesienie wszelkich 
ograniczeń na tle rasowym, doprowadziły do spadku znaczenia czynnika pr-
zynależności rasowej (Czaja 2013, s. 194).

W późniejszych latach nastąpiła era masowych migracji z Meksyku, lud-
ność w regionach Kalifornii, Teksasu, Arizony, Nowego Meksyku, Nevady  
i Utah, nie była chętna do asymilacji. Niewątpliwie taka sytuacja wynika, 
z tego, iż współcześnie przekroczenie granicy nie stanowi dużego proble-
mu, natomiast dawniej wyemigrowanie do Stanów Zjednoczonych wiązało 
się z wieloma przeszkodami. Ponadto, coraz bardziej zauważalne jest to, że 
Ameryka od Miami po Południowy Zachód staje się krajem dwujęzycznym, 
ze względu na obecność języka hiszpańskiego. Mimo to, perspektywa oparcia 
amerykańskiej tożsamości jedynie o ideologiczne credo staje się odtąd coraz 
mocniejsza (Czaja 2013, s. 194).

Kultura Stanów Zjednoczonych

Kultura amerykańska obejmuje zwyczaje oraz tradycje Stanów 
Zjednoczonych. Według US Census Bureau, Stany Zjednoczone są 
trzecim co do wielkości krajem na świecie z populacją przekraczającą 
325 milionów. Co 8 sekund rodzi się dziecko, a osoba umiera co 12 
sekund (Frazier 2001, s. 40-45).
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Oprócz rdzennych Amerykanów, którzy już mieszkali na konty-
nencie, ludność Stanów Zjednoczonych została zbudowana na imigrac-
ji z innych krajów. Według Biura Spisu Ludności, pomimo niedaw-
nych działań zmierzających do zamknięcia granic USA dla nowych 
imigrantów i uchodźców, nowy imigrant wprowadza się do Stanów 
Zjednoczonych co 33 sekundy (Campbell, Kean 1997, s. 25-34).

Z tego powodu Stany Zjednoczone są jednym z najbardziej zróżni-
cowanych kulturowo krajów na świecie. Niemal każdy region świata 
miał wpływ na kulturę amerykańską, zwłaszcza Anglicy, którzy koloni-
zowali kraj na początku XVII wieku. Kultura Stanów Zjednoczonych 
została również ukształtowana przez kultury rdzennych Amerykanów, 
Latynosów, Afrykanów i Azjatów (Vonnegut 2000, s. 41-53).

Stany Zjednoczone są czasami opisywane jako tygiel, w którym 
różne kultury wniosły swoje własne, odrębne zwyczaje do kultury 
amerykańskiej. Tak jak kultury z całego świata wpłynęły na kulturę 
amerykańską, tak dzisiaj kultura amerykańska wpływa na świat. Ter-
min kultura zachodnia często odnosi się szeroko do kultury Stanów 
Zjednoczonych oraz Europy (Quinn 1995, s. 17-26).

Sposób, w jaki ludzie czerpią kulturę od Stanów Zjednoczonych 
jest różny. Różne grupy imigrantów integrują się na różne sposoby. Pr-
zykładowo w Stanach Zjednoczonych katolickie społeczności hiszpańs-
kojęzyczne mogą zachować swój język oraz inne kulturowe tradycje 
rodzinne, ale są zintegrowane ze społecznością miejską i przyjęły amery-
kański styl życia na wiele innych sposobów (Girouard 1985, s. 56-62).

Północno-wschodnie, południowe, środkowo-zachodnie, połud-
niowo-wschodnie a także zachodnie regiony Stanów Zjednoczonych 
mają różne tradycje czy zwyczaje.

Język

Według rządu Stanów Zjednoczonych kraj ten nie posiada jednego 
oficjalnego języka. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych mówi się prawie  
w każdym języku świata, to jednak najczęściej używanymi językami są angiel-
ski w odmianie amerykańskiej, hiszpański, chiński, francuski oraz niemiecki.

Dziewięćdziesiąt procent populacji Stanów Zjednoczonych mówi i rozu-
mie przynajmniej trochę po amerykańsku, a większość oficjalnych interesów 
jest prowadzona w języku amerykańskim. W niektórych stanach obowiązu-
ją języki oficjalne lub preferowane. Na przykład angielski oraz hawajski są 
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językami urzędowymi na Hawajach (Haliżak, Kuźniara, Symonides 2003,  
s. 33-37).

Census Bureau szacuje, że w Stanach Zjednoczonych mówi się ponad 
300 językami. Biuro dzieli te języki na cztery kategorie:

1) hiszpański;
2) inne języki indoeuropejskie, w tym niemiecki, jidysz, szwedzki, fran-

cuski, włoski, rosyjski, polski, hindi, pendżabski, grecki i kilka innych;
3) Języki Azji i Pacyfiku, w tym chiński, koreański, japoński, tajski, ta-

milski i inne;
4) oraz „wszystkie inne języki”, która jest kategorią języków, które nie 

pasowały do pierwszych trzech kategorii, takich jak węgierski, arabski, hebra-
jski, języki Afryki i języki rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, Środ-
kowej i Południowej.

Religia

Niemal każda znana religia jest praktykowana w Stanach Zjednoczonych, 
które powstały na podstawie wolności religijnej. Według informacji zebra-
nych przez Pew Research Center, bezpartyjną grupę badawczą w 2017 roku, 
około 71% Amerykanów identyfikuje się jako chrześcijanie (Świątkowski 
1986, s. 18-33).

Wydaje się, że maleje liczba osób, które utożsamiają się z jakąkolwiek 
religią. Według Pew Research Center oczekuje się , że kategoria ta spadnie  
z 16% w 2015 r. Do 13% w 2060 r. (Obirek 2008, s. 237-250)

Amerykański styl

Style ubiorów różnią się w zależności od statusu społecznego, regionu, 
zawodu czy też klimatu. Dżinsy, trampki, czapki z daszkiem, kowbojskie 
kapelusze i buty to niektóre elementy garderoby, które są ściśle związane  
z Amerykanami. Ralph Lauren, Calvin Klein, Michael Kors i Victoria Secret 
to niektóre znane amerykańskie marki (Kłoskowska 1980, s. 52-61).

Amerykańska moda jest pod dużym wpływem celebrytów i mediów,  
a sprzedaż mody wynosi około 200 miliardów dolarów rocznie, według arty-
kułu opublikowanego przez Harvard University w 2007 roku. Coraz więcej 
Amerykanów kupuje modne rzeczy, elektronikę i więcej online. Według 
Census Bureau, sprzedaż detaliczna w e-commerce w USA w pierwszym kwar-
tale 2017 r. Wyniosła około 98,1 mld USD (Niedzviecki 2004, s. 46-49).
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Amerykańskie jedzenie

Kuchnia amerykańska była pod wpływem Europejczyków i rdzennych 
Amerykanów w jej wczesnej historii. Obecnie istnieje wiele produktów 
spożywczych, które są powszechnie identyfikowane jako amerykańskie, takie 
jak hamburgery, hot dogi, chipsy ziemniaczane, makaron i ser oraz pieczeń 
rzymska (Ritzer 1997, s. 62-68). „Tak amerykański jak szarlotka” zaczął oz-
naczać coś autentycznie amerykańskiego.

Istnieją również style gotowania i rodzaje potraw specyficzne dla danego 
regionu. Kuchnia w stylu południowym jest często nazywana „amerykańską 
potrawą komfortową” i obejmuje dania takie jak smażony kurczak, kapusta 
zielona, groszek czarnooki i chleb kukurydziany.

Ryc. 1. Tex-Mex

Źródło: https://www.alemeksyk.eu/przepisy-meksykanskie/wszystkie-inne/tex-mex/
item/1003-fajitas-z-cukinia-i-kurczakiem-dobry-kawalek-kuchni-tex-mex.html

Tex-Mex, popularny w Teksasie i na południowym zachodzie, jest mie-
szanką hiszpańskich i meksykańskich stylów gotowania i obejmuje takie pro-
dukty, jak chili i burrito, i opiera się głównie na rozdrobnionym serze i fasoli.
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Ryc. 2. Jerky

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Beef_jerky.jpg

Jerky, suszone mięso, które podaje się jako przekąski, to także żywność, 
która została stworzona w Stanach Zjednoczonych, według NPR.

Media, sztuka i rozrywka

Stany Zjednoczone są powszechnie znane na całym świecie jako lider  
w produkcji środków masowego przekazu, w tym telewizji i filmów. We-
dług Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych kraj ten stanowi jedną 
trzecią światowego przemysłu medialnego i rozrywkowego (Paleczny 2002,  
s. 102-118).

Przemysł telewizyjny zapanował w Stanach Zjednoczonych we wczes-
nych latach pięćdziesiątych, a amerykańskie programy telewizyjne są obecnie 
wyświetlane na całym świecie. Stany Zjednoczone mają również prężny pr-
zemysł filmowy, skupiony w Hollywood, Kalifornii, a amerykańskie filmy są 
popularne na całym świecie. Amerykański przemysł filmowy zarobił 31 mi-
liardów dolarów przychodów w 2013 roku (Naisbitt, Philips 2003, s. 9-34).

Kultura artystyczna Stanów Zjednoczonych wykracza jednak poza filmy 
i programy telewizyjne. Nowy Jork jest domem dla Broadwayu, a Ameryka-
nie mają bogatą historię teatralną. Amerykańska sztuka ludowa jest stylem 
artystycznym i utożsamiana jest z kołdrami i innymi ręcznie wykonanymi pr-
zedmiotami. Muzyka amerykańska jest bardzo zróżnicowana i obejmuje wiele,  
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wiele stylów, w tym rytm i blues, jazz, gospel, country i western, bluegrass, 
rock and roll i hip hop.

Sport

Stany Zjednoczone to kraj o sportowych poglądach, z milionami fanów, 
którzy podążają za futbolem, baseball, koszykówką i hokejem na trawie. Base-
ball, który powstał w kolonialnej Ameryce i stał się zorganizowanym sportem 
w połowie XIX wieku, jest znany jako ulubiona rozrywka Ameryki, chociaż 
według Harris Poll przez ostatnie trzy dekady jego popularność została przyć-
miona przez futbol amerykański. Ponadto, dla odróżnienia od innych gier pił-
karskich, szczególnie piłki nożnej nazywana jest również przez Amerykanów 
soccer.

Ryc. 3. Chłopiec grający w baseball

Źródło: https://www.shutterstock.com/pl/g/shutterstocknjb/sets

Święta amerykańskie

Wiele świąt obchodzonych jest tylko w Stanach Zjednoczonych.  
4 lipca Amerykanie świętują niepodległość od Wielkiej Brytanii. 
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Dzień Pamięci, obchodzony w ostatni poniedziałek maja, upamiętnia 
tych, którzy zginęli w służbie wojskowej. Święto Pracy, obchodzone  
w pierwszy poniedziałek września, świętuje siłę roboczą w kraju. Świę-
to Dziękczynienia, kolejne charakterystyczne amerykańskie święto, pr-
zypada w czwarty czwartek listopada i sięga czasów kolonialnych, aby 
uczcić żniwa. Dzień Prezydenta, upamiętniający urodziny George'a 
Washingtona i Abrahama Lincolna, jest świętem federalnym przypada-
jącym w trzeci poniedziałek lutego. Wkład weteranów jest honorowany 
w Dzień Weterana, obchodzony 11 listopada. Wkład przywódcy praw 
obywatelskich Martina Luthera Kinga Jr. Jest wspominany w trzeci po-
niedziałek stycznia.

Kolonializm i zdrowie  
w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych

Stosunki kolonialne, zarówno dawne, jak i obecne, wpływają na zdrowie 
ludów tubylczych. Jak stwierdził Loomba, proces kolonializmu był zróżnico-
wany na całym świecie, ale ostatecznie pierwotni mieszkańcy i nowoprzybyli 
zostali zmuszeni do złożonych i traumatycznych relacji, co zaowocowało ko-
lonizacją rdzennej ludności w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz długą 
spuścizną kolonialną.

Niedawnym przykładem praktyki kolonialnej w kontekście kanadyjskim 
są indyjskie szkoły z internatem. Indyjskie dzieci były siłą zabierane ze swoich 
rodzin i umieszczane w szkołach z internatem przez agencje opieki nad dzieć-
mi. Był to system mający na celu ucywilizowanie i asymilację Indian oraz 

„zabicie Indianina w dziecku”, Równie destrukcyjne było to, że Stany Zjed-
noczone ustanowiły szkoły z internatem i zmusiły lub porwały dzieci amery-
kańskich Indian i rdzennych mieszkańców Alaski z domów, aby uczęszczały 
do tych szkół. Skutki wyżej wymienionych praktyk, wraz z wieloma innymi 
traumatycznymi aktami kolonializmu, doprowadziły do przerażającej spuś-
cizny rdzennej ludności, w tym do złego stanu zdrowia (Huntington 2007, 
s. 17-31).

Rdzenne społeczności na kontynencie północnoamerykańskim rozwi-
jały się dzięki wiedzy kulturowej i doświadczeniu życia w ich tradycyjnych 
ojczyznach oraz utrzymywaniu jakości życia związanego ze środowiskiem na-
turalnym przed kontaktem z Europejczykami. Poprzez ceremonie, tradycję, 
opowiadanie historii na własne potrzeby i języki ukształtowały się tożsamości, 
które promowały warunki zdrowotne (Klima 2008, s. 17-23).
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Jednak momenty kolonialne w historii Stanów Zjednoczonych i Kanady 
obejmują europejskie osadnictwo, wyzysk i dominację odrębnych „innych”, 
które zmieniły organizację społeczną, konwencje kulturowe i życie prywatne”. 
Poprzez dominację i praktykę europejskiej kolonizacji na ludach tubylczych, 
współczesne ludy tubylcze nadal doświadczają traumy historycznej dotkniętej 
tymi asymilacyjnymi praktykami (Rodríguez 2000, s. 106-125).

Niemniej jednak, pomimo tych doświadczeń zarówno w Kanadzie, jak  
i w Stanach Zjednoczonych, ludność rdzenna wykazała się wysokim pozio-
mem odporności. Nie oznacza to, że problemy związane ze złym stanem zdro-
wia nie istnieją, ale stwierdzenie, że społeczności tubylcze dysponują zasobami, 
w tym pokrewieństwami, językiem i kulturą, dostępnych, aby sprostać tym 
warunkom (Węgleński 2001, s. 7-16).

Pomimo ewidentnej odporności, różnice zdrowotne między mieszkańca-
mi rdzennymi i nie-rdzennymi w obu krajach są wyraźne. Z tego powodu 
potrzeba więcej pracy w dziedzinach związanych ze zdrowiem, aby zmniejszyć 
i ostatecznie zlikwidować lukę między zdrowiem ludów tubylczych i nierod-
zimych (Lévy 2007, s. 243-260). Jednym ze sposobów osiągnięcia tego jest 
zidentyfikowanie praktyk w badaniach i praktyce zdrowia, które łączą systemy 
wiedzy między tymi społecznościami w celu promowania badań, suwerennoś-
ci rdzennych mieszkańców i praktyk uwzględniających oraz szanujących lud-
ność rdzenną - to znaczy takich, które demonstrują bezpieczeństwo kulturowe, 
który uosabia świadomość kulturową, wrażliwość kulturową i kompetencje 
kulturowe (Rokicki 2002, s. 181-234).

Kulturoznawstwo  
kluczem do bezpieczeństwa narodowego

Po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r. Utworzono komis-
ję, która miała ustalić, dlaczego doszło do ataków. Według raportu komisji  
z 11 września jednym z winowajców był „brak wyobraźni”.

Według raportu, z nielicznymi wyjątkami, urzędnicy rządowi nie mogli 
sobie wyobrazić, że Osama bin Laden i jego współpracownicy, ukrywający 
się w odległej części Afganistanu, mogliby uderzyć w samo serce finansowej, 
wojskowej oraz politycznej potęgi Ameryki.

Z raportu wynika, że przed 11 września kilka szkół wyższych oferowało 
kursy języków bliskowschodnich lub studia islamistyczne. Komisja utrzy-
mywała, że utrudnia to rekrutację oficerów wykwalifikowanych do zwalczania 
terroryzmu. Mimo że Stany Zjednoczone od czasu zimnej wojny finansowały 
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programy w zakresie języków obcych i studiów regionalnych, ataki z 11 wrześ-
nia ujawniły względną ignorancję na temat Bliskiego Wschodu (Rybkowski 
2008, s. 257-280).

Wydaje się, że konsorcjum Duke-UNC ds. Studiów bliskowschodnich 
stanowi odpowiedź na wezwanie z raportu z 11 września do szerszego po-
dejścia edukacyjnego do bezpieczeństwa narodowego. Konsorcjum założone  
w 2005 r. Skupia znaczną liczbę studentów uczących się języków obcych. Pro-
gram ma 300 studentów uczących się arabskiego, 44 perskich i 91 studentów 
urdu, co jest najwyższą liczbą zapisanych na kursy języka urdu w Stanach 
Zjednoczonych (Kapiszewski 1984, s. 12-31). Brak arabskich lingwistów jest 
wymieniany jako jeden z powodów, dla których Stany Zjednoczone przega-
piły krytyczne wiadomości wysłane przez Al-Kaiidę na temat ataków z 11 wr-
ześnia na dzień przed ich wystąpieniem (Scollon 2001, s. 23-27).

Program Duke-UNC obejmuje takie tematy, jak cyberbezpieczeństwo 
oraz przeciwdziałanie brutalnemu ekstremizmowi. Studenci mogą również 
brać udział w kursach muzycznych i filmowych na Bliskim Wschodzie.

Zastępca sekretarza ds. Edukacji pomaturalnej Robert King powiedzi-
ał konsorcjum Duke-UNC, że niewłaściwie wykorzystują fundusze federal-
ne. W liście opublikowanym w „Rejestrze Federalnym” King poinformował 
konsorcjum, że wydaje środki z tytułu VI na niedozwolone działania. Tytuł 
VI ustawy o szkolnictwie wyższym finansuje m.in. wzmacnianie kształcenia 
na poziomie licencjackim, badania dotyczące różnych dziedzin świata oraz 
doskonalenie nauki języków obcych.

W swoim liście King krytykuje konsorcjum za wykorzystywanie pienięd-
zy federalnych do pisania artykułu zatytułowanego „Radical Love: Teachings 
from Islamic Mystical Tradition”. Miał też problem z programem sponsoru-
jącym serię koncertów, która obejmowała występ artysty hip hopowego Mar-
co Pavé, znanego również jako „tysiącletni muzułmanin z Memphis”.
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Ryc. 4. Film „Persepolis”, który ukazał rewolucję w Iranie w wyjątkowym świetle

Źródło: https://www.flickr.com/photos/galaxyfm/520648957

Tego rodzaju programy kulturowe mogą wspierać szeroko rozumiane 
interesy bezpieczeństwa narodowego Ameryki. Filmy uczą społeczeństwo, co 
myślą i czują inni ludzie. Dają również wgląd w to, jakie są ich uzasadnione 
pretensje, takie jak amerykańskie poparcie dla szacha przed rewolucją w Ira-
nie i to co przyciąga innych ludzi do Ameryki, takie jak wolność i muzyka. 
Filmy takie jak „Persepolis ” - o irańskiej dziewczynie, która dorastała podczas 
rewolucji islamskiej - pomagają humanizować Irańczyków i rzucają światło na 
złożony związek, jaki mają z islamskim fundamentalizmem.

Rząd federalny przyznał konsorcjum Duke-UNC coroczną dotację  
w ramach Tytułu VI w wysokości 235 000 USD jako Narodowe Centrum 
Zasobów, aby zapewnić „pełne zrozumienie” Bliskiego Wschodu.

Zakończenie

Bezpieczeństwo kulturowe to filozofia i sposób działania, który zapew-
nia, że wszystkie jednostki i grupy są traktowane z uwzględnieniem ich wy-
jątkowych potrzeb i różnic kulturowych. Zakłada prawo do odmienności i 
wzywa do interakcji, które nie umniejszają, nie poniżają ani nie osłabiają jed-
nostek na podstawie jakiejkolwiek postrzeganej lub rzeczywistej różnicy.

Amerykanie otrzymują największą liczbą laureatów Nagrody Nobla, me-
dalistów olimpijskich, znanych aktorów oraz aktorek, naukowców, biznes-
menów. Nierzadko osoby te to imigrancki z całego świata. Stany Zjednoczone 
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to kraj, w którym panuje wiele kontrastów. To państwo wielokulturowe jed-
nak posiadające własne tradycje oraz zwyczaje.

Obecnie wciąż postępuje dynamiczny rozwój technologiczny, który ma 
wpływ na wiele sfer życia ludzi. Przemiany w procesach społecznych czy też 
swobodne migracje powodują, to, że przemieszczanie się społeczeństw róż-
nych kultur jest praktycznie nieograniczone. Wraz z przybyciem ludności do 
danego państwa następuje napływ nowej, nieznanej dotąd kultury. W kon-
sekwencji zetknięcie dwóch kultur reprezentowanych przez społeczeństwa 
różnych cywilizacji oraz wyrażanych poprzez język, symbole, religię, tradycje, 
normy społeczne czy wzorce zachowań, może pojawić się konflikt w obszarze 
kulturowym. Stąd, aby tego uniknąć, istotna jest edukacja i dokładne pozna-
nie i zrozumienie różnic kulturowych między poszczególnymi cywilizacjami.
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STRESZCZENIE

Artykuł ma na celu poruszenie tematu związanego z bezpieczeństwem kulturowym 
Stanów Zjednoczonych. Podjęto próby wyjaśnienia pojęcia bezpieczeństwa kulturo-
wego. W kolejnych rozdziałach przedstawiony został rozwój amerykańskiej tożsamo-
ści narodowej, aspekty kulturowe, które są charakterystyczne dla Stanów Zjednoczo-
nych i niezwykle istotne dla ludności zamieszkującej ten kraj. Ponadto, w artykule 
przedstawiono temat kolonializmu, który jest charakterystyczny dla tego regionu oraz 
aspekty związane z kulturoznawstwem.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo kulturowe, Stany Zjednoczone, tożsamość narodo-
wa, kultura narodowa, bezpieczeństwo narodowe



SUMMARY

The article deals with the topic related to the cultural security of the United States. 
Attempts have been made to explain the concept of cultural security. The following 
chapters present the development of the American national identity, cultural aspects 
that are characteristic of the United States and extremely important for the popula-
tion living in that country. In addition, the article presents the topic of colonialism, 
which is characteristic of this region, and aspects related to cultural studies.

Keywords: cultural security, United States, national identity, national culture, na-
tional security
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UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ W LUBLINIE

NAJWAŻNIEJSZE MODELE 
POMOCY SPOŁECZNEJ

THE MOST IMPORTANT MODELS  
OF SOCIAL WELFARE

WPROWADZENIE

Badając zagadnienie pomocy społecznej, zauważyć można istotne 
różnice w realizacji zadań w tej sferze pomiędzy różnymi państwami. 
Źródłami tych odmienności są uwarunkowania o charakterze histo-
rycznym, ekonomicznym, politycznym czy kulturowym. Powyższe 
czynniki nie tylko wywarły ogromny wpływ, a także zadecydowały  
o kierunkach i formach rozwoju systemu pomocy społecznej. Zróżni-
cowanie intensywności procesów uprzemysłowienia, urbanizacji, rewo-
lucje, przeobrażenia polityczne, oraz społeczne zdeterminowały inne 
okoliczności tworzenia prawodawstwa socjalnego i instytucji socjal-
nych. Warto dodać, że zagadnienia pomocy społecznej nie można ana-
lizować w oderwaniu od innych sfer funkcjonowania państwa. Istotne 
jest dostrzeżenie korelacji pomiędzy wymiarem o charakterze socjal-
nym, a aspektem gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Można 
nawet próbować spojrzeć na te zależności przez pryzmat pewnej całości. 
W związku z tym badacze podnoszą także kwestię trudności jaką spra-
wia porównywanie poszczególnych koncepcji1 pomocy społecznej (Hill 
2010, s. 166; Oniszczuk 2005, s. 7; Zarzeczny 2001, s. 83). Trzeba jed-
nak pamiętać, że istnieje kilka prób typologii modeli pomocy społecz-
nej warunkujących kształt i podejście do tego zjawiska.

1 Pojęcie koncepcja i model będzie używane w niniejszym rozdziale zamiennie w tym samym znaczeniu.
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ŚWIATOWE KONCEPCJE POMOCY SPOŁECZNEJ

 W literaturze przedmiotu zazwyczaj jest wykorzystywana klasyfikacja 
G. Espinga-Andersena. Wyróżnia on trzy modele pomocy społecznej (zwane 
także reżimami): 

• liberalny, 
• konserwatywno-korporacyjny, 
• socjaldemokratyczny.
Pierwszy z nich jest charakterystyczny dla państw anglosaskich i realizują 

go takie kraje jak np. Wielka Brytania, Australia, USA, czy Kanada; drugi 
dla Europy Zachodniej np. Austria, Niemczy, Belgia, Holandia, czy Francja, 
natomiast trzeci cechuje kraje skandynawskie np. Dania, Szwecja i Norwegia 
(Esping-Andersen 2010, s. 44). Wyżej wymienioną typologię przyjmują także 
polskie badaczki L. Jodkowska i K. Głąbicka (Jodkowska 2009, s. 32; Głą-
bicka 2002, s. 181). Podstawę wyodrębnienia tych modeli stanowią różnice 
dotyczące takich podstawowych kryteriów jak: stopień zaangażowania państ-
wa w zapewnianiu obywatelom dobrobytu, powszechność pomocy społecznej 
oraz formy jej dostarczania i finansowania. G. Esping-Andersen uważa, że 
odmienności występujące w poszczególnych państwach pod względem specy-
ficznych dla nich systemów nierówności społecznych wytwarzanych przez in-
stytucje państwowe, czy też te, które odnoszą się do układów praw socjalnych 
warunkują wybór różnych rozwiązań odnoszących się do struktury zależności 
między państwem, rynkiem a rodziną (Esping-Andersen 2010, s. 44).

W reżimie liberalnym pomoc udzielana jest głównie w oparciu o kryte-
rium dochodowe. Cechuje go skromny system zabezpieczenia społecznego, 
natomiast adresatami świadczeń są obywatele o niskich dochodach. 

Dla modelu konserwatywnego charakterystyczne jest to, że przeobraża-
nie się instytucji pomocy społecznej dokonywało się w znacznym stopniu pod 
wpływem państwa. Istotne było zachowanie zastanej struktury społecznej  
i różnic statusowych. To położenie klasowe i status determinowały prawa so-
cjalne. A ważniejsze od powszechnego uznawania tych praw było utrzymanie 
zróżnicowania statusu społecznego.

Ostatni model – socjaldemokratyczny pojawił się w państwach,  
w których elementarną siłą uruchamiającą reformy społeczne były ugrupo-
wania socjaldemokratyczne. Ich celem było państwo dobrobytu, zdolne do 
zapewnienia równego dostępu do świadczeń na najwyższym poziomie. Socjal-
demokraci odrzucali dualizm państwowy i rynkowy, nie tolerowali podziału 
strukturalnego pomiędzy klasą średnią i robotniczą. Dążyli do zapewnienia 
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równości dostępu do świadczeń o wysokim, a nie minimalnym standardzie. 
W tym modelu zasada uniwersalizmu i odtowarowienia praw socjalnych zost-
ała rozszerzona również na klasę średnią ( Hill 2010, s. 39-41; Esping-Ander-
sen 2010, s. 44).

 Pomysłodawcą wyodrębnienia modeli pomocy społecznej był R. Tit-
muss. Natomiast 

nazwy dla jego poszczególnych modeli zaproponowała polska badaczka 
K. Głąbicka (Głąbicka 2002,s. 181):

• marginalny,
• motywacyjny,
• instytucjonalno-redystrybucyjny.
 Pierwszy z modeli - marginalny (określany również mianem „rezy-

dualny”) ma charakter minimalny, zakłada okazjonalną partycypację pomocy 
społecznej w egzystencji obywateli. Pomoc społeczna w ramach takiego mo-
delu jest realizowana w przypadku, kiedy zawiodą elementarne źródła jej dost-
arczania, jak np. indywidualna praca czy rodzina. Oznacza to, że cechuje ją 
doraźność i subsydiarność w odniesieniu do ogólnej idei „samozapewniania” 
środków.

 Z kolei w modelu motywacyjnym pomoc społeczna koncentruje się 
na wsparciu jednostki. Ma ono charakter dodatkowy do działań podejmowa-
nych przez obywateli. Zakres pomocy jest szerszy niż w modelu o charakterze 
minimalnym, lecz kwestia zapewnienia sobie środków w tej materii, z pew-
nym zobligowaniem do pomocy gwarantowanej przez państwo, spoczywa na 
jednostce.

Trzeci model, instytucjonalno-redystrybucyjny (tzw. redystrybucji insty-
tucjonalnej) nawiązuje do modelu maksymalnego, w którym to powszechność 
charakteryzuje pomoc społeczną. Natomiast redystrybucja dóbr nieodzow-
nych do zaspokojenia potrzeb jednostek następuje za pośrednictwem insty-
tucji państwowych (Titmuss 1987, s. 54-59).

Warto także zwrócić uwagę na koncepcję pomocy społecznej H. Wilens-
ky i Ch. Lebeaux. Autorzy zaniechali z wyróżnienia modelu pośredniego po-
między minimalnym a maksymalnym i zaproponowali jedynie dwa modele:

• rezydualny,
• instytucjonalny.
Pierwszy model cechuje spojrzenie na usługi pomocy społecznej jak na 

instrumenty socjalnej interwencji. Pomoc jest udzielana wyłącznie w sytu-
acjach problemowych i krytycznych dla obywateli i ich rodzin. Jej celem 
jest wsparcie jednostki albo umożliwienie jej powrotu do funkcjonowania  
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w społeczeństwie. W momencie wyjścia z sytuacji kryzysowej pomoc zostaje 
wycofana. Oznacza to, że koncentruje się na ratownictwie. Wsparcie i ins-
tytucji pomocowych cechuje przede wszystkim selektywność, ponieważ ko-
nieczne jest spełnienie właściwych formalno-prawnych kryteriów, aby z nie-
go skorzystać. Ten model zakłada odpowiedzialność jednostki za własny los, 
natomiast jej potrzeby są traktowane jako coś ponadstandardowego. Rynek  
i rodzina są dla niej elementarnymi źródłami identyfikacji i zaspokajania pot-
rzeb. W przypadku, gdy nie wypełniają one swoich zadań pojawia się pomoc 
społeczna. Świadczy ona usługi w sposób ogólny, wybiórczy, krótkotrwały  
i doraźny. Adresat wsparcia często jest traktowany jako petent, gdyż pomoc 
ma charakter zastępczy i tymczasowy (Kaźmierczak 2000, s.145-149; Kaź-
mierczak i Łuczyńska 1998, s. 74-75). Wyżej wymienione założenia w znacz-
nym stopniu pokrywają się z koncepcją liberalną.

Charakterystyczne dla modelu instytucjonalnego jest traktowanie po-
mocy społecznej jako systemu instytucji i usług społecznych utworzonych  
w celu niesienia pomocy obywatelom lub grupom społecznym w uzyska-
niu zadowalającego standardu życiowego. W myśl tej koncepcji to dane 
społeczeństwo jest odpowiedzialne za położenie każdego swojego obywa-
tela. Natomiast potrzeby jednostek są postrzegane jako naturalne rezultaty 
uprzemysłowienia. Istotna jest tutaj profilaktyka, zatem pomoc jest niesi-
ona przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Oznacza to, że jednostka ma 
możliwość zaspokajania swoich potrzeb w momencie, kiedy nie znalazła się 
jeszcze w kryzysowym, czy krytycznym położeniu ale odczuwa już jakieś de-
ficyty. Usługi pomocy społecznej mają charakter permanentny, uniwersalny, 
są powszechnie dostępne dla wszystkich, a więc są świadczone wszystkim pot-
rzebującym. Należy jeszcze dodać, że świadczenia są traktowane jako pewna 
forma udogodnień w realizowaniu celów obywateli. Pomoc społeczna stanowi 
tutaj system zaspokajania potrzeb jednostek, który jest równoważny w stosun-
ku do rynku i rodziny (Kaźmierczak i Łuczyńska 1998, s. 74-75; Wilensky, 
Lebeaux 1965, s. 78-79).

Wyżej wymienione założenia w znacznym stopniu pokrywają się z kon-
cepcją redystrybucyjną.

Polska badaczka tej problematyki, L. Jodkowska, uważa, że H. Wilensky 
i Ch. Lebeaux wyróżnili dwa typy państwa opiekuńczego: rezydualne i insty-
tucjonalne. Jodkowska reprezentuje pogląd, że potrzeby obywateli zaspokaja 
rynek i rodzina, natomiast interwencja państwa w formie pomocy socjalnej 
postrzegana jest jako naruszenie naturalnego porządku. Natomiast przywróce-
nie w gospodarce rynkowej naturalnej równowagi winno leżeć gestii państwa 
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(Jodkowska 2009, s. 31). 
Najistotniejsze różnice pomiędzy rezydualnym a instytucjonalnym mo-

delem pomocy społecznej dotyczą następujących kwestii przedstawionych  
w tabeli 1.

Tabela nr 1 . Koncepcja rezydualna i instytucjonalna pomocy społecznej
KONCEPCJA REZYDUALNA KONCEPCJA INSTYTUCJONALNA

Sytuacja problemowa jest traktowana 
jako sytuacja kryzysowa

Problemy są traktowane jako swoisty 
element wspólnego życia

Pomoc jest udzielana jednostkom do-
piero po wystąpieniu sytuacji  
kryzysowej

Pomoc reaguje już przed wystąpieniem 
kryzysu

Pomoc przybiera formę pomocy  
czasowej tzn. poprawę warunków  
jednostki, a kończy się tak szybko  
jak to jest możliwe

Usługi są zinstytucjonalizowane po to, 
by podkreślić ich prewencyjny charakter 
i mogą być świadczone nieprzerwanie

Świadczenia mają charakter wyłącznie 
selektywny

Świadczenia przybierają charakter  
uniwersalny

Pomoc społeczna tworzy bufor  
bezpieczeństwa, ochraniający przed 
wpadnięciem w spiralę ubóstwa

Pomoc społeczna przypomina  
trampolinę, od której jednostka może 
się odbić w niekorzystnych dla siebie 
sytuacjach

Podejście hołdujące indywidualizmowi Podejście wywodzące się  
z humanitaryzmu

Źródło: (Wilensky, Lebeaux 1965, s. 158).

Analiza tabeli 1 wskazuje najistotniejszą różnicę między dwiema koncep-
cjami: model rezydualny koncentruje się na udzielaniu wsparcia obywatelom 
korzystającym już z pomocy społecznej, a model instytucjonalny skupia się na 
tym, aby jednostki się w tym systemie nie znalazły.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się jeszcze inne warte uwagi modele 
pomocy społecznej: N. Furnissa i T. Tiltona, F. Bettio i J. Plantenga. 

Model N. Furnissa i T. Tiltona nawiązuje do koncepcji R. Titmusa  
i G. Esping-Andersena i ma charakter trychotomiczny. Propozycja badaczy to 
następujące modele: 

• państwa pozytywnego,
• państwa bezpieczeństwa socjalnego,
• państwa dobrobytu społecznego.



34

SYLWIA ZUBRZYCKA

Pierwszy z nich zakłada, że pomoc społeczna ma zabezpieczać właściciela 
kapitału przed

problemami uwarunkowanymi mechanizmami sił rynkowych, a także 
postulatami redystrybucji dochodów. W drugim modelu pomoc społeczna 
ma na celu zagwarantowanie minimalnego dochodu każdej jednostce, nato-
miast w trzecim - wyrównanie standardów życia 

wszystkich obywateli (Karpowicz 2006, s. 4-5).
Koncepcja F. Bettio i J. Plantenga jest dużo bardziej skomplikowana 

niż wcześniej wymienione. Opiera się ona na zespole wskaźników i strategii  
o charakterze opiekuńczym.

Propozycja typologii autorek jest następująca:
• państwa delegujące opiekę na rodzinę (Włochy, Grecja i Hiszpania) 

plus dwa
przypadki specyficzne: Portugalia ze znaczną partycypacją kobiet w ryn-

ku pracy oraz Irlandia sytuująca się między tą a kolejną kategorią,
• państwa w znacznym stopniu polegające na pomocy nieformalnej, 

aczkolwiek bardziej w aspekcie opieki nad dziećmi niż seniorami (Wielka 
Brytania i Holandia),

• państwa publicznie wspierające opiekę prywatną (Austria i Niemcy),
• państwa proponujące opiekę formalną na solidnym poziomie (Belgia 

i Francja),
• państwa proponujące opiekę formalną na poziomie od średniego do 

wysokiego (Dania, Finlandia, Szwecja).
Struktura typologii zakłada zatem stopniowanie: od państw, w których 

funkcjonuje model o charakterze minimalnym, do państw, w których zasto-
sowanie znajduje model maksymalny (Hill 2010, s. 170; Bettio i Plantenga 
2004, s. 85-113).

MODELE POMOCY SPOŁECZNEJ POLSKICH BADACZY

Należy także zwrócić uwagę na koncepcje polskich badaczy: Mirosława 
Księżopolskiego, Tadeusza Szumlicza i Piotra Sałustowicza. 

M. Księżopolski wyodrębnia trzy modele pomocy społecznej, specyficz-
ne dla wysoko rozwiniętych krajów o gospodarce rynkowej:

• marginalny/liberalny,
• wydajnościowy/konserwatywno-korporacyjny,
• instytucjonalno-redystrybucyjny/socjaldemokratyczny.
Dwa pierwsze modele opierają się na założeniu, że każdy obywatel sam 
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jest odpowiedzialny za eliminowanie problemów społecznych, determinu-
jących jego sytuację. 

Model marginalny/liberalny opiera się na przeświadczeniu, że rodzina 
i rynek stanowią dominującą i najlepszą formę zaspokajania potrzeb jednos-
tek. Zakłada się tu, że większość obywateli poradzi sobie sama i jest zdol-
na zaspokoić swoje potrzeby poprzez indywidualne działanie. W swojej 
aktywności jednostki mogą być wspierane przez rodzinę oraz instytucje chary-
tatywne. Natomiast pomoc ze strony państwa powinna mieć miejsce w sytu-
acji ostatecznej i dotyczyć jedynie tych, którzy nie potrafią sami sobie radzić  
i żyją w biedzie. Reszta obywateli nie otrzyma wsparcia i musi sama spro-
stać swoim potrzebom. Przyznawanie i udzielanie świadczeń powinno być 
selektywne i fakultatywne, czyli uwarunkowane sytuacją materialną jednostki.  
W tym modelu pomoc społeczna jest zbyteczna, a może wręcz być szkodliwa. 
Jej zbyteczność wiąże się z tym, że ludzie i tak dadzą sobie radę, więc po co ich 
w tym wyręczać; szkodliwość dotyczy hamowania w znacznym stopniu wy-
dajności pracy, koniunktury ekonomicznej i własnej inicjatywy (Księżopolski 
1996, s. 72, 81).W krajach realizujących wyżej wymienioną koncepcję istnieje 
mocno rozwinięta aktywność organizacji różnego typu. Dzieje się tak, ponie-
waż systemy pomocy społecznej są tam ograniczone, a na znaczeniu zyskują 
inne organizacje społeczne np. pozarządowe, czy charytatywne2 (Księżopolski 
1996, s. 81).

Drugi model wydajnościowy/konserwatywno-korporacyjny podobnie 
jak powyższy zakłada indywidualną odpowiedzialność jednostki za swój los. 
Jednakże zaspokajanie potrzeb jednostki jest uwarunkowane jej statusem na 
rynku pracy. Chodzi tutaj o wydajność, zasługi i staż pracy. Obywatele są zob-
ligowani do ubezpieczenia się i uiszczania na to składek. Wsparcie otrzymywa-
ne przez jednostkę, czy daną rodzinę w przypadku zdarzenia losowego jest zde-
terminowane jej wcześniejszymi dochodami oraz pułapem odprowadzanych 
składek. W tym modelu ubezpieczenia są obligatoryjne, powszechne i dotyczą 
wszystkich zatrudnionych obywateli oraz ich rodzin. Swym zakresem obej-
mują także wszystkie typowe zdarzenia losowe implikujące utratę pracy czy 
generowanie nowych potrzeb. Oznacza to, że ubezpieczenia cechuje podmio-
towość i przedmiotowość. Koncepcja ta umożliwia szerszą ingerencję państwa 
w aspekty socjalne niż model marginalny, ale jednocześnie określa konkretną 
granicę takiego działania. Programy socjalne muszą przede wszystkim służyć 

2 W Hiszpanii obywatelom w wieku produkcyjnym w myśl przepisów prawnych gwarantuje się dochód 
minimalny na szczeblu krajowym. Natomiast władze lokalne realizują to w różnej formie i wedle różnych 
reguł. 
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rozwojowi ekonomicznemu i ewentualnie jedynie w minimalnym stopniu na-
ruszać mechanizmy działania gospodarki rynkowej (Księżopolski 1996, s. 73).

Ostatni model instytucjonalno-redystrybucyjny/socjaldemokratyczny 
opiera się na dwóch założeniach odróżniających go od obu wcześniej wymie-
nionych. Po pierwsze, odpowiedzialność za egzystencję jednostki i jej rodziny 
ponosi społeczeństwo, ponieważ jest źródłem problemów społecznych oby-
wateli. Po drugie to właśnie społeczeństwo odpowiada za zagwarantowanie 
każdej osobie bezpieczeństwa i dobrobytu, bowiem ani rynek ani rodzina nie 
są zdolne do zaspokojenia potrzeb każdej jednostki na właściwym, pożąda-
nym poziomie. Pomoc społeczna winna zastępować rynek poprzez planowe 
działanie. W tym modelu nie ma ograniczeń dla zaangażowania się państwa 
w aktywność socjalną. Dominuje kwestia realizacji potrzeb, a adresatom ws-
parcie jest oferowane bezwarunkowo. Świadczenia mają być udzielane każde-
mu bez jakichkolwiek dyskryminujących czynników wstępnych. Natomiast 
pomoc społeczna powinna zapewniać każdej jednostce, dostęp i partycypację 
w usługach socjalnych niezależnie od jej indywidualnego wkładu, a także dzi-
ałania rynku3 (Księżopolski 1996, s. 77-79, 80-81).

Kolejny badacz, T. Szumlicz wskazuje trzy modele pomocy społecznej:
• interwencji społecznej,
• antycypacji społecznej,
• dystrybucji społecznej i integracji społecznej (Szumlicz 1994,  

s. 89-91).
Natomiast P. Sałustowicz biorąc pod uwagę kryterium sposobów finan-

sowania pomocy społecznej wyróżnia trzy następujące modele:
• finansowanie tylko z państwowego budżetu (Australia, Holandia, 

Wielka Brytania),
• finansowanie tylko z regionalnych i gminnych budżetów, w tym 

wypadku warto wyodrębnić jeszcze dwie podgrupy:
o centralne określanie zakresu i zasad udzielania pomocy społecznej 

(Finlandia, Niemcy, Szwecja),
o lokalne określanie zakresu i zasad udzielania pomocy społecznej (Aus-

tria, Francja, Hiszpania, Szwajcaria, Włochy), finansowanie kompilacyjne: 
centralne i lokalne budżety (Belgia, Polska) (Sałustowicz 2009, s. 41-45).

W celu dokonania pewnej syntezy, warto raz jeszcze zebrać i uporządko-
wać determinanty poszczególnych modeli.

3 Ten model dominuje w państwach skandynawskich. Aktywność władz państwowych ma charakter uni-
wersalny obejmujący całe społeczeństwo i koncentruje się na regule równości i społecznej sprawiedliwości. 
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Tabela nr 2. Zestawienie modeli/koncepcji i klasyfikacji pomocy społecznej

Autorzy  
modelu/koncepcji

RODZAJ MODELU/KONCEPCJI

Minimalny Pośredni Maksymalny

R. Titmuss Marginalny Motywacyjny instytucjonalno- 
redystrybucyjny

G. Esping- 
Andersen Liberalny konserwatywno- 

korporacyjny Socjaldemokratyczny

H. Wilensky  
i Ch. Lebeaux Rezydualny Brak Instytucjonalny

N. Furniss  
i T. Tilton

państwa  
pozytywnego

państwa  
bezpieczeństwa 
socjalnego

państwa dobrobytu 
społecznego

F. Bettio  
i J. Plantega

delegowanie 
opieki na  
rodzinę

udzielający  
publicznego  
wsparcia pomocy 
społecznej

proponujący  
formalną opiekę  
na poziomie  
średni-wysoki

M. Księżopolski marginalno/ 
liberalny

wydajnościowy/
konserwatywno- 
korporacyjny

instytucjonalno- 
redystrybucyjny/ 
socjaldemokratyczny

T. Szumlicz interwencji 
społecznej

antycypacji  
społecznej

dystrybucji społecznej 
i integracji społecznej

Źródło:(Esping-Andersen 2010, s. 44; Wilensky, Lebeaux 1965, s. 158; Hill 2010,  
s. 170; Bettio i Plantenga 2004, s. 85-113; Księżopolski 1996, s. 77-79, 80-81; Szum-
licz 1994, s. 89-91).

  Analiza przedstawionych uprzednio modeli pomocy społecznej po-
zwala zauważyć dokładnie nakreślony biegunowy podział: od modelu (klasy-
fikacji) mającego charakter minimalny, w którym opieka społeczna w sporym 
zakresie pozostawiona jest w obszarze dobroczynności, do modelu (klasyfika-
cji) mającego charakter maksymalny, w którym to państwo jest organizatorem 
społecznej egzystencji, a także poprzez swoje instytucje dokonuje podziału 
dóbr, tak aby zaspokoić potrzeby jednostek.

Do modeli o charakterze minimalnym można zaliczyć te, które odwołu-
ją się do takich kwestii jak „elementarność” lub „liberalność”. W literaturze 
przedmiotu koncepcja liberalna często nosi miano rezydualnej lub marginal-
nej. Ten model cechuje zredukowanie roli oraz odpowiedzialności państwa za 
pomoc społeczną i socjalne bezpieczeństwo jednostek do elementarnych usług 
w tej dziedzinie. Charakterystyczne dla koncepcji liberalnej jest założenie, że 
obywatele będą indywidualnie zaspokajać swoje potrzeby z zakresu pomocy 
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społecznej. Natomiast w modelu elementarnym fundamentem pomocy 
społecznej jest dobroczynność i na najniższym poziomie eliminowane są pro-
blemy społeczne. Dzieje się tak, gdyż najistotniejszym podmiotem pomocy 
społecznej nie jest państwo, lecz rodzina. Tę koncepcję można porównać do 
kanonów prywatnej dobroczynności, czyli do pierwotnej pomocy społecznej 
(Janik 2006, s. 39; Zarzeczny 2001 s. 85; Księżopolski 1996, s. 77-79; Ptak 
2008, s. 54; Frysztacki 2005, s. 51).

Kolejną grupę stanowią modele pośrednie, tzw. „środka” często także 
określane mianem: motywacyjny, konserwatywny, korporacyjny, a nawet 
kontynentalno-europejski. 

Cechę charakterystyczną koncepcji konserwatywnej/motywacyjnej 
stanowi obligatoryjność partycypacji w usługach socjalnych, a także stwor-
zenie wyspecjalizowanego systemu pomocy społecznej. Oznacza to, że zaspo-
kajanie potrzeb jednostek zdeterminowane jest kryterium wydajności, stażu 
wykonywanej pracy, jak również zasług. Jednakże to państwo jest organizato-
rem systemu pomocy społecznej. Wynika z tego, że występują w tym modelu 
pewne tendencje paternalistyczne. Ta koncepcja może być traktowana jako 
klasyczna, ponieważ jest historycznie najstarszą koncepcją pomocy społecznej 
w Europie i wywodzi się jeszcze z czasów Bismarcka (Janik 2006, s. 39; Zar-
zeczny 2001 s. 85).

Drugi biegun stanowią są modele maksymalizujące, często w literaturze 
przedmiotu noszące miano: socjaldemokratyczny, skandynawski lub opie-
kuńczy. Charakterystyczny dla tej koncepcji jest znaczny stopień państwo-
wego paternalizmu, jak również ingerencji w obszar socjalny. Celem władz 
państwowych jest zapewnienie obywatelom pracy, a także wysokiego standar-
du usług socjalnych. Służy temu silnie rozrośnięty i wyspecjalizowany system 
służb społecznych. Ten model przede wszystkim opiera się na zasadach: uni-
wersalizmu, kolektywizmu i redystrybucji dochodów. Wszystkie jednostki są 
objęte pomocą społeczną od momentu swych narodzin aż do śmierci. Często 
przy omawianiu tej koncepcji przywoływany jest przykład Szwecji jako jed-
nego z najbogatszych państw świata, które jest nadal państwem opiekuńc-
zym. Dzieje się tak dlatego, że przeprowadzono tam reformy pozwalające na 
powrót racjonalnych interakcji między rynkiem a systemem społecznym, a to 
mimo wysokich podatków implikowało polepszenie konkurencyjności eko-
nomicznej (Niewiadomska 2008, s. 59-60).
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ZAKOŃCZENIE

Niełatwo jest konkretnie określić, który z powyższych modeli pomocy 
społecznej jest najbardziej optymalny i godny recypowania. Wynika to  
z tego, iż każdy z nich uformował się w określonych warunkach o charakterze 
społecznym, politycznym, czy ekonomicznym. Niewątpliwe natomiast jest to, 
że wszystkie modele posiada pewne wspólne elementy wśród, których wy-
mienić godzi się m. in. to, że: 

• uznają rodzinę za elementarną instytucję społeczną, a jej trwałość za 
czynnik determinujący rozkwit i stabilizację społeczną,

• dążą do eliminacji tzw. ryzyka socjalnego i zapewnienia bezpieczeńst-
wa socjalnego swoim obywatelom,

• fundamentalną kwestią jest zagwarantowanie pokoju społecznego 
poprzez redystrybucję dochodu i rozwój dialogu społecznego.

Nie można - poza powyższymi okolicznościami zapominać, że o fakty-
cznej skali i strukturze pomocy decydują nie tylko teoretyczne modele, ale 
też tradycja, oczekiwania społeczne i względy finansowe. Kreśląc wytyczne 
danego modelu trzeba więc pamiętać o zachowaniu korelacji między tymi 
wszystkimi czynnikami w celu osiągnięcia rzeczywistych, a nie iluzorycznych 
efektów pomocy społecznej.
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STRESZCZENIE 

O faktycznej skali i strukturze pomocy społecznej głównie decydują teoretyczne mo-
dele. Należy jednak pamiętać, że tradycja, oczekiwania społeczne i względy finansowe 
także odgrywają istotną rolę w tej materii. Kreśląc wytyczne danego modelu trzeba 
więc pamiętać o zachowaniu korelacji między tymi wszystkimi czynnikami w celu 
osiągnięcia rzeczywistych, a nie iluzorycznych efektów pomocy społecznej.

Słowa kluczowe: model, pomoc społeczna, modele pomocy społecznej, opieka spo-
łeczna, koncepcje pomocy społecznej

SUMMARY

The actual scale and structure of social assistance are mainly determined by theoretical 
models. However, it should be remembered that tradition, social expectations and 
financial considerations also play an important role in this matter. Therefore, when 
drawing the guidelines for a given model, one must remember to maintain the cor-
relation between all these factors in order to achieve real, and not illusory effects of 
social assistance.

Keywords: model, social assistance, models of social assistance, social welfare, con-
cepts of social assistance
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AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU

OBSZAR SŁAWIEŃSKO-SŁUPSKI 
W OKRESIE WCZESNEGO 

ŚREDNIOWIECZA- 
TWÓR SAMODZIELNY  

CZY CZĘŚĆ WIĘKSZEGO OBSARU 
ADMINISTRACYJNEGO?

THE SŁAWNO-SŁUPSK AREA IN THE EARLY MIDDLE 
AGES WAS AN INDEPENDENT CREATURE OR PART 

OF A LARGER ADMINISTRATIVE ORGANISM?

Wstęp

Kwestia organizacji osadnictwa, a także podziałów terytorialnych, 
określenie grup osadniczych na Pomorzu w okresie wczesnego średniowiecza, 
a zwłaszcza w części sławieńsko-słupskiej nie jest sprawa łatwą i jednoznaczną. 
Wspomniane wyżej terytorium można śmiało nazwać ziemię sporną. Prob-
lem cały czas wywołuje wiele kontrowersji wśród badaczy. Jej przynależność 
do którejś z grup lub ewentualna samodzielność jest tematem sporów, które 
toczą się od kilkudziesięciu lat.  Część badaczy uważa, że dorzecza rzek Wie-
przy, Słupi i Łupawy stanowiły teren zamieszkiwany przez samodzielną grupę 
osadniczą. Świadczyć o tym miały między innymi uwarunkowania geogra-
ficzne oraz pewna oddzielność tego terytorium. Odzwierciedlenie tego można 
znaleźć w okresie późniejszym w postaci podziałów administracyjnych cha-
rakterystycznych dla epoki średniowiecza w tej części Europy (Łosiński 1982, 
164; Spors 1983, 104). Celem niniejszego artykułu jest próba interpretacji 
dotychczasowych ustaleń. 
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Uwarunkowania geograficzne

Omawiany teren jest częścią tak zwanego Pomorza Środkowego. Ten 
obszar stanowi wschodnią część Pomorza Zachodniego i ma obejmować 
tereny między rzekami Parsętą na zachodzie i Łebą na wschodzie (Sobisz 
2012, 7). W podziale fizycznogeograficznym teren ten znajduje się w obrębie 
Niżu Środkowoeuropejskiego i podprowincji Pobrzeże Południowobałtyckie,  
w makroregionie Pobrzeże Koszalińskie. Te z kolei można podzielić na me-
zoregiony: Równina Białogardzka, Równina Słupska, Wysoczyzna Damnicka, 
Wybrzeże Słowińskie Pradolina Łeby-Redy (Bednorz, Wojterski 1982, 7). 
W obrębie zainteresowanie niniejszej pracy znalazły się następujące obszary: 
Wybrzeże Słowińskie, Równina Słupska oraz Wysoczyzna Damnicka. One 
pokrywają się z dorzeczami Wieprzy, Słupi i Łupawy.

Równina Słupska jest najdalej na wschód wysuniętym mezoregionem 
Pobrzeża Zachodniopomorskiego. Dzięki zaznaczającym się dość wyraźnie 
różnicom w rzeźbie między wschodnią a zachodnią częścią możemy wyodręb-
nić dwa podregiony: Równinę Sławieńską od zachodu i Wysoczyznę Dam-
nicką od wschodu. Powierzchnia Równiny Sławieńskiej na zachód od rzeki 
Słupi jest stosunkowo mało urozmaicona. Zachowało się także na tym terenie 
niewiele lasów. W większości lasy mieszane występują w dolinach lub ich kra-
wędziach. Równinę od zachodu zamyka pasmo Wzgórz Koszalińskich z Górą 
Chełmską na czele. W powierzchnię dennomorenową wcięte są dna dolin 
Wieprzy z Granowa oraz Słupi (Augustowski 1977, 261-263). 

Od strony wschodniej teren ten od Wysoczyzny Damnickiej oddziela 
wyraźnie rysująca się na prawobrzeżu Słupi krawędź. Powierzchnia wysoczyz-
ny wznosi się na wysokość 85 metrów nad poziomem morza, a w jej punkcie 
kulminacyjnym sięga 100 m.n.p.m. Wysoczyzna poprzecinana jest głębokimi 
dolinami licznych rzek, z których największe to Słupia i Łupawa. Występują 
na tym terenie liczne lasu m.in. bukowe i dębowe, w głębokich zaś dolinach 
łęgi olszowo-jesionowe (Sobisz 2012, 7-8 i Bednorz, Wojterski 1982, 8-10). 

Od wschodu teren ten zamyka dolina Łeby. Zachodni brzeg dolnego 
odcinka rzeki Łeby nie należał do atrakcyjnych terenów osadniczych. Przede 
wszystkim z uwagi na złożony układ stosunków wodnych. Mowa jest o dużej 
ilości bezodpływowych zbiorników wodnych, które stopniowo ulegały proce-
sowi zatorfienia. Ponadto wysoki stan wód gruntowych wpływał na silny stan 
zabagnienia terenu. Było to wyjątkowo trudną barierą dla osadnictwa. Dopi-
ero procesy melioracyjne, które rozpoczęto około 200 lat temu zmieniły ten 
stan rzeczy. Pierwsze kanały regulujące stosunki wodne powstały w pobliżu 
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rzeki Łeby w drugiej połowie XVIII w. W pierwszej kolejności odwodnione 
zostały tereny w pobliżu jezior Gardno i Łebsko. W 1769 regulacji została 
poddana Łeba i wybudowane zostały kanały łączące m.in. oba jeziora. Po kil-
kudziesięciu latach przerwy prace nad odwodnieniem tego obszaru kontynuo-
wano od ostatniej dekady XIX w. do lat 30 XX w. Pomimo prac jeszcze w 
roku 1935 uznawano, że obniżenie poziomu wód gruntowych na tamtejszych 
łąkach jest niewystarczające (Burdon, Cieśliński 2003, 10).

W kierunku północnym tereny wysoczyznowe i równinowe obniżają się 
i przechodzą ostrym złomem w holoceńskie równiny wybrzeża, które zalegają 
tuż nad poziomem morza stanowiąc Wybrzeże Słowińskie. Teren jest mocno 
urozmaicony i znajduje się w strefie oddziaływania morza i lądu. Tworzą go 
plaże, wydmy nadmorskie, zagłębienia wśród wydmowe, torfowiska, wrzoso-
wiska, jeziora przybrzeżne oraz charakterystyczne klify. Stanowią one jednak 
krótkie odcinki (Augustowski 1977, 266-268).  

Omawiany teren zaliczyć można do Środkowonadmorskiego Regionu 
Klimatycznego. Kształtują go masy powietrza znad Atlantyku, które deniwe-
lują się nad Bałtykiem i w styku z lądem. Cechą charakterystyczną panującego 
tu klimatu są stosunkowo łagodne zimy, chłodne i opóźnione wiosny, także 
dość chłodne lata oraz ciepłe i długi jesienie. Średnia temperatura roczna wy-
nosi tu 7, 5 stopnia Celsjusza, liczba gorących dni przekraczających tempe-
raturę 25 stopni wynosi zaledwie 15 dni. Okres wegetacyjny trwa dni 190  
od mniej więcej od połowy kwietnia do końca października. Średnia suma 
opadów nie przekracza 700 mm (Sobisz 2012, 9-11). 

Jeżeli chodzi o gleby, to w strefie przybrzeżnej zachodzi silny związek 
miedzy budową geologiczną, rzeźba terenu, a glebami. Wzdłuż niewysokiego 
brzegi ciągnie się pasmo wydm i torfowisk. Znaczna część piaskowych wydm 
utrwalona została przez roślinności, ale w północno wschodniej części oma-
wianego terenu występują jeszcze tak zwane wydmy ruchome (Bednorz, Wo-
jterski 1982, 15-18). Na Równinie Sławieńskiej przeważają piaszczyste gleby 
bielicowe. Nieco lepsze występuje w jej zachodniej części, które sprzyjają upra-
wom. Podobne gleby występują na Wysoczyźnie Damnickiej. Najżyźniejsze 
tereny znajdują się dolinach rzek przymorza (Augustowski 1977, 262-266). 

Spór badaczy o przynależność terytorialną

Problemem dotyczącym badania przeszłości omawianego terenu zdecy-
dowanie jest skromny zasób źródeł pisanych, ale także nie wystarczający stan 
badań archeologicznych. Historyk Józef Spors, przedstawiając dzieje tego 
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terenu, zwracał uwagę na jej odrębność względem pozostałych fragmentów 
Pomorza. Twierdził, że teren ten funkcjonował jako jeden okręg grodowy. 
Potwierdzeniem tego faktu ma być podzielenie tego terytorium na dwie odręb-
ne kasztelanie. Miało to nastąpić u schyłku omawianego okresu, w momen-
cie gdy stopniowego zajmowania tej części Pomorza przez księcia gdańskiego 
(Spors 1983, 104).  Według tych ustaleń już w XII w. istniało księstwo sławi-
eńsko-słupskie, które miało stanowić samodzielny twór terytorialny i admi-
nistracyjny. Niewykluczone, że powstało ono w wyniku podziału księstwa za-
chodniopomorskiego. Do owego rozłamu ziemi zachodniopomorskiej miało 
dojść jeszcze przed 1024 r., czyli misją świętego Ottona biskupa Bambergu 
(Spors 1979, 42-43). O odrębności tego terenu w stosunku do pozostałej częś-
ci tak zwanego Pomorza Zachodniego i Środkowego świadczy fakt, że zgodnie 
z Żywotem z Prűfening Ottona biskupa bamberskiego, duchowny w swoich 
dwóch misjach miał najdalej zapuścić się na wschód w stronę Kołobrzegu. 
Jego hagiograf opisuje wizyty w doskonale znanych historycznych miastach 
Pomorza Zachodniego. Nie są wymieniane jednak żadne grody, które leżą na 
wschód od Góry Chełmskiej (S. Ottonis episcopi babenbergensis Vita prie-
flingensis,,  t. 7, cz. 1).

Na uwarunkowaniach geograficznych, zdaniem J. Sporsa opierać się 
miały granice ziemi zajmowanej przez sławieńsko-słupskiej grupę osadniczą. 
Ukształtowały się one jeszcze w tak zwanej dobie plemiennej oraz w schył-
kowym okresie wczesnego średniowiecza. Patrząc z zachodu takową granicą 
naturalną miała być dolina rzeki Unieści i grzbiet Góry Chełmskiej. Na ws-
chód rozciągał się wypłaszczony i mocno zabagniony teren. Granica ta także 
miała rozdzielać dwa obszary językowe, czyli wielecki i polsko-kaszubski. Na 
wschodzie zaś obszar tak zwanej ziemi sławieńsko-słupskiej miała zamykać 
bagnista dolina rzeki Łeby oraz pasmo puszcz. Właśnie ta granica utrzy-
mywała się przez następne stulecia. Stanowi ona trwały przykład podziałów 
terytorialnych na Pomorzu jako późniejsza granica diecezji pomorskiej. Oma-
wiany teren od południa miało zamykać pasmo moreny czołowej. Ta gra-
nica stopniowo przesuwała się na południe w miarę kolonizacji porastającej 
wzgórza puszczy (Spors 983, 58-62). Nadmienię, że w XII wieku nastąpił 
podział dawnego terytorium plemiennego dorzeczy rzek Wieprzy i Grabowej 
oraz Słupi i Łupawy na dwie kasztelanie: sławieńską i słupską. Granica międ-
zy kasztelaniami: sławieńską i słupską przebiegała od północy, na wschód od 
jeziora Wicko poprzez wsie Możdżanowo, Swołowo, Gać, Zębowo, Reblino, 
Sycewice, Słonowice i Wrząca. Wszystkie te osady istniały już w XII stuleciu 
i miały przynależeć do kasztelani słupskiej. Miejscowości położone na zachód 
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od tej linii, czyli Witkowice, Nosalin, Wrześnica, Noskowo oraz Tychowo 
przynależały już do kasztelani sławieńskiej. W zgodzie z tym podziałem po-
zostaje także powołanie na tym terenie w okresie późniejszym parafii (Spors 
1983, 149). Warto dodać, że według nowszych badań dopiero na przełomie 
XII i XIII w. doszło na ziemiach polskich pod wpływami niemieckimi do 
przeprowadzenia reformy administracyjnej i dawne okręgi grodowe zamieniły 
się w kasztelanie (Gawlas 1996, 73-75).

O odrębności terytorialnej obszar sławieńsko-słupski mogą także 
świadczyć zachowane w ludowych przekazach informacje. Echa okresu pr-
zedpaństwowego możemy znaleźć między innymi w legendach tak zwanych 
Słowińców. W nich właśnie zachowały się przekazy o lokalnych władcach re-
zydujących w pobliżu jeziora Gardno. Natomiast w sąsiedniej Wolini, gdzie 
znajduje się domniemane grodzisko, rezydować miał wicekról (Ślaski 1962, 
469). 

Samodzielność tzw. ziemi sławieńsko-słupskiej w okresie plemiennym 
i wczesnofeudalnym budzi jednak wiele kontrowersji. W polemikę z wyżej 
wymienionymi poglądami weszli naukowcy związani z gdańskim ośrod-
kiem badawczym. Ich zdaniem obszar ten był częścią jurysdykcji władztwa 
gdańskiego. Świadczyć o tym ma fakt późniejszej przynależności kasztelani 
słupskiej do księcia Pomorza Wschodniego. Ich zdaniem obie kasztelanie, 
czyli słupska i sławieńska zerwały ze sobą więzi po czasie panowania duńskie-
go na Pomorzu.. Badacze powoływali się na przynależność przedstawicieli 
domniemanej dynastii sławieńskiej, którą, dzięki koligacjom rodzinnym, mi-
ały łączyć więzi z książętami polskimi oraz gdańskimi (Powierski, Śliwiński, 
Bruski 1993, 80 i 113). Koncepcja przedstawiona przez  J. Sporsa spotkała się 
z krytyką i zakwestionowane zostało istnienie księstwa sławieńsko-słupskiego, 
które miało być pozostałością po dawnych strukturach sprzed okresu chrystia-
nizacji (Śliwiński 2003, 278-280). Dyskusja na temat podziałów na Pomorzu, 
a także przynależności tak zwanej ziemi sławieńsko-słupskiej w okresie przed 
zajęciem tego terenu przez księcia gdańskiego Świętopełka  w 1227 r., trwa 
nadal (Smoliński 2016, 185-187). 

Z kolei według innej teorii obszar, który jest w polu mojego zainte-
resowania przynależał do władztwa zachodniopomorskiego. Edward Rymar 
wchodząc polemikę z badaczami gdańskimi uznał, że koligacje rodzinne i do-
tychczasowy stan badań wskazują, że władztwo sławieńsko-słupskie, a co za 
tym idzie jego władcy związani byli z Pomorzem Zachodnim (rymar 1995b, 
159-164). Ponadto w Rodowodzie książąt pomorskich prezentując osobę War-
cisława I stwierdził, że obszar jego władztwa rozciągał się na zachodzie po 
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rzekę Reknicę, dolną Wartę i Noteć na południu i po rzekę Łebę na wschod-
zie (Rymar 1995a, 31). 

Sprawą sporną wśród badaczy jest właśnie wspomniana wschodnia gra-
nica omawianego obszaru, która opierać się miała na Łebie. Ma to związek 
z najwcześniejszymi znanymi z historiografii podziałami administracyjnymi 
Pomorza i diecezji pomorskiej. Określiła je bulla protekcyjna papieża In-
nocentego II dla biskupstwa wolińskiego z 1140 roku (PUB t1 1870, 33-
34). Dokument znany jest z późniejszych kopii, wielokrotnie kwestionowano 
go i w różny sposób interpretowano (Labuda 1992, 16-18). Uznaje się, że 
biskupstwo pomorskie w pierwszych kilkudziesięciu latach istnienia swoim 
terytorium obejmowało obszar taki sam jak księstwo pomorskie. Granice obu 
podmiotów były zbliżone. Jak zauważa Piotr Piętkowski, wspomniana bulla 
i późniejsze dokumenty z początków biskupstwa wymieniają okręgi grodowe, 
które miały płacić dziesięcinę. Nie ma tam mowy o ośrodkach położonych 
na wschód od Góry Chełmskiej. Mowa jest jedynie o tym, że władza biskupa 
pomorskiego rozciąga się aż po rzekę Łebę. Zapis ten budzi wiele wątpliwości. 
W świetle ostatnich badań uznaje się więc, że granica ta znajdowała się na za-
chodzie (Piętkowski 2015, 122-124). A sam zapis o Łebie mógł być sporząd-
zony w kolejnych kopiach dokumentu z 1140 roku (Labuda 1992, 17). Nie 
wymienienie w owym dokumencie takich ośrodków grodowych jak Sławno 
i Słupsk świadczyć ma o ich nie przynależności do terytorium pierwszych 
Gryfitów. Wyjaśnienie tej kwestii jest jednak wyjątkowo trudne z uwagi na 
ubogość źródeł pisanych dla tego terenu (Śliwiński 2003, 273-288). W opar-
ciu o owe rozważania i fakt, że bulla protekcyjna nie wymienia grodów z te-
renu ziemi sławieńsko-słupskiej Ślaski uznał, że nie weszła ona jeszcze w skład 
Pomorza Zachodniego, a stanowiła oddzielny obszar (Ślaski 1962, 470-471). 

Warto jest także nadmienić pierwszą spisaną w XIX w. kronikę Sławna. 
Jest w niej wzmianka o początkach miasta i o księciu, który tam samodzielnie 
panuje. 

Na starym zamku Sławsko, niedaleko nowego miasta o tej samej nazwie, 
gdzie obok innych dynastii w tym odległym kraju pomiędzy morzem  
a Notecią, Wisłą i Grabową , rządziła niezależna dynastia nie ma-
jąca żadnych wiążących stosunków zarówno z Polską, jak i władcami  
z Gdańska (Stoebbe 2017, 369). 

Koniecznie jednak trzeba zaznaczyć, że dzieło powstało w 1897 roku 
i wówczas tendencje o zabarwieniu narodowym odgrywały już znaczącą  
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rolę, stąd może być uwypuklenie samodzielności ziemi sławieńskiej i jej nie-
zależności od Polski.

Warto jest także wspomnieć że według wielu badaczy zwłaszcza z okresu 
międzywojennego, ale także czasów PRL uważało, że interesujące mnie tery-
torium zajmowała grupa etniczna, którą nazwano Słowińcami. Nazwa miała 
pochodzić od Słowian, a mieszkający tu Kaszubi mieli być słowiańską enkla-
wą na zgermanizowanym Pomorzu. Owym Słowińcom przypisuje się zajęcie 
w okresie plemiennym ziemi w pobliżu dzisiejszych miast Sławna i Słupska 
(Stelmachowska, 2013, 21-22). Pogląd ten był bardzo popularny po II wojnie 
światowej, gdy poszukiwano często na siłę, związków tej ziemi z państwem 
Piastów. Wówczas też ukuły się pokutujące do dzisiaj terminy zawierające  
w sobie pierwiastek słowiński  na przykład Słowiński Park Narodowy, czy 
też liczne instytucje mające w swojej nazwie wspomniany przymiotnik, czy 
też oficjalna nazwa geograficzna omawianego obszaru: Pobrzeże Słowińskie.  
W świetle współczesnych badań są one jednak błędne, zaś nazwa Słowińcy 
została wymyślona na przełomie XIX i XX wieku przez polskich badaczy. 
Mieszkańcy tych terenów nigdy o sobie tak nie mówili (Mastalerz-Krystjańc-
zuk 2019, 5).

Ziemia sporna w świetle analizy archeologicznej 

Początki osadnictwa wczesnośredniowiecznego na terenie tak zwanej ni-
ziny nadmorskiej, czyli także ziemi słupskiej i sławieńskiej sięgają przełomu 
wieku VI i VII. Na ten okres datowane są pierwsze osady między innymi  
w okolicach Słupska, Sławna i na Wysoczyźnie Damnickiej. 

Władysław Łosiński w swojej monografii poświęconej wczesnośrednio-
wiecznemu osadnictwu na Pomorzu tak pisał o obszarze, który jest temat ni-
niejszego artykułu: 

W pasie nadmorskim kolejną dużą organizację plemienną skłonny jes-
tem lokalizować w dorzeczu Wieprzy, Grabowej, Słupi i Łupawy po 
linie Pojezierza na południu. W VII-VIII w. osadnictwo nie tworzyło 
zwartego skupiska, występując w postaci mniejszych lub większych ze-
społów, z których dwa większe o powierzchni około 250-350 km kw. 
Zajmowały dorzecza środkowej Wieprzy w okolicach Sławna oraz re-
jon dolnej Łupawy na południe od jezior Gardno i Łebsko. Towarzy-
szyły im mniejsze kompleksy występujące wyspami w różnych rejonach 
analizowanego terytorium. Wydaje się, że w tym czasie oba największe 
ugrupowania towarzyszyły odrębne całości osadnicze i organizacyjno-ple-
mienne, ich wielkość odpowiadała także dotąd większym skupiskom pasa 
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nadmorskiego na Pomorzu Zachodnim. Nie wykluczone, że międzyrzecze 
Słupi i Wieprzy stanowiło w tym okresie linię rozdzielającą oba skupiska, 
tędy też przebiegała późniejsza granica kasztelanii słupskiej i sławieńskiej.  
W IX w. liczyć się należy z integracją osadniczą tego terytorium, które 
jednocześnie rozrosło się do 900 km kw. Jak dotąd nie wiemy, jakie pr-
zesłanki społeczno-gospodarcze i polityczne legły u podstaw tego procesu, 
brak było tu, w każdym razie jakiegoś znacznejszego ośrodka rzemiosła  
i wymiany. (Łosiński 1982, 152)

Dodaje on także, że rozległy zespół osadniczy łączyły dość kruche więzy. 
Dowodem przemawiającym za tą hipotezą ma być fakt, że w późniejszych 
podziałach administracyjnych utrzymany został dwupodział na kasztelanię 
słupską i sławieńską powielający zapewne struktury przestrzenne czytelne 
już w VIII w. Integracja struktur osadniczych na tym terenie miała zapewne 
podobny przebieg jest w dorzeczu Parsęty. Dokonywała się ona przy znacz-
nym udziale czynnika politycznego wyższego rzędu z ośrodkiem naczelnym. 
Niewykluczone, że w tym przypadku związane była z powstaniem jakiegoś 
ośrodka władzy plemiennej w Słupsku położonego centralnie w obrębie za-
siedlonego terytorium (Łosiński 1982, 154 i 164).

Warto jest jednak zwrócić uwagę, że wzmiankowany teren uczestniczył 
w wymianie dalekosiężnej. O kontaktach handlowych z odległymi zakątka-
mi świata świadczą chociażby licznie odnajdywane, między innymi w pobliżu 
Słupska depozyty (Kiersnowscy 1959, s 32, 52, 96, 119). Ostatni z tego typu 
depozytów został odkryty przypadkowo jesienią 2019 roku i zawierał 200 
całych monet srebrnych i kilkaset fragmentów tzw. siekańców (Krzysiak 2019, 
1-13). Warto jest także uwagę zwrócić na znaleziska z najlepiej przebadane-
go do tej pory grodziska z omawianego terenu, a mianowicie stanowiska we 
Wrześnicy. W trakcie badań odnaleziono tam zespół różnokształtnych od-
ważników. Ponadto w pobliżu grodu położonego nad Wieprzą znaleziono 
także umocnienia nabrzeża w postaci faszyny. Znaleziska te mają świadczyć  
o miejscu, które odgrywało znaczną rolę w handlu (Maleszka 1998, 177-179).

Wspomniane procesy integracyjne mniejszych ośrodków w większe 
twory społeczno-polityczne nie były czymś odosobnionym. Na Pomorzu 
podobnych zjawisk w tym okresie możemy zaobserwować znacznie więcej. 
Powiększanie terytoriów o tak zwaną ziemię niczyją lub poprzez fuzję z sąsi-
adami zachodziło między innymi na terenie Pomorza Gdańskiego, w dorzec-
zu Parsęty, Pojezierzu, a także w ośrodku wolińsko-kamieńskim. Formowanie 
się  wspólnot pomorskich miało zapewne różnoraką drogę. Proces integracji 
i rozrostu mniejszych ośrodków przypada na IX w. Podobne zjawisko miało 
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wystąpić w dorzeczu rzek Wieprzy, Słupi i Łupawy. Niewykluczone, że to-
warzyszyło mu powstanie większego, centralnego ośrodka władzy plemiennej 
w centralnie położonym w obrębie zasiedlonego terenu (Łosiński 1982, 164). 
Słupski ośrodek grodowy, zgodnie z obecnym stanem badań nie uchodzi za 
najstarszy na tym obszarze. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami gród  
w Słupsku został wzniesiony w IX w. Położony na prawdopodobnym skrzy-
żowaniu szlaków handlowych szybko stał się wiodącym na tym terenie ośrod-
kiem. Z czasem w Słupsku powstał silny kompleks osadniczy, na który składał 
się gród z podgrodziem lub podgrodziami, osady przygrodowe oraz kilka osad 
oddalonych na odległość do dwóch kilometrów (Muzeum w Koszalinie, tecz-
ka 1687).

Analizując dostępne źródła archeologiczne w tym także siatkę AZP 
można postawić hipotezę dotyczącą „granic” terytorium zajmowanego przez 
grupę osadniczą zajmującą dorzecze Wieprzy, Słupi i Łupawy. Najprostszą 
do określenia wydaje się być „granica” północna, bo ta opiera się o brzeg 
Bałtyku. „Granicę” zachodnią oprzeć należy o linie dzisiejszych miejscowości  
począwszy od północy przez zabagnione wówczas tereny na zachód od Darło-
wa w stronę jeziora Bukowa i rzeczki Bagienicy. Dalej na południe dorzeczem 
Grabowej poprzez Porzecze, Jerzyczki, Przystawy, Pękanino, Ostrowiec, Ja-
niewice, Gwiazdowo, Łętowo i Tychowo. „Granica” południowa w kierunku 
wschodnim przebiegać powinna w okolicach miejscowości Ścięgnica, Wrząca, 
Lulemino, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Skarszów Górny, Dobieszewo i dalej 
w kierunku Łupawy, Mikorowa i okolic Runowa. Następnie „granica” ws-
chodnia kształtowała się na zachodnim brzegu rzeki Łeba. W pewnym od-
daleniu od niego. Można tu wymienić następujące miejscowości: Darżewa, 
Nieckowo, Rzechcino, Gorzyno, Podole Wielkie, Wolinia i Cecenowo. War-
to jest zwrócić uwagę, że wyznaczone granice na wschodzie i zachodzie wyz-
naczały tereny, które zostały zmeliorowane i odwodnione dopiero w okresie 
XVIII i XIX. Natomiast granicę południową omawianego terytorium sławi-
eńsko-słupskiej grupy osadniczej kształtowała stopniowa kolonizacja terenów 
górzystych i zalesionych (Spors 1983 58-62). Z analizy materiałów archeo-
logicznych wspomniane granice otaczał przynajmniej kilkukilometrowy „pas 
pustki osadniczej” w okresie do XII wieku. Pierwsze osady, które odnotowane 
są w tym pasie datowane są na okres XIII-XIV w. są to na przykład takie 
stanowiska jak na przykład: Łysomice, gm. Dębnica Kaszubska  (AZP 12-
30/12) i Podwilczyn, gm. Dębnica Kaszubska (AZP 12-30/15).

Na temat oddzielności omawianego terenu od terytorium położonego na 
zachód, czyli w szeroko rozumianym dorzeczu Parsety wypowiada się Marian 
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Rębkowski. Sugeruje on że wschodnią granicę wczesnego władztwa zachod-
niopomorskiego w dobie chrystianizacji należy ulokować na rzece Unieści  
i Czarnej Gwdzie (Rębkowski 2007, 15-17)  . „Graniczną” rolę przypisuje 
się także leżącej w pobliżu tej linii Górze Chełmskiej (Kuczkowski 2018, 38). 

Już po za tym „pasem” umiejscowione są grodziska w okolicach Kępic  
w Cicholubiu stan. 1 i Obłęże stan. 2, a także w Budowie stan. 3 i 4. Znajdu-
ją się one w odległości kilkunastu kilometrów od wspomnianego wyżej pasa 
w kierunku południowym. Niewykluczone, że związane były bezpośrednio  
z położonym na północy terytorium. Przede wszystkim umiejscowione są  
w dorzeczach rzek Słupi i Wieprzy (Częścik 2020b, 12). Jak zauważa  
W. Łosiński, tereny te w późnym średniowieczu należały do kasztelani sła-
wieńskiej oraz słupskiej, co z pewnością miało znacznie starszą, IX-wieczną 
tradycję. Chociaż te kompleksy ciągną się głęboko w stronę pojezierzy zasied-
lenie terenów sąsiadujących z nimi od południa w tym okresie było bardzo 
skromne i dlatego także łączyć je trzeba z grupą sławieńsko-słupską (Łosiński 
1982, 153).

W oparciu o dostępną chronologię grodzisk z omawianego terenu moż-
na pokusić się o  stwierdzenie, że pierwsze ośrodki grodowe pojawiły się 
na tym terenie na wschodzie. Są to m.in. stanowiska w Gorzynie, Łupawie  
i Wiatrowie. Dopiero w drugiej fazie osadnictwa mamy do czynienia z pow-
stającymi grodami w dorzeczu Wieprzy. Jednym z najstarszych obiektów na 
tamtym terenie jest datowane na VIII w. grodzisko w Ostrowcu. W wieku 
IX nastąpił największy rozwój osadnictwa. Powstała sieć grodów łącząca całe 
terytorium. Trzeba jednak pamiętać, że twierdzenie te jest bardzo kruche  
z uwagi na ułomność metod datowania. Oparte są one przede wszystkim na 
analizie ceramiki znalezionej na omawianych obiektach. Dla zdecydowanej 
większości z nich brakuje datowanie bezwzględnego (Częścik 2020a, 19-24). 

Kwestią otwartą pozostaje ewentualna zależność grupy sławieńs-
ko-słupskiej od większych tworów terytorialnych na Pomorzu. Dyskusja na 
temat dużych organizmów plemiennych na tym terenie trwa od okresu międ-
zywojennego. Wymieniane wówczas były często wielkie zespoły osadnicze  
w tym grupa kaszubsko-gdańska, nazywana także wschodniopomorską.  
W jej skład miały wejść także tereny dorzeczy Wieprzy, Słupi i Łupawy (Łęga 
1930, 392-398). Podstawową jednak formą osadniczą były stosunkowo nie-
wielkie twory społeczne i polityczne. Ziemia sławieńsko-słupska jest wymie-
niana przez większość badaczy jako jeden z nich, obok terytoriów Wolinian, 
Przyczyczan, terenów szczecińskich, dorzecza Parsęty i pojezierza. Świadczyć 
o tym ma między innymi charakterystyka geograficzna tego terenu dorzeczy 
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rzek przymorza (Leciejewicz, 1978, s 14-16). Niewykluczone jest jednak, że 
równolegle istniała wspólnota wielkoplemienna. W. Łosiński, który wyróżnia 
18 mniejszych organizmów plemiennych na Pomorzu dokonał także podziału 
na tego obszaru na organizmy wielkoplemienne. Jeden z nich miał zajmować 
dorzecze Parsęty i skupiać 7 mniejszych plemion. Drugi, duży organizm tery-
torialny miał obejmować Pomorze Gdańskie wraz z pasem pobrzeża, w tym 
dorzeczami Wieprzy, Słupi i Łupawy. Miała tu przeważać mała postać grodów 
z dwuszczeblową strukturą związków sąsiedzkich. W skład tego terytorium 
wchodzić miało od 6 do 8 mniejszych związków osadniczych. W sumie za-
jmujących około 9000 km. Istnienie jednak dużych organizmów terytorial-
nych na Pomorzu jest nadal kwestią otwartą (Łosiński 1982, 197-198). 

Podsumowanie

Na niewielkim obszarze Pomorza jakim są obecne powiaty słupski  
i sławieński w okresie wczesnego średniowiecza funkcjonowało kilkadziesiąt 
obiektów, które zostały uznane za grodziska. Sprawą nad wyraz trudną do 
rozwiązania jest próba otworzenia nie tylko procesów i chronologii osadniczej, 
ale także zachodzących na tym terenie zmian społecznych. Kwestią nader dys-
kusyjną jest przynależność i zależność, od któregoś z większych organizmów 
społecznych na Pomorzu, bądź też jego samodzielność. Skromność źródeł 
pisanych nie pozwala jasno określić zależności polityczno-administracyjnych 
omawianego terenu. Nieco więcej informacji dostarczają źródła archeologicz-
ne. Jednak i one są w pewien sposób ułomne, bowiem bazują na tak zwanej 
chronologii względnej, która nie określa dokładnie czasu powstania konkret-
nych ośrodków. Mimo to obecny stan wiedzy oparty na właśnie tych źródłach 
w zestawieniu z uwarunkowaniami geograficznymi terenu pozwala wysnuć 
hipotezę, że w dorzeczu Wieprzy, Słupi i Łupawy początkowo niewielkie 
ośrodki osadnicze, które wraz z rozwojem gospodarczym i administracyjnym 
tamtejszych mieszkańców mogły przekształcić się w jeden twór terytorialny. 
Sprawę jednak należy uznać za otwartą i wymagającą kolejnych badań z róż-
nych dziedzin nauki.
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STRESZCZENIE

Okres wczesnego średniowiecza to czas wzmożonej ekspansji Słowian na tereny 
położone na zachód od Wisły. Plemiona słowiańskie przekroczyły Odrę, a nawet 
Łabę. Opanowały południowe wybrzeże Bałtyku, w tym teren Pomorza. Pierwsze fale 
osadnicze Słowian na Pomorzu, w tym także w okolicach dzisiejszego Słupska miały 
miejsce pod koniec VI wieku. Kolejne wieki aż do XI stulecia to okres wzmożonego 
osadnictwa grodowego.  Oprócz wielkich ośrodków takich jak Wolin, czy też Kołob-
rzeg powstały także mniejsze skupiska osadnicze. Takie właśnie powstało na Pomorzu 
Środkowym, na terenie tak zwanej ziemi słupskiej i sławieńskiej. Do dzisiaj trwa spór 
badaczy dotyczący przynależności tego obszaru do większego tworu terytorialnego 
bądź też jego samodzielności. Celem artykułu jest spojrzenie na te poglądy

Słowa klucze: Pomorze, Słowianie, grody, osadnictwo, średniowiecze

SUMMARY

The early medieval period was a time of increased expansion of the Slavs to the areas 
west of the Vistula. Slavic tribes crossed the Oder and even the Elbe. They conquered 
the southern coast of the Baltic Sea, including the Pomeranian region. The first waves 
of settlement of the Slavs in Pomerania, including in the vicinity of today's Słupsk, 
took place at the end of the 6th century. The following centuries, up to the 11th 
century, was a period of increased settlement. In addition to large centers such as Wo-
lin or Kołobrzeg, also smaller settlements arose. This is what was created in Central 
Pomerania, in the so-called Słupsk and Sławno lands. To this day, there is a dispute 
among researchers about whether this area belongs to a larger territorial entity or its 
independence. The purpose of this article is to look at these views.

Key words: Pomerania, Slavs, castles, settlement, Middle Ages
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HOME EDUCATION -  
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OF SUCCESSES AND THREATS
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SUKCESÓW I ZAGROŻEŃ

ADMISSION

Home education is present in many cultures to this day. Over the last 
centuries of Western civilization, we can meet numerous examples of its pre-
sence. Edward and Elanie Gordon take the position that home education was 
at the forefront of education until the second half of the 19th century. A simi-
lar conviction in this matter is presented by James Carper, who argues that "

in the 17th and 18th centuries it was the parents, and especially the 
father, who were responsible for teaching their children (...) Christian doc-
trine, professional qualifications, reading and, to a lesser extent, writing 
and math ”(Ray, 2011, p. 20). Before the introduction of compulsory 
schooling, this type of education was a very common phenomenon. This 
voluntary form of education was characterized by activities focusing on 
literacy (Ray, 2011, p. 20).

The words of the historian - David Tyack, who emphasize that the nine-
teenth century is a period of voluntary and incidental education within the 
walls of the school, and the number of children attending classes depended 
on the season and remained undetermined, are also important for the topic. 
School education itself constituted only a fraction of the knowledge acquired 
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by children and adolescents. Most of them were purchased from the local 
community, parents or family (Ray, 2011, p. 20).

The words that have autotelic meaning in the subject matter are as fol-
lows: “The education of children has fallen into the hands of the school staff 
due to two factors. The first was the introduction of compulsory education, 
and the second - the belief that professional teachers provide a higher level of 
education than parents ”(Ray, 2011, p. 20). This is a 1999 quote, Ray spoke, 
and it is also a provenance of numerous objections to home education. I will 
not judge the correctness of the presented factors, but it should be remem-
bered that a pedagogue, psychologist, researcher who intends to comment 
on home education should analyze them, both in terms of current and past 
factors.

Home education, largely over the years, was giving way to institutional 
education. In the United States, however, it never disappeared. There are big 
problems with estimating the number of children in home education in the 
years 1875-1975. An interesting piece of information seems to be the fact 
that in 1940 in Alaska, due to communication problems and distance, the go-
vernment implemented a system of correspondence education, which largely 
reflected assumptions of home education (Ray, 2011, p. 20).

It is worth taking a closer look at the situation of Poland in this matter, 
which, due to the specific political situation, significant limitations resulting 
from remaining under partitions, stands out significantly. An example of this 
practice in Polish homes will undoubtedly be patriotic education. After re-
gaining freedom, the date on February 7, 1919 resulted in a decree on com-
pulsory education, but home education was allowed. Thus, the period of the 
Second Polish Republic is the time of freedom and law for home education. 
However, the events of World War II resulted in its re-positioning in the 
basement. However, the tradition was cultivated. The end of the war was the 
moment of new arrangements, unification of education, and consequently 
the consent to continue home education activities was refused. This situation 
changed only with the year 1991 and the adoption of the new Act on educa-
tion (Budajczak, 2004, p. 100)

So what were the factors that influenced the resurgence of home educa-
tion? In the United States, the phenomenon of reactivating home education 
took place in the 1970s and 1980s. The following figures undoubtedly played 
a significant role in the process of revival: John Holt, Ivan Illich, Jonathan 
Kozol (Ray, 2011, p. 21). The first of them wrote a book entitled: "How 
Children Fail", this item presents the negative mechanisms of the school's 
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functioning (Budajczak, 2004, p. 101). A secondary factor, although playing 
a huge role, was also the discussion on the subject of alternative schools, 
self-governance and school duty. The period of increased social activity  
is the time of taking children out of schools and creating alternative education. 
In the early seventies, religious arguments were made for this way of educating 
children. Moreover, the nineties resulted in media support for this position by 
secular media, which alarmed about the religious collapse.

1970s, as many as 99% of children benefited from education in insti-
tutional institutions. Since then, however, a lot has changed in the way we 
perceive education, school opportunities and children's needs. This undoub-
tedly results in the fact that the above-mentioned percentage participation of 
children in institutional education is outdated at present. There is an essential 
and unchanging fact derived from the history of home education, moreover,  
it is practiced to this day. Namely, it is the parents, family and the closest 
social groups that are responsible for the educational development of children, 
shaping, transferring messages and skills. This principle is the foundation of 
this form of education and gives the comfort of full control over the forma-
tion of a young person, his system of values, reasoning and priorities (Ray, 
2011, p. 19). For speaking of education within the walls of the school, its 
presence in many historical and important events in the arena of political 
life is often marginalized, institutional education was used in the service of 
indoctrination of the young generation.  Examples of such people include 
Hitler, Lenin and Mussolini. They became famous for the fact that they used 
the school education system to achieve their political goals. They changed and 
shaped the human psyche in an impossibly brutal way. Martin Luther beco-
mes another example here. And although it may seem inappropriate to juxta-
pose it with Hitler or Lenin, I find a factual argument for this. For Luther 
used the school system to inculcate religious views in children. Many times, 
many outstanding educators, psychologists, and social activists, including un-
doubtedly John Dewey, Horace Mann or Jane Addams, emphasized that the 
institutional form of education gives the possibility of control over shaping 
the young generation (Ray, 2011, pp. 19-20). Such an approach and aware-
ness of the dangers of institutional education is a consequence of the actions 
of supporters of home education that focus on its promotion.
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SUCCESSES AND THREATS

Before starting the leading considerations on the successes and dangers 
of home education, it is worth addressing the issue of how to define it. Altho-
ugh home education is not a relatively new phenomenon and has been shaped 
over many centuries, the literature on this type of education remains scarce. 
By attempting to find specific definitions of home education, this problem 
becomes even more visible. When talking about home education and wanting 
to present its full definition, it is worth referring to Brian Ray's study. In order 
to define the phenomenon of home education, he was looking for an answer 
to one basic question: what is this form of education? Thanks to the author's 
research procedure, a fairly extensive exploration of this phenomenon has 
emerged. The developed definition consists of the following answers that the 
author obtained:

• Home education is a commitment on the part of parents to raise and 
educate their offspring.

• A family home as a base and base for the education and training of 
children under the supervision of parents.

• Art teaching plan in relation to the current needs and possibilities.
• Competence development takes place in the home environment, not 

in the classroom.
• Increased participation of the family in the undertakings and every-

day life of the local community.
• Using generally available teaching aids in educational work with  

a child.

The literature on the subject is rich in various examples of the definition 
of home education. However, the work by Brian Ray presented above seems 
to be the most extensive and systematic. The adoption of such assumptions 
now makes it possible to analyze the successes and threats resulting from 
home education. There is no doubt that this form of education has advan-
tages and disadvantages. However, many supporters or opponents point to 
various aspects of the activity. When talking about successes and threats, the 
consequences of home education should be relatively assessed. The first threat 
is, as is concerned, the problem of the socialization of children and youth.  
If the parents do not care about proper contact and, above all, its diversity, it 
is possible for the child to develop a sense of isolation. As a consequence, the 
development of social and emotional intelligence may be abnormal. Social 
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intelligence - a set of characteristics of all other intelligences and is necessar-
ily associated with emotional intelligence. The latter, apart from social fea-
tures and skills, also includes the abilities of self-control, self-creation and 
the observation and analysis of emotional states. The most important aspect 
in its development is the ability to empathize and the ability to perceive and 
differentiate individual characteristics of people. This gives the opportunity 
to understand and notice people's mood, motivations, behavior and, final-
ly, intentions. People characterized by social intelligence acquire knowledge 
mainly through social contacts. They can also accept constructive criticism 
and modify their behavior or views. They can also clearly communicate their 
needs1.

An excellent answer here is the statement by Raymond S. Moore (the 
author of many thematic books about children and the family). She goes on 
to say: 

One of the most mysterious and dangerous lies of the twentieth century is 
that your children should be socialized and educated as soon as possible. 
For this purpose, they should be sent to kindergarten or allowed to have 
contacts with as many peers as possible - the more, the better (...). Mean-
while, it's an experience that most young children just don't need "2. 

Continuing, the author expresses the belief that early, too early social-
ization may have the opposite effect to the desired one. Because it can lead to 
antisocial behavior as an expression of rebellion. Another researcher who deals 
with this topic in terms of opportunities and threats is H. Schaffer. shows 
that the child's immediate environment plays a huge role in the context of 
the proper development of socialization. It also focuses on factors that in-
fluence the shaping of social behavior. He puts his parents on the pedestal 
here, especially the mother and any siblings. He criticizes the functions of 
the kindergarten as an institution that does not stimulate the child's curiosity 
as much as the home. He considers the home institution to be a valuable 
source of information and argues that the child at home is better at acquiring 
information at this stage of life. She points out that thanks to participation 
in simple everyday activities, it is possible to learn contacts with adults and 
other children, and she receives answers to bothering questions. This proves 
that home education, properly implemented, is a great chance for the proper 

1 Material available online: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_społeczna
2 Material available online: http://www.richardstephenson.net/dontgotoschool.htm; transla-
tion: http://www.edukacjadomowa.piasta.pl/moore.html.
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development of emotional and social intelligence because there is a specific 
type of emotional bond between the learner and the teacher. It inspires greater 
trust, and an additional advantage is the fact that the child takes up various 
social roles among friends, whom he trusts and feels safe. Thanks to this, his 
attempts are bolder because they take place in an atmosphere of kindness and 
support (Schaffer, 2006, pp. 294 - 297).

Home education is also a great chance for the correct development of 
empathy and altruism. For these features are shaped best in a known envi-
ronment. Families making decisions about home education are often families 
with not one, but more children. Shaping a sense of altruism becomes all 
the more effective as the duties of caring rest (e.g. while playing) with older 
children. Home education appears to be an excellent solution for eliminating 
aggressive behavior. Its indisputable source is inborn predispositions. Wise, 
consistent and patient parents play an important role. H. Schaffer emphasizes 
that an important stage of a child's social development is shaping morality 
and conscience. Once again, it is worth pointing to the enormous role of the 
family as the smallest social unit. In home education, the possibilities of using 
induction are much greater. This means that it gives the opportunity to talk 
and analyze specific types of behavior and indicate the emotional consequenc-
es resulting from them. It should be emphasized that young children acquire 
the vast majority of moral behavior and beliefs at home. However, at such an 
early stage, the uncontrolled opposition to various value systems may have  
a negative effect in the school environment (Budajczak, 2004, p. 344).

A popular phenomenon among the student community at school is the 
formation of a hierarchy. Reaching back to the years of early childhood, es-
pecially the first years of primary school, I remember a very negative selec-
tion. Children in a class team often fell into three distinctive teams. Children 
who were considered better than others, who for various reasons stood out 
from the classroom. The factor behind such distinctions could be the parents'  
financial well-being, the child's openness and communicativeness, i.e. pugnac-
ity. These children are known as popular children. The other extreme was the 
rejected children. This group often included poorer people, but also closed in 
on themselves, having problems with establishing interpersonal contacts. The 
third group that I remember are bland children. To osoby w żaden sposób nie 
wyróżniające się na tle zespołu klasowego. Of course, the division described 
by me is only my own observation. However, I believe that for many people 
it is hurtful and may have an impact on the further development of the child.
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The counterpart to my private observations seems to be what Holt said, it 
reads as follows: “Smart children, when they lose their confidence due to 
the fear they feel, defend themselves against the threat and shame of failure 
in the only way they know - deliberately giving up. Weaker children do it 
much earlier, and their surrender is more permanent ”(Holt, 2007, pp. 
192-195).Home education is a chance for a child not to experience divi-
sion and stigmatization at such an early stage of adolescence.

Institutional education creates conditions for the development of incor-
rect educational situations, which include school failures and mutual com-
petition. A child's social development largely involves shaping the so-called 

„I”. The child creates them on the basis of the requirements of the ideal self 
image and tries to meet it. However, there is nothing worse than unfulfilled 
ambitions and aspirations at such a young age. For if there are huge differen-
ces between the real image and the image imagined by the child of his / her 
own person, there is almost a certainty that it will result in fear and anxiety 
(Herbert, 2008, p. 16). Home education allows you to develop your true self 
and test your skills in safe and friendly conditions. Development in adapted 
and comfortable learning situations and spaces creates a sense of self-esteem. 
Therefore, school failures become a factor of fears, a feeling of inferiority and 
undervaluation, and consequently lead to incorrect social development of  
a young person (Ilg, Ames, Baker, 2007, p. 181). As a confirmation of this 
statement, I would like to use the research results. J.W. Taylor tested two gro-
ups of children - at school and at home. The results of these studies showed 
that children participating in home education scored 47 percent higher in 
self-perception. The aspects that make up this phenomenon are: acceptance 
of insight, intellect, freedom, life satisfaction, social adaptation and popula-
rity. Children studying in home education are characterized by a lower level 
of anxiety, dependence on peers and a higher self-esteem and social respon-
sibility at a level much higher than children learning in school institutions. 
This and similar research was aptly summarized by Marek Budajczak, who 
says: "Children of home education can be ascribed features such as: cultu-
ral manners, great skills in entering into social relationships, developing and 
maintaining them, and developed communication skills. "(Budajczak, 2004,  
pp. 61-65)

Another great achievement of home education is the results obtained by 
children during various forms of checking knowledge. These results signifi-
cantly exceed the national average. They are noticeable on such educational 
levels as: reading, counting, language, nature, social sciences and working by 
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listening (Budajczak, 2004, pp. 69-72). Dr. Moody's words remain an excel-
lent argument for home education: 

Child psychologists show that children do very well when they can work 
together with one person or work in a small group of two to four people.  
However, when they meet with a class size group to participate in typical 
school activities, they become tense and stressed 3.

By analyzing home education and referring to my own experiences, I find 
a few more significant opportunities for the development of the child and, to 
some extent, the parents. First of all, a child with special educational needs 
can count on adjusting the pace of work to individual abilities. We must also 
remember that children with special educational needs are also gifted children. 
He is characterized by high cognitive abilities and already possesses a large 
amount of knowledge. School and having to wait for peers in a class team can 
bore and discourage a child who is ready for the next educational challenge. 
Home education, on the other hand, can meet such requirements. It is also an 
opportunity to learn in silence and in conditions of general peace.

CONCLUSION

To sum up, home education is a great educational option that gives you 
the opportunity to develop your own personality, explore the world and build 
what is most valuable - bonds with the family. One of the biggest advantages 
and opportunities for home education is increasing the contact between the 
child - student and the parent acting as the teacher. This creates an extremely 
important bond and allows parents to assume a variety of roles. You should 
pay particular attention to these in the face of the specifics of life in the 21st 
century. I believe that home education promotes not only the adaptation of 
forms, methods and tools to the individual needs and capabilities of children. 
It is also possible to use alternative teaching methods. Above all, however, 
it helps build relationships, bring siblings and parents closer together, build 
trust and mutual responsibility.

However, the obvious cannot be denied. Like any form of education, 
home education also carries certain risks. At this point, it is worth mentio-
ning the burnout of the parent who takes on the role of a teacher. Another is, 
unfortunately, quite frequent criticism from the local society and the need to 

3 Material available online: http://www.richardstephenson.net/dontgotoschool.htm; transla-
tion: http://www.edukacjadomowa.piasta.pl/moore.html.
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overcome numerous obstacles on the part of schools. The last one is a large 
number of parents' responsibilities, focusing life on the child, the need to 
supplement one's didactic and subject knowledge. Financial problems also 
appear frequently (Budajczak, 2004, p. 65). However, appropriate support 
from institutions and the state will allow this educational tendency to develop 
properly.
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SUMMARY

Home education has been in the field of interest of researchers and scientists of va-
rious scientific disciplines for many years. Its history is relatively extensive. There is 
no doubt that over the years this form of education has been assessed in various ways. 
The multitude of transformations taking place in education, globalization, changes in 
moral and patriotic values and a number of other factors mean that nowadays home 
education has many supporters but also opponents. This publication aims to provide 
historical considerations about home education. The second part of the publication 
explores the subject of opportunities and threats resulting from home education of 
children and youth.

Keywords: home education, school, science, home, opportunities, threats, analysis
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Admission 

Stress accompanies us every day of our lives. It causes a lot of negative 
emotions and behavior in the individual. But stress is also a kind of motivator 
to achieve more and more new goals that we set for ourselves. It all depends 
on our personality, whether and how we can deal with difficult situations. The 
subject of this work is occupational stress, and more precisely the factors that 
may induce occupational stress among social service workers. I was prompted 
to write this article by the fact that I myself worked as a social worker. We 
hear a lot about the oversight of a social worker when it comes to a domestic 
tragedy. At this point, the social worker or family assistant may have some re-
morse, but does not have to have any, may or may not feel anxious, and in the 
end it may be accompanied by stress, but it does not have to be. As we know, 
professional stress in the work of social services certainly occurs, because it is 
a type of work that carries a lot of responsibility, understanding, patience and, 
above all, dedication. Lewis Carroll uttered wise words that stuck in my mind. 
He said that "what we do for others is what is really worth doing." These 
words show us that helping another person is something very important and 
correct. Thanks to the fact that we help, we become better people. Help gives 
some people a certain amount of satisfaction that makes them feel fulfilled 
and needed. This is the role that the social worker performs. He is focused on 
helping and listening to a person in a difficult life situation, regardless of what 
his or her education looks like. 
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Employees of social services are exposed to stress throughout their wor-
king lives. When they come into contact with various people and difficult 
situations, they often do not realize what they are exposed to. Professionally 
working people who help other people feel stress in a special way, because 
they are in a sense responsible for someone's life. It is largely up to them to 
decide how the fate of an alcoholic husband or a single mother will turn out. 
It is from stress that a person begins to burn out. On a daily basis in their 
work, social workers encounter problems of families who seek help. Social 
workers are often unable to ignore human harm. In their work, they deal with 
difficult and drastic situations of a violent nature. Dealing with these types of 
situations is very difficult and requires a lot of empathy from the social wor-
ker. Social workers often transfer their problems and experiences from work 
to home, and this affects and reflects not only on him, but also on family and 
friends, which additionally causes, influences and escalates the phenomenon 
of emerging stress. This work analyzes the phenomenon of stress and its main 
factors, based on the work of social services. 

Stress appears in a person's life from an early age. In childhood, it occurs 
when we go to kindergarten, when we participate in performances by saying 
a rhyme. Later, when we struggle with tests at school and exams at univer-
sity, and in adulthood, when we have to make decisions that are important 
to us, and when we go to work and we have to fulfill our duties in a timely 
and appropriate manner. Therefore, stress accompanies every person not only 
in family, social and professional life. According to J.W. Hinton and F.R. 
Burton's stress is "a mental state of an internal and subjective character, the 
content of which is the realization of the inability to cope with any situa-
tion. The immediate consequences (or manifestations) of the state of stress 
understood in this way are emotional and physiological reactions as well as 
cognitive processes of coping with stress (eg denial), as well as the weakening 
of motivational processes ”(Łosiak 2008, p. 23). L. Lazarus defines stress as "a 
specific relationship between a person and the environment, which is assessed 
by an individual as overburdening or exceeding his resources" (Ogińska-Bulik 
2006, p. 16). According to L. Lazarus, “there must be a stress factor, then the 
process of evaluating the acting factor takes place, which results in qualifying 
this factor as threatening, harmful, or neutral or favorable. The third element 
is the stress reaction, and the last - the process of coping with stress ”(Ogińs-
ka-Bulik 2006, p. 16). 

H. Selye defines stress as "a state of the organism caused by stimulat-
ing it with non-indifferent stimuli (stressors), (...) the general reaction of the 
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organism to any demand placed on it, so it is the state of the organism, not  
a factor that the state induces ”(Okoń 2001, p. 371). Thus, stress is the body's 
response to a given situation in which a person finds himself. All people expe-
rience stress. No matter where, at school, at work, during business meetings 
or exams. In order to better understand the phenomenon of stress, it is nec-
essary to explain what a stressor is. Stress is a kind of stimulus, a factor that 
causes a state of stress in our body. Many factors are important here, not only 
such as noise or temperature, but also conflicts and disturbances during activ-
ities. The report "Melisana Klosterfrau" shows that various factors cause stress 
in Poles. First of all, stress takes place at work - respondents to the TNS Pols-
ka survey indicated that they were stressed by pressure, excess responsibilities, 
fear of losing a job or an unpleasant atmosphere at work (34% of responses 
in total). According to Poles, frequent reasons for the perceived stress are also  
financial problems, fast pace of life, life situation as well as family problems 
and worrying about what the future will bring (15%). In addition to these 
factors, Poles are also stressed by relations with family and loved ones, sudden 
events and the lack of free time. Stress was the least associated with sexual 
life (2%) "(http://www.egospodarka.pl/87742,Stres-a-sen-oczami-Polakow-
,l.39,l.html [accessed on 07/01/2014]) .

Selected concepts of stress 

The phenomenon of stress was discovered by Seley by accident. He was 
working on finding a new steroid hormone. Therefore, research began to ex-
plain the specificity of stress <occurring in the human body. Many concepts 
have emerged relating to the essence of stress. One of the concepts was pre-
sented by the discoverer of this phenomenon, Hans Selye. This author did not 
introduce an unequivocal definition of the word stress. In his publications, 
one can find several different explanations for this phenomenon: "stress is an 
unspecific reaction of the organism to all demands placed on it (...)" (Terelak 
2008, p. 27). Selye explained that stress arises in the human body in a certain 
way, and because he was a doctor he presented it in a medical way. Selye 
distinguished two forms of stress - distress (negative) and eustress (positive).  
A positive form of stress is therefore a kind of motivation to act, it is a stimu-
lus that gives us strength to achieve our specific goal. A negative form of stress 
occurs when we find ourselves in difficult situations and we cannot cope with 
the stress that accompanies them. Under time pressure or overload of duties, 
stress persists, which may lead to malaise or even illness (Litzke and Schuh 
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2007, p. 9). The author also presented the stages of experiencing stress, which 
will be devoted to a separate chapter in my work. Another concept that exp-
lains the phenomenon of stress is the concept of emotional tension by I.L Ja-
nis. In this concept, Janis defined stress as "such a change in the environment, 
which typically, ie in an average person, causes a high degree of emotional 
tension, which interferes with the normal way of reacting" (Terelak 2008, 
p. 57). Janis was the first to present the definition of a stressful situation 
and stress response. According to him, a stressful situation is nothing more 
than an impulse that causes irregularities in human attitude and behavior,  
and a stress reaction is a variety of changes in human behavior caused by stres-
sors (Terelak 2008, p. 57). RS's transactional concept of stress also deserves 
attention. Lazarus and S. Folkman. Their concept of stress is presented as 
 "a special kind of relationship between a person and the environment, which 
environment is perceived by a person as overstressing or exceeding his re-
sources and threatening his well-being" (Terelak 2008, p. 63). In his theory, 
Lazarus paid special attention to the many different risks associated with stress, 
but also to the differences in coping with it. These differences are manifested 
in how the threat is perceived, assessed and interpreted. According to him, 
there are three types of stressors. They are: − harm or loss - refers to situations 
that have already taken place, e.g. death of a loved one, − threat - refers to 
situations that have not taken place yet, but are only anticipated, − challenge 

- refers to the assessment of one's own opportunities to overcome and cope 
with stressful situations (Terelak 2008, p. 63).  

Lazarus and Folkman also stated that coping with stress is "constantly 
changing (dynamic) cognitive and behavioral efforts aimed at mastering spe-
cific external and internal requirements, assessed by a person as overburde-
ning or exceeding their resources" (Terelak 2008, p. 64). ). According to 
them, there are two ways of coping with stress: actions aimed at eliminating 
stress and also actions of a defensive nature (withdrawal, aggression, escape). 
It can be seen how individual people cope with stress by observing emotional, 
physiological and motor reactions and behaviors (Terelak 2008, pp. 64-65). 

The causes of stress 

Stress occurs in everyone and is caused by various factors. So stress is 
caused by all sorts of factors and stimuli called stressors. 
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We can distinguish stressors: 
• “due to the intensity: 
− very intense stressor - may cause a state of complete disorganization 

of mental processes or physical immobility and stupor (e.g. a traffic accident, 
unexpected customer attack, robbery); 

− moderately intense stressor - the reaction to stress does not exclude 
effective coping with stress (e.g. exam, wedding);

− low-intensity stressor - total control over the situation is maintained 
(e.g. organization of name days, going on vacation); 

• due to time: 
−  long-term stressor - affects people for a long time, causes chronic stress 

(eg living on a busy street, chronic illness, bad atmosphere at work, educa-
tional difficulties); 

− short-term stressor - it has a short-term effect on a person, it may appear 
suddenly, unexpectedly, but we know that it is inevitable (e.g. a sudden, sharp 
toothache that is more or less manageable and we know that it will pass sooner 
or later, or an exam that the term is known to us) - short-term stressor often 
refers to acute stress; 

• due to the location: 
- internal stressor - appears in the mind; psychological stressors can be 

included here: beliefs, attitudes, feelings that arise when we think about our-
selves or about something outside of us (these may be our thoughts resulting 
from fear for the future or memories, fear that cope with the tasks set, haste, 
loss of control); 

- external stressor - results from the external environment, surround-
ings; These include social stressors (conflicts, isolation, unwanted visits, loss 
of loved ones), obstacles that we encounter in our lives or physical stimuli 
such as noise or inappropriate temperature ” (Waszkowska, Potocka and Wo-
jtaszczyk 2010, p. 17). 

Stress most often occurs in unexpected situations, i.e. situations that 
cause us a sense of anxiety and fear, which paralyze us. 

In the book "Stress, mobbing and burnout" we can find a division of 
stressors into: 

• physical - this is nothing else than all the stimuli that we feel, see, hear, 
such as high or low temperature (fluctuations), too bright light, flickering 
light, changes in atmospheric pressure, various noises, vibrations, murmurs, 
various types of injuries physical,
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 • mental - these are all factors that prevent us from living in peace, i.e. 
fear that we will not do something well, that we will not live up to expec-
tations, lack of freedom and independence, too little time, lack of control • 
social - this type of stressors includes, for example, various conflicts accom-
panying a person during their life, lack of support and rejection, separation, 
unannounced and unpleasant visits, loss of people important to us (Litzke 
and Schuh 2007, p. 11). 

The causes of stress can therefore be found in everyday life. They concern 
family, school and professional life.

Types of stress 

Because a person comes into contact with various situations on a daily 
basis and is active on many levels, therefore there are many types of stress that 
I will try to present. There are types of stress such as: 

• life stress - is related to situations that affect a person on a daily basis, 
i.e. everyday troubles, struggles, difficult life situations; 

• professional stress - it concerns the workplace, duties, professional life 
and often the burnout syndrome; 

• organizational stress - occurs in a person's life belonging to various 
institutions, organizations and circles; 

• environmental stress - concerns those factors that may interfere with 
the proper functioning of a human being, such as noise, inappropriate con-
ditions, dirt; 

• economic stress - this is the kind of stress that concerns economic con-
ditions in human life, ie unemployment, economic stress; 

• psychological stress - all kinds of disorders, showing emotions in the 
form of anxiety, fear, disturbances, isolation; 

• physical stress - these are all the reactions of the body that we can ob-
serve in a stressful situation, for example trembling hands, dry mouth (http://
portalp.bczdrowie.pl/przyczyny-stresu [accessed on June 30, 2014]).

The stages of experiencing stress Every body responds to stress in a very 
similar way. There are many models that show how the human body reacts 
when there is some danger and the individual becomes nervous. The model 
of H. Selye and the model of I.L. were popular and widespread models of the 
course of the stress process. Janis. They were as follows: 
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Table 1. The stages of experiencing stress

Model of the organism's reaction to 
danger according to H. Selye

The model of the body's reaction to 
danger according to I.L. Janis

• the emergency reaction phase - in 
this phase, a person is faced with re-
quirements, a situation that exceeds 
his / her abilities. It is a phase of fear, 
anxiety and surprise. Selye has divided 
this phase into 2 stages: - shock - here, 
in addition to specific specific changes, 
also physiological changes, - counter-
acting shock - this phase includes the 
body's defense reactions (mobilization), 
the body tries to fight stress, 

• phase of immunity - in this phase, 
the main point is that the body begins 
to get used to factors that previously 
had a bad effect on it, the symptoms 
disappear, but the factors that were not 
important before and were not felt by 
the body begin to be less tolerated. At 
this stage, the body tries to resist, but 
at the same time adapts to the event 
that has occurred, 

• exhaustion phase - this phase takes 
place when the body ceases to cope 
with the long-term effects of harmful 
stressors, the body stops defending 
itself, what previously helped to defend 
itself against stressors, now begins to 
harm. If the stressor continues, it can 
lead to exhaustion, disease and, in the 
worst case, death 

• phase of danger - a person perceives a 
threat that may affect him, thus causing 
fear, anxiety, fears and anxiety, 

• the phase of the danger - a person 
notices the danger and the possibility of 
avoiding it and preventing it, but every-
thing depends on the character of the 
person and defensive activities 

• the stress effect phase - in this phase 
the person affected by stress begins to 
notice the bad effects of stress, no mat-
ter if the stress lasted long or short 

Źródło: http://portalp.bczdrowie.pl/przyczyny-stresu [dostęp dn. 30.06.2014).

These phases show how the body reacts when a new stimulus, unknown 
to man, appears. Usually the body gets used to stress factors, but no one  
is able to endure stressful situations forever. When stress has a long-lasting  
effect, health problems and burnout syndrome appear. This is a very dange-
rous phenomenon because it causes us to be indifferent to the work we have 
liked and respected so far. 
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Characteristics of occupational stress 

Professional stress accompanies us in our workplace. According to the 
National Labor Inspectorate, occupational stress (stress in the workplace) "oc-
curs when working people - employees and employers - feel psychological 
discomfort regarding the conditions and / or requirements of work in a sit-
uation where at a given moment these conditions and requirements exceed 
their capabilities" http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/stres/03110002.
htm[dawod dn. 2014/06/19]).        

According to T. Marek, occupational stress "is primarily the result  
of a resource deficit and takes place when the requirements posed by the 
situation exceed the employee's capabilities, and the very situation in which 
the employee is found is considered harmful, threatening or requiring con-
siderable effort" (Ogińska- Bulik 2006, p. 18). Thus, stress occurs when 
an individual cannot cope with tasks that overwhelm him. The individual  
is given goals to achieve that exceed his capabilities. When an employee has 
the ability to achieve goals, there is no stress. Performing the same activities 
over and over again leads to fatigue as well as weakening and exhausting the 
possibilities, and thus reducing the employee's efficiency and the emergence 
of stress. The phenomenon of stress is well presented in the Verona model of 
occupational stress. This model of stress was presented in their publications 
by M. Fąfrowicz and T. Marek. They captured stress "in the context of the re-
lationship between workload and the capabilities (efficiency) of an individual" 
(Ogińska-Bulik 2006, p. 18). 

Z. Ratajczak writes that stress in the workplace occurs where: 
• the employee gets a task, an order from the employer, a task that  

is difficult, unclearly defined, it is not known how to go about it and what  
it is exactly, 

• the employee tries to meet the supervisor's expectations, treats this task 
as a challenge, tries to cope with the task assigned to him, and if he does not 
take any action, it distorts his image, 

• if the given task exceeds the employee's ability to perform, then both 
physical and mental energy begins to lack, which leads to stress (Ogińska-Bu-
lik 2006, p. 32). 

Everyone experiences stress differently. For some, stress is a kind of mo-
tivator, for others it is a paralyzing factor. On the website of the National 
Labor Inspectorate, we can find information that the most exposed to stress 
at work are: 
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• young people; 
• people who have a short period of work or have not worked at all in the 

industry in which they got a job; 
• people who do not have the appropriate qualifications, predispositions, 

education and experience and have been hired; 
• very skittish and sensitive people; 
• elderly people; 
• people who are too involved in professional and company matters; 
• impatient people who need constant competition with others; 
• people who struggle with family problems, for example due to ill-

ness or death of a loved one (http://www.pip.gov.pl/html7pl/prewencja/
stres/03110002.htm [accessed on July 2, 2014]). 

So how can you prevent stress in your work environment? In the article 
by Dorota Żołnierczyk "How to counteract the negative effects of stress at 
work?" there are some conditions that should be met in the workplace in 
order to prevent the emergence of occupational stress: 

• work duties should be adequate to the feasibility, 
• work should allow for the development of the employee's qualifications, 

knowledge and skills, 
• tasks, responsibilities should be clearly assigned and enforced, 
• the employed person should be able to participate in making decisions 

related to his work as well as in relations with other employees, 
• the employee should have easy access and opportunities to improve 

qualifications (Żołnierczyk 2004, p. 10).
The employee should, on his own, prevent stress at work in various 

ways by using various anti-stress techniques, as shown in the diagram above.  
As we can see, there are many ways to prevent professional stress from causing 
greater damage to our body. Unfortunately, not all employers are able to al-
low an employee to have flexible working hours or a longer regenerative leave. 
However, we should try to overcome stress ourselves so that we can fulfill 
ourselves professionally until retirement. If a person is not able to cope on his 
own using various strategies and solutions, he should turn to a specialist who 

will show during the meeting how to deal with stress and how to prevent it. 

Stress in social work 

Social work is a very important activity aimed at helping people in a dif-
ficult life situation. According to the Act on Social Assistance, social work is: 
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"professional activity aimed at helping individuals and parents to strengthen 
or regain the ability to function in society by fulfilling appropriate social roles 
and creating conditions conducive to this goal" (Act on Social Assistance of 
March 12, 2004. (zU04.64.953 as amended), Article 6, point 12.). Social 
work is therefore focused on professional help for those people who are una-
ble to overcome the difficult situation they find themselves in. Each social 
worker should have appropriate experience, qualifications, skills, be empa-
thetic, should be guided by certain ethical principles, should be able to endure 
criticism, should inspire trust, be communicative and disinterested. 

It is essential that the social worker does not look down on the client, 
that he treats him as a human being with dignity and respect. In his work,  
a social worker is exposed to various factors (stressors) that cause occupational 
stress to appear in his life. So what could these factors be? Factors in the social 
worker profession that can cause stress include:

• quantitative work overload - in the work of a social worker, you can 
often meet with the fact that there is a predetermined pace of work, problems 
related to clients often transfer to personal life, changing social welfare regula-
tions that you need to know on a regular basis can also cause stress; 

• qualitative work overload - in the work of a social worker there is  
a need to make decisions that may have many consequences, the social worker  
is responsible for people and their lives; 

• limited scope of control over work - a social worker works at the same 
hours every day, there is no possibility of flexible working hours, repeated 
failures in working with a client deprive the employee of motivation to con-
tinue, there is a sense of working without sense; • unclear professional role -  
a social worker usually does not undergo any initial training, is thrown into 
the "deep water" without specifying his duties and tasks, lack of experience 
makes the employee feel unsafe; 

• conflict of professional role - a social worker is rather doomed to  
a lack of promotion, development or a raise, the social worker also encounters 
dissatisfied clients who, not getting what they expect, come with complaints, 

• lack of support from co-workers and / or superiors - social workers 
cannot always count on the help of experienced colleagues, because they are 
loaded with a lot of their work and do not have time to provide advice, rela-
tions with superiors are not always the best, they undermine the work and set 
new requirements , 

• physical working conditions - these conditions include contact with 
people who do not care about hygiene and order at home, and therefore the 
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social worker is exposed to various types of unpleasant odors, dirt, the social 
worker is also exposed to dangerous situations related to the client's place of 
residence (during the community interview) (http://www.psychostreswpracy.
pl/index.php/dla-pracownikow/42-przyczyny-stresu-w-miejscu-pracy[dawod 
30.06.2014]). 

A social worker is exposed to constant stress at work. People seeking help 
do not always arouse positive emotions in him. It often happens that clients 
do not arouse his sympathy not because they are neglected or sloppy, but 
because they express themselves in a vulgar way, with a raised voice, curse and 
insult the employee. Another factor that very often appears among people 
working in social assistance is, for example, the intimidation of social wor-
kers by beneficiaries. In this way, clients try to force the employee to provide  
financial assistance, which is very unpleasant and stressful for people working 
in social assistance. In addition to verbal violence and intimidation, employ-
ees are also humiliated and criticized by the beneficiaries. A social worker is at 
risk of suffering from health-related damage and even loss of life. The source 
of stress may be not only the contact with the client, but also the work sys-
tem itself and the functioning of support centers. The legal system of social 
assistance is not entirely favorable to the client and the employee. Granting 
benefits is regulated by the Act on Social Assistance, on which a social worker 
must rely, so he cannot violate the regulations and rules that apply to him. 
This does not leave the worker with a free hand to act, often, even by hard 
rules and principles, people who really need it are denied help. Sometimes 
a social worker feels helpless in the face of the beneficiaries' troubles, which 
causes hunger and remorse. 

Too extensive bureaucracy also means that employees cannot devote 
themselves only to helping those in need. Sometimes too many duties and 
tasks exceed the employee's capabilities, which also does not have a positive 
effect on health and work. Bad relationships and relationships with colleagues 
adversely affect the quality of work. Low wages also do not motivate employ-
ees to act, which causes them anger and stress. There are few studies showing 
what stressors may be present in social work. The sources of stress that I have 
presented do not exhaust the topic, but to list more, more in-depth research 
should be carried out. 
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Conclusion

The dignity of the human person is considered the most important and 
the oldest fundamental value in social work. The main goal of social work is 
to help people in various difficult life situations, not only related to material 
problems, but also related to emotional or mental problems. Social work is to 
operate not only within the individual, but around the family, its local and 
social environments. The social worker also works to improve the individual 
abilities of his clients and act towards them, which will help them solve some 
of their problems and take steps to dress their social acceptance and professio-
nal employment with the help of other specialists, e.g. psychologists, educa-
tors, career counselors. The social worker is geared towards helping people im-
prove their social orientation and mobility as well as improving their contact 
and social interaction skills with others. However, it should be remembered 
that not only does social work help people to improve contact with others,  
it is also influenced by various professions. A social worker helps clients who 
have an individual and personal problem. However, he works only on the 
level of consciousness without entering the level of the subconscious, thus 
helping him in solving real problems, which is often the cause of stress.
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SUMMARY

 Man of the modern world reacts to stress differently - one is resistant to stress and 
stress gives him motivation to act, while the other is unable to function normally 
under stress, which is harmful to health and leads to isolation from social life. Profes-
sional stress is very dangerous for people who do work aimed at helping other people. 
This is, for example, the profession of a doctor, nurse, policeman, social worker. Peo-
ple in the above-mentioned positions are responsible for human life.

Keywords: stress, social work, help, social worker, human being
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STRESZCZENIE

Człowiek współczesnego świata inaczej reaguje na stres - jeden jest odporny na stres 
i stres dodaje mu motywacje do działania, drugi zaś pod wpływem stresu nie jest w 
stanie normalnie funkcjonować, co szkodzi zdrowiu i prowadzi do izolacji od życia 
społecznego. Stres zawodowy jest bardzo niebezpieczny dla osób, które wykonują pra-
cę nastawioną na pomoc innym ludziom. Chodzi tutaj na przykład o zawód lekarza, 
pielęgniarki, policjanta, pracownika socjalnego. Osoby zajmujące wyżej wymienione 
stanowiska odpowiedzialne są za ludzkie życie.

Słowa kluczowe: ztres, praca socjalna, pomoc,  pracownik socjalny, człowiek





85

ARKADIUSZ MOSKWA 
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

EUTANAZJA -  
KILKA UWAG O CHARAKTERZE 

FILOZOFICZNO-ETYCZNYM, 
PRAWNYM I MEDYCZNYM

EUTHANASIA -  
A FEW COMMENTS WITH 

PHILOSOPHICAL, ETHICAL, LEGAL 
AND MEDICAL CHARACTER

WPROWADZENIE

Podejmując problem życia i ludzkiej osobowej egzystencji nie można po-
minąć kartezjańskiego odkrycia zawartego w stwierdzeniu, „że skoro myślę, 
to jestem”. Stwierdzamy więc tym samym na istotną relację bytową między 

„myślę”, a „istnieję”. 
Jak słusznie zauważył komentator tegoż stwierdzenia Józef Lipiec, w tym 

bowiem kartezjańskim poznaniu odsłania się jeszcze inna zależność. „Tylko 
wtedy mogę myśleć i odkryć, to że myślę, kiedy rzeczywiście istnieję” (Lipiec 
2020, s. 52). U podstaw tego stwierdzenia Kartezjusza leży skrajny dualizm. 
Oddzielał on mocno duszę i ciało. Według niego, to dopiero od pojawienia 
się człowieka można mówić o istnieniu obiektów świadomych. Nasze mate-
rialne wyposażenia (ciało ludzkie) w świetle tej koncepcji traktowane jest jako 
mechaniczne narzędzie sterowane dyspozycjami duszy (dzisiaj powiedzieliby-
śmy – świadomości). Niewątpliwie pewni jesteśmy co do naszej świadomości, 
inaczej ma się sprawa z cielesnością, którą niektórzy sprowadzają do zjawiska, 
czy nawet fantomu. Traktowanie świadomości za fundament i istotę człowie-
czeństwa prowadzi do swoistego paradoksu, ona sama nie może przeżyć stanu 
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nieświadomości. Nie może poznać braku siebie, a więc tego, że nie myślę, i że 
mnie nie ma. Chwila śmierci stanowi finał mojej egzystencji. Śmierć człowieka 
oznacza więc wkroczenie w stan absolutnej, a tym samym nieodwracalnej cogito.  
Z chwilą wyczerpania świadomości nic już więcej nie można przeżyć, poddać 
krytycznej analizie i potwierdzić ją przez naszą świadomość. To świadomość 
upostaciowia naszą podmiotowość. 

Z PROBLEMÓW POCZĄTKU I KOŃCA ŻYCIA

Przywołany już wyżej autor Dróg życia słusznie zauważa, że początek 
człowieka kojarzony jest z tajemnicą przekazu życia: „udane połączenie dwu 
genetycznie zaprogramowanych mikrostruktur wymaga spełnienia wielu 
warunków, takich mianowicie, aby prawidłowe reakcje wiązania struktur 
kompleksowych wyzwalały ich zdolność do samodzielności specyficznie 
ludzkiej sterowności. (…) Chodzi o to, by przyszły człowiek mógł wieść życie 
niezależne od organizmu matki lub substytutywnych, sztucznych, technicz-
nych urządzeń. Życie ma charakter aktywny, swobodny i zdobywczy. (…) 
Idzie też o to, by człowiek posiadał odpowiednio ukształtowane, wystarczają-
co sprawne podmiotowe centrum mózgowe - fundament bytowy świadomo-
ści. Problem początku kryje zatem podwójną charakterystykę: życia w ogóle 
oraz życia ludzkiego – w pełnym kartezjańskim tego słowa znaczeniu” (Lipiec 
2020, s. 76-77). 

Koniec zaś życia wyznacza śmierć, która często ma swoje przyczyny we-
wnętrzne, ale też czynniki zewnętrzne, gdzie jedne z nich są efektem destruk-
cyjnych sił przyrody i przypadków losowych, a inne zaś to produkt złych in-
tencji i przemocy samego człowieka (Lipiec 2020, s. 77). 

Od zarania ludzkiej refleksji człowiek trudzi się nad poznaniem „isto-
ty” życia. Mimo setek lat trwającego wysiłku i znacznych osiągnięć w tym 
przedmiocie, samej definicji życia podać jeszcze nie potrafimy. Jeśli jednak 
zgodzimy się ze stanowiskiem Erwina Schrödingera, iż życie to pewien stan 
materii charakteryzujący się niską entropią, przeciwstawiający się tendencji 
jej wzrostu, to jedną z najważniejszych jego cech będzie proces wymiany, me-
tabolizmu (energetycznego i informacyjnego) między ustrojem, a środowi-
skiem. Ta zaś ustawiczna wymiana wymagająca od danego ustroju stałego 
wysiłku, warunkuje jego strukturę i stopień organizacji, aby przez jakiś okres 
ten „porządek” zachować, stanowiąc zarazem „przykłady lokalnych procesów 
anty-entropijnych” (Schrödinger 1948, passim).
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Jedno jest pewne, mimo ciągłych postępów wiedzy, że nie sposób okre-
ślić terminu śmierci naturalnej. Niewątpliwie rozwój medycyny i nauki spra-
wił, że przeciętny człowiek dzisiaj niemal trzykrotnie zwiększył długość swego 
życia w porównaniu do stanu pierwotnego. Pomijamy tutaj zjawiska przypad-
kowe, zewnętrzne, które mają przecież charakter losowy, podobnie zresztą jak 
nawiedzające nas epidemie (z czym mamy chociażby do czynienia dzisiaj), co 
zwiększa śmiertelność całej populacji. Samo życie jest pewnym procesem, wy-
rażającym się w przedziale czasowym: poczęcie (jak widzą to rzecznicy katoli-
cyzmu) czy też po urodzeniu (jak określa to m.in. polskie prawo pod warun-
kiem, że niemowlak urodzi się żywy) – starość i naturalna śmierć (abstrahując 
od przypadków losowych, nieprzewidywalnych w pełni). 

Człowiek „nie stwarza się sam z siebie, lecz jest tworzony” (Lipiec 
2020, s. 79). Wkraczanie w świat dojrzały poprzez edukację i przyswojenie 
kultury danego społeczeństwa, w którym człowiek się pojawił, wyznacza 
jego podmiotowość a ową podmiotowość nadaje prawo (naturalne – jak  
w doktrynach religijnych, czy prawo pozytywne). Widzimy już tutaj, że 
dochodzi do zderzenia prawa z innymi systemami normatywnymi o pod-
łożu religijnym czy moralnym. W przypadku eutanazji ma ono znaczenie 
fundamentalne. Jest to konflikt, który nie sposób jednoznacznie rozstrzy-
gnąć. Na gruncie prawoznawstwa mówi o hard cases. Są to sytuacje, które 
wymagają dokonania wyboru pomiędzy różnymi racjonalnie uzasadnionymi  
i słusznymi rozwiązaniami (Zajadło, Zeidler 2021, s. 11-22). Przecież życie 
jest wartością i to wartością autoteliczną, najwyższą. To ono wyznacza sens 
każdej chwili ludzkiej egzystencji, a wszystkie inne wartości muszą być jej 
podporządkowane, powinny służyć życiu jako wartości najwyższej. To życie 
stanowi kryterium ich przydatności dla człowieka. Człowiek żyjąc w jakiejś 
wspólnocie (rodzina, społeczeństwo, państwo) wytworzył formy współpracy 
i współżycia między przyrodą, a kulturowymi wytworami tej wspólnoty. To 
one stanowią - by posłużyć się określeniem Henryka Greniewskiego (Gre-
niewski 1969, s. 203-220) – o zasileniu energetycznym i informacyjnym tego 
układu, jakim jest człowiek, który pozwala mu „istnieć” przesądzając zarazem 
o specyfice ludzkiego świata. Jest to ta wartość, która niejako immanentnie 
człowiekowi przysługuje (Wiener 1961, s. 35).

Póki człowiek żyje może powiedzieć, że istnieje. Nic go lepszego nie mo-
gło spotkać, niż to że żył, mimo wielu często doznanych cierpień, nieprzyjem-
ności, upadków, chorób i innych zdarzeń. Przecież jedyną alternatywą życia 
jest wyłącznie nie istnienie (śmierć, brak życia, czy jego utrata). 
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PROBLEMY Z EUTANAZJĄ

W niniejszym artykule zajmuję się problematyką eutanazji, która śmiem 
twierdzić, stanowi jedno z najtrudniejszych zagadnień moralnych i lekarskich 
(Sikora, Szczepański, 2005, s. 61; Galewicz 2005, s. 101-114; Chołówka 
2005, s. 115-142; Dzierżanowski 2012, s. 147-176).

Jak słusznie zauważył Jacek Malczewski: „zagadnienie definicji pojęcia 
eutanazji jest współcześnie przedmiotem niemal równie zażartych (i niekon-
kluzywnych) sporów, co moralna ocena i ewentualna prawna dopuszczalność 
tej praktyki” (Malczewski 2005, s. 11; Góralski 2007, s. 73-101; Leszczyński 
2013, z. 56, nr 2; Rabiega 2016, z. 59, nr 1). 

Nie wchodząc w historyczne zawiłości wyrażenie „eutanazja” etymolo-
gicznie wywodzi się z języka greckiego opisując tzw. „dobrą śmierć”. W tra-
dycji greckiej odróżniano ją od śmierci naturalnej (thalis), od przedwczesnej 
śmierci nieszczęśliwej (ker) oraz również śmierci przedwczesnej, którą okre-
ślano mianem łagodnej, czy też bezbolesnej (euthanatos) (Tokarczyk 2000,  
s. 375). 

Czy jednak w świetle naszych wstępnych rozważań można sensownie 
mówić, że eutanazja oznacza dobrą śmierć? Wydaje się jednak, że śmierć ludz-
ka nie jest czymś dobrym, ani dobrą rzeczą, jest przecież kresem ludzkiego 
życia, a tym samym przekreśleniem istnienia, jak i dobra. Określenie aktu 
eutanatycznego jako „godna śmierć” jest eufemizmem. Problem eutanazji wy-
rasta z pytania, jakie sobie człowiek stawia, a odnoszącego się do sensu cier-
pienia. Cierpienie może być mniej lub bardziej dotkliwe i nie zawsze człowiek 
umie sobie z nim poradzić. Najprościej jest uniknąć bólu poprzez „przerwa-
nie” życia (odejście w niebyt). Czy mamy prawo dysponowania swoim życiem  
i śmiercią i czy faktycznie eutanazja to godna śmierć? 

W polskim prawie karnym określenie „zabójstwa eutanatycznego” używa 
się zamiennie z określeniami: zabójstwo z litości, czy też zabójstwo na żądanie. 
Zwróćmy uwagę na fakt, że mówimy o „zabójstwie”, które przypisuje czyno-
wi sprawcy walor przestępstwa (przestępstwa umyślnego) – art. 150 Kodeksu 
karnego (Ustawa - Kodeks karny 2020). 

Niewątpliwie eutanazja jest wpisana w kontekst ludzkiego prawa do 
życia. Można przedstawić wiele racji przeciwko, względnie na rzecz tego 
aktu. Ograniczę się do przedstawienia przede wszystkim racji teologicz-
nej (religijnej), która jest często wzmacniana przyczynami emocjonalny-
mi oraz poprzez przedstawienie argumentów racjonalnych, które pozwo-
lą rozważyć granice nie tyle metafizyczne (bo te odnoszą się do wartości 
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fundamentalnych), ale fizyczne (bolesne doznania człowieka), gdzie zewnętrz-
na pomoc jest niezbędna w uśmierzeniu tego bólu, nie dając perspektywę 
dalszego życia. Z góry zaznaczam, że traktuję eutanazję jako zło konieczne 
i jestem daleki od jakiejkolwiek eliminacji takich podmiotów tylko dla wy-
gody społecznej, z litości – bez ich zgody oraz przez powstrzymywanie się od 
stosowania działań leczniczych na osobie, której nie można już skutecznie 
pomóc. Jestem daleki od zalecania eutanazji, chociaż zdaję sobie sprawę, że  
w pewnych przypadkach granicznych można się na nią godzić (odwołuję się 
tutaj do: Chołówka 2005, s. 115-133). O tym jednak decyduje prawo.

Rozumiem argumenty religijne, które wprost wskazują, że eutanazja jest 
niedopuszczalna, gdyż jest pogwałceniem prawa boskiego, gdzie życie ludzkie 
sakralizuje się wskazując, że ma charakter świętości. Jednoznacznie wyraził 
to papież Jan Paweł II w Encyklice Evangelium Vitae stwierdzając: ewangelia 
życia jest wielkim darem Boga i zarazem zobowiązującym zadaniem dla czło-
wieka. Budzi podziw i wdzięczność wolnej osoby i domaga się od niej, by ją 
przyjęła (…) dając człowiekowi życie, Bóg żąda, by człowiek to życie kochał, 
szanował i rozwijał. W ten sposób dar staje się przykazaniem, a samo przy-
kazanie jest darem” (Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae 2002, n 52). 
Tym samym eutanazja jest grzechem (Leszczyński 2013, s. 94 i n.). Argumen-
tacja ta znajduje również swoje uzasadnienie do argumentów emocjonalnych 
wskazujących na jej niedopuszczalność przeciwko świętości życia oraz zmu-
szania człowieka do wyborów, których lepiej nie podejmować. Nie dziwmy 
się więc, że na gruncie tej postawy akt aborcji ciężko upośledzonych fizycznie, 
nie rokujących przeżycia porodu noworodków traktowany jest jako swoisty 
typ aborcji. 

MEDYCZNY ASPEKT EUTANAZJI

Nie sposób pominąć przy argumentacji racjonalnej racji medycznych 
i roli lekarzy w tej sferze. Pojawiły się one dość późno. Na owe konteksty 
medyczne zwrócił uwagę na początku XVII wieku Francis Bacon. Pisał on: 

„uważam (…), że zadaniem lekarza jest nie tylko przywracanie zdrowia, lecz 
także łagodzenie bólu i cierpień wywołanych chorobami – i to nie tylko 
wówczas, gdy takie łagodzenie bólu jako niebezpiecznego objawu pomaga  
i prowadzi do wyzdrowienia, ale i wówczas, gdy po utracie wszelkiej nadziei 
na przywrócenie zdrowia, służy jedynie spokojnemu i łatwemu rozstaniu się  
z życiem” (O poglądach i stanowisku F. Bacona o Euthanasia extarior 
(eutanazja zewnętrzna) więcej pisze na ten temat Malczewski 2005, s. 29-37). 
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Filozof ten przewidywał rozwój medycyny, stąd uważał, że łagodzenie bólu  
i cierpień umierających pacjentów nie tylko jest ich obowiązkiem zawodo-
wym, ale również jest ich obowiązkiem moralnym. Jego projekt „eutanazji 
zewnętrznej” uważa się za antycypację dzisiejszej opieki paliatywnej (Mal-
czewski 2005, s. 33 wraz z podaną tam literaturą ). 

Współcześnie, odwołując się do argumentów racjonalnych, przez eutana-
zję rozumie się zadanie śmierci człowiekowi w sytuacji, gdy jego stan fizyczny 
względnie psychiczny uległ głębokiemu uszkodzenie, gdy nie sposób jest użyć 
w takiej sytuacji środków medycznych mogących poprawić jego stan zdrowia, 
pacjent dotkliwie cierpi i usilnie prosi o zadanie mu śmierci, a sam zabić się nie 
może. Okazuje się, że tak rozumiana eutanazja mogłaby być moralnie właściwą, 
gdy byłaby dopuszczona przez prawo, a jej wykonanie powierzono by instytucji 
opiekującej się chorym oraz przeprowadzona byłaby przez lekarza. Na tych za-
sadach opiera się chociażby ustawodawstwo prawne obowiązujące w Holandii  
i Belgii gdzie po raz pierwszy w Europie dopuszczono prawnie eutanazję (Gó-
ralski 2007, s. 113-125). Możemy zauważyć, że już w połowie ubiegłego stule-
cia w literaturze prawniczej jak i medycznej dochodzi do rozszerzenia zakresu 
pojęciowego terminu eutanazji. 

Zbigniew Sobolewski podsumowując te tendencje uznał, iż eutanazja 
polega na:

- skróceniu przez lekarza życia chorego znajdującego się w stanie ciężkim  
i beznadziejnym poprzez zaniechanie stosowania środków utrzymujących 
tego chorego przy życiu (sztuczne odżywianie, krążenie i oddychanie),

- uśmierceniu pacjenta dotkniętego nieuleczalną chorobą, a powodujące 
trudne do zniesienia cierpienie poprzez podanie dużej dawki środka uśmie-
rzającego ból,

- dokonywaniu na życzenie uśmiercania czy też pomoc w samobójstwie 
w sytuacjach ludzi bardzo starych, zniedołężniałych fizycznie, czy umysłowo, 
nie panujących już nad swoim życiem,

- skracaniu życia ciężko upośledzonym fizycznie, nie rokujących przeżycia 
porodu noworodków (Sobolewski 1974, s. 72-73). 

W świetle powyższego wywodu, które znalazło wyraz w szeregu usta-
wodawstwach współczesnych państw, eutanazja nie oznacza już tylko „dobrą 
śmierć” warunkowaną pobudkami wzniosłych, na żądanie człowiek nieule-
czalnie chorego i z litości do niego. W tym szerokim zakresie eutanazja jest 
wyrazem programu, który nie posiada etycznego uzasadnienia, gdyż przecież 
może prowadzić do ukrócenia życia podmiotów stanowiących balast dla spo-
łeczeństwa i państwa (eugenika). Takie zbytnie rozszerzanie zakresu pojęcia 
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eutanazji nie mieści się w moralnie racjonalnym jej rozumieniu. Nie moż-
na więc eutanazji utożsamiać z fizyczną eliminacją ciężko chorych tylko dla 
wygody społecznej, czy też w celu obniżenia kosztów działania instytucji 
medycznych.

Podobnie ma też się sprawa z zabójstwem z litości dokonywanym na pa-
cjentach bez ich zgody oraz powstrzymaniem się od stosowania działań leczni-
czych, gdy pacjentowi nie można skutecznie pomóc (Chołówka 2005, s. 116). 
Niedopuszczalnym etycznie jest również rozpowszechnianie i agitowanie za 
eutanazją środkami perswazji ogólnospołecznej.

ZAKOŃCZENIE

Jak widzimy akt eutanazji nie może się obyć bez lekarza. Tylko lekarz 
stanowi gwarancję, że proces ten będzie przebiegał lege artis. Powinny być 
zachowane następujące zasady: 

- w każdej sytuacji wątpliwej eutanazja powinna być zaniechana;
- choremu, który domaga się eutanazji, oferowane będzie leczenie prze-

ciwbólowe i opieka paliatywna;
- zabiegi paliatywne nie będą kontynuowane wbrew woli pacjenta;
- pacjent ma możliwość rezygnacji w każdym momencie z eutanazji do 

ostatniej chwili świadomego życia. 
Z kolei żaden lekarz nie może być zmuszony do wykonywania czy asysto-

wania przy eutanazji, jeśli sam ma wątpliwości dopuszczalności tego zabiegu. 
Ten zaś, który przeprowadził proces eutanatyczny nie będzie potępiany, jeżeli 
przestrzegał owych warunków w sferze prawnej jak i moralnej (Chołówka 
2005, s. 117). 
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STRESZCZENIE 

Przedmiotem artykułu są filozoficzno – etyczne, prawne i medyczne aspekty eutanazji. 
We wstępnej części podejmuję problem ludzkiego życia, a tym samym człowieczeń-
stwa. Szczególne miejsce poświęcam początkowi i końcowi życia. Mając świadomość, 
że drogi życia są wyrazem samodzielności podmiotowej jednostki, to jednak problemy 
egzystencjalne z początkiem i końcem życia są bardzo istotne. W szczególności intere-
suje nas problem śmierci powodowany starością i chorobą niszcząca człowieka, spra-
wiającą mu głęboki i ciężki ból, który wyzwala pragnienie jego zakończenia. Wskazuję 
na etyczne i prawne aspekty tego stanu, który w literaturze określa się śmiercią euta-
natyczną oraz rolę jaką mogą spełniać, czy też spełniają lekarze. 

Słowa kluczowe: proces życia, śmierć, śmierć eutanatyczna, prawno- etyczne aspekty 
eutanazji, rola lekarza. 

SUMMARY

The subject of this article are philosophical, ethical, legal and medical aspects of eu-
thanasia. In the introductory part I take up the problem of human life and humanity.  
I also devote a special place to the beginning and the end of human existence. Ways 
of life are an expression of the subjective independence of the individual, but existen-
tial problems related to the beginning and end of life are very important. Especially  
I am interested in we are interested in problem of death caused by an old age and di-
sease destroying man. Illness causes deep and intense pain that brings out the desire to 
end life. In this article I point out the ethical and legal aspects of this situation, which 
in the literature is referred as euthanasia, and the role that doctors can or do play. 

Keywords: process of life, death, euthanasic death, legal and ethical aspects of eutha-
nasia, the role of a doctor
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STATUS MNIEJSZOŚCI 
NARODOWYCH I ETNICZNYCH 
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

THE LEGAL STATUS OF NATIONAL AND ETHNIC 
MINORITIES IN THE REPUBLIC OF POLAND

Wstęp

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej występuje dziewięć mniejszoś-
ci narodowych, do których należą: Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Or-
mianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy oraz Żydzi, natomiast do mniejszości 
etnicznych zaliczamy: Karaimów, Łemków, Romów i Tatarów. Mniejszoś-
ci narodowe i etniczne, są to grupy obywateli innego państwa, stanowiące 
mniejszą liczbę od reszty społeczeństwa, często posiadająca odrębną kulturę, 
tradycję i wiarę. Nie została jednak stworzona jednolita definicja zarówno  
w naukach społecznych jaki i prawnych jednoznacznie określająca to pojęcie 
(Sobieraj,2013, s. 162). 

Opracowanie planu ochrony praw mniejszości narodowych i etnicz-
nych zostało stworzone po to, aby między innymi przeciwdziałać konfliktom 
etnicznym (Pawlikowski, 2011, nr 8, s. 281). Ochrona tych praw została 
zagwarantowana w konstytucji, licznych ustawach, przepisach dotyczących 
udziału mniejszości w życiu publicznym, języka, kultury, oświaty, a także 
w uregulowaniach związanych z prawami mniejszości narodowych i etnicz-
nych, znajdują się w kodeksach. Regulacje zawarte w licznych przepisach 
wewnętrznych w bardzo dużym zakresie, są podobne do tych zamieszonych 
w międzynarodowych standardach i im odpowiadają. Różnicami związan-
ymi z ochroną praw mniejszości, które występują między prawem polskim,  
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a uregulowaniami międzynarodowymi, są te odnoszące się do języka mniejs-
zości, którym się one posługują w stosunku z władzami publicznym, a także 
do zastosowania podwójnego nazewnictwa na przykład w nazwach miejsco-
wości (Łodziński, 1995, s 48).

 Państwo Polskie gwarantuje ochronę praw mniejszości narodowych i et-
nicznych w prawie wewnętrznym, ponieważ wszyscy obywatele zamieszkujący 
obszar kraju, powinni być traktowani w równy sposób, niezależnie od tego 
jaką religię, kulturę czy tradycję wyznają oraz jakim językiem się posługują, 
każda osoba zasługuje na równe traktowanie.

Mniejszości narodowe

Pojęcie mniejszości narodowych jest różnie określane w naukach społecz-
nych. Definicje tę wykorzystuje się najczęściej do określenia grup obywateli 
poszczególnego państwa, które są odmienną częścią w społeczeństwie, po-
siadającą świadomość swojej przynależności narodowej. (Łodziński, Bajda, 
1995, s.9). Z tą świadomością związane są różnice w języku, religii, obyczajach 
oraz kulturze, jednak nie muszą być one jedynymi warunkami różnorodności 
oraz odmienności narodowej. Mniejszości tworzą zwykle niezbyt duży odse-
tek obywateli państwa, jednak zdarza się, że w regionach zamieszkania mogą 
stanowić większość wśród mieszkańców, co w wielu przypadkach ma bardzo 
duże znaczenie dla polityki regionalnej i wewnętrznej poszczególnego państ-
wa (Łodziński, Bajda, 1995, s.9). 

Pojęcie mniejszości narodowych można różnie zdefiniować, zarówno 
w ujęciu socjologicznym, jak i prawnym. Do jednej z możliwości określe-
nia tego pojęcia należy nominalna definicja, która odnosi się do liczby danej 
mniejszości w stosunku do całego społeczeństwa. W definicji normatywnej 
zwraca się uwagę na status prawny, który danym mniejszością przysługuje 
(Sobieraj,2103, s 162). Można wyróżnić także definicje socjologiczne, które 
zawierają obiektywne oraz subiektywne wymogi wyodrębnienia grupy na-
leżącej do mniejszości. Socjologiczna definicja mniejszości została określona 
przez Luisa Wirtha w 1947 roku, w której mniejszość opisuje jako grupę lu-
dzi, którzy mieszkają na terenie jakiegoś państwa, ale posiadają pewne cechy 
będące odmienne od innych osób (Sobieraj, 2013, s.162).

Do głównych charakterystycznych cech grup mniejszościowych, które są 
określane w definicjach socjologicznych należą:
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 relatywnie ujęta definicja mniejszości, odrębność fizyczna i kulturowa, 
intersubiektywna więź społeczna, łącząca członków grupy mniejszościo-
wej i odróżnia ich od pozostałej części społeczeństwa, asymetrie alokacji  
i uczestnictwa w życiu kulturowym, społecznym i politycznym, ogranicz-
ony dostęp do władzy, bogactwa i prestiżu, ograniczoną polityczną auto-
nomię grupy, interes grupowy ingerujący członków grupy wokół wspólnych 
wartości, przypisany charakter członkostwa oparty na pochodzeniu i uro-
dzeniu, a nie na wyborze oraz historyczno-symboliczny charakter mniejs-
zości( cyt. Sobieraj, 2013, s.162). 

Określenia mniejszości narodowych zostało również zawarte w ustawie 
z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 
o jeżyku regionalnym (Dz.U.2005, nr 17, poz.141). Określa ona czym jest 
mniejszość narodowa oraz etniczna i opisuje ją jako zbiorowość osób zamies-
zkująca teren Polski, która obejmuje polskich obywateli jednocześnie iden-
tyfikując się z jakimś innym państwem oraz jego kulturą (Nowicka, 2014, 
s.710-711).

 W definiowaniu mniejszości narodowych ważny jest element statystyczny. 
Oznacza to, że mniejszość narodowa lub etniczna musi być ilościowo 

mniejsza niż reszta społeczeństwa zamieszkująca teren Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Jednak nie jest określone jak obszerna powinna być dana grupa, żeby 
została uznana jako mniejszość, nie ma też ustalonej dolnej granicy rozmi-
aru ,jaką dana zbiorowość powinna mieć, żeby została określona mianem 
mniejszości. Posiadanie odmiennej kultury oznacza, że dana grupa wyróżnia 
się odmiennym od reszty społeczeństwa językiem, kulturą lub tradycją. Ta 
odmienność kulturowa szczególnie dotyczy języka jakim dana mniejszość się 
posługuje, w następnej kolejności, są inne cechy wyróżniające grupy mniejs-
zościowe oraz tradycja (Nowicka, 2014, s.710-711). 

Jednym z warunkiem, żeby jakaś grupa została uznana za mniejszość na-
rodową lub etniczną, jest wykazywanie się własną inicjatywę w przedsięwzię-
ciach na rzecz tej mniejszości. W ustawie o mniejszościach narodowych i et-
nicznych (Dz.U.2005, nr 17,poz.141) w Polsce zostało opisane, że mniejszość 
narodowa lub etniczna musi być swoją odrębnością kulturową zainteresowa-
na oraz powinna dążyć do jest podtrzymania, a określenia zawarte w ustawie 
takiej jak „historyczna” oraz „etniczna” nie powinny być obce oraz niezrozu-
miałe dla społeczności danej mniejszości ,która powinna również być gotowa 
do zachowania oraz podtrzymania, a także rozwoju różnicy w obszarze historii 
tej grupy uznanej jako wspólnota (Nowicka, 2014, s.710-711). 
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W ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku re-
gionalnym zawarto wymóg, dotyczący ,,przodków, którzy muszą zamieszki-
wać obszar Rzeczpospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat” (Nowicka, 2014,  
s. 710-711). Oznacza to, że statusu mniejszości narodowej, czy etnicznej 
nie mogą zdobyć grupy imigranckie, które dobrowolnie migrując osiedlają 
się na terenie Polski. Jedną z różnic, która występuje między imigrantami,  
a mniejszością narodową jest to, że osoby będące członkami jakiejś mniejszoś-
ci posiadają obywatelstwo polskie, natomiast imigranci muszą się o nie starać 
(Nowicka, 2014,s.710-711).

W stosunkach międzynarodowych również nie ma jednej definicji 
mniejszości narodowych. Jest to spowodowane tym, że narodowość wynika 
ze świadomości każdej osoby, przez to dany człowiek identyfikuje się z jakąś 
grupą etniczną ( Janusz, 2008, s.95).

Określenia mniejszości, które zostały sformułowanie w różnych badani-
ach naukowych, a także sporządzone przez różne organizacje międzynarodo-
we są zbliżone pod względem pojęciowym. 

Szczególnymi cechami, które charakteryzują daną mniejszość jest to, że:
• członkowie tej mniejszości nie posiadają dominującej pozycji oraz ich 

liczebność jest o wiele mniejsza od reszty społeczeństwa,
• zbiorowość mniejszościową określa praktycznie taki sam charakter, 

który jest ze sobą połączony, jest on jednorodny,
• odróżniają się od innych osób zamieszkujących dane państwo, przy 

jednoczesnym staraniu się zachować własną kulturę oraz indywidualne cechy, 
które są związane z własną tożsamością,

• posiadają odmienne pochodzenie etniczne, oraz odrębną kulturę, ję-
zyk czy tradycje,

• muszą legitymować się narodowością kraju w którym są osiedlone,
• zajmują odpowiednie przedstawicielstwo swoich interesów w stosun-

ku do władz państwowych,
• charakter, który określa dana mniejszość jest w miarę spójny oraz 

jednorodny (Janusz, 2008, s.95).
Organizacje rządowe również dążyły do ujednolicenia definicji związanych  

z mniejszościami narodowymi, pomimo wielu starań jednak nie udało się tego 
osiągnąć i stworzyć takiej samej definicji, która byłaby zawarta w dokumen-
tach dotyczących ochrony praw człowieka oraz praw osób, które przynależą 
do mniejszości (Janusz, 2008, s.95).

Na problem zdefiniowana mniejszości narodowej, mają również wpływ 
tak zwanej grupy pogranicza, są to takie społeczności, które posiadają mocne 
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poczucie swojej tożsamości lokalnej lub regionalnej występującej na danym 
terytorium. Ta tożsamość może w niektórych przypadkach nawet wypierać 
świadomość narodową. Bardzo ważnym aspektem jest również odmienność 
zakorzeniona w kulturze i religii, która występuje wewnątrz osób należących 
do grup mniejszościowych. Stanowi to jednak problem przy identyfikacji,  
a także szczegółowym określeniu liczebności i granic kulturowych (Łodziński, 
1995, s.9).

Mniejszości etniczne

Różnicą występującą podczas definiowania mniejszości narodowych  
i etnicznych jest to, że mniejszości etniczne ,nie posiadają swojego państwa 
narodowego, są tak zwanymi bezpaństwowcami( Jasińska-Kania, Łodziński, 
2009, s.9).

Przyznanie danej grupie osób statusu mniejszości etnicznej, a nie nar-
odowej ma pewne konsekwencje polityczne, ponieważ reprezentanci mnie-
jszości etnicznej nie posiadają możliwości dążenia prawa do suwerenności 
oraz prawa do tworzenia organizacji o charakterze państwowym. Jest to jedno  
z ważniejszych kryteriów umożliwiających znalezienie różnić pomiędzy mnie-
jszością etniczną, a mniejszością narodową. Mniejszości etniczne podobnie 
jak mniejszości narodowe odróżniają się od reszty społeczeństwa językiem, 
którym się posługują, kulturą, a także wyznawaną religią (Jasińska-Kania, 
Łodziński, 2009, s.16).

Definicja mniejszości etnicznej powstała przy użyciu pięciu punktów za-
wartych w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych 
i etnicznych (Dz.U.2005, nr 17,poz.141). W definicji tej odniesiono się 
do wspólnoty etnicznej, a w ostatnim punkcie zostało zawarte zaprzeczenie 
mówiące o tym, że mniejszość etniczna nie utożsamiania się ze społeczeńst-
wem na obszarze którego mieszka. Ustawa dotycząca mniejszości etnicznych 
została opracowana przez reprezentantów kilku grup etnicznych. Podczas 
tworzenia definicji mniejszości etnicznej spornymi kwestiami był język, 
a dokładnie regulacje dwujęzyczności, jednak już sama definicja wzbudziła 
wiele kontrowersji (Sobieraj,2013, s.165).

Definicja dotycząca mniejszości etnicznej, która została zawarta w usta-
wie o mniejszościach narodowych i etnicznych określa, że mniejszością etnicz-
ną w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie 
następujące warunki:
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1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej 
Polskiej;

2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kul-
turą lub

tradycją;
3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukie-

runkowana na jej wyrażanie i ochronę;
5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej od co najmniej 100 lat;
6) nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie 

(Dz.U.2005, nr 17,poz.141).
Inna definicja grupy etnicznej, określa ją jako zbiorowość, która jest 

związana takim samym pochodzeniem, jednak jej członkowie nigdy nie 
zdobyli pozycji społeczeństwa polityczno-obywatelskiego, a także nie zdołali 
osiągnąć niepodległości państwowej. Głównym kryterium tej zbiorowości jest 
religia, którą wyznają oraz przynależność do instytucji o charakterze kościelno- 
wyznaniowym (Radzik, 1997, s 79-83).

Pojęcie grup należących do mniejszości etnicznych we współcześnie so-
cjologii Andrzej Porębski określił jako grupy osób, których przynależność po-
chodzi z urodzenia, ich utworzenie nie miało związku z migracja, natomiast 
ewolucja tych zbiorowości ma związek z obszarem geograficznym na jakim 
mieszka, a miejsce to ma bardzo duże znaczenie dla jej członków. W tej defini-
cji grupa etniczna została również określona jako zespół osób, którzy nie mają 
własnego państwa narodowego oraz przynależą do innej grupy politycznej 
(Radzik,1997, s.50).Najczęstszymi kryteriami, które najczęściej się powtarza-
ją i są stosowane w różnych definicjach, określających przynależność osób do 
jakiejś mniejszości jest: język jakim się posługują, wiara, tożsamość z człon-
kami grupy oraz pochodzenie, które jest niezależne od człowieka i stanowi 
najbardziej obiektywny wyznacznik przynależności do mniejszości etnicznej 
lub narodowej ( Radzik, 1997, s 51).

Według Janusza Muchy jedną z głównych cech przynależność do mniej-
szości etnicznej, są cechy kulturowe, które mają związek z dziedziczeniem oraz 
tradycja, która jest sobie wzajemnie przekazywana pomiędzy osobami należą-
cymi do tej samej społeczności.

Członkowie należący do zbiorowości etnicznej ,powinni czuć odmien-
ność od pozostałej części społeczeństwa pod względem kulturowym, dzię-
ki temu tworzą podstawy do odrębnej tożsamości grupowej, która będzie 
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stanowiła cechy wyróżniające mniejszość od reszty społeczeństwa ( Mucha, 
2005, s.15).

Grupę etniczną można określić jako wspólnotę, która jest silne związana 
ze swoją tradycją, kulturą która nie ulega zbytnim przeobrażeniom czy zmi-
aną. Poczucie etniczności utożsamia się z tym, że członkowie którzy do niej 
należą często mają poczucie odrębności od reszty narodu, oraz są zamknięci na 
oddziaływania zewnętrzne. Osoby należące do mniejszości etnicznej nie posi-
ada jednak tak silnej grupowej odrębności jak mniejszości narodowe (Radzik, 
1997, s.79-83). Mniejszości etniczne można zdefiniować jako wszystkie gru-
py, które posiadają wspólne pochodzenie oraz ideologie. Jednym z kryteriów 
,które jest niezbędne, aby posiadać status grupy etnicznej jest utożsamianie się  
z wyznawaną religią oraz bycie członkiem w tej grupie wyznaniowej. Posi-
adanie statusu grypy etnicznej jest związane z pochodzenie ,a także urodze-
niem nie można go nabyć w inny sposób. Istotną rolę w zachowaniu kultury,  
a także tradycji odgrywają starsze pokolenia ,które przekazują wartości edu-
kacyjne w celu zachowania trwałości wśród reprezentantów mniejszości et-
nicznej (Radzik, 1997, s.79-83).

Inna definicja grupy etnicznej, określa ją jako zbiorowość, która jest zwią-
zana takim samym pochodzeniem, jednak jej członkowie nigdy nie zdobyli 
pozycji społeczeństwa polityczno-obywatelskiego, a także nie zdołali osiągnąć 
niepodległości państwowej. Głównym kryterium tej zbiorowości jest religia, 
którą wyznają oraz przynależność do instytucji o charakterze kościelno-wy-
znaniowym (Radzik, 1997, s 79-83).

Pojęcie grup należących do mniejszości etnicznych we współcześnie 
socjologii Andrzej Porębski określił jako grupy osób, których przynależność 
pochodzi z urodzenia, ich utworzenie nie miało związku z migracja, natomiast 
ewolucja tych zbiorowości ma związek z obszarem geograficznym na jakim 
mieszka, a miejsce to ma bardzo duże znaczenie dla jej członków. W tej de-
finicji grupa etniczna została również określona jako zespół osób, którzy nie 
mają własnego państwa narodowego oraz przynależą do innej grupy politycz-
nej (Radzik, 1997, s.79-83). 

Definiując mniejszości etniczne, warto również wspomnieć o pograniczu 
etnicznym, które tak jak w przypadku mniejszości narodowych i etnicznych 
nie posiada jednolitego pojęcia. Pogranicze w znaczeniu terytorialnym jest to 
miejsce, które znajduje się pomiędzy dwoma terenami państwowymi lub re-
gionalnymi, w którym graniczą ze sobą dwie różne grupy etniczne lub narody 
posiadające odmienną kulturę, tradycje albo religie (Rusek, 2013, s.9).Pojęcie 
pogranicza występuje również w ujęciu etniczno-kulturowym i oznacza ono 
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obszar, na którym granica występująca pomiędzy danymi grupami etnicznymi 
nie jest granicą historyczną, tylko występuje symbolicznie i często jest zwią-
zana z tradycją, którą przekazują sobie kolejne pokolenia (Rusek, 2013, s.9). 

Specyficzność grup etnicznych tak jak już zostało wyżej wspomniane 
stanowi to, że nie posiadają swojego państwa, są grupami pogranicza ,a także 
stanowią znaczącą mniejszość w porównaniu do reszty osób zamieszkujących 
dane państwo. Mniejszości etniczne zostały sformułowane jako zbiorowości 
osób wyróżniające się pod względem kulturowym, religijnym, a także posi-
adające wspólne pochodzenie, posiadające oraz poczucie wspólnych interesów 
grupowych (Mucha, 2005, s.15). 

Według Grzegorza Babińskiego pogranicze etniczne, jest to coś odmien-
nego od granicy, którą autor uznaje za fizyczną linie oddzielającą jakiś teren. 
Pogranicze jest to obszar, w którym zachodzi łączenie, a także przenikanie się 
odmiennych kultur oraz ludzi. W ujęciu kulturowym pogranicze określone 
zostało jako lokalna świadomość, która wyraża się tym ,że grupy osób należące 
do mniejszości etnicznych odczuwają niepowtarzalność i odmienność, która 
wyróżnia je wśród regionów sąsiadujących z nim ( Babiński, 1994, s.6).

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce  
w spisie powszechnym w 2011 roku

Spis powszechny jest to rejestr ludności, mieszkań oraz spis rolnego, 
opiera się on na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Rusek, 2013, s.9).Ustawa ta 
określa jak ma być przeprowadzony spis mówi również o jego formie, a także 
o zakresie i trybie przeprowadzenia, którego ma dokonać Prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego ( Dz.U.1995, nr 88, poz. 439).

Prowadzenie spisów powszechnych jest niezwykle istotne, aby odpow-
iednio zarządzać państwem, ponieważ zawierają one znaczące informacje sta-
tystyczne o demografii kraju, liczbie ludności oraz miejscu zamieszkaniu. Spi-
sy powszechne również posiadają dane o strukturze demograficzno-społecznej 
i zawodowej oraz warunkach w jakich żyje dana społeczność (Łazowska, 
Łodziński, s.39).

Narodowy spis powszechny ludności był przeprowadzony na teryto-
rium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 
roku . Jest to pierwszy spis powszechny, który został sporządzony od czasu, 
kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, natomiast 
szczegółowe spisy powszechne, są przeprowadzane co około dziesięć lat od 
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momentu odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 ( Łazowska, 
Łodziński, s.39).

W momencie sporządzania spisu powszechnego obowiązywały dwie re-
gulacje, należą do nich: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwa-
rzania danych osobowych (Dz.U. 2004, nr 100, poz. 1024.)

Dane osobowe, które są gromadzone w spisach muszą być tajne i poufne, 
ponieważ są one pod ścisłą ochroną, dlatego zostały objęte tajemnicą statysty-
czną, natomiast materiały, które są zawarte w spisach mogą być użyte jedynie 
do opracowań, analiz statystycznych, zestawień oraz mogą zostać również wy-
korzystane przez służby statystyki publicznej do różnych badań (Łazowska, 
Łodziński, s. 47). Rozpowszechnianie tych danych, które zostały zawarte 
w spisie w innych celach niż zostały określone w ustawie, jest zabronione 
i zagrożone odpowiedzialnością karną. Podstawami prawnymi, na których 
został oparty spis powszechny są między innymi: ustawa o statystyce pub-
licznej z 29 czerwca 1995 roku (Dz.U.1995, nr 88, poz. 439, art. 54),ustawa  
z o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz.U. 
2010, nr 47, poz. 277) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sier-
pnia 2010 roku w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do 
aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mies-
zkań i osób (Dz.U. 2010, nr 169, poz.1138.)

Głównymi źródłami danych, z których został sporządzony spis były m.in. 
tradycyjne spisy powszechne, również spisy powszechne, które były oparte 
na danych z rejestrów administracyjnych oraz dane, które zostały pozyska-
ne bezpośrednio od osób biorących udział w tym badaniu. Źródła opierały 
się także na badaniach opartych na próbie rotacyjnej. (Rozporządzenie (WE) 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów 
powszechnych ludności i mieszkań. Dziennik Urzędowy UE, nr 763/2008).

Ludność, która została ujęta w spisie powszechnym była zobowiązana 
do udzielenia odpowiedzi: ścisłych, wyczerpujących oraz zgodnych z prawdą. 
W spisie ludności sporządzonym w 2011 roku zostały zawarte dwa pytania, 
dotyczące przynależności narodowo-etnicznej oraz języka używanego na co 
dzień, a także języka ojczystego. Struktura narodowościowo-etniczna została 
ustalona na podstawie zbioru wiadomości oraz informacji, uzyskanych w ba-
daniu reprezentacyjnym oraz w samospisie przeprowadzonym w Internecie. 
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Przy przeprowadzaniu spisu wzięto również pod uwagę badania sporządzone 
w osiemdziesięciu sześciu gminach, w których przynależność etniczną lub na-
rodową podało 10 procent społeczności w spisie sporządzonym w 2002 roku. 
Społeczność ta brała udział w badaniu pełnym, polegającym na tym, że każdy 
mógł określić swoją tożsamość narodową lub etniczną, a wyniki z tego bada-
nia zostały uzyskane za pomocą metody reprezentacyjnej.

ZAKOŃCZENIE:

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej występuje dziewięć mniejszości 
narodowych oraz cztery mniejszości etniczne. Ich liczebność została stwier-
dzona za pomocą spisów powszechnych, które mają za zdanie poza stwier-
dzeniem liczebności poszczególnych mniejszości określenie wyznawanej przez 
dane osoby religii, kultury, tradycji czy języka.

Prawa grup mniejszościowych regulują liczne ustawy i rozporządzenia, 
jednak nie istnieje jednolita definicja, która określałaby i ujednolicała pojęcie 
z tym związane. Warto jednak pamiętać, że aby uzyskać status mniejszości na-
rodowych i etnicznych i wszelkie z tym związane prawa należy spełnić pewne 
kryteria, które zostały określone między innymi w Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej.
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STRESZCZENIE

Mniejszości narodowe i etniczne, są to grupy obywateli innego państwa, stanowiące 
mniejszą liczbę od reszty społeczeństwa, często posiadająca odrębną kulturę, tradycję 
i wiarę. Każda osoba, która należy do takiej grupy powinna posiadać i mieć zagwaran-
towany szereg praw i wolności, które powinny być chronione w celu zwalczania wszel-
kich przejawów dyskryminacji i naruszeń. Między innymi dlatego ochrona tych praw 
została zagwarantowana w konstytucji, licznych ustawach, przepisach dotyczących 
udziału mniejszości w życiu publicznym, języka, kultury, oświaty, a także w uregu-
lowaniach związanych z prawami mniejszości narodowych i etnicznych znajdują się  
w kodeksach. Regulacje zawarte w licznych przepisach wewnętrznych w bardzo dużym 
zakresie, są podobne do tych zamieszonych w międzynarodowych standardach i im 
odpowiadają.

Słowa kluczowe: mniejszość narodowa, mniejszość etniczna, spis powszechny ludno-
ści, etniczność, liczebność. 

SUMMARY

National and ethnic minorities are national societies, often having a cultural mino-
rity, tradition and faith. We must that belongs to the group should have and have 
the first rights and freedoms that should be protected in order to combat all forms of 
discrimination and violations. Among other things, because the protection of these 
rights was legal in the constitution, laws, regulations on participation in public life, 
language, culture, education, as well as in provisions on provisions with national and 
ethnic rights, they are included in the codes. Regulations in extreme cases, in cases in 
very large ranges, there are also definitions in legal matters in standards and in their 
mouths.

Keywords: national minority, ethnic minority, population census, ethnicity, 
abudance. 
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PROBLEM ZJAWISKA 
PROSTYTUCJI W POLSCE 

 THE PROBLEM OF PROSTITUTION IN POLAND

Wstęp

Zjawisko prostytucji występuje we wszystkich kulturach oraz warstwach 
społecznych. 

W Polsce jest naruszeniem obowiązujących norm oraz cenionych war-
tości. Wobec eskalacji zjawiska oraz dużej swobody seksualnej nie jest łatwo 
zdefiniować to zjawisko. Celem pracy jest próba zdefiniowania pojęcia pro-
stytucji, przedstawienia typologii, analizy skali zjawiska, opisania penalizac-
ji przestępstw związanych z prostytucją oraz próba analizy organizacji po-
zarządowych zajmujących się pomocą osobom poszkodowanym. Jeżeli chodzi 
o handel ludźmi w celu zmuszania do prostytucji, to Polska coraz częściej staje 
się państwem docelowym a nie tranzytowym. Co więcej żadna z organizacji 
pozarządowych w Polsce nie zajmuje się bezpośrednio pomocą osobom pros-
tytuującym się, z wyjątkiem Fundacji La Strada.

Czym jest prostytucja?

Sam termin „prostytucja” wywodzi się od łacińskiego słowa prostitu-
tio, oznaczające uprawianie nierządu (Kowalewska-Łukuć 2017, s. 1). Pros-
tytucja przez niektórych badaczy jest definiowana jako praca, domagają się 
oni praw obowiązujących wszystkich innych pracowników. Z kolei działac-
ze społeczni sprzeciwiają się temu zjawisku, gdyż definiują prostytucję jako  
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przestępstwo, formę przemocy wobec kobiet oraz utożsamiają to zjawisko  
z handlem ludźmi (Ślęzak 2015, s. 86). 

We współczesnych definicjach prostytucji McCogy, po analizie wielu 
definicji wyeksponował trzy najistotniejsze kryteria dla tego zjawiska, są to:

• świadczenie usług seksualnych (Ślęzak 2015, s. 86),
• jako forma transakcji handlowej za którą w zamian otrzymywana jest 

ekonomiczna zapłata,
• brak emocjonalnego zaangażowania, obojętność uczuciowa (Pospis-

zyl 2008, s.225),
Generalnie na świecie znane są cztery systemy prawne które regulują 

prostytucję:
• prohibicjonizm, jest najstarszym systemem i wprowadza całko-

wity zakaz prostytucji, traktując ją jako przestępstwo (Janikowski 2017,  
s. 2-3),

• reglamentaryzm, legalizacja prostytucji, system powszechnej rejes-
tracji prostytutek poddawaniu przymusowym oględzinom lekarskim (Jani-
kowski 2017, s. 2-3),

• neoreglamentaryzm, nastąpiło zniesienie domów publicznych a nad-
zór nad prostytutkami sprawowały służby sanitarne, pojawiła się konieczność 
legitymacji odpowiednią książeczką z aktualnymi wynikami badań (Janikow-
ski 2017, s. 2-3). System ten obowiązywał w Polsce międzywojennej oraz po 
wojnie w oparciu o rozporządzenie ministra zdrowia publicznego z 1992r.. 
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 marca  
1992 r. Dz.U. 1992 nr 31 poz. 135).

• abolicjonizm, system rezygnujący z karania osób które uprawiają 
prostytucję, ale skupiający się na jej zapobieganiu, likwidacji zagrożeń jakie 
wywołuje, prowadzenie działań profilaktycznych, podnoszenie społecznej 
świadomości w tej dziedzinie oraz zwalczanie wszystkich form nacisku które 
mają na celu skłonić do prostytucji. Model ten nie akceptuje prostytucji jako 
pełnoprawnej działalności gospodarczej ani zawodowej. W Polsce system ten 
obowiązuje obecnie (Pospiszyl 2008, s. 226-228).

• dekryminalizm, jest najnowszym z wyróżnianych modeli, który 
zakłada legalność prostytucji oraz depeanalizuje czyny okołoprostytucyjne  
w tym również te polegające na czerpaniu korzyści przez osoby trzecie z czyjejś 
prostytucji (Kowalewska-Łukuć 2018, s. 2-3).
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Peanalizacja 

Obecnie sama prostytucja w Polsce nie jest nie jest przestępstwem ani 
wykroczeniem. Penalizowane są czyny okołoprostytucyjne, które polegają na 
wykorzystywaniu cudzej prostytucji, głównie by czerpać z niej korzyści mająt-
kowe. Wynika to z modelu abolicjonistycznego oraz z ratyfikacji przez Polskę 
międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksplo-
atacji prostytucji w 1952 r. (Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi 
i eksploatacji prostytucji, Dz.U. 1952.41. 278)

Według Magdaleny Kowalewskiej-Łukuć polski kodeks karny reguluje 
kwestię czynów okołoprostytucyjnych w dwóch artykułach: 203 penalizują-
cym przestępstwo zmuszania do prostytucji oraz 204 penalizującym przestęp-
stwa przeciwko wolności seksualnej jak stręczycielstwo, sutenerstwo i kupler-
stwo (Kowalewska-Łukuć 2008, s. 8).

• Art. 203. KK „Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub 
wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie, doprowadza inną 
osobę do uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10.

• Art. 204. KK „§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega kar-
ze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.§ 2. Karze określonej w § 1 
podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną 
osobę.§ 3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca pod-
lega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (Ustawa z dnia 6 czerwca 
1997 r, Kodeks karny, Dz.U.2019.0.1950).

Stręczycielstwo zostało uregulowane w art. 204 § 1, i tak nie każde 
nakłanianie do prostytucji jest czynem zabronionym. Karane jest nakłania-
nie podjęte w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Drugim przestępstwem 
znajdującym się obok stręczycielstwa jest kuplerstwo polegające na ułatwia-
niu uprawiania prostytucji innej osobie, w celu korzyści majątkowej. Trzecim 
przestępstwem znajdującym się już w § 2 jest sutenerstwo, czyli gdy sprawca 
czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę (Kowa-
lewska-Łukuć 2008 s. 12-18).

Poza powyższymi uregulowaniami jako przestępstwo mogą być 
traktowane obcowanie płciowe oraz poddanie się czynności seksual-
nej lub jej wykonanie, jeśli osoba została do nich przymuszona prze-
mocą, groźbą bądź podstępem (Hołyst 2007, s. 1035). Kodeks karny  
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reguluje to w artykule 197 § 1 i 2 (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny, Dz.U.2019.0.1950).

W kodeksie wykroczeń również znajdziemy artykuł mówiący o przymus-
zaniu do czynów nierządnych i jest to art. 142 KW i zgodnie z nim karze pod-
lega osoba, która „natarczywie, narzucając się lub w inny naruszający porządek 
publiczny sposób, proponuje innej osobie dokonanie z nią czynu nierządne-
go, mając na celu uzyskanie korzyści materialnej” (Ustawa z dnia 20 maja  
1971 r. ,Kodeks wykroczeń, Dz.U.2019.0.821).

Skala prostytucji w Polsce nie jest znana, nie sposób jest oszacować liczbę 
kobiet uprawiających prostytucję w Polsce, gdyż nie jest prowadzony rejestr 
prostytutek, który pozwoliłby na dokładne oszacowanie zjawiska (Pospiszyl 
2008, s. 225). Co więcej zjawisko prostytucji w Polsce jak wspomniano wyżej, 
nie podlega restrykcjom karnym, co ograniczyło kontrolowanie oraz ewiden-
cjonowanie środowiska osób uprawiających prostytucję (Urban 1998, s. 179). 
Według danych z 2007 r. na terenie Polski szacuje się iż  200 tys kobiet zajmu-
je się prostytucją regularnie oraz drugie tyle prostytutek okazjonalnie (Hołyst 
2007, s. 1035-1036).

Generalnie ogólna liczba zmienia się gdyż kobiety napływają z innych 
krajów głównie ze wschodniej i środkowej Europy a Polki przemieszczają się 
do Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii oraz do południowej  
Afryki. Z Danych Prokuratury Krajowej wynika że 46 osób zostało zmusz-
onych do usług o charakterze seksualnym. Niemniej jednak należy dodać iż 
skala procederu stanowi „ciemną liczbę przestępstw” (Hołyst 2007, s. 1035-
1036), czyli liczba przestępstw jakie zostały faktycznie popełnione, lecz nie 
zostały objęte przez statystykę kryminalną wskutek nie ujawnienia danych 
przez organy ścigania (Encyklopedia PWN - „Ciemna liczba przestępstw”).

Formy prostytucji

Ogólnie prostytucję można podzielić na męską i żeńską. A jeśli chodzi 
o świadczenie usług to heteroseksualna, biseksualna i homoseksualna (Hołyst 
2007, s. 1036).

Brunon Hołyst przytacza typologię osób świadczących usługi seksualne 
według miejsca pracy (Hołyst 2007, s. 1036):

• Prostytutki uliczne,
• Dworcówki,
• Mewki,
• Lokalowe,
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• Dyskotekowe,
• Hotelowe,
• Tirówki,
• Agentki,
• Call-girls (Hołyst 2007, s. 1036).
Irena Pospiszyl wymienia również kobiety trudniące się nierządem oka-

zjonalnie, tzw. Cichodajki, oraz damy do towarzystwa, przypominające utrzy-
manki, mające swoich stałych klientów. (Pospiszyl 2008 s. 232-233).

W typologii Ireny Malinowskiej znajdziemy również podział prostytutek 
według narodowości klientów, podział ze względu na wiek prostytutek oraz 
nowe formy prostytucji jakie pojawiły się w Polsce.

Jeśli chodzi o narodowość klientów autorka wymienia:
• Prostytutki dewizowe- szukają kontaktów z cudzoziemcami,
• Arabeski, świadczące usługi dla Arabów
• Makaroniary, świadczące usługi dla Włochów,
• Blondyny, świadczące usługi dla Skandynawów (Malinowska 2015, s. 

150),
Uwzględniając podział ze względu na wiek wyróżnia:

• Małolaty, poniżej lat 15,
• Na topie, w wieku od 19 do 25 lat,
• Na wylocie,
• Rosówki,
• Wiekowe,
• Stare malutkie (Malinowska 2015, s. 151).
W Polsce pojawiły się też nowe formy prostytucji i są to:
• Dajlerzy, 
• Yuma,
• Eros Center,
• Dominas,
• Peep- shows,
• Seks-Video,
• Seks na telefon,
• Sekstelefon (Malinowska 2015, s. 152-154).
W miarę upływu lat rynek prostytucji ulega zmianom, gdyż pojawiają się 

nowoczesne domy publiczne, powstają agencje usług towarzyskich, które ge-
nerują szeroki wachlarz świadczonych usług. Przydrożna prostytucja również 
zyskała na popularności, jako forma migracji zarobkowej. Zmianie uległa 
struktura narodowościowa, pojawia się więcej cudzoziemek a Polki emigrują 



112

MARLENA BYTNAR

w tym celu za granicę (Hołyst 2007, s. 1037).
Nowym zjawiskiem w ostatnim czasie, które zyskało na popularności 

jest prostytucja młodych mężczyzn, którzy świadczą usługi wobec kobiet. 
W Warszawie powstało już kilka agencji oferujących właśnie takie usługi 
(Hołyst 2007, s. 1037-1038).

Jeśli chodzi o najpopularniejsze metody werbunku do prostytucji należy 
wymienić:

• bezpośredni werbunek, czyli przez pośrednika wywodzące-
go się ze znajomych, w miejscu zamieszkania, na dyskotekach czy  
w kawiarniach,

• ogłoszenia prasowe oferujące atrakcyjną pracę pod względem płacy, 
bez znajomości języka jako: modelki, hostessy, kelnerki czy opiekunki do 
dzieci,

• pochodzące z biur zagranicznych anonse matrymonialne,
Werbowane ofiary często pochodzą z rodzin patologicznych, w których 

obecna jest przemoc, uzależnienia, rodzin dotkniętych ubóstwem, prizo-
nizacją, oraz zaburzeniami psychicznymi (Gwara 2016, s.140) również  
z regionów o wysokim bezrobociu, oraz osoby nie posiadające paszportu 
(Hołyst 2007, s. 1039). W większości przypadków podpisywany jest kon-
trakt który generuje dług, niemożliwy do spłacenia, pojawia się szantaż 
kompromitującymi materiałami pozyskanymi wcześniej (Hołyst 2007, 
s. 1040). W Polsce są nielegalne aukcje na których kobiety są wyceni-
ane a następnie sprzedawane. Najwyżej wycenione trafiają za granicę  
a reszta pracuje w Polsce (Hołyst 2007, s. 1040). Wywóz kobiet następuje do: 
Niemiec, Holandii, Belgii, Szwajcarii, Austrii, Hiszpanii oraz Izraela (Hołyst 
2007, s. 1040).

Według danych Parlamentu Europejskiego oraz Interpolu przez Polskę 
biegnie najważniejszy w Europie szlak handlowy, przez który „przerzuca 
się” na zachód trzy czwarte kobiet i dzieci wykorzystywanych w seksbiznesie.  
(Hołyst 2007, s. 1040). Obecnie Polska jest krajem pochodzenia ofiar, krajem 
docelowym dla ofiar wykorzystywanych w prostytucji oraz pracy przymuso-
wej, oraz krajem tranzytowym (MSWiA, s. 4) jak wyżej wspomniano. 

Według danych Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji to  
10 tys. kobiet z Polski staje się ofiarą handlu ludźmi. Dochody z prostytucji 
stanowią ogromny zysk dla grup przestępczych, kontrolujących rynek nie-
legalnych usług wartość szacowana jest na 5-10 mld złotych rocznie. Warto 
również nadmienić iż z prostytucją ściśle związana jest turystyka seksualna 
oraz nielegalne wytwarzanie filmów pornograficznych (Antonów, 2012, s. 68).
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Organizacje pozarządowe  
zajmujące się osobom prostytuującym się 

Jeśli chodzi o przeciwdziałanie prostytucji to w Polsce nie ma żadnych 
organizacji, które zajmowałyby się tylko i wyłącznie działaniami na rzecz 
pomocy osobom prostytuującym się. Aczkolwiek są takie które zajmują się 
prostytucja pośrednio i pomagają ofiarom zmuszania do prostytucji. Jedną  
z takich organizacji promujących, zwalczanie handlu kobietami jest „La Stra-
da Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu”. Organizacja któ-
ra działa niezależnie i nie współpracuje z żadnymi organami ani instytucjami 
w państwie. „La Strada” prowadzi kampanie edukacyjne i prewencyjne skie-
rowane przeważnie do młodych kobiet. Co więcej wolontariusze z organizacji 
udzielają bezpłatnej pomocy lekarskiej, prawnej, psychologicznej i praktycz-
nej (https://www.strada.org.pl/co-robimy/).

Kolejną organizacją związaną pośrednią z prostytucją jest Stowarzysze-
nie na rzecz Promocji Zdrowia i Prewencji Zagrożeń Społecznych „TADA”, 
która działa w ramach pomocy indywidualnej i „streetworkingu” czyli infor-
mowanie o chorobach przenoszonych drogą płciową. Bezpieczne schronienie, 
pomoc i działania edukacyjno-profilaktyczne przeciw przymuszonej prosty-
tucji oraz handlu ludźmi prowadzi Stowarzyszenie dla kobiet i dzieci im. Ma-
rii Niepokalanej „POMOC" (Welskop 2013, s. 163).

Kolejnym Stowarzyszeniem działającym w Polsce jest Stowarzyszenie 
Lambada, docierają oni do mężczyzn świadczących usługi seksualne. 

Kolejną organizacją pozarządową jest Centrum Profilaktyki i Edu-
kacji Społecznej PARASOL. Jeden z programów tej organizacji skierowa-
ny jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn którzy świadczą usługi seksualne,  
by promować oraz edukować bezpieczniejsze zachowania seksualne oraz  
by informować o chorobach przenoszonych drogą płciową (Welskop 2013,  
s. 169-170).

Zakończenie

Prostytucja jest zjawiskiem, które ciągle ewoluuje. Zmieniają się metody 
werbowania, wiek ofiar a także sposoby ich wykorzystania. Obecnie Polska 
jest jednocześnie krajem pochodzenia ofiar, docelowym dla ofiar wykorzys-
tywanych w prostytucji oraz pracy przymusowej, jak i krajem tranzytowym. 
Zjawisko prostytucji występuje obecnie na wysoką skalę i stale rośnie . Po-
nadto w Polsce nie ma organizacji, które zajmowałyby się tylko i wyłącznie 
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działaniami na rzecz osób zajmujących się prostytucją. Niemniej są takie które 
zajmują się tymi osobami pośrednio oraz pomagają ofiarom zmuszania do 
prostytucji. Podsumowując pomimo iż świadomość społeczeństwa odnośnie 
szerokorozumianego zjawiska prostytucji wzrosła a samo zjawisko ewoluo-
wało na przestrzeni czasu to nadal stanowi duży problem dla współczesności. 
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STRESZCZENIE

Artykuł stanowi analizę zjawiska prostytucji w Polsce, oraz czynników, które wpływa-
ją na dynamiczną zmienność tego zjawiska. Tematyka opiera się na próbie zdefinio-
wania samej prostytucji jak również na ukazaniu skali tego zjawiska w Polsce. Uka-
zanie organizacji zajmującymi się na rzecz przeciwdziałania prostytucji pokazują że 
zjawisko to nie jest obojętne w społeczeństwie i są podejmowane działania mające 
na celu przeciwdziałania temu zjawisku. Niniejszy artykuł opiera się na zastosowa-
niu analizy treści literatury poruszającej kwestię związaną zjawiskiem prostytucji jak 
również analiza aktów prawnych, ukazujących opisywane zjawisko.

Słowa kluczowe: prostytucja, przeciwdziałanie, społeczeństwo

SUMMARY 

The article analyzes the phenomenon of prostitution in Poland and the factors that 
influence the dynamic variability of this phenomenon. The subject matter is based on 
an attempt to define prostitution itself as well as on showing the scale of this pheno-
menon in Poland. The presentation of organizations dealing with the prevention of 
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prostitution shows that this phenomenon is not indifferent in the society and mea-
sures are being taken to counteract this phenomenon. This article is based on the use 
of the analysis of the content of the literature dealing with the issue of prostitution as 
well as the analysis of legal acts showing the phenomenon described.

Keywords: prostitution, counteraction, society
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MUSEUM -  
CASTLE IN ŁAŃCUT  

AND ITS IMPORTANCE FOR CULTURE

Wstęp

Łańcucka rezydencja to jedna z najbardziej znanych i najchętniej odwie-
dzanych zamków w Polsce. Obiekt jest znany głównie z pieczołowicie zacho-
wanych wnętrz pierwszego i drugiego piętra, na których zgromadzono wiele 
eksponatów – pamiątek po rodach Lubomirskich i Potockich, a także im-
ponującej, największej w Europie kolekcji zabytkowych pojazdów konnych, 
należących do poprzednich właścicieli rezydencji. Nie tylko turyści, ale także 
mieszkańcy Łańcuta szczególnie cenią sobie spacery po parku urządzonym  
w stylu angielskim, w którym rośnie wiele gatunków roślin, wraz z wielolet-
nimi okazami drzew.

Muzeum – Zamek w Łańcucie jest miejscem, które chętnie odwiedzają 
turyści. W 2018 r. w Muzeum zostało sprzedanych ponad 430 000 biletów, 
co uczyniło wspomniany obiekt jednym z najchętniej odwiedzanych muzeów 
w kraju. W badaniach podkarpackiego oddziału Polskiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej Muzeum – Zamek w Łańcucie znalazło się na drugim 
miejscu (po Bieszczadach) wśród najchętniej odwiedzanych miejsc na Podkar-
paciu (Polskie Radio Rzeszów, 20.04.2019). Respondentami byli mieszkańcy 
dużych polskich miast.
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W artykule zostanie przedstawiona charakterystyka Muzeum – Zamku 
w Łańcucie i jego miejsce w świadomości odbiorców dóbr kultury i sztuki 
muzealnej.

Początki łańcuckiego zamku

Zamek w Łańcucie został wybudowana na polecenie Stanisława Lubo-
mirskiego. Miało to miejsce w XVII w. Budowla w stylu „palazzo in fortezza” 
składała się z budynku mieszkalnego z wieżami w narożach, a także była otoc-
zona fortyfikacjami w stylu bastionowym. 

Następnie w II połowie XVIII w. ówczesna właścicielka Łańcuta, księżna 
Izabella z Czartoryskich Lubomirska zmieniła kształt i charakter fortecy na ze-
spół pałacowo-parkowy. Wówczas w rezydencji zostało zatrudnionych wielu 
wybitnych artystów, m.in.: Szymon Bogumił Zug, Jan Christian Kamsetzer, 
Christian Piotr Aigner, Fryderyk Bauman czy Vincenzo Brenna.

To właśnie dzięki księżnej Marszałkowej rezydencja zyskała kształt speł-
niający kryteria ówczesnej budowlanej mody. Dzięki temu zmieniono nie tyl-
ko układ i wyposażenie obiektu, ale również zakupiono wiele znakomitych  
i różnorodnych dzieł sztuki. W drugiej połowie XVIII w. zmodernizowano 
też park, który otaczał rezydencję. Wtedy zasadzono lipową aleję spacerową, 
pod której wrażeniem wciąż są goście odwiedzający park.

W XVII stuleciu w Łańcucie również sfera kulturalna tętniła życiem.  
To był czas, gdy rezydencję odwiedzało wielu znamienitych gości.  
W 1816 r. po śmierci księżnej Marszałkowej posiadłość odziedziczył jej wnuk, 
Alfred I Potocki. Wówczas hrabia Potocki utworzył w Łańcucie ordynację. Po 
nim rezydencję odziedziczył jego syn Alfred II Józef. Niestety w czasie jego 
życia zamek był zaniedbany i stracił swoją dawną świetność. 

Kolejnymi właścicielami zamku byli Roman i Elżbieta Potoccy. Dzięki 
nim i pracom remontowo-konserwatorskim i budowlanym przywrócono 
obiektowi dawny blask. W latach 1889-1911 w rezydencji został przeprowad-
zony generalny remont, połączony z wielopłaszczyznową przebudową. Były to 
działania zakrojone na szeroką skalę, które objęły wszystkie piętra zamku. To 
w tym czasie wybudowano np. instalację wodociągową, kanalizację, a także 
zelektryfikowano cały obiekt. 

Warto podkreślić, że prace w parku otaczającym rezydencję były pro-
wadzone przez czternaście lat. Ich wynikiem było dwukrotne powiększenie 
jego obszaru, a także otoczenie ogrodzeniem. W tym czasie utworzono dwa 
ogrody – Włoski i Różany.
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Wszystko to uczyniło z łańcuckiego zamku jeden z najbardziej nowoczes-
nych oraz luksusowych obiektów w tej części Europy. Wówczas do Łańcuta 
przyjeżdżało wielu znaczących gości, którzy doceniali kunszt wyposażenia,  
a także jego piękno. Na początku zeszłego stulecia ordynacja łańcucka zajmo-
wała piąte pod względem obszaru miejsce w kraju.

W 1915 r. ordynację łańcucką odziedziczył Alfred III Potocki. Dzięki 
jego staraniom w obiekcie przeprowadzono modernizację centralnego ogrze-
wania. Ponadto w zamkowych piwnicach urządzono Łaźnię – niezwykle no-
woczesne w tamtym czasie ordynackie spa, w którym znalazły się m.in.: dwie 
łaźnie, gabinet wypoczynkowy, bar, urządzenia do elektroterapii, masażu  
i ćwiczeń gimnastycznych. Wodę doprowadzano z zamku z oddalonej o kilka-
naście km Handzlówki. Po II wojnie światowej wnętrza łaźni popadły w ruinę 
i na skutek źle przeprowadzonych prac budowlanych, zostały w dużej części 
zniszczone. Jednak dzięki pracom remontowo-konserwatorskim wnętrza or-
dynackiego spa zostały odrestaurowane i odtworzone i 2020 r. udostępniono 
je turystom. 

Należy podkreślić, że w pierwszej połowie ubiegłego stulecia zamek od-
wiedzali znakomici goście, przedstawiciele rodów królewskich, arystokracja 
polska i zagraniczna, a także politycy. W tym czasie w łańcuckiej rezydencji 
przebywali np. Ferdynand – król rumuński wraz z małżonką, a także Jerzy, 
książę Kentu, który do Łańcuta przyjechał w towarzystwie żony i przyjaciół. 
W 1944 r. Alfred III Potocki opuścił miasto i wyjechał do Szwajcarii. Tam 
zmarł czternaście lat później. We wrześniu 1944 r. zamek został przekształco-
ny w muzeum (por. Wojtowicz: 2010, s. 5-10).

Zamek w Łańcucie Pomnikiem Historii

Zamek w Łańcucie oraz otaczający go park, został wpisany w 2005 r. na 
prestiżową, prezydencką listę Pomników Historii. Jest to wyjątkowe wyróżni-
enie, które ma na celu ochronę zabytkowych obiektów przed zniszczeniem. 
Trafiają na nią najcenniejsze obiekty dla historii, kultury i sztuki polskiej.

Eksponaty udostępnione zwiedzającym

Goście odwiedzający Muzeum – Zamek w Łańcucie mogą podziwiać 
m.in. liczne dzieła sztuki, które pochodzą ze zbiorów dawnych właścicieli,  
a eksponaty zakupione przez muzeum oraz depozytów pochodzące z innych 
placówek kultury. Najstarsze eksponaty pochodzą z II poł. XVIII w. 
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Równocześnie od lutego 2017 r. turyści mogą zwiedzać do tej pory niec-
zynne dla zwiedzających drugie piętro rezydencji, na którym zlokalizowane 
są wnętrza o „domowym” charakterze, zupełnie odmiennym od wystawnych 
reprezentacyjnych sal, usytuowanych na pierwszym piętrze. Udostępnienie 
nowych ekspozycji było możliwe dzięki wielomilionowym pracom remonto-
wo-konserwatorskim, dofinansowanym z funduszy norweskich. Wspomnia-
ne roboty konserwatorskie miały miejsce we wszystkich pomieszczeniach na 
drugim piętrze oraz w wybranych wnętrzach pierwszego piętra, czyli w sali 
balowej, galerii rzeźb, paradnej klatce schodowej, sali kolumnowej, pokoju 
werandowym, gabinecie w wieży płd.-wsch. oraz chińskim apartamencie. Było 
to ogromne przedsięwzięcie, ponieważ działania objęły łącznie 84 pomiesz-
czenia i dotyczyły całego wystroju – począwszy od sufitów, poprzez ściany, 
wyłożone cennymi tkaninami i boazeriami, stolarki okiennej oraz drzwiowej, 
aż po intarsjowane, drewniane podłogi. Dzięki temu odrestaurowano ponad 
140 zabytkowych mebli oraz 65 lamp i żyrandoli. Wykonano także wymianę 
instalacji elektrycznej, zamontowanej jeszcze za czasów hrabiego Potockiego. 
W trakcie realizowanych prac dokonano interesujących odkryć. Pod tapetami 
z przełomu XIX i XX w. odnaleziono np. XVIII-wieczne malowidła Vincenza 
Brenny. Natomiast w trakcie remontu stropu odkryto polichromowane belki, 
pochodzące z XVII w.

Zwiedzający Muzeum – Zamek w Łańcucie mogą również podziwi-
ać imponujące budynki zamkowych, neobarokowych Stajni i Wozowni.  
Wspomniane obiekty zostały wzniesione na przełomie XIX i XX w. Zaprojek-
tował je francuski architekt Amand. Natomiast urządzenie stajni, szorowani  
i siodlarni zamówiono w wiedeńskiej firmie R. Ph. Waagner.

Turyści zainteresowani sztuką cerkiewną mogą obejrzeć największy  
w Polsce zbiór zabytkowych ikon, szat liturgicznych czy elementów ołtar-
zy. Powstanie działu sprawującego pieczę nad przedmiotami związanymi ze 
sztuką sakralną było podyktowane koniecznością ochrony bezcennych dóbr 
kultury, zagrożonych wskutek wysiedlenia ludności ukraińskiej z obszaru 
południowo-wschodniej Polski w 1945 i 1947 roku. Kilkudziesięcioletni ok-
res związany z destrukcją zabytków sztuki religijnej, doprowadził do zniszcze-
nia około 330 cerkwi z 650 obiektów tego typu, które istniały w diecezji pr-
zemyskiej, po II wojnie światowej włączonej do terytorium państwa polskiego 
(por. Wojtowicz: 2010, s. 92). 

Istotną część Muzeum stanowi Storczykarnia, składająca się z części ek-
spozycyjnej oraz zaplecza podzielonego na trzy strefy klimatyczne oraz kawiar-
ni letniej. Turyści mogą oglądać wiele rodzajów i gatunków storczyków, które 
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w danymi momencie znajdują się w fazie kwitnienia. Łącznie w Storczykarni 
jest blisko 1000 gatunków roślin – orchidei i tzw. roślin pomocniczych. Na-
leży wspomnieć, że w Storczykarni zostały zgromadzone zarówno współczesne 
krzyżówki wyhodowane przez człowieka, ale także storczyki botaniczne, które 
występują również w środowisku naturalnym, gdzie funkcjonują bez ludzkiej 
ingerencji. Na ekspozycji zwiedzający mogę również podziwiać historyczne 
gatunki i odmiany orchidei, pochodzące z przedwojennej kolekcji Potockich. 
Wśród nich są także te, które zostały wymienione w słynnym XIX-wiecznym 
opracowaniu zatytułowanym „Reichenbachia”, która jest przechowywana  
w zbiorach Biblioteki Zamkowej w Łańcucie.

Turyści zainteresowani historią Łańcuta i regionu mają możliwość po-
znania jej w trakcie zwiedzania ekspozycji Działu Historii Miasta i Regionu. 
Został on utworzony w 1979 r. Jego powstanie było związane z przejęciem 
budynku synagogi wraz ze zgromadzonymi w niej zbiorami etnograficznymi. 
To zapoczątkowało proces tworzenia nowych ekspozycji. W budynku dawne-
go Kasyna Urzędniczego znajdują się zbiory pochodzące z obszaru dawnego 
powiatu łańcuckiego, które wzbogacono z czasem kolejnymi grupami ekspo-
natów, To pozwoliło na utworzenie trzech ekspozycji stałych – mieszczańskiej, 
pułkowej i etnograficznej. 

Ponadto zainteresowani militariami mogą obejrzeć wojskowe prze-
dmioty, zgromadzone na ekspozycji 10 Pułku Strzelców Konnych. Wśród 
pamiątek znajdują się m.in.: dokumenty, fotografie, mundury, medale oraz 
odznaczenia.

W 1996 r. zbiory wzbogacono o eksponaty związane bezpośrednio z his-
torią Łańcuta i tworzoną w nim kulturą materialną i społeczną. Przedmioty 
z przełomu XIX i XX w., umożliwiły odtworzenie wybranych wnętrz miesz-
czańskiego domu oraz wnętrza wyposażonego w meble z dawnego łańcuckiego 
zakładu fryzjerskiego. Wśród eksponatów znalazły się np. lampy naftowe, pr-
zypominające o wydarzeniu, jakim było odbywanie praktyki w jednej z aptek 
przez Ignacego Łukasiewicza (por. Wojtowicz: 2010, s. 84).

Do zespołu pałacowo-parkowego zalicza się również Bibliotekę Zam-
kową, czyli rodową bibliotekę magnacką, która zachowała się niemal w całoś-
ci. Na co dzień nie jest ona udostępniana turystom. O możliwość zwiedzania 
można wystąpić z prośbą do dyrekcji Muzeum. Biblioteka została wybudowa-
na pod koniec XVIII w., na zlecenie ówczesnej właścicielki Łańcuta Izabelli 
z Czartoryskich Lubomirskiej. Piętrowy pawilon biblioteczny zaprojektował 
jeden z najbardziej znanych i cenionych ówczesnych artystów, Piotr Aigner. 
Obecny wygląd biblioteka zawdzięcza dwom architektom – Armandowi 
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Bauque oraz Albertowi Pio, którzy przebudowali ją na przełomie XVIII  
i XIX w. Stworzyli oni wnętrze w stylu nawiązującym do późnowiktoriańskiego.  
Od roku 1998 zbiory Biblioteki Zamkowej włączono do Narodowego Zasobu 
Bibliotecznego. Poza Biblioteką Zamkową, w łańcuckiej rezydencji funkcjo-
nuje założona w 1958 r. Biblioteka Muzealna. Znajdują się w niej publikacje 
z zakresu piśmiennictwa z historii sztuki i kultury, muzealnictwa, konserwacji 
oraz ochrony zabytków. Księgozbiór udostępniany jest w czytelni. 

Muzeum – Zamek w Łańcucie  
w badaniach ilościowych

Na potrzeby działalności Muzeum – Zamku w Łańcucie zostały przepro-
wadzone badania ilościowe. Przeprowadziła je zewnętrzna jednostka. Wyniki 
badań nie zostały opublikowane w całości. Część z nich została zaprezentowa-
na w trakcie konferencji jesienią 2017 r. oraz udostępniona mediom. 

Na pytania zawarte w ankiecie odpowiadali mieszkańcy województwa 
podkarpackiego. W badaniu anonimowym wzięło udział łącznie 200 osób 
o różnej płci, wykształceniu i z różnych powiatów zlokalizowanych na Pod-
karpaciu. Wśród wniosków, które pojawiły się po realizacji badania, do na-
jważniejszych można zaliczyć stwierdzenia. Wyniki znajdują się w archiwum 
Muzeum

• Muzeum Zamek w Łańcucie jest liderem w kwestii natężenia ruchu 
turystycznego na Podkarpaciu. Wskaźnik frekwencyjny instytucji kultury  
w 2016 r. był 18 razy wyższy od średniej wojewódzkiej oraz 11-krotnie prze-
wyższał średnią krajową. W 2017 r. wydano 429 181 biletów wstępu dla gości 
muzealnych.

• Dodatkowo z roku na rok odnotowywany jest stały i wysoki udział  
w rynku regionalnym. Wynik oscyluje na poziomie ok. 30%, co oznacza,  
że co trzeci turysta wybrał Muzeum – Zamek w Łańcucie.

• Potencjał frekwencyjny został także potwierdzony w analizach zarów-
no z zakresu rozpoznawalności spontanicznej, jak i przy znajomości wspo-
maganej. Marka łańcuckiego Zamku jest silnie zakorzeniona w świadomości 
mieszkańców województwa podkarpackiego.
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Czym jest Muzeum Zamek w Łańcucie dla turystów

• Ponad dwie piąte badanych (43,7%) to osoby, które gościły w Muze-
um Zamku w Łańcucie w ostatnich ośmiu latach, dlatego ta grupa stanowiła 
punkt wyjściowy do badania jakości usług.

• Analiza odpowiedzi wielokrotnych, dotyczących preferencji tury-
stów wykazała potencjał Parku i ekspozycji głównej, czyli Zamku. Wśród na-
jatrakcyjniejszych ekspozycji zespołu zamkowo-parkowego średnio trzech na 
czterech badanych wymieniało dwie powyższe kategorie. Trzecie miejsce pod 
względem atrakcyjności przypadło Storczykarni – 43,9%. Tuż za nią sklasyfi-
kowano Wozownię (42,4%) oraz Oranżerię (40,2%). 

Z końcem marca 2018 r. ekspozycja Oranżerii została zamknięta. Przy-
czyną tego jest realizacja projektu pn. „Prace remontowo, konserwatorskie  
i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona  
i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace 
remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozy-
cyjnych OR-KA II, III, IV, VII”. W budynku Oranżerii powstanie Centrum 
Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego, gdzie m.in. zostanie zaprezentowana 
ekspozycja sztuki ogrodowej, poszczególne rody mieszkające w łańcuckiej re-
zydencji, a także domniemany lot balonem nad Łańcutem realizowany przez 
Jana Potockiego. Z uwagi na pandemię Covid-19 , projekt zakończy się wraz 
z końcem 2021 r. Istotnym jest, że Centrum Edukacji i Tradycji im. Jana 
Potockiego będzie interaktywnym i multimedialnym przedsięwzięciem, an-
gażującym zwiedzających do aktywnego włączenia się np. w zmianę pór roku, 
a wraz z nią w zmianę wyglądu ogrodów. Turyści będą mogli też m.in. towa-
rzyszyć księżnej Marszałkowej w doborze odzienia oraz poznają zasady savoir 
vivre.

• Szkoła, wiedza ogólna oraz rodzina i znajomi stanowiły trzy zasadni-
cze źródła informacji o ofercie Muzeum Zamku w Łańcucie. 

• Jakość oferty Muzeum Zamku w Łańcucie została oceniona  
przez rzeczywistych odbiorców usług tej instytucji kultury na 82,6%. Mając 
na względzie zakres miernika od 0 do 100% – uzyskany wynik znajduje na 
zadowalająco wysokim poziomie. Goście dawnej rezydencji magnackiej mogą 
uczestniczyć w wielu wydarzeniach kulturalnych, takich jak np. koncerty, 
wieczory literacko-muzyczne, wykłady, spotkania ze sztuką słowa, wystawy 
czasowe czy lekcje muzealne.

• O wysokiej jakości oferty Muzeum Zamku w Łańcucie najsilniej 
były przekonane kobiety, osoby zamieszkujące powiaty przypisane do kręgu 
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dalszego (ropczycko-sędziszowski, dębicki oraz rzeszowski), a także respon-
denci z wykształceniem wyższym. Najbardziej interesujące jest to, że grono 
rzeczywistych odbiorców z dalszych rejonów województwa podkarpackiego 
było bardziej zadowolone z oferty przez Muzeum. Taki stan rzeczy potwierd-
za potencjał oferty edukacyjno-kulturalnej Łańcuta i jego przełożenie na dals-
ze rejony Podkarpacia.

• Aktualna oferta Muzeum – Zamku w Łańcucie w odpowiedni sposób 
zaspokaja potrzeby turystów, ponieważ odwiedzający mogą w tu odnaleźć in-
teresujący dla siebie element. Niemniej jednak zdaniem trzech z pięciu res-
pondentów podejmowanie kolejnych inwestycji z zakresu rozbudowy i prze-
budowy ekspozycji stałych zdecydowanie zwiększy poziom natężenia ruchu 
turystycznego. 

• Projekty inwestycyjne były lepiej odbierane wśród klientów Muzeum 
– Zamku w Łańcucie zamieszkujących powiaty przypisane do kręgu dalsze-
go (średnia 4,65) i ościennego (średnia 4,61). Natomiast społeczność lokalna  
w mniejszym stopniu była przekonana o korzystnym wpływie rewitalizacji 
na natężenie ruchu turystycznego w Łańcucie1. Prawdopodobnie mieszkańcy 
Łańcuta i najbliższych okolic na co dzień korzystają z parku m.in. jako prze-
jścia do innych punktów miasta, nie traktują go z perspektywy ruchu turys-
tycznego. Alejki parkowe są więc dla nich np. zwyczajową drogą do pracy, 
szkoły i innych miejsc. Utrudnienia, które pojawiały się przy okazji prac re-
montowo-konserwatorskich i budowlanych mogły mieć negatywny wpływ na 
ich odczucia i postrzeganie robót w trakcie ich trwania. Nie zawsze mogą oni 
spojrzeć perspektywicznie na korzyści płynące z efektów remontów.

• Odnotowania wymaga, że ponad połowa (55,7%) gości Muzeum 
Zamku w Łańcucie w latach 2010-2017 dostrzega możliwość wzrostu popu-
larności całego Podkarpacia dzięki podejmowanym inwestycjom w analizo-
wanej instytucji kultury. Natomiast poszerzenie wachlarza usług oferowanych 
przez Muzeum Zamek w Łańcucie zdaniem 22,9% badanych powinno mieć 
korzystny wpływ na kondycję turystyczną regionu.

Wyróżniki promocyjne Muzeum Zamku w Łańcucie:
• Respondentom Muzeum Zamek w Łańcucie kojarzy się głównie 

badanym ze stałymi ekspozycjami oferty kulturalnej. Najwięcej głosów 

1  Prawdopodobnie mieszkańcy Łańcuta i najbliższych okolic na co dzień w większym stopniu 
korzystają np. z parku otaczającego dawną rezydencję magnacką. Alejki parkowe są dla nich  
np. zwyczajową drogą do pracy, szkoły i innych miejsc. Utrudnienia, które mogą pojawić się 
przy okazji prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych mogą mieć negatywny wpływ na 
ich odczucia i postrzeganie robót w trakcie ich trwania. Nie zawsze mogą oni patrzeć perspek-
tywicznie na korzyści płynące z efektów remontów. 
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zgromadził Park oraz Stajnie Cugowe wraz z Wozownią. Badani często zwra-
cali uwagę na sale zamkowe oraz podkreślali znaczenie stylu życia dawnych 
mieszkańców obiektu.

• Większość badanych słyszała o dwóch wydarzeniach towarzyszących, 
które odbywają się cyklicznie na Zamku w Łańcucie. Chodzi o Festiwal Mu-
zyczny (73,5%) oraz akcję zwiększającą dostępność do kultury – Noc Mu-
zeów (53,4%). Średnio jeden na trzech ankietowanych kojarzył także wieczory  
literacko-muzyczne. Nieco mniej twierdzących odpowiedzi (23,7%) dotyczy-
ło promocyjnych cen biletów wstępu w weekendy. 

• Za wizytówkę Muzeum Zamku w Łańcucie badani uważali głównie 
malowniczy park otaczający dawną rezydencję magnacką.

• Niemal trzy piąte badanych (58,3%) wyraziło przekonanie o silnej 
pozycji Muzeum Zamku w Łańcucie na rynku krajowym. Średnio jeden na 
dziesięciu odpowiadających uważał, że dawna rezydencja magnacka z Łańcuta 
jest jednym z liderów na muzealnej mapie Polski.

Podsumowanie

Muzeum – Zamek w Łańcucie jest jednym z najchętniej odwiedzanych 
miejsc nie tylko w województwie podkarpackim, ale także z perspektywy 
mieszkańców Polski. Dawna rezydencja magnacka wraz z otaczającym ją za-
bytkowym parkiem w stylu angielskim były w XX w. miejscem realizacji zna-
nych, polskich produkcji, takich jak „Trędowata”, „Lokis. Rękopis profesora 
Wittembacha” czy „Pałac”. Przez dziesięciolecia zespół zamkowo-parkowy na 
stałe wpisał się w kalendarz wycieczkowych czy kulturalnych wyjazdów oraz 
odwiedzin. Jak wskazują badania realizowane przez zewnętrzną instytucję, da-
wną rezydencję magnacką można określić mianem swoistego lidera podkarpa-
ckiego rynku turystycznego. 
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STRESZCZENIE

Muzeum w Łańcucie powstało we wrześniu 1944 r. i od tamtej pory stanowi istotne 
miejsce w polskiej kulturze. Łańcucka dawna rezydencja magnacka posiadająca status 
Pomnika Historii, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów nie tylko na 
Podkarpaciu, ale także w skali kraju. To miejsce, w którym odbywają się różnorodne 
wydarzenia kulturalne. Do zakresu działania Muzeum należy ochrona i utrzymanie 
stanu historycznego zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego w Łańcucie oraz 
zespołu pałacowo-parkowego w Julinie. W Muzeum zgromadzono liczną kolekcję 
dzieł sztuki, obiektów zabytkowych, pamiątek historycznych, zbiorów bibliotecznych, 
archiwalnych, zabytkowego krajobrazu, a także z obszaru dzieł sztuki cerkiewnej.  
W artykule zostało przybliżone Muzeum – Zamek w Łańcucie z perspektywy miejsca 
istotnego dla polskiej kultury i tradycji.

Słowa kluczowe: muzeum, zamek w Łańcucie, turysta, zwiedzanie, rezydencja, Po-
toccy, historia, kultura, sztuka

SUMMARY

Lańcut Castle starts in September 1944. It is an important place in Polish culture. 
Łańcut Castle received the status of the Monument of History - is one of the most 
recognizable objects in the Podkarpacie region. It is a place where various cultur-
al events take place. The scope of the Museum's activities includes the protection  
and maintenance of the historic castle and park complex in Łańcut and the palace  
and park complex in Julin, including historic interiors, art collections, historic 
buildings, historical monuments, library and archival collections as well as historic 
landscapes. works of orthodox art. The article presents the mission of the Museum  
as a place important for Polish culture and tradition.

Keywords: museum, Łańcut castle, tourist, history, Potocki, visit, residence, culture
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EWA MATERNA  
ALEKSANDRA MATERNA 
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

JAN PAWEŁ II - DROGA DO ŚWIĘTOŚCI 
JOHN PAUL II - THE PATH TO HOLINESS

W niedzielę 6 sierpnia 1944 nazwaną „czarną niedzielą” Wojtyła uniknął 
łapanki, dzięki arcybiskupowi Sapiesze (klerycy znaleźli schronienie w pałacu 
biskupim).

Po wojnie, w sierpniu 1946 roku Wojtyła ukończył celująco czteroletnie 
studia teologiczne. 1 listopada z rąk kardynała Sapiehy otrzymał święcenia 
kapłańskie, a następnie odprawił swoją pierwszą mszę świętej w krypcie  
św. Leonarda na Wawelu.

Po zdaniu egzaminu licencjackiego Wojtyła przeznaczył drugi rok 
studiów na pisanie doktoratu pod kierunkiem profesora Reginalda Garri-
gou-Lagrange’a. Temat jego rozprawy doktorskiej brzmiał: „Zagadnienia wi-
ary u świętego Jana od Krzyża”. Za pracę uzyskał najwyższą ocenę, jednak 
formalnie nie przyznano mu tytułu doktora. Jego praca bowiem nie została 
wydrukowana, na co nie miał wtedy funduszy.

Został wikariuszem w parafii Niegowić, jednocześnie obronił poszerzoną 
wersję swojej rozprawy doktorskiej. Po 13 miesiącach kardynał Sapieha prze-
niósł wikarego do parafii św. Floriana w Krakowie. Wojtyła cieszył się sympa-
tią wiernych, w szczególności młodzieży, dla której prowadził duszpasterstwo. 
Na przeprowadzane przez niego rekolekcje przychodziły setki osób. Jeździł 
z młodymi na pielgrzymki, wędrówki górskie i spływy kajakowe. Studenci 
skupieni wokół księdza, a potem biskupa Wojtyły tworzyli tzw. Środowisko, 
a do ich duszpasterza przylgnął przydomek „Wujek”.

Od 1 kwietnia 1945 roku do 30 września 1946 roku był młodszym 
asystentem przy katedrach dogmatyki szczegółowej, patrologii i historii dog-
matów na Wydziale Teologicznym UJ. 24 listopada 1948 roku, po złożeniu 
wymaganych egzaminów i przedłożeniu pracy: „Pojęcie środka zjednoczenia 
duszy z Bogiem w nauce św. Jana od Krzyża” uzyskał dyplom magistra teo-
logii. Doktorem teologii został 16 grudnia 1948 roku na postawie rozpra-
wy: „Doctrina de fide apud S. Ioannem de Cruce” , obronionej 19 czerwca  
1948 roku na Papieskim Instytucie Angelicum w Rzymie. Od października 
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1953 roku wykładał katolicką etykę społeczną dla studentów IV i V roku 
w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. W dniach 30 listopada - 3 grudnia 
1954 r. przeprowadzono jego przewód habilitacyjny na podstawie rozprawy: 
„Próba opracowania etyki chrześcijańskiej według systemu Maxa Schelera”. 
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 19 stycznia zatwierdził uchwałę Rady 
Wydziału Teologicznego i jednogłośnie przyznał ks. Karolowi Wojtyle tytuł 
docenta w zakresie teologii moralnej. Katolicką etykę społeczną wykładał do 
końca roku akademickiego 1953/54. Wojtyła zaczął również wykładać na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie po dwóch latach objął Katedrę 
Etyki. Frekwencja na jego wykładach była tak wysoka, że niektórzy studenci 
musieli siadać na podłodze. 

Jan Paweł II jest autorem książka „Miłość i odpowiedzialność”. Ksiązka 
jest owocem pracy naukowej oraz rozmów z młodzieżą, gdzie poruszane zo-
stały kwestie teologii ciała. Papież Polak posiadał duży dystans do siebie, miał 
poczucie humoru i szczególne umiłowanie do gór i muzyki.

Dziedzictwo intelektualne i duchowe, które pozostawił nam Wielki Po-
lak Jan Paweł II inspiruje nadal do podejmowania działań związanych z na-
uką, wychowaniem. Jan Paweł II był zawsze blisko młodzieży i wspierałm ich  
w działaniupty. Jest on autortytetem dla młodych i strszych, którzy poszukują 
recepty na szczęście i miłość. 
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STRESZCZENIE

W dzisiejszych czasach jest ogromne zapotrzebowanie na silny autorytet, na kogoś 
tak chryzmatycznego jak Papież Jan Paweł II. Jako pierwszy wśród pełniących tak 
znaczącą funkcję wprowadził w swoje spotkania żywy dialog z młodzieżą. Chętnie 
odpowiadał na wszelkie pytania i pozostawał otwarty na prośby o wskazanie rozwią-
zania w różnych problemach. Bardzo lubił młodzież, stąd zasłużone miano "Papież 
młodych".W artykule przedstawiono edukacyjną i biograficzną ścieżkę Papieża, którą 
musiał pokonać w drodze do najwyższego kapłana Stolicy Apostolskiej.
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Słowa kluczowe: papież, człowiek wiary, poeta i aktor, myśliciel i filozof, człowiek 
kultury sztuki, człowiek pokoju i dialogu.

SUMMARY

Nowadays there is a great demand for a strong authority, for someone as chrismatic as 
Pope John Paul II. He was the first among those holding such a prominent position 
to introduce into his meetings a lively dialogue with young people. He willingly 
answered all questions and remained open to requests for solutions to various pro-
blems. He was very fond of young people, hence the well-deserved name "Pope of the 
Youth". The article presents the educational and biographical path of the Pope, which 
he had to overcome on his way to the highest priest of the Holy See.

Keywords: Pope, man of faith, poet and actor, thinker and philosopher, man of cul-
ture and art, man of peace and dialogue.

***

JANUSZ KAWA
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

OBRAZ EUTANAZJI W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
THE IMAGE OF EUTHANASIA IN THE TEACHING OF JAN PAWEŁ II

Zagadnienie związane z eutanazją znalazło się w ostatnich dekadach 
jednym z najtrudniejszych podejmowanych tematów. W obecnych czasach  
o problemach eutanazji dyskutuje się na całym świecie. Współczesny czło-
wiek ma dylemat, z którym trudno mu się uporać. Dotyczy to kwestii, czy 
należy uznać prawo jednostki do decydowania o swojej śmierci czy życiu, czy 
też należy ratować zdrowie i życie pacjenta wbrew jego woli? (Sikora, Sczepański, 
2005, s. 61). Często kwestie związane z eutanazją i tocząca się dyskusja zaczęła 
absorbować światłego człowieka, a także opinię publiczną.

Mając na uwadze literaturę przedmiotu i odwołując się do niej w sensie 
etymologicznym słowo „eutanazja” jest złożone z dwóch członów z greckich 
słów: eu (dobry, łagodny) i thanatos (śmierć) co w dosłownym przekładzie zna-
czy „dobrą śmierć” (Śledzianowski 2010, s. 9).Wielu naukowców i uczonych 
tego świata pochylało się nad życiem człowieka i jego odejściem i śmiercią tą 
zaplanowaną inaczej określaną eutanazja.
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Jest wiele definicji eutanazji, które można odnaleźć w literaturze przed-
miotu. Według encykliki Evangelium Vitae Papieża Polaka Jana Pawła II: „przez 
eutanazję w ścisłym i właściwym sensie należy rozumieć czyn lub zaniedba-
nie, które ze swej natury lub w intencji działającego powoduje śmierć w celu 
usunięcia wszelkiego cierpienia” (EV 65). Podobnie brzmiącą definicję euta-
nazji przedstawiła Kongregacja Nauki Wiary z 5 maja 1980 roku która została 
opracowana w Deklaracji o eutanazji „Iura et bona”, która twierdzi że „eutanazja 
oznacza czynność lub jej zaniechanie, które ze swej natury lub w zamierzeniu 
działającego powoduje śmierć w celu wyeliminowania wszelkiego cierpienia. 
Tak więc eutanazja wiąże się z intencją działającego oraz stosowanymi środka-
mi” (Kongregacja Nauki Wiary 1998, s. 335).

W literaturze przedmiotu został przyjęty podział na eutanazję czynną  
i bierną. Sobór Watykański II w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie 
współczesnym „Gaudium et spes” pochylił się również i wskazał na niegodziwość 
eutanazji, potępiając jednocześnie wszelkie formy niszczenia życia:

Wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobój-
stwa, spędzanie płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo […] wszystkie 
te i tym podobne sprawy ipraktyki są czymś haniebnym; zakażając cywi-
lizację ludzką, bar- dziej hańbą tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, 
którzy doznają krzywdy, i są jak najbardziej sprzeczne z czcią należną 
Stwórcy (KDK 27).

W dokumencie wydanym przez Stolicę Apostolską w okresie pontyfikatu 
Jana Pawła II Deklaracja o eutanazji „Iura et bona” została zwrócona uwaga 
na znaczenie dla zrozumienia oceny moralnej eutanazji i wszystkich aspek-
tów związanych z tym zjawiskiem. Jest to dokument wydany przez Stolicę 
Apostolską, podobnie jak Katechizm Kościoła Katolickiego, których stwierdzono, 
że eutanazja jest zbrodniczym czynem, który zawsze należy potępić i wykluczyć 
(KKK 2277).

Jana Pawła II potępiający charakter eutanazji został zawarty w encykli-
ce Evangelium Vitae. Najważniejsze dla tej kwestii są numery 64–68. Papież 
odnosi się do bezwzględnej niegodziwości jaką jest eutanazja. „Czyn eutanazji 

– jak uczył papież – jest tym większym wynaturzeniem, gdy zostaje dokonany 
przez tych, którzy – jak na przykład krewni chorego powinni opiekować się 
nim cierpliwie i z miłością, albo też przez tych, którzy – jak lekarze – ze wzglę-
du na naturę swojego zawodu powinni leczyć chorego nawet w krańcowych  
i najcięższych stadiach choroby”( EV 73).

Jan Paweł II zauważa, że prawa zezwalające a także sprzyjające eutanazji 
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sprzeciwiają się dobru wspólnemu i dobru jednostki (EV 65). 
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STRESZCZENIE 

Jan Paweł II jako duszpasterz podczas swojego pontyfikatu poświęcał wiele miejsca 
zyciu, cierpieniu i śmierci. Podczas swoich homilii zwracał się do wiernych z prze-
słaniem, że życia nie wolno odbierać człowiekowi. Papież POLAK Jan Paweł II wiele 
miejsca poświęcił sprawie ochrony ludzkiego życia. Papież Jan Paweł II w swoich wystą-
pieniach, przemówieniach i dokumentach przypomninał, że „każde życie ludzkie, nawet 
gdy słabe i cierpiące, jest zawsze wspaniałym darem Bożej dobroci” (VS 80). Jana Paw-
ła II w encyklice dotyczące eutanazji Veritatis splendor, odnajdujemy jej ocenę: jako czyn 
bezpośrednio naruszający podstawowe dobro, czyli życie, jest czynem wewnętrznie złym. 
W encyklice poświęconej sprawom społecznym Sollicitudo rei socialis papież wskazał na 
eutanazję jako przejaw zagrożenia pokoju (SRS 26).

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, papież, Polak, proces życia, śmierć, śmierć eutanatyczna, 

SUMMARY

John Paul II as a pastor during his pontificate devoted much space to life, suffering 
and death. During his homilies he addressed the faithful with the message that life 
must not be taken away from man. The Polish Pope John Paul II devoted much spa-
ce to the protection of human life. In his speeches, addresses and documents, Pope 
John Paul II reminded us that "every human life, even when weak and suffering, is 
always a wonderful gift of God's goodness" (VS 80). John Paul II in his encyclical 
about euthanasia Veritatis splendor, we find its evaluation: as an act directly violating 
the basic good, i. e. life, it is an intrinsically evil act. In his encyclical on social issues, 
Sollicitudo rei socialis, the Pope pointed to euthanasia as a manifestation of a threat 
to peace ( SRS 26).

Keywords: John Paul II, pope, Pole, process of life, death, euthanasia death,
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MARTA MAGDOŃ
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

RODZINA - BLISKA SERCU OJCA 
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 
FAMILY - CLOSE TO THE HEART  

OF THE HOLY FATHER JOHN PAUL II

Rodzina jest miejscem dla większości ważnym lub najważniejszym. Dla 
dzieci kojarzy z mamą, tatą, wspólnym domem, ogródkiem, spędzaniem 
większość czasu. W taki sposób dzieci w swych pracach przedstawiają rodzinę. 
Dla młodszych i starszych wiąże się i kojarzy z miłością, radością, poczuciem 
bezpieczeństwa i miejscem zazwyczaj domem rodzinnym do którego wraca 
się uśmiechem na twarzy. Z upływem lat budzi w człowieku coraz więcej ws-
pomnień i tęsknot, ale czas który płynie zachęca do założenia własnej rodziny. 

Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim nauczeniu w centrum stawiał czło-
wieka i jego życie, które zaczyna się w rodzinie. Skierował on nawet specjalny 
List do Rodzin, które znajdują się w różnych miejscach i kulturach na całym 
świecie. Jak czytamy Ojciec Święty pisze: 

Obchodzony w kościele Rok Rodziny stanowi dla mnie dogodną okazję, 
aby zapukać do drzwi Waszych domów, pragnę bowiem z Wami wszystki-
mi się spotkać i przekazać Wam szczególne pozdrowienie (Skubuś 2005).

Wstęp Listu skierowanego do rodzin podkreśla jak ważna i dla Papieża 
była i jest rodzina. Ojciec Święty poprzez słowa skierowane do wszystkich 
rodzin na całym świecie pragnie każdą rodzinę przygarnąć do Swojego ojcow-
skiego serca. 

W literaturze rodzina została definiowana bardzo szeroko i wielorako. 
Zainteresowanie problematyką związaną z rodziną jest nieustannie od samych 
początków. Wynika to w dużym stopniu z przemian jakim podlega rodzina. 
Dodatkowo wzrasta obszar wychowania w rodzinnego, który poddawany jest 
ciągłym badaniom. Rodzina od samego początku jest w centrum szeroko po-
jmowanej nauki. W ujęciu psychologicznym M. Plopa rodzinę określa jako 
złożoną strukturę, która składa się na wzajemnie od siebie zależnych grup osób. 
Rodzinę łączy wspólna historia i wieź emocjonalna poszczególnych członków 
rodziny, która wpływa na wzajemne interakcje i całość rodziny (Plopa 2008, 
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s. 15). F. Adamski podkreśla, że rodzina jest grupą społeczną skupioną we 
wspólnym ognisku domowym. Członkowie złączeni są ze sobą poprzez więź 
biologiczną, tradycje rodzinne i społeczne, świadcząc względem poszczegól-
nych członków akty wzajemną pomoc i opiekę . Rodzinę można przedstawić 
również jako wspólnotę i zrzeszenie. W pierwszym ujęciu wypływa ona z na-
tury ludzkiej w której jest zachowany podstawowy podział na płeć, wiek i in-
stynkty macierzyński i ojcowski. Łączy ona swoich członków węzłami miłości  
i przynależności, których nie są w stanie znaleźć w innych grupach społecz-
nych. W drugim przypadku rodzina jako zrzeszenie leży u podstaw bytu 
człowieka, który gwarantuje jej trwałość poprzez określoną strukturę prawną 
(Adamski, 2002, s. 29-32). We wspomnianym, we wstępnie Liście do Rodzin 
Ojciec Święty podkreśl znaczenie rodziny podobnie jak wspomniani wyżej 
autorzy. W Liście czytamy: 

Pośród tych wielu dróg (Kościół – I.S.) rodzina jest drogą pierwszą  
i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, jedyną  
i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina 
jest tą drogą, od której nie można się odłączyć. Wszak normalnie każdy  
z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie 
zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem.

W dalszej części Listu Ojciec Święty zwraca uwagę, jak bardzo osamotni-
ony czuje się, człowiek, który nie ma rodziny, ale też podkreśla w tym miejscu, 
że „Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w ta-
kich sytuacjach.” Papież podkreśla również, „że człowiek wywodzi się z rodziny, 
aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie”. Zauważa 
tym, samym choć człowiek wybiera życie nierodzinne, to zawsze znajduje od-
niesienie do życia rodzinnego (Skubuś 2005). 

Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym człowiek rozpoczyna swoje 
życie. Od początku odgrywa ona najważniejszą rolę w życiu poprzez wycho-
wanie i kształtowanie przyszłego pokolenia. Z upływem czasu nie traci ona 
na swojej wartości, a jedynie zmienia swoje znaczenie w życiu danej jednost-
ki. Podlega ona nie tylko weryfikacji czasu, ale różnego rodzaju przemianom, 
które powodują, że ulega przebudowie. Coraz częściej obserwuje się różno-
rakie podejścia względem wartości, jakie posiada rodzina i małżeństwo, któ-
re dla wielu ciągle jest fundamentem oraz początkiem nowej drogi życiowej. 
Powyższy artykuł „Rodzina – bliska sercu Ojca Świętego Jana Pawła II” był 
tylko krótką refleksją autorki, która przywołała słowa Papieża skierowane  
w 1994 roku do wszystkich rodzin na całym świecie. Z okazji obchodzonym 
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w Kościele jako Rok Rodziny. Na zakończenie warto przypomnieć jeszcze 
fragment wyżej wspomnianego Listu: „Rodzina jest wyrazem takiej miłości. 
Jest jej zaczynem. Można powiedzieć, iż poprzez rodzinę przepływa główny 
nurt cywilizacji miłości. Jeżeli cywilizacja ta nie ma pozostać utopią, w takim 
razie w rodzinie powinna szukać swych „społecznych podstaw” (https://opo-
ka.org.pl).
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STRESZCZENIE

„Rodzina – bliska sercu Ojca Świętego Jana Pawła II” jest artykułem poświęconym 
rodzinie, która miała bardzo duże znaczenie dla Papieża. Autorka przywołuje wypo-
wiedzi Ojca Świętego odnoszące się do rodziny i zadań jakie musi wypełnić. Swoje 
rozważania opiera również o przedstawienie różnych definicji rodziny. Podkreślając 
tym samym, że dla każdego człowieka rodzina jest tym miejscem z którego się wywo-
dzi i towarzyszy mu przez całe życie. 

Słowa klucze: papież, rodzina, wspólnota, grupa, więź, tradycja 

SUMMARY

"Family - close to the heart of the Holy Father John Paul II" is an article devoted to the 
family, which was of great importance to the Pope. The author recalls the statements 
of the Holy Father relating to the family and the tasks it must fulfill. His conside-
rations are also based on the presentation of various definitions of the family. Thus 
emphasizing that for every human being the family is the place from which he comes 
and accompanies him throughout his life.

Keywords: Pope, family, community, group, bond, tradition
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JOANNA GARBULIŃSKA-CHARCHUT
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

PODEJŚCIE JANA PAWŁA II  
DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN

JOHN PAUL II'S APPROACH TO PERSONS 

 WITH DISABILITIES AND THEIR FAMILIES

W Watykanie w dniach 2-4 grudnia 1999 r. obradował w dawnej Auli 
Synodu, międzynarodowy kongres poświęcony integracji niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży w rodzinie, który został zorganizowany przez Papieską Radę 
ds. Rodziny we współpracy z wenezuelskim «Programa Leopoldo» i «Centro 
Educación Familiar Especial» (CEFAES) z Madrytu. Zgromadzeniu uczest-
niczyli specjaliści z różnych dziedzin nauk tj. lekarze, psycholodzy, pedagodzy 
i teolodzy naświetlili różne aspekty związane z niepełnosprawnością. Podczas 
spotkania starali się sformułować praktyczne wskazówki i wnioski skierowane 
do rodzin zmagających się z traumą a zarazem dramatem niepełnosprawnoś-
ci swoich ukochanych dzieci. Podkreślano też o konieczności kształtowania 
właściwych postaw wychowawczych rodziców wobec dzieci niepełnospra-
wnych. Pochylono się nad problemami uczuciowości i seksualności dzieci 
ze schorzeniami neurologicznymi, a także o nowych metodach rehabilitac-
ji, o terapii dzieci autystycznych i cierpiących na «deficyt uwagi». W dniu  
4 grudnia 1999r. uczestnicy kongresu zostali przyjęci na audiencji przez Ojca 
Świętego. 

 Jan Paweł II skierował do zgromadzonych znamienne słowa podkreśla-
jąc znaczenie rodziny oraz dziecka z niepełnosprawnością we współczesnym 
świecie:

Narodziny chorego dziecka to z pewnością trudne doświadczenie dla ro-
dziny, która doznaje głębokiego wstrząsu. Także z tego punktu widzenia 
ważna jest pomoc okazywana rodzicom, aby umieli «otoczyć dziecko szc-
zególną troską, rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej oraz 
ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom. Odnosi się to do każdego 
dziecka, ale szczególnie ważkie staje się wobec dziecka małego, wymaga-
jącego opieki całkowitej, wobec dziecka chorego, cierpiącego lub upośledzo-
nego» (por. Familiaris consortio, 26).
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Papież Polak zauważa rolę kapłanów i pasterzy, których to zadaniem jest 
wspomaganie rodziców ich rodziny, tak aby zrozumieli oni i uświadomili so-
bie, że życie otrzymane od Boga Stwórcy jest zawsze darem Bożym, nawet 
wtedy gdy zostaje dotknięte chorobą lub cierpieniem. Według papieża Jana 
Pawła II każda osoba jest podmiotem fundamentalnych praw, które są nien-
aruszalne, niezbywalne i niepodzielne a dziecko z niepełnosprawnością jest 
darem Bożym.
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STRESZCZENIE

Jan Paweł II podkreślał, że każda osoba, a szczególnie ta z niepełnosprawnością, który 
często w trakcie ziemskiej wędrówki ze swą niepełnosprawność często może natra-
fić na swojej drodze na największe trudności w realizacji tych praw. Papież zauważa 
potrzebę, aby nie pozwolono pozostawić ją samemu sobie bez odpowiedniego wspar-
cia i odpowiedniej pomocy tak aby ta jednostka częścią społeczności i miała szansę 
uczestniczenia w jej życiu na miarę możliwości na prawach pełnoprawnego członka 
wspólnoty.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Papież, Watykan, osoby z niepełnosprawnością, 
rodzina

SUMMARY

John Paul II emphasized that every person, especially those with disabilities, who 
often encounters the greatest difficulties in realizing these rights during the earthly 
journey with his disability. The Pope notes the need not to be allowed to leave it 
to itself without adequate support and appropriate assistance so that this individual  
is part of the community and has the opportunity to participate in her life as much as 
possible on the rights of a full member of the community.

Keywords: John Paul II, Pope, Vatican City, persons with disabilities, family
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JANUSZ KAWA
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

MIŁOŚĆ RODZICÓW DO DZIECKA 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WEDŁUG 

NAUCZANIA JANA PAWŁA II
PARENTAL LOVE FOR A CHILD WITH DISABILITIES 

ACCORDING TO THE TEACHING OF JOHN PAUL II

Uczą świat, czym jest miłość 
tak o niepełnosprawnych mówił Święty Jan Paweł II

Jan Paweł II już od początku swojego powołania starał się być blisko 
rodziny i jej spraw codziennych, czego dowodem są licznie wygłaszane homi-
lie. Według papieża rodziny jest najważniejszym ogniwem w społeczeństwie 
a szczególnie ta, która została obdarzona potomstwem z niepełnosprawnością 
przez Boga Stwórcę winny być wzięte pod szczególną ochronę. 

Niekiedy zdarza się, ze na świat przychodzi dziecko z wadami wrodzony-
mi, ale według papieża rodzice w tym trudnym i doniosłem czasie zmagania 
się z ludzkim słabościami winny być otoczone opieką przez specjalistów, któr-
zy to posiadają wiedzę i doświadczenie jak radzić sobie w trudnych sytuacjach 
którymi zostali obarczeni rodzice. Do tej grupy zalicza papież specjalistów  
z różnych dziedzin nauk tj. lekarze, psycholodzy, pedagodzy i teolodzy 
naświetlili różne aspekty związane z niepełnosprawnością.

Papież Polak zauważa, że: 

dziecko niepełnosprawne przychodzi na świat w rodzinie otwierającej 
się na jego przyjęcie, nie czuje się osamotnione, ale wszczepione w samo 
serce wspólnoty i dzięki temu może się nauczyć, że życie ma zawsze swoją 
wartość. Rodzice ze swej strony doświadczają, jaką wartość ludzką i chr-
ześcijańską ma solidarność. Już przy innych okazjach przypominałem, że 
należy ukazywać czynem, iż choroba nie stwarza nieprzekraczalnych gra-
nic ani nie uniemożliwia nawiązania relacji autentycznej chrześcijańskiej 
miłości z tymi, którzy są nią dotknięci. Przeciwnie, choroba winna raczej 
wzbudzać postawę szczególnej troski o te osoby, mają one bowiem pełne 
prawo być zaliczane do kategorii ubogich, do których należy Królestwo 
Niebieskie.
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Jak zauważa Jan Paweł II podczas Międzynarodowego Kongresu poświę-
conego integracji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w rodzinie, który 
został zorganizowany przez Papieską Radę ds. Rodziny we współpracy  
z wenezuelskim «Programa Leopoldo» i «Centro Educación Familiar Especi-
al» (CEFAES) z Madrytu. Zgromadzeniu uczestniczyli wybitni ludzie świata 
nauki, który miał miejsce w Watykanie w 1999 roku. Podczas spotkania 
owocnie dyskutowano wypracowując i dzieląc się doświadczeniami, gdzie 
zauważono, że niezależnie od wszelkich owocnych poszukiwań naukowych 
oraz przedsięwzięć socjalnych czy pedagogicznych, współczesny człowiek  
w imię wiary, wierzący winien przyjąć postawę ufnego zawierzenia swoich 
spraw Bogu i bycia pokornym. Papież wierzy i pokłada wszelką nadzieję, że 
w modlitwie przede wszystkim rodzina może znaleźć pokłady siły, aby móc 
sprostać trudnościom z jakimi musi się zmierzyć. Jan Paweł II zauważył, że 
uciekając się nieustannie do Boga, członkowie rodziny mimo cierpienia zdoła-
ją się nauczyć je akceptować, cenić i kochać dziecko dotknięte cierpieniem.

Rodzina jest szczególnym miejscem w pełnym znaczeniu tego słowa,  
w którym dar życia zostaje przyjęty jako taki, a uznanie godności dziecka 
wyraża się przez troskliwą i czułą opiekę. Zwłaszcza wówczas gdy dzieci 
najbardziej potrzebują pomocy i narażone są na ryzyko odrzucenia przez 
innych, właśnie rodzina może najskuteczniej chronić ich godność, którą 
posiadają na równi z dziećmi zdrowymi. Jest oczywiste, że w takich sytu-
acjach rodziny, zmagające się ze złożonymi problemami, mają prawo 
do pomocy. Dlatego tak ważna jest rola osób, które potrafią stanąć u ich 
boku — czy są to przyjaciele, lekarze czy opiekunowie społeczni. Należy 
dodawać otuchy rodzicom, aby umieli stawić czoło sytuacji z pewnością 
niełatwej, nie zamykając się przy tym na innych. Ważne jest, aby problem 
stał się sprawą nie tylko najbliższej rodziny, ale także innych osób kompe-
tentnych i życzliwych.

Według Jana Pawła II: 

To oni są «dobrymi samarytanami» naszych czasów, bo przez swoją ofi-
arną i przyjazną obecność powtarzają gest Chrystusa, który zawsze niósł 
pociechę i umocnienie chorym i ludziom w trudnych sytuacjach. Kościół 
jest wdzięczny tym ludziom, którzy każdego dnia i wszędzie na ziemi 
starają się nieść ulgę w cierpieniu przez «gesty gościnności, poświęcenia  
i bezinteresownej troski» (por. Evangelium vitae, 27).

Jan Paweł II zauważa i podkreśla, ze każda istota ludzka, jest zawsze god-
na najwyższego szacunku ze względu na posiadaną godność osobową, społecz-
ną. Papież podkreśla rolę Kościoła jaka winien wypełniać i jego specyficzne 
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zadania, przyczyniające się do krzewienia wiary w społeczeństwie kultury so-
lidarności. Według Jana Pawła II to człowiekowi niepełnosprawnemu, lub 
każdej innej osobie słabej, należy nieść wsparcie i dopomóc, aby stał się krea-
torem i twórcą własnego życia. 

Bibliografia
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STRESZCZENIE

Papież Jan Paweł II stał na straży każdej rodziny, a szczególnie tej będącej w potrze-
bie. Według Ojca Świętego rodzina potrzebuje zawsze stosownej pomocy ze strony 
wspólnoty. Wobec powyższego jak zauważa papież konieczne jest często tworzenie 
systemów wsparcia i szybkiej pomocy, potrzebnej w chwilach krytycznych. Papież 
zauważa że otwiera się zatem przestrzeń aby chore dziecko z niepełnosprawnością mo-
gło spotkać się przejawami miłości i troski. Jak zauważa papieża Polaka czasem życie 
osoby z niepełnosprawnością w rodzinie nie jest możliwe, należy tworzyć dla nich 
struktury rezydencjalne w postaci małych, odpowiednio wyposażonych ośrodków. 
Zatem otwierają się nowe możliwości i przestrzeń dla działalności specjalistycznych 
fundacji i stowarzyszeń i innych form pomocy pozarodzinnej.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Papież, Watykan, osoby z niepełnosprawnością, 
rodzina

SUMMARY
Pope John Paul II stood for every family, especially those in need. According to the 
Holy Father, the family always needs adequate help from the community. In view of 
this, as the pope notes, it is often necessary to create systems of support and rapid as-
sistance needed in critical moments. The Pope notes that a space is therefore opened 
up so that a sick child with a disability can encounter manifestations of love and care. 
As the Polish Pope notes, sometimes it is not possible for a person with a disability to 
live in the family, so residential structures should be created for them in the form of 
small, adequately equipped centres. Thus, new opportunities and space are opening 
up for the activities of specialist foundations and associations and other forms of 
non-family support.

Keywords: John Paul II, Pope, Vatican, people with disabilities, family
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MARTA MAGDOŃ
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II -  
PRZYBLIŻYŁ, ŻE CIERPIENIE MA SENS…
THE HOLY FATHER JOHN PAUL II EXPLAINED 

THAT SUFFERING MAKES SENSE ...

W utworze Natalii Kukulskiej pt. Zbawienie przyszło przez krzyż uka-
zane zostały słowa, które określić mogą sens ludzkiego życia i towarzyszącego 
mu cierpienia. W fragmencie utworu znaleźć możemy receptę na zrozumie-
nie, tego co po ludzku jest nam ciężko pojąć. Autorka tym utworze to 
przedstawia: 

Zbawienie przyszło przez krzyż 
Ogromna to tajemnica 
Każde cierpienie ma sens 
Prowadzi do pełni życia 
Jeżeli chcesz mnie naśladować 
To weź swój krzyż na każdy dzień 
I chodź ze mną zbawiać świat 
Kolejny już wiek…” (https://www.tekstowo.pl/) 

Powyższy fragment utworu jest doskonałym odzwierciadleniem słów ja-
kie znaleźć można w Ewangelii według św. Łukasza, które również odnoszą się 
do sensu cierpienia. Ewangelista pisze: 

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo 
kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego pow-
odu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, 
a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem Mnie i słów moich 
zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej 
chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Zaprawdę, powiadam 
wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo 
Boże»… (https://biblia.deon.pl).

Ojciec Święty Jan Paweł II poznał i zrozumiał jaki jest naprawdę sens 
ludzkiego życia i cierpienia. Poszukiwał owego sensu już od najmłodszych lat 
swojego życia krocząc za Jezusem po kalwaryjskich dróżkach Męki Pańskiej. 
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Klęcząc w skupieniu na modlitwie poszukiwał sensu, prosząc o siłę i moc dla 
siebie, aby móc pojąć to czego po ludzku trudno jest zrozumieć człowiekowi. 
Po czym zaraz po wyborze na Stolicę Piotrową jednoczył się z tymi, którzy 
nosili ciężki Krzyż choroby, cierpienia, smutku i bezradności. Jak czytamy  
w specjalnym wydaniu czasopisma Niedziela: 

Zaraz po wyborze na Stolicę Piotrową pierwszą podróżą Jana Paweł II po 
za granice Watykanu była wizyta w klinice Gemmellego, gdzie przebywał 
chory bp Andrzej Deskur, późniejszy kardynał. Te odwiedziny w szpitalu 
były szczególnym znakiem rozpoczynającego się pontyfikatu. Później klin-
ka Gemmellego stała się jakby trzecim Watykanem, w którym Jan Paweł 
II spędził wiele dniu po krwawym zamachu 13 maja 1981 r. To cierpie-
nie szło z nim już do końca Jego życia…(Skubuś 2006).

Ojciec Święty Jan Paweł II pozostawił w swoim nauczaniu specjalny list 
pt. „Salvifici doloris – o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia”, zawiera-
jący szczególne przesłanie do wszystkich, którzy przeżywają różnego rodzaju 
cierpienia. We fragmencie wspomnianego Listu Apostolskiego Ojciec Święty 
skierował następujące przesłanie: 

(…) prosimy wszystkich, którzy cierpicie, abyście nas wspierali. Właśnie 
Was, którzy jesteście słabi, prosimy, abyście stawali się źródłem mocy dla 
Kościoła i ludzkości. W straszliwym zmaganiu pomiędzy siłami dobra  
i zła, którego widownią jest nasz współczesny świat – niech Wasze cierpie-
nie w jedności z Krzyżem Chrystusa: przeważy! (Skubuś 2006)

Powyższy artykuł ma na celu, ukazanie poprzez życie Ojca Świętego Jana 
Pawła II, że cierpienie ma sens. Autorka przywołała słowa piosenkarki, które 
były odzwierciedleniem fragmentu Ewangelii według św. Łukasza. Skupiła się 
również, na przybliżeniu prawdziwej istoty ludzkiego życia i cierpienia. Uka-
zała jak bliscy sercu Ojca Świętego Jana Pawła II, byli Ci wszyscy, którzy nieśli 
swój Krzyż, często choroby, starości i niemocy. Podkreślając, jak tym samym, 
że sam Papież doświadczał cierpienia w czasie swojej Drogi Krzyżowej.
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STRESZCZENIE

Artykuł pt. „Ojciec Święty Jan Paweł II – przybliżył, że cierpienie ma sens” jest przy-
pomnieniem poprzez życie Ojca Świętego Jana Pawła II, że ludzkie cierpienie ma 
sens. Autorka przywołała słowa piosenkarki, które były odzwierciedleniem fragmentu 
Ewangelii według św. Łukasza. Skupiła się również, na przybliżeniu prawdziwej istoty 
ludzkiego sensu życia i cierpienia. Ukazała jak bliscy sercu Ojca Świętego Jana Pawła 
II, byli Ci wszyscy, którzy nieśli swój Krzyż poprzez doświadczenie choroby, starości  
i niemocy. Podkreślając, jak tym samym, że sam Papież doświadczał cierpienia  
w czasie swojej Drogi Krzyżowej.

Słowa klucze: Papież, cierpienie, starość, niemoc, choroba. 

SUMMARY

The article entitled "The Holy Father John Paul II - he made it known that suffering 
makes sense" is a reminder through the life of the Holy Father John Paul II that 
human suffering makes sense. The author recalled the singer's words, which were  
a reflection of the Gospel according to St. Luke. She also focused on bringing the 
true essence of human meaning to life and suffering. She showed how close to the 
heart of the Holy Father John Paul II were all those who carried their Cross through 
the experience of sickness, old age and helplessness. Stressing that the Pope himself 
experienced suffering during his Way of the Cross.

Keywords: The Pope, suffering, old age, helplessness, disease.
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Joanna Garbulińska-Charchut
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

SENS CIERPIENIA WEDŁUG JANA PAWŁA II
THE MEANING OF SUFFERING ACCORDING TO JOHN PAUL II

Myśl Św. Jana Pawła II w wielu kwestiach może być określona mianem 
ponadczasowej. Jedna z nich dotyczy ludzkiego trudu związanego z cierpie-
niem. W 1999 r. w trakcie pielgrzymki do kraju, Ojciec Święty spotkał się 
z chorymi dziećmi, przebywającymi w szpitalu w Olsztynie. To tam padły 
słowa ważne z perspektywy każdego, kogo dotknęło cierpienie:

W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba zawierzyć Bożej miłości, 
jak dziecko, które zawierza wszystko, co ma najdroższego, tym, którzy je 
miłują, zwłaszcza swoim rodzicom. Potrzeba nam więc tej dziecięcej zdol-
ności zawierzenia siebie Temu, który jest Miłością (Jan Paweł II 1991).

Słowa te były wiarygodne, ponieważ pochodziły nie tylko z ust głowy 
Kościoła, ale także człowieka, który w bezpośredni sposób doświadczył ogro-
mu cierpienia. Jako dziecko Karol Wojtyła stracił matkę, która zmarła przed-
wcześnie. To dla małego człowieka niezwykle traumatyczne przeżycie, gdy 
umiera jedna z najważniejszych, o ile nie najważniejsza osoba w dziecięcym 
życiu. Już jako papież, Jan Paweł II doświadczył szeregu fizycznego cierpie-
nia. Zamach na Ojca Świętego, późniejsze choroby przewlekłe to duża pró-
ba niesienia własnego krzyża i przykład dla innych osób, że cierpienie może 
dotknąć każdego – niezależnie od wieku, statusu i wiary. Osoby, które wid-
ziały cierpienie papieża – Polaka, mogły odbierać je jako osobiste świadectwo  
i umożliwiało inne spojrzenie na sens ludzkiego cierpienia. 

Wielu osobom przynajmniej na początku doświadczonego cierpienia, 
trudno jest je zrozumieć i z nim się pogodzić. Choć dotyczy to każdego czło-
wieka, szczególnie trudno zrozumieć to w przypadku małych dzieci. Choć me-
dycyna zna wiele chorób i z wieloma potrafi się uporać, wciąż nie znaleziono 
leku na część z nich i ogrom cierpienia niesionymi przez nie. Nierzadko, gdy 
choruje bliska osoba, cierpi też cała najbliższa rodzina. Normalne funkcjono-
wanie jest wtedy utrudnione, cierpienie fizyczne przeplata się z psychicznym. 
Dlatego tak istotne są przykłady takich osób, jak Św. Jan Paweł II – osób, któ-
re w pewien sposób zostały wybrane przez Boga, ale mimo tego nie ominęło 
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ich często przewlekłe i wieloletnie cierpienie. Naśladowanie takich wzorców 
w ich dzielności i walce z chorobą, mogą pomóc choremu, przede wszystkim 
w sferze psychicznej.

Bibliografia
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STRESZCZENIE

Papież Jan Paweł II poprzez swoje cierpienie dawał żywe świadectwo tego, że różno-
rodne ułomności mogą doświadczyć każdego, niezależnie od wieku, statusu, płci czy 
zamożności. Ojciec Święty swój los zawierzył Bogu, tak, jak małe dziecko ufa rodzi-
com. Papież – Polak doświadczył cierpienia o wielu podłożach, jako dziecko – po stra-
cie matki, jako papież – po próbie zamachu i późniejszych chorobach przewlekłych. 
Jan Paweł II pomagał chorym i cierpiącym w drodze do zrozumienia ich własnego 
cierpienia.

Słowa kluczowe: papież, Jan Paweł II, Ojciec Święty, cierpienie, ból

SUMMARY

Pope John Paul II, through his suffering, gave a living testimony that everyone can 
experience various disabilities, regardless of age, status, gender or wealth. The Holy 
Father entrusted his fate to God, just as a small child trusts his parents. The Pope -  
a Pole experienced suffering on many grounds, as a child - after losing his mother,  
as Pope - after an attempted assassination and subsequent chronic diseases.  
John Paul II helped the sick and suffering on the way to understand their own 
suffering.

Keywords: Pope, John Paul II, Holy Father, suffering, pain
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JANUSZ KAWA
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

JAN PAWEŁ II W SPRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA
JOHN PAUL II ON ENVIRONMENTAL PROTECTION

Papież Polak Jan Paweł II zwracał uwagę na sprawy środowiska i jego 
ochronę. Sprawy związane z ekologią były często tematem papieskich homilii 
wygłaszanych podczas jego pielgrzymek. Papieskie wezwania z warszawskiego 
Placu Zwycięstwa z dnia 2 czerwca 1979 r, ludziom związanych z ochroną 
środowiska na trwałe zapisało się pamięci. Takie samo zdarzenie miało mie-
jsce prawie 20 lat później podczas wygłoszenia słowa Liturgii Słowa w Za-
mościu. Papież wówczas głosił, ze ma szczerą nadzieję że homilia ta stanie się 
swoistym credo w dalszym działaniu na rzecz środowiska i połączy wszystkich 
ludzi dobrej woli w jedno „ciało”.

Każdy z nas może reagować na zło, które człowiek wyrządza Matce Na-
turze... każdy z nas może dać coś dobrego... Pomyśl o tym już dziś i już 
dziś zacznij działać... bo inaczej - to jest przyszłość... może nie Twoja... 
ale Twojego dziecka - chcesz tego?

Podczas ponadczasowej homilii głoszonej przez Jana Pawła II podkreśla 
on rolę Stwórcy, który wykreował i obdarował człowieka światem pięknym. 
Papież zwraca się do zgromadzonych, że urok tego świata należy kultywować  
i dbać o niego w trosce o zachowanie dobra i piękna dla innych. Papież wy-
powiada słów: Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, ze to, co cieszy oczy i raduje 
ducha, może ulec zniszczeniu. Papież podkreśla, że już biskupi polscy zwracali 
uwagę i niepokój na temat degradacji środowiska i jego ochronę i słusznie 
pisali, że:

…każda działalność człowieka jako istoty odpowiedzialnej ma swój wymi-
ar moralny. Degradacja środowiska godzi w dobro stworzenia ofiarowane 
człowiekowi przez Boga- Stwórcę jako nieodzowne dla życia i rozwoju. 
Istnieje powinność należytego korzystania z tego daru w duchu wdzięcz-
ności i szacunku (każdego daru, również i z tego, którym jest dzisiejszy 
deszcz),,,, Trzeba zatem uświadomić sobie, że istnieje ciężki grzech prze-
ciwko środowisku naturalnemu obciążającemu nasze sumienie, rodzący 
poważna odpowiedzialność przed <<Bogiem Stwórcą>> (2.05.1989).
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Jan Paweł II zauważa, że współczesny człowiek musi być świadomy swo-
jego działania i swoich czynów:

Niw wystarczy upatrywać przyczyn niszczenia świata jedynie w nadmier-
nym uprzemysłowieniu, bezkrytycznym stosowaniu w przemyśle i rolnict-
wie zdobyczy naukowych i technologicznych, czy w pogoni za bogactwem 
bez liczenia się ze skutkami działań w przyszłości. Chociaż nie możemy 
zaprzeczyć, że takie działania przynoszą wielkie szkody, to jednak łatwo 
dostrzec, ze ich zródła leżą głebiej, w samej postawie człowieka. Wydaje się, 
że to, co najbardziej zagraża stworzeniu i człowiekowi , to brak poszano-
wania dla praw natury i zanik poczucia wartości zycia.

Jan Paweł II miłoścnik gór i przyrody. Papież Polaka nawołuje, 
aby piękno tej ziemi i jej urok zachować dla przyszłych pokoleń:

Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpo-
wiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku 
chronienia i chronienia go przed ekologicznym niszczeniem! Niech tworzą 
programy ochrony środowiska i czuwają nad skutecznym wprowadzan-
iem w życie! Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra 
wspólnego, praw natury i życia! Niech ich wspierają organizacje, które 
stawiają sobie za cel ochronę dóbr naturalnych! W rodzinie i szkole nie 
może zabraknąć wychowania do szacunku do życia, dobra i piękna….

Ojciec świety zwraca uawgę na konieczność dbania o naszą ziemię, bo 
będzie na niej mieszkać kolejne pokolenie.
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STRESZCZENIE

Jan Paweł II zwracał uwagę podczas swojego pontyfikatu na sprawy związane  
z ochroną środowiska. Postępująca degradacja i nieodwołalne w skutkach następujące 
zmiany w wyniku nieodpowiedzialnej działalności człowieka powodują spustoszenia  
i zniszczenia w przyrodzie. Papież zauważa, że nadszedł już czas i konieczność po-
djęcia odpowiedzialnych kroków i zadbanie o matkę Ziemię na poczet przyszłych 
pokoleń. Współczesny człowiek jest odpowiedzialny za stan dobrostanu przyrody  
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i zachodzące w niej zmiany. Według Papieża Polaka każda działalność człowieka jako 
istoty odpowiedzialnej ma swój wymiar moralny.
 
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Ojciec Święty, Papież, przyroda, ochrona środwiska, 
człowiek

SUMMARY

John Paul II paid attention to environmental issues during his pontificate. Progressive 
degradation and irrevocable changes due to irresponsible human activity cause havoc 
and destruction in nature. The Pope notes that it is time and necessary to take re-
sponsible steps and to take care of mother Earth for future generations. Modern man 
is responsible for the welfare of nature and the changes occurring in it. According to 
the Polish Pope every activity of man as a responsible being has its moral dimension.

Keywords: John Paul II, Holy Father, Pope, nature, environmental protection, man
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PAULINA KWIECIEŃ
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

OBECNOŚĆ JANA PAWŁA II W HISTORII 
RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

THE PRESENCE OF JOHN PAUL II  

IN THE HISTORY OF THE LIGHT-LIFE MOVEMENT

Po raz pierwszy kard. Wojtyła spotkał się z uczestnikami wakacy-
jnych rekolekcji oazowych, 20 sierpnia 1970 roku. (Nowak 2014)  
W kolejnych latach swojej posługi starał się wizytować odbywające się podczas 
wakacji turnusy „oaz rekolekcyjnych”, poświęcając ten czas na celebrowanie 
Mszy św., głoszenie kazań, rozmowy z uczestnikami lub towarzyszenie mło-
dym podczas pieszych wędrówek. (Wstańcie, chodźmy!) 

Warto tu przywołać odwiedziny uczestników oaz wakacyjnych, które 
odbyły się 16 sierpnia 1972 roku na szczycie góry Błyszcz położonej w oko-
licy Tylmanowej podczas szalejącej wokół burzy. Została wtedy oprawiona 
Eucharystia, podczas której padły znamienne słowa nakreślające cel dla Ruchu 
Światło-Życie: 



149

SURSUM CORDA

Myślę, jeżeli jest oaza, to znaczy, że- niestety- jest pustynia, bo oaza ma 
tylko rację bytu na pustyni. To, oczywiście, że jest pustynia, nie może by-
najmniej nas zniechęcić, to tylko może nas zachęcić do tego, by było jak 
najwięcej oaz, bo pustynia tylko wtedy jest groźna, jeżeli na niej nie ma 
oazy. Grozi nam pustynia. Albo jeszcze inaczej powiem: groziłaby nam 
pustynia, gdybyśmy nie tworzyli oaz. (Nowak 2014) 

Kard. Karol Wojtyła podczas Centralnej Oazy Matki odbywającej się w 
Krościenku nad Dunajcem, 11 czerwca 1973 roku dokonał aktu poświęce-
nia figury Maryi Niepokalanej Matki Kościoła wraz z płynącym u jej stóp 
mającym symboliczny charakter „Źródłem Życia”. W tym dniu cały Ruch 
Światło-Życie oraz podejmowane w ramach niego dzieła zostały oddane pod 
opiekę Matce Niepokalanej. (Blachnicki 2012, 34-35; Derewenda 2010, 
s.121-122). O działach podejmowanych przez Ruch Światło-Życie, Jan Paweł 
II pamiętał zawsze. Kiedy ks. Franciszek Blachnicki gościł na kolacji u Jana 
Pawła II, 25 października 1978 roku, padło papieskie zaproszenie, aby zorga-
nizować oazę wakacyjną w Castel Gandolfo. Owoc tego zaproszenia ukazał 
się już w sierpniu 1979 roku, kiedy odbyła się pierwsza siedemnastodniowa 

„rzymska oaza”, którą wspólnie przeżywała młodzież oraz rodziny.
W dniu 8 czerwca 1979 roku, podczas pierwszej pielgrzymki św. Jana 

Pawła II do Ojczyzny w Nowym Targu, była obecna pośród pielgrzymów 
reprezentacja składająca się z około trzech tysięcy oazowiczów. W procesji  
z darami delegacja z ramienia Ruchu Światło-Życie, złożyła na ręce Jan Pawła 
II- dar od całego Ruchu oazowego- „Księgę Czynów Wyzwolenia”, w której 
zostali wpisani pierwsi członkowie, a zarazem protoplaści Krucjaty Wyzwo-
lenia Człowieka (KWC). Była to odpowiedź na słowa Papieża wystosowane  
w liście do Polaków z 23 października 1978 roku: 

Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej god-
ności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagra-
żać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład 
do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego 
Kościoła. 

Podczas składania tego cennego daru, została przez ks. Francisz-
ka Blachnickiego odmówiona modlitwa Krucjaty. Poprzez to wydarzenie 
ogłoszono społeczeństwu to wielkie dzieło, jakim dla drugiego człowieka 
jest dar dobrowolnej abstynencji od alkoholu. (Blachnicki 2012, 34-35;  
Derewenda 2010, s.121-122).
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STRESZCZENIE

Współczesny człowiek potrzebuje autorytetu, wsparcia i inspiracji do pracy nad 
swoim charakterem i wyznawaną hierarchią wartości. Każda jednostka bez ogranic-
zeń może w sposób szczególny czerpać inspirację ze świadectwa życia i nauczania św. 
Jana Pawła II. Papież Polak jest dla współczesnego człowieka szczególnym wzorem do 
naśladowania w budowaniu relacji. Wierni kochali Jana Pawła II i traktowali go jako 
ojca i przyjaciela. Słowo i nauki głoszona przez Papieża Jana Pawła II są ponadczaso-
we i godne do naśladowania. 

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Papież, Ruch Światło-Życie, oaza (ruch), młodość, 
obecność
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SUMMARY

Contemporary man needs authority, support and inspiration to work on his character 
and professed hierarchy of values. Every individual without limits can be inspired  
in a special way by the testimony of life and teaching of St. John Paul II. The Polish 
Pope is a special example for contemporary man to follow in building relationships. 
The faithful loved John Paul II and treated him as a father and a friend. The word and 
teachings preached by Pope John Paul II are timeless and worthy of imitation.

Keywords: John Paul II, Pope, Light-Life Movement ,the Oasis Movement, youth, 
presence
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