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OD REDAKCJI 

 

 Nowy numer czasopisma naukowego,  którego wydawcą jest Wyższa 

Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej zawiera artykuły pracowni-

ków Uczelni, jak również badaczy z zagranicznych ośrodków naukowych. 

 Prof. Olga Belychenko i prof. Svetlana Omelchenko z Państwowego 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Donbasie przedstawiły ciekawe rozważania 

dotyczące pamięci społecznej jako doświadczenia komunikacyjnego, a także 

literackiego. Dr Nazar Liashov, pracownik ww. placówki, wprowadza nas  

w nowe zagadnienie, jakim jest świat poezji wizualnej, przedstawiając temat 

jako komponent kultury światowej. 

Pozostając w dyskursie dotyczącym szeroko pojętego, międzynarodo-

wego kontekstu życia społeczno-literackiego, dr Natalia Lysenko oraz dr Iryna 

Ryabinina (także ze wspomnianego ośrodka naukowego) zaprezentowały nie-

znany szerzej na polskim rynku czytelniczym temat dotyczący ukraińskich pu-

blikacji, które powstawały na emigracji po II wojnie światowej. Tę „społeczno-

filologiczną” tematykę zamyka artykuł prof. Olgi Misechko z Lwowskiego In-

stytutu Ekonomii i Turystyki dotyczący integracji treści oraz języka w edukacji 

przyszłych przedsiębiorców z branży turystycznej. 

 Pracownicy Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii prezentują tematy, 

które wykorzystać mogą studenci i pracownicy Uczelni na bieżąco, w życiu 

placówki, jak i osobiście. Dr Magdalena Różycka przedstawia temat jakże ak-

tualny, dotyczący etycznego i prawnego aspektu uczestniczenia każdego z nas 

w życiu publicznym poprzez social media. Dr hab. Józef Wroński odbywa  

z nami podróż szlakiem turystyki sakralnej z Krakowa do Suchej Beskidzkiej, 

prezentując najważniejsze kościoły, znajdujące się na tej trasie. Dr Jadwiga 

Sobczuk przybliża natomiast Patrona Roku 2020, którym jest Leopold Tyr-

mand – postać nietuzinkowa i niepokorna, z którą warto zaznajomić się w dzi-

siejszych czasach trochę bliżej. 

  Mamy nadzieję, że tematyka poruszana w artykułach spotka się z Pań-

stwa ciepłym przyjęciem – i zapraszamy do lektury 
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prof. Olga Belychenko, prof. Svetlana Omelchenko  

Donbas State Pedagogical University, Ukraine 

 

 

SOCIAL MEMORY AS A LITERATURE AND COMMUNICATION 

EXPERIENCE IN THE CONDITIONS OF A MODERN  

VALUE-SENSE PARADIGM 

 

Pamięć społeczna jako doświadczenie literackie i komunikacyjne  

w warunkach nowoczesnego paradygmatu wartość-zmysły 

 
Abstract 

The article deals with theoretical issues of interaction between fiction and social 

memory. The author assumes that social memory and fiction occupy an important 

place in the social and communication space of nowadays. By aiming to consider the 

text of fiction as a way of social memory’s existence the author argues that the 

emergence of a genetic affinity between information environment and fiction creates 

unique opportunities for the perception of the new millennium. social reality. Since 

this problem requires a new theoretical and methodological reflection the author's 

use of the humanities methods has made it possible to analyze fiction as a 

reproduction of reality forming the specific feeling of this reality which is the 

scientific novelty of the research. Socio-communication methods helped the author 

choose a methodology that focused on the following tasks: to consider the process of 

information translation by fiction texts and to determine the role of fiction works in 

the formation and functioning of social memory as carriers of social information. The 

theories of A. Osman, Y. Habermas, M. Foucault, and M. Halbwax became the 

conceptual and methodological basis for the study.  

Keywords: social memory; comunication space; fiction  

 

 
Abstrakt 

Artykuł poświęcony jest teoretycznym problemom interakcji pomiędzy fikcją a pamię-

cią społeczną. Autorki zakładają, iż obecnie pamięć społeczna oraz fikcja zajmują 

ważne miejsce w społeczeństwie oraz w przestrzeni komunikacji. Dążąc do potrakto-

wania tekstu fikcyjnego jako sposobu istnienia pamięci społecznej autorki dowodzą, 

że pojawienie się genetycznego pokrewieństwa między środowiskiem informacyjnym  

a fikcją stwarza wyjątkowe możliwości percepcji nowego millenium, rzeczywistości 

społecznej. Ze względu na to, iż problem ten wymaga nowego teoretycznego i metodo-

logicznego odzwierciedlenia, użycie przez autorki metod humanistycznych umożliwiło 

analizę fikcji jako reprodukcji rzeczywistości – formując specyficzne poczucie tej rze-

czywistości, która jest naukową nowością w badań. Metody społeczno-komunikacyjne 

pomogły autorkom dobrać metodologię, skupiającą się na następujących zadaniach: 

rozważenie procesu przekładu informacji poprzez tekst fikcyjny i zdeterminowanie 

roli prac fikcyjnych w formowaniu się i funkcjonowaniu pamięci społecznej jako no-
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śniku informacji społecznych. Teorie A. Osman, Y. Habermasa, M. Foucaulta oraz M. 

Halbwaxa stały się konceptualną i metodologiczną podstawą tego studium. 

Słowa kluczowe: pamięć społeczna, przestrzeń komunikacji, fikcja 

 

 

Introduction 

Under the conditions of information cpace globalization the problem 

of rethinking social memory within the framework of social-communication 

discourse becomes more noticeable. Social reality acts as a combination of 

different realities. At the beginning of the XXIst century we can speak about 

the existence of a large number of social reality levels every of which is 

different in its own capabilities and forms its own subject. Social memory 

retains a variety of cultural senses and meanings. In the process of 

communication it creates a complex symbolic text of modern culture. This 

determines the content of communication processes and forms the mosaic 

space of the modern society through symbolic series. 

The scientific field of memory research now faces new challenges due 

to complex differentiated characteristics of the modern society, development 

of communication technologies, which testifies to the need and relevance of 

social memory theoretical understanding considering the peculiarities of now-

adays social and communication space development since the crisis of modern 

culture, the rupture of age-old relationships force us to turn to a historical 

experience of which is social memory is a translator. 

Fiction plays a special role in the formation of people's consciousness 

and social memory. It is explained by the fact that it is developed in the 

human line of social progress and with its artistic techniques it fixes events, 

phenomena, facts that occur. According to many researchers various means of 

storing information, books in particular, form the material basis of social 

memory. Social memory, in turn, is a whole system of ideas about the past, an 

objective assessment of the era spiritual atmosphere which spans several 

generations. 

Scientists note that in the middle of the twentieth century finally for-

med an ontological gap which led to the counteraction of traditional and 

modern cultures. This process is most dramatically manifested in social 

memory as both its modes of existence and forms of translation have changed 

significantly. 

Despite the large number of publications in the field of issues related 

to the interconnections of social memory and fiction in the social and 

communication space of society this problem has not been the subject of 

special social and communication research and needs a new theoretical and 

methodological reflection that takes into account realities of the present and 

tries to create a model of the future. The application of humanities methods 
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made it possible to analyze fiction as a reproduction of reality that forms the 

specific feeling of this reality, which is the scientific novelty of the research. 

Analysis of recent research and publications. It is worth noting that 

the range of publications dedicated to understanding and interpreting social 

memory is extremely broad and multidisciplinary. Accordingly, we have 

applied M. Foucault's theory as a conceptual and methodological basis for 

contemporary social knowledge (Foucault, 2004). The theory of communica-

tive action by J. Habermas allows to explore the features of modern commu-

nication in culture (Habermas, 2000). Contemporary Western scholars are 

focusing on various sociological, communicative and cultural aspects of 

memory. Theoretical and methodological aspects are considered in the works 

by M. Halbwax, A. Osman. In particular, starting from the methodological 

researches of M. Weber and E. Durkheim. M. Halbwax first considered the 

issues of social memory in the sociological plane (Halbwax, 2005). He noted 

that social memory absorbs information mainly through media and fiction.  

A significant contribution to the study of the socio-cultural nature of memory 

was made by A. and Y. Osman, who developed the theory of „cultural 

memory” (Osman, 2014). In particular, the well-known definition of the 

difference between communicative and cultural memory belongs to them. The 

connection between the phenomenon of social memory and the construction 

of social reality is explored in the works by P. Bourdieu (Bourdieu, 1994) and 

M. Foucault (Foucaul, 2004). H. Munchler (Munchler, 2015) and M. Castels 

(Castels, 2018) focus on the issues of European identity in the context of 

current socio-cultural and socio-political problems of the European Union. 

The study of social memory is considered to be one of the most important 

interdisciplinary fields of science according to its prominent representative 

(Olik, Robbins 1998). From the scholar's perspective the concept of social 

memory is of particular interest as for exploring tools that create and support 

sociality, interconnection of memory and the social community. J. Olik 

proposed to distinguish between two types of social memory: the memory of 

individuals formed by the social framework and the actual social constructs 

that exist at the level of social discourse.  

The works by M. Gorshkov (Gorshkov, 2009) are devoted to interre-

lation of semantic fields of memory in culture. The social communication 

theory distinguishes between social memory and natural memory. Modern 

researchers, in particular, A. Sokolov, define social memory as a movement of 

information in social time (Sokolov, 2001). The scientist identifies two types 

of social memory: 1) human memory and 2) extra-biological memory, which 

includes verbal and non-verbal means. Fiction belongs to the second type of 

social memory. He also distinguishes the notion of universal memory or the 

memory of the world, the subject of which are all humanity. 
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The ideas of O. Krivtsun who considered literary text as a reflection 

of consciousness, also proved to be fruitful for our study (Krivtsun, 1998). 

The scientist argued that texts conjure up various forms of social memory, 

mythological and scientific ideas about a person of this era. It is worth noting 

that the mentioned literature is of value for our research but yet it touches 

selected topics only on specific issues. 

The purpose of our article is to consider the text of fiction as a way 

social memory existence. To achieve this goal the following tasks were 

solved: 

1) to consider the process of translating information through fiction re-

ferring to the issue of social memory; 

2) to define the role of works of fiction as a carrier of social information 

in the formation and functioning of social memory. 

 

Presenting the main material 

The structure of social memory inherent in the industrial society 

where the printed type of communication, that is, book culture dominated, is 

transforming. It can be seen as an information system with special patterns of 

information retention, rethinking and reproduction. Depending on the carriers 

of social information, in part, language, literary works, social memory 

programs are being built, and the information space is structured. Keeping 

information about the past, works of art contain spiritual spheres of 

application for the era social consciousness. By concentrating information 

flows social memory stores and broadcasts artifacts containing information 

about the surrounding world.  

Social memory is stored under the influence of a social system 

through a variety of mechanisms including all kinds of artistic or memoir 

texts. This type expressed in sociological categories can be reproduced as a 

sign suitable for explication and analysis of social memory. In this way texts 

become structures of social memory when the past is based on the spatial 

association of meanings. 

We believe that social memory is a literary and cultural experience of 

generations, a language of literature, and an artistic outlook. It is a super-

biological form of preservation and reproduction of human experience;  

a result of man’s intellectual activity, something that is alienated from 

individual consciousness, distributed among a sufficient number of people in 

such a way that it can be reproduced and thus saved for later use. 

Social memory can be understood as a way of activity and communi-

cation, one of the factors of their development which performs the following 

functions: integrative, informational, regulatory, of social inheritance and 

hedonistic. It should be emphasized that one of the main functions of social 
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memory is to ensure the inheritance by a social person, the next generation of 

people of a certain set of cultural and informational means created by previous 

generations. This totality has been called "social inheritance" and it includes 

not only the high achievements of culture, the social values of humanity but 

also the social experience imbibed in people's social memory. Information 

theory regards social inheritance as a total of social information held by 

previous generations. 

Constantly operating within the social code it is capable of communi-

cating knowledge, symbols, values, of recreating generations and times links 

in the process of communication. In this way, social memory can be seen as  

a common property of society to constantly move from the level of absolute 

reality (past) to the level of absolute unreality (future). This is due to the 

constant reference to fiction and it results in the constant expansion of social 

memory and the noosphere. 

Social memory is a prerequisite for existence of a society and is based 

on accumulation, storage and transmission of socially relevant information.  

It is formed level by level in language, culture, customs and is manifested, in 

particular, in the conception of material and spiritual values. This socio-

psychological phenomenon is one of the most complex in the spiritual 

heritage of mankind. 

In his time in Lotman's research memory was regarded as a sign 

system capable of storing and reproducing sign information (Lotman, 2000). 

The semiological approach made it possible to distinguish social memory as a 

generic characteristic of social memory at the level of society. Understanding 

social memory as a sign system gives an opportunity to identify the main 

ways of its existence among which there is a text, the emergence of which 

indicates a new stage of social memory existence related to the written 

culture. Literary communication involves the presence of shared social 

memory which is able to extend or narrow its scope, due to peculiarities of 

communication relations that arise between the author and the recipient of the 

text. When communicators belong to a common culture, involved in the 

common semiosphere the communication of the text meaning is based on a 

powerful field of shared memory for all participants in the dialogue. This type 

of social memory is defined by the common field of communication in which 

case the text reconstructs the type of shared social memory for both the author 

and the intended audience. In the case where the text of a literary work is 

assigned to one person whose amount of memory is known to the author of 

the text and acts as their common semantic field then it is sufficient to refer to 

this shared field of social memory. 

However, when the text gets to another audience, the features of 

which depend on the change in the amount of shared social memory, the text 
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in such circumstances needs to expand its scope. The addressee of the text 

should remember not only what was within his/her personal, individual 

experience but also what is part of the social memory semiotic field in the 

culture to which he/she belongs. In the texts of literary works focused on the 

common semiotic field there is a peculiar gap within the communicative 

connections. Social memory is moving from being real to being perfect where 

values and norms that give the next generations a new value-meaning 

paradigm are formed. 

The text of a piece of fiction is united by the author’s will which acts 

as a complete reproduction of the writer's worldview. The reader is forced to 

indulge into the world of the work to find out what's going to happen. The 

highly artistic, classical text remains in the memory as a closed, new world 

that becomes part of not only the reader experience but also the life 

experience of man. Through the works of literature each new generation 

inherits the forms of spiritual life, receives a wide information legacy.  

A special group of documents stood out from antiquity including chronicles, 

historical works, memoirs, diaries, which were purposefully created not only 

to convey information but also to restore and reconstruct the images of the 

past in public consciousness. It is in these works that the most complete 

symbolic reconstruction is taking place - the reproduction of the past in the 

present. 

Thanks to individual memory a person goes beyond his or her 

heritage and learns the social experience that is embodied in the cultural 

heritage of the society. Thus the genetic and functional peculiarity of memoirs 

is manifested in the invisible presence in them of the "historical moment", in 

the feeling of the author's involvement with the micro and macro events of the 

historical and private time, in the awareness of a personal experience value 

which he/she has preserved, due to his/her spiritual work, the traces of 

"passionarity" coming from us. The informational potential of memoirs, in 

addition to the identity of their author, depends on circumstances such as the 

intended purpose and the way in which the meanings of the culture are fixed 

in time. 

As noted, the text of fiction as a common way of social memory being 

demonstrates two types of it – the memory of a society and the memory of an 

individual, which have a common sign field and at the same time a large 

number of its individualization variants at the personal level. 

Classical works of fiction have formed a large layer of national 

literatures acting as a unifying chain because each new generation is drawn to 

traditional cultural values by reading exactly those books that have been read 

by previous generations. Such passage through the level of classical literature 

was the guarantee of their unity. The loss of interest in classical literature in 
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our time can be seen as a sign of a gap in the cultural tradition of generations 

since the main interests of contemporary readers lie in the field of mass 

literature. The extraordinarily large array of contemporary literature that 

claims to be classic has become uninteresting because of such cultural 

stratification. 

As phenomena of transcendental culture literary works or their plots, 

motives, images have the property of revival after periods of oblivion 

spiritually enriching the poetics of texts. A literary text can rise from 

nothingness to fulfill its historical mission - to witness an era, to be a social 

document that opens a trend through an artistic detail. The emergence of 

literary texts, their disappearance is the result not only of a simple borrowing 

of plots and images from past cultures but also of literary culture meanings 

movement as certain worldview constants. Originating from the everyday aura 

literary texts absorb unofficial pictures of the world representing a spiritual 

experience of their authors and potential readers daily experience. The literary 

meanings and images generated by the author's will through various 

communication channels reach his/her user. 

The value of a work of fiction is formed in the communicative-

linguistic plane and is transmitted only by iconic and symbolic signs that are 

in the communicative interaction of the author and the recipient. There is  

a cultural code for reading signs; they relate to artistic content, act as a 

specific communication medium, and are created to transmit information from 

person to person. The work of literature serves as an aim- sign, as an 

indivisible element of artistic culture that focuses on cultural information 

accumulated over the centuries. It always responds to all changes in the 

spiritual, socio-psychological climate of the era in unity with the emotional 

and sensual, everyday, intellectual, philosophical spheres. Works of fiction 

engrave "practical" and "theoretical" forms of social memory, conscious and 

subconscious, mythological and scientific ideas about a person of a certain 

era, as O. Kryvtsun proves (Krivtsun, 1998). 

It should be emphasized that the social memory of a people is based 

on outstanding works of scientists, works of famous historians and fiction, in 

turn, extracts its material from the research of professional scientists. As  

a communication phenomenon spiritual intergenerational communication, 

preservation, and dissemination of public life experience provide traditions – 

a layer of social memory. A cultural heritage consists of a large number of 

texts that are linked to one another by semantic (paradigmatic) relationships, 

where every piece of fiction can be regarded as an element of social memory. 

It is necessary to emphasize the presence in consciousness of a partic-

ular information fund which is caused by the social behavior of an individual 

on the one hand and the consciousness of society on the other. A specific 
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information field of a personality’s consciousness is formed which as a sys-

tem has its informational and philosophical load, awareness of the time pas-

sage structurally reproduced in the language. The most valuable feature of this 

process lies in the synchronicity when the memory fund as a factual 

reproduction system functions as a way of mastering by a person of his/her 

own inner world. There is a notion of ages memory – it is the information of 

the suggestive level which has no unambiguity (direct real definition but 

exists as a psychic extract that directs the behavior of the individual (his/her 

actions or thinking) in the perspective of past experience at the level of 

intuition. In this context knowledge is nothing but information that has 

undergone some analytical processing from micro-information (chronic 

outline, fact-finding) to knowledge-information of the system plane. 

Social consciousness is associated with social memory. As a general 

model it has a sign character and the first level of its reflection is the chronic 

(real) level and the other ones are analytical, artistic and journalistic, artistic. 

They form subjective models of fact. Only the analytical and artistic-

journalistic horizons, subjecting the fact, leave its chronic (sign) primordiality 

unchanged. The artistic level replaces the sign module with its information-

conscious counterpart (new model, new information-personal formation).  

It should be noted that in an information society the meaning of signs and 

systems that make them are objectively changing. Literary communication 

reinterprets reality and, often enough, it becomes the determining element for 

mass consciousness. An artistic text, regardless of its time of creation, 

author's, worldview or genre affiliation is potentially informative since in 

historical time its information potential is increased in the context of another 

reading technique through new experience, thinking or pragmatic, emotional 

situations. 

At the turn of the XX-XXI centuries in the national culture the 

paradigm of fiction is being updated which is connected, in particular, with 

the tendency to existential artistic consciousness. The basis of a person’s 

being and thinking in the late XX and the beginning of the XXI centuries is a 

dialogue, a polylogue of the main, eternal problems of being. It is a universal 

way of mastering the spiritual and value foundations of life, a form of 

searching for oneself in the world of human values: truth, good, beauty, 

happiness. However, it is both a way of knowing the world and a way of self-

determination, self-realization. Man tries to live in a multitude of cultures, 

types of consciousness, points of view. A conscious life is a participation in a 

continuous dialogue of being. 

It should be noted basing on the concept of M. Bakhtin that 

information horizons (preliminary information of consciousness) of different 

levels consciousness (preliminary information of consciousness) is a kind of 
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information pretext. The forms of consciousness organization (method, type, 

genre) are modified depending on the interinformation consciousness 

(interinformation – intertext). This process of form and image formation is 

undoubtedly influenced by the socio-psychological and individual-personal 

context. Information as a source of information and artistic consciousness 

(epic, lyric, drama, journalism) passing ethno-information horizons in the 

most complex genres and, therefore, systemic forms, transmits the entire time-

information spectrum of humanity, people, ethnic group pre-consciousness. In 

the genres of information artistic display (literature) interinformation and, 

above all, pre-information is the fact of display (the second subjective parallel 

horizon (world) of information consciousness. In journalism (real-life genres 

are not sufficiently subjective to create a new artistic-conscious model) pre-

information stores its stock array (information validity) and serves as a real 

module for information and artistic creations. 

It should be noted that only with the implementation of high aesthetic 

and artistic criteria pretext (work) becomes a module of conscious information 

(outstanding work), produces original highly artistic systems, new levels of 

information and artistic expression that have absorbed the most important 

information pre-systems (horizons conscious expressions of fact as typified 

modules of personal expression). 

It should be emphasized that fiction contains not only the imaginative 

and emotional side but also the evaluation of the world dividing it into 

positive and negative, thus giving the person who perceives the work of 

literature the opportunity to understand the content of the work and draw 

conclusions. 

Fiction combines the personal experience of the writer and the value 

experience of the readers which contributes to the acquisition of socio-cultural 

and creative experience. This process is a kind of means for expanding 

individual experience and attracts the individual to the knowledge of a 

peculiar world of artistic images, valuable meanings of life and self-

knowledge. The values that are reproduced in the culture ensure the 

imperative unity of the whole moral consciousness structure of man, serve the 

basic principles and the aggregate norms of life, relationships, evaluations. 

The realization by the personality of his/her interests, needs is also always 

determined by value orientations that stimulate the actions of the person 

towards the goal, ensure the formation of a moral position, shape its 

orientation and consistency. 

At one time D. Likhachov considered literature as the art of time. 

Time is the object, subject, and instrument of the image and literature enables 

the recipient to perceive time in its length and to mark the change of objects, 

phenomena, the person, depending on time parameters. This dependence 
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awareness changes the attitude of the individual to himself/herself, to the 

environment, the time in which he/she is. It is literature that makes it possible 

to view time as an integrated wholeness in which simultaneously historical, 

personal, past, present and future are reproduced. It is time categories that lit-

erature reproduces more than spatial ones. 

We can establish that social memory is a systemic formation and it 

includes various information structures of not only present but also past and 

future. Social memory is an information process that acts as the unity of 

interaction between the subject and the object of information. 

 

Conclusions 

Thus, we can conclude that works of fiction are the main factor 

influencing social memory. In its turn, social memory from a social and 

communication standpoint is a literary and cultural experience of generations, 

a language of literature, and an artistic outlook. 

Literary text is a memory because it acts as a generator of new 

meanings and a focus of social memory. A text is able to store the memory of 

its previous contexts. Without this knowledge it would be impossible to learn 

about the cultural and literary monuments of earlier eras. The past would 

seem to us a mosaic of individual passages from texts. 

The content of social memory creates social meanings but the 

peculiarity of social memory is that contemporaries are often unable to 

appreciate the achievements of culture and to imagine the future share of 

cultural memory created by contemporaries. The prospect of further research 

is the creation of a model for external communication of fiction which will 

allow to present the information cumulation process embodied in works of 

fiction and to transmit it to the next generations. 
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Poezja wizualna jako komponent kultury światowej 

 
Abstract 

The article analyzes the formal variants of visual poetry; the semantics of visual 

poetry of both Ukrainian and foreign artists is characterized; the innovative ap-

proaches in creating visual poetry that expand Ukrainian scientific and social dis-

courses and world culture through investigating by many generations of scientists 

have been studied. Visual examples of works by G. Derzhavin, Yu. Bal, T. Mankova, 

O. Sofienko, T. Bonch-Osmolovskaia contribute to a better understanding of the 

affiliation of a particular author to the existing literary trends, directions, systema-

tization of their poetic works in the field of literature and world culture. Contami-

nation of the expression of the content and form by combining different elements is 

a sign of visual poetry of the early XXI century. 

Keywords: visual poetry, figured poem, graphic poetry, tautogram, rhopalique po-

em. 

 

Abstrakt 

Artykuł analizuje formalne warianty poezji wizualnej; scharakteryzowano semanty-

kę poezji wizualnej zarówno artystów Ukraińskich oraz zagranicznych; przeanali-

zowano innowacyjne podejścia w kreowaniu poezji wizualnej, które poszerzyły 

ukraiński dyskurs naukowy i społeczny oraz kulturę światową poprzez prześledzenie 

badań wielu pokoleń naukowców. Wizualne przykłady prac autorstwa 

G. Derzhavin, Yu. Bal, T. Mankova, O. Sofienko, T. Bonch-Osmolovskaia wpływają 

na lepsze pojmowania przynależności poszczególnych autorów do istniejących 

trendów literackich, kierunków, systematyki ich prac poetyckich na polu literatury  

i kultury światowej. Skażenie ekspresji treści oraz formy poprzez łączenie różnych 

elementów jest symbolem poezji wizualnej początku XXI wieku. 

Słowa kluczowe: poezja wizualna, poemat figuralny, poezja graficzna, tautogram, 

ropalikon (wiersz ropaliczny) 

 

 

Introduction 

Social conditions have always been worrying humanity and becom-

ing an occasion for changes. When the world lives in quarantine, it (the lat-

ter) must be carried out with benefit, changing the format of people’s lives 

for a while. In such a crisis, the best poetic works come in handy. For many 

people, the poems have been fresh air in the suffocating atmosphere of a 

pandemic. The French poet Georges Duhamel noted that they are a pearl, an 

ark, books-ciboria. Socio-cultural experience of reflections on poetic works 
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affects the social, moral, communicative human qualities that help to per-

ceive, analyze, summarize modern social phenomena. Since poetry is a so-

cial standard, its power allows not only looking into the sensory space of 

another person but also entering his/her mental state and getting experience 

which is very similar in structure and intensity. After all, poetry is a kind of 

mega platform for exchanging sensory experience, where creation and the 

form of presentation have interesting combinations. In modern poetic dis-

course, the linear organization of the poetic text ceases to be mandatory, the 

text becomes possible to be interpreted vertically, diagonally, in the form of 

various geometric shapes, or in any other graphic way. In this case, it can be 

spoken about the phenomenon of visual poetry. 

 

Research and discussion 

The visual poetic text is the result of a synthesis of two types of ac-

tivity: poetic – verbal and inventive – graphic. When we see a text written in 

any language, one can easily distinguish poetry from prose. The graphic 

design of the text will tell one that it is a poetic text. Therefore, the visual 

component is in the very nature of poetry. In modern literary studies, the 

visualization of both prose and poetic works is actualized. For any poet, the 

form is one of the ways to express his/her own feelings, emotions, experi-

ences. Nowadays, poetry departs from musical, sound poetry, and increas-

ingly turns to graphic reflections, formative images. The French writer 

Michel Butor1 noted that reading means, first of all, watching. He believed 

that the search for new forms has a threefold meaning: discovery, develop-

ment, and implementation. The discovery of form does not contradict real-

ism, on the contrary, it is a condition sine qua non (a prerequisite) for new 

creative achievements.  

The discourse of sensations, which are now actualized by involving 

in the artistic field of visual poetry – elements of graphics, painting, mathe-

matics, music (music signs), collage techniques, letter graphics, digital 

graphics, and even chess, has expanded in time and space, renewed psycho-

logically. Such contamination, the emergence of a new expression of the 

content or form by combining different elements, have given rise to a fig-

urative poem or graphic poem. The search for forms and means is a reflec-

tion of changes in the worldview and world perception of the poet of a cer-

tain era, his/her understanding of his/her place in society, the desire for 

harmony with the world and himself/herself. Implementing graphic means 

to create the text of the poem is dictated not by the poverty of the language 

system, or some gap in its structure, but by external circumstances related to 

 
1 Butor M., Essai sur les modernes, Gallimard, Paris 1967. 
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the cultural preferences of the author. The poet’s desire to more fully reveal 

the ambiguity of language forms is realized in using various options for text 

design. Such poems contribute to a better understanding of the affiliation of 

a particular author to the existing literary trends, directions, systematization 

of his/her poetic works in literary coordinates. It is known that the history of 

visual poetry is not really the history of the development of any one type or 

the development of any one form, but is the history of the incessant human 

desire to combine visual and literary impulses, to connect the heritage of 

these two varieties into one2.  

The peculiarities of creating visual poetry depend on the personality 

of the artist: some construct the world, breaking the established stereotypes, 

breaking the rules, forgetting about traditions; for others, it is a conscious 

search for self-expression and, as a result, the creation of a new genre; while 

others believe that sound should evoke an appropriate visual image so that 

visual impressions merge with sound ones. Today, graphic poetry is quite 

common and widespread, and, at the same time, a very specific literary phe-

nomenon, it is a form that combines poetry and graphics and is a poem that 

is made in a certain geometric shape or the form of a silhouette of a particu-

lar object, drawing, etc. Such poetry conveys additional meaning through 

the visual component. Through the form of the poem, one can assume what 

is being spoken about without reading it. Sometimes the form of the poem 

can be a kind of a spoiler, i. e. premature disclosure of the important plot 

information, or other interesting options. J. Balan3 believes that one picture-

poem can say more than a thousand words. Such rhizomatic writing in-

cludes a horizontal and vertical parasemantic interrelationship of syntagmas, 

the lines of which visually form a certain geometric shape or object – a star, 

a cross, a cone, a rhombus, a pyramid, a triangle, etc. But A. Zhovtis4 noted 

that certain graphic techniques can be positive only in those cases when 

they help to intone the text, help to perceive the content of the poem, and do 

not complicate reading and penetrating its essence. When the visual compo-

nent begins to predominate, the poem begins to collapse. 

So, let us take a journey into the diversity of graphic poetry. We are 

going to consider some of its poly variety. The segment of visual poems 

occurs as an interspersed with prose works. These are found in the work “La 

vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel” by the French 

writer François Rabelais. There are two such poems in the novel: one in the 

 
2 Soroka M.,  Visual poetry in modern Ukrainian literature, “Word and time”, 1994, 

4-5, p. 71. 
3 Balan J., Cantextualities: because one picture-poem can say more than a thousand 

words, “Open Letter”, 1999, 6, p. 7. 
4 Zhovtis A., Poems that you read, “Literary studies”, 1982, 4, p. 120. 
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shape of a bottle and the other is in the shape of a glass. These author’s po-

ems are created with clear irony, fiction, and signs of game.  

 
L. Carrol’s Poem “The Mouse’s Tail” 
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Oxford mathematician and writer Lewis Carroll introduces into his 

prose fairy tale “Alice’s Adventures in Wonderland”5 a poem in the shape 

of a mouse tail. The English poet Alfred Tennyson once told Lewis Carroll 

that he composed a poem about fairies in his dream. The poem began with 

long lines, which gradually shortened. The last fifty-sixty lines were two-

syllable. It is believed that the idea of the Mouse’s tale arose, perhaps, under 

the influence of this conversation. As for the content itself, which the author 

presented in the form of a tail, it is the Mouse’s tale, which echoes the trial, 

which is described in chapters XI and XII of the book. The motive “We 

must have the trial for really this morning I’ve nothing to do and the words 

I’ll be judge, I'll be jury” illustrate the violation in the proceedings and the 

lawlessness of those who were destined to appear in court, where everything 

had already been decided and no reasonable arguments were taken into ac-

count. 

Such a figurative solution is provocative to the previously depicted 

in the form of geometric shapes, crosses, which at that time reflected the 

essence and theme of the work. L. Carroll’s poem presupposes a subtext, a 

hidden meaning, a metaphor, which affects not only the text as a combina-

tion of words united by the idea but also the text as a graphic holistic image. 

This fragment of the work is visualized in a slightly different way in 

Chinese due to the rules of reading hieroglyphs. Hieroglyphs are read, tradi-

tionally for Chinese writing, from top to bottom, and columns are read from 

right to left. This gives the mouse’s tail a completely different direction. 

This gives the Mouse’s tail a completely different direction.  

 
L. Carroll’s Poem “The Mouse’s Tail” in Chinese 

 
 

 
5 Carroll L., Alice's Adventures Wonderland, 1910, p. 39. 
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Visual poetry was and is relevant in Russia. It is associated with the 

names of such poets as V. Kamenskii, V. Khlebnikov, V. Briusov, I. Teren-

tiev, and others. Most artists sought ways of verbal-graphical expression. 

For instance, let us analyze the poem “Pyramid” by G. Derzhavin: 

 

 
G. Derzhavin’s Poem “Pyramid”6 

 

            Зрю, 

             Зарю, 

             Лучами, 

               Как свещами, 

                  Во мраке блестящу, 

                       В восторг все души приводящу. 

                 Но что? – от солнца ль в ней толь милое блистанье? 

                   Нет! – Пирамида – дел благих воспоминанье. 

 

 

Analyzing the graphic form of the poem, it should be noted that the 

drawn words, word phrases, and phrases are a geometric figure – a truncat-

ed pyramid (more like a pagoda). The poem implements a mixed functional 

type of poetic graphics, which combines visual – the drawing-figure of the 

pyramid and constructive – the direct connection of the drawing with the 

content of the poem. 

Visual poetry has become an integral part of world culture. In liter-

ary studies, the problem of various aspects of visual poetry in their research 

was applied by both foreign and domestic scholars: J. Balan, K. Denker, 

R. Kostelianets, A. Moisiienko, F. Mon, T. Nazarenko, I. Prushkovska, L. 

Pro-khorova, M. Solt, M. Soroka, and others. 

 

The Ukrainian researcher I. Prushkovska7 considered Turkish visual 

poetry in historical and modern sections, analyzed the ways of development 

of Turkish figurative poetry. She paid attention to the creative work of the 

modern Turkish poet Yu. Bal, who wrote about two hundred visual poems. 

His poetic works are distinguished not only by special, visually noticeable 

forms but also by the content and readability. In them, human feelings are 

reflected succinctly, in simple language, which fills the form of the work 

itself and visualizes its deep meaning. Yu. Ball wrote his first figured poem 

 
6 Derzhavin G., Anacreontic songs, “Science”, 1987, p. 81. 
7 Prushkovska I., Turkish visual poetry: history and modernity, “Current issues of the 

humanities”, 2019, 25, p. 120. 
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“Müberra” in 2009 in the form of two mirrored triangular columns formed 

from the identical verbal lines, the first sentence of the first column is the 

last of the second: 

 
 

Yu. Ball’s Poem “Müberra” 

 
 

 

The vast majority of Yu. Bal’s poems, according to the author, are 

not white poems. The rhyme and melody of his works create a unique im-

pression of reading and once again convince us of the great talent of the au-

thor to visualize them. 

The modern Russian poetess, T. Mankova8, with her own poems 

“Sunset on the Shore”, “Candle”, “Sails”, “Assol” shows how dynamically 

develops figurative poetry. Her poem “OsTRIe” (“Spike”) is not just  

a drawn triangle, it is a suggestive graphic-verbal work, where words are 

inseparable from the form – the drawing. Each word in combination with 

other words carries a deep semantic load: 

 

 

 

 
8 Mankova T., Poems, “Others”, 2008, 1, p. 2. 
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T. Mankova’s Poem “OsTRIe” 

 

 

 
 

 

One more interesting form of visualization is a tautogram – a poem, 

all the lines of which begin with the same letter. Historically, tautograms 

had mostly poetic forms. The tautograms can be found in the works by 

O. Sofienko9. The example is the poem “Autumn Easter Egg”, where the 

author depicts his poem in the shape of an Easter egg: 

 

 

 

 

 
9 Sofienko O., Singing blood: poetry, Cherkasy, “Vertical”, 2013, p. 152. 
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O. Sofienko’s Poem “Autumn Easter Egg” 

 

 

око 

оковите 

огнем оповите 

осонцює оранжереї 

огратованих оркестрів 

отам отам олтарів окрай 

окастої Осені око осіянне 

олюднює оскарження обнов 

оподаль офір оскаржує оповіді 

оповіді окривавлених оновлень 

о обітнице опріснених ойкумен 

о Оранто оспіваних освячень 

ось осамітнена омега омег 

омиває оранжереї окраїн 

отак олюднюються отак 

оркестри охоронні 

о Осені Осені 

осіянне 

око 

 
 

 

 

It should be noted another type of a figured poem – a rhopalique 

poem. The specificity of the artistic text in the form of a rhopalique is based 

on the consistent addition of one word (syllable) in each subsequent frag-

ment. In this form the poem “Forest Leden (Rhopalique of Rhopaliques)” 

by the modern Russian poetess, T. Bonch-Osmolovskaia10, is written: 

 

 

 

 

 

 
10 Bonch-Osmolovskaya T., Fractal poems. Bulletin of contemporary, 2016, URL: 

cirkolimp-tv.ru/articles/667/fraktalnye-stikhotvoreniya. 

 



N. Liashov, Visual Poetry as a Component of World… 

 

25 

T. Bonch-Osmolovskaia’s Poem “Forest Leden (Rhopalique of Rhopaliques)” 

 
«Я 

Я – за! 
Я за ней. 

Я за ней хожу. 

Я за ней хожу лесом. 

Я за ней хожу лесом, кругом. 
Я за ней хожу лесом. Кругом деревья. 

Я за ней хожу лесом. Кругом деревья зеленеют. 

Я за ней хожу лесом. Кругом деревья зеленеют, красуются. 

Я за ней хожу лесом. Кругом деревья зеленеют, красуются, расцветают. 
Я за ней хожу лесом. Кругом деревья зеленеют. Красуются, расцветают подснежники. 

Я за ней хожу лесом. Кругом деревья зеленеют. Красуются, расцветают подснежники 

                                                                                                                     благоухающие…». 

 

 

Many international conferences have also been devoted to visual 

poetry at various times. In particular, in 1997, the University of Alberta 

(Edmonton, Canada) hosted the international conference on visual poetry 

“Eye Rhymes”, which was attended by more than 50 people from 12 coun-

tries. The Ukrainian delegation was represented by M. Miroshnychenko, 

M. Korol, I. Luchuk, V. Trubai, M. Soroka, and some others.  

The diversity of strategies for visualization of literary works in 

world literature was discussed by scholars from many countries in July 

2018, in Stockholm at the international conference. Among the other im-

portant issues, the participants noted the most popular forms of visual litera-

ture: palindrome, anagram, anacyclical verses, lipogram, cento, rhopalique 

verses, etc. The result of such conferences is that visual poetry should per-

form high aesthetic functions and combine graphic and verbal possibilities 

of discourse, but at the same time, the verbal basis, not graphics or painting, 

should prevail. The visual series should emphasize the importance, meaning 

of words, strengthen its suggestion. 

In our opinion, the mathematical structural level of the poems is an 

interesting visual impulse. The Danish poetess Inger Christensen is called a 

poet-mathematician to a greater extent due to her collections “Det” (“This”) 

(1969), “Alfabet” (1981) and “Sommerfugledalen” (“Valley of Butterflies”) 

(1991), which poetic systems are close to different mathematical construc-

tions. In the collection “Alphabet” the author presents the process of using 

numbers as a poetic strategy. The American poet, R. Silliman, also intro-

duces his own literary and mathematical traditions. His poem “Ketjak” is 

written in accordance with the principles of the Fibonacci number sequence. 

As a result of this sequence, the number of sentences in each paragraph is 
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equal to the number of sentences in the previous two. For clarity, here are  

a few paragraphs. 

 

 “Revolving door.  

Revolving door. A sequence of objects which to him appears to be  

a caravan of fellaheen, a circus, begins a slow migration to the right vanish-

ing point on the horizon line.  

Revolving door. Fountains of the financial district. Houseboats 

beached at the point of low tide, only to float again when the sunset is re-

flected in the water. A sequence of objects which to him appears to be a 

caravan of fellaheen, a circus, camels pulling wagons of bear cages, tamed 

ostriches in toy hats, begins a slow migration to the right vanishing point on 

the horizon line”11. 

 

The functioning of the mathematical component is seen in M. M. 

Miroshnychenko’s poem “Kyiv in the Evening”, in each word of which 

there is a number 100: 

 

                             100жарів нами100 

                             Чи100, гу100 

                             Тлу100, промени100, 

                             Про100рово на100яне мі100. 

 

One more “type” of visualization is rejecting punctuation. The po-

ets-visualists of the second half of the 20th – the beginning of the 21st centu-

ry develop a fundamentally different understanding of language and visual 

image as a means of transmitting a poetic message. With a visual load, the 

new method, even without punctuation and syntactic norms, is quite capable 

of transmitting a lyrical message, of course, provided that the nature of lyri-

cism itself and the means of its reproduction change. The lack of syntactic 

connections and the destruction of the word are compensated with the visual 

qualities of the texts, which act as content-forming components. But even 

Apollinaire’s poems were written this way. The poem “Farewell” 

(“L’Adieu”) can be served as a good example: 

 

                              J’ai cueilli ce brin de bruyère 

                              L’automne est morte souviens-t’en 

                              Nous ne nous verrons plus sur terre 

                              Odeur du temps brin de bruyère. 

 
11 Silliman R., Ketjak, University of California Press, 1974, p. 3. 
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It is believed that in this form the poem acquires a new character, 

color. The poet forces us to a new type of reading. When the reader is not 

warned by a full point, comma or other sign, he/she can read differently, 

with different accentuation, rhetoric, meaning. Such poems seem to be 

composed of equal sides that are united into one whole. It should be under-

lined that the elements of such visual poetry are used by many modern po-

ets, thus emphasizing a certain pattern of reading a poetic text. The author 

gets the opportunity to manipulate its parallel meanings. 

Calligrams are another step towards the synthesis of different arts, 

where a raging creative fusion of poetry and painting takes place. The works 

by A. Mamukashvili, who transforms Georgian letters, words, and poems 

into graphic drawings, human figures, architectural forms, and various 

compositions, became a union of poetry, graphics, and painting. His pat-

terns are arranged in the lines; the outlines of the letters take the form of a 

specific image. When one reads his poems, one admires unusual drawings at 

the same time. The flexibility and originality of the Georgian font 

“Mkhedruli” make for the original drawing technique. For example, the Ca-

thedral “Svetitskhoveli” painted by him contains the verses by four Geor-

gian poets dedicated to this temple. It should be noted that 

A. Mamukashvili’s Calligrams are kept in private collections in Italy, 

France, the United States, and his works have been exhibited in Cairo, Abu 

Dhabi, Alexandria. 

Modern visual poetry impresses with new and new unusual forms that make 

it possible to realize it. Thus, in 2003, the Greek poet, K. Triandafillu, creat-

ed a poem-sculpture “Electric Poem: Clock with Minute Hands from 

Words”. This work-sculpture is a dial with words-hands that conduct cur-

rent. 

 

 

 Conclusions 

It should be noted that a distinctive feature of visual poetry is the 

mandatory presence in the poem of visual and verbal components that rep-

resent a complex functional-textual system. The appearance of the text, as a 

rule, carries an additional semantic load, which is incorporated into the gen-

eral content of the poem. When combining the spatial elements of visualiza-

tion with a poetic text in the poem there appear parallel meanings that have 

a special impact on the reader. 
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Abstract  

The study analyzes Ukrainian-language publications in postwar Europe and 

Australia. The authors compare the printed word of Germany, Austria and Australia, 

highlight the genre and stylistic features of works published outside of Ukraine. 

Ukrainian-language publications in exile are a kind of discourse, because the pages 

of magazines, newspapers, almanacs solved the problems of the conflict of literary 

tradition and modernism as one of the most relevant in modern literary criticism. 

Keywords: MUR (Art Ukrainian Movement), emigration, publications, magazine, 

almanac, monthly magazine. 

 

Streszczenie  

Studium przedstawia analizę publikacji ukraińskojęzycznych, powstałych w Europie 

oraz Australii w okresie powojennym. Autorki porównują wydawnictwa drukowane w 

Niemczech, Austrii oraz Australii, uwypuklając gatunek oraz cechy stylistyczne prac 

opublikowanych na emigracji. Ukraińskojęzyczne publikacje na emigracji są swego 

rodzaju dyskursem ze względu na to, iż magazyny, gazety i almanachy rozwiązały 

problem konfliktu tradycji literackiej z modernizmem jako jeden z najaktualniejszych 

we współczesnej krytyce literackiej. 

Słowa kluczowe: MUR (Ukraiński Ruch Sztuki), emigracja, publikacje, magazyn, 

almanach, miesięcznik 

 

 

Introduction  

After the Second World War, fate threw millions of Ukrainian 

emigrants into a foreign world. A large number of refugees of Ukrainian 

origin have spent several years in specially designated IDP camps located in 

Europe. Despite the relatively short time and unfavorable living conditions, 

these camps became centers of socio-political and spiritual-cultural activity of 

emigrants, ie specific societies, each with its own internal structure and 

special nature of relations, which grew into the organization MUR (Art 

Ukrainian Movement). The camp social structure differed from the existing 
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one in Ukraine, because the percentage of creative intelligentsia (writers, 

artists, journalists) was higher than in the pre-war society in the homeland. 

Mass emigration to Australia began in the late 1940s, and reached its peak in 

1949, from Germany. Among the Ukrainian refugees were representatives of 

all classes and strata of Ukrainian society. This led to the natural appearance 

of a number of Ukrainian-language publications in exile. 

Information about periodicals or books in postwar Europe was 

systematized in the Western diaspora by Hryhoriy Hrabovych in the article 

«In Search of Great Literature» [1], and in Ukraine a serious scientific study is 

the work of Solomiya Pavlychko with an analysis of many aspects of 

psychological, cultural and spiritual existence. abroad, with an attempt to 

characterize the military wave of Ukrainian emigration in full [2]. Ukrainian-

language publications in Australia have been thoroughly analyzed by Vera 

Prosalova [3], [5]. 

The aim of the study is to review Ukrainian-language publications in 

exile, particularly in post-war Europe and Australia. 

 

Own research  

Dozens of magazines, newspapers, and almanacs appeared in postwar 

Europe. Thus, each camp and each organization had at least one publication, 

or even more. Among the first newspapers and magazines of post-war 

emigration are: «Zagrava» (Augsburg), «Arka», «Ridne slovo», «Ukrainska 

tribuna» (Munich), «Ukrainske visti» (Ulm), «Nedilu» (Augsburg), «Literary-

Scientific Bulletin» (Haydenova), «Chas» (Furst), «Zveno» (Innsbruck), 

«Timpani» (Salzburg). 

But the publishing activity of MUR began with the publication of 

«Collections of Literary and Artistic Problems of MUR» (1946 – 1948), 

which published materials of theoretical conferences and congresses of the 

group. The collections interested the intelligent reader for whom they were 

originally intended, so the first two collections were published in a fairly large 

circulation, and the third was already published. Also in 1946, the world saw 

the only «Almanac MUR», whose editor-in-chief was Boris Podolyak. The 

first almanac was devoted mainly to writers of the romantic and expressionist 

trends. Unfortunately, the almanac was «full of typographical errors» due to 

the negligence of the publishing house, and that is why, according to Sherekh, 

it reduced its total cost. But the publication did its job, because the discussion 

caused by the works contained in it, grew from literary to journalistic and 

«had far-reaching consequences in the socio-political life of emigration»  

[4, p. 208]. Non-traditionalism in the MUR was introduced as an awareness of 

the problem of individual self-preservation in the conditions of the emigration 

and the continuation of a nationwide liberation struggle outside of the en-
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slaved Ukraine. The combination of individual and creative and national was 

the basis of pathos in the poetry of this direction. The concept of «great litera-

ture», determining the true value of not only the Ukrainian but also world lit-

erary process, became the creative and intellectual dominant of the period of 

post-war emigration. Due to the fact that understanding the ways and methods 

of achieving this high goal in different emigrant literary «groups» was not the 

same, the question of «how and what to write» has become the cause of con-

troversy among Ukrainian writers throughout the life of the MUR. The debate 

surrounding the interpretation of the concept of «great literature» revealed 

differences in the sense of European orientation. On the one hand, European 

modernism as a «sick culture» was not fundamentally accepted (orientation 

towards Europe, according to I. Bagryany, is a disease, the need for which is 

only «blind and lost»), and literature as a private matter, created not in the 

interests of a nation proclaimed a crime. It is logical that the slogan «art for 

art» was rejected by the supporters of the concept of «great literature», instead 

a militant strategy of the offensive front was made for the self-affirmation of 

the Ukrainian people. I. Bagryanyi formulates very clearly that ideologically 

means «great literature»: this literature is national in spirit, that is, imbued 

with great Ukrainian ideology, optimistic, cheerful, self-affirming. In the ar-

tistic plan, traditionalists offer a «great style» the «national realism»  (I. Bag-

ryany), and a thorough assimilation of the most important works of world lit-

erature, whose philosophical and ideological basis must stimulate Ukrainian 

literature, reveal the spirit of their people (O. Hritsay). Consequently, the arti-

cles and performances of I. Bagryany, U. Samchuk, O. Hrytsay ideologically 

outlined the great literature as being engaged in nation-building. 

The most notable of a number of literary publications of the Ukrainian 

Art Movement was the «Arka» magazine, which was published in Munich in 

1947–1948. The first issue of «Arka», as a supplement to the nationalist 

newspaper Ukrainska Tribuna, appeared in July 1947. «Arka» became the 

first month of literature, art, and criticism in postwar emigration, and it was 

the first at that time. «Arka» literary magazine outside Ukraine. The number 

of pages of the « Arka» gradually increased from 32 (first number) to 64 (in 

мay 1948). The magazine was distributed in the camps of Ukrainian emigra-

tion. The editorial board, which included V. Domontovych, Yuriy Kosach, 

Bohdan Nyzhankivsky, Zenon Tarnavsky, and Yuri Sherekh, was located in 

the Bavarian capital, Munich. The design, which was carried out by the fa-

mous artist Yakiv Hnizdovsky, highlighted the direction of the magazine. The 

«Arka», which was published in collaboration with the MUR Publishing 

Commission, regularly provided a chronicle of the congresses and confer-

ences of this literary group. The monthly became a kind of chronicle of the 
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Ukrainian Art Movement, the largest literary organization in Ukraine at the 

time. 

All genres of literature were presented on the pages of the publication. 

Selections of poems by Mykhailo Orest, Ostap Tarnavsky, Vasyl Barka, 

Oleksa Veretenchenko, Yar Slavutych, Andriy Garasevych, Leonid Poltava, 

Petro Karpenko-Krynytsia, Yevhen Malanyuk, and Volodymyr Svidzynsky 

were published in the «Arka». But the magazine was dominated by prose, pre-

sented by the works of Yuri Kosach, V. Domontovych, Igor Kostetsky, Dokia 

Humenna, Bohdan Nyzhankivsky, Todos Osmachka, Yuriy Klen, Ulas Sam-

chuk. Literary works by Yuri Sherekh, Igor Kostetsky, Yuriy Kosach, histori-

cal works by Dmytro Doroshenko and Oleksandr Ogloblin were published on 

the pages of the «Arka», and reviews and responses to Ukrainian publications 

that appeared in Germany at the time were systematically published. Unlike 

previous magazines, the monthly had its own «illustrative tab», in which re-

productions of works by Ukrainian artists who were in exile (Oksana 

Lyaturynska, M. Dmytrenko, Halyna Mazepa, O. Bulavytsky) were published 

from issue to issue, as well as works by masters of the world. art (P. Picasso, 

Vincent van Gogh, Manet, Matisse, Rodеn, Mayol, drawings by El Greco, 

Peter Brueghel Sr., P. Gauguin, reproductions of works from the collection of 

the Vienna State Museum). German artists also collaborated with «Arka». 

The magazine became a kind of highly artistic arch, through which 

Ukrainian literature was to enter the literature of the world, modernizing the 

literary tradition and creating a new canon. But, unfortunately, the magazine 

«Arka» due to the currency reform, which was carried out in Germany in June 

1948, on the 5th (11) number ceased to exist. 

In post-war Austria, the Ukrainian printed word was concentrated in 

four cities: Salzburg, Innsbruck, Graz, and Landeck. Vienna at that time was 

in the center of the Soviet occupation zone and was virtually isolated and pas-

sive. Compared to Germany, Ukrainian periodicals in Austria were more bal-

anced and calm. This was explained, first of all, by foreign policy reasons, so 

the type of literary and scientific periodicals prevailed in Austria, which was a 

consequence of the concentration of a large part of the Ukrainian creative in-

telligentsia in Salzburg. 

A kind of continuation of the literary tradition is the literary-artistic and 

popular science magazine «Lytavry». The editorial board was headed by 

Yuriy Klen, and the editorial board included Yuriy Lavrinenko, Borys 

Oleksandriv, Ivan Koshelivets, and Bohdan Romanenchuk. The first issue was 

published in аpril 1947. 

Positive stimuli for the appearance of periodicals in Australia were the 

great interest in literary, artistic and scientific topics as a manifestation of the 

continuation of traditions derived from their native lands, and as a conse-
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quence of awareness of the main task of each emigration. This publishing top-

ic covered almost 1/5 of the periodical. 

The student printed word in post-war Europe continued the traditions 

established in the 19th century by the Sich society. Thus, the «Student In-

formant» and the «Student» appeared in Germany. And in 1946 the Central 

Emigration Union of Ukrainian Students began to publish three bodies: «Bul-

letin» (Innsbruck), «Link» (Innsbruck – Munich), «Student Way» (Innsbruck 

– Munich). The magazines are designed for emigrant students, trying to be 

independent of politics, contributed to the development of a broad worldview, 

strong moral principles, general education. 

Publishing in Australia began with the publication of the first Ukrainian 

magazine, which was published on July 10, 1949 in Berry – «Free Thought». 

The founder and owner of the publication is a journalist, public figure Vo-

lodymyr Shumsky, who was its editor for over 40 years. In мay 1949, the first 

meeting of the editorial board took place: V. Shumsky (licensee and editor-in-

chief with editorials), Orest Pitlyar (reviews of the week), Alexander Seversky 

(review of events in Australia), Bohdan Podolyanko (announcements and en-

tertainment materials). English-language articles were provided by the 

Ukrainian Congressional Committee in America and political organizations in 

Germany. A significant event in the second half of 1949 was the arrival in 

Australia of the eminent scientist Eugene Pelensky and writer Irina Pelen-

skaya. Mr. Eugene became co-editor of the newspaper, wrote a program arti-

cle «Our Goal», founded NTSh in Australia, was a co-founder of the public 

center «Union of Ukrainians of Australia», became the first chairman of the 

newly formed «Ukrainian community» in Sydney. Iryna Pelenska founded the 

Union of Ukrainian Women of Australia and ran a monthly women's page in 

Free Thought. As the Pelenskys did not have an apartment, Mr. Shumsky 

rented an editorial office on Maclay Street, and E. Pelensky himself was re-

leased from the Labor government by two years' contract work. Volodymyr 

Shumsky edited the newspaper until 1989, publishing 2,500 issues. As a rule, 

the magazine was published weekly. Beginning in 1989, part of the circula-

tion was sent to Ukraine. Since 1990, the magazine was headed by 

V. Shumsky's son Marko. E. Garan, R. Dragan, E.-Yu. Pelensky, 

I. Pelenskaya, J. Maslyak. 

Founded in 1960, the Ukrainian Catholic newspaper «Church and Life» 

in Australia is still published today. This edition of the Apostolic Exarchate 

for Ukrainians was established as a church-religious monthly magazine. And 

since 1968 it has become a newspaper. Articles on religious, educational and 

social topics are published on the pages of the publication. Starting from Jan-

uary 2014, the monthly is published in Ukrainian (20 pages) and English (16 

pages). The current editors are S. Kohut and B. Rudnytsky. 
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Also in 1957–1985, the biweekly «Ukrainian in Australia» was pub-

lished in Melbourne. The editors of this publication at different times were: 

Kost Himmelreich, Boris Ignatov and Bogdan Shemet. The magazine mainly 

consisted of articles and reprints from various publications. Almost every 

year, the publishing house organized evenings for its readers, at which they 

chose the «Queen of the Press». And in 1959 a cultural and artistic evening 

dedicated to the memory of Hetman Ivan Mazepa took place. Ivan Brozny-

tsky, Pylyp Vakulenko, Stepan Vanchytsky, Hryhoriy Vyshnevy, Lidia 

Gaevska-Denes, M. Glukhovera, Pylyp Green, P. Hrudka, R. Gizhovsky, Ma-

ria Deiko, Yevhenia Dubiv, I. Pavlo worked in the magazine at different 

times. I. Dubrovsky, O. Yeremienko, Borys Ignativ, V. Kandybko, 

V. Kaspenkovych, O. Kovalenko, Hryhoriy Kozak, Halyna Korin, P. Korin, 

G. Kuzmenko, Teodosii Lyakhovych, Valerian Mykhailiv, Marko Mishalov, 

Vasyl Onufrienko, L. Pelekh , O. Piven, O. Pidhorodetsky, Fr. Nikodim 

Plichkovsky, Stepan Radio, I. Ruban, Vasyl Shevchenko, E. Shvedchenko, 

M. Tsyurak. The newspaper was illustrated by Maksym Okopny, and the pho-

tojournalist was Ivan Sviatkivsky. 

In 1968, Myroslav Shegedyn and Petro Soroka founded the «Our 

Front» magazine in Australia, entitled «The ABN Information Leaflet» (Anti-

Bolshevik People's Bloc, an association of political organizations). This is the 

official publication of the Ukrainian Anti-Bolshevik League (since 1974 – the 

League of Liberation of Ukraine in Australia). Along with the socio-political 

issues, the pages of the magazine provided information about the work of the 

ABN. About 70 issues were published in 1968–1983. 

The most notable of a number of literary publications was the illustrat-

ed Ukrainian-language almanac of the Ukrainian diaspora in Australia edited 

by Dmytro Nitchenko (Chub) – «New Horizon», published by «Lastivka» 

(Melbourne – author) in 1954. Moreover, his Ukrainians were ahead of the 

USА and Canadian diaspora, as the first collection of the «Slovo» Association 

of Ukrainian Writers was published only six years later, and the Canadian col-

lection «Northern Lights» was published ten years later. The «New Horizon» 

is a chronicle of Ukrainian cultural life in Australia. The Almanac testified 

that the Ukrainian diaspora has not only 15 reliable authors, but also its fine 

artists, artists, singers, and dance groups. This edition became a kind of highly 

artistic arch, through which Ukrainian literature was to enter the literature of 

the world, modernizing the literary tradition and creating a new canon. 

Each of the 12 issues of the almanac was dedicated to anniversaries re-

lated to the cultural life of the Ukrainian diaspora in Australia. The number of 

pages gradually increased: from 127 pages (first edition – author) to 320 and 

more. The design by Philip Vakulenko, Vasyl Tsybulsky and Lyuba Kyrylen-

ko highlighted the direction of the almanac. All genres of literature were pre-
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sented on the pages of the publication. Zoya Kohut, Bozhena Kovalenko, 

Halyna Chornobytska, Lidia Daleka, Bozhena Sirko, Klavdiya Roshko, Klav-

dia Folts, Lesya Boguslavets (Tkach), Lyuba Kyrylenko, Volodymyr Rus-

alsky, Mykola Lazorsky, Yaroslav Nyslyanko, Dmytro Nytchenco, Yevhen 

Haran, Yevhen Zoze, S. Shvedchenko, Pylyp Vakulenko, Nevan Hrushetsky, 

Yaroslav Lishchynsky, Kost Himmelreich, Mykhailo Pidriz, Orest Barchyn-

sky, Bohdan Podolyanko, Kuzma Kazdoba, Vasyl Sokil, Stepan Hvylia, Hry-

horiy Vyshlivyn, Olga Hyshnyvy, Olha Petro Kravchenko, Stepan Khvylia, 

Pavlo Dubiv, Maria Deiko, Marko Pavlyshyn, Vasyl Tsybulsky, Pavlo Oli-

ynyk, Leonid Denysenko, Mykhailo Sadovsky and others. 

Dmytro Nytchenko under the pseudonym Dmytro Chub wrote and pub-

lished his stories, poems, essays about travel, and under another pseudonym – 

Ostap Zirchasty – published his humoresques. His works describe the nature 

of Australia and the lives of compatriots abandoned to this continent. Poet 

Kohut Zoya began publishing in the mid-60's, organized evenings of humor 

and satire. In the work of Bozhena Kovalenko – writer, journalist, poet, teach-

er, public figure – lyricism prevailed. In 1983 her collection «Homin Dnipra» 

was published, some poems from which Ukrainian composers of Australia put 

to notes. Lydia Daleka wrote for and about children, publishing her works 

under the pseudonym Olena Chornobryvets. The daughter of the writer and 

publisher Dmytro Nytchenko, Lesya Boguslavets, published her humoresques 

and reports not only on the pages of the «New Horizon», but also in the mag-

azines «New Days» (Canada – aut.), «Berezil», «Dzvin» (Ukraine – aut.), the 

newspaper «Free Thought» (Australia – aut.). Vladimir Rusalsky also pub-

lished his short stories and short stories in Australia, Canada, and Germany. 

Arriving in Australia, Mykola Lazorsky wrote articles for the «New Horizon» 

and worked on the historical novels Hetman Kirill Rozumovsky, «Steppe 

Flower», and «Patriot». In addition, the pages of the almanac contained his 

geographical works: «In the bowels of the earth», «Seas and Oceans», «Geo-

graphical Etudes» and more. Vasyl Onufrienko's comedy «Overseas Guests», 

first published in the almanac «New Horizon», was performed twice in Ade-

laide (1965) and three times in Sydney (1967–1968) on Ukrainian stages. And 

Pavlo Dubiv wrote poetry, poems, articles on literary and artistic topics, re-

views. As for Hryhoriy Vyshnevy, along with poetic and prose works, his sci-

entific works on linguistics and translations of Alain Marshall, Early Wilson, 

Henry Tingley and other authors were published in the almanac. Stepan Radi-

on is the author of essays, directories, articles, reviews about the public life of 

the Ukrainian diaspora in Australia. Readers of Maria Deiko, authors of plays 

for children and youth, were used not only in Ukrainian schools in Australia, 

but also abroad. Marko Pavlyshyn researched contemporary Ukrainian litera-

ture in critical articles and translated works by Ukrainian writers into English. 
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In each issue, in the section «To the reader» or «Afterword», the editors 

of the almanac traced the stages and forms of the cultural adaptation of 

Ukrainian emigrants, analyzed the problems of Ukrainians entering Australian 

society, highlighted the mechanisms of intergenerational transmission of 

Ukrainian culture, institutional and informal transmission. Ukrainianness, the 

current state of relations between the Ukrainian diaspora in Australia and 

Ukraine. 

 

Conclusions 

 As we can see, the development of Ukrainian periodicals in post-war 

Europe and Australia was quite rapid and somewhat unbalanced in terms of 

style and content. Thus, on the territory of post-war Europe and Australia, a 

whole group of prominent Ukrainian artists was formed, who published artis-

tic, journalistic, documentary and political works. These works reflected the 

true achievements of Ukrainian literature in exile. Although the publications 

did not last long, they made a very noticeable and significant contribution to 

the chronicle of Ukrainian literary life in exile. The Ukrainian printed word 

managed to combine literary tradition and modernism. 
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Abstract 

The article is briefly reporting on a very productive through the lens of the European 

Language Policy bilingual form of education that integrates the study of non-linguistic 

subjects and a foreign language – CLIL. CLIL, or content-and-language integrated 

learning, is a dual-focused educational approach in which a foreign language is used 

for the learning and teaching of content and language. Its importance in professional 

education at the tertiary level steadily grows together with academic and professional 

mobility as a pan-European reality. Firstly, the article observes the development of the-

oretical underpinnings of the CLIL approach, principles of teaching, and forms of CLIL 

implementation. Secondly, the historical developments of CLIL-type practice in Ukraine 

in the second half of the 20th century are overviewed. Finally, models of CLIL employed 

in the Lviv Institute of Economics and Tourism are described: 1) inviting foreign teachers, 

who are native-speakers of the language of instruction, to deliver lectures and practical 

classes in content subjects; 2) providing curriculum courses in a foreign language; 3) 

occasional integrated classes in content subjects led in collaboration of both subject and 

language teachers (English, German, Polish).  

Keywords: CLIL, content subjects, foreign language, integration, professional training, 

tourism industry. 

 

Streszczenie 

Artykuł zwięźle przedstawia – przez pryzmat Europejskiej Polityki Językowej –  produk-

tywną, dwujęzyczną formę edukacji, która łączy naukę przedmiotów pozajęzykowych  

i języka obcego – CLIL. CLIL (content-and-language integrated learning), czyli zin-

tegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe jest podejściem edukacyjnym, 

ukierunkowanym na podwójny cel, w którym język obcy jest używany do uczenia się  

i nauczania treści i języka. Jego znaczenie w kształceniu zawodowym na poziomie 

wyższym stale rośnie wraz z mobilnością akademicką i zawodową jako ogólnoeurope-

jską rzeczywistością. Po pierwsze, artykuł przedstawia rozwój teoretycznych podstaw 

podejścia CLIL, zasad nauczania i form realizacji CLIL. Po drugie, dokonano prze-

glądu historycznego rozwoju praktyk typu CLIL na Ukrainie w drugiej połowie XX 

wieku. Na koniec opisano modele CLIL stosowane we Lwowskim Instytucie Ekonomii 

i Turystyki: 1) pobyty zagranicznych nauczycieli, którzy są native speakerami języka 

wykładowego, do prowadzenia wykładów i zajęć praktycznych z przedmiotów meryto-

rycznych; 2) prowadzenie zajęć programowych w języku obcym; 3) doraźne zajęcia 
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zintegrowane z przedmiotów merytorycznych, prowadzone we współpracy lektorów 

przedmiotu i języków obcych (język angielski, język niemiecki, język polski). 

Słowa kluczowe: CLIL, przedmioty nauczania akademickiego, język obcy, integracja, 

przygotowanie zawodowe, przemysł turystyczny. 

 

 

Introduction  

 Integration of content and language aspects in one educational process is not 

a new idea. Teaching different academic subjects in a language other than the learn-

ers’ first language/mother-tongue started centuries ago (classical gymnasiums, first 

universities) and has received its second breath in the last decades in the form of 

such a dual-focused instructional approach as content-based language teaching 

(CBLT, this term is more often used by North American researchers) or content-

and-language-integrated learning (CLIL, more typical of the European educational 

area, the Ukainian equivalent of the term is ‘predmetno-movne integrovane nav- 

channia’).  

Traditionally, non-linguistic content subjects included in an academic cur-

riculum and a foreign language have been taught separately. Special educa-

tional methods and techniques applied, as well as aims of teaching, also dif-

fered. Consequently, educational process focused on definite subject matters, 

instructional principles, goals, and methodology. CLIL tends to join two sub-

jects in one – learning the content of a non-linguistic academic discipline 

through the medium of a foreign language – with a synergetic effect for both 

the special discipline and the language skills. That is, “in the teaching and learn-

ing process, there is a focus not only on content, and not only on language. Each 

is interwoven, even if the emphasis is greater on one or the other at a given 

time” (Coyle, Hood and Marsh, 2010). The synergetic effect is reached through 

stimulating cognitive processes in interdisciplinary setting, providing greater 

exposure to the foreign language, reinforcing multilingualism, strengthening 

communication skills, motivating learners through greater authenticity and 

practical application of their knowledge and skills. 

 

In the professional training of future employees in tourism industry, the 

integration of professional content subjects and foreign languages is particu-

larly desirable and beneficial, as this sphere of professional activity is becoming 

increasingly internationalized and demanding in terms of multilingual skills. 

Today, tourism involves the greatest flows of goods, services, and people on 

the surface of the earth, and it is, therefore, the most visible expression of glob-

alization of the modern world (Reisinger, 2009). Accordingly, communication 

in this sphere requires a command of foreign languages, which have become a 

widely recognized global means of mutual understanding. For students who are 

undergoing professional preparation for this sphere, it means acquiring deep 
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language habits and multilingual communicative skills. In addition, the current 

process of developing cross-border travel, both for personal, educational or 

business matters, intensifies interpersonal and intercultural communication, 

and consequently, increases the demand for understanding the local cultures, 

behaviour patterns, walks of life, events. In other words, modern employment 

in tourism industry presupposes multilingual and multicultural awareness as an 

important factor in professional competitiveness.  

In order to make language education for the hospitality industry more effec-

tive and relevant, it is not enough to conduct profession-focused foreign language 

training. Closer integration of curriculum subjects with professional content and 

language learning is required, as is available through the various forms of CLIL.  

 

Recent studies on the topic 

The basic principles of the integration of content and language learning are 

defined by such world known experts as Brinton, Snow, & Wesche (1989); 

Coyle (2007); Dalton-Puffer, 2007, 2013; Coyle, Hood, & Marsh (2010); Ce-

noz (2015). 

Raised as a research problem in the 1980s-1990s, CLIL became a topical 

point for European educational policymakers to consider on a wide scale in 

2005, at the European Conference on content and language integrated learning. 

In 2006, it received its first ‘European’ insight in the Eurydice (the information 

network on education in Europe) survey on Content and Language Integrated 

Learning (CLIL) at School in Europe in 2004/05 (Council of Europe, 2006). 

The survey contains details on how CLIL provision is organized, the target lan-

guages used, the subjects concerned in the curriculum, measures for the training 

of appropriate teachers, and a range of other operational factors reflected in a 

set of country reports which are then used to produce a European overview 

report. In 2007, the European Commission has placed promotion of CLIL 

within the priorities of the life-long language learning strategic area. In 2010, 

teacher competences for CLIL were proposed as a model for reflection in the 

form of the European Framework for CLIL Teacher Education (Martin et al., 

2011) which became a result of a CLIL curriculum development project (CLIL-

CD) financed by the Empowering Language Professionals Programme of the 

European Centre for Modern Languages (Graz, Austria).   

Although CLIL is increasingly used in European primary and secondary 

classrooms, its importance in vocational training or professional education at 

the tertiary level steadily grows together with academic and professional mo-

bility as a pan-European reality. In Ukraine, as some researchers admit, “despite 

the immense popularity of CLIL in the world, there are still few university pro-

grammes, which suggest teaching content subjects through the medium of a 

foreign language” (Leshchenko, Lavrysh and Halatsyn, 2018). CLIL as an 
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educational approach has not yet been institutionalized at the national level in 

this country. The purpose of acquiring communicative competence in a foreign 

language in relation to particular disciplines or occupations with focus on types 

of expression, vocabulary, standard and formal structures that will be used most 

of all in a specific field is reached mostly through the academic course of a 

foreign language for specific purposes. Because of absence of a unified lan-

guage-for-specific-purposes policy and diverse language syllabi, tertiary edu-

cational institutions develop their own language policy, within which CLIL is 

applied only partially and occasionally.  

At the same time, theoretical foundations and practical aspects of the inte-

gration of subject knowledge and foreign language learning have already become 

a research issue for Ukrainian scholars in the field of tertiary education. Thus, an 

expert in teaching foreign languages for specific purposes at non-linguistic edu-

cational institutions O.Tаrnopolsky (2011) radically differentiates three existing 

approaches – content-based instruction, CLIL, and foreign language immersion 

– as such that have both common features and distinctions.  O. Nozhovnik (2012) 

suggests ways of teaching a foreign language for professional use through the 

content of professional academic disciplines in specialty “International Econom-

ics”. Practical implementation of content and language integrated instruction in 

teaching professional subjects in specialty “Advertising and public relations” (in 

particular “Advertising copywriting”, “PR copywriting”, “Public service an-

nouncement”, “Theory of mass information”, “Communication strategies”) is ar-

gued by S. Vernyhora (2016). When comparing the situation with some neigh-

bouring European countries (Poland, Hungary, Slovakia), it should be noted that 

in these countries CLIL application is more oriented towards primary education, 

while CLIL developments in Ukraine are more focused on integrating language 

education and teaching professional subjects in higher educational institutions. 

With the view of the topicality of the above problem, this article aims at 

the following research task: to carry out pedagogical analysis of the theoretical 

framework of content-and-language integrated learning, historical prerequisites 

of its development in Ukraine, and prospects of implementation in professional 

pre-service training of specialists in tourism industry.     

 

Theoretical background 

Historically, CLIL is associated with bilingual education because it presup-

poses that students study certain subjects in another language than their mother 

tongue. Coyle (2007) states that it shares many common elements with content-

based instruction, immersion education and so on. That is why in the middle of 

1990s it was adopted by the European Network of Administrators, Researchers 

and Practitioners (EUROCLIC) as an umbrella term for educational approaches 

that combine content- and language-learning aims in the context of bilingual 



O. Misechko, Integration of Content and Language… 

 

41 

education, when an academic subject is taught and learned in a language other 

than one’s mother tongue, focusing on the content of the subject as well as on the 

language. Its widely recognized present definition is as follows: “CLIL is a dual-

focused educational approach in which an additional language is used for the 

learning and teaching of content and language” (Madrid and Pérez-Cañado, 

2012). Other terminology varieties are: immersion (Canada; Språkbad, Sweden), 

multilingual education (Latvia), integrated curriculum (Spain), languages across 

curriculum (Fremdsprache als Arbeitssprache, Austria), language-enriched in-

struction (Finland), EMI (English as a Medium of Instruction/‘vykladannya  

fakhovykh  dystsyplin anhliysʹkoyu movoyu’, Ukraine).     

 At the initial stage of its action plan, CLIL was signified as “the platform for 

an innovative methodological approach of far broader scope than language teach-

ing”, as its twofold aim was to develop equal in importance proficiency in both the 

non-language subject and the language of instruction from the perspective that the 

subject would be taught not in a foreign language, but with and through a foreign 

language (Council of Europe, 2006). Thus, it is advocated to be more than an ex-

perimental practice or trend in language teaching/learning. Resulting from modern 

demographic mobility and the real need for competence in more than one language, 

CLIL is referred to as a 'change agent’ (Wolff, 2012) able to innovate the system 

of language education and education in general and demanding theoretical ground-

ing as an educational philosophy, as well as institutionalized provision on a state 

level. 

As Coyle (2007) emphasises, CLIL relates to any foreign language as a lan-

guage of instruction, any age group, and any educational stage, inclusive of kin-

dergarten, institutions of compulsory education sector, vocational and profes-

sional learning. Still in 2012 Wolff stated that “almost all European countries 

have incorporated this approach into their school systems, some offer CLIL-type 

provision on a voluntary basis, others have made it an obligatory part of their 

education”. In practice, however, few EU countries have actually made signifi-

cant investments in CLIL implementation, teacher education or research, so that 

CLIL continues to be put into action in most cases through grassroots stakeholder 

practices (Hüttner, Dalton-Puffer and Smit, 2013; Van Kampen et al., 2017).  

 

There are also studies that point to some negative impact of CLIL on content 

subjects studies. For example, Lim Falk's (2008) investigation on CLIL in science 

classes in Swedish upper secondary schools suggested that CLIL students used 

less relevant subject-focused language in both speech and writing than their peers 

who studied the subject in Swedish as their native language. Similarly, responses 

to a questionnaire study conducted among English and geography teachers in Es-

tonia (Dvorjaninova, Alas 2018) reveal a reluctance to apply the approach in their 

own classrooms. The reason is the widespread belief that the approach benefits 
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the development of language skills rather than subject knowledge advancement, 

marginalising the latter and thus undermining the overall achievement of curric-

ular goals. 

 

As for CLIL teaching performance, a number of principles are recom-

mended:  

− the language of CLIL instruction is used for both learning and commu-

nication and is itself a subject of study, which determines the language 

aspects that need to be mastered  (e.g. Nozhovnik  2012);  

− active learning, not only in terms of teacher-student interaction but also 

student-student interaction through cooperative and collaborative work 

(e.g. Pavón Vázquez and Ellison 2013; Pavón Vázquez and Rubio 2010);  

− learner autonomy (e.g. Pavón Vázquez and Ellison 2013; Pavón Vázquez 

and Rubio 2010);  

− inquiry-based teaching, ‘learning by construction not learning by instruc-

tion’ (e.g. Wolff 2007);  

− increased motivation of students due to using authentic language in the 

real-life context and situations or in the sphere of their future professional 

activity, which helps students feel more independent and confident (e.g. 

Nozhovnik  2012); 

− the role of teachers as facilitators of learning, rather than knowledge do-

nors (e.g. Madrid and Pérez-Cañado 2012);  

− integration of language into the general educational curriculum (e.g. 

Nozhovnik  2012), collaboration amongst CLIL teachers and language 

colleagues to promote integration (e.g. Vázquez and Ellison 2013). 

 

The models regulating implementation of CLIL in educational institutions 

vary widely through the European educational area. For example, Clegg (2003), 

Met (1998), Massler, Stotz, and Queisser (2014) distinguish two types of CLIL, 

depending on the main academic focus: ‘content-led/driven’ (type A) and ‘lan-

guage-led/driven’ (type B). In type A, learning aims and assessment are con-

nected with the content of the academic subject, whilst the foreign language is 

used as a medium tool. Type B refers to the foreign language class that includes 

topics and content from other academic subjects. In this case, the learning aims 

and assessment focus on the foreign language. There is also a possibility of 

complete integration of content and language in type C model, which is referred 

to as a separate subject in the curriculum and a ‘rare phenomenon’ (Massler et 

al., 2014).  Some authors (Ball et al. 2015) use such descriptors as ‘hard’ and 

‘soft’ CLIL to distinguish between teaching a subject content in a foreign lan-

guage by subject teachers during the whole course (with language learning seen 

only as an additional bonus) and collaboration of subject and language teachers 
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while delivering the course (with emphasis on language development). Mean-

while, some researchers (Nikula, 2017; Van Kampen et al., 2017; Hüttner et al., 

2013) point out that the language-learning goals are the defining feature of 

CLIL in EU language policy papers. Dalton-Puffer et al. (2013) analyse imple-

mentation of CLIL in Austria as a form of extended language policy and its 

‘core aspect’, which relates language management, practice and stakeholders' 

beliefs.    

 

Coyle (2007) solves the dispute  from a ‘holistic’ perspective and suggests 

a conceptual 4Cs Framework for CLIL that integrates such key components as: 

Content (subject of the learning, themes, cross-curricular approach); Cognition 

(cognitive level of the learning, thinking strategies); Communication (language 

needed for students to understand the content, participate in the learning activ-

ities, and repeat their learning); and Culture (awareness of one’s own and other 

cultures, intercultural and subject-specific cultural understanding). She argues 

that it is through advances in knowledge, skills and understanding of the subject 

matter, involvement in cognitive processing of the subject matter, interaction 

on the subject matter in a communicative context, development of relevant in-

tercultural awareness that effective CLIL takes place in any model, at any level 

and any age. In addition, the 4Cs Framework asserts the synergistic effect of 

bilingual education through learning a subject for appropriate language use, on 

the one hand, and language use for effective learning, on the other. 

Leshchenko, Lavrysh and Halatsyn (2018) single out three stages of trans-

formation from discipline-based language teaching to dual-focused CLIL:  

1) “partial CLIL stage when the contact between the language and content 

is occasional and unsystematic (visiting expert lectures, participating in 

conferences) and there is no systematic collaboration between the lan-

guage and subject teachers”;  

2) “adjunct CLIL, or ESP teaching” characterized by using authentic sub-

ject-based content material for functional language teaching by a lan-

guage teacher without deep professional field-related knowledge;  

3) “true dual-focused CLIL approach, which implies parallel learning of the 

language and content taught by linguistically and pedagogically con-

scious teachers or by a team of language and subject specialists” and im-

plies a paradigm shift of the student’s role from the language learner to 

the language user. 

These stages, or more precisely, the models of CLIL implementation, are 

the most popular ones in Ukraine. 
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CLIL in Ukraine – historical background  

Interestingly, it is possible to say that CLIL-type practice in Ukraine dates 

back to the second half of the 20th century. The most popular form of content-

and-language integrated teaching/learning in educational institutions of Ukraine, 

without calling it CLIL, can be historically traced in the so-called ‘specialized 

schools with a number of subjects taught in a foreign language’ that began to 

appear in the Soviet Union in the late 1940s. According to the Resolution of the 

Central Committee of the Communist Party of the USSR and the Council of 

Ministers of the USSR of April 17, 1946 “On improving the study of the foreign 

language in seven-year and secondary schools of the USSR”, such schools of-

fered courses of literature, history and geography of the target language country 

taught through a foreign language (mostly English, less often German or French). 

The Ukrainian Soviet Socialist Republic was the first Soviet Republic to open 

three specialized language schools in Kyiv, Kharkiv, and Odessa in 1946 that 

were organized as boarding schools for orphaned boys whose parents deceased 

at the fronts of World War II.  The number of students in each of these boarding 

schools had to comprise 150 schoolboys.  

 

As Mayofis (2016) notes, the Ukrainian SSR became at this moment a per-

manent member of the United Nations Organization, and it needed its own special-

ists with knowledge of foreign languages as diplomatic personnel for the needs of 

Soviet propaganda abroad (and, consequently, for ideological and intelligence ser-

vices). The first specialized language boarding schools were meant as a starting 

stage for preparing such specialists. The recruitment of school-children in grades 

2-8 was carried out on a strict competitive basis, only after passing the commission, 

which checked the mental abilities of applicants, as well as their knowledge of the 

school curriculum subjects, and especially results in a foreign language. Preference 

was given to children from proletarian families. In addition to learning some sub-

jects only in English, the study and stay of students in these schools had another 

advantage – the boarding system itself made it possible to use not only academic, 

but also the free time of students. Referring to the Internet resources, Mayofis tells 

that the graduates of these schools remember days and weeks organized under the 

slogan “Speak only English”. She also compares the full immersion learning model 

planned in these schools with the model used in intelligence schools, or at least at 

the Institute of military translators. According to the Decree of the Council of Min-

isters of the USSR of May 27, 1961 “On improving the study of foreign languages”, 

in 1961-1965 in the country were opened 700 schools with in-depth study of a for-

eign language, including several dozen boarding schools. These schools were con-

sidered by the public (and still are) more prestigious than regular secondary 

schools.  

However, in practice, the initial project for the training of Soviet specialists 
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with impeccable mastery in foreign languages through content-and-language-

integrated model faced a lot of problems (lack of appropriate textbooks and 

specially trained teachers, undeveloped language teaching methodology, ab-

sence of adequate methods of teaching oral and written speech in a foreign lan-

guage), and failed to be fully implemented. This task was removed from the 

competence of the secondary school and shifted to higher educational institu-

tions.  

 In the early 1960s, new dual specialties appeared in teacher training institu-

tions at the faculties of physics, mathematics, and sciences, such as “Mathematics 

in English” (in some pedagogical institutes it was named “Mathematics with a 

Foreign Language” or “Mathematics with teaching in English”), “Physics in Eng-

lish” (or “Physics and English”), and “Biology in English” (“Biology with teach-

ing in English”). Although it is difficult to find data on what jobs graduates with 

such diplomas were sent to, in the historical overviews of some of the higher 

educational institutions one can find information that the training of teachers of 

mathematics and physics who could speak English, German or French was car-

ried out for pedagogical work in schools in developing countries of Africa and 

Asia (Ghana, Algeria, Somalia, Tanzania, Chad, Nigeria, etc.). That is, through 

such a seemingly humanitarian educational mission, the Soviet Union actually 

realized its foreign policy tasks, in particular, imposing communist ideology and 

the communist path of national development on countries of the so-called ‘third 

world’, where the old colonial system collapsed and the first national states 

emerged.  

Today, the training of teachers/lecturers of physics, mathematics, com-

puter science and a foreign language in Ukraine continues, for example, at the 

K.D. Ushynsky South Ukrainian National Pedagogical University. However, 

nowadays it is not motivated by any ideological context. Among the driving 

forces that induce teacher-training universities to introduce specialties of this 

kind are such arguments as novelty, an attractive combination of different fields 

of knowledge, the utilitarian potential of a dual specialty. 

Still, as it has been mentioned before, integration of content subjects and 

language has not received in Ukraine institutional and methodological support 

yet in terms of nation-wide strategy, legislative grounding, organizational forms, 

educational programs, teacher training methodology, and instructional materials.  

 

Prospects of CLIL in the professional training of future specialists in tour-

ism in Ukraine 

Introduction of CLIL in the professional training of future specialists in 

hospitality industry on a regular basis is limited by some significant factors: 

− difficulties of establishing an equal partnership between language and 

content;  
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− absence of strong and consistent cooperation of content subjects teachers 

and language teachers;  

− students‘ low language competence level;  

− lack of content subject teachers competent enough in a foreign language;  

− challenges for language teachers undertaking CLIL connected with ac-

quiring high expertise in content subjects;  

− undeveloped system of CLIL-focused teacher education and training in 

the integration of language and content;  

− great diversity of tertiary curricula needs in CLIL contexts;  

− lack of clear cut framework of the target professional competences that 

the CLIL teacher is expected to possess;  

− absence of grounded and developed CLIL pedagogy, learning outcomes, 

methods of instruction, resources database, system of assessment, etc. 

Since there is no unified CLIL policy in Ukraine, we can observe and an-

alyse only separate attempts that are made in some educational institutions to 

integrate content subjects and language-for-specific purposes causes. 

  

In Lviv Institute of Economics and Tourism, integrated content-and-lan-

guage classes are practiced quite often in training professionals for tourism in-

dustry. This learning strategy has developed in response to a high need for com-

municative competency in foreign languages as part of their professional respon-

sibilities. The strategy is supported by mastering the first foreign language (Eng-

lish or German) during all four years of the Bachelor’s programme with final 

state exam in the language, and introduction of the second (German or English) 

and third (Polish) foreign languages in the 3rd and 4th years of studying. There are 

three main models of CLIL employed at the Institute. 

1. Inviting foreign teachers, who are native-speakers of the language of 

instruction, to deliver series of lectures and practical classes on content subjects. 

During such classes, complete authentic interaction in foreign languages (Eng-

lish or German) between lectures and listeners is targeted. The visiting teachers 

speak only the foreign language and use different communicative strategies to 

make listening process meaningful and clear from the content subject perspec-

tive (suggest lecture layout structure, handouts, visuals; backup their narration 

with slide presentations; paraphrase difficult structures; pause, slow down 

speaking pace, clarify words’ meaning and spelling, etc.). The focus, though, is 

on content while language acquisition takes subordinate place. Students some-

times experience difficulties in understanding all the nuances of the lecture con-

tent. To prevent such difficulties, teachers of the Department of Foreign Lan-

guages are invited to provide language support for such classes.   

2.  Providing curriculum content courses in a foreign language. For in-

stance, there is a Master’s course “Professional intercultural communication in 
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hospitality industry” which is delivered in English as a contemporary global 

lingua franca with focus both on socio-cultural and linguistic peculiarities of 

professional intercultural communication. This course coincides with objec-

tives of CLIL, since analysis of social and cultural aspects of communication, 

preparation and presentation of socio-cultural projects, discussions on intercul-

tural issues are integrated with mastering receptive and productive language 

skills, practicing listening, reading, speaking and writing in the language. Class 

instruction and interaction are provided exclusively in English.   

3.  Occasional integrated classes in content subjects and a foreign lan-

guage with switching several languages – native and one or more foreign lan-

guages. Such classes are focused on a certain subject problem and led in col-

laboration of both content subject teachers and language teachers. They are 

agreed upon and planned in the academic timetable as a special event at the 

beginning of each semester. Usually, such classes have the form of a round-

table seminar during which students make multimedia presentations on some 

issues of a common problem in foreign languages taught on a regular basis as 

separate subjects (English, German, or Polish), ask each other questions on the 

presentations, comment textual and visual materials, participate in pair work 

and group discussions.  

 

At the organisation stage, a list of points for discussion is worked out and 

suggested for students to choose the preferable language medium for their 

presentations. Foreign language-medium presentations mingle with Ukrainian-

medium ones, so students have to code-switch from one language to another. 

Teachers introduce the issues, comment and summarise students’ work keeping 

meanwhile to one language – Ukrainian in case of content subject teachers who 

do not have sufficient background in other languages ‒ or foreign (especially in 

case of language teachers).  

While in the mentioned above CLIL scenarios content teachers are non-

native speakers of the foreign language, the language-for-specific-purposes 

continues to be offered as an academic subject alongside CLIL classes. This 

idea is distinctly articulated in the European language policy that regards CLIL 

as an additional instrument to foster European citizens’ bi- and multilingualism, 

to be offered alongside regular foreign language teaching for students in main-

stream education.     

The more important in this connection is the fact that in the summer of 2019, 

the Ministry of Education and Science of Ukraine developed a draft of the “Con-

ceptual Foundations of the State Policy on the Development of English in Higher 

Education”. This document states and justifies proficiency in English as a key 

competence in the context of global integration in economic, educational, scien-

tific and professional spheres. Accordingly, circulation of English as a 
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communicative tool within the country is to be intensified and provided its sus-

tainable presence in the academic, cultural and social environment, as well as to 

be ensured stronger progress in studying the language in schools and universities.  

It also promotes the use of English as a medium of instruction (EMI-teach-

ing) by subject teachers in higher educational institutions of professional training. 

It has been recommended for the universities: 

− to  review and, where appropriate, increase the number of academic hours 

allocated to ESP courses;  

− to set more effective EMI coordination within institutions;  

− to improve support for university EMI teachers, including English lan-

guage training;  

− to introduce new forms of collaborative professional development that 

meet the needs of teachers both of ESP and of EMI;  

− to check students' English skills before attending EMI lectures. 

 

Special attention is given to teaching of academic (non-linguistic) subjects 

in English to both Ukrainian and international students who have decided to study 

in Ukraine. To support EMI-teaching, it is also suggested to improve legislation 

on the provision of education in a foreign language and on the types of permitted 

EMI-courses, including assessment. It is possible that the current licensing re-

quirements will be revised to stipulate that English language courses are only 

allowed after the same academic course has been available in Ukrainian for five 

years. Government funding might be provided so that teachers and students have 

access to materials (such as textbooks, English language articles) that will support 

effective EMI.  

EMI teachers must meet certain criteria before they are allowed to develop 

and deliver the course in English. English language competence will not be con-

sidered sufficient to ensure an effective EMI, and teachers will be required to 

provide evidence of pedagogical competence, besides linguistic. This can be in 

the form of a certificate obtained through an EMI training course or other form 

of proof recognized by the university. Teaching experience or scientific title 

should not exclude the need to fulfil these linguistic and pedagogical prerequi-

sites.   

To develop prospects of CLIL implementation in Ukraine, it is worth con-

sidering practices used by other European countries. For example, bilingual ed-

ucational institutions in the Netherlands (Van Kampen et al., 2017) offer a bi-

lingual stream in subject learning in parallel with a regular non-bilingual 

stream, to make the teaching process more student-centred and account for the 

students who have a low level of a foreign language acquisition and for those 

who can be successfully involved into subject-specific discourse in the target 

language.   
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Conclusions 

In whatever form, integrated classes in content subjects and foreign languages 

prove to be helpful for would-be tourism entrepreneurs to get prepared both pro-

fessionally and linguistically to be efficient at today’s internationalised market of 

tourist services. 

In Ukraine, a strong need exists for pre-service and in-service teacher 

training in CLIL methodologies that include not only ‘how to’ activities but 

also useful frameworks for connecting CLIL practices with pedagogical models 

of CLIL.  

There is a special challenge for foreign language teachers who teach lan-

guage-for-specific-purposes as a separate subject, because from CLIL perspec-

tive it is not enough today to focus on subject-specific terminology in the target 

language. They also have to enlarge the spectrum of students’ competency in 

professionally valued cognitive skills: e.g. linking new learning with their per-

sonal experience; building on prior language and content knowledge, skills, at-

titudes and experiences; tracing cross-curricular links; using portfolio-based ap-

proach for self-assessment, etc.  
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Abstract 

In debates on the influence of the media (and social media can be considered as such) 

it is too often forgotten that the media are a source of information, but on the other 

side, it shapes the system of values and attitudes of people. Ethical and legal issues 

concerning this level of communication should be addressed in the public discourse. 

The more so as research on the psychology of the Internet proves that understanding 

what is moral, ethical and permissible on the Internet is different than outside it. 

Especially in the case of young people who are active online: they write comments, 

upload photos, without thinking about the consequences of their behavior. The pur-

pose of this publication is to show that social media users are constantly hovering on 

the verge of law, decency and morality. This leads to an increasing number of actions 

for infringement of, for example, image or identity theft. However, this does not 

change the fact that the applicable law is not adapted to the changing reality of com-

munication, which is determined by technology. 

Keywords: social media, communication, law, ethics 

 

 

Streszczenie 

W debatach poświęconych wpływowi mediów (a za takie uznać można media społecz-

nościowe) zbyt często zapomina się, iż z jednej strony media stanowią źródło informa-

cji, z drugiej jednakże kształtują system wartości i postawy ludzi. Problematyka etycz-

na i prawna, dotycząca tej płaszczyzny komunikacji, winna być podejmowana w dys-

kursie publicznym. Tym bardziej, iż badania psychologii Internetu dowodzą, że poj-

mowanie tego, co jest moralne, etyczne i dopuszczalne w Internecie jest inne, niż poza 

nim. Szczególnie w przypadku młodych ludzie, którzy są aktywni w sieci, piszą komen-

tarze, wrzucają zdjęcia, nie zastanawiając się nad konsekwencjami swoich zachowań. 

Celem niniejszej publikacji jest wskazanie, iż użytkownicy mediów społecznościowych 

nieustannie balansują na granicy prawa, przyzwoitości i moralności. Prowadzi to do 

coraz liczniejszych powództw z tytułu naruszenia np. wizerunku czy kradzieży tożsa-

mości. Nie zmienia to jednak faktu, iż obowiązujące prawo nie jest dostosowane do 

zmieniającej się rzeczywistości komunikacyjnej, której istotną determinantą jest tech-

nologia.  

Słowa kluczowe: media społecznościowe, komunikacja, prawo, etyka  
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Wstęp 

Przyjąć można, iż obecnie jesteśmy na nowym etapie rozwoju sieci wirtu-

alnej. I nie polega to na zmianach technologicznych w Internecie, ale na spo-

sobie korzystania z możliwości jakie stwarza.1 Sieć internetowa stała się 

otwarta na ludzi i ich aktywność. Współtworzą oni internetowe serwisy, gdzie 

wykorzystuje się ich kolektywną mądrość i wiedzę.2 Jak pisze Mirosław Fili-

ciak, przemiany które następują mają swoje odzwierciedlenie nie tylko w In- 

ternecie jako jednolitej technologii, ale raczej w Internetach, które rozumie 

jako zespół zróżnicowanych usług oraz praktyk społecznych i kulturowych, 

rozmaicie wykorzystanych przez różne grupy społeczne.3  

Charakterystyczną cechą sprzyjającą ocenie współczesnego społeczeń-

stwa jest więc jego aktywność w mediach społecznościowych. W literaturze 

przedmiotu formułowany jest pogląd, iż polska nazwa tego medium jest nieco 

myląca.4 Społeczność odnosi się bowiem do zbiorowości, wspólnoty złączo-

nej pewnymi zależnościami, czy też ideami lub wartościami. Bardziej wiary-

godnie zjawisko to opisuje nazwa angielska – Social Networking Services – 

ponieważ odwołuje się do pojęcia sieci społecznych, często używanego  

w celu określenia rozległych relacji międzyludzkich w Internecie.5  

Jak zauważa Jeremy Rifkin wszystko, co jak się wydaje nie podlega pra-

wom ekonomicznym, już dziś jest silnie przez nie okupowane. „Ile naszych 

codziennych kontaktów już dzisiaj ma charakter relacji ściśle komercyjnych. 

Ciągle kupujemy czas innych ludzi, ich względy i uczucia, ich współczucie  

i uwagę. Kupujemy edukację i zabawę, pielęgnację i łaskę, i całą resztę (…) 

Życie staje się w coraz większym stopniu towarem rynkowym i trudno odróż-

nić od siebie komunikowanie się, wspólnotę i komercję.”6 

Uznaje się, iż zachowania ludzi – również w Internecie – winny być regu-

lowane w procesie wzajemnego oddziaływania czterech czynników: prawa, 

rynku, norm społecznych oraz technologii. Technologia z jednej strony daje 

do dyspozycji wiele mechanizmów ochronnych, z drugiej zaś umożliwia ich 

 
1 J. Van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2010, s. 36. 
2 B. Jung, Wokół mediów ery web 2.0, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 

2010, s. 143. 
3 M. Filiciak, Internet – społeczne metamedium, w: Media audiowizualne, (red.)  

W. Godzic, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 106.  
4 Ł. Kapralska, O komunikacyjnych i integracyjnych funkcjach serwisów społeczno-

ściowych, w: Komunikowanie się w zmieniającym się społeczeństwie, (red.) M. Nie-

zgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Wyd. NOMOS, Kraków 2010, s. 264. 
5 Ibidem, s. 265. 
6 J. Rifkin, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu w której płaci się za każdą 

chwilę życia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 13.  
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daleko posuniętą indywidualizację i adaptację do danego przypadku.7 Indywi-

dualizacja ta powinna dotyczyć również prawa i norm społecznych (etyki, czy 

etycznych zachowań).  

Wolność wypowiedzi jest jednym z fundamentalnych praw człowieka, 

chronionym zarówno aktami prawa międzynarodowego (m.in. przez art. 10 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), jak i Konstytucją (art. 54). „Ozna-

cza to, iż państwo zasadniczo nie może naruszać praw swoich obywateli do 

wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Od 

czasu pojawienia się mediów społecznościowych prawa te zyskały jednak 

nowy wymiar.”8 

Liczna grupa internautów do niedawna przekonana była, iż w Internecie 

przepisy prawa nie obowiązują. Radosław Grabowski wskazuje, że „brak jest 

jednolitych regulacji prawnych funkcjonowania Internetu. Istniejące przepisy 

odnoszą się do niego nie wprost, często ich stosowanie odbywa się na zasa-

dzie analogii. W tej sytuacji nie dziwi, że istnieją stany faktyczne, do których 

odnosi się kilka wzajemnie sprzecznych norm, a jednocześnie inne stany fak-

tyczne pozostają poza zasięgiem norm prawnych.”9  

Wydaje się, iż w Internecie obowiązujące normy prawne w wielu przy-

padkach są jedynie suchymi paragrafami, zaś ich interpretacja nie zawsze jest 

zgodna z duchem i literą prawa. W kwestii tej istnieje już w doktrynie praw-

nej i orzecznictwie wiele sporów i niespójności, powodujących stan daleko 

posuniętej niepewności prawnej.10 Podobnie jest z normami społecznymi – 

etycznym zachowaniem.  

Etyka to dziedzina filozofii, która zajmuje się badaniem moralności, czyli 

analizuje to, co leży u podstaw nakazów moralnych oraz to, jakie skutki takie 

nakazy powodują.11 Jeszcze do niedawna „czasowy i przestrzenny zakres 

refleksji etycznej był stosunkowo ograniczony. O etyce mówiło się w związku 

z działaniami na niewielką skalę związanymi z formami interakcji bezpośred-

niej. Świat etyki składał się z teraźniejszości i z jednostek usytuowanych tu  

 
7 www.e-mentor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/27/id/587 [dostęp 10.01.2020]. 
8http://www.infor.pl/prawo/konstytucja/prawa-czlowieka/765047,Wolnosc-

wypowiedzi-w-mediach-spolecznosciowych-czyli-co-wolno-na-Facebooku-i-

Twitterze.html [dostęp 10.01.2020]. 
9 R. Grabowski (red.), Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa, Wyd. Uniwer-

sytet Rzeszowski, Rzeszów 2008,  s. 54.  
10 M. Różycka, Nowe oblicze komunikacji. Wybrane aspekty prawne i etyczne rozpo-

wszechniania treści w cyberprzestrzeni, „Zarządzanie Mediami”, Tom 3, Numer 2, 

Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 108.  
11http://www.focus.pl/artykul/czym-sie-rozni-etyka-od-moralnosci 

[dostęp 22.02.2020]. 

http://www.e-mentor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/27/id/587%20%5bdost??p
http://www.infor.pl/prawo/konstytucja/prawa-czlowieka/765047,Wolnosc-wypowiedzi-w-mediach-spolecznosciowych-czyli-co-wolno-na-Facebooku-i-Twitterze.html%20%5bdost??p
http://www.infor.pl/prawo/konstytucja/prawa-czlowieka/765047,Wolnosc-wypowiedzi-w-mediach-spolecznosciowych-czyli-co-wolno-na-Facebooku-i-Twitterze.html%20%5bdost??p
http://www.infor.pl/prawo/konstytucja/prawa-czlowieka/765047,Wolnosc-wypowiedzi-w-mediach-spolecznosciowych-czyli-co-wolno-na-Facebooku-i-Twitterze.html%20%5bdost??p
http://www.focus.pl/artykul/czym-sie-rozni-etyka-od-moralnosci%5bdost??p
http://www.focus.pl/artykul/czym-sie-rozni-etyka-od-moralnosci%5bdost??p
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i teraz, a etyczna refleksja miała charakter moralnego zbliżenia/bliskości.”12  

O etyce rozprawia się wielokrotnie w kontekście zawodu i nie ulega wątpli-

wości, że „etyka zawodowa ma wyraźnie charakter mieszany – teoretyczno-

praktyczny. Z jednej strony wyznaczona jest zasadami etyki ogólnej, z drugiej 

zaś jest praktycznym przedłużeniem i sprawdzianem teorii.”13  

W tym kontekście należy przywołać opinię Jana Krefta, który uważa, iż 

„obecnie znaczenie mają te serwisy internetowe w których treści przygoto-

wywane są przez użytkowników. Sprawiają, że mogą oni wymieniać się do-

świadczeniami, opiniować, a także polecać różnego typu produkty. Dla zdefi-

niowania tego zjawiska proponuje termin „prod-user”, który podkreśla zna-

czenie uczestnictwa, tworzenia, zatarcie granicy między biernością i aktywno-

ścią internauty (produce and user, producent i użytkownik).”14 I dlatego mó-

wienie o etyce zawodowej w kontekście sieci, nie wydaje się być przesadą. 

Przyjąć można, iż „samo zaistnienie w przestrzeni publicznej włącza koniecz-

ność stosowania etyki – bo społeczeństwo powstało i funkcjonuje dzięki regu-

łom moralnym.”15 Social media jako popularne, a nawet powszechne narzę-

dzie komunikacji nie są wolne od nadużyć zarówno prawnych, jak i etycz-

nych. 

W debatach poświęconych wpływowi mediów (a za takie uznać można 

media społecznościowe) zbyt często zapomina się, iż z jednej strony media 

stanowią źródło informacji, z drugiej jednakże kształtują system wartości  

i postawy ludzi16. Problematyka etyczna i prawna dotycząca tej płaszczyzny 

komunikacji winna być podejmowana w dyskursie publicznym. Tym bardziej, 

iż badania psychologii Internetu dowodzą, że pojmowanie tego, co jest moral-

ne, etyczne i dopuszczalne w Internecie jest inne, niż poza nim. Szczególnie 

w przypadku młodych ludzie, którzy są aktywni w sieci: piszą komentarze, 

 
12 J. B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wyd. Astrum, 

Wrocław 2006, s. 254. 
13 J. W. Gałkowski, Zasady etyki zawodowej – etyka biznesu, w: Etyka w biznesie, 

(red.) M. Borkowska, J. W. Gałkowski, Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, s. 20-21. 
14J. Kreft, Konsekwencje współtworzenia wartości w mediach przez użytkowników; 

http://jankreft.pl/pdf/artykuly/Konsekwencje%20wspoltworzenia%20wartosci%20w

%20mediach%20przez%20uzytkownikow.pdf [dostęp 4.01.2020].  
15 J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska i dziennikarstwa, Wyd. Difin, Warszawa 

2015, s. 39. 
16 M. Karwat, O wymuszeniu medialnym, w: Media elektroniczne w procesie komuni-

kacji rynkowej, (red.) M. Duczmal, B. Nierenberg, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania 

i Administracji w Opolu, Opole 2005, s. 42. 
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wrzucają zdjęcia, nie zastanawiając się jednak nad konsekwencjami swoich 

zachowań.17 

Celem niniejszej publikacji jest wskazanie, iż użytkownicy mediów spo-

łecznościowych nieustannie balansują na granicy prawa, przyzwoitości i mo-

ralności. Prowadzi to, do coraz liczniejszych powództw z tytułu naruszenia 

np. wizerunku, czy kradzieży tożsamości. Co nie zmienia jednak faktu, iż 

obowiązujące regulacje prawne niedostosowane są do zmieniającej się rze-

czywistości komunikacyjnej, której istotną determinantą jest technologia.  

 

Prawne aspekty sieciowej komunikacji – teoria i praktyka 

Jednym z przejawów wolności wypowiedzi okazuje się być prawo dostę-

pu do mediów społecznościowych. Było ono przedmiotem postępowania 

przed amerykańskimi sądami w sprawie Packingham przeciwko Karolinie 

Północnej (orzeczenie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 19 czerw-

ca 2017 r. U.S. 15-1194.).18 „Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł  

w tej sprawie, że państwo nie może zakazać dostępu do mediów społeczno-

ściowych nawet przestępcom skazanym za przestępstwa na tle seksualnym.  

W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, że nie można zabronić dostępu do cze-

goś, co dla wielu ludzi jest podstawowym źródłem informacji o najnowszych 

wydarzeniach, możliwości zatrudnienia, brania udziału w debatach publicz-

nych i poznawania obszarów ludzkiej myśli i wiedzy”19. Ponadto stwierdzono, 

iż życie społeczeństwa to także zajmowanie stanowiska w stosunku do wyda-

rzeń dotyczących zbiorowości.  

W dobie Internetu publiczna debata stała się demokratyczna i powszech-

na. Każdy ma możliwość natychmiastowego komentowania wydarzeń, lub 

sytuacji. To także narzędzie kontroli i krytyki rzeczywistości. Dzięki Interne-

towi łatwiej zorganizować grupę wokół jakiegoś wydarzenia czy protestu. 

Spektakularnym przykładem może być choćby rok 2012, gdy tysiące ludzi 

protestowało w Polsce przeciw ACTA – międzynarodowej umowie, która 

wzbudziła ogromne kontrowersje już w momencie powstawania. W samej 

treści umowy jedne z największych kontrowersji wzbudzały zapisy z artykułu 

27. Napisane dość ogólnym językiem rodziły obawy, że w ręce posiadaczy 

praw autorskich oddana będzie zbyt wielka władza, niekontrolowana przez 

Sądy. Mogliby by bowiem oni, posiadacze praw autorskich cenzurować sieć 

 
17wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/546353,media-spolecznosciowe-facebook-

pokolenie-mlodych-w-internecie-rozmowa.html [dostęp 29.02. 2020]. 
18 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych  19 czerwiec 2017 r., U.S. 15-1194. 
19http://www.infor.pl/prawo/konstytucja/prawa-czlowieka/765047,Wolnosc-

wypowiedzi-w-mediach-spolecznosciowych-czyli-co-wolno-na-Facebooku-i-

Twitterze.html [dostęp 13.02.2020]. 

http://www.infor.pl/prawo/konstytucja/prawa-czlowieka/765047,Wolnosc-wypowiedzi-w-mediach-spolecznosciowych-czyli-co-wolno-na-Facebooku-i-Twitterze.html
http://www.infor.pl/prawo/konstytucja/prawa-czlowieka/765047,Wolnosc-wypowiedzi-w-mediach-spolecznosciowych-czyli-co-wolno-na-Facebooku-i-Twitterze.html
http://www.infor.pl/prawo/konstytucja/prawa-czlowieka/765047,Wolnosc-wypowiedzi-w-mediach-spolecznosciowych-czyli-co-wolno-na-Facebooku-i-Twitterze.html
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blokując „pirackie” strony czy naruszać naszą prywatność, domagając się 

danych osobowych domniemanych piratów20.  

W kontekście powyższych rozważań można sformułować pogląd, iż in-

ternetowa społeczność jest zarazem „Wielkim Bratem” i „Czwartą Władzą”  

w jednym. Dostrzega każde potknięcie, punktuje każdy błąd. Pełnia władzy, 

którą posiada zasiadający przy komputerze uczestnik sieci ma wpływ na jego 

zachowanie. Komentowanie rzeczywistości odbywa się często anonimowo, 

pod wpływem emocji, w impulsywnym działaniu. Dlatego wśród opinii wyra-

żanych w Internecie, na co zwraca uwagę Manuel Castells, „występuje niepo-

równywalnie więcej wulgaryzmów językowych i obscenów, niż znajduje się 

w tradycyjnej korespondencji kierowanej do redakcji gazet, nie mówiąc już  

o zgromadzeniach publicznych, których uczestnicy dyskutują ze sobą, widząc 

się wzajemnie”21. Faktem jest, że podczas komunikacji za pośrednictwem 

komputera zachowujemy się inaczej. Jesteśmy bardziej skupieni na sobie, 

nastawieni na osiągnięcie pragmatycznych celów, mniej podatni na wpływy 

społeczne. W literaturze przedmiotu stan ten nazwany jest zubożałym do-

świadczeniem komunikacyjnym.22   

Już w 1990 r. została powołana organizacja, której celem było chronienie 

i propagowanie niczym nieskrępowanej wolności w sieci – Electronic Fron-

tier Foundation. Sześć lat po jej powstaniu, jeden z jej przedstawicieli opubli-

kował cybernetyczną deklarację niepodległości, w której podjęto próbę usta-

nowienia nowego porządku w internetowym świecie, zbudowanym na idei 

zbiorowego umysłu, zbiorowej inteligencji.23 W oparciu o ideę wolności,  

a także otwartości i swobody przepływu koncepcji, zaproponowano kolejną 

inicjatywę – opensource. Była ona konsekwencją sprzeciwu wobec utrudnień, 

jakie napotykają programiści chcący udoskonalać programy. Chodziło  

o umowy (ograniczające) związane z wykorzystaniem kodów źródłowych.24  

Z nieakceptowania takiego stanu rzeczy powołano do życia organizację Free 

Software Foundation założoną przez Richarda Stallmana. Propaguje ona wol-

ność użytkownika względem rozwoju oprogramowania. W swych działaniach 

 
20http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104665,13321914,Rok_po_ACTA  

co_nam_daly_protesty__W_imie_czego_wyszlismy.html [dostęp 20 .02. 2020]. 
21 M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeń-

stwem, Wyd. Rebis, Poznań 2003, s. 291-292.  
22K. Barani, Rola więzi online w życiu człowieka, w: Psychologiczne konteksty Inter-

netu, (red.) B. Szmigielska, Wyd. WAM, Kraków 2009, s. 108.  
23P. Zawojski, Monitory między nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni,  

w: Wiek Ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, (red.) A. Gwoździa i P. Zawojskie-

go, Wyd. Rabid, Kraków 2002, s. 429. 
24 P. Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, Wyd. PWN, 

Warszawa 2008, s. 289. 
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wskazuje, iż ograniczenia w kopiowaniu treści w sieci są niczym innym jak 

zaprzeczeniem idei wolności słowa.25 Celem Fundacji jest zatem tworzenie 

warunków do współpracy artystów oraz niczym nieskrępowanej wolności  

w korzystaniu z ich wytworów. Zwolennicy tej wizji podkreślają również 

„konieczność walki ze zbyt wyśrubowanymi – w ich opinii – restrykcjami 

ochrony prawnej, które hamują rozwój twórczości, spowalniając w efekcie 

ewolucję społeczną ludzkości w ogóle”26.  

Swobodny przepływ informacji leży u podstaw prawa do wolności słowa. 

Taki porządek jest zgodny z prawem międzynarodowym, według którego 

ograniczenia komunikacji mogą być nałożone tylko w sposób prawomocny  

i demokratyczny – i tylko wówczas, gdy jest to konieczne do ochrony zbioru 

dokładnie zdefiniowanych interesów publicznych. Ograniczenia muszą być 

jednak zawsze proporcjonalne, a władze państwowe powinny wybierać moż-

liwie jak najmniej restrykcyjną opcję27. W związku z tym wszelkie zasady czy 

ramy prawne stosowane w kwestii Internetu muszą być zgodne z ogólnymi 

przepisami.  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność wy-

powiedzi. Oznacza to, że każdy z nas ma prawo do wyrażania swoich poglą-

dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania uzyskanych informacji. Wolność 

wypowiedzi gwarantuje zakaz cenzury środków społecznego przekazu28. I tu 

nasuwa się pytanie: jak w sytuacji dynamicznego rozwoju mediów społeczno-

ściowych realizowana ma być wolność słowa. Czy powinna ona podlegać 

regulacjom prawnym jeśli chodzi np. o naruszenia dóbr osobistych? 

Regulacje prawne dotyczące mediów w Polsce są tym obszarem prawa, 

który zdecydowanie nie nadąża za rozwojem cyberprzestrzeni. Ustawa pra-

sowa została uchwalona jeszcze w czasach PRL, w 1984 r., a zatem na 7 lat 

przed oficjalnym początkiem polskiego Internetu. Za jego początek uznaje się 

wysłanie e-maila z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego do UNI*C 

– Ośrodka Komputerowego Uniwersytetu Kopenhaskiego w Danii; miało to 

miejsce 17 sierpnia 1991 r.29 Nic więc dziwnego, że słowo Internet w ogóle w 

niej nie pada. Ustawa ta była wiele razy nowelizowana, wręcz wykreślano  

 
25Ibidem, s. 340. 
26 M. Karciarz, M. Dutko, Informacje w Internecie, Wyd. PWN, Warszawa 2010,  

s. 56. 
27 Wspólna deklaracja specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. wolności przekonań  

i wypowiedzi, specjalnego sprawozdawcy ds. wolności wypowiedzi Organizacji Pań-

stw Amerykańskich oraz przedstawiciela ds. wolności mediów OBWE, opublikowana 

w 2001 r. 
28Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, artykuł 54. 
29 R. Hajduk, 10 lat polskiego Internetu, [dostęp 28.02.2020] 

http://www.pcworld.pl/artykuly/10106/10.lat.polskiego.Internetu.html. 
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z niej całe rozdziały, jak choćby ten dotyczący cenzury. W ramach tej samej 

ustawy dokonała się reorientacja polskiego systemu prasowego, który z re-

strykcyjnego systemu koncesyjnego, podporządkowującego prasę całkowicie 

kontroli państwa, stał się względnie liberalnym systemem rejestracyjnym, 

gdzie wydawca ma jedynie zarejestrować tytuł prasowy w niezawisłym są-

dzie, a zatem niejako „poinformować” państwo o zamiarze wydawania przez 

siebie dziennika lub czasopisma (bo tylko te dwie formy prasy podlegają reje-

stracji).30 

W dyskusjach nad możliwością odniesienia prawa prasowego do rzeczy-

wistości Internetu najczęściej wymienia się art. 7 pkt 2, ust 2-3 31 oraz art. 45 

pp.32 Jest doń odnoszony także art. 54b33. Polskie prawo prasowe uznać moż-

na jednak za relikt przeszłości. Nie jest ono dostosowane do zmieniającej się 

rzeczywistości technicznej. Internet, jakim go współcześnie postrzegamy, jaki 

użytkujemy – jest czymś innym, niż ten sprzed lat. I tak np. nowelizacja pra-

wa prasowego, zaproponowana już 10 lutego 2009 r. przez Ministerstwo Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego, zawierała pomysł regulacji działalności pra-

sowej prowadzonej za pomocą Internetu. Według założeń nowelizacji pojęcie 

prasy oznaczało: „publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jedno-

rodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz w roku, opatrzone stałym 

 
30 Art. 20. 1. Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wo-

jewódzkim właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zwanym dalej „organem 

rejestracyjnym”. Do postępowania w tych sprawach stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, ze zmianami wynikającymi 

z niniejszej ustawy. 
31 Art. 20, pkt 1-2. W rozumieniu ustawy:1) prasa oznacza publikacje periodyczne, 

które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do 

roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczegól-

ności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, 

programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istnie-

jące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, 

w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publika-

cje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; 

prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalno-

ścią dziennikarską. 2) dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub 

przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz  

w tygodniu.  
32 Art. 45: Kto wydaje dziennik, lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone – 

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 
33 Art. 54b: Przepisy o odpowiedzialności prawnej i postępowaniu w sprawach pra-

sowych stosuje się odpowiednio do naruszeń prawa związanych z przekazywaniem 

myśli ludzkiej za pomocą innych niż prasa środków prze-znaczonych do rozpo-

wszechniania, niezależnie od techniki przekazu, w szczególności publikacji nieperio-

dycznych oraz innych wytworów druku, wizji i fonii. 
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tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą a w szczególności: dzienniki, 

czasopisma, serwisy agencyjne, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne 

oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyni-

ku postępu technicznego środki masowego przekazywania, o ile upowszech-

niają publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki 

rozpowszechniania, a także publikacje prasowe ukazujące się w formie elek-

tronicznej; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby.”34 

Definicja powyższa nastręczała szereg trudności interpretacyjnych. Jakie 

jest np. znaczenie terminu „publikacje periodyczne” – jak często powinny być 

aktualizowane? Czy osoby małoletnie prowadzące portale internetowe też 

powinny je rejestrować?35 Czy jeżeli ktoś codziennie aktualizuje swój profil  

na Facebooku lub w innym serwisie społecznościowym i w ten sposób prze-

kazuje informacje, też powinien zarejestrować swój profil? Czy „publikacjami 

periodycznymi” są także strony internetowe poszczególnych urzędów central-

nych? Jaki jest w tym kontekście status blogerów, w tym szczególnie bloge-

rów anonimowych, którzy nie chcą się nigdzie ujawniać ani rejestrować?36 

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 stycznia 2013 r. wska-

zuje37, iż „[...] na gruncie obecnego prawa prasowego blog nie może być 

uznany za prasę, ponieważ nie spełnia wszystkich wymogów zawartych  

w ustawowej definicji prasy. W szczególności ze względu na swój prywatny 

charakter nie ma on celu ogólnoinformacyjnego, a raczej opiniotwórczo-

literacki. Jest też z reguły jednorodną zamkniętą całością zdeterminowaną 

osobowością swojego twórcy”.38  

Pojawia się wiele informacji dotyczących nowelizacji polskiego prawa  

w odniesieniu do cyfrowej przestrzeni. Money.pl dotarło do projektu doku-

mentu, który miałby regulować działanie w polskim Internecie. Co z niego 

wynika? „Prawu podlegać będą nie tylko dostawcy usług świadczonych drogą 

elektroniczną zamieszkujący na terenie Rzeczpospolitej, ale również zagrani-

cą.  Zarówno polskie portale, jak i największe światowe serwisy społeczno-

ściowe nie będą mogły ograniczać ani utrudniać dostępu do usług, dystrybucji 

 
34http://www.hfhrpol.waw.pl/obserwatorium/index.php?option=comcontent&view=ar

ticle&id=495:prawnicy-obserwatorium-uczestniczyli-w-prezentacji-zaoe-

donowelizacji-prawa-prasowego&catid=47:aktualnosciprog&Itemid=66-  

[dostęp 20.02.2020]. 
35 M. Różycka, Nowe oblicze komunikacji. Wybrane aspekty prawne i etyczne rozpo-

wszechniania treści w cyberprzestrzeni, „Zarządzanie Mediami”, Tom 3, Numer 2, 

Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 116. 
36 Ibidem. 
37 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi – I Wydział Cywilny z dnia 18 stycznia 

2013 r. (IACa 1031/12).47A.  
38 Ibidem.  
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przekazanych do rozpowszechniania komunikatów lub rzeczowych wypowie-

dzi wytwarzanych przez członków społeczności. Zatem blokowanie użytkow-

ników oraz usuwanie komentarzy, wpisów i opublikowanych przez nich ele-

mentów będzie niezgodne z prawem.”39 Wskutek takich działań użytkownicy 

będą mogli wejść z nimi na drogę sądową, gdzie w ciągu 24 godzin podjęta 

zostanie decyzja, czy dana treść będzie przywrócona, czy też nie. Wedle zapi-

sów w ustawie, usługodawcy mieliby umożliwić swoim odbiorcom możli-

wość oznaczania treści uznanych za wątpliwe lub nierzetelne znakiem gra-

ficznym lub symbolem. Następnie mogłyby one być weryfikowane społecznie 

wedle ustalonej przez usługodawców formy. Istnieje więc prawdopodobień-

stwo, że drogą głosowania lub ankiet rozstrzygano by losy informacji i publi-

kowanych wpisów. Niestety najpewniej otwierałoby to pole do popisu inter-

netowym trollom. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

stałby się „krajowym punktem kontaktowym” w zakresie usług świadczonych 

drogą elektroniczną w ramach środków społecznego przekazu. Działanie por-

tali internetowych byłoby więc mu podległe.”40 Rzecznik resortu cyfryzacji 

wskazała, iż prezentowany projekt jest typowym fake-newsem, a prace nad 

prawnymi rozstrzygnięciami dopiero trwają. 

Konsekwencją niespójności regulacji prawnych z rzeczywistością cyfro-

wą jest fakt, iż firmy i społeczności internetowe wytwarzają nierzadko coś  

w rodzaju równoległego systemu regulacyjnego, znajdującego oparcie  

w ogólnym prawie kontraktów, np. zasady licencjonowania przeciwstawiając 

się nadmiernej, restrykcyjnej ochronie tych praw.41 A zatem w ramach prawa 

umów, mogą powstać reguły gry rynkowej o dość szerokim zasięgu, korygu-

jące, lub zastępujące prawo nie w pełni dostosowane do realiów (Order Despi-

te Law). Zjawiska te można traktować jako funkcjonalne ekwiwalenty regula-

cji.42  

Rozpatrując możliwość odniesienia istniejącego prawa do rzeczywistości 

Internetu, nie można pominąć kwestii konwergencji mediów. Konwergencja 

to termin charakteryzujący zmiany, jakie zachodzą w technice, przemyśle, 

kulturze i społeczeństwie.”43 Jest ona rezultatem rewolucji cyfrowej i przeni-

 
39 https://socialpress.pl/2017/08/nowa-ustawa-polacy-zadecyduja-co-jest-prawda-w-

internecie/ [dostęp 4.01.2020]. 
40 Tamże. 
41 http://www.mojeopinie.pl/semantyczna_przyszlosc_sieci,3,1305409053- 

[dostęp 15.02.2020]. 
42Ibidem.  
43 F. Hacklin, Management of Convergence in Innovation: Strategies and Capabilities 

for Value Creation Beyond Blurring Industry Boundaries, Springer 2007, s. 29, za:  

D. Yoffie, Competing in the Age of Digital Convergence, „California Management 

Review”, 1996, vol. 38, No. 4, s. 9. 

https://socialpress.pl/2017/08/nowa-ustawa-polacy-zadecyduja-co-jest-prawda-w-internecie/%20%5bdost??p
https://socialpress.pl/2017/08/nowa-ustawa-polacy-zadecyduja-co-jest-prawda-w-internecie/%20%5bdost??p
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kania się różnych sektorów informacji i komunikacji: sektora telekomunika-

cyjnego, przestrzeni mediów i obszaru technologii informatycznej. Konwer-

gencja (obok multimedialności i interaktywności) jest jednym z pryzmatów, 

przez które postrzegana jest przyszłość Internetu.44 W literaturze przedmiotu 

formułowana jest opinia, iż zjawisko konwergencji nie pozostaje bez wpływu 

na kształt rynku mediów. „W Internecie można już słuchać rozgłośni radio-

wych i oglądać transmisje telewizyjne. Za pomocą globalnej sieci można 

przeczytać gazetę codzienną lub czasopismo. Wersja „on-line” gazety ma nad 

drukowaną wersją tę przewagę, że od razu po przeczytaniu informacji czytel-

nik może wysłać elektroniczny list, w którym ustosunkuje się do treści poda-

wanych przez gazetę. Gazety w sieci są ponadto, w odróżnieniu od wersji 

drukowanych, dostępne niemal natychmiast na obszarze całego globu, co ma 

wpływ na ich kształt.”45 W Internecie powstała więc przeciwwaga dla trady-

cyjnych kanałów dystrybucji informacji.  

Wiele wskazuje, że normy i akty prawne nie nadążają za rozwojem tech-

nologicznym rynku komunikacji. Wydaje się, iż pojawiające się regulacje 

wypływają najczęściej z doraźnych, pragmatycznych rozwiązań dostrzega-

nych problemów. Nie są natomiast oparte na jasnej koncepcji zintegrowanej 

wielopoziomowej regulacji46. Portale społecznościowe przetwarzają dane 

osobowe setek tysięcy osób. Wciąż rośnie więc liczba przestępstw popełnia-

nych w Internecie – będącym w istocie globalną cyfrową wioską. Szczególnie 

narażone na niebezpieczeństwo są dobra osobiste użytkowników takie jak np. 

tożsamość, godność osobista, wizerunek, pseudonim. Aktualności nabiera 

więc pytanie: czy koncepcja jurysdykcji oparta na terytorialności ma jeszcze 

rację bytu?47   

 

Etyka w mediach społecznościowych – teoria i praktyka  

Sfera prywatna, to jedno z najczęściej naruszanych dóbr osobistych. Zwa-

żywszy na fakt, iż społeczeństwo żywo interesuje się życiem innych osób,  

a publikacje te świetnie się sprzedają, wiele osób aktywnych w sieci decyduje 

się na łamanie obowiązku ochrony tych dóbr oraz zasad etycznego postępo-

wania. Jest to konsekwencją faktu, iż uczestnicy sieci zainteresowani są takim 

przekazem. Pierre Bourdieu twierdzi nawet, że „media, by wyjść naprzeciw 

 
44 M. Drożdż, Konwergencja mediów – tendencje, modele i konsekwencje, „Studia 

Medioznawcze” 3 (34) 2008, s. 85. 
45 M. Matuzik, Konwergencja mediów, 

http://matysoss.w.interia.pl/Konwergencja.htm [dostęp 19.02.2020]. 
46 M. Drożdż, Konwergencja mediów – tendencje, modele i konsekwencje, „Studia 

Medioznawcze” 3 (34) 2008, s. 85. 
47http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/regulacje-prawne-dotyczace-portali-

spolecznosciowych [dostęp 2.03.2020]. 

http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/regulacje-prawne-dotyczace-portali-spolecznosciowych%20%5bdost??p
http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/regulacje-prawne-dotyczace-portali-spolecznosciowych%20%5bdost??p
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potrzebom związanym z podglądactwem pokazują nam „[…] skrawki życia, 

które są jego głównym tematem, akty emocjonalnego obnażania się, które nie 

noszą nawet pozorów prawdziwie przeżytego doświadczenia (…).” 48 

 

Etyka to, najogólniej rzecz biorąc moralność, a także zespół norm postę-

powania oraz ocen moralnych, charakteryzujących określoną społeczność”49. 

Wydaje się, iż to właśnie etyka, a więc w istocie moralność, winna wyznaczać 

granice sieciowej twórczości. Uznać można, iż prawo do opinii, nawet kry-

tycznej, nie może naruszać dobra i godności drugiej osoby. Praktyka działania 

wskazuje jednak, iż dziennikarze, szczególnie ci pracujący dla tak zwanych 

„sieciowych brukowców”, często tej zasady nie respektują. Dotyczy to jednak 

również tzw. „zwykłych użytkowników.” Andrew Keen, autor książki Kult 

amatora zwraca uwagę na fakt, iż autorytety i znawców w danych dziedzi-

nach zastępuje się nieprofesjonalistami i laikami.50 Rodzi to problem ubożenia 

kultury. W ocenie autora współcześnie każdy w istocie może być znawcą  

w jakiejś dziedzinie. I tak się w istocie dzieje. Użytkownicy sieci komentują 

wydarzenia, określone sytuacje, czy zachowania. Często przekraczając grani-

ce obowiązującego prawa. 

W dobie Internetu bardzo łatwo stać się obiektem zainteresowania szero-

kiego grona odbiorców. Portale społecznościowe, takie jak Twitter czy Face-

book oraz kanały YouTube, pozwalają na dotarcie do kilkutysięcznej, a nawet 

kilkumilionowej grupy odbiorców w bardzo krótkim czasie.51 Sieć rozpo-

wszechnia jednak nie tylko informacje, ale również plotki i wizerunek, który 

w myśl prawa podlega ochronie. Warto zwrócić uwagę na art. 14 ust.6 ustawy 

prawo prasowe. Mówi on, że bez zgody zainteresowanego nie można publi-

kować informacji i danych ze sfery życia prywatnego. Sytuację taką dopusz-

cza się wyłącznie w przypadku kiedy informacje te wiążą się bezpośrednio  

z działalnością publiczną danej osoby.52 W myśl obowiązującego prawa naru-

szeniem prywatności mogą być: ingerencja w życie rodzinne, naruszenie wol-

ności przekonań politycznych, wyznania, naruszenie czci, ujawnienie intym-

nych faktów z życia, nękanie, obrażanie itp. W sieci naruszenie prywatności 

 
48 P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa 2009, s. 79.  
49 J. Sobczak, Dziennikarz – sprawozdawca sądowy. Prawa i obowiązki, Wyd. Praw-

nicze, Warszawa 200, s. 31. 
50 P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Wyd. Poltext, War-

szawa 2010, s. 33. 
51 M. Różycka, A. Świętanowska, Wybrane aspekty prawne tabloidyzacji mediów. 

Ochrona wizerunku osób powszechnie znanych, „Zarządzanie Mediami”, Tom 4, 

Numer 2, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków  2016,  s. 119. 
52 Art. 14, ust. 6, Dz.U. 1984, nr 5, poz. 24. 
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staje się jednak coraz bardziej powszechne. „Dawid Kwiatkowski nie żyje” – 

taki profil pojawił się na Facebooku. Internauci wyjątkowo niesmacznie za-

żartowali sobie z młodego piosenkarza i idola wielu polskich nastolatek. Pro-

fil w ciągu kilku godzin zdążyło „polubić” ponad 50 tysięcy osób (Ryc. 1).53 

 
Ryc. 1. Fake news na Facebooku  

 
https://www.google.pl/search?q=dawid+kwiatkowski+nie+%C5%BCyje&source=ln

ms&tbm [dostęp 4.01.2020] 

 

 

Odpowiedź piosenkarza na „wiadomość” przedstawia Ryc. 2.  

 
Ryc. 2. Odpowiedź Dawida Kwiatkowskiego  na Facebooku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.google.pl/search?q=dawid+kwiatkowski+nie+%C5%BCyje&sourc  

[dostęp 5.03.2020] 

 

W czasie pandemii strach i frustracja spotęgowały fale hejtu.54 Na czarnej 

liście hejterów znaleźli się nie tylko pracownicy służby zdrowia. Hejtowana 

 
53http://www.tvp.info/16770543/usmierceni-w-sieci-polscy-celebryci-padaja-

ofiarami-hejterow [dostęp 29.03.2020]. 
54https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-hejt-i-ataki-na-pracownikow-

ochrony-zdrowia-niepokoja-rpo [dostęp 5.05.2020]. 

https://www.google.pl/search?q=dawid+kwiatkowski+nie+%C5%BCyje&source=lnms&tbm%20%5bdost??p
https://www.google.pl/search?q=dawid+kwiatkowski+nie+%C5%BCyje&source=lnms&tbm%20%5bdost??p
https://www.google.pl/search?q=dawid+kwiatkowski+nie+%C5%BCyje&sourc%20%20%5bdost??p
https://www.google.pl/search?q=dawid+kwiatkowski+nie+%C5%BCyje&sourc%20%20%5bdost??p
http://www.tvp.info/16770543/usmierceni-w-sieci-polscy-celebryci-padaja-ofiarami-hejterow-
http://www.tvp.info/16770543/usmierceni-w-sieci-polscy-celebryci-padaja-ofiarami-hejterow-
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-hejt-i-ataki-na-pracownikow-ochrony-zdrowia-niepokoja-rpo%20%5bdost??p
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-hejt-i-ataki-na-pracownikow-ochrony-zdrowia-niepokoja-rpo%20%5bdost??p
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jest policja, która stara się wypełniać swoje obowiązki i egzekwować respek-

towanie rządowych nakazów. Z hejtem spotkał się niedawno nawet właściciel 

jednej z gdańskich restauracji, który mieszka i pracuje w Polsce od lat. Dla-

czego? Bo jest Chińczykiem. I na pewno zaraża.55 Z kolei lekarze, pielęgniar-

ki, pracownicy służby zdrowia, będący na pierwszej linii frontu walki z koro-

nawirusem, oprócz tego, że są w centrum epidemii, ratują pacjentom zdrowie 

i nierzadko życie, muszą zmagać się nie tylko z hejtem, ale i ostracyzmem56. 

Ryc. 3 prezentuje sytuację lekarzy. 

 
Ryc. 3. Wpis internetowy dotyczący pracowników służby zdrowia 

 
https://www.google.com/search?q=hejt+w+mediach+spo%C5%82eczno%C5%9Bcio

wych+na+lekarzy&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtnrfX3JzpAhWZBJoKHaxdDXUQ2-                                      

[dostęp 5.05. 2020]. 

 

„Sp***aj, rezydent:) Robotą w końcu się zajmijcie. Wasze wykształcenie 

kosztowało nas 700 tysięcy złotych od łba!”, „To lekarze chcą leczyć tylko 

zdrowych. Was niektórych zupełnie poj***ło. Trzeba było zostać leśnikiem”, 

„Było iść do budowlanki”, „Kompromitujecie się”, „To tak wygląda, że  

w średniowieczu medyk miał większe poczucie obowiązku”57 – to kilka z wielu 

komentarzy pod wpisem na Twitterze Pawła Doczekalskiego, przewodniczą-

cego komisji młodych lekarzy OIL w Warszawie, wiceprzewodniczącego 

Komisji Młodych Lekarzy przy Naczelnej Radzie Lekarskiej Zdrowie Polity-

ka.58 

 
55https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Koronawirus-frustracja-i-strach-poteguja-

hejt-n144731.html#tri [dostęp 6.05. 2020]. 
56https://natemat.pl/307283,nie-dla-wszystkich-sa-bohaterami-hejt-na-lekarzy-i-

pielegniarki [dostęp 6.05. 2020]. 
57https://natemat.pl/307283,nie-dla-wszystkich-sa-bohaterami-hejt-na-lekarzy-i-

pielegniarki [dostęp 6.05. 2020]. 
58 Ibidem.  

https://www.google.com/search?q=hejt+w+mediach+spo%C5%82eczno%C5%9Bciowych+na+lekarzy&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtnrfX3JzpAhWZBJoKHaxdDXUQ2-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5bdost??p%205.05.%202020%5d.
https://www.google.com/search?q=hejt+w+mediach+spo%C5%82eczno%C5%9Bciowych+na+lekarzy&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtnrfX3JzpAhWZBJoKHaxdDXUQ2-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5bdost??p%205.05.%202020%5d.
https://www.google.com/search?q=hejt+w+mediach+spo%C5%82eczno%C5%9Bciowych+na+lekarzy&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtnrfX3JzpAhWZBJoKHaxdDXUQ2-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5bdost??p%205.05.%202020%5d.
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Koronawirus-frustracja-i-strach-poteguja-hejt-n144731.html#tri [dost??p
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Koronawirus-frustracja-i-strach-poteguja-hejt-n144731.html#tri [dost??p
https://natemat.pl/307283,nie-dla-wszystkich-sa-bohaterami-hejt-na-lekarzy-i-pielegniarki%20%5bdost??p
https://natemat.pl/307283,nie-dla-wszystkich-sa-bohaterami-hejt-na-lekarzy-i-pielegniarki%20%5bdost??p
https://natemat.pl/307283,nie-dla-wszystkich-sa-bohaterami-hejt-na-lekarzy-i-pielegniarki%20%5bdost??p
https://natemat.pl/307283,nie-dla-wszystkich-sa-bohaterami-hejt-na-lekarzy-i-pielegniarki%20%5bdost??p
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W kontekście powyższych rozważań należy zwrócić uwagę na normy 

prawne obowiązujące w polskim prawodawstwie. Wizerunek jest dobrem 

osobistym prawnie chronionym w polskim ustawodawstwie. Badania literatu-

ry przedmiotu wskazują jednak, że istnieje powszechna zgoda, iż ochrona 

prywatności i wizerunku osób publicznych w prawie polskim jest niewystar-

czająca. Regulacje dotyczące ochrony wizerunku zostały unormowane  

w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.59 

oraz w kodeksie cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r.60 Zgodnie z ustawą  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozpowszechnianie wizerunku 

wymaga zgody osoby na nim przedstawionej, chyba, że osoba ta otrzymała 

pieniądze za pozowanie, przy czym nie zastrzegła sobie, iż nie wyraża zgody 

na rozpowszechnianie. Od tej zasady oczywiście istnieje wyjątek61. Stanowi 

on, że do rozpowszechniania wizerunku osoby powszechnie znanej nie jest 

wymagana jej zgoda, jeżeli wizerunek został wykonany w związku z pełnie-

niem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecz-

nych i zawodowych62. Kolejnym przypadkiem, kiedy nie wymaga się zgody 

na rozpowszechnianie wizerunku jest wizerunek osoby stanowiącej szczegół 

całości, takiej jak np. krajobraz czy impreza publiczna.63 

Ochrona wizerunku to w istocie ochrona prywatności. Przy próbie zdefi-

niowania prywatności warto zwrócić uwagę na stanowisko Marka Safjana.  

W jego ocenie prywatność to z jednej strony obszar intymności i odosobnie-

nia od innych ludzi, a z drugiej wolność decydowania o samym sobie.64 Oba 

stanowiska wskazują na fakt, że najważniejszym aspektem prywatności jest 

zdolność do samodecydowania – w tym, samodecydowanie o tym, kto może 

ingerować w prywatność danej jednostki, w jej życie. Wydaje się, iż definicja 

ta najbliższa jest zagadnieniu prywatności w kwestiach naruszania dóbr. For-

mułowany jest również pogląd, iż „prywatność odnosi się m.in. do ochrony 

informacji dotyczących danej osoby i gwarancji pewnego stanu niezależności, 

w której ramach człowiek może decydować o zakresie i zasięgu udostępniania 

 
59 Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz.U. 

1994, nr 24, poz. 83 z późn. zm.). 
60 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93  

z późn. zm.). 
61 Art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-

nych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn. zm.). 
62 Ibidem. 
63 Art. 81 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn. zm.). 
64 M. Szabłowska, Ochrona prywatności w krajowych oraz międzynarodowych syste-

mach prawnych: (zagadnienia wybrane), 

http://mazowsze.hist.pl/28/Zeszyty_Naukowe_Ostroleckiego_Towarzystwa_Naukow

ego/649/2006/23276/  [dostęp 17.04.2020]. 
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i komunikowania innym osobom informacji o swoim życiu”65. Takie rozu-

mienie prywatności funkcjonuje również w codziennym użytku. Określa ono 

jasno i zrozumiale, gdzie leży granica prywatności drugiego człowieka, której 

przekroczenie będzie można uznać za ingerencję. Jak mawiał Alexis de 

Tocqueville „wolność człowieka, kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność 

drugiego.”66 

 

Efektem nieetycznej i niezgodnej z prawem działalności w mediach spo-

łecznościowych jest również kradzież tożsamości. Takim przykładem była 

sprawa sędzi Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Ewy Łętow-

skiej67. „Na adres Instytutu Nauk Prawnych PAN, gdzie pracowała, zaczęły 

przychodzić dziwne maile. Ewa Łętowska (…) dowiedziała się, że pisze bio-

grafię Zdzisławy Sośnickiej, organizuje do spółki z prezydentem sponsoro-

waną przez UE galę z udziałem Ewy Demarczyk i Władysława Bartoszew-

skiego”68. Fałszywe profile były wielokrotnie zgłaszane Facebookowi, zgod-

nie z procedurą obowiązującą na tym portalu. Facebook początkowo wskazy-

wał, że tego rodzaju działalność nie jest sprzeczna z jego polityką i dopiero po 

3 tygodniach od pierwszego zgłoszenia usunął profile. Przez ten okres Face-

book, jako administrator portalu, pozwalał na istnienie „fałszywych tożsamo-

ści” (awatarów) prof. Łętowskiej, które uwiarygodniały przestępczą działal-

ność i pozbawiły ją kontroli nad swoją „personą.”69 W związku z tym Ewa 

Łętowska postanowiła wszcząć działania prawne przeciwko Facebookowi.  

„Co ważne, decydując się na takie prawne działania liczyła, że jej sprawa 

stanie się głosem w dyskusji nad odpowiedzialnością internetowych gigantów 

i zagrożeń dla ochrony tożsamości w Internecie. Tym bardziej, że z przypad-

kami „kradzieży tożsamości” borykają się już tysiące ludzi, którzy nie zawsze 

mają możliwość nagłośnienia swojego problemu.”70  

Na Facebooku założono również fałszywe konto byłemu nuncjuszowi 

apostolskiemu w Polsce abpowi Celestino Migliorego. „Właśnie dowiedzia-

łem się, że na Facebooku pojawił się profil sygnowany moim nazwiskiem  

i funkcją. Ale ja nigdy nie zakładałem profilu na żadnym portalu społeczno-

ściowym. Ktoś, kto podszywa się pod innych nie może mieć uczciwych za-

miarów” – napisał abp Migliore w komunikacie i zapowiedział podjęcie kro-

 
65 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r., sygn. akt U 5/97, 

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 4/98,  poz. 46. 
66 A. F Hayek,  Konstytucja wolności, Wyd. Naukowe PWN SA, 2006, s. 65- 66. 
67swipblog.pl/pl/2015/02/lsw-w-sprawie-awatara-prof-letowskiej[dostęp 12.03. 2020]. 
68Ibidem. 
69http://lswipblog.pl/pl/2015/02/lsw-w-sprawie-awatara-prof-letowskiej/     

   [dostęp 12.05.2020]. 
70 Ibidem. 

http://lswipblog.pl/pl/2015/02/lsw-w-sprawie-awatara-prof-letowskiej/%20%20%20%20%20%20%20%5bdost??p
http://lswipblog.pl/pl/2015/02/lsw-w-sprawie-awatara-prof-letowskiej/%20%20%20%20%20%20%20%5bdost??p
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ków prawnych. „Nie chciałbym, aby ktokolwiek poniósł jakiekolwiek szkody 

przez tę oszukańczą działalność” – dodał.71 Fałszywe profile założono rów-

nież m.in. dziennikarzowi Kubie Wojewódzkiemu i aktorce Joannie Brodzik. 

Wiele osób zgodziło się na przyjęcie zaproszenia od znanej osoby. Kiedy 

tylko to zrobiły, oszuści podszywający się pod gwiazdy polecali zdobytym 

fanom strony internetowe.72 

Niewłaściwie użytkowany i wykorzystywany Facebook to również miej-

sce do stalkingu czy mobbingu. W ten sposób rodzi się kultura nienawiści. 

„Nienawiść staje się elementem kultury – jest transmitowana nie tylko świa-

domie, lecz także przez kliknięcia, przesyłanie plików, odwiedziny strony. 

Dzięki temu anonimowi użytkownicy przyjmują postać graczy-pasożytów – 

przesyłają treści jak największą liczbą kanałów, zwiększając prawdopodo-

bieństwo ich odbioru. Łatwość dystrybucji danych dotyczy nie tylko samych 

treści, ale także emocjonalnej reakcji użytkowników na te treści.”73 Te emo-

cjonalne reakcje przejawiają się często w tzw. hejcie. Aby zrozumieć to zja-

wisko należy je nazwać. To spolszczona wersja słowa hate, czyli nienawi-

dzić. Hejtem określa się działanie w Internecie, które jest przejawem złości, 

agresji i nienawiści. To wszelkie formy uderzenia w kogoś, nie tylko słowem 

(chociaż głównie nim), ale i grafiką czy filmem. Wielu internautów czuje się 

w sieci bezkarnych, dlatego chętnie obrażają innych użytkowników.74 

 Naukowcy z dwóch amerykańskich uniwersytetów (Utah i Arizona), 

przez kilka miesięcy czytali komentarze pojawiające się pod tekstami na stro-

nie internetowej dziennika „Arizona Daily Star” (w sumie przebadali 706 

artykułów i prawie 6,5 tys. komentarzy).75 Chodziło o zbadanie pozio-

mu agresji słownej i nienawiści w nich zawartej. Co piąty komentarz zawierał 

obraźliwe wypowiedzi, które nazwać można hejtem internetowym, zaś ponad 

połowę (55,5%) można określić jako ogólnie nieuprzejme. Najczęściej wystę-

pujący hejt to klasyczne wyzwiska – 14% wszystkich zamieszczonych ko-

mentarzy. Najgorszymi – po chamsku obrażającymi innych – okazali się być 

użytkownicy z tajemniczymi nickami, którzy pojawili się w czasie całego 

 
71http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/308199833-Biskup-ofiara-cyberoszustow.html 

[dostęp 05.01. 2019]. 
72http://technowinki.onet.pl/artykuly/po-co-cyberprzestepcom-falszywe-profile-na-

facebooku/bhws2 [dostęp 02.05. 2020]. 
73 P. Miączyński, T. Grynkiewicz, Internet. Co nam zostało z prywatności? Kto nam 

skradł odciski palców;  

http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,7967228,Kto_nam_skradl_odciski_palcow.h

tml [dostęp 28.05.2020]. 
74 M. Wawrzyniak, Hejtoholik, Wyd. Helion, Gliwice 2015, s. 35.  
75http://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/naukowcy-zbadali-hejt-internetowy-co-

piaty-komentarz-jest-obelzywy-,artykuly,345268,1.html [dostęp 10.06.2020]. 
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badania tylko raz. I nigdy więcej nie wrócili do dyskusji. Tak jakby ktoś ce-

lowo założył anonimowe konto, tylko po to, by dać upust swej agresji.76  

Podobnie jest na polskim rynku medialnym. Hejt stał się zjawiskiem po-

wszechnym – i sprawy z powództwa prywatnego trafiają już do polskich są-

dów. Sąd Najwyższy wydał wyrok w procesie między Romanem Giertychem 

a wydawcą portalu fakt.pl, spółką Ringier Axel Springer Polska.77 Chodziło  

o wulgarne i obraźliwe komentarze pod artykułem pt. „Giertych chce odebra-

nia immunitetu Kaczyńskiemu” zamieszczonym 17 sierpnia 2010 r. na portalu 

fakt.pl. W pozwie Giertych domagał się ich usunięcia, przeprosin i 8 tys. zł 

zadośćuczynienia. W trwającej kilka lat sprawie zapadło już kilka wyroków. 

SN rozpatrywał ją po raz drugi. W uzasadnieniu wyroku wskazał, iż na porta-

lu, na którym zamieszczono obraźliwe komentarze, spoczywał ciężar wyka-

zania, że dochował on swoich obowiązków i nie naruszył prawa. Portal temu 

nie podołał. Wiedział, że system automatycznej moderacji jest nieskuteczny, 

skoro dokonywał też ręcznego usuwania innych wpisów. Nie wykazał, czy 

moderatorzy sprawdzali wpisy z własnej inicjatywy, czy tylko po otrzymaniu 

zawiadomienia o bezprawnym wpisie. W tej sytuacji uznano, iż roszczenie 

powoda jest zasadne.78 Wyrok ten może mieć istotne znaczenie dla ustalenia 

zasad odpowiedzialności firm świadczących tzw. usługi hostingowe. A zaj-

mują się nimi także klasyczne wydawnictwa, pozwalając internautom za-

mieszczać komentarze. Nie lepiej bywa na Twitterze (Ryc. 4). 

 
Ryc. 4. Przykład hejtu – wpis na Twitterze 

 
http://mikolaj.blog.pl/2015-rokiem-hejtu/ [dostęp 11.05.2020] 

 

 
76 Ibidem. 
77http://www.rp.pl/Dobra-osobiste/310039983-Obrazliwe-posty-portale-nie-moga-

ich-tolerowac---wyrok-Sadu-Najwyzszego-ws-Giertych---Fakt.html  

[dostęp 2.05.2020]. 
78http://www.rp.pl/Dobra-osobiste/310039983-Obrazliwe-posty-portale-nie-moga-

ich-tolerowac---wyrok-Sadu-Najwyzszego-ws-Giertych---Fakt.html 

[dostęp 3.06.2020]. 

http://mikolaj.blog.pl/2015-rokiem-hejtu/%20%5bdost??p
http://www.rp.pl/Dobra-osobiste/310039983-Obrazliwe-posty-portale-nie-moga-ich-tolerowac---wyrok-Sadu-Najwyzszego-ws-Giertych---Fakt.html%20%5bdost??p
http://www.rp.pl/Dobra-osobiste/310039983-Obrazliwe-posty-portale-nie-moga-ich-tolerowac---wyrok-Sadu-Najwyzszego-ws-Giertych---Fakt.html%20%5bdost??p
http://www.rp.pl/Dobra-osobiste/310039983-Obrazliwe-posty-portale-nie-moga-ich-tolerowac---wyrok-Sadu-Najwyzszego-ws-Giertych---Fakt.html%20%5bdost??p
http://www.rp.pl/Dobra-osobiste/310039983-Obrazliwe-posty-portale-nie-moga-ich-tolerowac---wyrok-Sadu-Najwyzszego-ws-Giertych---Fakt.html%5bdost??p
http://www.rp.pl/Dobra-osobiste/310039983-Obrazliwe-posty-portale-nie-moga-ich-tolerowac---wyrok-Sadu-Najwyzszego-ws-Giertych---Fakt.html%5bdost??p
http://www.rp.pl/Dobra-osobiste/310039983-Obrazliwe-posty-portale-nie-moga-ich-tolerowac---wyrok-Sadu-Najwyzszego-ws-Giertych---Fakt.html%5bdost??p


M. Różycka, Social Networking Services – nowa etyka?... 

 

71 

Do najczęściej atakowanych na Twittterze dziennikarzy należy Tomasz 

Lis. Największy problem tkwi w tym, że wirtualny hejting może mieć realne 

konsekwencje. Ryc. 5 to kadr z manifestacji poparcia dla nowego rządu – 

przykład realnej nienawiści.  

 
Ryc. 5. Przykład hejtu – wpis na Twitterze 

 
http://mikolaj.blog.pl/2015-rokiem-hejtu/ [dostęp 4.06.2020] 

 

Wskazane przykłady uznać można za „mowę nienawiści”. Mają one zna-

miona przestępstwa, np. z art. 190, 212 lub 216 Kodeksu karnego. W samym 

terminie „mowa nienawiści” materializuje się bowiem wiele naruszeń takich, 

jak: nękanie, zniesławienie, rasizm, ksenofobia, homofobia, pomówienie, 

znieważenie, rozbudzanie nienawiści, podżeganie do agresji, itd.79 

 
Ryc. 6. Wiceprezes Twittera, Ed Ho 

Ed Ho@mrdonut Making Twitter a safer place is our primary 

focus and we are now moving with more urgency than ever, 31.01.2017  

 
https://www.spidersweb.pl/2017/02/twitter-hejt.html [dostęp 2.05. 2020]. 

 
79 http://mikolaj.blog.pl/2015-rokiem-hejtu/[dostęp 2.05.2020]. 
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Wiceprezes Twittera, Ed Ho, napisał, że uczynienie serwisu bezpieczniej-

szym miejscem jest głównym celem korporacji. Zapowiedział też rychłe 

zmiany80 (Ryc. 6). Interesującym jest fakt, iż to nie pierwsza tego typu wypo-

wiedź. Wiceprezes Twittera wypowiadał się w tonie nawróconego grzesznika. 

„Słyszeliśmy, że nie działamy wystarczająco szybko. Teraz myślimy o postę-

pach liczonych w dniach, a nie w tygodniach czy miesiącach- tłumaczył.”81   

 

Oprócz hejtowania w Internecie występuje także trollowanie. Jest to anty-

społeczne zachowanie, które charakterystyczne jest dla forów dyskusyjnych 

oraz innych miejsc w przestrzeni wirtualnej, w których prowadzi się dyskusje. 

Polega na zamierzonym wysyłaniu napastliwych, kontrowersyjnych i często 

też nieprawdziwych przekazów, które mają na celu obrażenie lub ośmieszenie 

innych użytkowników dyskusji. Osoby, które trollują, nazywane są trollami.82 

Określenia troll i hejter często używane są zamiennie, choć ich działalność  

w sieci ma inne podłoże i inny cel. Jedni i drudzy natomiast tworzą złośliwe 

treści, które mogą razić lub ranić innych użytkowników cyberprzestrzeni.83 

Uznaje się, iż płaszczyzna prawna i etyczna w odniesieniu do mediów 

społecznościowych jest nie tylko kontrowersyjna, ale również niespójna 

prawnie. Do prawników należeć będzie zatem odpowiednie „wychowanie” 

Internetu za pomocą starannych regulacji prawnych odpowiednio zważają-

cych na wolność słowa oraz prawo do prywatności. W związku z faktem, że 

dziedzina ta cały czas dynamicznie się rozwija, na pewno ujawnią się jeszcze 

nowe problemy, które stanowić będą wyzwanie dla prawników i praktyków.84 

Fakt ten potwierdzają wyroki sądów.  

45-letni mężczyzna z Zurychu już w 2015 polubił wpisy osób znajdujące 

się w grupach na Facebooku, w których posądzono o rasizm i antysemityzm 

Erwina Kesslera, aktywistę działającego na rzecz ochrony zwierząt. Kessler 

zdecydował się pozwać ponad 10 osób, w tym autorów owych komentarzy 

oraz wspomnianego mężczyznę, który pozostawiając pod nimi „lajki” miał 

 
80 https://www.spidersweb.pl/2017/02/twitter-hejt.html [dostęp 10.05.2020]. 
81 Ibidem. 
82 M.  Wawrzyniak,  Hejtoholik, czyli jak zaszczepić się na hejt, nie wpaść w pułapkę 

obgadywania oraz nauczyć zarabiać się na tych, którzy Cię oczerniają, Wyd. Helion, 

Gliwice 2015, s. 35. 
83 Ibidem. 
84http://www.hfhrpol.waw.pl/obserwatorium/index.php?option=comcontent&view=ar

ticle&id=495:prawnicy-obserwatorium-uczestniczyli-w-prezentacji-zaoe-do-

nowelizacji-prawa-prasowego&catid=47:aktualnosciprog&Itemid=66  

[dostęp 30.05.2020]. 
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rozpowszechniać oskarżenia wobec aktywisty.85 Sąd w swym orzeczeniu 

stwierdził, iż „nie ma znaczenia, czy treści pochodziły bezpośrednio od danej 

osoby. Pozostawienie „lajka” pod wybranym wpisem to znak poparcia i uczy-

nienie danej opinii swoją.”86 Dlatego też oskarżony otrzymał  karę grzywny  

w wysokości 4 tysięcy franków szwajcarskich za to, że lubiąc napisane przez 

innych użytkowników komentarze, rozpowszechniał ich osąd na szerszą ska-

lę.87 „Decyzja ta, choć wydana przez sąd niższego szczebla, jest poddawana 

dyskusjom w wielu krajach, bowiem pojawia się obawa, że taki sposób po-

strzegania polubień i innych aktywności w mediach społecznościowych poja-

wi się także w innych państwach. Jest to pierwszy tego typu przypadek, gdy 

„lajki” na portalu społecznościowym zostały uznane za formę zniesławie-

nia.”88 Wydaje się, iż gdyby sądy w innych państwach miały podobną inter-

pretację  prawną, takich spraw byłyby tysiące, a „lajki”, często pozostawiane 

z automatu lub jako wyraz ironii, mogłyby powodować pociągnięcie do od-

powiedzialności prawnej.89 

 Równie kontrowersyjny i budzący wątpliwości wyrok w sprawie śledze-

nia działań użytkowników Facebooka pomimo wcześniejszego wylogowania 

się, zapadł w kalifornijskim sądzie. Decyzja może wydawać się zaskakująca, 

gdyż uznano, iż nie ma podstaw, by uznać portal winnym.90 Wedle sędziego 

rzekome ofiary nie udowodniły szkód ekonomicznych lub innych realnych 

strat. Uznano także, że przeglądarki wysyłają te same informacje obu stro-

nom, co nie pozwala ustalić, która z nich przechwytuje komunikację.91 Wyrok 

kalifornijskiego sądu odnosi się więc bezpośrednio do oceny strat  

z perspektywy ekonomicznej i może być przełomowy dla mediów społeczno-

ściowych. Niestety decyzja sędziego w żadnym stopniu nie odnosi się do po-

czucia bezpieczeństwa użytkowników, a sam przycisk „Lubię to” miałby być 

w tym przypadku zgodą na podążanie za użytkownikiem i pozyskiwaniem 

wiedzy na temat jego zachowań w sieci.92  

Uznać można, iż wypowiedzi i relacje obecne w mediach społeczno-

ściowych winny mieścić się w ramach prawa prasowego i prawa cywilnego, 

ale również w granicach zdrowego rozsądku i moralnego ładu. Te dwie ostat-

 
85https://socialpress.pl/2017/06/ukarany-za-lajki-na-facebooku-nietypowy-wyrok-

szwajcarskiego-sadu/ [dostęp 20.05.2020]. 
86 Ibidem.  
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem.. 
90 https://socialpress.pl/tag/wyrok/ [dostęp 12.05.2020]. 
91 Ibidem. 
92https://socialpress.pl/2017/07/czy-facebook-moze-sledzic-nasza-aktywnosc-w-sieci-

okazuje-sie-ze-tak/ [dostęp 2.06.2020]. 

https://socialpress.pl/2017/06/ukarany-za-lajki-na-facebooku-nietypowy-wyrok-szwajcarskiego-sadu/%20%5bdost??p
https://socialpress.pl/2017/06/ukarany-za-lajki-na-facebooku-nietypowy-wyrok-szwajcarskiego-sadu/%20%5bdost??p
https://socialpress.pl/tag/wyrok/%20%5bdost??p
https://socialpress.pl/2017/07/czy-facebook-moze-sledzic-nasza-aktywnosc-w-sieci-okazuje-sie-ze-tak/%20%5bdost??p
https://socialpress.pl/2017/07/czy-facebook-moze-sledzic-nasza-aktywnosc-w-sieci-okazuje-sie-ze-tak/%20%5bdost??p


M. Różycka, Social Networking Services – nowa etyka?... 

 

74 

nie płaszczyzny nie podlegają jednak wielu regulacjom prawnym, umożliwia-

jąc tym samym dowolność interpretacji w zakresie ingerencji np. w życie 

prywatne użytkowników sieci. Skutkuje to trudnością w osądzie, co wpływa 

na różne stanowiska Sądów w podobnych sprawach.  

Zjawisko to w skali globalnej jest w istocie coraz bardziej powszechne. 

Podlega więc publicznej dyskusji, jak również próbom regulacji. „Internet 

potrzebuje nowych zasad” – tak brzmi tytuł felietonu Marka Zuckerberga 

opublikowanego w dzienniku Washington Post. Co proponuje CEO Faceboo-

ka i jakie znaczenie ma ten apel? „Zuckerberg proponuje działania w czterech 

głównych obszarach. Są to szkodliwe treści, bezpieczeństwo wyborów, pry-

watność i możliwość przenoszenia danych.”93 Brytyjska komisarz ds. infor-

macji Elizabeth Denham w kontekście wypowiedzi Zuckerberga stwierdza, iż 

„Chciałaby, aby Facebook pokazał, że faktycznie traktuje poważnie kwestię 

regulacji mediów społecznościowych i zażądała, żeby firma wycofała odwo-

łanie w sprawie kary w wysokości 500 tys. funtów nałożonej przez Wielką 

Brytanię w związku ze skandalem Cambridge Analytica. Rzecznik firmy dał 

jednak do zrozumienia, że nic takiego nie nastąpi.”94 W istocie bowiem jeśli 

Zuckerbergowi uda się wpłynąć na powstanie wskazanych regulacji, jego 

serwis skorzysta na nich w dłuższej perspektywie.95 

Również organy Unii Europejskiej rozważają prawne rozstrzygnięcia do-

tyczące wirtualnej przestrzeni. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej-

skiej stwierdził, że „Sądy mogą nakazać dostawcy usług hostingowych usu-

wanie nielegalnych treści – i to na całym świecie (wyrok z 3 października,  

C-18/18). Orzekając w sprawie przeciwko Facebookowi, dopuścił nakazanie 

kasowania pojawiających się wpisów identycznych i równoznacznych z tymi, 

które sąd uzna za bezprawne (np. zniesławiające).”96 Wyrok ten bywa jednak 

różnie interpretowany. To bez wątpienia wyrok istotny dla napięć między 

prawem do wolności wypowiedzi a jej ograniczaniem w Internecie – uważa 

Krzysztof Izdebski, dyrektor programowy Fundacji ePaństwo – Odpowiada 

na potrzebę skutecznych środków ochrony praw osób dotkniętych bezpraw-

nymi treściami. W tym zakresie fragment odnoszący się do usuwania treści 

identycznych jest dość zrozumiały i stanowi proporcjonalny środek. Obawy są 

związane raczej z kwestią wypowiedzi „równoznacznych”. Zbyt szeroka moż-

 
93https://300gospodarka.pl/explainer/dlaczego-mark-zuckerberg-sam-wzywa-do-

regulacji-mediow-spolecznosciowych [dostęp 5.05.2020]. 
94 Ibidem. 
95 Ibidem. 
96 https://wiadomosci.dziennik.pl/media/artykuly/609530,internet-portale-wyrok-sad-

ue-komentarze.html [dostęp 5.05.2020]. 
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liwość interpretacji i zachęta do automatyczne go filtrowania treści może 

uderzyć zarówno w wolność wypowiedzi, jak i prawo do prywatności.97 

Konkluzją powyższych rozważań być może stwierdzenie, że normy  

i akty prawne nie są oparte na jasnej koncepcji zintegrowanej wielopoziomo-

wej regulacji prawnej.98 

 

Podsumowanie  

W świetle toczącej się debaty na forum krajowym i międzynarodowym 

wiele wskazuje, iż zagadnienia prawne i etyczne w przestrzeni cyfrowej sta-

nowią trudny i kontrowersyjny temat z uwagi na odmienne argumenty  

i racje zaangażowanych podmiotów. Problematyka ta jest coraz ważniejsza, 

gdyż liczba użytkowników mediów społecznościowych wciąż wrasta. Cały 

świat komunikuje się i konsumuje informacje za pomocą  serwisów takich jak 

Facebook, YouTube, Twitter, czy Snapchat. Świadczą o tym dane. Jeden  

z najnowszych raportów Global WebIndex, który przeprowadził  swoje bada-

nia na grupie 170 000 użytkowników globalnego Internetu wskazuje, że licz-

ba kont przypadających na jednego użytkownika Internetu w mediach spo-

łecznościowych wzrosła z 7,6 w 2017 roku do 8,1 w 2020 roku.99 Dodatkowo, 

aż 47% respondentów szuka w mediach społecznościowych wiadomości, 

jednakże tylko 14% z nich uważa je za wiarygodne. O 7 minut zwiększył się 

również czas spędzany w mediach społecznościowych. Teraz użytkownicy 

poświęcają na nie aż 2 godziny i 22 minuty dziennie.100 Dane te jednoznacz-

nie wskazują na ogromny wpływ mediów społecznościowych na funkcjono-

wanie współczesnych społeczeństw. Uznać można, iż jest to „zdolność real-

na” – nie tylko informują, posiadają również siłę oddziaływania opiniotwór-

czego. Trudno wskazać sferę życia, w której nie byłyby obecne, sprawując 

władzę „symboliczną”. Regulacje prawne i etyczne są jednak w tym obszarze 

niedoskonałe. 

Coraz częściej w Internecie można więc spotkać się z tendencją do samo-

regulacji, czyli oddolnym stanowieniu wszelkiego rodzaju kodeksów etyki, 

regulaminów i umów, określanych zbiorczym mianem „netykiety.”101 Zda-

niem Michała Drożdża to właśnie płaszczyzna etyczna o jednoznacznym  

i uniwersalnym charakterze, oparta o paradygmat personalistyczny, powinna 

 
97 Ibidem. 
98 M. Drożdż, Konwergencja mediów – tendencje, modele i konsekwencje, „Studia 

Medioznawcze”, 3 (34), 2008, s. 85. 
99 https://socialpress.pl/2020/08/jak-pandemia-zmienila-nasze-podejscie-do-mediow-

spolecznosciowych [dostęp 20.09.2020]. 
100 Ibidem.  
101 R. Grabowski (red.), Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa, Wyd. Uni-

wersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 54. 

https://socialpress.pl/2020/08/jak-pandemia-zmienila-nasze-podejscie-do-mediow-spolecznosciowych%20%5bdost??p
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stanowić podstawową zasadę integracji medialnej. Drugim zaś faktorem sa-

moregulacji może być – zdaniem tegoż autora – wolny rynek mediów.102  

  Praktyka działania wskazuje jednak, iż zachowania niezgodne z etyką 

i obowiązującymi przepisami prawa są w cyfrowej przestrzeni powszechne. 

Zasadnym wydaje się więc stwierdzenie o bezwzględności i odhumanizowa-

niu współczesnej komunikacji w dążeniu do generowania zysków i zaintere-

sowania przekazem za wszelką cenę. Paradoksalnie zaś, istnieje ogromna spo- 

łeczna potrzeba „ładu, poczucia bezpieczeństwa, wiary w stałe i niezmienne 

wartości. Chcemy, by świat wokół nas był przewidywalny, sensowny i przy- 

jazny, występuje więc wielka potrzeba etyki, czyli – mówiąc językiem eko-

nomicznym – popytu.”103 Na razie jednak rozważania te traktować należy 

jedynie jako element dyskursu naukowego. Praktyka dowodzi bowiem, że 

etyka „jak długo jej zasady odbijają się w codziennych relacjach ludzi (a więc 

też firm i instytucji), wydaje się nie istnieć w świadomości powszechnej. Do-

piero jej brak staje się zauważalny i wywołuje reakcje.”104  

Warto w tym momencie przywołać słowa Immanuela Kanta: „Postępuj 

tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby 

stała się powszechnym prawem”105. Kant wywodząc absolutny zakaz kłam-

stwa, nie akceptował żadnych „okoliczności łagodzących”. Masowe kłamstwo 

nie może stać się prawem powszechnym stwierdzał, dlatego nie można rów-

nież dopuścić kłamstwa w przypadkach szczególnych.106 Słowa te stać się 

winny przesłaniem dla użytkowników mediów społecznościowych. Bądźcie 

niczym Immanuel Kant. Często jednak użytkownicy sieci (hejterzy, trolle) są 

jak jego mroczny sobowtór – Markiz de Sade.107  

Konkluzją powyższych rozważań być może stwierdzenie, że istnieje wi-

doczna potrzeba prowadzenia edukacji medialnej, która pomoże społeczeń-

stwu świadomie korzystać z nowoczesnych mediów, w tym także z ochrony 

przed wszelkiego rodzaju nadużyciami. Media cyfrowe wymagają bowiem od 

nas nie tylko koncentrowania się na umiejętnościach natury technicznej, ale 

też na szerszym społecznym, etycznym, prawnym i ekonomicznym aspekcie 

ich wykorzystania. Ale to już zupełnie inne zagadnienie, które być może  

w przyszłości stanie się przedmiotem kolejnych badań i analiz.  

 
102 M. Drożdż, Konwergencja…, s. 90. 
103 Ibidem., s. 146.  

W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, I. Kuraszko, D. Bąk, B. Rok, Wolność czy 

swawola?, „Management and Business Administration”, Central Europe 19/5 (2011), 

Warszawa 2011,  s. 144. 
105 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1971, s. 50-51. 
106 Ibidem., 39-40. 
107http://www.misilo.pl/images/pdf/Etyka_w_polskich_mediach_ethics_mortuus.pdf 

[dostęp 23.06.2020]. 
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VIA TOURISTICA.  

KOŚCIOŁY NA TRASIE Z KRAKOWA DO SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

 

Via touristica.  

Churches on the Route from Kraków to Sucha Beskidzka 

 
 

Abstract 

This article is devoted to sacral architecture on the trail from Kraków to Sucha Be-

skidzka. Article presents seven churches: in Kraków-Borek Fałęcki, Sułkowice, Har-

butowice, Budzów, Zembrzyce and two in Sucha Beskidzka. These churches show a 

varied architecture, and therefore also varied stylistics: from traditional to modern, 

which was created in reborn Poland after the First World War. The article contains 

an architectural description of each one church, its analysis and interpretation. It 

also introduces the historical background of the church being built, draws attention to 

the most important elements of the equipment, and as a result presents the tourist 

values of discussed churches, which might be useful as teaching material for the stu-

dents University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka. 

Keywords: Kraków, Borek Fałęcki, Sułkowice, Harbutowice, Budzów, Zembrzyce, 

Sucha Beskidzka, architectural styles, topography, chronology, touristic trail 

 

Streszczenie 

Niniejsza praca poświęcona jest architekturze sakralnej na szlaku z Krakowa do 

Suchej Beskidzkiej. W pracy zaprezentowano siedem kościołów: w Krakowie-Borku 

Fałęckim, Sułkowicach, Harbutowicach, Budzowie, Zembrzycach i dwa w Suchej 

Beskidzkiej. Kościoły te ukazują zróżnicowaną architekturę, a zatem także zróżnico-

waną stylistykę: od tradycyjnej po nowoczesną, jaka powstawała w odrodzonej Polsce 

po I wojnie światowej. Artykuł zawiera opis architektoniczny każdego kościoła, jego 

analizę i interpretację. Przybliża ponadto tło historyczne budowanego kościoła, zwra-

ca uwagę na najważniejsze elementy wyposażenia, a w rezultacie ukazuje walory 

turystyczne omawianych kościołów, które mogą być przydatne jako materiał dydak-

tyczny dla studiującej młodzieży (studentów WSTiE w Suchej Beskidzkiej). 

Słowa kluczowe: Kraków, Borek Fałęcki, Sułkowice, Harbutowice, Budzów, Zem-

brzyce, Sucha Beskidzka, style architektoniczne, topografia, chronologia, trasa tury-

styczna 

 

 

Wstęp 

Już od 25 lat (a dokładnie od początku września 1995 r.) związany je-

stem z pięknym miastem powiatowym Suchą Beskidzką, w której prowadzi-
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łem zajęcia najpierw w policealnym studium (nauczając młodzież języka 

niemieckiego oraz historii sztuki), a następnie w Wyższej Szkole Turystyki 

i Ekologii, w której nieprzerwanie prowadzę zajęcia z Historii Architektury 

i Sztuki oraz z Kultury). Cenię sobie bardzo kontakt zarówno z Władzami 

Uczelni, jak i z młodzieżą akademicką, którą z pasją nauczam. 

W niniejszym artykule pragnę przedstawić najważniejsze kościoły, które 

znajdują się na uczęszczanej trasie z Krakowa do Suchej Beskidzkiej. Wyjeż-

dżając z Krakowa zatrzymamy się na Górze Borkowskiej, gdzie zwiedzimy 

niezwykły kościół, jeden z najoryginalniejszych nie tylko w Krakowie, ale 

także w Polsce. Następnie zrobimy postój w Sułkowicach, niewielkim mia-

steczku, znanym w Polsce z wyrobów kowalskich i rzemiosła artystycznego, 

gdzie w rynku zwiedzimy spory kościół ceglano-kamienny, rozpoczęty jesz-

cze przed II wojną światową, ale wzniesiony i ukończony dopiero po wojnie. 

W dalszej części naszej turystycznej trasy zatrzymamy się w Harbutowicach, 

w których tuż przy szosie stoi niewielki kościół, zbudowany w czasach zaboru 

austriackiego w tzw. stylu józefińskim. Poznamy ów kościół i ogólne cechy 

stylu józefińskiego. Jadąc dalej zwiedzimy kościół w Budzowie, uroczo poło-

żony na malowniczym wzniesieniu, nieopodal głównej trasy prowadzącej  

z Krakowa do Suchej Beskidzkiej. Stamtąd udamy się do Zembrzyc, gdzie 

w rynku stoi ceglany kościół jednowieżowy, zwieńczony hełmem o dużej 

barokowej bani, tak charakterystycznej, że będącej niejako symbolem tej tu-

rystycznej miejscowości. Z Zembrzyc jest już tylko parę kilometrów do stoli-

cy powiatu suskiego, Suchej Beskidzkiej. Tutaj, obok kompleksu sakralnego: 

tzw. starego i nowego kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 

warto zwiedzić również „Mały Wawel”, jak określa się suski zamek z epoki 

odrodzenia, w którym oprócz muzeum i działu promocji kultury miejskiej 

oraz słynnej restauracji Kasper, mieści się między innymi Wyższa Szkoła 

Turystyki i Ekologii, jedna z najlepszych niepublicznych szkół wyższych, 

zawodowych w Polsce. 

 

Wprowadzenie 

By wprowadzić Czytelnika w zagadnienia poruszane w niniejszym arty-

kule, zasygnalizujemy jakości architektoniczno-artystyczne, które występo-

wać będą przy opisie zwiedzanych kościołów. W niniejszym Wprowadzeniu 

poznamy zagadnienie pogotyku, stylu obejmującego okres od początku 

XVI w. aż po połowę wieku XVIII, następnie zajmiemy się stylem józefiń-

skim, mało znanym, a powstałym pod koniec XVIII w. i rozpowszechnionym 

między innymi w Galicji w I połowie XIX w. w dalszym ciągu mówić bę-

dziemy o architekturze przełomu XIX i początku XX w. oraz kościołach 

wzniesionych w I połowie XX w. 
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Pogotyk1 to mało rozpowszechniony styl, występujący zaraz po formach 

gotyckich, gdy w sztuce panował już nowy styl, renesans. Różni się on od 

gotyku pewnym wyrafinowaniem formalnym (np. otwory nie zawsze muszą 

być zamknięte łukiem ostrym). Styl ten trwał w sztuce aż do wystąpienia 

w XVIII w. form neogotyckich. Jego cechy wraz z elementami manierystycz-

nymi kształtują tzw. stary kościół w Suchej Beskidzkiej. 

Aby przybliżyć kolejny termin – styl józefński – spójrzmy najpierw na 

postać cesarza, od którego styl ten otrzymał nazwę. Józef II (1741-1790)  

z dynastii habsbursko-lotaryńskiej, od roku 1765 cesarz rzymsko-niemiecki 

w krajach austriackich, do roku 1780 był także współregentem swej matki, 

cesarzowej Marii Teresy (1717-1780)2. Był wybitnym przedstawicielem 

oświeconego absolutyzmu. Dążył do podniesienia poziomu gospodarczego 

kraju, zespolenia prowincji habsburskich w jednolity organizm państwowy, 

a także podporządkowania państwu Kościoła katolickiego. Po śmierci matki, 

jako samodzielny władca, rozpoczął reformy. Między innymi w 1781 r. zniósł 

poddaństwo osobiste chłopów, zreformował prawo karne, zwiększył obciąże-

nia podatkowe klas uprzywilejowanych. Całokształt jego reform ustrojowych 

nazwano józefinizmem, a styl architektoniczny, który stał się popularny w 

jego czasach – józefińskim. Styl ten, nawiązujący do późnego klasycyzmu, 

zwanego też klasycyzmem józefińskim, korzystał z prostej konwencji porząd-

ku doryckiego. Kościoły w tym stylu, urzędowo narzuconego dla świątyń 

budowanych pod patronatem cesarza3, były zazwyczaj jednoprzestrzenne 

(nawa + prosto zamknięte prezbiterium), skromne w wystroju i wyposażeniu. 

Charakterystyczną ich cechą była niewielka wieżyczka wyrastająca z trzonu 

fasadowego. W Diecezji Krakowskiej mamy szereg kościołów wzniesionych 

w tym stylu. Wytyczają one kolejny, ciekawy szlak, który aż się prosi, by go 

opisać w następnym artykule. Jednym ze wzorców owego stylu był m.in. ko-

ściół farny pw. św. Klemensa w Wieliczce4. Ponieważ jednak kościół ten był 

wielokrotnie przebudowywany, kościół w Harbutowicach, położony na naszej 

trasie, jest najlepszą egzemplifikacją, jak kościół w stylu józefińskim może 

wyglądać. 

Na przełomie XIX i XX w. architekci dążyli do przezwyciężenia history-

zmu i eklektyzmu. Zarówno Teodor Talowski, twórca kościoła w Suchej Be-

skidzkiej, jak i Franciszek Mączyński, projektant kościoła w Zembrzycach, 

 
1  Lexikon der Kunst, Band III: Li – P, Leipzig 1975, s. 480–482 (Nachgotik). 
2 Nadmieńmy ponadto, że to właśnie z jego inspiracji Austria wzięła czynny udział 

w I rozbiorze Polski. Jego matka – jak podaje tradycja – płakała, ale rozbiór Polski 

podpisała. 
3 P. Natanek ks., Informator Archidiecezji Krakowskiej 2000. Parafie i kościoły, Kra-

ków 2000, s. 480. 
4 Dla niego wzorcem był kościół w Podgórzu oraz kościoły Wiednia. 
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pragnęli wyprowadzić architekturę z zaczarowanego kręgu form historycz-

nych i eklektycznych. Przełamując te formy dążyli do stworzenia prostych, 

zwartych, proporcjonalnych brył, pełnych emocji i nastroju. Talowski podjął 

krytykę historyzmu i eklektyzmu na swój nastrojowy, neoromantyczny spo-

sób. Nie chciał zrywać z przeszłością, chciał odnowić architekturę, czerpiąc 

z tradycji, ale na sposób sobie tylko właściwy. Był wirtuozem wariacji archi-

tektonicznych. Uważał architekturę za kulturalne medium w społecznym by-

towaniu, czyli budowaniu. Jego projekty zapowiadają architekturę nowej rze-

czywistości. Architekt podkreślał rolę płaszczyzny, stosował wyważone pro-

porcje i geometryczne bryły, kładł nacisk na prawdziwość materiałów i ich 

fakturę. Nie mniejszą rolę odgrywały u niego zestawienia, lepiej powiedzieć –  

zderzenia – form historycznych na sposób artystyczny, które prowadziły do 

powstania malowniczych, zaskakujących jakości. Stworzył zalążek poetyc-

kiego protoekspresjonizmu ceglanego, który zaowocuje później ekspresjoni-

zmem architektury ceglanej. 

 

Charakterystyka zwiedzanych kościołów 

Przy omawianiu poszczególnych kościołów, najpierw podana zostanie 

krótka i zwięzła historia budowy danego kościoła, a następnie zajmiemy się 

jego opisem architektonicznym oraz analizą i interpretacją. Naszym celem jest 

poznanie architektury tych kościołów i jej walorów, dlatego wyposażenie 

i wystrój wnętrza danego kościoła, jeśli zostaną podane, będą jedynie dodat-

kowymi uzupełnieniami. 

 

1. Zaczynamy od jednego z najciekawszych kościołów na naszej trasie. 

Jest to kościół pw. MB Zwycięskiej i św. Stanisława BM w Borku Fałęc-

kim5 przy ul. Zakopiańskiej [il. 1]. Borek Fałęcki to dzielnica willowa, poło-

żona przy drodze z Krakowa do Myślenic6. Do I rozbioru Polski należała do 

parafii św. Jakuba Apostoła na krakowskim Kazimierzu7. Starania o stworze-

nie w Borku Fałęckim punktu duszpasterskiego rozpoczęły się w 1919 r. 

 
5 Borek Fałęcki, położony w dolinie Wilgi i potoku Rzewnego, z dominującą Górą 

Borkowską w części środkowej, 9 km na płd.-zach. od centrum Krakowa, to dawna 

wieś, włączona w 1941 r. jako XXV dzielnica katastralna. Od 1991 r. należy do IX 

dzielnicy samorządowej Łagiewniki-Borek Fałęcki. Zob. Encyklopedia Krakowa 

(dalej: EKr), praca zbiorowa pod red. A.H. Stachowskiego, Warszawa – Kraków 

2000, s. 78–79. 
6 Posiada zakłady przemysłowe np. Solvay. Na uruchomienie Pierwszej Galicyjskiej 

Fabryki Sody Amoniakalnej zgodę uzyskał Bernard Liban (1848–1916) w 1901 r., a 

w 1906 r. fabryka została uruchomiona. W 1909 r. fabrykę wydzierżawił,  rozbudo-

wał i w 1921 r. wykupił belgijski koncern Solvay. Zob. EKr, s. 79. 
7 Po pierwszym rozbiorze, kiedy te ziemie zagarnęli Austriacy, przyłączona została do 

parafii w Gaju. 
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Wówczas biskup (późniejszy kardynał) Adam Stefan Sapieha udzielił zezwo-

lenia na odprawianie przez wikariusza z Gaju, ks. Wojciecha Karabułę, Mszy 

św. w jednym z salonów (zamienionym na kaplicę) w dworze Ziobrowskich 

przy ul. Zawiłej8.  

 
Ilustracja 1. Kościół w Borku Fałęckim w Krakowie (fot. Autor) 

 
 

Po przeniesieniu ks. Karabuły do Szczakowej, na jego miejsce bp Sapie-

ha mianował w 1920 r. katechetę ks. Adama Gałuszkiewicza. W latach 1920-

1924, z jego inicjatywy, przy pomocy miejscowej ludności oraz radnych gmi-

ny Borek Fałęcki9, zbudowano (z zakupionego baraku) drewniany kościółek 

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Stanisława BM. Stanął on 

w miejscu dzisiejszego ogrodu plebańskiego. W 1924 r. bp Sapieha przeniósł 

z powrotem ks. Wojciecha Karabułę ze Szczakowej do Borku Fałęckiego, 

„jako że on najlepiej nadawał się do organizowania parafii.”10 Borek Fałęcki 

stał się parafią dopiero 2 marca 1925 r. na mocy aktu erekcyjnego bp. Sapiehy 

z dnia 23 lutego 1925 r. Proboszczem został ks. Wojciech Karabuła. Za jego 

 
8 M. Majerek, Dwóch patronów. Rozmowa z ks. Grzegorzem Szewczykiem, probosz-

czem parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Borku Fałęckim, „Dziennik Polski”, nr 99, 

2002, s. 8. 
9 Kościół, w: Dzielnica  IX – Borek Fałęcki – Kraków Łagiewniki, Informator 1997, 

pod red. Jerzego Wardasa (i innych), s. 68. 
10 Ibidem. 
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staraniem w 1925 r. zbudowano plebanię oraz założono cmentarz. Dawna 

wieś zabudowuje się willami, powstają zakłady przemysłowe (m.in. 

„Solvay”), rodzi się potrzeba budowy nowego kościoła. Czynione są stara-

nia11, ale dopiero w 1936 r., z inicjatywy kolejnego prob. ks. Adolfa Zagrodz-

kiego, powstaje Komitet Budowy. 

W 1937 r. rozpoczęto budowę kościoła według projektu inż. arch. Ta-

deusz Ruthié.12 Wmurowano kamień węgielny (w fundamenty prezbiterium). 

W wyniku ofiarności parafian i pomocy robotników fabryki „Solvay”, budo-

wa kościoła w stanie surowym była już gotowa po dwóch latach (w 1939 r.). 

W 1940 r. staraniem proboszcza ks. Władysława Mączyńskiego nowy kościół 

został wytynkowany, ale tylko po zewnętrznej stronie, bowiem Niemcy nie 

zezwolili na dalszą pracę; kościół zajęli i urządzili w nim magazyn wojskowy, 

a przejściowo także tymczasowe więzienie dla ludzi schwytanych w czasie 

łapanek. Nabożeństwa nadal odbywały się w drewnianym kościółku. „Muszę 

Wam powiedzieć – pisał po latach kard. Karol Wojtyła – że uważam te dzieje 

również za moje własne, bo chociaż nie byłem tutejszym parafianinem, to 

jednak w tym najgorszym okresie okupacyjnym związałem się z Borkiem 

Fałęckim, z tutejszą parafią. I sam wiem najlepiej, ile zawdzięczam temu sta-

remu barakowi, który był prawdziwym przybytkiem Pańskim Ludu Bożego 

w waszej Wspólnocie. Wówczas to w czasie okupacyjnym tutaj spotykaliśmy 

się z Jezusem Chrystusem i spotykaliśmy się ze sobą wzajemnie [...]. To są 

nasze wspólne wspomnienia. To są nasze wspólne dzieje. Byliśmy nie tylko 

świadkami dziejów społeczności, ale byliśmy wspólnie świadkami dziejów 

Jezusa Chrystusa w tej społeczności.”13 

Zaraz po wojnie, za czasów, kiedy proboszczem był ks. Władysław Ry-

ba, podjęto niezbędne prace umożliwiające sprawowanie Najświętszych Sa-

kramentów i otwarcie kościoła dla wiernych. W 1947 r. kard. Adam Stefan 

Sapieha podarował parafii figurę Matki Boskiej, którą przed wojną otrzymał 

od Konstantego Laszczki – wybitnego, krakowskiego rzeźbiarza. Wobec tego 

znamiennego faktu proboszcz i parafianie zdecydowali, że wotywna figura 

Matki Boskiej stanie w ołtarzu głównym, a kościół otrzyma wezwanie Matki 

 
11 Ks. Wojciech Karabuła planował powiększyć istniejący obiekt przez wybudowanie 

fundamentów wokół starego kościoła. Koncepcja ta nie została zrealizowana. 
12 Dzieje kościoła i jego architekturę opisałem w rozprawie habilitacyjnej: Józef Szy-

mon Wroński, Kraków w drodze ku nowoczesnej architekturze sakralnej w pierwszej 

połowie XX w. Kościoły zbudowane w latach 1903–1939/45 w Krakowie i miejscowo-

ściach należących obecnie do miasta w kontekście rozwoju architektury w Polsce i na 

świecie, Kraków 2019, s. 55-57, 102-105. Ponieważ książka jest już niedostępna, 

najważniejsze zagadnienia, zawarte w niej, a dotyczące kościoła w Borku Fałęckim, 

postanowiłem tutaj powtórzyć. 
13 Cyt. za: Kronika Parafialna kościoła w Borku Fałęckim. 
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Boskiej Zwycięskiej14. Dnia 15 sierpnia 1947 r., po 10 latach od rozpoczęcia 

budowy, kościół poświęcił bp. Stanisław Rospond. Konsekracji kościoła do-

konał 26 października 1975 r. kard. Karol Wojtyła15. 

ARCHITEKTURA: Tadeusza Ruthié (1904-1968)16, architekt pocho-

dzenia belgijskiego, urodzony i wykształcony w Warszawie (na Politechnice), 

wykonał w 1936 r. projekt kościoła dla Borku Fałęckiego, który zgodnie  

z sugestią Konsystorskiej Komisji Artystycznej został zmodyfikowany, gdyż 

ascetyczna wersja pierwotna miała za mało cech sakralnych17. Zmianie ule-

gły: kompozycja elewacji (w górnych partiach), aranżacja fasady, usytuowa-

nie i wygląd wieży w projekcie (niskiej, przysadzistej). 

Nowoczesny, wolnostojący kościół [il. 1], położony jest na wzniesieniu, 

zwanym Górą Borkowską. Usytuowany przy ulicy Jugowickiej i Zako- 

piańskiej, dla jadących Zakopianką od strony Myślenic jest widoczny już 

z daleka, a wieża, strzelająca wysoko w górę, zwieńczona krzyżem, wskazuje 

jednoznacznie: tu jest kościół. Budowla (częściowo podpiwniczona) ma plan 

wydłużonego prostokąta. Wnętrze pseudobazylikowe, 9-przęsłowe, z prez-

biterium zwróconym na wschód, zamkniętym trójbocznie18 jest trójnawowe, 

przy czym nawa główna jest szeroka, a niskie i wąskie nawy boczne, bez 

okien, sprowadzone są do roli korytarzy, ciągów komunikacyjnych (w nich 

pomieszczone są konfesjonały). We wnętrzu widoczne są dwa poziomy plani-

styczne: dolny trójnawowy, górny w kształcie jodełki, piły lub kłosa (psze-

nicznego). Płaski strop żelbetowy zamyka nawy boczne, a nawę główną – 

strop żelbetowy w formie wygiętej, skrzynkowej kolebki. Prezbiterium za-

mknięte trójbocznie, z ażurową, prostą ścianką środkową (szerszą od bocz-

nych) to rozwiązanie tradycyjne, lecz wyraźnie zmodyfikowane19. Do kościo-

ła prowadzą 7-stopniowe, tarasowe schody. Jego bryła to wydłużony prosto-

 
14 K. Fiedorowicz (opr.), Na szczycie Borkowskiej Góry – Parafia Matki Bożej Zwy-

cięskiej, „Dziennik Polski”, nr 38, niedziela, 4 marca 2007, s. 12. 
15 Po tym uroczystym akcie trwały w dalszym ciągu prace nad wykończeniem  i urzą-

dzeniem kościoła. 
16 Por. P. Natanek, Informator, op. cit., s. 101. 
17 M. J. Żychowska, Między tradycją a awangardą. Problem stylu w architekturze 

Krakowa lat międzywojennych, Kraków 1991, s. 98. 
18 Sklepienie apsydy jest trójpolowe (pole środkowe zamknięte łukiem ostrym). Lewa 

„nawa” zakończona jest przy prezbiterium oknem, natomiast od strony chóru mieści 

się boczne wejście do kościoła i na wieżę. Prawa „nawa” mieści w zakończeniu oł-

tarz, umieszczony we wnęce. Obok prezbiterium znajduje się wejście do kaplicy św. 

Józefa oraz do zakrystii. Chór muzyczny wsparty jest na żelbetowych słupach, a za-

myka go ażurowa balustrada. Ołtarz główny ustawiony jest na kilkustopniowym 

podwyższeniu w stosunku do poziomu posadzki. 
19 Aby światło nie było zbyt agresywne, wprawiono witraże, dające nastrój we wnę-

trzu i tłumiące światło, by nie przeszkadzało kapłanowi w sprawowaniu liturgii. 
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padłościan20, zamknięty prostym, „listwowym” gzymsem. Dwukondygnacjo-

wa fasada ma „wgłębny portyk” (z szerokimi podwojami, prowadzącymi do 

obszernego przedsionka). Jego uskakujące węgary (w typie art dêco) czynią 

go masywnym, a to dodaje powagi i stabilności. Górną kondygnację, 

z kwadratowym otworem z wkomponowaną weń rozetą-hostią i prze-

nikającym się krzyżem (jak w oknach kościoła w Le Raincy pod Paryżem) 

wypełnia witraż. 

Przy fasadzie, o ściętych narożach, przy narożniku północno-zachodnim, 

ustawiona ukosem, stoi dominująca, wolnostojąca wieża, założona na rzucie 

kwadratu i połączona z kościołem przewiązką (nadziemnym przejściem)21. 

Wieża22 o żelbetowej konstrukcji ramowo-słupowej, wypełnionej w dolnej 

części (cofniętymi) ściankami, a w górnej ażurem, ze zwieńczeniem, które 

tworzą krzyżujące się podwójne słupy, budujące podstawę dla krzyża to efek-

towny akcent kościoła. Wieża i kaplica św. Józefa23, przylegająca (od połu-

dnia) do prezbiterium24, łagodzą wrażenie schematyczności i dynamizują 

kompozycję. Nad prezbiterium wznosi się sygnaturka w typie „mątewki”. 

Kościół (na ok. 3 tys. wiernych) przypomina w swym wnętrzu bazylikę 

wczesnochrześcijańską. Niskie nawy boczne pogrążone są w mistycznym 

półmroku. Podobne rozwiązanie zastosował August Perret, architekt francu-

ski, w kościele św. Teresy w Montmagny (z lat 1925-192625) i Fritz Höger, 

architekt niemiecki, w kościele z 1933 r. w Berlinie (przy Hohenzollerplatz)26.  

W borkowskim kościele konstrukcja oparta jest na żelbetowym szkiele-

cie27, złożonym z czterech rzędów filarów28, dzielących przestrzeń na nawę 

 
20 W elewacjach bocznych, rozczłonkowanych lizenami, wyróżniamy dwie kondy-

gnacje. Dolna gładka, pełna ściana z betonowych płyt, górna „ażurowa ściana”, która 

poprzez ukośne kulisowe ścianki sprawia od ulicy Zakopiańskiej wrażenie niemal 

całkowitego przeszklenia (przedzielonego słupami), natomiast od strony ulicy Jugo-

wickiej – całkowitego zamknięcia (bez okien). Boczne – ukośne, ażurowe ścianki są 

węższe i podzielone betonowymi „laskami” na dwa pola. Tylna ścianka szersza ma 

podział trójdzielny. Wszystkie ścianki ażurowe, wypełnione witrażem – barwnym 

szkłem, mają strukturę geometryczną, złożoną z kół i kwadratów. 
21 Wewnętrznymi schodami można dostać się na szczyt, skąd roztacza się rozległa 

panorama na Kraków. 
22 M. J. Żychowska, Między tradycją a awangardą, op. cit., s. 99. 
23 Kaplica św. Józefa, na planie kwadratu, urządzona została w 1984 r. według projek-

tu Jerzego Bandury. 
24 2-kondygnacjowa dobudowana część z rodzajem ażurowego przeszklonego wyku-

sza, mieszcząca kaplicę pw. św. Józefa oraz zakrystię, kancelarię i bibliotekę. 
25 L’Árt Sacrè en France au XXe siècle, op. cit., 1993, s. 59. 
26 Zob. W. J. Stock, Europäischer Kirchenbau 1900–1950, Aufbruch zur Moderne, 

München i inne, 2006, s. 146, 147. 
27 Do budowy użyto cegły (elementu wypełniającego), szkła i wyprawki wapiennej. 
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główną i wąskie nawy boczne. Na zewnątrz ściany są dwustrefowe, wypeł-

nione u dołu potynkowanymi płytami, rozdzielonymi cieniującymi lizenami, 

u góry perforowanymi, ażurowymi „przesłonami”, ustawionymi kulisowo: 

uskokowo i ukośnie. Na tej żelbetowej konstrukcji, oparty jest strop skrzyn-

kowy, przypominający łupinowy strop kościoła w Le Raincy pod Paryżem, 

projektu Augusta Perreta.  

 
Ilustracja 2. Wnętrze kościoła (nawa główna) w Borku Fałeckim (fot. Autor) 

 
 

Schemat jest przejrzysty: dół – pełne ściany, góra – ściany ażurowe29. 

Zastosowanie ukośnych ścianek, pomiędzy nimi ażurowych okien (z siatką 

maswerkowych, organicznych przezroczy, w kształcie plastra miodu), wypeł-

nionych barwnym szkłem witrażowym to rozwiązanie nowatorskie. Nie wi-

dzimy okien, a jedynie wpadające do wnętrza mistyczne światło, ukierunko-

wujące wzrok na ołtarz. Ucieleśnia ono niewidzialnego Chrystusa, bo światło 

w kościele to Lumen Christi. Centrum liturgiczne skąpane jest w świetle. 

Ruthiê, znając nowatorskie kościoły Perreta i uznając je za prześwietlone, 

nawiązał do rozwiązania, jakie wprowadził Dominikus Böhm w kościele św. 

Jana Chrzciciela w Neu-Ulm (w południowych Niemczech), modyfikując je. 

 
28 Nawy boczne oddzielają od szerokiej nawy głównej słupy-filary (sfazowane od 

strony nawy głównej). 
29 Por. Opis kościoła: Urząd Miasta Krakowa Wydział Ochrony Zabytków Woje-

wódzki Konserwator Zabytków z dnia 25. 05. 1990 roku. 
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Podobne rozwiązanie zastosowano po II wojnie światowej w odbudowanej 

katedrze w Coventry w Anglii30. Taka aranżacja okien, ukrytych za kuliso-

wymi ściankami, powoduje modulację światła i daje pulsującą, dynamiczną 

przestrzeń. Najwięcej światła jest w prezbiterium [il. 2], które oświetlone 

niebieskim światłem, poprzetykanym czerwienią, żółcieniem, zielenią 

i błękitem, stanowi kwintesencję Niebiańskiego Jeruzalem,  będąc optycznym 

oparciem dla ołtarza: od utrzymanego w półmroku wnętrza nawy (zwłaszcza 

naw bocznych) przechodzimy do zalanego światłem centrum liturgicznego. 

Dominuje barwa niebieska, jako kolor Maryjny, w kościele poświęconym 

Matce Bożej Zwycięskiej. Obcujemy z niemal mistycznym patosem, oscylu-

jącym między reprezentacyjnością a duchowością. Pogodne, jaśniejące świa-

tłem wnętrze działa pozytywnie na wiernych, skłaniając ich do medytacji 

i modlitwy, wzbudzając radość, a tłumiąc lęk i strach. 

Zmianie uległa kompozycja fasady [il. 1]. „Pierwotny projekt – pisała 

Barbara Zbroja – nie przewidywał praktycznie żadnej dekoracji, gdyż wnętrze 

miało posiadać nowoczesny, ascetyczny charakter, ułatwiający osiągnięcie 

koncentracji i skupienia religijnego”31. W realizacji fasada przykuwa uwagę 

geometryczną kompozycją, która przypomina rozwiązanie fasady Augusta 

Perreta w Garage Rue de Ponthieu w Paryżu z 1905 r., ujętej w geometryczną 

ramę konstrukcji stalowej o delikatnych podziałach. W jej kompozycję wpi-

sany został witraż autorstwa Wacława Taranczewskiego (1903-1987), ukazu-

jący głowę Chrystusa Króla, okoloną cierniową koroną; w górnych narożni-

kach widnieją litery: a l f a  i  o m e g a. „W kwadrat wpisał on trzy współ-

środkowe okręgi, którą to kompozycję dopełnił regularny układ elementów 

wertykalnych i horyzontalnych. Zamierzeniem twórcy było przedstawienie 

Chrystusa w otoczeniu apostołów i ewangelistów. Tylko jeden Chrystus ma 

oczy otwarte, widzi, bo przeszedł wielkie cierpienie. Pozostałe witraże, 

skomponowane z geometrycznych powierzchni barwnych, utrzymanych 

w tonach elementarnych, są także autorstwa W. Taranczewskiego.”32 Dzięki 

ażurowości maswerkowych, barwnych, okien – jako idei gotyku bez gotyku, 

stworzona została atmosfera bliska świątyniom gotyckim, a w wyniku wpro-

wadzenia światła ukrytego, ukierunkowanego, uzyskano nastrojowe rozwią-

zanie wynikające z idei baroku bez baroku. To jedyna w swoim rodzaju lekcja 

historii architektury nowoczesnej, którą należałoby nazwać architekturą mi-

 
30 M. Żuławski, Nowa katedra w Coventry, „Tygodnik Powszechny”, 34/1962, s. 3; 

H. Bohdanowicz, Katedra w Coventry, „Tygodnik Powszechny”, 14/1967, s. 8. 
31 B. Zbroja, Architektura międzywojennego Krakowa 1918-1939. Budynki – Ludzie – 

Historie, Kraków 2013, s. 252. 
32 M. J. Żychowska, Między tradycją a awangardą, op. cit., s. 99. 
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stycznego światła i nastroju33. Kościół, zbudowany w stylistyce awangardy 

funkcjonalistyczno-konstruktywistycznej, to najważniejszy obiekt sakralny 

międzywojennego Krakowa34. Tutaj funkcja i konstrukcja są czytelne, a bryła 

z wieżą pomysłowe i wraz z wysokością coraz lżejsze i ażurowe35. 

 

2. Kolejnym kościołem na naszej trasie via touristica jest kościół pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach [il. 3]. Miejscowość ta już 

w XII w. była zorganizowaną parafią, posiadała bowiem drewniany kościół 

pw. Wszystkich Świętych (wzmiankowany w dokumencie z 1325 r., prze-

chowywany w Bibliotece Watykańskiej). Kościół spłonął w 1617 r., a rok 

później bp Andrzej Załuski poświęcił nowo wzniesiony kościół z kamienia. 

Był on konsekrowany w dniu 29 września 1663 roku. Kościół orientowany, 

posiadał dwuprzęsłowe, prostokątne prezbiterium i trójprzęsłową nawę. Do 

prezbiterium, od północy przylegała zakrystia, a przy korpusie po tej samej 

stronie – kwadratowa kaplica nakryta kopułą (rozebrano ją po II wojnie świa-

towej w związku z budową nowego kościoła). W 1809 r. dobudowano do 

kościoła wieżę.  

Dla ciągłości chronologicznej i pełności obrazu należy dodać, iż w 1627 

r. Jan Zebrzydowski, miecznik koronny, ufundował w Sułkowicach drugi 

kościół pw. św. Zofii, który sprzedano w 1801 r. na licytacji Gajewskiemu, 

klucznikowi z Zielonej. Na tym miejscu w 1825 r. zbudowano nowy kościół, 

konsekrowany w 1826 r., istniejący do dziś. Już pod koniec XIX w. oba ko-

 
33 Por. Lichtarchitektur: N. Pevsner (i inni), Lexikon der Weltarchitektur, München 

1992, s. 381-382.   
34 Kościół wpisano (decyzją Urzędu Miasta Krakowa – Wydziału Ochrony Zabytków 

– Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 05 1990 r.) do rejestru zabyt-

ków województwa krakowskiego. 
35 Za proboszczowania ks. Józefa Kołodziejczyka w latach 1971-1996 wykonano: 

w 1978 r. ołtarz główny, posoborowy (proj. prof. Jan Budziło, realizacja Antoni Ore-

mus), oparty na symbolice liter: alfa i omega. W literę „omegi”, stanowiącą tło dla 

tabernakulum, wpisana została litera „alfa”. Na łuku „omegi” umieszczono drewnianą 

figurę MB Zwycięskiej, dłuta Konstantego Laszczki. Jej polichromię wykonał Roman 

Skowron. Stefan Hyła namalował obraz Pana Jezusa Miłosiernego (poświęcony  

w 1985 r.); znajduje się w lewej nawie w płytkiej wnęce ołtarzowej. W zakończeniu 

prawej nawy znajduje się ołtarz z figurą Najśw. Serca PJ, wykonaną przez Jerzego 

Bandurę. Drogę Krzyżową wykonał w metaloplastyce inż. Szeptycki. Przy jednej  

z podpór nawy głównej znajduje się metalowa ambona. Jej ażurowe ścianki pokryte 

są symbolami ewangelistów (anioł, orzeł, byk i lew). Dużą wartość ma malowidło, 

namalowane w 1954 r. przez Włodzimierza Herczaka, przedstawiające św. Stanisława 

BiM, usytuowane po lewej stronie ołtarza głównego. Ramy do niego wykonał Antoni 

Oremus według projektu Jana Budziły. Dane za: Księga Parafialna, w: Archiwum 

Parafialne. 
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ścioły były za małe dla rozrastającej się społeczności, która liczyła blisko  

3 tys. mieszkańców. Powstała myśl budowy nowej świątyni, ale warunki ma-

terialne nie zezwalały na to, dopiero w latach 30. XX w. zawiązał się Komitet 

Budowy Kościoła pod przewodnictwem ks. kan. Józefa Grosa. 
 

Ilustracja 3. Kościół w Sułkowicach (fot. Jerzy Opioła, Wikipedia) 

 
  

W 1936 r. rozpoczęto wykopy pod fundamenty. Ze względu jednak na 

trudności finansowe i trwającą wojnę budowę kościoła odłożono w czasie. 

Czasy po II wojnie nie sprzyjały budownictwu sakralnemu. Państwo blokowa-

ło budownictwo sakralne36, a wiernym potrzebny był wówczas tak naprawdę 

przysłowiowy dach nad głową. W 1949 r. ruszyły prace budowlane, po uzy-

skaniu zgody władz na jej kontynuację. Wzniesiono wówczas mury, położono 

płyty stropowe i dach z sygnaturką. Wieży władze nie zezwoliły jednak wy-

budować. Budowa kościoła trwała 9 lat (1949-1958) i zakończyła się w 1958 

r. Kościół stanął obok starego, który rozebrano 1969 r. Pięć lat wcześniej  

bp Julian Groblicki dokonał uroczystej konsekracji nowego kościoła pw. Naj-

świętszego Serca Jezusowego. Proboszczem parafii był wówczas ks. kan. 

Bruno Wyrobisz; w 1992 r. Sułkowice podniesione zostały do roli stolicy 

dekanatu37. 

 
36 J. Sz. Wroński, Kościoły Krakowa, zbudowane w latach 1945-198,, jako wyraz 

przemian architektury sakralnej w Polsce na tle rozwoju architektury na świecie. 

Studium historyczno-architektoniczne, Kraków 2010. 
37 Za: Historia parafii i kościoła w Sułkowicach, Wikipedia; dostęp 10.10.2020.  
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ARCHITEKTURA: Kościół w Sułkowicach [il. 3] położony jest obok 

głównej szosy, nieopodal głównego traktu turystycznego, prowadzącego 

z Krakowa do Suchej Beskidzkiej. Kościół ma plan podłużny. Jest to bazy-

lika trójnawowa, beztranseptowa. Nawa główna 7-przęsłowa (w tym chór 

muzyczny) przechodzi w jednoprzęsłowe prezbiterium, zamknięte półkolistą 

apsydą. Korpus nawowy, nieco wyższy od prezbiterium, nakryty jest da-

chem dwuspadowym. Prezbiterium przykrywa dach siodłowy z wyokrąglo-

ną połacią nad zamknięciem. Nawy boczne posiadają dach pulpitowy. Po-

środku dachu głównego wznosi się (obejmując kalenicę) dwukondygnacjo-

wa wieżyczka na sygnaturkę, wybiegająca w krzyż na kuli. Szczyt nad fasa-

dą i nad prezbiterium oraz wierzchołek kalenicy nad prezbiterium ozdabiają 

krzyże. Przy nawie bocznej umieszczona jest kruchta, z której wejście  

z boku prowadzi do zakrystii. Kruchtę oświetlają dwie pary bliźnich okien,  

nakrywa ją dach siodłowy. Okna w nawie głównej i nawach bocznych są 

bliźniacze, w prezbiterium pojedyncze: wszystkie zamknięte łukiem półko-

listym. „Wkładki kamienne” występują wokół okien nawy głównej. Kościół 

wykonany został z cegły z oblicówką kamienną w nawach bocznych. Wnę-

trze jest bazylikowe, przestrzenne. Nawę główną od bocznych oddzielają 

półkoliste arkady. Ze starego kościoła pochodzą barokowe obrazy: Matki 

Boskiej Niepokalanego Poczęcia i św. Józefa. Kamienna chrzcielnica baro-

kowa z I połowy XVII w. też pochodzi ze starego kościoła. Kościół w Suł-

kowicach zbudowany został w stylistyce redukcyjnego historyzmu, w zmo-

dernizowanej formule neoromanizmu. 

 

3. Chronologicznie rzecz biorąc, pierwszym kościołem na naszej liście 

winien być tzw. stary kościół w Suchej Beskidzkiej, ponieważ jest najstarszy 

ze zwiedzanych na naszej trasie. Powstał bowiem już w I połowie XVII w. Po 

nim dopiero powstał w I połowie XIX w. kościół pw. Najświętszego Imienia 

Maryi w Harbutowicach [il. 4]. Ponieważ jednak naszą trasę wyznacza to-

pografia, a nie chronologia, dlatego omawiamy najpierw kościół w Harbu-

towicach; miejscowość już na początku XIV w. była parafią, należącą do 

Archidiecezji Krakowskiej. Jedynie przez kilkanaście lat XIX w. podlegała 

ona pod Diecezję Tarnowską. W ciągu wieków przynależała do dekanatów: 

szczyrzyckiego, kalwaryjskiego, myślenickiego, a od 1992 należy do dekana-

tu sułkowickiego.38 Obecny kościół pw. Najświętszego Imienia Maryi (pier-

wotnie pw. św. Michała Archanioła) zbudowano w 1828 r. (na miejscu pier-

wotnego drewnianego, poświęconego w 1617 r., zniszczonego następnie po-

żarem)39. Kościół konsekrował w 1834 r. bp Franciszek Pischtek, ordynariusz 

tarnowski.  

 
38 Za: Historia parafii i kościoła w Harbutowicach, Wikipedia, dostęp 11.10.2020. 
39 Ks. Piotr Natanek, Informator, op. cit., s. 413. 
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Ilustracja 4. Kościół w Harbutowicach (fot. Be-kwadrat, Wikipedia) 

 
 

ARCHITEKTURA: Kościół jednonawowy [il. 4], nieorientowany, za-

łożony na rzucie prostokąta (z zaokrąglonymi uskokami wewnątrz) posiada 

węższe, kwadratowe w rzucie prezbiterium dwuprzęsłowe, nakryte odrębnym, 

trójpołaciowym dachem. Korpus kościoła nieco szerszy i wyższy od prezbite-

rium, nakryty jest niewysokim dachem dwuspadowym. Na skraju dachu kor-

pusu nawowego umieszczona jest wieżyczka na sygnaturkę. Nad wejściem, 

na osi fasady nasadzona jest niewysoka wieża, wyrastająca z podstawy dachu, 

nakryta barokowym hełmem. Nawę kościoła doświetlają półkoliste okna, 

umieszczone po obu stronach elewacji bocznych. Prezbiterium doświetlają: 

półkoliste okno (takie jak okna w korpusie) oraz dwa prostokątne okna, 

umieszczone (w pierwszym przęśle) jedno nad drugim. w zamknięciu prezbi-

terium na zewnątrz, w niszy znajduje się krucyfiks z posągami Matki Boskiej 

i św. Jana Ewangelisty. Wewnątrz kościoła znajdują się trzy drewniane ołta-

rze: główny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz dwa boczne po-

święcone Matce Boskiej Różańcowej i św. Antoniemu. Barokowe obrazy 

stacji Drogi Krzyżowej, wiszące na ścianach, pochodzą z poprzedniego ko-

ścioła, podobnie jak wczesnobarokowa, kamienna chrzcielnica (sprzed 

1617 r., stojąca pod późnoklasycystyczną amboną. Kościół zbudowany został 
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w konwencji późnoklasycystycznej, określanej powszechnie stylem józefiń-

skim. Na początku XXI w. kościół gruntownie odremontowano. Warte odno-

towana są jeszcze feretron z posążkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z  

ostatniej ćwierci XIV w., jak również obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 

z tego samego czasu. W kościele jest jeszcze kilka barokowych obrazów: 

Matki Boskiej, św. Jerzego, św. Marcina i św. Michała Archanioła40. 

 

4. Kolejnym obiektem na naszej trasie jest kościół pw. MB Pocieszenia 

w Budzowie [il. 5]. Parafię tutejszą, w skład której wchodzą również wsie 

Baczyn i Zachełmna, utworzono w dniu 7 kwietnia 1852 r. W 1862 r. położo-

no fundamenty pod drewniany kościół, który ukończono w 1864 r., 

a poświęcił go 27 stycznia w 1868 r. ks. Swoboda, dziekan myślenicki. Ko-

ściół konsekrował w 1876 r. bp Józef Pukalski, ordynariusz tarnowski. 

W roku 1878 papież Leon XIII nadał parafii tytuł Matki Bożej Pocieszenia. 

Kościół orientowany, zbudowany z drewna modrzewiowego (podcieś), 

reszta wykonana z drzewa miękkiego, kryty był gontem. Miał trzy ołtarze 

(główny i dwa boczne). W ołtarzu głównym znajdował się obraz Matki Bożej 

Pocieszenia, namalowany przez o. Romualda Parszywkę. Jest to kopia cu-

downego obrazu z kościoła klasztornego OO. Karmelitów Bosych w Czernej, 

gdzie przebywał o. Romuald Parszywka. Kościół drewniany spłonął 28 listo-

pada 1912 r. Ocalał m.in. obraz Matki Bożej Pocieszenia, dwie figury: św. św. 

Piotra i Pawła, dłuta tyrolskiego rzeźbiarza Emila Nicke oraz obraz św. Anto-

niego Padewskiego z ołtarza bocznego. Potrzeba budowy nowego kościoła 

była nagląca. W latach 1913-1914 wzniesiono murowany kościół według 

projektu arch. Karola Korna z Bilitz (Bielsko-Biała)41. Po wyposażeniu ko-

ścioła, w dniu 28 maja 1924 r., bp Anatol Nowak dokonał jego konsekracji. 

W czasie okupacji najeźdźca zabrał z wieży kościelnej dzwony42.  

ARCHITEKTURA: Kościół, położony na wzniesieniu, kilkanaście me-

trów od głównej szosy, prezentuje się wspaniale. Szerokimi schodami taraso-

wymi dochodzimy do fasady głównej. Jednowieżowy kościół, posadowiony 

na kamiennej, ciosowej podmurówce, ma plan krzyża łacińskiego. Jest jedno-

przestrzenny (dwuprzęsłowa nawa), z transeptem i prezbiterium. Apsyda pre-

zbiterium i ramiona transeptu zamknięte są poligonalnie. Ceglany wątek muru 

jest główkowy. Przy prezbiterium mieści się zakrystia, z wejściem zamknię-

tym łukiem segmentowym, oprawionym wyprawką trójlistną. Okna w korpu-

sie trójdzielne, w ramionach transeptu pojedyncze, jedne okna w zakrystii 

w układzie dwustrefowym biforialne, drugie biforialne z wyprawką tynkową, 

 
40 F. Bober ks., Monografia kościoła i parafii w Harbutowicach. 
41 Jakieś prace wykonywał również arch. Jan Burzyński. 
42 Za: Historia parafii i kościoła w Budzowie, Wikipedia, dostęp 10.10.2020. 
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ujęte w łuk półkolisty, podobnie jak pozostałe okna – to odwołanie się do 

stylu arkad(k)owego (Rundbogenstil’u).  
 

Ilustracja 5. Kościół w Budzowie (fot. Autor) 

 
 

Wieża, wsparta w narożach skarpami, dwusegmentowa, zwieńczona jest 

baniastym „barokowym” hełmem. Otwory dzwonowe, zamknięte półkoliście, 

otulone są półkolistym łukiem. Wieża podbudowana z jednej strony wieżycz-

ką schodową, a z drugiej strony niższym aneksem. Wieżyczkę schodową do-

świetla z boku sześć małych okienek (zamkniętych półkoliście), a od czoła 

dwa – jedno zamknięte jest półkoliście, a drugie linią prostą.  

Kościół wspierają przypory-skarpy przy korpusie, a przy ramionach tran-

septu i apsydzie prezbiterium ustawione ukosem. Zwężają się ku górze i na-

kryte są kamiennymi, kapnikowymi daszkami. Kamienny portal główny po-

siada miękkie, profilowane węgary. Okna w korpusie nawowym trójdzielne 

(środkowe szersze od bocznych), w kamiennych ramach i kamiennych ła-
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wach, ujęte są od góry półkolistymi łękami ceglanymi. Przy transepcie mieści 

się mały przedsionek, w którym znajduje się wejście boczne do kościoła. Ko-

ściół zamyka dwuuskokowy, ceglany gzyms. Nawę główną oraz transept na-

krywa dach siodłowy o krzyżujących się kalenicach. Na przecięciu kalenic 

dachu znajduje się wieżyczka na sygnaturkę o formach neorenesansowych. 

Dach dwupołaciowy nad korpusem i transeptem, z trójkątnymi zamknięciami 

w ramionach transeptu i w apsydzie. Prezbiterium od transeptu i nawy roz-

dzielają łuki ostre. Sklepienie krzyżowe z lunetami. Chór muzyczny wsparty 

na filarach, jego parapet o linii wklęsło-wypukłej, nawiązuje do baroku.  

Kościół pw. MB Pocieszenia w Budzowie zbudowany został w konwen-

cji łuku arkadkowego, o czym świadczą półkoliście zamknięte okna i łęki nad 

oknami o łuku półkolistym. Formy neobarokowe, neorenesansowe, a we-

wnątrz łuki ostre (w nawie i transepcie), uwypuklają stylistykę, czyniąc ko-

ściół tym bardziej sakralnym. 
 

Ilustracja 6. Kościół w Zembrzycach (fot. Jerzy Opioła, Wikipedia) 

 
 

5. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Zembrzycach [il. 6]. Parafię 

w Zembrzycach erygował 5 listopada 1533 r. biskup krakowski Piotr Tomic-

ki. Po wybudowaniu w latach 1530-1531 drewnianego kościoła przez Jana 

Zembrzyckiego, ówczesnego właściciela wsi, a zarazem sekretarza dworu 

króla Zygmunta i Starego, Zembrzyce (wraz z Suchą i Stryszawą) zostały 

odłączone od Mucharza. Drewniany kościół, powiększany kilkakrotnie (m.in. 
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przed 1662 r.), konsekrowany został 21 marca 1662 r. przez biskupa krakow-

skiego Mikołaja Oborskiego. W 1910 r. kościół został rozebrany, by ustąpić 

miejsca nowemu, większemu kościołowi, wzniesionemu z materiałów trwa-

łych. 

Nowy, murowany kościół zbudowano w latach 1911-1913 według pro-

jektu arch. Franciszka Mączyńskiego (1874-1947) z Krakowa. Jego fundator-

ką była Teofila Znamięcka, dziedziczka Zembrzyc, która w 1903 r. zapisała 

na ten cel znaczną sumę pieniędzy. Dzięki staraniom ówczesnego proboszcza 

ks. Władysława Włodygi oraz ofiarności parafian i pomocy Polonii zem-

brzyckiej w Ameryce, budowa nowego kościoła została wkrótce ukończona. 

Ołtarz główny i ambonę ufundował po swoim powrocie z Ameryki Jan Zawi-

ła. Wnętrze zachwyca bogactwem, rozległą kolorystyką (złoceniami, freska-

mi). W dniu 9 lipca 1933 r. kościół konsekrował kard. Stefan Sapieha, metro-

polita krakowski. 

W latach 2005-2006 przeprowadzono remont dachu kościoła (wymienio-

no część konstrukcji drewnianej i dach pokryto nową dachówką, hełm wieży 

pokryto nową blachą miedzianą); w miejsce zniszczonego ogrodzenia z cegły 

wymurowano nowe, tym razem z kamienia naturalnego. 20 poszerzonych 

słupków-filarów pełni funkcję kapliczek, w których umieszczono mozaiki 

przedstawiające tajemnice różańca świętego. Kapliczki są fundacją mieszkań-

ców Zembrzyc. Przestrzeń między słupkami wypełniają stalowe segmenty, 

wykonane w zakładzie kowalstwa artystycznego w Sułkowicach. Wokół ko-

ścioła powstał nowy chodnik z płyt granitowych i nowe schody do kościoła 

wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych. W 2011 r. wykonano nowe dębo-

we drzwi do kościoła. Sprawiono nowe obrazy: Jezusa Miłosiernego i św. 

Jana Pawła II43. 

ARCHITEKTURA: Kościół w Zembrzycach jest swego rodzaju pen-

dant do kościoła w Suchej Beskidzkiej. Budowany kilka lat po wzniesieniu 

kościoła w Suchej Beskidzkiej jest artystyczną odpowiedzią Franciszka Mą-

czyńskiego na kluczowe zagadnienie, jak wyobrażał on sobie architekturę 

sakralną w tym czasie, czyli jak powinien wyglądać kościół dla niewielkiej 

miejscowości oraz jaki powinien być jego styl. W porównaniu do kościoła 

w Suchej Mączyński skorzystał nie tylko z form średniowiecznych, ale także 

z form renesansowych (okna) i barokowych (barokowe zwieńczenie wieży 

i balustrada chóru). Wzbogacił je o formy rodzime, bowiem masywna wieża, 

założona na rzucie kwadratu przechodzi w ośmiobok (a to uchodziło wówczas 

za kanon formy rodzimej) i zwieńczona jest neobarokowym hełmem. Ceglane 

mury kościoła (z wyjątkiem naroży), o wątku główkowym, wzbogacił archi-

tekt kamiennymi „wkładkami”, rozbijając monotonię, a mury – kamiennymi  

pasami. Całość wieńczy dekoracyjny fryz „na trójkątno”, a nad nim gzyms. 

 
43 Za: Historia parafii i kościoła w Zembrzycach. Wikipedia dostęp. 10.10.2020. 
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Fryz trójkątno-zębaty stanowi element dekoracyjny i ekspresyjny całego zało-

żenia. Ceglano-kamienne przypory zwieńczone są sterczynami o charakterze 

rzeźbiarskim. 

 
Ilustracja 7. Wnętrze (nawa) kościoła w Zembrzycach (fot. Autor) 

 
 

Wnętrze [il. 7] z kolumnami o krępych trzonach, dźwigającymi półkoli-

ste arkady, oddzielające nawę główną od bocznych, posiada w nawie głównej, 

w nawach bocznych (i prezbiterium) sklepienie kolebkowe z lunetami. Halo-

we, trójnawowe wnętrze sprawia wrażenie wczesnomodernistycznego, 

zwłaszcza przysadziste kolumny o geometrycznych kapitelach. Chór, o para-

pecie wklęsło-wypukłym, nawiązuje do stylistyki barokowej. Trójdzielne 

okna tryforialne mają podziały wczesnomodernistyczne (środkowe dwa razy 

szersze od bocznych). Ołtarz główny, w którym mieści się barokowy obraz 

MB z Dzieciątkiem (zwany piekarskim) i dwa boczne, wykonano w konwen-

cji historyzującej. 

 

6. Kościół w Suchej Beskidzkiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 

Panny [il. 8] – tzw. stary – wzniósł w latach 1613-1614 Piotr Komorowski, 

rozpoczynając tym samym fundację. Kościół wybudowano w stylistyce ma-
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nierystycznej i konwencji pogotyckiej44. Kościół należał do parafii w Zem-

brzycach i nie był jeszcze konsekrowany. Obsługiwali go w latach 1614-1624 

OO. Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej.  

 
Ilustracja 8. Kościół w Suchej Beskidzkiej (fot. Autor) 

 
 

W 1624 r. fundator oddał go, jak i całą parafię, w zarząd XX Kanoników 

Regularnych od Bożego Ciała z Krakowa. Dla nich wybudował klasztor 

w stylistyce późnego renesansu, który łączył się z kościołem przewiązką 

w formie arkadowego korytarza. XX Kanonicy Regularni wprowadzili się do 

niego dopiero w roku 1630. Konsekracji kościoła, z polecenia biskupa kra-

kowskiego Marcina Szyszkowskiego, dokonał 8 grudnia 1624 r. biskup lao-
 

44 Lexikon der Kunst, Band III: Li – P, op. cit., s. 480–482 (Nachgotik). 
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dycejski Tomasz Oborski z Krakowa. W dniu 7 kwietnia 1626 r. bp Marcin 

Szyszkowski erygował w Suchej parafię. W 1782 r. na skutek dekretu kasa-

cyjnego cesarza Józefa II, Kanonicy Regularni opuścili parafię, którą przejęli 

(po nich) kapłani diecezjalni.  

Kościół, tzw. „stary”, orientowany, zbudowany z miejscowego kamienia 

łamanego, potynkowany, był wielokrotnie przekształcany tak na zewnątrz 

(dach, aneksy), jak i wewnątrz (ołtarze). O bogatej przeszłości kościoła 

świadczą ołtarze, jak i epitafia na ścianach na zewnątrz kościoła i nagrobki 

znajdujące się przy kościele. Jest to kościół jednoprzestrzenny. Do prostokąt-

nego korpusu przylega od wschodu węższe od niego, również prostokątne 

prezbiterium, z zakrystią od południa i sklepioną kryptą grobową w pod-

ziemiu. Prezbiterium od korpusu oddziela półkolisty łuk tęczowy. Wnętrze 

nakryte zostało drewnianymi stropami: strop nad korpusem ma kształt pozor-

nego sklepienia kolebkowego45. Przed kościołem znajdował się dziedziniec 

otoczony murem, z przeznaczeniem na cmentarz, na którym do 1836 r. grze-

bano zmarłych. Z siedmiu kaplic, znajdujących się na dziedzińcu (później-

szym)-cmentarzu, przetrwały trzy, z tego jedną przebudowano w 1818 r. na 

kaplicę – grobowiec rodziny Wielopolskich (nad którą nadbudowano dzwon-

nicę). 

 

7. Pod koniec XIX w. „stary” kościół był już za ciasny dla stale zwięk-

szającej się liczby parafian. Idea budowy nowego kościoła pojawiła się pod 

koniec XIX w. W 1895 r. hr. Braniccy zlecili arch. Teodorowi Talowskiemu 

(1857–1910) opracowanie planów kościoła. W latach 1896-1906/7 wzniesio-

no oryginalną świątynię (z fundacji hr. Branickich, kolejarzy suskich i para-

fian). Nową przewiązkę, łączącą stary i nowy kościół, zrealizował Franciszek 

Mączyński, który zmodyfikował istniejące plany Teodora Talowskiego. Ko-

ściół został poświęcony 10 maja 1908 r. przez ks. Marcelina Narcyza Klim-

kiewicza, dziekana suskiego, proboszcza z Tarnawy Dolnej. Konsekracji ko-

ścioła dokonał 23 września 1956 r. bp Franciszek Jop, sufragan krakowski. 

Wyposażenie: Ambonę zaprojektował w 1901 r. Teodor Talowski. Ołtarz 

główny, według projektu Zygmunta Hendla, wykonał z marmuru kararyjskie-

go w 1912 r. Antoni Madeyski. Dwa ołtarze boczne zaprojektował w 1914 r. 

Franciszek Mączyński: pierwszy (Najświętszego Serca Jezusowego) wykona-

ła krakowska pracownia braci Trembeckich (figury wyrzeźbił Michał Korpal), 

drugi pw. Męki Pańskiej, zaprojektowany ponownie w szczegółach przez 

Zygmunta Hendla, ukończony został w 1931 r. (rzeźby wykonał Franciszek 

Styczeń). W prezbiterium, wysoko na wspornikach, spoczywają cztery figury 

 
45 B. Krasnowolski, Zabytki i wartości kulturowe. Zespół kościoła parafialnego pw. 

Nawiedzenia N.P. Marii, w: Sucha Beskidzka, pod red. Józefa Hampla i Feliksa Kiry-

ka, Kraków 1998, s. 477. 
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świętych polskich: św. Stanisław BM, św. Jan Kanty, św. Stanisław Kostka 

i św. Kazimierz, wyrzeźbione przez Władysława Druciaka (1874-1923), rzeź-

biarza krakowskiego46. Jego autorstwa są również stacje Drogi Krzyżowej, 

wiszące na ścianach nawy i transeptu. Witraż w oknach mauzoleum, na osi 

kościoła, pełniący funkcję obrazu ołtarzowego, zaprojektował Zdzisław Ge-

dliczka (1888-1957), a wykonał w 1933 r. Krakowski Zakład Witrażów Stani-

sława Gabriela Żeleńskiego47. Na osi w fasadzie pod szczytem masywu porta-

lowego mieści się rozeta wypełniona witrażem. Ściany wewnątrz kościoła 

pokrywają malowidła położone przez Tadeusza Kurka z Zakopanego, wprost 

na ceglanych ścianach.  

ARCHITEKTURA: Nieorientowany, jednowieżowy, kościół [il. 8], za-

łożony został na planie krzyża łacińskiego: jest jednoprzestrzenny z transep-

tem, z obejściem (ambitem) wokół prezbiterium i kaplicą („mauzoleum”), na 

planie nieregularnego ośmioboku, znajdującą się za ołtarzem (wchodzącą 

w obręb ambitu). Ambit, obiegający prezbiterium, służy do funkcjonalnego 

rozczłonkowania wnętrza. Mauzoleum za prezbiterium odwołuje się w swym 

programie architektonicznym do średniowiecznych katedr. Nawa główna 

oddzielona jest od prezbiterium ostrołukową arkadą. Prezbiterium (podniesio-

ne w stosunku do nawy) nakrywa sklepienie kolebkowe z lunetami. w przęśle 

centralnym występuje zgodnie z tradycją gotyku sklepienie gwiaździste. 

w kaplicy i nawie okna są dwudzielne, zamknięte łukiem ostrym (w nich wi-

traże). w ścianach tarczowych transeptu mieszczą się duże okna trójdzielne 

(wypełnione geometrycznym oszkleniem).  

Kościół poprzedza rozbudowany masyw fasady z wyższą wieżą główną 

na osi (w nim empora organowa, a w przyziemiu kruchta pod wieżą), flanko-

wana dwiema przysadzistymi, czworobocznymi wieżyczkami schodowymi 

(przechodzącymi w górnej partii w pół regularny ośmiobok, nakryte strzeli-

stymi kamiennymi daszkami), które sięgają nasady szczytu kościoła. Wejście 

do kościoła ujęte zostało w formę portyku – domku portalowego o łuku pół-

kolistym, wspartym na kolumnach o stylizowanych głowicach neoromań-

 
46 Pracę magisterska na temat Władysława Druciaka napisała Anna Spirczyńska  

z Suchej Beskidzkiej. Znajduje się ona w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papie-

skiego Jana Pawła II w Krakowie. Józef Szymon Wroński, Artyści, którzy brali udział 

przy wyposażaniu limanowskiej bazyliki: Władysław Druciak (1874-1923) – Twórca 

Grupy Ukrzyżowania w tęczy kościoła i ambony, (m. in. życiorys artysty), „Mater 

Dolorosa”, Kwartalnik Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, R. III: 

2014, nr 1 (7), s. 20-21. 
47 Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii kra-

kowskiej i przemyskiej, t. I: Archidiecezja Krakowska – Dekanaty Krakowskie, Danuta 

Czapczyńska-Kleszczyńska, Tomasz Szybisty przy współpracy Pawła Karaszkiewi-

cza i Anny Zeńczak, redaktorzy serii: Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty, Kraków 

2014, s. 329-340. 
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skich. Tak zaaranżowana fasada jest wielokondygnacjowa. Drugą kondygna-

cję wypełnia ostrołukowe okno, podzielone laskowaniami, zwieńczone kwia-

tonem. W górnej części wieży widnieje kamienna rzeźba Chrystusa, tak cha-

rakterystyczny element dla architektury Teodora Talowskiego. Ceglany szczyt 

zamyka fasadę od góry wraz z hełmem wieży, tworząc kolejną kondygnację. 

W strzelistym dachu kościoła, zdobnym dachówkami układającymi się 

w zygzakowate pasy, widać wpływ architektury anglosaskiej. Motywy te, 

łączące się z zygzakowymi podstawami wieżowych iglic, to zabieg stosowany 

w II połowie XIX w. w architekturze angielskiej, nie tylko sakralnej48. W Kra-

kowie podobny motyw dachu zastosował Feliks Księżarski (1820-1884) 

w latach 1883-1887 w gmachu Collegium Novum Uniwersytetu Jagielloń-

skiego czy Jan Sas Zubrzycki w latach 1905-1909 w kościele w Rynku Pod-

górskim.  

Kolejny element zapożyczony z architektury anglosaskiej (np. Tigbourne 

Court, Witley, Surrey, Sir Edwina Lutyens)49, to kamienne pasy (kamienne 

warstwy wyrównawcze), obiegające ściany kościoła w partii fryzu, kontrastu-

jące z ceglanymi murami. Malowniczość kościoła przejawia się w układzie 

bryły, jak i w łączeniu kamienia z cegłą (czerwona cegła, biały kamień 

i wielobarwność fryzów i gzymsów oraz pokrycia dachów), reprezentując 

styl materiałowy  o cechach malowniczego, poeklektycznego estetyzmu. 

Architekt, stosując bogate i zróżnicowane układy cegieł (w kilku planach 

i poziomach, bogactwo detali ceglanych i kamiennych), działa nie tylko na 

rzecz linearnej, lecz także światłocieniowej dekoracyjności. Nie płaskie ścia-

ny (jakie stosowano dotychczas), lecz pulsująca, rozedrgana, ruchliwa płasz-

czyzna muru (pełna nierówności, przepalonych, „spatynowanych” cegieł),  

o wątku główkowym, malownicza, mieniąca się żywymi kolorami. 

Gdy budowano kościół w Suchej Beskidzkiej w architekturze panowały 

historyzm i eklektyzm. Architekt Teodor Talowski korzystał z obu stylistyk, 

ale przekształcał je w sposób artystyczny, neoromantyczny dla niego tylko 

właściwy (bardzo estetyzujący). Dla architektury sakralnej wykorzystywał 

formy średniowieczne, uważając je za najbardziej odpowiednie. Formy za-

czerpnięte z romanizmu zderzał w sposób zaskakujący i kontrastowy z for-

mami czerpanymi z gotyku, wymieniając ich „tło-podłoże”, bo np. w oknach 

zamkniętych półkoliście umieszczał uproszczony maswerk neogotycki, a okna 

zamknięte łukiem ostrym lokował w niszach o podłożu romańskim. To dawa-

ło architekturę malowniczą, urozmaiconą, kontrastową. Poza tym niezwykła 

finezja artystyczna widoczna jest np. w łukach ambitu, w którym czołowe 

 
48 Podobne zygzakowate fryzy stosował Henry Hobson Richardson (1838-1886). Por. 

N. Pevsner (i inni), Lexikon der Weltarchitektur, op. cit., s. 529 (il. Trinity Church, 

Boston). 
49 N. Pevsner (i inni), Lexikon der Weltarchitektur, op. cit., s. 389. 
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(wejściowe) łuki obejścia mają kształt półkolisty, natomiast obiegające pre-

zbiterium przyjęły kształt łuków ostrych. 

Kolejną cechą architektury sakralnej Talowskiego, której kościół w Su-

chej Beskidzkiej jest najlepszą egzemplifikacją, było stosowanie kontrasto-

wych materiałów: kamienia (w konstrukcji i dekoracji) i cegły jako materiału 

szczególne malowniczego (kolorowe fryzy i gzymsy) i dekoracyjnego (dach 

pokryty dekoracyjnymi, romboidalnymi formami). W efekcie artystycznych 

zderzeń różnorodnych, paradygmatycznych form i ich wariacyjnych, kontra-

stowych faktur (cegły i kamienia), powstał kościół w stylistyce malownicze-

go, poeklektycznego synkretyzmu, będącego pierwszą udaną próbą przeciw-

stawienia się historyzmowi i eklektyzmowi. Architekt odważył się naruszyć 

drugorzędne (dekoracyjne) zasady architektury średniowiecza. 

Talowski, wykładowca w latach 1885-1900 w Wyższej Szkole Tech-

niczno-Przemysłowej w Krakowie, a od 1900 roku profesor w Politechnice 

Lwowskiej, był architektem i badaczem samodzielnym i niezależnym. Nie 

znaczy to, że nie korzystał z inspiracji architektów zachodnich i wpływów 

architektury europejskiej. Wręcz przeciwnie, w ramach syntezy, łączenia form 

romańskich i gotyckich, korzystał z doświadczeń architektów niemieckich,  

z tzw. germańskiego stylu, dającego ciekawe neoromantyczne formy. Z kolei 

gdy idzie o stosowanie kolorowych, wielobarwnych form architektury cegla-

nej (fryzy różnokolorowe), korzystał z inspiracji architektury angielskiej, m. 

in. z doświadczeń arch. Williama Butterfielda (1814-1900), którego kościół 

Wszystkich Świętych (All Saints, 1849-1859) na Margaret Street w Londynie 

był przełomowy (w jego twórczości, zwłaszcza w budownictwie sakralnym). 

Charakterystyczną, uderzającą cechą jego stylu było agresywne zderzanie 

dysharmonijnych form (wielokolorowa cegła i kamień) i barw, układanych 

w dekoracyjne ciągi lub geometryczne wzorce, przydające tej architekturze 

uśmiechu i radości. Są one opracowane niezwykle starannie, na sposób rze-

mieślniczy. 

Odchodzenie od historyzmu to poszukiwanie nowych dróg prowadzą-

cych poprzez formy poeklektyczne ku secesji i modernizmowi i to one toro-

wały drogę ku nowej architekturze50. To do niej należała przyszłość i sukcesy 

w odrodzeniu architektury sakralnej na świecie, Europie i w Polsce.  

 

Posumowanie 

Na naszej trasie, którą nazwaliśmy via touristica, zwiedziliśmy siedem 

kościołów: w Borku Fałęckim na Górze Borkowskiej pw. MB Zwycięskiej, 

 
50 Józef Szymon Wroński, Kraków w drodze ku nowoczesnej architekturze sakralnej 

w pierwszej połowie XX wieku. Kościoły zbudowane w latach 1903–1939/45 w Kra-

kowie i miejscowościach należących obecnie do miasta w kontekście rozwoju archi-

tektury w Polsce i na świecie, Kraków 2019. 
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w Sułkowicach – pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Harbutowicach – 

pw. Najświętszego Imienia Mary, w Budzowie – pw. MB Pocieszenia,  

w Zembrzycach – pw. św. Jana Chrzciciela oraz dwa kościoły w Suchej Be-

skidzkiej: stary kościół pw. Nawiedzenia NM Panny i nowy kościół pod tym 

samy wezwaniem, gdyż obydwa tworzą zespół sakralny kościoła parafialne-

go. Czas budowy tych kościołów, z wyjątkiem kościoła tzw. starego w Suchej 

Beskidzkiej z początku XVII w. oraz kościoła w Harbutowicach, który wznie-

siono w 1828 r., obejmuje koniec XIX w. (początek budowy kościół w Suchej 

Beskidzkiej) i pierwszą połowę XX wieku (kościoły powstałe: w Zembrzy-

cach 1911-1913, Budzowie 1913-1914), okres międzywojenny (kościół na 

Górze Borkowskiej) aż po lata 60. XX w., gdy powstał kościół w Sułkowi-

cach (konsekrowany 8 września 1964 r.). 

Na siedem opisanych kościołów trzy  to kościoły 3-nawowe(w Borku Fa-

łęckim, Sułkowicach, Zembrzycach), a pozostałe cztery  to kościoły jednona-

wowe (w Harbutowicach, Budzowie i dwa w Suchej Beskidzkiej). Dwa ko-

ścioły, zarówno kościół w Budzowie, jak i nowy kościół w Suchej Beskidz-

kiej, posiadają transept. Ich rzuty poziome stanowią o chrześcijańskim cha-

rakterze, założone zostały bowiem na planie krzyża łacińskiego. Na siedem 

kościołów tylko kościół w Sułkowicach nie posiada wieży, gdyż nie zezwoliła 

na jej budowę PRL-owska władza państwowa. Już to świadczy o tym, jak 

ważną rolę odgrywała wieża kościelna i jakie symboliczne, niepowtarzalne 

miała znaczenie, „stanowiąc w istocie pełnowartościową, artystyczną część 

kościoła.”51 Na siedem opisanych kościołów znamy nazwiska architektów do 

czterech kościołów (w Borku Fałeckim projektował Tadeusz Ruthié, w Bu-

dzowie – Karol Korn, w Zembrzycach – Franciszek Mączyński i w Suchej 

Beskidzkiej – Teodor Talowski), tylko do trzech kościołów brak jest atrybu-

cji, czyli nazwisk architektów (tzw. starego kościoła w Suchej Beskidzkiej, 

kościoła w Harbutowicach i Sułkowicach). 

Opisane kościoły, znajdujące się na tej uczęszczanej trasie turystycznej, 

zajmują w rozwoju architektury sakralnej pozycję znaczącą między innymi 

dlatego, iż pokazują, że architektura sakralna reagowała na wyzwania czasu 

i odpowiadała na zmieniające się potrzeby życiowe i duchowe ówczesnego 

społeczeństwa. By nieco ubarwić szarą rzeczywistość urbanistyczną, zaczęto 

kłaść większy nacisk na wielobarwność efektów architektonicznych. Próbo-

wano odnowić typologię architektoniczną, a także starano się wprowadzać 

nową estetykę, wolną od historycznych stylów. 

Kościół w Suchej Beskidzkiej, projektu Teodora Talowskiego, wzbudzał 

od samego początku budowy największe zainteresowanie dlatego, że architekt 

nie zerwał z przeszłością, ale bazując na przeszłości, łącząc formy średnio-

 
51 Józef Szymon Wroński, Kraków w drodze ku nowoczesnej architekturze sakralnej 

w pierwszej połowie XX wieku, op. cit., 2019, s. 114. 
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wieczne (romańskie i gotyckie), przekształcał je i zderzał, by tworzyć zaska-

kujące zestawienia, nieistniejące (dotychczas w architekturze) wariacje for-

malne i fakturowe, a tym samym nową architektoniczną składnię. Z perspek-

tywy etyczno-artystycznej było to działanie nad wyraz budujące, mówiące 

wyraźnie, że nie należy odrzucać przeszłości, gdyż jedynie przeszłość prze-

tworzona powinna tworzyć zręby nowej rzeczywistości architektonicznej. 

Kościół ten, jako nowy wzorzec architektury z przełomu XIX i XX w., stał się 

modelowym przykładem a tym samym inspiracją dla wielu architektów, któ-

rzy za przykładem Talowskiego próbowali rozwijać (z różnym skutkiem) 

historyczne formy w swój własny, nowy wariantywny styl. Z kolei kościół 

w Zembrzycach, swoją prostotą i odmiennością formalną (doszły w nim bo-

wiem w stosunku do kościoła w Suchej Beskidzkiej jeszcze formy nowożyt-

ne), jest nie tyle kontynuacją, ile koniecznym i „lekkim” przeciwieństwem do 

ustępującej powoli tendencji dekoracyjnej Talowskiego. Natomiast kościół 

w Sułkowicach, ukończony przed połową XX w., ukazuje powrót do roman-

tycznych, prostych form architektury średniowiecznej (neoromańskiej, tutaj 

lekko zmodernizowanej).  

Bogactwo stylistyczne i wystrój kościołów będzie niezwykłą przygodą 

turystyczną dla tych, którzy podążą szlakiem via touristica z Krakowa do 

Suchej Beskidzkiej czy też drogą powrotną z Suchej Beskidzkiej do Krakowa. 

Stylistyka tych kościołów jest zróżnicowana. Tendencję pogotycką z elemen-

tami manieryzmu reprezentuje tzw. stary kościół w Suchej Beskidzkiej, 

wzniesiony w latach 1613-1614. „Styl józefiński”, typowy dla końca XVIII 

w. i I połowy XIX w., reprezentuje kościół w Harbutowicach. Wiek XX przy-

nosi następujące konwencje stylistyczne: malowniczy poeklektyczny estetyzm 

kościoła w Zembrzycach oraz kościoła w Budzowie, malowniczy, poeklek-

tyczny synkretyzm kościoła w Suchej Beskidzkiej, międzynarodowy moder-

nizm w wydaniu funkcjonalistyczno-konstruktywistycznym kościoła na Górze 

Borkowskiej i wreszcie neromantyczną konwencję zmodernizowanego roma-

nizmu (kościół w Sułkowicach). Życząc Studentom przyjemnego zwiedzania 

kościołów na szlaku turystycznym z Krakowa do Suchej Beskidzkiej, propo-

nuję, by w oparciu o niniejszy pomocniczy materiał poznawczy efektywnie 

studiowali zagadnienia architektoniczne, artystyczne i turystyczne. 
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Astract 

A 100 years ago, at May 16th 1920 Leopold Tyrmand were born – writer, journalist, 

publicist, arbiter of elegance, jazz lover and propagator. He was an observer and 

chronicler of the Polish People’s Republic reality insightful enough that he fell out of 

favor with the communist authorities and was banned from publishing what resulted 

with his decision about emigration. In the tough 50s of 20th Century, He were an icon 

of elegance and a connoisseur of forbidden jazz. There were legends about him in the 

literary world, which he created himself and knew how to fuel. 

Departure to United States made the legend go on in some of environments, but for 

most of the people Tyrmand became unknown. Only after 1989 some of his books were 

reissued and 100th anniversary of birthday became pretext to remind this extraordinary 

character. In the parliamentary justification of the announcement of the author of 

"Evil" as the patron of the year 2020, we read that "in the most difficult times, Tyrmand 

retained his intellectual independence that required courage." 

Keywords: Leopold Tyrmand, jazz, PRL, stilyaga (teddy boy), „The Man With White 

Eyes”, „Diary 1954”, „Social and Emotional Life”, „Notebooks of Dilettante”   

 

 

Streszczenie 

100 lat temu, 16 maja 1920 r., urodził się Leopold Tyrmand –  pisarz, dziennikarz, 

publicysta, arbiter elegancji, miłośnik i propagator jazzu; był obserwatorem i kronika-

rzem peerelowskiej rzeczywistości na tyle wnikliwym, że popadł w niełaskę władz ko-

munistycznych, miał zakaz publikacji, co doprowadziło go do decyzji o emigracji.  

W siermiężnych latach 50. XX wieku był ikoną elegancji i znawcą zakazanego jazzu.  

W literackim światku krążyły o nim legendy, które sam tworzył i umiał podsycać. 

Wyjazd do Stanów Zjednoczonych legendę tę podtrzymał w niektórych środowiskach, 

ale dla ogółu Tyrmand stał się nieznany. Dopiero po 1989 r. wznowiono niektóre jego 

książki, a setna rocznica urodzin stała się pretekstem do przypomnienia tej nietuzinko-

wej postaci. W sejmowym uzasadnieniu ogłoszenia autora „Złego” patronem roku 

2020 czytamy, że „w  najtrudniejszych czasach Tyrmand zachował wymagającą od-

wagi niezależność intelektualną.” 

Słowa kluczowe: Leopold Tyrmand, jazz, PRL, bikiniarz, „Zły”, „Dziennik 1954”, „Ży-

cie towarzyskie i uczuciowe”, „Zapiski dyletanta” 
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Timeo hominem unius libri 

Tomasz z Akwinu 

 

Dzisiaj, dla wielu osób, czasy PRL to biało-czarne obrazki z koloro-

wymi punktami. Takim kolorem (kolorytem) wyróżniał się Leopold Tyrmand 

– w latach 50. XX w. gwiazda życia towarzyskiego Warszawy, wygumkowany 

w pewnym okresie z obrazka jak Nikołaj Jeżow ze zdjęcia ze Stalinem. Był 

jednak na tyle mocnym elementem, że nie dało się go całkiem usunąć. Pamięć 

o Tyrmandzie wraca wraz z takimi wydarzeniami, jak ogłoszenie go jednym  

z patronów roku 2020. Wznowiono książki jego autorstwa, ukazała się ob-

szerna biografia pióra Marcela Woźniaka czy film Marcina Kryształowicza.1  

 

Bikiniarze i chuligani 

Bikiniarz – rysunek Franciszka Walickiego2 

 

 
1 Pan T., 2019, reż. M. Kryształowicz. Nie jest to wprost biografia Tyrmanda, twórcy 

podkreślają, że łączyli wątki, ale wiele tu odniesień do życia autora „Złego”. 

M. Cieślik, Najwybitniejsze dzieło Leopolda Tyrmanda, „Teologia Polityczna”, 11.05. 

2020; https://teologiapolityczna.pl/mariusz-cieslik-najwybitniejsze-dzielo-leopolda-

tyrmanda: „… główny problem z Panem T. jest inny. To typowy polski film, zrobiony 

za pięć złotych. Tymczasem, żeby biografia Tyrmanda mogła się udać, powinno to być 

kino w stylu Indiany Jonesa – intelektualisty i awanturnika w jednym. To powinien być 

film z pościgami, wybuchami, inscenizacją wojny i podróżami międzykontynentalnym.” 
2 http://jazzforum.com.pl/main/news/od-bikiniarzy-do-hipsterow 
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Przełom lat 40. i 50. w całym bloku demokracji ludowej był okresem 

forsownego budowania nowego systemu na modłę radziecką. Część społeczeń-

stwa, odnosząc korzyści ze zmian, widziała dobre ich strony, ale stalinizm, 

jedną ręką dając (choćby elektryfikację na wsi), drugą najczęściej znacznie 

więcej odbierał (poprzez kolektywizację chłopi tracili niedawno otrzymaną zie-

mię). Narastające po powstaniu PZPR represje wywołały atmosferę strachu, 

donosicielstwo oraz izolację środowisk, co przyczyniło się do powstania no-

wych zjawisk – chuligaństwa i bikiniarzy. O pierwszym z nich nie będę się 

rozwodzić3, ale drudzy stali się znaczącą subkulturą, szczególnie gdy Związek 

Młodzieży Polskiej ogłosił z nimi walkę (zresztą metodami chuligańskimi – 

namawiając członków ZMP do bicia tańczących boogie-woogie). Bikiniarstwo 

nie było tylko kwestią mody, fryzury, słuchania amerykańskiej muzyki; za to 

określenie można było zostać usuniętym z uczelni i trafić na ławę oskarżonych. 

Ale był to przejaw buntu młodzieży wobec glajchszaltowania wszelkiej prze-

strzeni; jest to zjawisko znane od zawsze – dzisiejszych hipsterów można na-

zwać wnukami bikiniarzy z czasów Tyrmanda i dziećmi „pasiastych krawa-

tów” Ciechowskiego. A to właśnie Tyrmand stał się jedną z ikon bikiniarskiej 

Warszawy, choć jak to bywa z nieprzeciętnymi osobowościami, zdania – nawet 

w stosunku do podstawowych faktów – bywają podzielone; „była aura, że jest 

człowiekiem niepoważnym. A on był przesadnie poważny, choć miał poczucie 

humoru. I nie był bikiniarzem – mówiła Barbara Hoff, druga żona Tyrmanda.”4 

 
Ryc. 1. Słynny proces bikiniarzy, listopad 1951; 

od lewej: Burmeister, Wysocki, Grochulski i Ciołek 

 
Źródło: https://tygodnik.tvp.pl/45852443/dzieki-niemu-rezim-uznal-jazz-i-przestal-

szykanowac-zbyt-waskie-spodnie 

 
3 Pierwsi opisali to zjawisko Stanisław Manturzewski i Czesław Czapów na łamach 

„Po prostu” w 1954 r. O chuliganach np.: Z. Zblewski, Chuligani w PRL-owskiej Pol-

sce, https://twojahistoria.pl/2018/02/22/chuligani-w-prl-owskiej-polsce/. 
4https://www.polskieradio24.pl/39/156/Artykul/2508403,Wielki-kontestator-Wybitni-

artysci-o-Leopoldzie-Tyrmandzie. 

https://twojahistoria.pl/2018/02/22/chuligani-w-prl-owskiej-polsce/
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Bycie „innym” w ciągu dekady powojennej wymagało naprawdę … no 

właśnie – czego? Odwagi? Braku wyobraźni czy umiejętności mimikry? Fak-

tycznego wyboru? Nie mówimy tu o wychodzeniu na ulicę, bo to w ogóle nie 

wchodziło w grę; mówimy o znajdowaniu balansu między swymi poglądami 

(trzeba pamiętać, że wielu twórców – po doświadczeniach nacisku sanacyjnego 

– miało lewicowe (znów bardzo różnie rozumiane pojęcie!) przekonania) a ak-

ceptacją nowej rzeczywistości. 

Te dylematy środowiska twórców ówczesnej kultury możemy podej-

rzeć we wspomnieniach Tomasza Jastruna, który w książce „Iwicka 8a” opo-

wiedział o domu swego dzieciństwa na warszawskim Czerniakowie5; domu – 

kamienicy, gdzie ówcześni rządcy typu Jerzego Borejszy postanowili „skosza-

rować” pisarzy (w tym wypadku głównie związanych z pismem „Kuźnica”), 

którzy mieli być „inżynierami dusz” (bo jak twierdził Stalin: „produkcja dusz 

jest ważniejsza niż czołgów”). Pod wspólnym dachem znaleźli się Mieczysław 

Jastrun, Artur Sandauer, Paweł Hertz, Juliusz Żuławski, Kazimierz i Marian 

Brandys, Bohdan Czeszko, Ryszarda Hanin z Leonem Pasternakiem, Wiktor 

Woroszylski… Trzeba sobie uzmysłowić w pierwszym rzędzie, że w morzy 

ruin, jakim była Warszawa, znalezienie lokum było bardzo trudne, a przydział 

mieszkań był odgórny; „kochankowie ludu” byli więc wybrańcami. Fundato-

rem był „Czytelnik”, pisarze płacili tylko czynsz.  

Mieczysław Jastrun pisał w 1948 r.: „Labuntur anni, mutantur mores… 

Czuję się dobrze w tym prędkim czasie, upieram się pisać w stylu, który sam 

muszę sobie wywalczyć, wbrew powątpiewaniom kolegów, którzy często re-

zygnują, podobni do pisarzy świata antycznego w chwili, gdy nadciągnęło 

chrześcijaństwo…”6 Ludzie doświadczeni czasami wojny – od konspiracji po 

obozy, więzienia i tajgę – chcieli nowego, lepszego świata. Czemu wstępowali 

do PZPR? Bo wstępowały autorytety: Tuwim, Iwaszkiewicz, Broniewski, Nał-

kowska. Dopiero na początku lat 50. niektórzy twórcy stają wobec pytania – co 

dalej?; byli tacy, którzy pozostali w systemie, bo trudno jest zerwać z ideałami 

młodości. Nie można przekreślić całkowicie całego życia – dlatego wielu nie 

wytrzymało życia w PRL. „Podczas okupacji mimo że śmierć wisiała nad 

głową każdej sekundy, można było zachować zdrowe zmysły. Ale jest rodzaj 

inwigilacji duchowej, która niszczy ducha… Jak trudne jest nasze życie – nikt 

w przyszłości nie będzie mógł pojąć. Trzeba  być psem w pracowni Pawłowa.”7 

Brutalna okupacja niemiecka zabijała ciała, ale w domu można było mówić, co 

się myśli. A stalinizm zabijał ducha, dom wpędzał w paranoję. 

Z dzisiejszej perspektywy trudno wytłumaczyć, jak ważną cezurą był 

rok 1956. „Stalinowcy” w następnych latach to w dużej mierze trzy grupy – 

 
5 T. Jastrun, Iwicka 8a. Dom pisarzy w czasach zarazy, Czarna Owca, Warszawa 2020. 
6 Ibidem, s. 80 (cytat łaciński: upływają lata, zmieniają się obyczaje). 
7 Ibidem, s. 285 – pamiętniki Mieczysława Jastruna (12.04.1955). 
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pierwsza to ci, którzy nie potrafili zmienić swego życia/wierzyli lub udawali 

wiarę, druga to ludzie opozycji, Marca ’68 i Solidarności; reszta, jak Gałczyń-

ski, Broniewski, Borowski czy Czeszko, znaleźli rozwiązanie w alkoholu i sa-

mobójstwach. Jak napisał Tomasz Jastrun: „trzeźwiejący wspierają się nawza-

jem. Wcześniej wzajemnie wspierali się, wchodząc jak pijani w świat fikcji.”8 

Nie było łatwo wyjść ze świata, który się tworzyło (i w którym się tworzyło),  

a gdzie twórcy czuli się wyspą – okrążoną, ale jedynym światem, gdzie jest 

prawda i misja. Z drugiej strony nacisk był tak ogromny, że kiedy w 1952 r. 

Jerzy Andrzejewski, wygłaszając odczyt o Marii Dąbrowskiej ujrzał utkwione 

w siebie oczy Janiny Broniewskiej, powiedział tylko „wielka epiczka Maria 

Dąbrowska” i .. zemdlał. „Te oczy były oczami partii”9. A przecież u nas te 

samokrytyki, nagonki, napuszczanie młodych na starych to była tylko minia-

tura rzeczywistości ZSRR czy Chin. 

 

„Nesnesitelná lehkost bytí”10  

Warunki mieszkaniowe w powojennej Warszawie były naprawdę 

trudne. Ale Leopold Tyrmand, który cenił sobie zawsze komfort, dostał miesz-

kanie w budynku YMCA, który był „samotną wyspą w morzu warszawskiego 

pejzażu kikutów i ruin.”11 

Ale od początku. Pochodził z rodziny żydowskiej; ze strony ojca, Mie-

czysława, przodkowie byli niezamożnymi, przywiązanymi do tradycji rze-

mieślnikami (duża część rodziny wyemigrowała), ze strony matki Maryli Oli-

wenstein – bogatymi, niereligijnymi kupcami; biograf zanotował, że dziadek 

Leopolda, Jakób, w pierwszej kolejności chciał być uznawany za Polaka12. Tyr-

mand wychowywał się w dwóch światach – rodziców różniły status familii, 

podejście do religii i środowisko. W rodzinie obchodzono niektóre święta ży-

dowskie, ale była też choinka i stół wielkanocny; Leopold, tworząc mity wokół 

swojej osoby, pozostawił wspomnienie tak bar micwy, jak i chrztu (oczywiście 

jedno i drugie się nie wyklucza). Tyrmandowie mieszkali na Trębackiej – obok 

tętniącego życiem Krakowskiego Przedmieścia. Matka Leopolda uchodziła za 

piękność, a życie upływało jej wśród bywalców „Małej Ziemiańskiej”, czyli 

elity ówczesnego kulturalnego życia Warszawy. Mały Leopold (nie chodzi 

tylko wiek – był niskiego wzrostu, co stało się zmorą na całe życie) przesiady-

wał w czytelniach, jako dwunastolatek czytał Szekspira i należał – jak wspo-

minał jego rówieśnik, Bohdan Tomaszewski – do „pokolenia Kolumbów, tych 

 
8 Ibidem, s. 286. 
9 Ibidem, s. 193. 
10 M. Kundera, Nesnesitelná lehkost bytí, 1984 (Nieznośna lekkość bytu, 1992). 
11 M. Woźniak, Biografia Leopolda Tyrmanda. Moja śmierć będzie taka jak moje życie, 

Kraków 2016, s. 194. 
12 Woźniak, s. 28. 
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warszawiaków z krwi i kości”, zaczytanych w Sienkiewiczu, Londonie, Gąsio-

rowskim i Przyborowskim13. Na studia wybrał Paryż – brzmi to światowo, ale 

powód mógł być dość przyziemny; Polska końca lat 30. to na uczelniach „nu-

merus clausus” w stosunku do studentów żydowskich i napady bojówkarzy –

zdolna młodzież emigrowała na Zachód, a studia poza granicami były wyborem 

z rozsądku. Studiował (1938/39) architekturę wnętrz na E’cole des Beaux Arts. 

Tyrmand mówił po francusku i przesiąkł jazzem oraz… trenował koszykówkę 

(mówił o sobie: „Mały, ale szybki!”14).  

Ten świat skończył się we wrześniu 1939 r. Zaczynała się epopeja ży-

dowskiego młodzieńca, która mogłaby stać się kanwą filmu sensacyjnego. Jak 

pisał Marcin Cieślik: „Część pierwsza filmu powinna się rozpocząć jesienią 

1939 r. na pograniczu sowiecko-niemieckim. Dziewiętnastoletni Tyrmand, 

który uciekł przed Niemcami z Warszawy, usiłuje utrzymywać się z przemytu  

i przeprowadzania ludzi przez zieloną granicę. Z pewnymi sukcesami. W końcu 

jednak wylądował w Wilnie, a po jego zajęciu przez Rosjan pisywał do propa-

gandowych gazet („Komsomolska Prawda”) wydawanych przez komunistycz-

nego okupanta. To jest właśnie ten moment, który zaważył na jego życiu. Będzie 

to przez długie lata ukrywał. Ale być może było to konieczne, żeby obiecał sobie, 

że już nigdy więcej. Już w Wilnie odkupił winy, nawiązując współpracę z AK-

owską partyzantką.”15  

W kwietniu 1941 został aresztowany przez NKWD, oskarżony o dzia-

łalność w organizacji kontrrewolucyjnej; skazano go z dwoma kolegami na 

osiem lat obozu pracy.16 Ponieważ wybuchła wojna niemiecko-radziecka, pod-

jęto decyzję o wywiezieniu aresztantów w głąb ZSRR; i tu sytuacja jak z filmu 

sensacyjnego: Tyrmand został wrzucony do wagonu jadącego na wschód, a po 

kilku kilometrach bomby niemieckie uszkodziły tory i aresztanci wydostali się 

na wolność, wyważając drzwi. 

Uciekając przed Niemcami, robi absolutnie karkołomną rzecz: zgłasza 

się jako obywatel francuski do pracy w Niemczech; przez dwa lata (Żyd o dość 

charakterystycznej fizjonomii!) pracuje jako  kelner, czasem nawet tłumacz  

w Moguncji, Frankfurcie nad Menem, Wiesbaden i Wiedniu; najpełniej opisał 

te lata w swej powieści pt. „Filip”. Wreszcie na wiosnę 1944 r. zamustrował się 

na niemiecki statek, snując marzenia o ucieczce przez Szwecję do Anglii. Nie 

udało się – kolejna filmowa scena! – we wrześniu 1944 r. znalazł się w obozie 

Grini w Brum (Norwegia), a z końcem wojny zatrudnił się w Czerwonym 

 
13 Woźniak ,s. 54. 
14 Woźniak, s. 69. 
15 Cieślik, Najwybitniejsze… 
16 Akta się nie zachowały, fakt ten znany jest z przekazu aresztowanych wspólnie: Tyr-

manda, Leszka Zawiszy, Andrzeja Kornowicza. 
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Krzyżu w Oslo i brał udział w repatriacji Polaków z Norwegii. On sam także 

wrócił do Polski. 

Rodzice Tyrmanda znaleźli się na Majdanku, większość rodziny nie 

przetrwała w warszawskim getcie. Ojciec zginął, matka przeżyła piekło obo-

zów (wywieziona do Hasag Warta w Częstochowie) i wejście sowietów. Ma-

ryla z drugim mężem wyjechała w 1947r. do Paryża, ale ten zmarł; zdecydo-

wała wtedy o przeprowadzce do Izraela. Tam wyszła ponownie za mąż i prze-

żyła w nowym związku ponad 40 lat.  

Tyrmand, po powrocie do Polski, marzył o karierze pisarskiej. Pierw-

sze teksty zamieścił w „Przekroju”, który stał się jego głównym miejscem 

pracy; pisał do „Expressu Wieczornego” i „Stolicy”. Wydał też swoją pierwszą 

książkę „Hotel Ansgar”. Zaprzyjaźnił się wówczas ze Stefanem Kisielewskim 

(przyjaźń przetrwała lata) i związał z Rysią, córką Józefa Stlemlera, uniewin-

nionego w „procesie szesnastu”. 

 

Leopold Tyrmand, 194717 

 

W „Przekroju” szybko został doceniony przez Mariana Eilego. Pisał 

reportaż z przebiegu Światowego Kongresu Intelektualistów we Wrocławiu  

w 1948 r., pisał o sporcie, który był jego konikiem, o kulturze picia wódki  

i prowadził akcję ”Otyli żyją krócej.” Mieszkał wówczas we wspomnianej 

YMCE, która miała ciepłą wodę i telefon – luksusy niespotykane w Warszawie. 

Zawsze nienagannie ubrany – czyścił buty kolegom, żeby dorobić, nieustannie 

 
17 „Na mecze tenisowe na kortach zabierał ze sobą maszynę do pisania. Wszyscy pukali 

się w głowę, po co mu maszyna podczas zawodów. A ten terkotał na niej, pośrodku 

trybun” – Woźniak, s. 184.   
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cerował koszule, doszywając kołnierzyk w miejsce starego; wycinał w tym celu  

całe łaty z pleców.18 

    W 1949 r. zwolniono Tyrmanda z „Expressu Wieczornego”, ponieważ, 

kiedy podczas zawodów na stadion wszedł Stanisław Mikołajczyk i wszyscy 

zamilkli, on jeden w loży dziennikarskiej ostentacyjnie klaskał na cześć byłego 

premiera. Rok później zwolniono go z „Przekroju” za opis „wzorowego zacho-

wania publiczności” w czasie walki bokserskiej między reprezentacją ZSRR  

i Polski na międzynarodowym turnieju z okazji 30-lecia Polskiego Związku 

Bokserskiego19. Goście zwyciężyli drużynowo przed Polską, sędziowie fawo-

ryzowali Rosjan, kibice krzyczeli i rzucali butelkami; Lolek napisał, że zacho-

wali się znakomicie – tak, jak powinni! W 1950 r. trafił do „Tygodnika Po-

wszechnego”, który przyjmował takich „liberałów” jak on czy jego przyjaciel 

Kisiel, u którego spał zawsze, gdy musiał być w Krakowie. Kiedy zamknięto 

„Tygodnik” w 1953 r., Tyrmand znalazł się w bardzo trudnej sytuacji; po prostu 

głodował, bo UB pilnowało, żeby dziennikarze „Tygodnika” nie mieli pracy. 

Ale to właśnie wtedy, pod wpływem środowiska i Rysi, przyjął (powtórny?) 

chrzest z rąk ks. Jana Zieji (29.06.1951). 

Tyrmand pisał: „spędziłem życie pod władzą trzech totalitaryzmów: 

sanacyjnego, hitlerowskiego i komunistycznego, w których bądź źli, bądź głupi 

decydowali w najlepsze o moim losie, nie pytając mnie wcale o zdanie. Prze-

ciwstawiałem się im, jak mogłem, ale niewiele mogłem20”. Jak pisała Paulina 

Potasińska: „te doświadczenia naznaczyły jego egzystencję poczuciem bezsil-

ności, które wygenerowało nieodpartą potrzebę buntowania się przeciwko 

wszystkiemu, co uwłaczało ludzkiej godności i było usankcjonowane wyłącz-

nie przez autorytet władzy. Pisarz sądził, że te systemy odbierały mu najważ-

niejsze prawo wolnego człowieka − prawo do samostanowienia21” Choć czyta-

jąc – szczególnie pisane w pierwszej osobie teksty Tyrmanda – ma się często 

wrażenie autokreacji, to jednak można się zgodzić, że „pisarz miał wtedy 

znacznie prostszy wybór. Żeby zrobić karierę, wystarczyło wydawać powieści 

o dobrych ubekach. Jakoś żadnemu z socrealistów, piszących haniebne kłam-

stwa o ówczesnej Polsce, w dalszej karierze to nie zaszkodziło. Tyrmand nigdy 

niczym podobnym się nie splamił. Socrealistami pogardzał, a jeszcze bardziej 

pogardzał tymi, którzy najpierw pisali o wspaniałych ubekach, a potem rozpa-

czali, że się pomylili”22.  

 
18 Woźniak, s. 194. 
19 M. Hendrykowski, Stalinizm za podwójną gardą, „Kultura Popularna”, nr 2, 2014,  

s. 134.  
20 Dziennik 1954, Wersja oryginalna, Warszawa 1995, s. 156. 
21 P. Potasińska, Kult, mit i kompleks. Figury autokreacji w twórczości Leopolda Tyr-

manda, Marka Hłaski i Tadeusza Konwickiego, Warszawa 2015, s. 34. 
22 Cieślik, Najwybitniejsze… 
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Ale oczywiście za taką postawę trzeba było zapłacić. W marcu 1954 r. 

Tyrmand dostał zakaz publikacji (od początku roku pisał „Dziennik 1954”), ale 

w kwietniu otrzymał propozycję od „Czytelnika” na napisanie powieści o po-

wojennej Warszawie; dał jej tytuł „Zły”, ukazała się w styczniu 1956 r. Koń-

cowe lata stalinizmu to przełom w życiu Lolka – także uczuciowym; w kwiet-

niu 1955 r. wziął ślub z Małgorzatą Żurowską23, studentką ASP. Małżeństwo 

przetrwało trzy lata; pisarz żenił się jeszcze dwukrotnie: w 1959 r. poślubił 

znaną projektantkę mody Barbarę Hoff, a w 1971 r. – Mary Ellen Fox, z którą 

doczekał się bliźniąt. 

  
Ryc. 3.  Małgorzata Żurowska, pierwsza żona Tyrmanda24 

 
 

Ale przecież Tyrmand to jazz! Kiedy w 1948 r. Zgromadzenie Kompo-

zytorów Polskich oceniło muzykę jazzową jako zagrożenie dla prawdziwych 

wartości muzycznych i godną potępienia, dla miłośników tej muzyki rozpoczął 

się tzw. okres katakumbowy25; najpierw uderzono w YMCA, która została roz-

wiązana, a eden Tyrmanda przestał istnieć. Mieszkał co prawda wciąż przy Ko-

nopnickiej 6, ale dokwaterowano tu tzw. aktyw robotniczy, wsławiony rozbija-

niem jazzowych płyt. 

Tyrmand to jazz – nie ulega wątpliwości. Od powrotu do Polski pisał 

w „Ruchu Muzycznym”, a 30 maja 1947 wraz z Wojciechem Brzozowskim 

zorganizowali pierwszy jam session w polskim środowisku. Lolek został 

 
23 Zwano ją Kopiejką, bowiem nazwisko matki Małgorzaty brzmiało Rubel; żona Lolka 

nosiła nazwisko po pierwszym mężu matki, jej ojciec, Ludwik Rubel pozostał po woj-

nie na Zachodzie, pracował w paryskim „Słowie Polskim” i londyńskim „Dzienniku 

Polskim”, dlatego przyznawanie się do niego nie było w PRL bezpieczne. 
24 https://www.muzeumjazzu.pl/16-tyrmand-1958/ 
25 https://www.muzeumjazzu.pl/11-tyrmand-1949/ 
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pierwszym prezesem polskiego Jazz Clubu. Po okresie katakumbowym, odwilż 

nadchodziła także dla jazzu; w listopadzie 1955 r. w sali gimnastycznej  

w szkole podstawowej przy ul. Królowej Jadwigi odbyły się pierwsze krakow-

skie Zaduszki Jazzowe26 – był ”Duduś” Matuszkiewicz, Krzysztof „Komeda”, 

Andrzej Kurylewicz, a imprezę – nieodłącznym motywem „Swannie River” 27 

– rozpoczął Leopold Tyrmand. W marcu 1955 r. poprowadził dwa koncerty 

jazzowe pod nazwą Jam Session Number One, podczas których słuchano ze-

społu Melomani z Jerzym „Dudusiem” Matuszkiewiczem i Witoldem Sobociń-

skim. I wreszcie pierwszy festiwal jazzowy w Sopocie w sierpniu 1956 r.  

z około 30 tysiącami uczestników, z pamiętnym pochodem, na przodzie któ-

rego niesiono symboliczną trumnę starej muzyki.28 Rok później Tyrmand wy-

dał książkę „U brzegów jazzu” – biblię melomanów tego gatunku. 

 
 Ryc. 4. „Melomani” z Leopoldem Tyrmandem29 

 
 

 

“Fantastic Mr. T.” 

Czasy odwilży i powrotu jazzu to triumf Tyrmanda. Po wydaniu 

„Złego” był gwiazdą – jego książka była w latach 50. największym bestselle-

rem od czasów Trylogii Sienkiewicza.30 „Zły” Tyrmanda stał się obok „Poe-

matu dla dorosłych” Adama Ważyka i „Pierwszego kroku w chmurach” Marka 

 
26 R. Horowitz, Życie niebywałe. Wspomnienia fotokompozytora, Kraków 2014, s. 82. 
27 Do dziś ten motyw rozpoczyna festiwale jazzowe w Polsce. 
28 J. Sobczuk, Rok 1956 – „ wiatr odnowy”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Tury-

styki i Ekologii, 2/2016, s. 156 i dalej. 
29 https://www.muzeumjazzu.pl/13-tyrmand-1955/ 

http://archiwum.bibliotekapiosenki.pl/Hot_Club_Melomani 
30 Woźniak, s. 16. 

https://www.muzeumjazzu.pl/13-tyrmand-1955/
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Hłaski symbolem odwilży. Mistrz riposty, jak Parandowski czy Kisielewski31; 

gdy wysoko postawiony działacz partyjny zapytał go, czemu z uporem mówi 

„Polska”, a nie „Polska Ludowa”, pisarz odparł: „Jestem absolwentem dobrego, 

klasycznego gimnazjum we Lwowie. Tam mnie nauczono, że przymiotnik 

osłabia rzeczownik”. Dla takich anegdot warto sięgnąć po subiektywny prze-

wodnik po Warszawie Romana Dziewońskiego „W cieniu Złego”.32 

 
Ryc. 5. Leopold i Barbara Hoff33 

 
 

Jak tytułowy Pan Lis z filmu „Fantastic Mr. Fox”, Tyrmand nie zada-

walał się zwyczajnym życiem, bez adrenaliny i emocji. Potrafił wiele rzucać na 

szalę, choć mogło go to drogo kosztować; kiedy kolega z czasów litewskich, 

Remigiusz Szczęsnowicz, zapytał Tyrmanda, dlaczego „Zły” jest taka grubą 

książką, ten odpowiedział: Nie wiem, czy będę mógł kiedykolwiek wydrukować 

coś jeszcze.34 Moment ukazania się książki był idealny – dwa miesiące później 

zmarł Bierut, ogłoszono amnestię dla AK-owców, socrealizm odchodził, 

Chruszczow mówił o „błędach i wypaczeniach”. A „Zły” opowiadał o prze-

stępczym świecie, którego w idealnym, socjalistycznym społeczeństwie nie 

przewidywano. Wtedy właśnie powstał mit Tyrmanda-bikiniarza, apologety 

Zachodu i jazzu, a wśród złośliwców – pajaca w kolorowych skarpetkach. 

 
31 Dla autorki jednym z najlepszych bon motów pozostanie odpowiedź Gombrowicza, 

który pytany konwencjonalnie „Co słychać?”, odpowiadał: „Niechże się Pan/i opa-

mięta!” 
32 R. Dziewoński, W cieniu „Złego”, Prószyński i S-ka, 2008.  
33 https://urodazycia.pl/kultura/tyrmand-atakowal-dziewczyny-ostro-jak-gladiator-nie-

znana-historia-jego-milosci-do-barbary-hoff-125311-r1/ 
34 M. Urbanek, Zły Tyrmand, Warszawa 1992, s. 32. 
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Zdaniem jego żony, Barbary Hoff, to jednak nie tyle Lolek był kolorowy, co 

świat wokół szary.35 A jej mąż był człowiekiem szalenie serio.36 

Książkę wyrywano sobie z rąk, ale elity i krytyka lekceważyły autora, 

bowiem było to pisarstwo „z ducha amerykańskie, z komiksowym bohate-

rem”37 – w domyśle dla ludu. A więc triumf, ale połowiczny, sława, ale brak 

docenienia w środowisku. W czasach odwilży pisał i drukował dużo, w czasach 

gomułkowskich nie publikowano jego książek, nie był w stanie utrzymać się  

z pisarstwa – wybrał więc emigrację. 

Choć Tyrmand zdobył sławę dzięki „Złemu”, to jednak z perspektywy 

czasu wydaje się, że pozycjami, które nie zestarzały się są głównie „Dziennik 

1954”, „Filip” oraz „Życie towarzyskie i uczuciowe”, ponieważ pisze w nich  

o sobie i swoich obserwacjach wydarzeń i ludzi, z którymi spotkał się osobi-

ście.38 Dla części czytelników najlepsza powieścią Tyrmanda jest „Filip” – au-

tobiograficzną, najprawdziwszą, gdzie widać przekonanie autora o wielkości, 

ból z powodu niedocenienia, ale też przyziemne wady, jak małostkowość; nie-

stety wydana w małym nakładzie, nie miała rozgłosu. „Życie towarzyskie  

i uczuciowe”, prawdziwy pamflet, nie przyniósł mu popularności w środowi-

sku; wydał go dopiero w Paryżu w Instytucie Jerzego Giedroycia.  

Obok „Złego” to jednak „Dziennik 1954” jest najbardziej znaną 

książką pisarza. Pisał go krótko – przez trzy pierwsze miesiące tytułowego 

roku, a historia druku mogłaby być kanwą osobnej książki. Zapiskami od po-

czątku interesowała się SB, wywiózł je Tyrmand, opuszczając Polskę; opubli-

kował 27 odcinków w londyńskich „Wiadomościach”,  a w formie książki uka-

zały się dopiero w 1980 r. w Londynie. Wiadomo, że „Dziennik” był przereda-

gowany, istnieją trzy jego wersje, ale pozostaje głównym źródłem, w którym 

badacze szukają odpowiedzi na pytanie: jaki był Tyrmand?  

Mimo wielu łatek, które mu przypinano (lub on sam; miał podobno 

mówić o sobie: „ja jestem bokseł, pijak i dziwkarz”39), wydaje się, że głównie 

był jednak po prostu intelektualistą. Władze go szykanowały, nie dostawał 

paszportu; gdy zachorował na żółtaczkę, szpital go nie przyjął, cierpiał na de-

presję i bezsenność. W latach 60. całymi nocami walił pięściami w łózko i sy-

czał: „Nie wytrzymam, ja nie wytrzymam w tym kraju.”40 Mimo tego zawsze 

miał pod ręką notes, w którym notował – dialogi, myśli… A niedoceniany in-

telektualista szuka dla siebie innego miejsca do życia.  

 
35 Woźniak, s. 269. 
36 Ibidem, 328. 
37 Cieślik, Najwybitniejsze… 
38 P. Poznański, Porozmawiajmy o Tyrmandzie, Polityka, 27.04.2019, https://www.po-

lityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1791168,1,porozmawiajmy-o-tyrmandzie.read 
39 Nie wymawiał „r”; Woźniak, s. 319. 
40 Woźniak, s. 325. 
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 W wieku 45 lat zaczyna życie od nowa – na emigracji; przez Europę 

zachodnią i Izrael (gdzie widzi się z matką po 17 latach), dociera do USA; przed 

wyjazdem rozwiódł się z Barbarą, a więc i pod tym względem był to początek.  
 

Ryc. 6. Leopold i Mary Ellen, lata 70.41 

 
 

 Początki pobytu mogły zapowiadać sukces. Emigrant zza żelaznej kur-

tyny publikuje w „New Yorkerze”, wykłada na uniwersytetach. Nie były mu 

obce sprawy opuszczonego kraju, mimo że demonstracyjnie zrezygnował  

z obywatelstwa polskiego po inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Cze-

chosłowację w 1968 r.; podpisał m. in. w 1976 r. list pisarzy polskich na ob-

czyźnie przeciw zmianom w konstytucji PRL. Wydany w 1980 r. w Londynie 

„Dziennik” był w Polsce (znany z drugiego obiegu) zaczytany ze szczętem. 

A jednak jego bezkompromisowość nie pozwoliła mu zabłysnąć. Dla 

ówczesnych lewicujących elit był konserwatystą, a teksty piętnujące komunizm 

spotkały się z odrzuceniem; były to czasy młodzieżowego buntu, kontrkultury 

– i w tych warunkach Tyrmand okazał się mówić innym językiem. W Polsce 

uznawany za obrazoburcę – w USA występował przeciw „Playboyowi” i elitom 

Hollywood, pracował w konserwatywnym Instytucie Rockforta. Tyrmand ame-

rykański bronił – jak sam pisał – prawdziwą Amerykę przed Amerykanami.42  

I właśnie dlatego trzeba też pamiętać o Tyrmandzie amerykańskim, bo całe ży-

cie był wierny powołaniu intelektualisty, idąc pod prąd wyborom większości  

i odmawiając negocjacji w kwestiach fundamentalnych. Nie ma w naszej 

 
41 http://smakksiazki.pl/almanach-kobiecy-leopold-tyrmand-model-skladania/ 
42 M. Urbanek, Jak zmienia się mit Tyrmanda: od bikiniarza po autorytet moralny,  

https://kultura.dziennik.pl/ksiazki/artykuly/7704699,mit-tyrmand-bikiniarz-autorytet-

moralny.html 
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historii czasów komunizmu wielu takich przykładów pisarskiej i obywatelskiej 

niezależności, jakie dał Tyrmand. Może jeszcze dwaj jego przyjaciele, jakże 

dobrze znani z kart Dziennika 1954, Stefan Kisielewski i Zbigniew Herbert.43 

 

Chciał, żeby go czytano… 

Tyrmand zmarł niespodziewanie w 1985 r., kiedy jego dzieci miały 

cztery lata. Pozostało po nim dwadzieścia pięć pudeł zapisków, listów, szki-

ców, które wdowa oddała do Instytutu Hoovera w Kalifornii.  

Jak to zwykle bywa z postaciami, które wędrują na cokół – wiele 

wzniosłych słów, ale czy w związku z Rokiem Tyrmanda postaramy się trochę 

bliżej poznać jego samego i jego twórczość? Bo chyba jeszcze tylko Marek 

Hłasko w „Pięknych dwudziestoletnich” opisywał w taki sposób tamten świat. 

Prace Tyrmanda znów można kupić na wielu targach książki, powstało wiele 

przedsięwzięć upamiętniających pisarza44. Dla wielu to jest magiczne słownic-

two: buchalter, hochsztapler, etażerka, szofer, rynsztunek, chuligan, sawantka, 

sufrażystka. Tęsknota za językiem? Za PRL? To chyba nie o to chodzi. „No-

stalgii nie odczuwa się na widok czerwonej flagi i zdjęć Lenina, lecz na widok 

 
43 Cieślik, Najwybitniejsze… 
44 serwis specjalny: https://tyrmand.polskieradio.pl; 

https://www.muzeumjazzu.pl/12-tyrmand-1954/: wystawa internetowa pt. Stulecie 

urodzin Leopolda Tyrmanda, wykonaną w oparciu o materiały zgromadzone w Cyfro-

wym Archiwum Muzeum Jazzu, dzięki ofiarności Matthew Tyrmanda, Mary Ellen 

Tyrmand i Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, we współpracy: z Marcelem Woźnia-

kiem, Pawłem Brodowskim redaktorem naczelnym Jazz Forum; 

 M. Woźniak, #tyrmand2020, czyli czytajmy Tyrmanda!, „Nowy Napis”, 12.12.2019, 

 https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-27/artykul/tyrmand2020-czyli-czytajmy-tyrmanda: 

Odbyły się gry miejskie, popularność zyskały spacery po Warszawie śladami bohaterów 

Złego. Paweł Kozdrowicz z Warszawy, od wielu lat na swoim internetowym blogu od-

szyfrowuje kolejne miejsca akcji powieści. Strona zly.ownlog.com, zawierająca zbiór 

fotografii i opisów, początkowo oparta była o stare mapy, ale gdy zastąpiła je aplikacja 

Google Maps, jeszcze wyraźniej się okazało, że w Warszawie opisanej przez Tyrmanda 

wszystko jest sprawdzalne. XXI-wieczni czytelnicy bezbłędnie odczytali stylistykę po-

wieści, która pierwotnie miała być przecież graphiv novel. Na kanwie powieści o „czło-

wieku o białych oczach”, jak nazywano tytułowego Złego, powstały komiksy, po Tyr-

manda sięgnęli graficy, designerzy, muzealnicy. Sztukę sceniczną wystawił Teatr Po-

wszechny i Teatr Muzyczny w Gdyni. Nieopodal Placu Trzech Krzyży odsłoniono mural 

z wizerunkiem Złego – pieniądze na malowidło zebrano w Internecie, a do akcji pro-

mocyjnej włączyli się Marcin Meller, Sylwia Chutnik, Hirek Wrona i Stacja Muranów. 

Portret samego Tyrmanda czeka z kolei na podróżnych wysiadających z autobusu na 

przystanku GUS przy Alei Armii Ludowej w Warszawie. Jego nazwiskiem nazwano 

ulice w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. W warszawskim Muzeum PRL przy stanowisku 

„Opozycja” lecą cytaty z utworów Tyrmanda. 

https://tyrmand.polskieradio.pl/
https://www.muzeumjazzu.pl/12-tyrmand-1954/
https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-27/artykul/tyrmand2020-czyli-czytajmy-tyrmanda
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wódki, którą się wtedy piło, i papierosów, które się paliło”45 (dodałabym – mu-

zyki, której się słuchało). 

Należy się zgodzić z Przemysławem Poznańskim, który stwierdził, że 

„sejmowa uchwała [o patronie roku 2020] pełna jest górnolotnych stwierdzeń 

o tym, że Tyrmand „w najtrudniejszych czasach zachował wymagającą odwagi 

niezależność intelektualną” oraz że „w epoce kontrkultury i młodzieżowego 

buntu był ważnym głosem amerykańskiego konserwatyzmu”. Choć stanowią 

one biograficzny wyimek, to wiele mają w sobie z przyprawiania gombrowi-

czowskiej „gęby” pisarzowi przecież oryginalnemu, lubiącemu operować gro-

teską i ironią.”46 W przekazie części dzisiejszych publicystów ten Tyrmand – 

kolorowy ptak, który wypowiedział obyczajową wojnę stalinizmowi i PRL, 

Tyrmand od jazzu, Tyrmand-bon vivant i łamacz kobiecych serc staje się anty-

komunistą, mędrcem, który „wiedział, jak się to skończy”.  Część ludzi, którzy 

znali Tyrmanda z okresu warszawskiego, wybuchłaby na te stwierdzenia śmie-

chem. Ale co gorsza to krzywdzi Leopolda Tyrmanda, pozbawiając obraz, 

który sam tworzył, wielu kolorów.47 Należał do innego świata, który lubimy 

wspominać. Bo wtedy – jak pisał kilka lat temu Krzysztof  T. Toeplitz – mieli-

śmy elitę intelektualną, a teraz mamy elitę telewizyjną.48 

Poznając życiorys i twórczość Tyrmanda można stwierdzić, że i on – 

jak Kundera – uważał, że egzystencja pozbawiona emocji nie ma sensu. To 

dlatego wciąż warto czytać Tyrmanda i czytać o Tyrmandzie. Nawet jeśli jego 

literatura trochę się zestarzała. Warszawy opisanej w Złym już nie ma, to histo-

ria – ale historia, która ożywa w filmach takich jak „Warszawa 1935”, opowie-

ściach miejskich typu „Król” Szczepana Twardocha lub filmie, którego produ-

centem został syn Tyrmanda, Matthew. Hasło Tyrmand ma wyszukiwarce 

Google 479000 wyników. „Rok” na pewno go nagłośni. Ale czy będziemy czy-

tać coś Tyrmanda? A pisał przecież także dla nas. Czytajmy więc! 
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WYTYCZNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI  

  

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii wydaje podręcz-

niki akademickie, monografie, materiały do nauki przedmiotu oraz „Zeszyty 

Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”; publikuje ono zarówno do-

robek pracowników naukowo-dydaktycznych macierzystej Alma Mater, jak 

również innych ośrodków naukowych.  

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to czaso-

pismo naukowe zawierające artykuły z obszaru nauk społecznych, a prezento-

wane w nich materiały są efektem prac prowadzonych w ramach badań statu-

towych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych. Ukazuje się 

co pół roku od czerwca 2012 roku. Publikowane są tutaj artykuły oryginalne – 

źródłowe, przeglądowe, polemiczne oraz komunikaty i recenzje.   

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to pismo 

dostosowane do standardów ustalonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego – wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem poniżej 

opisanych zasad.   

Profil czasopisma dostępny jest na stronach Polskiej Bibliografii Na-

ukowej oraz w polskiej bazie cytowań POL-index. Zapraszamy na stronę in-

ternetową czasopisma: http://zn.wste.edu.pl.  

   

  

INDEKSACJA W BAZACH CZASOPISM NAUKOWYCH:  

IC Journals Master List  

  

  

  

OGÓLNE WYTYCZNE  

  

1. Teksty dostarczone do Redakcji powinny być oryginalnym dziełem autora 

(autorów) i nie powinny być publikowane w innych wydawnictwach. Wy-

magane jest złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie. 

2.  Językiem publikacji jest język polski; istnieje możliwość publikacji  w ję-

zyku obcym (wymagane jest w takim przypadku streszczenie w języku pol-

skim).  

3. Na autorze spoczywa obowiązek uzyskania zgody na przedruk rycin, tabel 

itp. pochodzących z innych publikacji.  

4. Autor (autorzy) publikacji proszeni są o ujawnienie wkładu poszczegól-

nych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kon-

trybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp., 



Zeszyty Naukowe WSTiE 

 

125 

wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną od-

powiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.  

5.  W celu przeciwdziałania „ghostwriting” oraz „guest authorship”, które są 

przejawem nierzetelności naukowej, wymagane jest złożenie oświadczenia 

przez autora publikacji: „Ja (imię nazwisko) oświadczam, że artykuł (tytuł) 

jest oryginalnym dziełem autora (autorów) i nigdy nie był publikowany  

w innych czasopismach.” Redakcja informuje także, że wszelkie wykryte 

przypadki naruszenia punktu będą demaskowane, włącznie z powiadomie-

niem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towa-

rzystwa naukowo informację na temat źródeł finansowania publikacji, 

wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmio-

tów („financial disclosure”). Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy 

nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obo-

wiązujących w nauce. 

6. Wszystkie prace są recenzowane z zachowaniem anonimowości autora  

i recenzenta („double-blind review proces”). 

7.  Zgłoszone artykuły będą publikowane po uzyskaniu akceptacji Kolegium 

Redakcyjnego, które zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych 

skrótów, poprawek redakcyjnych, korekt językowych. 

8.  Artykuły i materiały niezamawiane nie będą zwracane.  

  

  

„ZESZYTY NAUKOWE WSTIE” – WYMAGANIA REDAKCYJNE  

  

1. „Zeszyty Naukowe WSTiE” ukazują się co pół roku.  

2. Artykuł wraz z „Formularzem zgłoszenia” powinien być dostarczony 

pocztą elektroniczną na adres: szkola@wste.edu.pl w postaci załącznika 

w edytorze tekstu Word. W treści poczty elektronicznej należy podać: tytuł 

artykułu, imiona i nazwiska autorów publikacji, stopnie i tytuły naukowe, 

miejsce pracy wraz z adresem, numerem telefonu i adresem poczty elek-

tronicznej.  

3. Tekst artykułu wraz z tabelami i rysunkami nie powinien przekraczać jed-

nego arkusza wydawniczego, z wyjątkiem artykułów z obszernych prac 

naukowych, po uzgodnieniu z Wydawnictwem.  

4. Tekst należy przesłać w formacie C5 (pojedyncze odstępy interlinii, mar-

ginesy (lewy, prawy, górny i dolny) – 2 cm, czcionka Times New Roman 

o rozmiarze 11); każdy pierwszy wers akapitu zaznaczyć klawiszem tabu-

latora „Tab”.  

5. Pośrodku strony należy umieścić tytuł artykułu pisany wersalikami; pod 

tytułem – imiona i nazwiska autorów z podaniem afiliacji, tj. nazwy i ad-

resu Instytucji, którą dany autor reprezentuje.  
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6. Na początku artykułu powinno znajdować się streszczenie w języku pol-

skim zatytułowane „Streszczenie” oraz w języku angielskim, zatytułowane 

„Abstract” o objętości 50 do 200 słów, rozmiar czcionki – 10. Pod stresz-

czeniem należy zamieścić: Słowa kluczowe – do sześciu słów,  a w języku 

angielskim pod Abstract: Keywords – do sześciu słów.  

7. Artykuł powinien być podzielony na rozdziały, przykładowo: Wstęp, Ba-

dania własne, Wnioski; dopuszcza się inne tytuły w zależności  od charak-

teru artykułu.  

8. W Komunikatach nie wymaga się streszczenia, abstraktu, słów kluczo-

wych ani wyraźnego podziału na rozdziały. 

9.  Tabele i rysunki należy zamieścić w tekście, nad tabelami oraz pod rysun-

kami powinien znaleźć się numer rysunku zapisany cyfrą arabską (tab. 1., 

rys. 1.) oraz opis (czcionka w rozmiarze 10), sporządzony w taki sposób, 

aby tabela lub rysunek były zrozumiałe bez konieczności sięgania do tekstu 

głównego. Pod rysunkami i tabelami, jeśli są zaczerpnięte z innych publi-

kacji należy podać źródło (rozmiar czcionki – 10).  

10. W stosowaniu przypisów preferuje się przypisy dolne numerowane na 

każdej stronie; dopuszcza się stosowanie przypisów harvardzkich – jeden 

lub drugi styl konsekwentnie w całej pracy. Na końcu artykułu należy 

umieścić napis: Bibliografia, a pod nim zestawić wykaz pozycji literaturo-

wych.  

11. Opis bibliograficzny:  

a) opisy bibliograficzne szereguje się w układzie alfabetycznym według 

nazwisk autorów lub według tytułów prac zbiorowych – gdy nie ma 

podanego redaktora),  

b) pierwszym elementem pojedynczego opisu bibliograficznego po-

winno być nazwisko oraz inicjał imienia autora, a bezpośrednio po 

nim należy podać dalsze elementy opisu,  

c) prace jednego autora podaje się według daty wydania, od najstarszych 

do najnowszych, a w przypadku powtarzania się roku wydania, tytuły 

poszczególnych publikacji szereguje się alfabetycznie,  

d) jeżeli dla kilku dokumentów ta sama osoba jest autorem i/lub pierw-

szym współautorem (przez co kilka opisów bibliograficznych w wy-

kazie literatury zaczyna się od tego samego nazwiska), wówczas: naj-

pierw podaje się prace napisane samodzielnie przez tego autora, a na-

stępnie prace jego współautorstwa, 

e)  w pracach zbiorowych należy podawać jako pierwszy element opisu 

nazwisko redaktora naukowego ze stosownym skrótem red. (w publi-

kacjach angielskojęzycznych: ed./eds), co pozwala szeregować wszy- 

stkie pozycje bibliograficzne według nazwisk, 
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f)  w opisach dzieł wydawniczych za granicą obowiązuje pisownia stron, 

numerów, skrótów w języku tekstu (np. „w” w języku polskim = „in” 

w języku angielskim, podobnie: „s.”/„ss.” = „p.”/ „pp.”, „nr” = „no.”, 

„t.” = „vol.”).  

  

I. ŹRÓDŁA DRUKOWANE  

  

1. KSIĄŻKI  

  

a) książka: jeden-trzech autorów  

Nazwisko autora, imię lub pierwsza litera imienia/ imion, tytuł książki: pod-

tytuł (napisane kursywą), wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), 

nazwa wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.  

Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005. 

 

 

b) książka: powyżej trzech autorów  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion) i in. (lub skrót 

et al. dla publikacji angielskojęzycznych), tytuł książki: podtytuł (napisane 

kursywą), wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydaw-

nictwa, miejsce wydania i rok wydania.   

Szumański A. i in., Kodeks spółek handlowych: Suplement do tomów I-IV: 

Komentarz do nowelizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009. 

  

c)   książka: praca zbiorowa pod redakcją  

Tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą), skrót. red. (lub ed./eds. dla pu-

blikacji angielskojęzycznych), imię (lub pierwsza litera imienia/imion), na-

zwisko, wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydaw-

nictwa, miejsce wydania i rok wydania.  

Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergen-

cja?, red. R. Rapacki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2009. 

  

d) artykuł/rozdział z pracy zbiorowej  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu/ 

rozdziału (napisane kursywą), podtytuł, w: tytuł książki: podtytuł (napisany 

kursywą), skrót: red., inicjał imienia redaktora, nazwisko redaktora, wyda-

nie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydawnictwa, miejsce 

i rok wydania.  
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Falkowski A., Spostrzeganie jako mechanizm tworzenia doświadczenia za 

pomocą zmysłów, w: Psychologia: Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, ss. 26-56. 

  

e) publikacje, raporty wydane przez instytucje rządowe, organizacje, 

firmy (brak autora)  

Tytuł: podtytuł (napisany kursywą), nazwa instytucji sprawczej, nazwa wy-

dawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.  

Rocznik demograficzny 2015, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydaw-

nictw Statystycznych, Warszawa 2016. 

 

f) książka: brak autora  

Tytuł: podtytuł (napisany kursywą), wydanie (jeśli jest inne niż pierwsze), 

miejsce wydania i rok wydania, nazwa wydawnictwa.  

The Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Oxford1989.   

  

 

2. CZASOPISMA  

  

a) artykuł z czasopisma:  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu: 

podtytuł artykułu, Tytuł czasopisma (napisany kursywą, cudzysłów), rok 

wydania, numer, s./ ss.  

Daszkiewicz M., Wrona S., Znane twarze w kreowaniu wizerunku marki na 

przykładzie sieci handlowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-

skiego” 2013, nr 776, ss. 311-325. 

 

b) artykuł z gazety:  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu: 

podtytuł artykułu, tytuł gazety (napisany kursywą, bez cudzysłowu), rok 

wydania/data publikacji (dzień, miesiąc, rok), numer (nie jest obowiąz-

kowy), s./ ss.  

Makarenko V., Szaleństwo w stylu ambien, „Gazeta Wyborcza”, 2-3 lutego 

2000, s. 25. 

  

  

II. ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE  

   

a) książka elektroniczna /e-book:  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion) lub nazwa in-

stytucji sprawczej, tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą) [typ nośnika 
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np. online, CD ROM], wydanie (tylko jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa 

wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania, adres URL [data dostępu].  

Fishman R., The rise and fall of suburbia, Chester 2005: Castle Press,  

http://libweb.anglia.ac.uk/Digital_Library/E-books [05.06.2005]. 

 

b) artykuł w czasopiśmie elektronicznym:  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion), tytuł artykułu: 

podtytuł (napisany kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok/data 

wydania [online], numer, strony (o ile są podane), adres URL [data do-

stępu]. 

Bobińska M., Ryzykowny kurs, „Gazeta Prawna”, 2002, nr 105, s. 2, 

http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P18 [27.02.2003]. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

http://libweb.anglia.ac.uk/Digital_Library/E-books
http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P18
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Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jest znaną marką na rynku edu-

kacyjnym Europy. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają liczne nagrody, 

akredytacje  i certyfikaty. Misją uczelni jest gwarantowanie absolwentom 

kompleksowego wykształcenia, w oparciu o najnowszą wiedzę i doświadcze-

nie przekazywane przez cenioną kadrę oraz praktyków biznesu.   

  

Uczelnia oferuje kształcenie na poziomie studiów I i II stopnia w sys-

temie stacjonarnym i niestacjonarnym, specjalistyczne studia podyplomowe 

oraz certyfikowane kursy i szkolenia. Nowoczesne programy edukacyjne są 

realizowane w języku polskim i angielskim na Wydziale Turystyki i Rekreacji, 

Wydziale Informatyki oraz Wydziale Nauk Społecznych.  

  

WSTiE kreuje oraz wdraża nowatorskie rozwiązania dla współcze-

snych problemów z branży turystycznej, informatycznej i politologicznej. 

Wyróżnia nas kreatywność i innowacyjność w tworzeniu programów naucza-

nia uwzględniających potrzeby dynamicznego rozwoju gospodarki i społe-

czeństwa.  

  

Główną siedzibą uczelni jest renesansowy zamek suski zwany Małym 

Wawelem, w którego zabytkowych wnętrzach mieszczą się nowoczesne sale 

wykładowe oraz laboratoria komputerowe. Studenci cenią sobie kameralną at-

mosferę, nowoczesne metody nauczania oraz szerokie możliwości zdobywa-

nia wiedzy teoretycznej i praktycznej.  

  

Uczelnia zapewnia specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Współ-

pracuje  z ośrodkami edukacyjnymi z całego świata, współtworzy kompaty-

bilne programy nauczania umożliwiające kontynuację studiów za granicą, za-

pewnia praktyki i staże realizowane na całym świecie. Tworzy partnerstwa 

strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego, wdrażając i upowszechniając 

nowoczesne rozwiązania i dobre praktyki w edukacji. Jako silne centrum aka-

demickie o zasięgu ponadregionalnym uczelnia przyciąga studentów z całej 

Polski, a także posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu studentów  
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z zagranicy. Jest otwarta na współpracę z kolejnymi podmiotami w celu trans-

feru wiedzy, edukowania młodych ludzi, przekazywania nowoczesnych roz-

wiązań w branży turystycznej i IT. Otwartość na dzielenie się wiedzą oraz 

umożliwienie dwukierunkowego przepływu edukacji – to kluczowa dewiza 

WSTiE.  

  

Dbałość o wysoką jakość kształcenia, dostosowywanie oferty do 

zmieniających się oczekiwań rynku, doskonalenie kompetencji kadry oraz co-

raz większa digitalizacja metod nauczania zapewniają WSTiE wysoką pozy-

cję w rankingach – uczelnia od lat należy do grona najlepszych turystycznych 

szkół wyższych.    

  

 
  

Strategicznym elementem funkcjonowania Wyższej Szkoły Turystyki 

i Ekologii jest umiędzynarodowienie, które obejmuje wszechstronną współ-

pracę w zakresie transferu wiedzy, know-how, organizacji wykładów mono-

graficznych, wymiany kadry i studentów oraz tworzenia kompatybilnych pro-

gramów nauczania umożliwiających kontynuację studiów za granicą. Nasi 

partnerzy to wiodące centra naukowe, instytucje rządowe i stowarzyszenia  

z całego świata (Stanów Zjednoczonych, Anglii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, 

Włoch, Portugalii, Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji, 

Białorusi).   
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WSTiE stale obserwuje zapotrzebowanie rynku na nowe kwalifikacje  

i zawody, analizuje potrzeby pracodawców i rynkowe trendy kształcenia.   

W Krakowie uczelnia realizuje kolejną edycję pionierskiego projektu – studia 

podyplomowe Menedżer hotelu – z innowacyjnym programem oraz najwięk-

szymi nazwiskami w branży w roli wykładowców-praktyków. Jedyny w Pol-

sce program kształci menedżerów w sposób kompleksowy, z nastawieniem na 

aspekt praktyczny, warsztaty oraz case study.   

  

  
  

Opuszczając mury uczelni, studenci chcą mieć w ręku nie tylko dy-

plom, ale także pakiet praktycznych umiejętności, gwarantujących znalezienie 

wymarzonej pracy.  To zapewnia w WSTiE program Study&Work umożli-

wiający studentom jednoczesne studiowanie, praktyczne zdobywanie umiejęt-

ności oraz zarabianie. Uczelnia umożliwia ukończenie kilku specjalności oraz 

zdobycie dodatkowych kompetencji na certyfikowanych kursach, warsztatach  

i szkoleniach, spotkaniach z przedstawicielami życia gospodarczego, społecz-

nego i naukowego.   

Dzięki współpracy z instytucjami i firmami turystycznymi na całym 

świecie, m.in. największymi sieciami hotelowymi, studenci przygotowują się 

do zadań zawodowych na praktykach m. in. w Hiszpanii, Grecji, Niemczech, 

Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech. WSTiE zapewnia również praktyki 

w telewizji, radiu, redakcjach czołowych dzienników polskich, a także w agen-

cjach reklamowych i PR oraz w firmach informatycznych.  
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Wyjeżdżając na praktyki, studenci mają okazję podniesienia swoich 

kwalifikacji językowych, poznania nowych kultur, zwiedzenia różnych zakąt-

ków świata. Przebywając w międzynarodowym środowisku, zdobywają cenne 

doświadczenie życiowe i budują swoją ścieżkę kariery zawodowej. Pracują  

w najatrakcyjniejszych ośrodkach turystycznych, gdzie wykorzystują szanse 

nawiązania cennych kontaktów z pracodawcami, co pozwala na ponowny wy-

jazd w kolejnych latach czy dłuższy staż po studiach.  

  Najlepszym potwierdzeniem jakości studiów w WSTiE są nie tylko 

akredytacje i miejsca w rankingach, ale przede wszystkim losy absolwentów. 

Program praktyk i staży lokuje studentów w atrakcyjnych miejscach, które nie-

rzadko stają się ich przyszłym miejscem pracy. Absolwenci WSTiE pracują  

w renomowanych firmach związanych z branżą turystyczną na całym świecie,  

m.in. w Londynie, Sztokholmie, Dubaju, na Wyspach Kanaryjskich, na Ma-

jorce.   

  

Ważnym obszarem aktywności WSTiE, obok dydaktyki, jest działal-

ność naukowa realizowana w kilku formach. Należą do nich badania naukowe 

oraz projekty badawcze prowadzone przez pracowników naukowych poszcze-

gólnych wydziałów. Unikalna metodologia badań uzyskała akceptację Mini-

sterstwa Sportu i Turystyki, jak również Polskiej Organizacji Turystyki. Treść 

i wyniki badań naukowych, prezentowane na organizowanych przez uczelnię 

konferencjach, wzmacniają proces dydaktyczny oraz decydują o poziomie 

kształcenia kadr naukowych.  

  

WSTiE organizuje konferencje naukowe, krajowe i międzynarodowe, 

a także uczestniczy w spotkaniach naukowców, praktyków i osób zaintereso-

wanych rozwojem nauki. W ramach konferencji referowane są wyniki badań, 

odbywają się wykłady monograficzne, seminaria i panele dyskusyjne.   

  

Uczelnia skupia wokół siebie grono znakomitych wykładowców, lu-

dzi kultury oraz ekspertów-praktyków, którzy zaangażowali się w rozwój Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku. Jego celem jest edukacja ustawiczna seniorów 

poprzez ich udział w wykładach z różnych dziedzin nauki. Ważnym aspektem 

jest rozwijanie zainteresowań i pasji słuchaczy, krzewienie kultury fizycznej 

oraz aktywizacja społeczna – popularyzacja idei współpracy międzypokole-

niowej seniorów i studentów.   

  

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WSTiE zaprasza wszystkich chęt-

nych seniorów do udziału w kolejnych wykładach z zakresu turystyki i rekre-

acji, zdrowia, kultury, historii, nauk społecznych, nauk przyrodniczych, języ-

ków obcych i informatyki.  


