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OD REDAKCJI  

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jako nowoczesna uczelnia 

wyższa nie tylko kształci studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy, 
rozwija system partnerstwa z ośrodkami akademickimi z kraju i zagranicy, ale 

prowadzi także działalność upowszechniającą naukę i dlatego wydaje 

czasopismo naukowe, spełniające wszelkie wymagania stawiane takim 
właśnie periodykom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Kolejny numer „Zeszytów Naukowych” – czasopisma z zakresu nauk 

społecznych – poświęcony jest w całości zagadnieniom politologicznym  

i pedagogicznym. Pierwszy człon tworzą prace dotyczące takich zagadnień 
jak: polska polityka wschodnia (Wojciech Łysek z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego), misje antyterrorystyczne wojska polskiego (Bartosz Maziarz 

z Uniwersytetu Opolskiego), problem mniejszości chrześcijańskich w krajach 
Afryki Północnej w kontekście Arabskiej Wiosny (Rastislav Čief i Michal 

Kovačic z Catholic University w Ružomberku), „seksualizacja” polityki na 

przykładzie włoskiej sceny politycznej (Adam Drosik z Uniwersytetu 

Opolskiego) czy – istotne zagadnienie we współczesnym świecie – 
prywatność wykorzystywana przez cyberkorporacje do celów biznesowych 

(Sabina Baraniewicz z Uniwersytetu Opolskiego). 

Drugi człon niniejszego wydania tworzą prace z zakresu pedagogiki; 
rozpoczynają je rozważania na temat ontologii edukacji w kontekście 

postmodernizmu (Helena Kalábová z Uniwersytetu Technicznego w Libercu), 

a dalej pojawiają się tak istotne tematy, jak aktywność seniorów na rynku 
pracy (Arkadiusz Marzec z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie) 

oraz interwencja pracownika socjalnego w środowisku rodzinnym (Soňa 

Šrobárová, Catholic University). 

Numer zamykają dwa artykuły, w których autorzy proponują refleksję  
dotyczącą różnych aspektów przeszłości; jeden z nich prezentuje współpracę 

uniwersytetów ze zgromadzeniami zakonnymi, takimi jak cystersi  

i dominikanie – zainteresowanymi kształceniem swoich członków (Janusz 
Sondel, Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii  

w Suchej Beskidzkiej).  Drugi – w ramach wyodrębnionego działu 

czasopisma pt. „NA BIEŻĄCO” – dotyczy wydarzenia, od którego minęło 
równo 50 lat, czyli obchodów Millenium w PRL w 1966 roku: konfliktów 

Kościoła z ekipą Władysława Gomułki oraz kontrowersji w środowisku 

działaczy katolickich dotyczących tego problemu (Jadwiga Sobczuk, Wyższa 

Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej). 
Zachęcając czytelników do lektury „Zeszytów Naukowych”, 

pragniemy zwrócić uwagę na szerokie spectrum zagadnień, jakie poruszają 

nasi współpracownicy. Drugi tegoroczny numer czasopisma – do lektury 
którego już zapraszamy – będzie dotyczył głownie problemów 

ekonomicznych związanych z ruchem turystycznym. 
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POLSKA POLITYKA WSCHODNIA – MIT CZY SPUŚCIZNA 

 

Polish Eastern policy – myth or legacy 

 

 

 
Abstract 
In 1989, after almost half a century, Warsaw was able to independently shape Eastern 

policy. The goals seemed obvious. The government referred to the concepts from the 

first half of the twentieth century and ideas developed in the exile magazine ‘Kultura’. 

All those ideas shared a common feature: they supported the independence 

aspirations of the nations that inhabited the areas situated to the east of Poland. 

Twenty years later, it is difficult to clearly define the goals of Polish Eastern policy. 

The elite of the Third Republic of Poland did not present their vision of the 

relationship with its Eastern neighbours. People who shape Eastern policy still refer 

to old ideas. At the same time, many of the proposed solutions have already been 
implemented or are outdated. Therefore, the question about the contemporary Polish 

Eastern policy seems important. Is it a myth or only a heritage of previous 

generations? 

Keywords: ‘Kultura’, eastern policy, Poland, Ukraine 

 

 

Streszczenie 

W 1989 roku, po blisko półwieczu, w Warszawie można było samodzielnie kształtować 

politykę wschodnią. Cele przed nią stojące wydawały się oczywiste. Rządzący 

odwoływali się do koncepcji z pierwszej połowy XX w. oraz tych ukształtowanych na 

łamach emigracyjnej „Kultury”. Wszystkie te pomysły łączyło jedno: wspierano 
niepodległościowe dążenia narodów zamieszkujących na wschód od polskich granic. 

Dwadzieścia pięć lat później trudno jednoznacznie zdefiniować cele polityki 

wschodniej. Elity III Rzeczpospolitej nie przedstawiły własnej wizji stosunków ze 

wschodnimi sąsiadami. Kształtujący politykę wschodnią wciąż odwołują się do 

dawnych idei. Równocześnie wiele z proponowanych w przeszłości rozwiązań zostało 

zrealizowanych bądź uległo dezaktualizacji. W związku z tym istotne wydaje się 

pytanie, czy współczesna polska polityka wschodnia jest mitem, czy jedynie spuścizną 

pozostawioną przez poprzednie pokolenia. 

Słowa kluczowe: „Kultura”, polityka wschodnia, Polska, Ukraina 

 

 

 



Wojciech Łysek, Polska polityka wschodnia… 

 

 

6 

Polityka wschodnia – geneza 

 

 Podstawowym celem polityki zagranicznej każdego państwa jest 

zapewnienie mu niepodległego bytu oraz możliwości bezpiecznego rozwoju. 
By ten cel osiągnąć, musi ono właściwie definiować zagrożenia i skutecznie 

poszukiwać metod ich rozwiązania w oparciu o siły własne lub z pomocą 

sojuszników. Zagrożenia i sojusznicy związani są z konkretnymi kierunkami 
geograficznymi i w tym sensie dobra polityka musi być, mimo jedności swego 

celu ostatecznego, zróżnicowana co do swych wektorów geograficznych1. 

 Przy takim rozumieniu natury zadań zewnętrznych państwa założyć 
można, iż polityka wschodnia jest najważniejszym kierunkiem polityki 

zagranicznej Rzeczypospolitej. To na tym obszarze toczy się „wielka gra”, 

której ostateczny rezultat rozstrzygnie o losach naszej części Europy. 

Przedmiotem tej „gry” jest los narodów położonych między Polską a Rosją, 
od Estonii po Gruzję i Azerbejdżan. 

 O początkach polityki wschodniej możemy mówić już pod koniec 

panowania dynastii Piastów2. Jednak w powszechnym przekonaniu początek 
aktywności na Wschodzie kojarzy się z dynastią Jagiellonów (stąd „idea 

jagiellońska”), a za wydarzenie graniczne można uznać unię między Litwą  

i Polską w 1569 roku. Wówczas nowy twór polityczny pod nazwą 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów stał się głównym rozgrywającym  

na ówczesnej scenie politycznej we wschodniej części kontynentu i podjął 

rywalizację o hegemonię w regionie. Zintegrowanie pod swoją władzą całej 

Rusi – a w konsekwencji opanowanie całego euroazjatyckiego Heartlandu – 
nabierało istotnego znaczenia dla mocarstwowych ambicji Krakowa i Wilna. 

W ówczesnych realiach geopolitycznych obszar głównej aktywności 

Rzeczpospolitej między Wisłą, Wołgą, Pskowem, Nowogrodem Wielkim  
i Krymem sprzyjał aspiracjom państwa polsko-litewskiego i na przestrzeni 

kolejnych trzech stuleci zdeterminował politykę zagraniczną, przesuwając jej 

punkt ciężkości na Wschód3. 

 W XX wieku polską politykę wschodnią zdefiniować można jako 
poczynania RP wobec najbliższego sąsiedztwa na Wschodzie, czyli wobec 

                                                
1 Żurawski vel Grajewski P., Geopolityka siła wola, Kraków 2010, ss. 293-294. 
2 Postacią, która symbolicznie rozpoczęła politykę wschodnią, jest król Kazimierz 

Wielki. W swoich działań skupił się na Rusi, odwracając uwagę Polski od Śląska  

i Pomorza, jak czasami się mu zarzuca. Zapomina się jednak, iż przez Ruś Czerwoną 

biegły w połowie XIV w. niezwykle ważne szlaki kupieckie ku Morzu Czarnemu.  

Jasienica P., Polska Piastów, Warszawa 1997, ss. 275-276. 
3 Mróz M., Między Polską Piastowską a Jagiellońską. Kontrowersje wokół kierunków 

realizacji polskiej polityki zagranicznej po akcesji do Unii Europejskiej, „Dyplomacja 

i Bezpieczeństwo” 2013, nr 1, ss. 15-16. 
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Związku Radzieckiego. Po jego rozpadzie w 1991 r. Warszawa miała  

naprzeciw siebie już nie jedno a sześć państw. Dość prędko polityka 

wschodnia przestała obejmować państwa bałtyckie, które podobnie jak Polska 

wybrały integrację ze strukturami. Ich miejsce zajęły natomiast państwa 
Kaukazu Południowego (tj. Gruzja, Armenia i Azerbejdżan) oraz Mołdowa4. 

 W niemal wszystkich koncepcjach polityki wschodniej w XX w. 

Polacy próbowali dążyć do rozbicia imperialnej Rosji. W tym kontekście 
możemy wyróżnić pomysły wielonarodowego sojuszu pod polskim 

przewodem przeciwko władzy carów, współdziałanie z ruchem rewolucyjnym 

(w tym z partią bolszewicką) czy też koncepcje wbijania klina pomiędzy 
naród rosyjski i rządzących na Kremlu komunistów5. 

 Polska w listopadzie 1918 r. odzyskała niepodległość. Wraz  

z wyłanianiem się granic pojawiły się spory na temat rozległości terytorialnej 

państwa. Odwoływano się do „idei jagiellońskiej”6. Najczęściej 
współtworzyli je doradcy Józefa Piłsudskiego. Działania prowadzone przez  

tę grupę kojarzy się najczęściej z koncepcją federacyjną, ideą „Międzymorza” 

czy też prometeizmem7. 
 Odnośnie okresu dwudziestolecia termin „polityka wschodnia” 

używany jest w dwóch zakresach. Szerzej obejmuje politykę  

II Rzeczypospolitej wobec państw bałtyckich, Białorusi, Rosyjskiej 
Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej8, Ukrainy9 oraz Rumunii. 

                                                
4 Osińska L., Miejsce Ukrainy w koncepcjach polityki wschodniej III RP, „Dialogi 

Polityczne III RP” 2009, nr 11, s. 130. 
5 Dębski S., „Polityka wschodnia” – mit i doktryna, „Polski Przegląd 

Dyplomatyczny” 2006, nr 3, s. 6.  
6 Zob. więcej: Wojas J., Idea jagiellońska w XXI wieku, 06.06.2009, „Portal Spraw 

Zagranicznych”,  

www.psz.pl/blogi/20609-Idea-jagiellonska-w-XXI-wieku (05.12.2011). 
7 Na temat koncepcji polityki wschodniej w okresie międzywojennym istnieje bogata 

literatura. Zob. więcej: Bruski J. J., Między prometeizmem a Realpolitik.  

II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej 1921-1926, Kraków 2010; Mikulicz S., 
Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa 1971; Niewęgłowska A., 

Wyszczelski L., Obóz piłsudczykowski i jego wizje polityki wschodniej, Siedlce 2014; 

Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918-1940), pod red. 

Kornata M., Warszawa 2012; Wyszczelski L., Rozpruwanie Rosji. Prometeizm – idea 

i i realizacja, Warszawa 2016. 
8 W latach 1922-1921 Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka, Rosyjska 

Socjalistyczna Federacyjna Republika Radziecka oraz Ukraińska Socjalistyczna 

Republika Radziecka współtworzyły Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich. 
9 W latach 1922-1921 Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka, Rosyjska 

Socjalistyczna Federacyjna Republika Radziecka oraz Ukraińska Socjalistyczna 
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Natomiast w zawężonym zakresie politykę wschodnią odnosimy jedynie  

do ziem litewsko-białoruskich i ukraińskich10. 

 W II RP ukształtowało się przekonanie, że interesy narodowości 

zamieszkujących między Polską i Rosją są zbieżne z polskimi 
imponderabiliami. Po 1989 r. to szczególne zainteresowanie nie zanikło. 

Podobnie jak w międzywojniu wynika ono: „nie tylko z sentymentów,  

ale (...) z realistycznego oglądu rzeczywistości, z przekonania o znaczeniu 
Rosji i jej wpływu na sytuację panująca w Europie Środkowej  

i Wschodniej”11. 

 Przeszłość wywierała także istotny wpływ w pierwszej połowie  
lat 90. XX w. na recepcję Europy Środkowo-Wschodniej w świecie. 

Powszechną opinią było stwierdzenie, iż powróciła Europa „wersalska”. 

Znalazło to potwierdzenie we wznowieniu tarć rumuńsko-węgierskich  

i węgiersko-słowackich. Ocena konfliktów lat 90. XX w. prowadzi  
do wniosku, że znaczna ich część spowodowana była przyczynami o podłożu 

etnicznym i religijnym. Nastąpiło również nasilenie konfliktów na skutek 

rozpadów państw wielonarodowych. Ostrym sporom towarzyszyła nader 
często erupcja nacjonalizmu, szowinizmu i ksenofobii12; było to zjawisko 

powszechne. W innych regionach świata również rozwinęło się i przybrało  

na sile zjawisko „budzenia się świadomości narodowej” lub swoistej 
„świadomości zbiorowej”. Wyrażało się ono w dążeniach do separacji. 

Niektóre grupy narodowe i etniczne poprzestawały na żądaniu poszanowania 

ich praw jako mniejszości narodowych, inne domagały się autonomii13. 

 Analogie z sytuacją panującą w okresie międzywojennym wiązały się 
nie tylko ze sporami, których korzenie tkwiły w przemieszaniu etnicznym. 

Dużo poważniejszym, z punktu widzenia społeczeństw Europy Środowo-

Wschodniej, było zagrożenie wynikające z ponownego zjednoczenia Niemiec, 

                                                                                                                
Republika Radziecka współtworzyły Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich. 
10 Deruga A., Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy 

(1918-1919), Warszawa 1969. 
11 Cyt. Rzegocki A., Optymizm nie zastąpi nam racji stanu..., w: Geopolityka  

i zasady. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, pod red. Kloczkowskiego J., 

Kraków-Warszawa 2010, s. 182. 
12 Budge I., Newton K., Polityka nowej Europy. Od Atlantyku do Uralu, Warszawa 

1999, ss. 474-475. 
13 Malendowski W., Nowa jakość konfliktów zbrojnych na przełomie XX i XXI wieku. 

Przyczyny – uwarunkowania – skutki, w: Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe  

u progu XXI wieku. Analiza problemów i studia przypadków, pod red. 

Malendowskiego W., Wrocław 2003, s. 18. 
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a także niestabilnej pozycji w Rosji. Najbardziej złowrogim scenariuszem 

była ewentualna współpraca Moskwy z Berlinem14. 

 Symbolem tej kooperacji, mającej swe początki pod koniec XVIII w., 

stał się pakt o nieagresji z 23 sierpnia 1939 r., zawarty między ministrami 
spraw zagranicznych III Rzeszy – Joachimem Ribbentropem i Związku 

Radzieckiego – Wiaczesławem Mołotowem. Na jego mocy po wkroczeniu  

w granice Polski 1 września 1939 r. wojsk niemieckich a siedemnaście dni 
później także Armii Czerwonej, upadła wielonarodowa II Rzeczpospolita.  

W przeciągu kilkunastu miesięcy po podpisaniu układu niezależność utraciły 

pozostałe państwa regionu15. 
 Wspomniany pakt o nieagresji oraz inne porozumienia z okresu 

międzywojennego odgrywają istotną rolę w pamięci historycznej 

mieszkańców regionu. Stanowią symbole podważania podmiotowości Europy 

Środkowo-Wschodniej. Celnie obrazuje to wypowiedź ministra obrony 
narodowej RP – Radosława Sikorskiego z 2006 roku. Podczas szczytu Unia 

Europejska – Stany Zjednoczone, w kontekście planowanego gazociągu Nord 

Stream, stwierdził on, że: „Polska jest szczególnie wrażliwa na punkcie 
korytarza i porozumień ponad naszymi głowami. To była tradycja Locarno,  

to jest tradycja paktu Ribbentrop – Mołotow. Nie chcemy powtórki”16. 

 

Depozytariusz idei a „dwutorowość” 

 

 Ze względu na wybuch II wojny światowej rolę depozytariusza 

dorobku intelektualnego obozu belwederskiego przyjęła emigracja w osobie 
Jerzego Giedroycia. Swoje poglądy szerzył na łamach wydawanej w Paryżu 

„Kultury” oraz powstałych w 1962 r. „Zeszytach Historycznych”. Promowane 

przez niego idee legły u źródeł pojednania i lepszego zrozumienia Polaków  
z Ukraińcami, Litwinami i Białorusinami17. Słuszna wydaje się konkluzja,  

że J. Giedroyc pełnił rolę filtra dla dawnych koncepcji na temat położonych 

na wschodzie obszarów. To dzięki niemu zachowała aktualność – ulegająca  

w międzywojniu intelektualnej obróbce – „idea jagiellońska”. 

                                                
14 Zob. więcej: M. Stolarczyk, Zjednoczone Niemcy w kształtowaniu bezpieczeństwa 

międzynarodowego w Europie, w: Bezpieczeństwo państw Europy. Koncepcje  

i problemy lat 90., pod red. Łomińskiego B., Katowice 1997, ss. 63-65. 
15 Kubiak H., U progu ery postwestfalskiej. Szkice z teorii narodu, Kraków 2007,  

s. 39. 
16 Cyt. za: Szczęśniak A., Donośny głos ministra Sikorskiego, „Szczesniak.pl Paliwa, 

Energia, Polityka”, 14.05.2006, http://szczesniak.pl/node/94 (30.03.2011). 
17 Zob. więcej: Bączkowski W., Sprawa ukraińska, „Kultura” 1952, nr 7-8;  

Łobodowski J., Przeciw upiorom przeszłości, „Kultura” 1952, nr 2-3, ks. Majewski  

J. Z., List do redakcji, „Kultura” 1952, nr 11. 
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 Po drugiej stronie sporu mieliśmy władze Polskiej Rzeczpospolitej 

Ludowej, które, w przeciwieństwie do odwołującego się do romantyczno-

jagiellońskiego nurtu polityki wschodniej ośrodka w Maisons-Laffitte, uznać 

można za kontynuatora realistyczno-narodowej szkoły. Tę zaś, 
reprezentowaną w okresie międzywojennym przez Narodową Demokrację, 

kojarzyć należy z oparciem bezpieczeństwa Polski na Wschodzie  

na poprawnych jeśli nie przyjaznych związkach z Rosją, kosztem krajów  
i narodów położonych między Rzeczpospolitą a państwem rosyjskim18. 

 Jednak to przedstawiciele nurtu romantyczno-jagiellońskiego  

na emigracji stworzyli silniej oddziałującą na współczesność szkołę myślenia. 
W niezwykle mocno oddziałującej na relacje polsko-rosyjskie po 1945 r. 

kwestię mordu polskich oficerów wiosną 1940 r. w Katyniu redakcja 

paryskiej „Kultury” w 1970 r. stwierdzała: „można najbardziej nawet oporny 

naród zmusić do milczenia i względnej uległości. (...) To my, żądając 
ogłoszenia prawdy o Katyniu, chcemy, z myślą o przyszłości, pogrzebać  

w Polsce uraz antyrosyjski. To właściciele Polski Ludowej, milcząc  

o zbrodni, grzebią w grobach katyńskich autentyczne pojednanie polsko-
rosyjskie”19.  

Odwołując się do wpływu tego tragicznego wydarzenia na relacje 

dwustronne, główny publicysta pisma Juliusz Mieroszewski podsumowywał 
swoje poglądy, pisząc: „między nami a Rosją leży Katyń”20. Zakłamywana 

zbrodnia na polskich oficerach służyła także refleksji nad nadmiernym 

wpływem romantycznej wizji polityki na Polaków. W liście do „Kultury” 

Bohdan Bereza stwierdzał: „Dość już natłukliśmy się za „Waszą i Naszą”, 
dość już zapełniliśmy katyńskich dołów, tworząc z dziurawych czaszek 

Antemuralem Christianitatis”21. 

 Na przełomie lat 80. i 90. XX w., gdy sytuacja geopolityczna ulegała 
zmianie, potrzebna była koncepcja stanowiąca podstawę dla stworzenia  

nie mogącej się rozwijać w latach 1945-1989 polityki wschodniej. Działania 

polskich dyplomatów czerpały z dziedzictwa polskiej myśli politycznej, która 

                                                
18 Całka M. J., Polska polityka wschodnia w latach 1989-1997. Próba oceny, nowe 

wyzwania i perspektywy, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej”, Warszawa 1998, 

s. 36; Memches F., Postkolonialny rasizm naszych elit, w: Prometeizm Lecha 

Kaczyńskiego, „Pressje” 2010, teka XXII-XXIII, s. 87. 
19 Cyt. za: Redakcja, Katyń, „Kultura” 1970, nr 273, s. 6. 
20 Cyt. za: Mieroszewski J., Listy z Wyspy, „Kultura” 1951, nr 40-41, s. 4. 
21 Mieroszewski J., Listy z Wyspy. Czarne słowa (1951), w: Mieroszewski J., Finał 

klasycznej Europy, oprac. Habielski R., Lublin 1997, s. 69. Przytoczonego tu listu 

Berezy B. „Kultura” nie opublikowała. 
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poprzez paryską „Kulturę” kształtowała umysły czołowych polityków lat 90. 

XX wieku22. 

 Bezpośrednio po przełomie 1989 roku polityka wschodnia traktowana 

była jako zrywanie więzów imperialnej zależności od ZSRR, a następnie  
od Federacji Rosyjskiej, która 25 grudnia 1991 r. stała się formalnym jego 

sukcesorem. Podejmowane działania nie były oparte na spójnej koncepcji 

politycznej, lecz na głębokim przekonaniu polskich elit politycznych,  
że wszystko co dotychczas łączyło Polskę z ZSRR trzeba przerwać. 

Brakowało pomysłu na to, jaką politykę należy prowadzić później. Rozpad 

supermocarstwa ułatwiał wychodzenie z bloku wschodniego. Ujawniła się 
również potrzeba sformułowania pozytywnego programu działań 

politycznych wobec nowo powstałych państw23. 

 Pod kierownictwem Krzysztofa Skubiszewskiego Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych RP prowadziło tzw. „politykę dwutorowości”24, 
zaimplementowaną wiosną 1990 roku. Zgodnie z jej założeniami łączono 

„ostrożność” w stosunku do wciąż istniejącego moskiewskiego centrum  

z poparciem dla aspiracji krajów „ULB” (Ukraina – Litwa – Białoruś).  
Ten akronim, spopularyzowany przez paryską „Kulturę”, stopniowo został 

wzięty na sztandary polskiej polityki wschodniej25. Odwoływały się do niego 

kolejno wszystkie niemal ekipy sprawujące władzę w Polsce po 1989 roku. 
Akcenty w owej polityce rozmaicie rozkładano26. 

 Takie postępowanie wynikało z założenia J. Piłsudskiego oraz  

J. Giedroycia, iż celem naszych działań winno być wspieranie Ukraińców, 

Białorusinów i Litwinów. Obaj podzielali niesentymentalną wizję 
uzasadnioną realiami geopolityki, u źródeł której leżało przekonanie  

                                                
22 Zob. więcej: Grochowska M., Jerzy Giedroyć. Do Polski ze snu, Warszawa 2009. 
23 Zięba R., Podstawowe dylematy polskiej polityki wschodniej, w: Dylematy polityki 

zagranicznej Polski na początku XXI wieku, pod red. Czornik K., Lakomego M., 

Stolarczyka M., Katowice 2014, s. 257. 
24 Pierwszy program „polityki dwutorowości” ułożył w 1990 r. pod nazwą „polityka 

dwukondygnacyjna” Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, późniejszy wicedyrektor 
departamentu europejskiego MSZ. Zaprezentował ją pod postacią memoriału 

datowanego na 22.03.1990 r. Por. Najder Z., Patrząc na Wschód. Eseje 1975-2008, 

Wrocław 2008, s. 42. 
25 Zdzisław Najder ze sceptycyzmem przyjmuje, że „polityka dwutorowości” czerpała 

z programu paryskiej „Kultury”. Jego zdaniem przeciw tej tezie przemawia odmowa 

MSZ na otwarcie Biur Reprezentacji Litwy i Ukrainy, odrzucenie węgierskiej 

propozycji włączenia Ukrainy do Trójkąta Wyszehradzkiego czy zwłoka wobec 

uznania niepodległości republik bałtyckich. Por. Najder Z., Patrząc na Wschód. Eseje 

1975-2008, Wrocław 2008, s. 189. 
26 Nowak A., Historie politycznych tradycji: Piłsudski, Putin i inni, Kraków 2007,  

s. 374. 
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o wspólnocie historycznego losu Polaków i trzech narodów zamieszkujących 

na wschód od Rzeczypospolitej27. 

 Milcząco przyjęta zasada polskiej polityki wschodniej głosiła prawo 

narodu do suwerennego istnienia jako państwo. Polska, mając do czynienia  
z republikami radzieckimi, traktowała je jak państwa narodowe. Takie 

założenia mogły być skuteczne pod warunkiem, że Rzeczpospolitej nie 

uważano jedynie za spadkobierczynię tradycji narodowych. Implementacja 
wizji doprowadziła polską dyplomację do dwóch kluczowych momentów. 

Pierwszy to wizyta polskiego ministra między 12 a 15 października 1990 r. 

kolejno w Moskwie, Kijowie i Mińsku, a drugi – uznanie niepodległości 
Ukrainy 2 grudnia 1991 roku28. W kolejnych latach K. Skubiszewski 

prowadził względem wschodnich sąsiadów politykę „europejskich 

standardów”, która zawierała już debaty nad historią i mniejszościami29. 

 Rok 1991 przyniósł formalną realizację idei prometejskiej, 
nieskutecznie promowanej przez II RP. Polskę oddzielił od Rosji pas 

niepodległych państw narodowych: Białorusi, Litwy i Ukrainy. Imperium 

rosyjskie rozpadło się w bardzo dużym stopniu „wzdłuż szwów 
narodowościowych”. Polska nie leży już zatem „między dwoma kamieniami 

                                                
27 Kornat M., Realizm środków, idealizm wizji. O geopolitycznej wizji Jerzego 

Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego, w: Przeklęte miejsce Europy? Dylematy 

polskiej geopolityki, pod red. Kloczkowskiego J., Kraków 2009, s. 233. 
28 Wbrew pozorom sukces „polityki dwutorowości” mógł być jeszcze większy. 

Propozycję nawiązania stosunków przekazał niedługo po formalnym ogłoszeniu 

niepodległości, 3 września 1991 r., L. Krawczuk. Zdecydowany na podjęcie tego 

kroku był ówczesny premier RP J. K. Bielecki. Powstrzymał go jednak minister  

K. Skubiszewski opowiadający się na wstrzymaniem z decyzją do czasu referendum 

na Ukrainie. Nawet wówczas, gdy decyzję podjęto, nie obyło się bez komplikacji. 

Oburzenie wyraził M. Gorbaczow. Dzień później L. Wałęsa zatelefonował do niego  

z wyrazami pocieszenia. Mniej groteskowo sytuacja wyglądała w relacjach z drugim 
istotnym sąsiadem – Litwą. Obywatele tej republiki przykładali szczególną wagę  

do formalnego ich uznania przez Polskę. Wyczekiwali na nie i uznają do dziś,  

że podjęliśmy właściwe kroki dość opieszale. Rzeczpospolita dokonała aktu uznania 

jako 23 państwo świata. W miesiącach wakacyjnych 1991 r. MSZ nie godziło się  

na wywieszenie flagi czy choćby tablicy na budynku, który przydzielono 

przedstawicielom Litwy. Dopiero 5 września formalnie dokonano nawiązania 

stosunków. Por. Najder Z., Patrząc na Wschód. Eseje 1975-2008, Wrocław 2008,  

ss. 46-48; Strzelczyk J., Ucieczka ze wschodu. Rosja w polskiej polityce 1989-1993, 

Warszawa 2002, ss. 115-181. 
29 Snyder T., Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś 1569-1999, 

Sejny 2006, ss. 267-285. 
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młyńskimi”30 – Rosją i Niemcami, lecz między Republiką Federalną Niemiec 

a Ukrainą, Białorusią i Litwą. Fragment bezpośredniej granicy z Federacją 

Rosyjską w regionie obwodu kaliningradzkiego nie zmienia tej zasadniczej 

tezy31. 
 

Niespodziewany uczeń 

 
 Obecnie Ukraina nie musi dokonywać wyboru między Rosją a Polską. 

Warszawa zrezygnowała z jakichkolwiek roszczeń względem Kijowa i uznaje 

jej niepodległość. Z ukraińskiego punktu widzenia Rzeczpospolita 
przemieniła się z historycznego wroga w sojusznika32. Stosunki z Kijowem  

od samego początku noszą jednak ślady asymetrii33.  

 Podobnie jak w czasach II Rzeczypospolitej w polskim interesie leży 

uznanie niepodległej Ukrainy. Tym samym Polska opuściła „historyczną 
pułapkę”, jaką był brak niezależności krajów sąsiednich. W takiej 

konfiguracji geopolitycznej nie da się utrzymać suwerenności dłużej niż lat 

dwadzieścia, co potwierdza los II Rzeczypospolitej. Korzystne okazało się 
uznanie przez Warszawę de iure samoistnej Ukrainy jako pierwsze państwo 

na świecie34. 

 Na wierność ideałom Maisons-Laffitte powoływało się wielu. Także 
Aleksander Kwaśniewski sprawujący urząd prezydent w latach 1995-2005  

a wywodzący się z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej35. Prowadzona 

                                                
30 Tak na temat trudnego położenia geopolitycznego wyrażał się Giedroyc. 

Pomianowski J., Na Wschód od Zachodu. Jak być z Rosją, przedmową opatrzył Unger 

L., Warszawa 2004, ss. 31-32. 
31 Żurawski vel Grajewski P., Dynamizm geopolityki. Porównanie położenia 

międzynarodowego II i III Rzeczypospolitej, w: Geopolityka i zasady. Studia z dziejów 

polskiej myśli politycznej, pod red. Kłoczowskiego J., Kraków-Warszawa 2010, s. 30. 
32 Szporluk R., Imperium, komunizm i narody – wybór esejów, Kraków 2003, s. 108. 
33 Jak nieco żartobliwie ujął to w latach 90. XX w. Najder, odnośnie polskich starań 

do UE, „nie możemy kandydować jako panna z dzieckiem i to dużym dzieckiem”. 
Cyt. za: Najder Z., Patrząc na Wschód. Eseje 1975-2008, Wrocław 2008, s. 135. 
34 Ambasador. Z ambasadorem Jerzym Bahrem rozmawia Jerzy Sadecki, Warszawa 

2013, s. 33. 
35 Z racji przyjęcia prezydenta Polski A. Kwaśniewskiego J. Giedroycia pomówiono 

nawet o zdradę. Redaktorowi trudno było to zrozumieć, gdyż – jak argumentował 

wywodzący się z partii komunistycznej polityk – był legalnie wybranym 

prezydentem. Niemniej fakt przyjęcia A. Kwaśniewskiego w Maisons Laffitte 

doprowadził do kłótni między J. Giedroyciem a G. Herlingiem-Grudzińskim. Warto 

mieć na uwadze, że założyciel „Kultury” częściej dokonywał takich wolt i często 

spierał się ze swoimi współpracownikami o takie postacie jak: W. Jaruzelski  

czy A. Michnik.  Siedzibę czasopisma odwiedzali, a nawet przez jakiś czas mieszkali  
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przez niego polityka wschodnia pokrywała się z ideami Maisons-Laffitte. 

Dopiero za tej prezydentury nastąpiło ożywienie stosunków z Ukrainą. 

Sprzyjały temu osobiste relacje polskiego prezydenta z Leonidem Kuczmą; 

zgodnie z opinią Jurija Szczerbaka obaj przywódcy bardzo dobrze się 
rozumieli36. 

 Wówczas partnerstwo przyniosło pierwsze owoce, a pod auspicjami 

obu prezydentów rozpoczęło się historyczne pojednanie między narodami. 
Istotne wydarzenie miało miejsce w maju 1997 roku. Wówczas, podczas 

wizyty A. Kwaśniewskiego na Ukrainę, wydano wspólną deklarację. 

Wymieniono w niej krzywdy popełnione na jednych przez drugich, w tym 
akcję „Wisła” i „tragedie (...) na Wołyniu, Chełmszczyźnie, w Galicji 

Wschodniej”37. Wyrażono również potrzebę wzajemnego wybaczenia38.

 Wypada wspomnieć, iż A. Kwaśniewski zaangażował się jako 

negocjator podczas „pomarańczowej rewolucji”. W przyjęciu tej roli 
Prezydentowi Polski ułatwiła sprawę wcześniejsza postawa. Utrzymywał  

on regularny kontakt z L. Kuczmą od dłuższego czasu mimo 

międzynarodowego ostracyzmu okazywanego prezydentowi Ukrainy  
od szczytu NATO w Pradze (w roku 2002)39. Działania w duchu „idei 

jagiellońskiej” miały wpływ na przyjęcie kompromisowego rozwiązania  

i uniknięcia rozlewu krwi podczas „pomarańczowej rewolucji”. 

 

 

                                                                                                                
z wydawcami „Kultury”, ludzie o tak zróżnicowanych poglądach jak L. Kołakowski, 

J. Kuropieska, A. Osiecka, Cz. Miłosz czy A. Wat. Również te wizyty dla wielu 

znających J. Giedroycia były trudne do zrozumienia i zaakceptowania. Por.  

Grochowska M., Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, Warszawa 2009, ss. 13, 18, 36, 

253-254; Pięć lat..., wywiad z H. Giedroyciem przeprowadzili ks. Boniecki A., 

Franaszek A., 01.10.2006, „kulturaparyska”: www.kulturaparyska.com/pl/aktualno 

sci/ 2/piec-lat (17.09.2015). 
36 Grünberg K., Sprengel B., Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko-ukraińskie w X-XX 

wieku, Warszawa 2005, s. 722 przyp. 40. 
37 Cyt. za: Wspólne oświadczenie Aleksandra Kwaśniewskiego i Leonida Kuczmy  

z okazji 70. rocznicy tragedii wołyńskiej w okresie II wojny światowej, 

„kwasniewskialeksander.pl”: http://kwasniewskialeksander.pl/aktualnosci/wspolne-

oswiadczenie-aleksandra-kwasniewskiego-i-leonida-kuczmy-z-okazji-70.-rocznicy-

tragedii-wolynskiej-w-okresie-ii-wojny-swiatowej (01.05.2016). 
38 Snyder T., Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś 1569-1999, 

Sejny, 2006, s. 323. 
39 Zob. więcej: Ziółkowski M., Projekt: Ukraina, Wrocław 2008, s. 122; 

Wojciechowski M., Pomarańczowy Majdan, Warszawa 2006, s. 278; Pomarańczowa 

kokarda. Kalendarium kryzysu  politycznego na Ukrainie na jesieni 2004, oprac. 

Stanisławski W., Warszawa 2005. 
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Data graniczna 

 

 W marcu 1999 r. Polska została przyjęta do Sojuszu 

Północnoatlantyckiego (NATO), a pięć lat później stała się członkiem Unii 
Europejskiej. Dla wschodniej polityki Warszawy oznaczało to przełom. 

Pojawiły się głosy, iż akces Polski do Unii oznacza zerwanie z koncepcją  

J. Giedroycia. Echa idei prometejskiej demonstracyjnie pobrzmiewały tylko 
we wspieraniu sprawy czeczeńskiej40. 

 Dopiero odwołania do wspólnej polsko-ukraińskiej przeszłości 

podczas „pomarańczowej rewolucji” obudziły nadzieje na polepszenie relacji 
między dwoma społeczeństwami. Z tym wiązać należy wzrost podejrzeń 

wśród rosyjskich analityków. Dostrzegali oni w polskiej aktywności intrygi 

wymierzone w bezpieczeństwo Rosji. W rosyjskich mediach pojawiały się 

informacje o polsko-amerykańskim spisku, autorstwa Z. Brzezińskiego41. 
Miarą frustracji stała się seria ataków na Polskę42. W tym kontekście warto 

wymienić m. in., że władze Federacji Rosyjskiej odmówiły wydania Polsce 

kompletu dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej i oskarżyły ją  
o popieranie międzynarodowego terroryzmu43. 

                                                
40 Skrzypek A., Geopolityka „Międzymorza” i jej wpływ na stosunki Polski z Rosją 

za: Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, pod red. Bielenia S., Skrzypka A., 

Warszawa 2012, ss. 17-18. 
41 W rosyjskich insynuacjach było „ziarno” prawdy. Otóż Z. Brzeziński zajmował się 

kwestią narodowości w ZSRR jeszcze na studiach. Teza jego pracy magisterskiej 

głosiła istnienie „nacjonalizmu sowieckiego”. W dysertacji starał się udowodnić,  

że „mimo wszystko było to imperium rosyjskie. I w chwili pobudzenia się 

świadomości nacjonalistycznej. I z czasem ta rzeczywistość się nie utrzyma i trzeba 

ten proces pobudzać od zewnątrz”. Kierując Radą Bezpieczeństwa Narodowego  

Brzeziński był przekonany o racji swych przemyśleń. Wydał więc dyspozycje  

o świadomym popieraniu przez Stany Zjednoczone ruchów narodowych wewnątrz 

ZSRR. Cyt. za: Strateg, film dokumentalny, TVN, 2013, nagranie w posiadaniu 
autora. Por. Avioutskii V., Aksamitne rewolucje, Warszawa 2007, s. 83. 
42 Oba społeczeństwa cechują liczne frustracje. W przypadku Rosjan jest to poczucie 

klęski geopolitycznej, będącej skutkiem rozpadu ZSRR. W narracji strony rosyjskiej 

niezwykle często operuje się kategoriami stref wpływów, rywalizacji i ekspansji. 

Budzi to obawy i oskarżenia Zachodu, w tym szczególnie Polski. W ten sposób 

ujawnia się typowy dla przynajmniej niektórych polskich środowisk politycznych  

i opiniotwórczych fatalizm położenia między mocarstwami czy też mentalność 

„oblężonej twierdzy”. Por. Bryc A., Wpływ geopolityki na tożsamość 

międzynarodową Polski i Rosji, za: Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich,  

pod red. Bielenia S., Skrzypka A., Warszawa 2012, s. 43. 
43 Zob. więcej: Kisielewski T. A., Schyłek Rosji, Poznań 2007, ss. 189-191. 
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 Wydarzenia z listopada-grudnia 2004 r. na Ukrainie miały niezwykle 

istotne znaczenie dla Polski, nie tylko ze względu na zmianę w stosunkach  

z Rosją. To był pierwszy moment od 1989 r., kiedy polska polityka 

wschodnia przeszła z teoretyzowania w duchu paryskiej „Kultury”  
do aktywnych działań. Zdaniem Pawła Kowala inicjatywa  

Aleksandra Kwaśniewskiego doprowadziła do zaangażowania się w samym 

środku russkiego miru przedstawicieli Unii Europejskiej. „To zaś odebrano  
na Kremlu jako ingerencję. Znaczenie Kijowa jest dla Rosjan większe  

niż to się w Polsce sądzi. To dla prawosławnego świata samo centrum”44. 

  

Zmienione uwarunkowania 

 

 Kolejnym niezwykle ważnym pytaniem jest aktualność powstałej  

w II połowie XX w. „koncepcji ULB” wobec wspomnianych wcześniej 
zmieniających się uwarunkowań geopolitycznych. Nastąpiły od czasu jej 

ukształtowania istotne zmiany. W tym kontekście warto wspomnieć  

o rozkładzie systemu jałtańsko-poczdamskiego czy procesie regionalizacji,  
w wyniku którego istotną rolę zaczęli odgrywać gracze ponad-  

i pozapaństwowi, którzy w czasach kształtowania się koncepcji choć istnieli, 

to nie mieli jeszcze tak istotnej pozycji. 
 Wśród zarzutów stawianych „koncepcji ULB”, należy zwrócić uwagę 

– jak słusznie zauważa Z. Najder – na „uzupełnienie” jej przez polskich 

decydentów o odruchową antyrosyjskość45. Potwierdza tę opinię Marcin 

Kaczmarski, który na łamach „Nowej Europy Wschodniej” stwierdził: 
„polska polityka wobec Wschodu może także zostać zinterpretowana jako 

napędzana przez podstawowe uczucie towarzyszące państwom w życiu 

międzynarodowym – strach (...) ma u podstawy ukryte (choć rzadko 
wypowiadane wprost) założenie, że największym zagrożeniem dla naszego 

kraju pozostaje Rosja”46. 

                                                
44 Kowal P., Między Majdanem a Smoleńskiem, rozmawiają Legutko P., Rodziewicz 
D., Kraków 2012, s. 78. 
45 Z. Najder, Pojednanie, współpraca, życie obok siebie?, „Nowa Europa Wschodnia” 

2013, nr XXVIII, s. 9. 
46 Cyt. za: Kaczmarski M., Gry polsko-litewskie z Rosją w tle, „Nowa Europa 

Wschodnia” 2012, nr XXII, s. 81. Jak zauważył B. Sienkiewicz pierwsze złudzenie  

w polityce wschodniej ma charakter historiozoficzny. Polega ono na przyzwyczajeniu 

do wielowiekowego sporu z Rosją. Tymczasem dla Moskwy jesteśmy mało realnym 

przeciwnikiem. Nie stanowimy konkurencyjnego ośrodka cywilizacyjnego a nasza 

obecność w NATO i UE jest traktowana przez Rosjan jako wysługiwanie się 

interesom zachodnich mocarstw. Por. Sienkiewicz B., Pochwała minimalizmu, 

„Tygodnik Powszechny”, 24-31 grudnia 2000, s. 12. 
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 Z przedstawionymi wyżej motywami zupełnie rozmija się myśl  

J. Giedroycia. Redaktor zalecał wspieranie interesów i obronę niepodległości 

narodów ujarzmionych przez Związek Radziecki, jednocześnie opowiadał się 

za umacnianiem dobrych stosunków z Rosją. Po rozpadzie ZSRR nakaz ten 
wyrażał się w umacnianiu stosunków z „nową Rosją”. W czasach trzeciej 

kadencji W. Putina tę wskazówkę można rozumieć jako zalecenie rozwijania 

polsko-rosyjskich stosunków kulturalnych i naukowych47. 
 Po drugie obszar „ULB” przestał być jednolity wraz z rozpadem 

ZSRR, w jego skład wchodzą bowiem trzy odmienne państwa. Na jednym 

biegunie mamy Litwę – członka Unii Europejskiej i NATO48, na drugim zaś – 
Białoruś, czyli ostatnią dyktaturę w Europie rządzoną od blisko dwóch dekad 

przez Aleksandra Łukaszenkę49. Pośrodku znajduje się Ukraina – istotne  

i najbardziej rozległe państwo regionu, prowadzące „politykę 

wielowektorowości”50, z systemem politycznym nazywanym formalnie 
demokracją, choć niejednokrotnie odbiegającym od niego w praktyce,  

gdyż państwo zostało zawłaszczone przez oligarchów. Osobnym, choć nie 

                                                
47 Kornat M., Realizm środków, idealizm wizji. O geopolitycznej wizji Jerzego 

Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego, w: Przeklęte miejsce Europy? Dylematy 

polskiej geopolityki, pod red. Kloczkowskiego J., Kraków 2009, s. 242. 
48 Polityka oparta o koncepcję „ULB” zaczęła tracić rację bytu wraz z rozpadem 

ZSRR. W działaniach dyplomatów dało się to zauważyć w wystąpieniu ministra 

spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego. Zrezygnował on z omawiania 

polityki wschodniej w ujęciu „ULB”. Jak zauważył, Litwa powinna być elementem 

europejskiej polityki Polski. W ten sposób konstrukcja ULB stała się anachronizmem. 

Por. Bryc A., Wpływ geopolityki na tożsamość międzynarodową Polski i Rosji,  

za: Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, pod red. Bielenia S., Skrzypka A., 

Warszawa 2012, s. 41. 
49 Warto zauważyć, że obecnie relacje polsko-białoruskie wykazują swoistą 
specyfikę. Za przesłanki ku temu należy uznać panujący od przeszło dekady 

autorytarny reżim, który prowadzi politykę stawiającą sobie za cel jedynie 

zachowanie władz, nie zaś twórcze rozwijanie relacji partnerskich. Dodatkowo zaś  

A. Łukaszenka poprzez posłuszne media próbuje wykreować zachodniego sąsiada  

na głównego przeciwnika, co potwierdza jego słabość. Zazwyczaj w takich 

wypadkach autokrata próbuje zmniejszyć poziom niezadowolenia społecznego, 

znajdując zewnętrznego wroga. 
50 Niektórzy analitycy określają „politykę wielowektorowości” jako pozostawanie  

w geostrategicznym dryfie. Por. Drzewiecki A., Proces rozszerzenia NATO jako 

instrument realizacji polskiej polityki wschodniej. Nowe uwarunkowania 

geostrategiczne, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2013, nr 1, s. 83. 
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mniej ważnym problemem nad Dnieprem pozostaje niewykrystalizowana 

tożsamość narodowa51. 

 Po trzecie niewyartykułowanym założeniem ideologii „Kultury” była 

myśl, że postawa Polski wobec wschodnich sąsiadów ma wpływ na poziom 
bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. W 2000 r. współzałożyciel Ośrodka 

Studiów Wschodnich (a w latach 2013-2014 minister spraw wewnętrznych), 

B. Sienkiewicz napominał, żeby nie przeceniać naszych możliwości w tej 
materii52. 

 

Partnerstwo niespełnione 

 

 Wyżej opisane uwarunkowania miały wpływ na niekorzystne  

dla Kijowa decyzje podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego  

w Bukareszcie (1-2 kwiecień 2008 r.). Najistotniejszy okazał się jednak 
sceptycyzm decydentów zachodnioeuropejskich uprawiających politykę 

„Russia first”. Dlatego mimo wspólnych działań ośrodka prezydenckiego  

i rządowego Ukraina wraz z Gruzją nie otrzymały „Planu na rzecz 
Członkostwa”53. 

 Warto odnotować anegdotę, znaną dzięki wydanym w 2011 r. 

wspomnieniom sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Condoleezy Rice 
 („No Higher Honour – a Memoir of My Years in Washington”). Według  

                                                
51 Najder Z., Pojednanie, współpraca, życie obok siebie?, „Nowa Europa Wschodnia” 

2013, nr XXVIII, s. 10. 
52 W opinii B. Sienkiewicza mała skuteczność polityki wschodniej to efekt braku 

odpowiednio silnych i sprawnych narzędzi. Długoletni ekspert ds. wschodnich 

twierdzi też, że na miarę polskich możliwości jest skoncentrowanie się na Białorusi. 

Z. Najder dodaje w tym kontekście, iż w tym celu niewielkim kosztem można 

wzmocnić nadajniki polskich telewizji w województwach wschodnich. W ten sposób 

dając ościennej ludności dostęp do rzetelnej informacji, której jest pozbawiona.  

P. Kowal zwrócił zaś uwagę na kształcenie elit emigracyjnych. Nie uruchomiono  
w tym celu uniwersytetu, lecz tylko Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie 

Warszawskim. Mimo to placówka ta wykształciła setki osób, które zasiliły elity 

naszych wschodnich sąsiadów. Por. Kowal P., Między Majdanem a Smoleńskiem, 

rozmawiają Legutko P., Rodziewicz D., Kraków 2012, ss. 89-90; Najder Z., Patrząc 

na Wschód. Eseje 1975-2008, Wrocław 2008, ss. 164-165; Sienkiewicz B., Pochwała 

minimalizmu, „Tygodnik Powszechny”, 24-31.12.2000, s. 12. 
53 Zob. więcej: Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej 

wojnie, Warszawa 2010, s. 206-207; Pawlicki J., NATO: spór o Kijów i Tbilisi, 

01.04.2008, „Gazeta Wyborcza”: www.wyborcza.pl/dziennikarze/1,84228,5075243. 

Html (03.04.2008); Kaczyński chce Ukrainy i Gruzji w NATO, 31.03.2008, „TVN24”: 

www.tvn24.pl/12690,1544248, wiadomosc.html (02.04.2008). 
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C. Rice54, podczas szczytu w Bukareszcie doszło do sporu między  

R. Sikorskim a ministrem spraw zagranicznych Niemiec F. W. Steinmeierem, 

który argumentował, że „Plan” nie może być przyznany, ponieważ kandydaci 

mają nieuregulowane granice. Na tę uwagę polski minister odparł, iż jeśli 
NATO zawsze myślało o uregulowanych granicach, to dlaczego przyjęło 

Republikę Federalną Niemiec w czasie apogeum zimnej wojny, skoro 

niemieckie granice zostały wytyczone ostatecznie dopiero po zjednoczeniu.  
F. W. Steinmeier miał być podobno przygnębiony krytyką, jaka na niego 

spadła55. 

 Przedstawione okoliczności złożyły się na niekorzystną dla Kijowa  
i Tbilisi decyzję56. W efekcie słuszna okazała się prognoza Jerzego Marka 

Nowakowskiego, który w programie „Studio Wschód” twierdził,  

iż „to co zrobiono na szczycie w Bukareszcie, to danie Rosji czasu  

na zduszenie lub zdestabilizowanie tych państw”.57 Od połowy lipca 2008 r. 
doszło do zaostrzenia sytuacji na pograniczu abchasko-osetyjsko-gruzińskim. 

Walki rozpoczęły się w sierpniu 2008 r., gdy najpierw Gruzini próbowali 

                                                
54 Szczyt w Bukareszcie dobitnie wykazał, iż Gruzja i Ukraina opierają się 

szczególnie na Stanach Zjednoczonych. Tracenie znaczenia przez Polskę w tym 

względzie zauważyła nieco wcześniej minister spraw zagranicznych Anna Fotyga. 
Minister zwróciła uwagę na to w informacji rządu na temat polityki zagranicznej. 

Zauważyła, że koncepcje prometejskie zostały zdezaktualizowane przez wpływy 

Stanów Zjednoczonych. Wobec tego dyplomacja polska mogła tylko ograniczyć się 

do działania na korzyść tych pomysłów. Por. Fotyga A., Informacja rządu na temat 

polskiej polityki zagranicznej w 2007 roku, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 

2008”, Warszawa 2008, s. 37. Co ciekawe, zastępowanie Warszawy przez 

Waszyngton następowało już wcześniej. Po II wojnie światowej Stany Zjednoczone, 

nie mogąc pogodzić się z porządkiem jałtańskim, podobnie jak Warszawa z ryskim, 

zaczęły prowadzić działania wymierzone w Moskwę. W tym celu werbowano  

w obozach dla dipisów ukraińskich agentów. O ile polski prometeizm wiązał się 

sojuszem z przywódcami URL, których część kojarzono z pogromami Żydów,  

to Amerykanie wykorzystywali w antykomunistycznych działaniach ukraińskich 
weteranów dywizji Waffen-SS. Postacią, która spina klamrą obie polityki przeciwko 

ZSRR, był gen. P. Szandruk. Na temat analogii między polskim prometeizmem  

a amerykańskim powstrzymywaniem komunizmu zob. więcej: Snyder T., Tajna 

wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, Kraków 2008,  

ss. 313-316. Na temat powojennych losów Szandruka zob. w: Szandruk P., Siła 

męstwa, Warszawa-Kraków 2014, ss. 296-299, 309-313. 
55 Por. Stawiski J., Władimir Władimirowicz na salonach, „Nowa Europa Wschodnia” 

2013, nr XXVIII, s. 53. 
56 Ziółkowski M., Projekt: Ukraina, Wrocław 2008, ss. 140-141. 
57 Cyt. za: „Studio Wschód, TVP 3, program Przełomiec M., 17.05.2008, nagranie  

w posiadaniu autora. 
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opanować Osetię Południową, a następnie – 8 sierpnia – do kontrataku 

przystąpiły wojska rosyjskie. 

 Próbujący ratować wschodnich partnerów prezydent Polski  

Lech Kaczyński udał się 12 sierpnia w geście solidarności wraz  
z przywódcami państw bałtyckich i Wiktorem Juszczenką do Tbilisi. Tam, 

wśród tysięcy Gruzinów, stwierdził: „nasi sąsiedzi pokazali twarz, którą 

znamy (...). Ten kraj uważa, że dawne czasy upadłego (...) imperium wracają. 
(...) Świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, (...) a później czas może 

(...) na Polskę”58. 

 Jego akcja w pełni odpowiadała teoretycznym założeniom koncepcji 
prometejskiej, w kategoriach politycznych nie wykroczyła jednak poza ramy 

demonstracji59. Z punktu widzenia moralnego i przekonania o wyższości 

prawa nad siłą gest był słuszny. Wpisywał się w hasło „za wolność naszą  

i waszą”. Jednocześnie prezydent RP nie był postacią kluczową. Gdyby 
doszło do przełomu, rola Polski uległaby marginalizacji60. 

 Wystąpienie z pewnością uwypukliło spoiwo łączące Polskę  

z państwami obszaru postradzieckiego: obawę przed Rosją. W Gruzji 
wypowiedź prezydenta RP odebrano jako gest solidarności. Podzielano także 

opinię, iż wsparcie Warszawy w trudnych sierpniowych dniach 2008 r. to ciąg 

dalszy przedwojennego prometeizmu61. Idea ta jest zresztą w Gruzji wciąż 
obecna. Dowodzi tego odsłonięcie przez prezydentów obydwu państw, 

jeszcze w listopadzie 2007 r., w Tbilisi, pomnika Prometeusza62. 

                                                
58 Cyt. za: Lech Kaczyński w Gruzji, TVN24, 12.08.2008: www.youtube.com/watch? 

v=ZAI7Yym9dvY (18.08.2008). 
59 Por. Szeptycki A., Ukraina, kryzys gruziński, kryzys gospodarczy, kryzys gazowy, 

„Rocznik Strategiczny 2008/09”, Warszawa 2009, ss. 215-219. 
60 Por. Ambasador. Z ambasadorem Jerzym Bahrem rozmawia Jerzy Sadecki, 

Warszawa 2013, s. 209. 
61Jednak to nie Polska doprowadziła do wstrzymania działań zbrojnych. Było  

to zasługą dyplomacji wahadłowej prezydenta Francji, przewodzącej wówczas UE, 

Nicholasa Sarkozy’ego. Gdy zaś ta nie przyniosła efektu wobec oporu Michaeila 
Sakaszwillego, to do Tbilisi przybyła z Waszyngtonu sekretarz stanu C. Rice. To ona 

przekonała prezydenta Gruzji do podpisania wynegocjowanego przez N. Sarkozy’ego 

porozumienia wraz z budzącym kontrowersje punktem szóstym porozumienia  

a dotyczącym międzynarodowej dyskusji o statusie Osetii Południowej i Abchazji 

oraz środkach zapewnienia ich bezpieczeństwa. Por. Brążkiewicz D., Wojna rosyjsko-

gruzińska, „Portal Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych”, 25.05.2010: 

www.geopolityka.org/analizy/dariusz-brazkiewicz-wojna-rosyjsko-gruzinska 

(01.10.2016). 
62 Por. Tajna Historia Polski: prometeizm polski. Rozmowa z Janem Malickim, 

Polskie Radio, Program I, audycja Branieckiej O., 31.08.2008, nagranie w posiadaniu 

autora. 
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 W Polsce relacje ze wschodnimi sąsiadami oceniano odmiennie. 

Wpłynęły na to wydarzenia kolejnych miesięcy: począwszy od porażki 

Gruzji, po wybór Wiktora Janukowycza na prezydenta Ukrainy. Wykazały 

one, iż polityka sprzeciwu wobec neoimperialnych aspiracji Rosji traci szanse 
realizacji63. W kraju poddano krytyce prezydenta L. Kaczyńskiego64. Dość 

wspomnieć o takich określeniach pojawiających się w przestrzeni publicznej 

jak „polityczna donkiszoteria”, która nie pomogła Tbilisi, a jedynie 
„poważnie obciążyła stosunki Polski z Rosją”65. 

 Przywołane wyżej deklaracje wywołały reakcję szeregu publicystów, 

jak i polityków skupionych wokół PiS. Recenzenci działań R. Sikorskiego 
przeciwstawili jego wizji ideę „Polski Jagiellońskiej”, zgodnie z którą 

Rzeczpospolita powinna budować swoją pozycję na arenie międzynarodowej, 

będąc aktywnym graczem we Wschodniej Europie66. Rozpoczęta wówczas 

debata o polityce zagranicznej sprawiła, iż na agendę powróciła kwestia 
podstawowych założeń oraz zadań dla polskiej dyplomacji a tym samym 

pytanie o miejsce Polski w XXI-wiecznej Europie. 

 W warstwie praktycznej kolejne miesiące po sierpniu 2008 r.  
to zmniejszenie aktywności w relacjach ze wschodnimi partnerami. Dość 

wspomnieć inny fragment z przywołanego wystąpienia z 2008 roku.  

R. Sikorski stwierdził, że przede wszystkim gotowość dostosowawcza 

                                                
63 Intensywna dyplomacja personalna między prezydentami Polski i Ukrainy była 

jednak prowadzona nadal. Zob. więcej: Zięba R., Główne kierunki polityki 

zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010, ss. 208 i 215. Tam też więcej 

odniesień do kolejnych źródeł. 
64 W poprawie oceny działań prezydenta nie pomogło „odromantycznienie” 

wskrzeszonych haseł prometejskich poprzez osnucie ich wokół hasła bezpieczeństwa 

energetycznego. Por. Bryc A., Wpływ geopolityki na tożsamość międzynarodową 

Polski i Rosji, za: Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, pod red. Bielenia S., 

Skrzypka A., Warszawa 2012, ss. 41-42. 
65 Cyt. za: Kuźniar R., Polityka wschodnia III RP – sukcesy pragmatyzmu, porażki 
prometeizmu, w: Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, 

pod red. Gila A. i Kapuśniaka T., Lublin-Warszawa 2009, s. 186. Padały także oceny 

łączące szczyt w Bukareszcie z wojną w Gruzji. Szukano winnych nie tylko w Rosji, 

lecz daremnym forsowaniu przez prezydenta Ukrainy przystąpienia przez Ukrainę  

do NATO. Działania z góry skazane były na niepowodzenie, gdyż większość 

społeczeństwa ukraińskiego nie podzielała poglądów W. Juszczenki w tej kwestii. 

Por. Sienkiewicz B., Sukcesy, porażki, rozczarowania – bilans polskiej polityki  

na obszarze poradzieckim, w: Polska polityka wschodnia. Materiały z konferencji 

zorganizowanej 22-24 listopada 2012 r. we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 36. 
66 Zob. więcej: Kowal P., Cienie Piastów, „Nowa Europa Wschodnia” 2009, nr VIII, 

ss. 27-43. 
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Ukraińców zadecyduje o ich postępach w procesie integracji z Zachodem67. 

Powyższa deklaracja oznaczała zmianę strategii i próbę przerzucenia większej 

odpowiedzialności na wschodnich partnerów. Jednocześnie z polskiej 

inicjatywy w 2009 r. zainaugurowano projekt Partnerstwa Wschodniego, 
który stanowił próbę przeszczepienia idei jagiellońskiej w XXI wiek68. 

Dowodzi to jedynie, iż choć sprawiano wrażenie odrzucenia dawnej narracji, 

de facto zmieniano jedynie instrumentarium z tego dostępnego państwu  
w erze westfalskiej, na to wykorzystywane przez polityków w czasach 

postnowoczesnych, gdy rośnie rola aktorów ponad- i pozapaństwowych69. 

 Sytuacja na wschodnim pograniczu Rzeczpospolitej uległa zmianie  
w latach 2013-2014. Wykorzystując panujący na Ukrainie chaos podczas 

rewolucji godności (listopad 2013-luty 2014), Rosja zajęła Krym.  

Od kwietnia 2014 r. trwają zaś w Donbasie starcia między wspieranymi przez 

Federację Rosyjską separatystami a ukraińskimi siłami porządkowymi oraz 
wojskiem. Ponownie zyskało na aktualności przytoczone w artykule 

przemówienie L. Kaczyńskiego z 12 sierpnia 2008 r. na temat rosyjskiego 

imperializmu70. Niemniej aktualny wydźwięk ma przytoczony 17 grudnia 

2014 r. na forum Sejmu RP przez prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę 

fragment „Deklaracji o polsko-ukraińskim partnerstwie strategicznym”  

z 25 czerwca 1996 roku. 
 Wspomniany dokument stanowi istotę myśli piłsudczykowskiej z lat 

1918-1921, a także koncepcji „ULB” paryskiej „Kultury”. Głosi on,  

że „istnienie niezależnej Ukrainy ma strategiczne znaczenie dla Polski. Jest 

                                                
67 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP  

w 2008 roku, „Portal Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej”:  

www.msz.gov.pl/Informacja,Ministra,Spraw,Zagranicznych,na,temat,polityki,zagrani

cznej,RP,w,2008,roku,17317.html (20.02.2011). 
68 Wojas J., Idea jagiellońska w XXI wieku, 06.06.2009, „Portal Spraw 

Zagranicznych”:www.psz.pl/blogi/20609-Idea-jagiellonska-w-XXI-wieku 

(05.12.2011). 
69 Idea jagiellońska była implementowana w opinii ministra spraw zagranicznych  

R. Sikorskiego poprzez mocniejsze zakotwiczenie Polski w strukturach 

euroatlantyckich. Przykładem takich działań był rozpoczęty w 2009 r. program 

„Partnerstwa Wschodniego”. Mróz M., Między Polską Piastowską a Jagiellońską. 

Kontrowersje wokół kierunków realizacji polskiej polityki zagranicznej po akcesji  

do Unii Europejskiej, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2013, nr 1, ss. 25-29. 
70 Por. Lech Kaczyński w Gruzji, TVN24, 12.08.2008: www.youtube.com/watch?v= 

ZAI7Yym9dvY (18.08.2008). 

http://za:]%20www.msz.gov.pl/Informacja,Ministra,Spraw,Zagranicznych,na,temat,polityki,zagranicznej,RP,w,2008,roku,17317.html
http://za:]%20www.msz.gov.pl/Informacja,Ministra,Spraw,Zagranicznych,na,temat,polityki,zagranicznej,RP,w,2008,roku,17317.html
http://za:]%20www.msz.gov.pl/Informacja,Ministra,Spraw,Zagranicznych,na,temat,polityki,zagranicznej,RP,w,2008,roku,17317.html
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bardzo ważnym czynnikiem, który sprzyja niezależności Polski. Podobnie jak 

istnienie niezależnej Polski ma strategiczny wymiar dla samej Ukrainy”71. 
 Podsumowując konsekwencje konfliktu na Ukrainie dla polskiej 
polityki wschodniej, wypada przywołać opinię Zbigniewa Brzezińskiego.  

Ten amerykański geopolityk uznał Ukrainę za sworzeń geopolityczny, czyli 

ważny element systemu międzynarodowego. Samo istnienie niepodległego 
ośrodka władzy w Kijowie wpływa na Rosję. Kontrolując Ukrainę, Moskwa 

automatycznie odzyskuje możliwość stania się imperium między Europą  

a Azją. Innymi słowy: utrata niepodległości przez państwo nad Dnieprem 

przełożyłaby się na pozycję Rzeczpospolitej, czyniąc ją wspomnianym 
geopolitycznym sworzniem72. Rolę tę Polska pełniła już w latach 1918-1939, 

a utrata przez nią niepodległości doniośle wpłynęła na sytuację całego regionu 

Europy Środkowej. 
 

Dokąd idziemy? 

 
 Przez dwadzieścia pięć lat istnienia III Rzeczpospolitej wschodni 

wektor jej polityki zagranicznej odgrywał istotną rolę. Kolejne rządy 

angażowały się we wspieranie wschodnich sąsiadów. Takich działań 

wymagała polska racja stanu. Warszawą kierowała chęć zabezpieczenia 
państwa przed wpływami największego wschodniego sąsiada – Rosji. Wciąż 

istnieją poważne różnice w postrzeganiu otoczenia międzynarodowego 

między Polską a Federacją Rosyjską. Do najpoważniejszych kwestii, które 
poróżniły oba państwa w przeciągu ostatnich dwóch dekad, należy zaliczyć 

kwestię: energetyki, historii czy też przyszłości naszych sąsiadów73. 

 Podbudowę ideologiczną prowadzonej polityki stanowiła przez lata 
90. XX w. idea ukształtowana na łamach paryskiej „Kultury”. Jednak w tym 

samym czasie, Polska prowadziła konsekwentną politykę proeuropejską, 

dążąc do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. Szczególnie udział  

w pakcie wojskowym był istotny. Miał za zadanie znalezienie się w grupie 
państw objętych gwarancjami bezpieczeństwa na wypadek ataku z zewnątrz. 

 Z praktycznego punktu widzenia dostrzec można zmianę rozłożenia 

akcentów. Działania koalicji PO-PSL na odcinku wschodnim charakteryzują 
się większym realizmem w stosunkach Warszawy ze Wschodem. Dowodzi 

                                                
71 Cyt. za: Całe przemówienie prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki w polskim 

Sejmie, „TVN 24”, 17.12.2014:http://tvn24bis.pl/wideo/cale-przemowienie-prezyde 

nta-ukrainy-petra-poroszenki-w-polskim-sejmie,1372174.html (01.01.2015). 
72 Brzeziński Z., Wielka szachownica, Warszawa 1998, s. 46. 
73 Por. Ciosek S., Kowal P., Kuźniar R., Jaka polityka wobec Rosji?, oprac. 

Wojciechowski M., 05.05.2009, „Gazeta Wyborcza”, dokument w posiadaniu autora, 

strony niepaginowane. 
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tego próba zrównoważenia relacji z Ukrainą. Przyglądając się 

dotychczasowym stosunkom Warszawy z Kijowem, można odnieść wrażenie, 

że dla Polski Ukraina jest historycznie i politycznie ważniejsza niż Polska  

dla Ukrainy. Dotyczy to zarówno świadomości społeczeństw, jak i znaczenia 
dla politycznych elit74. 

 Wydaje się, że są dwie opcje. Jedna to kontynuowanie linii związanej 

z tradycją II Rzeczypospolitej, myśli piłsudczykowskiej, a bliższych nam 
czasów J. Giedroycia i L. Kaczyńskiego. Mimo wszystkich różnic,  

jak stwierdza A. Nowak, to wszystko awatary jednej i tej samej polityki. 

Alternatywą jest zaś, zdaniem wspomnianego profesora, polityka Polski 
małej, „przyklejonej” do Zachodu i wyzbytej kulturotwórczej roli i otwarcia 

na Wschód75. 

 Równie aktualna pozostaje uwaga Aleksandra Smolara z 2001 r.: 

„Polska polityka w stosunku do Wschodu oscyluje między kompleksem karła 
a narodową megalomanią. Z jednej strony historycznie częste było poczucie, 

że nic nie możemy zrobić i że czynienie czegokolwiek może być 

niebezpieczne. Z drugiej, istnieje trwała skłonność do megalomanii, 
przekonanie o jakimś szczególnym posłannictwie, roli, niezwykłych 

możliwościach Polski. Polskiej polityce brakuje umiaru i rozwagi. 

Tymczasem dobra polityka zagraniczna to idealne połączenie realnej analizy 
sytuacji oraz dalekosiężnej i śmiałej wizji tej przemiany76. 
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The aim of the article is to present the reasons, course and consequences of the 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest przybliżenie powodów, przebiegu i skutków obecności polskich 

żołnierzy w natowskiej misji na Morzu Śródziemnym. W artykule został nakreślony rys 

historyczno-polityczny okoliczności, w których została podjęta decyzja  

na szczytach NATO o rozpoczęciu antyterrorystycznej operacji pod kryptonimem 

Active Endeavour. Ponad to zwrócono szczególną uwagę na powody, dla których 

polskie władze, wydały decyzję o bezpośrednim udziale okrętów Marynarki Wojennej 

RP w antyterrorystycznej misji. Praca ma charakter analizy deskryptywnej  
i wyjaśniającej; składa się z pięciu zasadniczych części: Wstępu, Tła politycznego 

operacji Active Endeavour, Operacji Acitve Endeavour po szczycie NATO  
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bezpieczeństwa 

 

 

 

 
 

 



Bartosz Maziarz, Wojsko Polskie w antyterrorystycznej misji… 

 

30 

Wstęp 

 
Światowa walka z terroryzmem przybiera różne formy.  

W powszechnym mniemaniu wydaje się, że bezpośrednim frontem walki  

z terrorystami są odległe pustynie Iraku czy Syrii oraz trudnodostępne szczyty 
afgańskiego Hindukuszu. Jednakże zarówno Sojusz Północnoatlantycki,  

jak i Stany Zjednoczone jako mocarstwo, podejmują starania mające na celu 

zwalczanie terroryzmu w różnych zakątkach świata. Jednym z przykładów 
takich starań jest prowadzona od października 2001 r. operacja morska pod 

dowództwem Sojuszu Północnoatlantyckiego, obejmująca swym zasięgiem 

obszar Morza Śródziemnego oraz  wschodniego Atlantyku (w obszarze 

Cieśniny Gibraltarskiej), nosząca kryptonim Active Endeavour1.  
Wzmożona obecność sił morskich NATO w basenie Morza 

Śródziemnego spowodowana była wydarzeniami z 11 września 2001 r.  

Po zamachach na nowojorskie wieże i budynek Pentagonu dowództwo NATO 
uznało, iż rejon Morza Śródziemnego, będący jednym z najważniejszych 

szlaków dla międzynarodowej żeglugi, musi zostać poddany dokładniejszej 

kontroli i nadzorowi. Znaczenie i mnogość szlaków żeglugowych 
przebiegających przez basen Morza Śródziemnego, stanowiący połączenie 

pomiędzy Europą, Azją, północną Afryką i dalej – Ameryką, powoduje, 

iż morze to jest doskonałym terenem dla działalności organizacji 

terrorystycznych. Dzięki dużemu ruchowi statków łatwiej jest dokonać 
przemytu broni, ludzi i pieniędzy niezbędnych do działalności terrorystycznej. 

Funkcjonowanie strategicznych szlaków żeglugi wielkiej na Morzu 

Śródziemnym implikuje zwiększenie ryzyka dokonania zamachu 
terrorystycznego na statki pasażerskie i handlowe.  

Po 11 września Polska jednoznacznie opowiedziała się po stronie 

państw deklarujących podjęcie wzmożonych wysiłków w walce z światowym 

terroryzmem. Jednym z nich była decyzja o udziale w antyterrorystycznej 
misji NATO obejmującej swym zasięgiem basen Morza Śródziemnego. 

Zatem czy polskie władze, podejmując decyzję o udziale okrętów Marynarki 

Wojennej RP w misji na Morzu Śródziemnym, kierowały się tylko 
zobowiązaniami sojuszniczymi oraz chęcią zwalczania i przeciwstawienia się 

terroryzmowi? Czy może również w decyzji swej polski rząd upatrywał  

wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej? Czy i jakie korzyści 
udział w międzynarodowej operacji przyniósł polskim siłom zbrojnym a jakie 

politykom? Pytania te stanowią główny problem badawczy niniejszego 

artykułu. 

 

                                                             
1 Portal internetowy Sojuszu Północnoatlantyckiego, Operation Active Endeavour: 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_7932.htm (24.06.2016). 
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Tło polityczne operacji Acitve Endeavour  

 
Zamachy z 11 września, strategiczne znaczenie szlaków handlowych 

przebiegających przez Morze Śródziemne, jak również planowana operacja 

wojskowa w Afganistanie – wszystkie te czynniki spowodowały, iż Sojusz 
Północnoatlantycki podjął decyzję o rozpoczęciu morskiej operacji 

antyterrorystycznej. Podstawą prawną misji Active Endeavour był artykuł  

5 Traktatu Waszyngtońskiego, stanowiący o obowiązku kolektywnej obrony 
członków NATO. Data rozpoczęcia operacji Active Endeavour nie była 

przypadkowa. Okręty NATO rozpoczęły służbę w ramach operacji 

antyterrorystycznej na Morzu Śródziemnym w dniu 6 października 2001 r. 

7 października tego roku rozpoczęła się operacja Enduring Freedom – atak 
koalicji międzynarodowej na Afganistan pod przywództwem USA. 

Rozpoczęcie morskiej operacji NATO w dniu poprzedzającym początek 

nalotów w Afganistanie spowodowane było prośbą skierowaną przez Stany 
Zjednoczone do krajów członkowskich NATO oraz, jak czytamy  

w „Przeglądzie NATO”: „celem było zapewnienie odstraszającej obecności  

i obserwacji na strategicznych wodach międzynarodowych w kluczowym 
momencie”2.  

Przyjęcie takiej argumentacji dla zakrojonej na szeroką skalę operacji 

antyterrorystycznej przez NATO ma niewiele wspólnego z paradygmatem 

kolektywnej obrony, będącym dla Sojuszu niczym kamień węgielny.  
W argumentacji tej widoczny jest ogromny wpływ Stanów Zjednoczonych. 

Zrozumiałym jest fakt, iż następstwem ataków z 11 września była 

zdecydowana odpowiedź krajów świata zachodniego. Zapoczątkowanie 
operacji Active Endeavour w oparciu o kolektywną obronę było jak 

najbardziej słuszne i zasadne. Jednakże, stwierdzenie o odstraszającej 

obecności […] w kluczowym momencie, wprost wskazuje na operację  

w Afganistanie pod dowództwem USA, przez co głównym powodem 
rozpoczęcia działań morskich NATO na Morzu Śródziemnym nie było 

odwołanie się stricte do art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, lecz wyraźna 

prośba USA o zabezpieczenie danego rejonu świata3. 

                                                             
2 NATO Review, Combating terrorism in the Mediterranean, Autumn 2005: 
http://www.nato.int/docu/review/2005/Combating-Terrorism/Combating-terrorism-

Mediterranean/EN/index.htm (24.06.2016). 
3 Na wyraźną prośbę USA o działania floty NATO w obrębie basenu Morza 

Śródziemnego wskazywał również wiceadmirał floty Roberto Cesaretti – pierwszy 

dowódca operacji Active Endeavour, zob.: Cesaretti R., Combating terrorism in the 

Mediterranean, Portal internetowy Sojuszu Północnoatlantyckiego, Speeches  

& transcripts: http://www.nato.int/cps/en/natohq/ opinions_21878. htm?selectedLoca 

le=en(24.06.2016).  
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Takie działania NATO wskazują na kryzys tożsamości Paktu 

Północnoatlantyckiego, który po zakończeniu okresu zimnej wojny nie 
potrafił znaleźć politycznych narzędzi, aby jasno określić cele i zadania 

Sojuszu w zmienionej rzeczywistości geopolitycznej. NATO stało się 

przystawką do polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Dysonans,  
jaki powstał pomiędzy europejską a amerykańską wizją bezpieczeństwa 

spowodował brak spójności wewnątrz Sojuszu, czego odzwierciedleniem była 

wojna w Iraku, jak również problemy z funkcjonowaniem operacji  
w Afganistanie (nakładanie ograniczeń narodowych na poszczególne 

kontyngenty wojskowe, trudności z wypracowaniem wspólnej koncepcji  

co do przyszłości funkcjonowania żołnierzy NATO w Afganistanie, etc.)4. 

 Działania antyterrorystyczne natowskich okrętów operujących  
na Morzu Śródziemnym początkowo ograniczały się tylko do manifestowania 

swojej obecności i ewentualnej kontroli statków i jednostek pływających 

uznanych za podejrzane bądź niebezpieczne. Zmiana wykonywanych zadań 
nastąpiła w 2003 r. Powodem rozszerzenia zadań stojących przez okrętami 

wchodzącymi w skład operacji Active Endeavour był m.in. zamach  

na francuski tankowiec „Limburg” dokonany przez terrorystów 
w październiku 2002 r. nieopodal wybrzeży Jemenu5.  

 

Zamach na francuski tankowiec był drugim tego typu atakiem  

w rejonie Morza Arabskiego. Pierwszym przejawem terroryzmu morskiego 
polegającym na wykorzystaniu łodzi/statku wypełnionego materiałami 

wybuchowymi był atak terrorystów z Al-Kaidy na amerykański niszczyciel 

typu Arleigh Burke – USS Cole – w październiku 2000 r.6 Po tych 

                                                             
4 Więcej zob.: Libront K., Ewolucja tożsamości NATO w XXI wieku, w: NATO wobec 

wyzwań współczesnego świata, pod red. Czuldy R., Łosia R., Reginia-Zacharskiego 

J., Warszawa-Łódź 2013, ss. 53-65. 
5 Więcej nt. zamachu na tankowiec „Limburg” zob.: Smith C. S., Fire on French 

Tanker Off Yemen Raises Terrorism Fears, Portal internetowy “The New York 

Times”: http://www.nytimes.com/2002/10/07/world/fire-on-french-tanker-off-yemen-

raises-terrorism-fears.html (24.06.2016); Rotella S., Schrader E., Tanker Blast Likely 

a Terror Attack, French Say, Portal internetowy “Los Angeles Times”: 
http://articles.latimes.com/2002/oct/11/world/fg-tanker11 (24.06.2016) oraz Craf 

‘rammed’ Yemen oil tanker, portal internetowy BBC News: http://news.bbc.co.uk/ 

2/hi/middle_east/2303363.stm (24.06.2016). 
6 Więcej nt. ataku na USS Cole zob.: Portal internetowy Biblioteki Marynarki Stanów 

Zjednoczonych, Perl R., Orourke R., Terrorist Attack on USS Cole: Background and 

Issued for Congress:http://www.history.navy.mil/library/online/usscole_crsreport.htm  

(24.06.2016); Portal internetowy Federalnego Biura Śledczego (FBI), The USS Cole 

Bombing: http://www.fbi.gov/about-us/history/famous-cases/uss-cole (24.06.2016) 
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wydarzeniach, w czasie trwania wojny w Afganistanie i planach zaatakowania 

Iraku, Sojusz Północnoatlantycki uznał, iż funkcjonowanie okrętów w ramach 
misji Active Endeavour jest niewystarczające. W związku z tym dopuszczono 

możliwość dokonywania abordaży przez załogi natowskich okrętów  

na pokłady statków podejrzanych o przemycanie kontrabandy czy też szeroko 
rozumianą działalność mającą na celu wspieranie terroryzmu7. Ponadto 

w lutym 2003 r., w związku z doniesieniami wywiadu o możliwych atakach 

na statki przepływające przez Cieśninę Gibraltarską, postanowiono  
o zapewnieniu ochrony okrętom przepływającym z Morza Śródziemnego  

w stronę Oceanu Atlantyckiego i z Atlantyku na Morze Śródziemne8. 

Ochrona cywilnych statków polegała na zorganizowaniu konwojów 

chronionych przez okręty wojenne NATO. Konwojowanie okrętów przez 
Cieśninę Gibraltarską trwało do maja 2004 r., kiedy zostało zniesione  

ze względu na spadek zagrożenia potencjalnymi zamachami, z zastrzeżeniem, 

iż w każdej chwili konwoje mogą zostać wznowione w zależności  
od zaistniałego zagrożenia terrorystycznego dla żeglugi międzynarodowej  

w tym rejonie świata9.  

 

Operacja Acitve Endeavour po szczycie NATO w Stambule 

 

W 2004 r., podczas szczytu NATO w Stambule, podjęto decyzję  

o rozszerzeniu operacji Active Endeavour na obszar całego Morza 
Śródziemnego. Powodem tej decyzji był fakt, iż dotychczas (do 2004 r.) 

okręty NATO ograniczały swoją obecność do zachodniej części Morza 

Śródziemnego, Cieśniny Gibraltarskiej oraz wschodniego Atlantyku. 
Widoczne efekty, jakie przyniosła morska obecność wojsk NATO w tych 

                                                                                                                                                  
oraz Portal internetowy National September 11 Memorial & Museum, USS Cole 

Bombing: http://www.911memorial.org/uss-cole-bombing (24.06.2016). 
7 Inspekcje dokonywane przez marynarzy armii NATO na podejrzanych statkach  

są przeprowadzane w oparciu o zapisy międzynarodowego prawa morskiego, zob.: 

Portal internetowy Sojuszu Północnoatlantyckiego, Operation Active Endeavour… 
8 Operacja eskorty statków handlowych w rejonie Cieśniny Gibraltarskiej nosiła 

kryptonim STROG (Strait of Gibraltar). Decyzja o konwojowaniu statków zapadła  

w dniu 4 lutego 2003 r. Okręty NATO, realizujące misję Active Endeavour, 
rozpoczęły konwoje w dniu 10 marca 2003 r. Misję zakończono w dniu 29 maja  

2004 r., por.: Rossa-Kilian D., Polityka morska Sojuszu Północnoatlantyckiego  

w latach 1989-2008, w: NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa,  

pod red. Pietrasia M., Olchowskiego J., Lublin 2011, s. 163. 
9  Tamże. Więcej nt. strategicznego znaczenia Cieśniny Gibraltarskiej zob.:  

Kubiak K., Przemyt narkotyków drogą morską jako zagrożenie bezpieczeństwa 

państwa (na przykładzie Królestwa Hiszpanii), „Rocznik Bezpieczeństwa 

Międzynarodowego” 2006, ss. 52-70. 
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rejonach, spowodowały, iż uznano za słuszne rozszerzenie ich działalności, 

czego skutkiem miało być zwiększenie zapewnienia bezpieczeństwa żegludze 
oraz zagęszczenie antyterrorystycznej sieci zarzuconej przez NATO  

w październiku 2001 r. na Morzu Śródziemnym. Podczas stambulskiego 

szczytu do wspierania operacji Active Endeavour dopuszczono Rosję  
i Ukrainę, które wyraziły chęć i gotowość wysłania swoich okrętów na Morze 

Śródziemne w celu działań antyterrorystycznych. Kolejnym powodem 

rozszerzenia morskiej operacji były rozpoczynające się w sierpniu 2004 r. 
Igrzyska Olimpijskie w Atenach (szczyt NATO w Stambule miał miejsce  

w dniach 28-29 czerwca 2004 r.)10. Podsumowując, główne zadania operacji 

Active Endeavour, usankcjonowanej od 2004 r., polegały przede wszystkim 

na kontroli ruchu morskiego w obszarze Morza Śródziemnego, zbieraniu 
danych wywiadowczych o jednostkach przepływających przez patrolowany 

obszar, typowaniu i kontroli jednostek podejrzanych o przemyt kontrabandy 

lub wspieranie działań terrorystycznych. Głównymi bazami morskimi operacji 
Active Endeavour był grecki port Souda (Kreta), turecki Askaz i Antalya oraz 

włoski Augusta (Sycylia)11. Trzon sił stanowiły korwety i fregaty należące  

do Marynarek Wojennych Hiszpanii, Turcji, Włoch i Grecji. Naczelne 
dowództwo nad misją początkowo było sprawowane przez Dowództwo 

Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Neapolu (Allied Joint Force Command 

Naples), a od 22 lutego 2013 r. zostało ono przekazane Dowództwu 

Morskiemu NATO w Northwood w Wielkiej Brytanii (Maritime Command 
MARCOM Northwood)12.  

Poza zmianą dowództwa operacji Active Endeavour przekształceniu 

uległy również sposoby realizacji zadań. Od 2010 r. operacja Acitve 
Endeavour sukcesywnie zostaje przenoszona do świata wirtualnego. 

Zapewnianie bezpieczeństwa i kontrola żeglugi Morza Śródziemnego została 

częściowo oparta na cyfrowym systemie określanym mianem Maritime 

Situational Awareness (MSA), co można przetłumaczyć jako system 
znajomości sytuacji na morzu13. W skład systemu MSA wchodzą czujniki 

nadbrzeżne umieszone w 15 krajach członkowskich NATO znajdujących się 

nad wybrzeżem Morza Śródziemnego, dane pochodzące z międzynarodowego 
systemu identyfikacji statków, jak również zdjęcia i informacje wywiadowcze 

pochodzące z samolotów zwiadowczych typu AWACS. Wszystko  

to – w połączeniu z bazami danych Paktu Północnoatlantyckiego – powoduje,  

                                                             
10 Portal internetowy Sojuszu Północnoatlantyckiego, Operation Active Endeavour… 
11 Portal internetowy Global Security, Operations Active Endeavour: 

http://www.globalsecurity.org/military/ops/active-endeavour.htm (24.06.2016). 
12 Portal internetowy Sojuszu Północnoatlantyckiego, Operation Active Endeavour… 
13  Finman Cmnd. B., Keeping the Med safe - how it’s done, “NATO Review”,  

no. 2/2010. 
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iż możliwości kontroli żeglugi w strategicznym rejonie, jakim jest basen 

Morza Śródziemnego, są nieporównywalnie większe niż na początku operacji 
Active Endeavour, kiedy to wykorzystywano tylko dane pochodzące od załóg 

okrętów wojennych pełniących służbę na morzu. Ucyfrowienie jako sposób 

prowadzenia operacji antyterrorystycznej, nie jest powodem  
do zrezygnowania z utrzymywania i wykorzystywania fizycznej obecności 

okrętów NATO na Morzu Śródziemnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

Natowskie okręty nadal realizują zadania postawione przed nimi w ramach 
operacji Active Endeavour14.  

W operacji Active Endeavour, poza krajami członkowskimi NATO 

znajdującymi się w obrębie basenu Morza Śródziemnego, aktywny udział 

brały również okręty innych europejskich członków Sojuszu, tj. Danii, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii oraz Polski15. Wielu może dziwić fakt, 

iż Marynarka Wojenna RP (MWRP) brała udział w misji antyterrorystycznej 

NATO obejmującej swym zasięgiem wody Morza Śródziemnego. 
 

Udział polskich żołnierzy w misji Acitve Endeavour 

 
Polskie siły morskie biorą czynny udział w operacjach Sojuszu 

Północnoatlantyckiego od samego początku obecności Polski w natowskich 

strukturach. Polska Marynarka Wojenna zaznacza swą obecność również  

w wielu ćwiczeniach i manewrach morskich organizowanych przez NATO 
zarówno u wybrzeży europejskich, jak i poza europejskim teatrem działań 

Sojuszu16. Okręty MWRP po raz pierwszy wzięły udział w zagranicznej misji 

na przełomie 1990 r. i 1991 r. Dwa okręty: ORP „Wodnik” oraz ORP „Piast” 
uczestniczyły w operacji Pustynna Burza (I wojna iracka), choć nie brały 

bezpośredniego udziału w walkach z wojskami Saddama Husajna. Ich zadanie 

polegało na zabezpieczeniu funkcjonowania sojuszniczych okrętów w obrębie 

                                                             
14 Tamże.  
15 Portal internetowy Sojuszu Północnoatlantyckiego, Operation Active Endeavour… 
16 Najsłynniejszymi ćwiczeniami, w których cyklicznie (od 1994 r., w ramach 

programu „Partnerstwo dla Pokoju” a od 1999 r., już jako członek NATO) udział 
biorą okręty MWRP, są manewry BALTOPS obejmujące swoim zasięgiem basen 

Morza Bałtyckiego. W sumie od chwili przystąpienia Polski do NATO Marynarka 

Wojenna RP wzięła udział w kilkuset ćwiczeniach i manewrach organizowanych 

przez państwa członkowskie NATO. Okręty MWRP podczas manewrów operowały 

w basenach Morza Bałtyckiego, Północnego, Śródziemnego, Czarnego oraz Oceanie 

Atlantyckim. Szczegóły nt. manewrów i ćwiczeń MWRP zob. Portal internetowy 

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadmirała Józefa Unruga w Ustce: 

http://csz.mw.mil.pl/news.php?id=561 (24.06.2016). 
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basenu Zatoki Perskiej17. ORP „Wodnik”, pełniący rolę okrętu szkolno-

nawigacyjnego dla podchorążych Akademii Marynarki Wojennej  
oraz kadetów Szkoły Podoficerskiej MWRP, do operacji Pustynna Burza 

został przystosowany do wypełniania zadań jako okręt-szpital18. ORP „Piast”, 

będący okrętem ratowniczym, w ramach operacji Pustynna Burza pełnił 
zadania zgodne ze swoim przeznaczeniem19. Kolejnymi misjami 

zagranicznymi, w których udział brały okręty MWRP, były opisywane 

wcześniej misje Wojska Polskiego w Afganistanie oraz w Iraku. W obu tych 
misjach udział wziął okręt dowodzenia ORP „Kontradmirał Xsawery 

Czernicki”.  

 
Tabela 1. Polskie okręty wojenne biorące udział w natowskiej misji 

antyterrorystycznej na Morzu Śródziemnym 

LP. OKRĘT 

CZAS 

TRWANIA 

MISJI 

DOWÓDCA 

1. 
ORP „Bielik”  

(okręt podwodny typu Kobben) 

14.01.2005 - 

29.04.2005 

kmdr. por. 

Sławomir 

Wisniewski 

2. 

ORP „Gen. Kazimierz Pułaski” 

(fregata rakietowa  

typu Oliver Hazard Perry) 

marzec 2006 

kmdr ppor. 

Kazimierz 

Mazurkiewicz 

3. 
ORP „Bielik”  

(okręt podwodny typu Kobben) 

11.10.2006 - 

29.03.2007 

kmdr. por. 

Sławomir 

Wiśniewski /  

kmdr ppor. 

Grzegorz Chomicz 

                                                             
17 Adamusińska A., Marynarka Wojenna RP w działaniach na arenie 

międzynarodowej, „Bezpieczeństwo Narodowe” nr 18/2011, ss. 114-115. 
18 Załoga Okrętu ORP „Wodnik” w dniu 24 września 1991 r. została uhonorowana 

przez króla Arabii Saudyjskiej medalami „Za wyzwolenie Kuwejtu”. Por. Portal 

internetowy Marynarki Wojennej RP, Okręt szkolny typu Wodnik (proj. 888): 

http://www.mw.mil.pl/index.php?akcja=wodnik (24.06.2016). 
19 Portal internetowy Marynarki Wojennej RP, Okręty ratownicze typu Piast (proj. 

570): http://www.mw.mil.pl/index.php?akcja=piast (24.06.2016). Więcej nt. ORP 
„Piast” zob. reportaż filmowy przygotowany przez Reporterów Marynarki Wojennej 

RP z okazji 40-lecia podniesienia bandery na ORP „Piast”: http://www.youtube.com 

/watch?v=1eqPc3wivk&list=UU4KXoRo9BTVHwmDrVPITLXA (24.06.2016); 

reportaż filmowy Adama Kasprzyka, reportera TVN 24 pt. Dzień z życia załogi ORP 

„Piast”, Portal internetowy telewizji TVN 24: http://www.tvn24.pl/ 

pomorze,42/dzien-z-zycia-zalogi-orp-piast,372167.html (24.06.2016) oraz TD, ORP 

Piast do remontu, Portal internetowy „Dziennik Zbrojny”: http://dziennikzbrojny.pl 

/aktualnosci/news,1,7323,aktualnosci-z-polski,orp-piast-do-remontu (24.06.2016). 
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4. 

ORP „Gen. Kazimierz Pułaski” 

(fregata rakietowa  

typu Oliver Hazard Perry) 

sierpień 2008 
kmdr ppor.  

Piotr Nieć 

5. 
ORP „Kondor”  

(okręt podwodny typu Kobben) 

10.10.2008 - 

31.03.2009 

kmdr ppor.  

Piotr Pawłowski /  

kmdr ppor. 
Arkadiusz Teska 

6. 
ORP „Bielik”  

(okręt podwodny typu Kobben) 

15.11.2010 - 

10.02.2011 

kmdr por.  

Piotr Pawłowski 

7. 
ORP „Kontradmirał Xsavery 

Czernicki” 

14.03.2011 - 

18.06.2011 

kpt. mar.  

Marek Szwarc 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Marynarki Wojennej RP oraz 

Postanowień Prezydenta RP dotyczących Polskich Kontyngentów Wojskowych 

działających w ramach sojuszniczej operacji antyterrorystycznej na Morzu 

Śródziemnym – Active Endeavour. 

 

W operacji Acitve Endeavour okręty Marynarki Wojennej RP 

uczestniczyły od 2005 r. Do 2015 r. polscy marynarze pełnili służbę na Morzu 
Śródziemnym siedmiokrotnie. Pierwszym oddelegowanym okrętem był okręt 

podwodny ORP „Bielik”, pełniący służbę w okresie od stycznia do kwietnia 

2005 r.20 Kolejnym była fregata typu Oliver Hazard Perry ORP  
„Gen. Kazimierz Pułaski”, patrolująca Morze Śródziemne w marcu 2006 r. 

ORP „Bielik” powrócił na Morze Śródziemne jesienią 2006 r. Swoją misję 

pełnił do wiosny 2007 r. W 2008 r. przez miesiąc patrol realizowała fregata 
ORP „Gen. K. Pułaski”21.  Następnie od października 2008 do marca 2009 

okręt podwodny ORP „Kondor”. Okrętem, który po kilkunastomiesięcznej 

przerwie powrócił na Morze Śródziemne był ponownie ORP „Bielik”  

(od października 2010 do lutego 2011 r.).22 Ostatnim polskim okrętem, który 
wspierał antyterrorystyczną misję NATO był ORP „Kontradmirał Xsavery 

Czernicki”. Załoga statku wypełniała powierzone jej zadania w ramach misji 

Active Endeavour od marca do czerwca 2011 r. Szczegóły dotyczące polskich 
okrętów biorących udział w operacji Active Endeavour przedstawia tabela 1. 

                                                             
20 Oficjalny Portal Internetowy Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Bielik”: 

http://www.bielik.mw.mil.pl/index.php?akcja=ae (24.06.2016).  
21 Portal internetowy Marynarki Wojennej RP poświęcony ORP „gen. Kazimierz 
Pułaski”, ORP „GEN. K. Pułaski” rozpoczął operację antyterrorystyczną: 

http://www.pulaski.mw.mil.pl/archiwum.php?vhost=pulaski&akcja=news2&years=2

008&months=&id=66 (24.06.2016). 
22„Bielik” płynie na pomoc NATO, Portal internetowy telewizji TVN 24: 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/bielik-plynie-na-pomoc-nato,150200. 

(24.06.2016) oraz kmdr Zajda B., Polski okręt wraca z misji antyterrorystycznej, 

Portal internetowy Onet.pl: http://wiadomosci.onet.pl/polski-okret-wraca-z-misji- 

antyterrorystycznej/8n1t9 (24.06.2016). 
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Sensowność udziału okrętów Marynarki Wojennej RP w zakrojonej 

na szeroką skalę operacji antyterrorystycznej na Morzu Śródziemnym może 
budzić pewne wątpliwości. Pierwszą z nich jest pytanie, czy polskie władze 

miały interesy w obrębie basenu Morza Śródziemnego? Odpowiedź jest 

twierdząca. W interesie polskich władz było i jest zapewnienie 
bezpieczeństwa morskim szlakom żeglugi przebiegającym przez Morze 

Śródziemne. Polska posiadająca bogate tradycje morskie, lecz nie posiadająca 

wystarczających złóż surowców energetycznych (w szczególności ropy),  
nie może zezwolić na zaniedbanie szlaków dostaw handlowych w tak 

strategicznie ważnym sektorze, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne 

państwa. Zagrożone atakami terrorystycznymi czy aktami piractwa okręty 

pływające na Morzu Śródziemnym mogą wpłynąć na zmniejszenie  
lub uniemożliwienie dostaw surowców do Europy.  

 Kolejnym powodem, dla którego Marynarka Wojenna RP powinna 

była brać udział w misji Active Endeavour, były zobowiązania sojusznicze. 
Jako członek NATO musimy wypełniać zobowiązania nakładane  

na wszystkich członków Paktu. Pytanie, które należy postawić w tym miejscu, 

jest następujące: w jaki sposób należało wykonać zobowiązania sojusznicze 
wobec misji na Morzu Śródziemnym? Czy ekspediowanie przestarzałych 

technologicznie okrętów do działań antyterrorystycznych było niezbędne? 

Zdaniem autora, niekoniecznie. Polska Marynarka Wojenna, będąca 

najbardziej zacofanym technologicznie rodzajem sił zbrojnych RP, nie jest  
w stanie sprostać wyzwaniom nowoczesnego pola walki i zadaniom 

stawianym współczesnym morskim siłom zbrojnym. Okręty podwodne typu 

Kobben, które MWRP otrzymała od Królestwa Norwegii, zostały 
wyprodukowane w latach 1964-67. Gruntowne remonty przeszły na początku 

lat 90. XX w., a na wyposażenie polskiej armii zostały wprowadzone w latach 

2002-200423. Podobna sytuacja dotyczy przekazanych przez Stany 

Zjednoczone fregat rakietowych typu Oliver Hazard Perry: 
ORP „Gen. Tadeusz Kościuszko” oraz ORP „Gen. Kazimierz Pułaski”24. 

                                                             
23 Dane za: Oficjalny Portal Internetowy Polskiego Kontyngentu Wojskowego 

„Bielik”…, Oficjalny Portal Internetowy Polskiego Kontyngentu Wojskowego 

„Kondor”: http://www.kondor.mw.mil.pl/index.php?akcja=okret (24.06.2016) oraz 
Portal internetowy 3 Flotylli Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego: 

http://www.3fo.mw.mil.pl/index.php?akcja=typ_kobben (24.06.2016). Więcej nt. 

stanu technicznego i przydatności na polu walki polskich okrętów podwodnych  

zob. Ćwieluch J., Wynurzenia, „Polityka” nr 2/2009, ss. 92-97. 
24 Użycie słowa „przekazanie” okrętów przez Stany Zjednoczone można uznać  

za semantyczne nadużycie, gdyż przystosowanie obu fregat do służby w Marynarce 

Wojennej RP kosztowało polskich podatników ok. 55 milionów dolarów. Koszty 

remontów obu statków do 2009 r. wyniosły kolejne 40 milionów dolarów. 
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Jednostki te, będące w służbie US NAVY przez przeszło 20 lat, zostały 

przekazane Polsce na początku XXI wieku. ORP „Pułaski” w 2000 r. ORP 
„Kościuszko” w 2002 r.25 Jedynym okrętem polskiej marynarki wojennej, 

spełniającym wymagania współczesnego pola walki, jest okręt dowodzenia 

ORP „Kontradmirał Xsawery Czernicki”. Okręt, poddany gruntownej 
modyfikacji i wyposażeniu w nowoczesne systemy zarządzania polem walki, 

jest cennym wkładem MWRP w siły morskie NATO. Potwierdzeniem 

skuteczności i przydatności ORP „Kontradmirał Xsawery Czernicki” dla misji 
i zadań realizowanych przez okręty wojenne Sojuszu Północnoatlantyckiego 

jest fakt, iż nasz okręt wchodzi w skład Stałego Zespołu Przeciwminowego 

NATO (Standing Maritime Mine Countermeasures Groups – SNMCMG 1), 

operującego na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym oraz północnych 
rejonach Oceanu Atlantyckiego26. 

 Biorąc pod uwagę zacofanie technologiczne MWRP, należy 

stwierdzić, iż udział Polski w antyterrorystycznej operacji Active Endeavour 
mógł przybrać inną formę. Oczywistym jest fakt, iż udział w morskiej misji 

NATO był słuszny i potrzebny. Polska aktywnie włączyła się w działania 

antyterrorystyczne po zamachach z 11 września 2001 r. poprzez udział  
w wojnie afgańskiej i budzącym kontrowersje konflikcie irackim. Chociażby 

z tego powodu brak udziału w operacji na Morzu Śródziemnym mógłby być 

źle odebrany przez sojuszników. Walka ze światowym terroryzmem jest ideą 

godną wszelkiej pochwały, jednakże polskie władze powinny lepiej 
wykorzystywać zaangażowanie Wojska Polskiego w różnych rejonach  

świata. W przypadku Marynarki Wojennej i wspomnianych wcześniej jej 

                                                                                                                                                  
Ewentualne szacunki nt. modernizacji obu fregat to kwoty kilkuset milionów złotych. 

Więcej zob. Ćwieluch J., Broń po Wuju, „Polityka” nr 42/2010, ss. 36-38. 
25 Portal internetowy 3 Flotylli Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego: 

http://www.3fo.mw.mil.pl/index.php?akcja=ohp (24.06.2016). Więcej nt. problemów 

modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP zob.: Cielma M., Modernizacja polskich 

fregat Perry, Portal internetowy „Dziennik Zbrojny”: http://dziennikzbrojny.pl/ 

artykuly/art,2,4,455,armie-swiata,wojsko-polskie,modernizacja-polskich-fregat-perry 

(24.06.2016); Kiszniewski A., Fregaty rakietowe Oliver Hazard Perry – niegdyś 

duma Ameryki, dziś cień dawnej potęgi, Portal internetowy Onet.pl: 

http://technowinki.onet.pl/marynarka/fregaty-rakietowe-oliver-hazard-perry-niegdys-
duma-ameryki-dzis-cien-dawnej-potegi/k5lz8 (24.06.2016); Wróbel T., Renowacja 

floty, „Polska Zbrojna” nr 7/2013, ss. 12-20; Ćwieluch J., Ostrowski M., Zalewski T., 

Kto nas obroni?, „Polityka” nr 11/2014, ss. 13-15; Ćwieluch J., Polska zbrojna, 

„Polityka” nr 19/2013, ss. 30-34 oraz Dura M., O programie modernizacji Marynarki 

Wojennej RP, „Przegląd Sił Zbrojnych” nr 1/2014, ss. 21-27. 
26 Więcej nt. Stałych Zespołów Morskich NATO zob. Portal internetowy Stałego 

Zespołu Przeciwminowego NATO SNMCMG – 1: http://www.mcm.mw.mil.pl/ 

(24.06.2016). 



Bartosz Maziarz, Wojsko Polskie w antyterrorystycznej misji… 

 

40 

problemach, polski rząd, podejmując decyzję o wysłaniu marynarzy na Morze 

Śródziemne, mógł zdecydować o wysłaniu niewielkiego, tj. kilku- lub 
kilkunastoosobowego kontyngentu wojskowego do wykonywania zadań 

sztabowych w dowództwie misji Active Endeavour. Tego typu praktyka jest 

często stosowana wśród wielu członków NATO, czego najlepszym 
przykładem są niektóre kontyngenty narodowe pełniące służbę w misji ISAF 

w Afganistanie27.  

Zdobycie doświadczenia płynącego z udziału w procesie dowodzenia 
dużą międzynarodową operacją morską NATO prawdopodobnie byłoby tak 

samo wartościowe jak doświadczenia kilkuset marynarzy wyniesione  

z bezpośredniego udziału w misji, poprzez ich służbę na okrętach 

oddelegowanych przez polskie władze. Głównym powodem, dla którego 
oddelegowanie polskich żołnierzy do prac sztabowych było lepszym 

rozwiązaniem, są koszty misji. Wysyłanie przestarzałych okrętów, 

wymagających gruntownych remontów, generuje ogromne koszty związane 
z utrzymaniem pełnej przydatności bojowej takich jednostek (poza ORP 

„Kontradmirał Xsawery Czernicki”), co przekłada się na zwiększone koszty 

udziału polskich żołnierzy w misji Active Endeavour. Oddelegowanie 
żołnierzy do prac sztabowych nie pociąga za sobą dużych kosztów, a zdobyte 

doświadczenie z pewnością zaowocowałoby w przyszłości.  

Wieloletnie opóźnienia w przetargach na nowe okręty podwodne  

i nawodne dla polskiej marynarki wojennej spowodowały, iż w chwili obecnej 
Marynarka Wojenna nie posiada wystarczających możliwości 

technologicznych i bojowych, aby móc pełnić zadania w ramach 

międzynarodowych operacji sojuszniczych w takim samym stopniu,  
jak wykonują je okręty wojenne innych państw NATO. Obecnie największą 

wartością Marynarki Wojennej RP są żołnierze pełniący służbę w jej 

szeregach. Umożliwienie zdobycia niezbędnego dla świetnie wyszkolonych 

marynarzy doświadczenia poprzez czynny ich udział w dowództwie misji, 
poznanie nowoczesnych sposobów zarządzania flotą wojenną przy 

wykorzystaniu najnowocześniejszych metod (tym bardziej w momencie, 

kiedy misja Active Endeavour przekształciła się w misję opartą na cyfrowym 

                                                             
27 Wśród kilkudziesięciu kontyngentów narodowych, wchodzących w skład sił ISAF 
w Afganistanie, wiele krajów członkowskich NATO realizowało zobowiązania 

sojusznicze na zasadzie oddelegowywania niewielkich grup żołnierzy, zazwyczaj  

do prac sztabowych, logistycznych i w dowództwie misji. Do krajów tych możemy 

zaliczyć takie państwa jak: Litwa, Estonia, Grecja, Słowacja, Słowenia, Islandia  

czy też Holandia. Państwa te, posiadające bardzo zróżnicowane potencjały wojskowe 

oraz możliwości technologiczne, nie zdecydowały się na pełne bojowe wykorzystanie 

potencjału swoich żołnierzy w wojnie afgańskiej. Więcej zob. ISAF Placement 

Archives: http://www.isaf.nato.int/isaf-placemat-archives.html (24.06.2016). 
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rozpoznaniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pola walki), jest 

wręcz nieocenioną możliwością, z której MWRP nie skorzystała. Mając 
wiedzę i świadomość na temat stanu polskich okrętów, polskie władze 

powinny przed procesem modernizacji polskiej floty zadbać o to,  

aby marynarze, którzy w nieokreślonej bliżej przyszłości zajmą miejsca  
na nowoczesnych okrętach, posiadali niezbędne do ich efektywnego 

wykorzystania doświadczenie. Doświadczenie, które na okrętach podwodnych 

z lat 60. i fregatach z końca lat 70. XX wieku trudno jest uzyskać, ponosząc 
przy tym spore koszty związane z eksploatacją przestarzałego sprzętu.  

 

Zakończenie 

 
Podsumowując polski udział w antyterrorystycznej operacji Active 

Endeavour, należy stwierdzić, iż dzięki udziałowi polskich marynarzy, Polska 

umocniła swoją obecność na światowej mapie państw sprzeciwiających się  
i walczących ze zjawiskiem międzynarodowego terroryzmu. Również dzięki 

udziałowi Marynarki Wojennej RP rząd w Warszawie utwierdził natowskich 

sojuszników w przekonaniu, iż nie boimy się podejmowania trudnych zadań 
i – pomimo wielu problemów – wywiązujemy się w pełni ze zobowiązań 

sojuszniczych. Największym efektem udziału Polaków w misji na Morzu 

Śródziemnym było zdobyte doświadczenie. Jednakże należy zwrócić uwagę, 

iż poprzez podjęcie, w opinii autora, trafniejszych decyzji politycznych, 
polscy marynarze mogli zdobyć doświadczenie w takich dziedzinach 

marynarskiego rzemiosła, do których w chwili obecnej Marynarka Wojenna 

RP nie ma dostępu z powodu technologicznych braków i zacofania.  
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Abstract  
Widespread protests that hit most countries of North Africa and several Middle East 
countries since the end of 2010 and the beginning of 2011 have brought about not 

only a change in the political system of these countries. They have also had 

significant social consequences, often resulting from the rising impact of different 

religious groups that have existed in these countries for decades in a latent form, but 

their influence was often suppressed by secularly focused authoritarian regimes.  

Various forms of Islamism that try to rearrange the government and society  

in accordance with the laws of Islam have been brought into social prominence. 

Despite the fact that we can find regional disparities in various Islamist groups, they 

share a large number of common features, in particular the belief that Islam 

constitutes a comprehensive ideology which offers models for social and political 

order.  
Islamism is characterized by a set of shared values, but one of its most significant 

features is a rejection of Western models of government and economy, both capitalism 

and socialism as well. Islamism has the same attitude to Western religions which are 

considered to be negative ideologies, mainly by their fundamentalist offshoots. 

Keywords: the Arab Spring, Islam, Christianity, revolution, riots, Arab countries, 

authoritarian regime, the Muslim Brotherhood, Coptic Church 

 

 

Streszczenie 
Powszechne protesty, które dotknęły większość krajów Afryki Północnej i kilka 

Bliskiego Wschodu od końca 2010 i początku 2011 roku, przyniosły szerokie zmiany  
i to nie tylko w systemach politycznych tych krajów. Miały także poważne 

konsekwencje społeczne, wynikające często z rosnącego znaczenia różnych grup 

religijnych, istniejących w tych krajach od dziesięcioleci w formie ukrytej, których 

wpływ był w wielu przypadkach tłumiony przez świeckie reżimy autorytarne. 

Różne formy islamizmu, które starają się zmienić rząd i społeczeństwo zgodnie  

z prawami islamu, zostały społecznie wyeksponowane. Mimo iż można znaleźć 

rozbieżności regionalne wśród grup islamistycznych, mają one wiele wspólnych cech, 

w szczególności przekonanie, że islam stanowi kompleksową ideologię oferującą 

modele porządku społecznego i politycznego. 

Islamizm charakteryzuje się zbiorem wspólnych wartości, jednak jedną z jego 

najważniejszych cech jest odrzucenie zachodnich modeli władzy i gospodarki, 
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zarówno kapitalizmu, jak i socjalizmu. Taki sam stosunek ma islamizm, a zwłaszcza 

jego fundamentalistyczne odgałęzienia, do zachodnich religii, które uważa  

za negatywne ideologie. 

Słowa kluczowe: Arabska Wiosna, islam, chrześcijaństwo, rewolucja, zamieszki, 
kraje arabskie, autorytarny reżim, Bractwo Muzułmańskie, Kościół koptyjski 

 
 

 

Introduction 

 

 In recent years, the attribute the “Arab Spring” has been used  

in geopolitical context to indicate a wave of large-scale protests, civil unrest 
and uprisings which have been taking place in most Arab countries since the 

end of 2010. The launching motives for these protests are quite differentiated, 

but basically all of them have agreed upon the fight against increasingly 

prevalent poverty, the unemployment of predominantly younger generation, 
poor living conditions, as well as related opposition to authoritarian and 

corrupt regimes had dominated these countries for a long time. 

 The suicide of a 26 year old Tunisian Mohamed Bouazizi, who set 
himself on fire on the 17th December 2010 in front of by the Cabinet Office in 

protest against poor living conditions and the unemployment became an initial 

impulse for these protests, but they had already matured in this region for  

a long time. His death incited massive nationwide protests which resulted in 
the abdication of President Zine El Abidine Ben Ali in mid-January of the 

following year after more than twenty years of reign and his subsequent 

forced exile. In the coming weeks, these events became the impetus for large-
scale demonstrations and protests which started in most Arab countries, 

especially in Egypt, Algeria, Yemen, Jordan, Bahrain, Syria and Libya.  

In these countries, the actual course and consequences of the riots were 
different, but the ruling regimes almost always tried to suppress the protests 

through repression, which in most cases led to an escalation of tensions and 

even in Libya to a civil war. The then authorities, which were the symbols of 

autocratic regimes in this area (Hosni Mubarak in Egypt, Muammar Gaddafi 
in Libya) were overthrown and the opposition that came to power was often 

characterized by extreme religious views on the layout of the post-

revolutionary arrangement of society, which could be summarized under  
a common name – Islamism. (8) 

  

Islamism is primarily a religious-political ideology aiming to regulate 
human relations according to the values and rules of Islam. A common feature 

of Islamist movements is the belief that Islam can be a legislative basis, 

ideology, according to which it is possible to organize life within a society. 
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Islamism is also a term for a social phenomenon of so called political Islam, 
which includes an intellectual current, a mass social movement, revolutionary 

political ideology, Islamist political parties and also a religious revival stream. 

Formation of Islam as an intellectual stream should have had an upgrading 

character of adaptation to modern era, to be based on rediscovered tradition 
and to preserve cultural authenticity of Muslims. Revival movement of the 

second half of the 20th century contrasted itself with secular modernization 

ideologies and it developed their own political (and revolutionary) ideology 
through the process of its creating. A specific form of Islamism is so called 

Islamic fundamentalism, which gained worldwide attention after the Iranian 

revolution in 1978-1979 and especially after the September 11, 2001 attacks 

on the United States carried out by an international Islamist terrorist network 
al - Qaeda. It got spread to most of the Muslim world, from North Africa  

to Southeast Asia. The current Islamic fundamentalism is manifested  

in personal and political life, that can be seen in the greater emphasis  
on respect for religious practices (prayers, fasting, clothing), family values 

and re-application of Islam in politics. 

  
The steadiest feature of Islamism is its social dimension, which  

is mainly embodied in organizations like the Muslim Brotherhood.  

Its hierarchical organizational structure is in large part constructed on local 

educational (and at the same time mobilizational) and charitable organizations 
and it connects several generations of activists or supporters in relations  

of mutual solidarity. A political dimension of this movement was formed from 

the seventieth to the ninetieth when in addition to radical activist offshoots in 
many countries were also formed professional, student or purely political 

organizations. Next to a Muslim Brotherhood type of organizations there  

is also a conservative religious-revival movement within Islamism, so-called 
Salafism.  It is a decentralized social movement, separate from the Muslim 

Brotherhood, which has preserved its pietist ethos of the beginnings of Islam 

and which refers itself to many local authorities, sheikhs, partly from Saudi 

Arabia and partly to local. Salafism has three main trends: madkhalism, 

jihadism and activism. Until 2011, Salafism was predominately apolitical 

(madkhali) movement but the Arab Spring events contributed to its 

politicization. (4) 

 

Typology of Islamic political organizations 

 

 Political Islam includes a wide range of parties that can be classified 
according to the whole right-left spectrum, both according to the degree  

of social conservatism or liberalism, as well as their ideological dogmatism. 
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On the one hand there are right-wing conservative parties and populist parties 
(above-mentioned Salafis), on the other hand there are also classified leftists, 

liberal post-Islamists. Quite wide midstream takes place among them. 

The midstream includes movements that are in various ways linked  

to the Muslim Brotherhood. In addition to the Egyptian and Jordanian 
Muslim Brotherhood offshoots there are parties like Adl wa Ihsan and the PJD 

in Morocco, Nahda in Tunisia, the Iraqi Islamic Party in Iraq, Hamas  

in Palestine, AI- Islah (Reform party) in Yemen, the Al-Asalah  and  
Al-Menbar movement in Bahrain, Hadas in Kuwait, the MSP in Algeria and 

the NIF in Sudan. 

 The common feature of Islamic midstream is reformism, the 

willingness to participate in the system, social conservatism and ideological 
flexibility, vigilance, focus on national politics (instead of internationalism) 

and a long-term willingness to participate in politics, even in a closed, semi-

authoritarian context. Centrally oriented Islamists in these countries are not 
profiled as anti-establishment, but as clearly pro-establishment force. They 

have systematically searched for legalization within the above-mentioned 

countries’ political systems, they have tried to participate in the elections even 
in highly restrictive conditions for a long time and developed personal and 

practical capacity, which currently enables them to govern their countries or at 

least share the country’s governance and management. 

On the left wing of the spectrum there are so-called post-Islamist 

parties. This term refers to retraction of dystopian Islamist projects, for 

example in Iran or Saudi Arabia, and overcome of traditional revolutionary 

Islamism in a new pragmatic political project, which is explicitly heading 
towards reconciliation of Islam with modern reality. Post-Islamist parties 

recognize the social pluralism, the status of other religious and ideological 

groups in society, as well as certain liberal principles (e.g. women's rights, 
distribution of power). They operate with modern theological concepts and 

profess so-called wassatíju, which is a religious law’s interpretation 

midstream. The post-Islamist stream includes parties which seceded from the 

Muslim Brotherhood (Egyptian parties Wasat and Tayyar Masry), Tunisian 
Nahda, Moroccan PJD, as well as independent intellectuals, and of course 

Turkish AKP. These parties most closely resemble European Christian 

Democrats and they could unprecedentedly develop themselves due to the 
openness of the political sphere through the Arab Spring. (4) 

 Even more rapid development progressed on the right wing, Salafi 

side of the spectrum. This previously apolitical movement in the previous 

period had highly politicized itself and gave rise to a number of other 
movements, many of which can be called neo-fundamentalist. According  

to Olivier Roy, neo - fundamentalism is on the one hand a political approach, 
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which is based on fundamentalist aspects, not containing a full political 
program but on the other hand, it directs the general discontent on issues  

of public morality (the women behaviour in public, alcohol use, segregation 

issues, the influence of the West). Neo-fundamentalists have already 

participated in the process of re-islamization (especially in Egypt) particularly 
by invectives, legal or physical attacks and general media pressure focused on 

persons considered as non-Islamic. After the revolutions in Tunisia and Egypt, 

they continue the trend to islamize policy through striking populism. 
 Another problem occurs, hand in hand with the strengthening  

of political Islamism – the restriction of the rights of other religious groups. 

Egypt is again an example, where the rights of Christians are largely 

restricted. Even worse is the position of Christians in Syria, the safety of all 
citizens in the country is deteriorating and Christians become the most sought 

target in the eyes of terrorists. Islamists support the theory that national 

congregation must be, if possible, ethnically and religiously unified. 
 The main future challenge for the Islamists is, as it can be inferred 

from the prior proceeding, a slow and careful consolidation of their own 

electoral success within the states’ structures and consolidation of economy 
status. Economic priorities will probably also ensure a pragmatic foreign 

policy, particularly in relation to the current economic powers and 

international economic institutions (especially the IMF). 

 

Position of the Coptic Christian Minority in Today’s Egypt 

 

 The Coptic Orthodox Church is the largest Christian church in Egypt. 
Coptic Christianity is included in a large family of so-called Oriental 

Orthodox churches and its expansion in Egypt is associated with the mission 

of the Holy Apostle and Evangelist Mark, who was the first bishop  
in Egyptian Alexandria, where he led the then Christian community. (10) 

 The term Copts comes from Greek and originally meant the same 

thing as the Egyptians or it referred to Egyptians who converted  

to Christianity. The Copts are the direct descendants of an ancient Egyptian 
nation and the old Coptic language is the last development phase of old 

Egyptian language. According to official statistics, today the Copts in Egypt 

constitute about 10 % of the population, but according to the Coptic Church 
up to 20 %. Even in the lowest estimate they make up for about more than an 

eight million minority. We also meet Coptic Christians in Sudan and Ethiopia, 

and thanks to a successful missionary activity also in many other African 

countries in a broad belt from Sudan to South Africa. The Coptic Church, 
which is in many ways different from other Christian churches, belongs to so-

called Non-Chalcedonian  heterodox churches of Monophysite direction. 
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Despite the fact that the Coptic Church is in several, especially Anglo-Saxon 
sources, referred to as "Eastern Orthodox" (Oriental Orthodox), which  

is orthodox, but has nothing in common with orthodoxy. At the Council  

of Chalcedon in 451, the Christian church split into the Orthodox, simply said 

the church or the fellowship of churches that adopted chalcedonian 
Christology, the teaching that Christ is truly God and truly man, and the other 

churches, heterodox, unorthodox, that confessed one of two different 

Christological concepts. 
 In the 7th century, when Christian Egypt was conquered by emerging 

Islamic ummah, the Christians of Egypt came under Islamic rule. The Copts 

(as well as Alexandria Karaites who are Non-Rabbinic Jews) take off their 

shoes before entering their church. Much more significant change occurred 
with the loss of the original Coptic language, the last development phase  

of the Egyptian language, at least a seven thousand year old language, which 

as a living language, disappeared several centuries after the Arab domination 
of Egypt. It was still kept as a liturgical language for some time, but nowadays 

the liturgy is conducted predominantly in Arabic. But Egyptian Arabic  

is significantly affected by the Coptic language and contains most non-Arab 
words in all Arab dialects. (10) 

 Relations between Islam and Christianity in the Middle East are quite 

complicated and we have to look at it from several angles. Quran and even 

Hadith, a report of stories of Muhammad's life, that form the basic legal and 
ethical source of Sunnah, they clearly say about the relationship of Muslim 

community to other religions. In case of Egypt, we can speak only about 

orthodox, Sunni Islam, despite the fact that Egyptian territory was historically 
dominated by Shia dynasties, including the Fatimids, Sunni Islam of Safavid 

direction is quite prevalent. In Sunni Islam, Safavid school of law represents  

a kind of middle ground between moderate Islam, the Hanafi school of law 
which is known from Turkey, Bulgaria and Bosnia and strict Islam of the 

Hanbali school of law, which in the form Wahhabism followed by Muslims 

on the Arabian Peninsula. There are not as big differences between particular 

schools of law of Sunnah, Madhhabs in Islamic religion as there are between 
Christian churches. Muslims themselves do not perceive these differences.  

This "middle ground" orientation of Egyptian Islam provided Coptic 

Christians with unprecedentedly stable conditions for their survival under 
Islamic domination, without any major fluctuations of their legal and social 

status. (6) 

 According to so-called Books, Quran and Islamic practice grant 

Christians, but also Jews and other religions, a legal status of so-called 
protégés, in Arabic dhimmi. The dhimmis were excused from service in the 

Islamic army and in exchange for this excuse they were forced to pay  
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a special per capita tax that wasn’t paid by Muslims. In fact, Egyptian society 
took over the model, which was perfectionalized by the Ottoman Empire, 

which ruled Egypt from 1517 until Napoleon's invasion at the end of the 18th 

century. Ottoman society was divided into so-called Milletts, representing 

religious communities, which were autonomous and could decide on their 
internal affairs. Coptic Christians in Egypt were thus a legally recognized 

group of inhabitants with their own judicial institutions, education and self-

government. On the one hand, their access to power was limited and they had 
to pay higher taxes than members of the Sunni Millett, but on the other hand, 

their religion and religiosity wasn’t, at least theoretically, prevented from free 

development. It is no wonder that Coptic Christians welcomed the Arab 

invasion in 642 as their rescue. They were no longer persecuted by heretical 
community without any status, as it was during the Byzantine rule, but they 

received a clearly defined legal status which basically enabled them to survive 

to the present day. Taking into account that those conditions were raised by 
Islamic conquerors in the 7th century, when most of Europe was ruled by the 

real Dark Ages, we understand why various Non-Chalcedonian churches 

directly supported their new rulers. Muslims were quite indifferent  
to theological disputes between particular churches and communities and they 

granted the same status to Orthodox Christians as to the Copts. (4) 

 Above-mentioned living conditions of religious minorities within the 

Islamic territories are obviously ideal and they were often violated for various 
reasons, mainly due to different political circumstances. In general, however, 

the position of the Coptic or other Christian minorities, but also Jews, was 

much better than before the arrival of Muslims. On the other hand, at least 
from today’s point of view, it was never ideal. While Christians were not 

exposed to direct oppression or persecution, in fact they were excluded from 

public life outside their community, and they were second-class citizens in all 
aspects. During the course of historical development, the position of the 

Christian population was frequently shaken, from the time of relative 

prosperity to periods of open hatred and insecurity, which was not built  

on religious grounds, but with more general social features. 
 Religious regulations of different communities however have played 

the detriment to the Coptic community for a long time. Although a Muslim 

man can freely choose a wife among Christian women, he must provide 
Islamic education for children born in this relationship. However, a Muslim 

woman cannot marry a Christian man, perhaps only in the case he would 

convert to Islam. In Islamic law, Muslim conversion to Christianity  

is inadmissible and de facto it means apostasy, which is seen as the worst 
offense and (at least theoretically) it can be punishable by death. Regulations 

of Christian churches are similar. Copts do not marry Muslim women and 
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because of the numerous conversions to Islam, whether for gaining a better 
social status or for other reasons, this is the main cause of adverse 

demographic trends in the Coptic minority development. (9) 

 Copts are discriminated in all areas of social life. It can be 

demonstrated by the fact that during the Mubarak regime there was no Coptic 
governor in any of the 26 Egyptian provinces, out of 127 Egyptian 

ambassadors abroad there was only one Copt. Copts, like other Middle 

Eastern Christians, have in average worse social status, lower education and 
consequently lower income. In general , the consequences are that all the 

negative phenomena relate to them in a much higher degree than to Muslim. 

Therefore, a large part of Christians, especially in recent decades, has decided 

to leave their homes and emigrate to any of the western countries. In the case 
of the Copts, the most common emigration destinations are the U.S., Canada 

and Australia. (2) 

 Authoritarian regimes, whether it was the regime of Saddam Hussein 
in Iraq, Hafez al - Assad in Syria or Hosni Mubarak in Egypt, substantially 

conserved the situation of Christians in these areas. These regimes were often 

secularized and often persecuted fundamentalistically profiled opposition, 
while their original political orientation, either to  the left (Husain, Asad)  

or to the right (Mubarak) was of a little consequence. The wave of Islamism, 

sometimes called Islamic revival, began later than the onset of these 

nationalist -oriented regimes and was more or less ignored. Various religious 
communities, whether Islamic, Christian or other, could not make any 

political and social demands and therefore they did not enter any conflicts 

with other groups. Any form of stability and tolerance finished after the 
collapse of these regimes. The further developments can therefore easily slip 

up to catastrophic scenarios, such as pogroms or even genocide. These 

scenarios are not unlikely because the history the 20th century witnessed the 
genocide of the Christian population in the Middle East. It took place in 1915-

1923 in eastern part of today’s Turkey, on the territory of so-called Great 

Armenia and Kurdistan. At that time, almost entire Armenian and Syrian 

Christian population of these areas was decimated, the territory where these 
people had lived for at least two millennia. Almost entire Ottoman Empire 

(Turkey later) was "cleansed" from Orthodox Greeks in the same 

condemnable manner. The estimated number of killed varies from one to three 
million victims. This genocide was preceded by dramatic social and political 

changes, and even if it had been sanctified "from above", the main actors were 

no foreigners, but local population which ruthlessly decimated their 

yesterday's neighbours, business partners or even friends. Modern history has 
shown us many times how easily people can turn against their neighbours 

with whom they had lived peacefully. People who only recently stood 
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together in a battle array of protesters during the "Arab Spring" in a couple  
of weeks may turn weapons against each other and start fighting to the death. 

Interreligious and interethnic hatred is not the privilege of any particular 

human community and it can flare up anywhere, no matter how culturally 

advanced and progressive the society considers itself. 
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OD ILONY STALLER PO MARA CARFAGNA,  

CZYLI SEKSUALIZACJA POLITYKI PO WŁOSKU 

 

From Ilona Staller to Mara Carfagna –  

sexualisation in Italian politics 

 
 
 
 
Abstract 
Physical attractiveness and sexual connotations have become commonplace of the 

contemporary media reality, redefining patterns of social behavior. Sexualisation 

cannot also be avoided in the world of politics. Especially during election campaigns 

we can observe attempts to catch the attention of the media and voters, through more 

or less subtle references to sex or physical attractiveness. Italy is a special case –  

a Catholic country, where television plays an important role in shaping social 
patterns, where sexual connotations and building political image on physical 

attractiveness decided about the electoral success first of Ilona Staller and later of the 

candidates called veline, centered around Silvio Berlusconi. 

Keywords: sexualisation of politics, the election campaign, veline 

 

Streszczenie 

Atrakcyjność fizyczna oraz odwołania do skojarzeń seksualnych stały się 

codziennością współczesnej rzeczywistości medialnej, redefiniując wzorce zachowań 

społecznych. Seksualizacji również nie da się uniknąć w świecie polityki, gdzie 

szczególnie w trakcie kampanii wyborczych możemy obserwować próby zdobycia 

uwagi mediów i wyborców poprzez mniej lub bardziej subtelne odwołania do seksu 

bądź atrakcyjności fizycznej. Szczególnym przypadkiem są Włochy – katolicki kraj, 
gdzie szczególną pozycję ma telewizja w kształtowaniu wzorców społecznych,  

w którym to kraju skojarzenia seksualna oraz budowanie wizerunku politycznego  

na atrakcyjności fizycznej dało sukces wyborczy najpierw Ilonie Staller a później 

skupionym wokół Silvio Berlusconiego kandydatkom określanym mianem veline.  

Słowa kluczowe: seksualizacja polityki, kampania wyborcza, veline 

 

 

 

 

 

 



Adam Drosik, Od Ilony Staller po Mara Carfagna… 

 
54 

.Wprowadzenie 
 

Rewolucja medialna, którą zapoczątkowało powstanie  

i upowszechnienie najpierw radia, później telewizji a pod koniec XX wieku 

Internetu, przyniosła kompletne przewartościowanie dotychczasowych reguł 
rządzących w społeczeństwie. Obok bez wątpienia pozytywnych przejawów, 

takich jak upowszechnienie informacji czy działalność na niwie edukacyjnej, 

miała jednak także drugie oblicze, związane z postępującą tabliodyzacją,  
a której wpływ na sferę publiczną jest coraz większy. Zmediatyzowana 

codzienność jest coraz bardziej zbulwaryzowana, o czym świadczy 

niesłabnąca popularność programów typu reality show, talk-show  

czy tasiemcowych seriali. Odbiór takich programów jak Mam talent czy Top 
Model jest rodzinnie celebrowany; towarzyszy wspólnemu spożywaniu 

posiłków czy wypoczynkowi. Bulwaryzacja niesie obniżenie poziomu 

intelektualnego nadawanych programów, a zarazem przedstawia 
społeczeństwu wykrzywiony obraz rzeczywistości (rzeczywistość serialowa 

jest ubarwiona, a przedstawiane tam sprawy są oderwane od realiów)1. 

Brian McNair w Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli 
kultura obnażania wskazuje na postępującą seksualizację kultury 

społeczeństw zachodnich, przesyconych medialną dostępnością seksu, 

nagością na pokaz i ekshibicjonizmem, ale co równie istotne, obnażaniem 

emocjonalnym, którego wyrazem jest niezwykła popularność wszelkich 
programów typu talk-show, w których czy to celebryci, czy też zwykli ludzie 

odsłaniają kulisy prywatnej sfery życia2. Nowy impuls dla swoistej kultury 

obnażania dały media społecznościowe. Prywatność przegrywa z potrzebą 
dzielenia się z przyjaciółmi, znajomymi, światem naszymi smutkami  

i radościami. Ekshibicjonizm emocjonalny idealnie wpisuje się  

w  postępującą seksualizację kultury, a ta ma coraz większy wpływ  
na kulturę polityczną.  

Oczywiście w różnych krajach proces ten przebiega inaczej i zależny 

jest przede wszystkim od kultury danego społeczeństwa. To, co w Stanach 

Zjednoczonych uchodzi wręcz za niedopuszczalne, np. rozwód polityka,  
już we Francji nie stanowi żadnego problemu. Przykładem może być afera 

wokół romansu prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona z Monicą 

Levinsky, która o mało nie doprowadziła do immpeachmentu prezydenta  
i w znaczącej mierze przyczyniła się do przegranej kandydata Partii 

                                                             
1 Michalczyk S., Pojęcie mediatyzacji w nauce o komunikowaniu, w: Kolczyński M., 

Mazur M., Michalczyk S. (pod red.), Mediatyzacja kampanii politycznych, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, ss. 25-6. 
2 McNair B., Striptease Culture. Sex, Media and Democratization of Desire, 

Routledge, London-New York 2002. 
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Demokratycznej – Al Gore`a – w kolejnych wyborach prezydenckich.  
Zarazem ci sami Amerykanie przykładali inną moralną miarę do Arnolda 

Schwarzeneggera, gdy ten będąc gubernatorem Kalifornii, wyznał, iż ma  

14-letniego nieślubnego syna z pokojówką pracującą przez cały czas w jego 

domu3. Co ciekawe, B. Clinton był demokratą, a A. Schwarzenegger – 
republikaninem; członkiem partii, która kwestię moralności ma wypisaną  

na sztandarach. Z kolei we Francji nie było problemów z rozwodem Nicolasa 

Sarkozyego niedługo po prezydenckim zaprzysiężeniu, jak i z kolejnym 
ślubem z byłą modelką Carlą Bruni. Jeszcze większe rozterki sercowe 

towarzyszą następcy N. Sarkozy`ego – François Hollande’owi, który  

w trakcie kadencji najpierw rozstał się ze swą długoletnią partnerką,  

a zarazem byłą liderką socjalistów Ségolène Royal (z którą ma czwórkę 
dzieci), by związać się z dziennikarką Valérie Trierweiler, a następnie 

zostawił ją dla aktorki Julii Gayet. Ani w przypadku N. Sarkozy`ego,  

ani F. Hollande’a kwestie obyczajowe nie miały wpływu na postrzeganie 
polityków przez francuską opinię publiczną.   

Źródeł systematycznie postępującej seksualizacji kultury jest 

niewątpliwie wiele, jednakże nie sposób nie docenić roli, jaką w tym procesie 
odegrała i nadal odgrywa telewizja (choć tu oczywiście coraz częściej palmę 

pierwszeństwa przejmuje Internet). Szczególnie widoczne jest to w krajach, 

w których telewizja ma pozycję dominującą, spychając na dalszy plan 

pozostałe media. Wręcz sztandarowym przykładem kraju zdominowanego 
przez rzeczywistość telewizyjną są Włochy, gdzie wraz z postępującą 

dominacją koncernu medialnego Silvio Berluscniego – Mediaset, 

wchodzącego w skład holdingu Fininvest, następowały zmiany  we włoskiej 
kulturze.  

 

Seksualizacja włoskiej telewizji 

 

Tabloidyzacja, a wraz z nią seksualizacja ramówki telewizyjnej 

przyczyniła się do głębokich zmian w sferze polityki. Warto w tym miejscu 

wspomnieć o doskonałym filmie dokumentalnym Erika Gandini Videocracy 
– Basta apparire4 z 2009 roku, próbującego ukazać wpływ włoskiej telewizji 

na społeczeństwo. 

 Co ciekawe, swoista enterteinizacja włoskiej telewizji w dużej mierze 
jest konsekwencją stanu prawnego na rynku mediów elektronicznych  

                                                             
3 Milewski P., Arnold Achwarzeneger. Pamięć niekoniecznie absolutna, 

„Newsweek.pl” 14.10.2012: http://www.newsweek.pl/swiat/arnold-schwarzenegger--

pamiec-niekoniecznie-absolutna,96850,1,1.html (11.07.2016). 
4 Gandini E. (reż.), Videocracy – Basta apparire, Atmo Media Network, Zentropa 

Entertainments, Sveriges Television, 2009. 
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we Włoszech. Od powstania telewizji na Półwyspie Apenińskim w 1954 
roku, aż do 1976 roku istniał monopol państwowy na telewizję, którą 

posiadała telewizja RAI (Radiotelevisione italiana). W pierwszym okresie 

istnienia włoskiej telewizji możemy zaobserwować w ofercie programowej 

zdecydowaną przewagę informacji i edukacji nad rozrywką, co w dużej 
mierze było konsekwencją dość powszechnego analfabetyzmu wynikającego 

ze zniszczeń II wojny światowej. Jak wskazuje Maciej Krzysztoszek, 

telewizja bardzo szybko stawała się głównym źródłem informacji  
dla milionów Włochów, wypierając prasę. Zarazem wzrastająca rola telewizji 

stała się atrakcyjnym medium dla polityków, którzy dzięki niej mogli 

docierać z przekazem do coraz szerszych kręgów społecznych.  

Mimo nacisków ze strony sfery prywatnej aż do 1976 roku istniał 
ustawowy monopol państwa w przestrzeni mediów audiowizualnych. 

Dopiero 28 czerwca 1976 roku Sąd Konstytucyjny pozwolił innym 

podmiotom na nadawanie programu radiowego i telewizyjnego na szczeblu 
lokalnym. Wejście podmiotów prywatnych na rynek telewizyjny miało 

znaczący wpływ na zmiany w sferze programowej. By skutecznie 

rywalizować z RAI, prywatni nadawcy postawili na rozrywkę. Przesunięcie 
wektorów szczególnie widoczne było w ofercie stacji należących  

do S. Berlusconiego, w ramówkach których królowały amerykańskie  

i latynoamerykańskie seriale oraz programy rozrywkowe. Coraz większa 

popularność stacji komercyjnych spowodowała z kolei zmiany w ramówce 
RAI i już w 1981 roku to rozrywka, a nie informacja, była główną częścią 

oferty programowej5. Dynamiczny wzrost nadawców prywatnych, 

szczególnie S. Berlusconiego, który łączył w sieci posiadane stacje lokalne, 
spowodował w połowie lat 80. XX wieku próby zakazu takich praktyk. 

Jednakże na skutek silnego lobby politycznego, jakie wstawiło się  

za S. Berlusconim, zakaz ten został uchylony, a jedynie zabroniono 
nadawcom prywatnym emitowania wiadomości i politycznych komentarzy, 

dając monopol nadawcy publicznemu, kontrolowanemu przez siły 

polityczne. Regulację tą zniosło dopiero Prawo Mammiego z 1990 roku, 

zrównujące w prawach nadawców: publicznego i prywatnych6. Jednakże dla 
trwałych zmian programowych w ofercie włoskich telewizji okres drugiej 

połowy lat 80. XX wieku ma ogromne znaczenie. Niemożność rozwijania 

serwisów informacyjnych w ofercie programowej stacji prywatnych jeszcze 
mocniej pchnęła je w stronę rozrywki. Telewizja już nie tyle miała uczyć,  

co przede wszystkim bawić.  

                                                             
5 Krzysztoszek M., Przekaz medialny na rynku nadawców telewizyjnych we Włoszech, 

Warszawa 2011, ss. 11-16. 
6 Ibidem, ss. 11-16. 
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 Analizując zmiany w ofercie programowej włoskich nadawców 
telewizyjnych, szczególną uwagę należy zwrócić na nocny program 

Spogliamoci insieme emitowany w 1976 roku na antenie lokalnej stacji 

telewizyjnej w Turynie, która później została zakupiona przez  

S. Berlusconiego. Tworzony jako interaktywne show z udziałem publiczności 
stał się symbolicznym początkiem swoistej rewolucji kulturowej. W jego 

trakcie widzowie przed telewizorami dzwonili do programu i odpowiadali  

na proste pytania, gdy odpowiedź była poprawna będąca w studiu modelka  
w nagrodę rozbierała się. Program, choć nadawany tylko lokalnie, odniósł 

niewyobrażalny sukces i zarazem wyznaczył kierunek zmian, w którym 

podążyła oferta rozrywkowa włoskich telewizji. W latach 80. XX wieku,  

w należącym do S. Berlusconiego koncernie medialnym Mediaset, ogromną 
popularnością cieszył się show Colpo Grosso będący swoistą kontynuacją 

Spogliamoci insieme7. „Zmiany obyczajowe oraz coraz bardziej zażarta 

konkurencja z nadawcami prywatnymi bardzo szybko dotknęły publiczną 
telewizję RAI. W 1980 roku Włochy po raz pierwszy usłyszały o Ilonie 

Staller, której naga pierś przeszła do historii włoskiej telewizji, jako pierwszy 

akt pokazany „na żywo” w trakcie programu C'era due Volte. Program Enzo 
Trapaniego i Daniele Piombi oczywiście wywołał skandal i został zdjęty  

z anteny po kilku odcinkach, jednak nie mogło to zatrzymać zmian, których 

wszakże nie był przyczyną, ale raczej skutkiem”8. To właśnie w programach 

takich jak Spogliamoci insieme czy C'era due Volte możemy doszukiwać się 
źródeł seksualizacji włoskich mediów, a w mediach przyczyn seksualizacji 

włoskiej popkultury i polityki.  

Manuel Castells w The Power of Identity dobitnie wskazuje,  
iż współczesna polityka została opanowana przez przestrzeń mediów9. 

Możemy posunąć się chyba jednak dalej i stwierdzić, iż nie tyle powinniśmy 

mówić o opanowaniu co wręcz o totalnym uzależnieniu, gdyż to tylko dzięki 
mediom politycy mogą realizować swoje cele, a zarazem bez nich stają się  

po prostu niewidoczni i niesłyszalni. By być atrakcyjnym dla mediów, 

politycy muszą przyjmować zasady ich funkcjonowania. Lech Rubisz, 

pisząc: „to nie media czynią z polityki widowisko, ona sama jest jak 
widowisko”10, zmiany w sferze polityki upatruje w podobieństwach  

                                                             
7 Gandini E. w rozmowie z G. D`Eramo, Television Premier, „Index On Censorship” 

2010, vol. 39, nr 1, ss. 25-26. 
8 Spiga R., Moana Pozzi e Cicciolina in tv: quando il talk show accese le luci rosse: 

http://realityshow.blogosfere.it/post/496084/moana-pozzi-e-cicciolina-in-tv-quando-

il-talk-show-accese-le-luci-rosse (30.06.2016). 
9 Castells M., The Power of Identity, Blackwell, Oxford 1997, s. 312. 
10 Rubisz L., Polityka jako widowisko, w: Kolczyński M., Mazur M., Michalczyk S. 

(pod red.), op. cit., s. 112. 



Adam Drosik, Od Ilony Staller po Mara Carfagna… 

 
58 

do widowiska, które już z samej zasady jest atrakcyjne medialnie, Darin 
Barney zauważa, iż w tak pojmowanym kontekście polityka staje się  

w mniejszym stopniu praktyką publicznego osądzania i działania, co raczej 

zajęciem profesji o charakterze public relations, którego istota sprowadza się 

do przebiegłego handlowania i puszczania w obieg wysoce zakodowanych 
przekazów, z wykorzystaniem skomplikowanych technologii gromadzenia  

i rozpowszechniania informacji11. „Medialne przenikanie polityki prowadzi 

do obniżenia rangi wydarzeń i decyzji politycznych na rzecz wspólnego 
konstruowania przez media i politykę rzeczywistości. Innymi słowy, logika 

medialna zaczyna wypierać logikę polityczną. Inscenizacja, orientacja  

na konflikt, skandalizacja, personalizacja i dramaturgia oraz entertainizacja, 

politainment zaczynają być ważniejsze od wydarzeń”12. W demokracji, której 
fundamentem są media, zauważmy – media raczej nastawione na rozrywkę 

niż poważną debatę – politycy nie mają wyjścia, muszą dostosowywać się  

do nowych zasad. Jak słusznie piszą A. Bard i J. Söderqvist, jeśli polityka ma 
kogoś zainteresować, musi dostosować się do medialnej dramaturgii oraz być 

zabawna, zajmująca i przyjazna dla telewizji13. 

 

Ilona Staller – pionierka seksualizacji polityki 

 

Za pionierkę seksualizacji włoskiej polityki należy uznać Ilonę 

Staller, bardziej znaną pod pseudonimem „Cicciolina” („Mająca ciałko”). 
Pochodząca z Węgier, była gwiazda filmów erotycznych oraz muza Jeffa 

Koonsa, kilkukrotnie ubiegała się o mandat w wyborach parlamentarnych. 

Początkowo związana była z Partią Zielonych, z której list w 1979 roku 
bezskutecznie walczyła o mandat. W 1985 roku I. Staller przystąpiła do Partii 

Radykalnej i to z tym ugrupowaniem wiążą się jej największe sukcesy 

polityczne. W 1987 roku ponownie ubiegała się o mandat deputowanej  
z okręgu rzymskiego. Swą kampanię wyborczą I. Staller zbudowała  

w oparciu o własną atrakcyjność fizyczną i skojarzenia seksualne. W trakcie 

kampanii jeździła naga po Rzymie czerwonym, odkrytym Jeepem 

kierowanym przez młodzieńca stylizowanego na Chrystusa. W walce o głosy 
Rzymian I. Staller pomagały koleżanki z Diva Futura: Moana i Ramba,  

a szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy striptizu  

z wykorzystaniem żywych węży jako eksponatów. Kampania zakończyła się 
niespodziewanym sukcesem. I. Staller, zdobywając ponad 20 000 głosów, 

                                                             
11 Barney D., Społeczeństwo Sieci, przeł. Fronia M., Wydawnictwo Sic, Warszawa 

2008, s. 145. 
12 Michalczyk S., op. cit., s. 28. 
13 Bard A., Söderqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie,  

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 206. 
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uzyskała mandat deputowanej. Wśród 47 kandydatów zgłoszonych przez 
Partię Radykalną lepszy wynik miał tylko lider listy i założyciel ugrupowania 

Marco Panella14. Kontrowersyjny sposób prowadzenia kampanii, 

zapewniający I. Staller uwagę mediów, nie był jednakże tylko czystą formą 

pozbawioną poważnego politycznego przesłania. Na wiecach wyborczych 
Staller mówiła o prawie do rozwodu i aborcji jako wolnościach 

obywatelskich, edukacji seksualnej w szkołach czy też sprzeciwiała się 

wykorzystywaniu energii nuklearnej oraz obecności Włoch w NATO15. 
Ilona Staller jako parlamentarzystka nie zerwała ani  

z kontrowersyjnym wizerunkiem, ani nie zmieniła politycznego przesłania, 

który zapewnił jej sukces wyborczy. Podczas pięcioletniej kadencji złożyła 

12 projektów ustaw. Proponowała m.in.: rewizję norm dotyczących 
pornografii i aktów obscenicznych; prawo do życia uczuciowego  

dla więźniów; stworzenie parków i hoteli miłości, aby, jak tłumaczyła, 

„zakochani nie musieli gnieść się w samochodach”; relegalizację prostytucji  
i zmianę ustawy Merllin zamykającej domy publiczne; wychowanie 

seksualne w szkołach; zakaz produkcji i sprzedaży wszelkiej broni16.  

I. Staller największy rozgłos zdobyła podczas pierwszej wojny w Zatoce 
Perskiej, gdy w trakcie debaty we włoskim parlamencie, dotyczącej 

przystąpienia do sił koalicyjnych, zaproponowała seks z Saddamem 

Husseinem, jeśliby to miało przywrócić pokój w regionie. Swoją propozycję 

ponowiła w 2002 roku w trakcie drugiej wojny w Zatoce17. 
 

Partito dell` Amore 

 
Analizując proces seksualizacji włoskiej polityki, nie można 

zapomnieć o ugrupowanie Partito dell` Amore, które w 1991 roku zostało 

założone przez managera I. Staller – Riccardo Schicchi. Partito dell` Amore, 
czyli Partia Miłości, była z założenia parodią tradycyjnych partii 

politycznych. W swym programie domagała się m.in. legalizacji domów 

publicznych, lepszej edukacji seksualnej i stworzenia „parków miłości”18.  

W 1992 r. w wyborach do włoskiego parlamentu Partito dell` Amore  nie 

                                                             
14 Ciccolina`s Sexual Politics: http://www.imow.org/wpp/stories/viewStory? storyid 

=1205 (23.07.2016). 
15 Flank L., Cicciolina: The Porn Star in Pariament, “dailykos.com” 12.02.2015: 

http://www.dailykos.com/story/2015/2/12/1328892/-Cicciolina-The-Porn-Star-in-

Parliament (23.07.2016). 
16 Carr-Gomm P., A Brief History of Nakedness, Reaktion Books, London 2010,  

s. 150. 
17 Flank L., op. cit., (23.07.2016). 
18 Carr-Gomm P., op. cit., s. 150. 
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powtórzyła sukcesu Partii Radykalnej, uzyskując ledwie 12 tys. głosów19.  
Na jej listach obok I. Staller, pojawiły się kolejne aktorki branży erotycznej: 

Moana Pozzi, Luisa Cavinato (znana pod pseudonimem Eva Orlovsky)  

i Virna Aloisio Bonino (znana pod pseudonimem Barbarella)20. 

W 1993 roku w wyborach samorządowych swych sił znów 
spróbowały Luisa Cavinato, ubiegająca się o stanowisko burmistrza Acqui 

Terme z listy Unione rosa nazionale oraz Moana Pozzi (Partito dell` Amore) 

w wyborach burmistrza Rzymu. Szczególnie warto odnotować start M. Pozzi, 
gdyż udało jej się zdobyć  blisko 9 tys. głosów, a nieznacznie lepszy wynik 

(11 tys. głosów) osiągnąła wówczas Maria Ida Germontani – kandydatka 

bardzo wpływowej w północnych Włoszech Ligi Północnej (startowała pod 

szyldem Lega Italia Federale)21. Dalszą karierę polityczną M. Pozzi 
przerwała jej tragiczna śmierć w 1994r.  

Porażka I. Staller w 1992 roku i pójście w stronę raczej happeningu 

politycznego niż zwyczajowej walki politycznej oraz śmierć M. Pozzi, którą 
postrzegano jako kontynuatorkę „polityki” I. Staller, nie zakończyło procesu 

enterteinizacji włoskiej polityki poprzez jej seksualizację. Tym samym  

I. Staller nie stała się jedynie pewnym, co należy podkreślić, barwnym 
epizodem w historii nie tylko włoskiego parlamentaryzmu, ale raczej należy 

ją postrzegać jako swoistą prekursorkę nowego zjawiska. Na dalsze efekty 

procesu zapoczątkowanego przez I. Staller trzeba było jednak czekać do ery 

S. Berlusconiego.  

 

Veline  

 
Velina po włosku oznacza bibułę. Genezę medialnych kontekstów 

słowa velina odnajdujemy w okresie faszystowskim. To wówczas  

na konferencji w rzymskiej rezydencji Palazzo Venezia (10.10.1928 r.), 
dotyczącej roli i znaczenia mediów w faszystowskich Włoszech, Benito 

Mussolini stwierdzał, iż „Dziennikarstwo jest misją w służbie reżimu,  

w której rysują się drogi natury i funkcje prasy w państwie totalitarnym. 

Oczywiście nie waham się powiedzieć, że tylko dzięki faszyzmowi prasa 

                                                             
19 Rowland I., Berlusconi`s New Rival?, “The New York Review of Books”: 

http://www.nybooks.com/daily/2010/05/13/berlusconis-new-rival/ (18.06.2016). 
20 Slattery T., Immodest Proposals: Through the Pornographic Looking Glass,  

iUniverse, Lincoln 2001, s. 41. 
21 Cowell A., After Elections, Italy Is Still a Muddle, “The New York Times” 

23.11.1993:  http://www.nytimes.com/1993/11/23/world/after-elections-italy-is-still-

a-muddle.html (08.06.2016). 
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włoska może uznać się za prawdziwie wolną (…)”22. Efektem konferencji 
było wprowadzenie do obiegu pisanych przez kalkę na maszynie do pisania 

komunikatów Ministerstwa Kultury Ludowej (Ministero della Cultura 

Popolare). Następnie velina rozsyłano do redakcji prasowych jako oficjalną 

faszystowską wykładnię wydarzeń dnia. Tak więc velina była formą cenzury 
dziennikarskiej, pojawił się nawet czasownik velinara oznaczający 

dostarczanie informacji zgodnie z zarządzeniem władzy. Po upadku 

Mussoliniego i likwidacji cenzury termin velina stopniowo tracił zabarwienie 
polityczne, a z czasem zaczęto określać mianem velina newsy dziennikarskie 

dostarczane przez agencje prasowe23.  

 Jednakże dziś słowo veline kojarzone jest przede wszystkim  

z młodymi, pięknymi kobietami występującymi w telewizji. 7 listopada 1988 
roku w Kanale Italia 1 należącym do koncernu Mediaset pojawił się 

satyryczny program autorstwa Antonio Ricci Striscia la notizia prowadzony 

przez trójkę włoskich satyryków Ezio Greggio i Enzo Iacchetti bądź Michelle 
Hunziker (w programie gospodarzami była dwójka z nich). Striscia la notizia 

było (i nadal jest) parodią dziennika telewizyjnego i poprzedzało „poważne” 

wiadomości nadawane przez główny kanał telewizji publicznej Rai Uno. 
Ostrze programu wymierzone było w rząd, a szczególnie eksponowano 

tematy związane z korupcją i oszustwami władzy24. Stałym punktem 

programu były dwie hostessy określane veline (brunetka i blondynka), które 

przynosiły na tacy „newsy”. Ich wejście miało podkreślać satyryczną formę 
programu. Pierwszymi la veline były: Cristina Prevosti, Stefania Dall`Olio, 

Eliette Miariangelo, Micaela Verdiani25.  

Z czasem rola veline mocno ewoluowała. Obecnie nie są już tylko 
dodatkiem do programu, ale wręcz jego gwiazdami dającymi m.in. pokazy 

tańca (stacchetti) z finałem koniecznie na stole, przy którym siedzą 

prowadzący. Veline stały się jednymi z najjaśniejszych żeńskich ikon 
włoskiej telewizji, a samo słowo veline – synonimem asystentki prezentera 

telewizyjnego. By być veline, nie trzeba ani wielkich umiejętności,  

ani zaangażowania. Wystarczy tylko ładnie wyglądać i – jak zauważa 

Martine Abramovici – z chęcią nosić bardzo odważne stroje. Rosnącą 

                                                             
22 Cytowska E., Etapy polityki prasowej w faszystowskich Włoszech, „Kwartalnik 

Historii Prasy Polskiej” 1978, nr 17/1, s. 57. 
23 Eco U., Inventing the Enemy: And Other Occasional Writings, Houghton Mifflin 

Harcour, New York 2012, s. 126. 
24 Cosentino G., Doyle W., Todorova D., Tearing Up Television News Across 

Borders: Format Transfer of News Parody Shows between Italy and Bulgaria, w: 

Moran A. (red.), TV Formats Worldwide. Localizing Global Programs, Intellect, 

Bristol 2009, s. 209. 
25 http://www.striscialanotizia.mediaset.it/veline/exveline.shtml?3 (28.03.2013). 
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popularność veline wykorzystał A. Ricci, który stworzył telewizyjny talent 
show Veline. Pierwsza edycja programu miała miejsce w 2002 roku  

i ściągnęła na castingi ponad 10 tysięcy młodych kobiet marzących, by zostać 

veline w Striscia la notizia. Aż 80 procent z nich było studentkami26. 

 

Veline szturmują politykę 

 

Podczas gdy Ilona Staller uchyliła drzwi do polityki dla seksualizacji, 
tak w pełni otworzył je S. Berlusconi wraz ze swymi veline. Filozofia veline, 

stworzona w imperium S. Berlusconiego, zdominowała rzeczywistość 

telewizyjną Włoch, a gdy S. Berlusconi szturmem wszedł do polityki, została 

przeniesiona na płaszczyznę polityczną. Paolo Mancini w rozmowie  
z Jackiem Żakowskim opublikowanej na łamach „Polityki” wręcz wskazuje, 

iż dziś w wielu krajach nie ma już szans polityk, który nie mógłby być 

bohaterem serialu lub choćby teleturnieju. Jako wzór służy właśnie  
S. Berlusconi. P. Mancini dodaje: „To nowa polityka. Ludzie w takim 

stopniu uzależnili się już od telewizji, że inna polityka stała się niemożliwa. 

Kiedy S. Berlusconi wygrał swoje pierwsze wybory, mówiono: <To nie  
S. Berlusconi wygrał. To telewizja wygrała. Społeczeństwem rządzą wartości 

stacji komercyjnych>. S. Berlusconi tylko je uosabia. Jakby zszedł z ekranu, 

który wciąż świeci w domach”27. 

Choć były premier Włoch stał na czele prawicowej partii  
w katolickim kraju, to nie przeszkodziło mu to wprowadzać do polityki 

kandydatek, których często jedynym atutem był atrakcyjny seksualnie 

wizerunek. Jak wskazywał Berlusconi, czym narażał się na oskarżenia  
o seksizm: kobiety chcące wygrać wybory powinny wykorzystywać swoje 

ciało do startu kariery28. W ten sposób swą polityczną drogę rozpoczęły 

chociażby Mara Carfagna (urodzona w 1975 r.), Barbara Matera (urodzona  
w 1981 r.) czy Nicole Minetti (urodzona w 1986 r.).  

Zdecydowany szturm veline na politykę miał odbyć się w trakcie 

wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. To wówczas na listach 

partii S. Berlusconiego Lud Wolności znaleźć miały się m.in.:  Eleonora 

                                                             
26 Abramovici M., The Sensual Embodiment of Italian Women, w: Pritchard A.  

i in. (red.), Tourism and Gender. Embodiment, sensuality and experience, Cabi, 

Cambridge 2007, s. 117. 
27 Mancini P. w rozmowie z J. Żakowskim, Polska śródziemnomorska, „Polityka” 

2011, nr 6, ss. 19-20. 
28 Squires N., Women should use bodies to get ahead in politics, says Berlusconi ally, 

“The Telegraph” 14.08.2010: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ 

italy/8002270/Women-should-use-bodies-to-get-ahead-in-politics-says-Berlusconi-

ally.html, (20.07.2016). 
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Gaggioli (29 lat, aktorka popularnego telewizyjnego dramatu kostiumowego 
Elisa di Rivombosa), Camilla Ferranti (30 lat, aktorka telewizyjnej opery 

mydlanej Incantesimo), Barbara Matera (28 lat, prezenterka w państwowej 

telewizji RAI, a w 2000 roku finalistka konkursu Miss Italia), czy Angela 

Sozio (31 lat, była uczestniczka reality show Grande Fratello – włoskiej 
odmianie programu Big Brother. O A. Sozio głośno zrobiło się już w 2007 

roku, gdy świat obiegły zdjęcia, jak wraz z czterema innymi kobietami 

spaceruje za rękę z S. Berlusconim po ogrodach jego luksusowej willi Villa 
Certosa na Sardynii29). Obecność veline na listach S. Berlusconi tłumaczył 

chęcią podarowania Europie nowych, młodych twarzy tworzących 

odnowiony wizerunek Ludu Wolności30. 

 Gdy media, nie tylko włoskie, dowiedziały się o potencjalnych 
kandydatkach partii S. Berlusconiego do Parlamentu Europejskiego, 

powstało ogromne zamieszanie. Prasa, szczególnie tabliody oraz działające 

na podobnych zasadach portale internetowe, prześcigały się w dostarczaniu 
informacji o kandydatkach, ze szczególnym uwzględnieniem bogatej galerii 

fotografii. Gdy wydawało się, iż nic nie zatrzyma marszu veline  

do Strasburga, niespodziewanie atak nastąpił z domu samego  
S. Berlusconiego. Ówczesna małżonka premiera – Veronica Lario – w liście 

otwartym przesłanym agencji ANSA ostro skrytykowała pomysł 

umieszczenia veline na listach wyborczych. W szeroko cytowanym przez 

media liście padły takie sformułowania jak: „tandeta bez wstydu”, 
„bezczelność” czy „brak umiaru władzy”. W sukurs V. Lario przyszła 

prawicowa polityk Alessandra Mussolini, wnuczka B. Mussoliniego, która 

drwiła z premiera, stwierdzając: „Teraz premier powinien powciągać na listy 
wyborcze paru męskich modeli, aby oczyścić się z zarzutów seksizmu i nie 

dyskryminować wyborczyń”. Szczególnie atak ze strony Mussolini był dość 

osobliwy, gdyż nim weszła do polityki, próbowała swych sił w przemyśle 
muzycznym oraz aktorstwie. Z okresem tym wiążą się także dwie nagie sesje 

zdjęciowe dla włoskiego i niemieckiego wydania magazynu „Playboy”  

(1983 r.). Również w swej pierwszej i zarazem zwycięskiej kampanii 

wyborczej w 1992 roku A. Mussolini chętnie eksponowała atrakcyjność 

                                                             
29 Magazyn „Oggi”, który opublikował zdjęcia, zatytułował je: Herem Berlusconiego 

(L`Herem di Berlusconi). Zob. L`Herem di Berlusconi, „Oggi” 25.04.2007, nr 16. 
30 Pisa N., From topless model to Big Brother stars, meet Berlusconi`s Babes: Silvio`s 

latest leggy line-up of prospective MEPs, “Daily Mail” 23.04.2009: 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1172665/From-topless-model-Big-Brother-

stars-meet-Berlusconis-Babes-Silvios-latest-leggy-line-prospective-MEPs.html, 

(19.07.2016).  
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fizyczną31. S. Berlusconi, który dowiedział się o liście żony w trakcie wizyty 
w Warszawie, próbował kontratakować, zarzucając lewicowym mediom 

manipulacje, którym ulec miała V. Lario. Jednakże dyskredytacji veline, 

przynajmniej w tych wyborach, Berlusconi zatrzymać już nie mógł  

i w konsekwencji musiał wycofać większość kandydatek. Ostatecznie  
do Parlamentu Europejskiego dostała się tylko B. Matera. 

Największa karierę spośród veline Berlusconiego bezdyskusyjnie 

zrobiła była modelka topless Mara Carfagna, która w latach 2008-2011 
zasiadała we włoskim rządzie, piastując funkcję ministra ds. równego statusu 

kobiet i mężczyzn. Kariera M. Carfagna rozpoczęła się w 1997 roku,  

gdy w wyborach Miss Włoch zajęła szóste miejsce. To wówczas zauważył ją 

S. Berlusconi i zaproponował pracę w swym medialnym koncernie Mediaset, 
gdzie występowała jako showgirl w programie La domenica del villagio oraz 

prowadziła program Piaza Grande. Do polityki M. Carfagna trafiła w 2004 

roku, gdy została koordynatorką ruchu kobiecego przy Forza Italia  
w regionie Kampania. Następnie w latach 2006 i 2008 zdobywała mandaty 

deputowanej we włoskim parlamencie. Nim weszła do rządu, o M. Carfagna 

zrobiło się głośno, gdy S. Berlusconi wyznał w czasie gali rozdania nagród 
Telegatto w 2007 roku, że gdyby nie był żonaty, to ożeniłby się z nią. 

Wypowiedź premiera spotkała się z szybką i ostrą reakcję jego małżonki  

V. Lario, która, czując się urażona, domagała się od męża publicznych 

przeprosin. Wówczas S. Berlusconi spełnił żądanie żony. Jednak dwa lata 
później, po burzy wokół kandydatek na listach wyborczych do Parlamentu 

Europejskiego, V. Lario zażądała rozwodu. 

W świecie tabloidów wizerunek M. Carfagna obraca się wokół jej 
seksualności. Od momentu wejścia do polityki, we wszelkich rankingach na 

najseksowniejszych polityków, włoska była minister ds. równego statusu 

wiedzie prym wespół z Aliną Kabaeva, rosyjską deputowaną do Dumy, Ruby 
Dhalla, kanadyjską deputowaną do Izby Reprezentantów, czy grecką 

posłanką do Parlamentu Europejskiego Ewą Kaili. Zarazem należy 

zauważyć, iż M. Carfagna próbowała zerwać z wizerunkiem veline chociażby 

poprzez ścięcie włosów i dobór stonowanych, klasycznych strojów. Jednak 
dla większości mediów pozostała polityczną veline. Podejmowane przez nią 

inicjatywy – dotyczące m.in. uregulowania problemu równouprawnienia  

czy prostytucji – przysłonił fakt wyjścia za mąż okraszony tytułami w stylu: 
„najseksowniejsza minister nie jest już wolna”.    

 

 

                                                             
31 Chenery S., Alessandra Mussolini: Politician in stilettos, “The Independent” 

08.02.2004: http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/alessandra-muss 

olini-politician-in-stilettos-67581.html (19.07.2016). 
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Nie tylko Włochy 

 

Kariera M. Carfagna, oparta w początkowej fazie na seksualności, 

stała się atrakcyjnym wzorcem dla wielu kobiet w różnych częściach świata 

(podobnie jak wspomniana kampania wyborcza I. Staller). Wykorzystanie 
własnej atrakcyjności bądź skojarzeń seksualnych na potrzeby kampanii 

wyborczej czy też dla zdobycia uwagi mediów, odnajdujemy pod różnymi 

postaciami w wielu zakątkach globu. W Belgii głośno było o billboardach 
kampanijnych Tanii Derveaux, na których pozowała nago, zasłaniając rękami 

intymne części ciała. Gdy pierwszy szok minął, T. Derveaux postanowiła 

ponownie zwrócić na siebie uwagę mediów, zmieniając hasło wyborcze. 

Obietnicę stworzenia 400 tys. miejsc pracy zastąpiła przyrzeczeniem odbycia 
40 tys. stosunków oralnych z mężczyznami, o ile udałoby się zdobyć 

mandat32. Z kolei w hiszpańskich wyborach samorządowych w 2011 roku,  

w  Ciutadella na Minorce, Sole Sánchez – reprezentująca Partię 
Demokratyczną – postanowiła przyciągnąć uwagę wyborców hasłem: „Dwa 

wielkie argumenty” korespondującym ze zdjęciem nagiej kandydatki,  

za którą stał mężczyzna zakrywający swymi dłońmi jej biust33.  
W meksykańskich wyborach parlamentarnych w 2012 roku pozowanie 

topless miało wyrwać społeczeństwo z letargu, jak twierdziła profesor 

filozofii Natalia Juarez, kandydująca do Kongresu Unii z listy Partii 

Rewolucji Demokratycznej, która na billboardzie pozowała topless wraz  
z siedmioma innymi kobietami, zasłaniając rękoma intymne części ciała34. 

Bardzo wiele przejawów seksualzacji kampanii wyborczej przyniosły 

wybory samorządowe w Polsce w 2010 roku. Największy rozgłos medialny, 
nie tylko w kraju, towarzyszył Katarzynie Szczołek (pseudonim artystyczny 

Sara May), która, ubiegając się o mandat radnej warszawskiej dzielnicy 

Bemowo, wykorzystała zdjęcie z sesji zdjęciowej – leżąc w bikini na plaży, 
zapraszała do głosowania hasłem: „piękna, niezależna i kompetentna”.  

Na sukces, dzięki skojarzeniom z seksem, liczyły także inne kandydatki 

(Marta Ratuszyńska, Agnieszka Rupniewska, Katarzyna Bielańska), choć 

pytane o takowe przez media wypierały się świadomego i celowego 
odwołania do seksualności dla zdobycia uwagi wyborców. Żadnej  

                                                             
32 Belgian Politician`s Nude Political Campaign: http://skirmisher.org/ 

uncategorized/belgian-politicians-nude-political-campaign/ (27.03.2013). 
33 Spooky, Political Candidate Offers Voters Two Very Compelling Arguments, 

“Odditycentral,com” 15.04.2011: http://www.odditycentral.com/funny/political-

candidate-offers-voters-two-very-compelling-arguments.html (20.07.2012). 
34 Żg, Kandydatka do meksykańskiego parlamentu pojawia się na billboardach 

topless, „Onet.pl” 22.05.2015: http://wiadomosci.onet.pl/kandydatka-do-meksy 

kanskiego-parlamentu-pojawia-sie-na-billboardach-topless/y8dhm (02.08.2016). 



Adam Drosik, Od Ilony Staller po Mara Carfagna… 

 
66 

ze wspomnianych kandydatek nie udało się zdobyć mandatu. Podobnie jak 
Katarzynie Lenart, która w wyborach parlamentarnych w 2011 roku 

postanowiła w reklamie wyborczej rozebrać się. Gdy zdejmowała biustonosz, 

pojawiał się napis „Chcesz więcej? Głosuj na SLD”. 

  

Podsumowanie 

 

Współczesne media, przede wszystkim telewizja i Internet, 
zdominowane przez seksualność, tworzą wzorce zachowań, które coraz 

częściej zaczynają być obecne w przestrzeni politycznej. Odwołanie  

do seksualności wydaje się atrakcyjne ze względu na niemalże pewny 

medialny rozgłos. To dzięki odwołującym się do seksualnych skojarzeń 
zdjęciom na reklamach wyborczych dowiadujemy się o kandydatkach  

z Meksyku, Hiszpanii czy Belgii. Gdyby nie to, tabloidy, choć ze smutkiem 

należy dodać, iż nie tylko one, na całym świecie nigdy nie napisałyby o Tanii 
Derveaux, Katarzynie Szczołek czy Natalii Juarez. Zarazem rozgłos 

medialny czy uwaga tabloidów ani razu nie dały zwycięstwa.  

Co ciekawe, odwołania do seksualności dotyczą wyłącznie kobiet,  
ale tylko Włochy są krajem, w którym skojarzenia seksualne bądź 

epatowanie atrakcyjnością fizyczną dało sukces w postaci sukcesu 

wyborczego. Choć i w tym przypadku przytoczone w artykule przykłady 

należy rozpatrywać osobno. Sukces I. Staller należy traktować jako 
bezprecedensowy. Oparta na seksualności, skandalizująca kampania 

wyborcza przyniosła sukces w 1987 r., jednak nie zapewniła już reelekcji  

w kolejnych wyborach. Na sukces ten złożyły się dwie kwestie. Po pierwsze 
Włochy końca lat 80. XX wieku zdominowane były przez świat 

tabloidyzującej się telewizji będącej awangardą rewolucji obyczajowej.  

Po drugie, jak wskazuje Tom Slattery, zwycięstwo I. Staller w 1987 roku 
było społecznym głosem protestu przeciwko włoskiemu systemowi 

politycznemu i powtarzającym się oskarżeniom korupcyjnym35. To splot tych 

dwóch czynników spowodował, że to właśnie aktorka filmów dla dorosłych 

po skandalizującej, kompletnie zaprzeczającej dotychczasowym standardom 
kampanii, odniosła sukces.    

Inaczej sprawa ma się w przypadku veline. To S. Berlusconi dał 

szansę grupie młodych, atrakcyjnych kobiet. Szansę, którą część z nich 
wykorzystała. Sam Berlusconi wielokrotnie pokazywał, iż to atrakcyjność 

fizyczna była głównym motywem promocji Mara Carfagna czy Barbary 

Matera, a ich przeszłość związana z show-biznesem jest atutem a nie 

przeszkodą w drodze do polityki. Zarazem nie sposób ocenić,  

                                                             
35 Slattery T., op. cit., s. 41. 
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czy z podobnym efektem M. Carfagna czy B. Matera ubiegałyby się  
o mandaty z list innych partii. W końcu Włosi potrafili naprawdę z dużą 

rezerwą podchodzić do zachowań wobec kobiet S. Berlusconiego.  

Czy przywołane przykłady zwiastują dalszą seksualizację włoskiej 

polityki, ciężko dziś ocenić. Sukces I. Staller oraz veline Berlusconiego  
na pewno działa na wyobraźnie i jest atrakcyjnym modelem startu do kariery 

politycznej. Zarazem rodzi oczywiste pytanie o stan współczesnej demokracji 

i o rolę oraz miejsce mediów nie tylko w prowadzeniu debaty publicznej,  
ale przede wszystkim w kreowaniu wzorców kulturowych.   
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PRYWATNOŚĆ W NOWYCH MEDIACH.  

POZYSKIWANIE DANYCH JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI 

BIZNESOWYCH CELÓW CYBERKORPORACJI 

 
Privacy in new media.  

Data mining as a tool for achieving business aims in cybercorporations 
 
 
Abstract 
In the time of new media, through the development of the Internet and new 

technologies, the society became more open and has changed its approach to privacy 

issues. On the Internet people reveal themselves much more than in reality, they 

publish a great number of their private photos and information. The modern-day 

cybercorporations popularize this trend and take advantage of it. They have 

discovered the possibility to use this trend towards their own business purposes. They 
have offered the Internet users the opportunity to use their tools and platforms for 

free, thus  becoming idealists propagating information freedom and unrestrained 

communication. These services appear to be only seemingly free, because as a part of 

‘free’ usage, cybercorporations collect, connect and analyze private data from often 

unaware Internet users. 

Keywords: privacy, cybercorporations, Internet, network society, new media 

 

 

Streszczenie 

W czasach nowych mediów, za sprawą rozwoju Internetu i nowych technologii, 

społeczeństwo stało się bardziej otwarte i zaczęło inaczej podchodzić do kwestii 
prywatności. Ludzie w Internecie odkrywają się znacznie bardziej jak  

w rzeczywistości, masowo publikują prywatne zdjęcia i informacje. Trend ten 

wykorzystują i popularyzują współczesne cyberkorporacje, które dopatrzyły się  

w nim możliwości podporządkowania go własnym biznesowym celom. W tym celu 

zaoferowały użytkownikom sieci możliwość korzystania z ich darmowych narzędzi  

i platform, stając się w ten sposób idealistami propagującymi wolność informacji  

i możliwość nieskrępowanej komunikacji. Usługi te okazują się być jednak tylko  

z pozoru darmowe, gdyż w ramach „darmowego” korzystania z nich cyberkorporacje 

zbierają, łączą i analizują prywatne dane często nieświadomych tego czynu 

użytkowników. 

Słowa kluczowe: prywatność, cyberkorporacje, internet, społeczeństwo sieci, nowe 

media 
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Wprowadzenie 

 
W 2012 roku Facebook poinformował świat, że liczba jego 

użytkowników przekroczyła miliard. Obecnie liczba aktywnych miesięcznie 

„fejsbukowiczów” przewyższa liczbę mieszkańców Chin i wynosi 1,65 mld1. 
Tylko w ciągu jednej minuty publikują oni na najpopularniejszym na świecie 

portalu społecznościowym średnio 136 tys. zdjęć2, z których wiele dotyczy 

ich prywatnych momentów z życia, dokumentuje codzienne czynności, 
odkrywa miejsca pobytu i prezentuje prywatne posiadłości.  

Wraz z upowszechnieniem nowych mediów wydaje się,  

że społeczeństwo zaczęło inaczej podchodzić do kwestii wolności jednostki  

i jej prywatności. Sieć, którą w roku 1969 tworzyły cztery komputery  
w Południowej Kalifornii, obecnie osiągnęła postać globalnego systemu  

do komunikacji i pozyskiwania informacji3. Dziś często nie wyobrażamy 

sobie już bez niej życia; wykorzystujemy ją zarówno do nauki, pracy, 
porozumiewania się, jak również do załatwiania urzędowych spraw, szukania 

wiadomości i spędzania wolnego czasu. Internet wrósł głęboko w naszą 

codzienność, a społeczeństwo, korzystając z możliwości nowych mediów, 
zaczęło dzielić się za ich pośrednictwem coraz bardziej prywatnymi 

informacjami. Ten fakt nie uszedł uwadze najpotężniejszym obecnie 

przedsiębiorstwom ery Internetu, które kulturowe zmiany wykorzystały  

do stworzenia własnego, oryginalnego biznesowego modelu. Propaguje  
on idealistyczną wolność informacji i możliwość nieskrępowanej 

komunikacji, a równocześnie zakłada – już w celach komercyjnych – 

eksploatację prywatnych danych często nieświadomych tego czynu 
użytkowników sieci.  

W niniejszym artykule staram się opisać ten proces. W tym celu 

analizuję zmiany, które doprowadziły do większej społecznej otwartości, 

redefiniuję pojęcie prywatności w nowych mediach oraz omawiam  
je w aspekcie komercyjnym. Na koniec pokrótce przedstawiam sposoby 

wykorzystywania prywatnych informacji przez cyberkorporacje  

do budowania własnego, intratnego przedsiębiorstwa. 

 

 

 

 

                                                             
1 www.newsroom.fb.com/company-info (20.07.2016).  
2 The Top 20 Valuable Facebook Statistics – Updated July 2016: 

www.zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics (18.07.2016). 
3 Wellman B., Hogan B., Internet w życiu codziennym, „Kultura Popularna” 2005,  

nr 2, s. 39. 
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Społeczeństwo w obliczu zmian kulturowych 

 
Dokonujące się zmiany na skutek rozwoju sieci jak również 

cyfrowych technologii nie pozostały bez wpływu na społeczeństwo – ludzie 

zaaferowani nie tylko korzyściami płynącymi z korzystania z internetowych 
usług, ale przede wszystkim sposobnościami odnajdywania i pogłębiania 

kontaktów, zaczęli przenosić swoją aktywność ze świata rzeczywistego  

do Internetu. Wraz ze wzrostem jego popularności następowało coraz 
mocniejsze zlewanie się jego fizycznych sieci z sieciami społecznymi 

tworzonymi przez różnych użytkowników4. Włączając się w struktury 

współczesnych społeczeństw, zaczęły one wpływać na naszą codzienność  

i propagować nowe formy kulturowe5. Stało się to za sprawą m.in. 
zwiększenia zasięgu i zakresu stosowania przez użytkowników internetu; 

zaczęto wykorzystywać go do organizacji swojego życia społecznego6.  

To doprowadziło do powstania nowej formy kulturowo-cywilizacyjnej ery 
informacji, którą – jako że opiera się na sieciach społecznych relacji – Manuel 

Castells, wybitny badacz komunikacji, ochrzcił mianem społeczeństwa 

sieciowego.  
Mnogość i wzrastająca popularność nowych, cyfrowych technologii 

była powodem nie tylko do coraz częstszego sięgania po nie. Użytkownicy  

za ich pomocą całkowicie „zanurzyli się” w społecznych sieciach. W wyniku 

niezwykłych predyspozycji internetu, m.in. umiejętności do odpowiadania 
niemal na wszystkie ludzkie potrzeby, zarówno na te prywatne, jak  

i zawodowe, w sposób dla nas najatrakcyjniejszy: szybko, łatwo, za darmo  

i bez wysiłku, stał się on już nie tyle użyteczną, co wręcz niezbędną do życia 
technologią. Internet stał się platformą wykorzystywaną zarówno do nauki, 

pracy czy komunikacji. Sprawdził się również podczas załatwiania 

urzędowych spraw, szukania informacji i sposobów na rozrywkę – ludzie 

zaczęli spędzać w nim coraz więcej czasu i wykorzystywać go do coraz  
to nowszych aktywności. W ten sposób współczesne społeczeństwo 

wkroczyło, jak to określa Didier Lombard, były dyrektor generalny France 

Telecom, w erę always on, czyli Internetu zawsze aktywnego i dostępnego,  
w którym świat sieci stapia się ze światem ludzi7.  

                                                             
4 Lombard D., Globalna Wioska Cyfrowa. Drugie życie sieci, MT Biznes, Warszawa 

2009, s. 65. 
5 Orliński W., Internet. Czas się bać, Wydawnictwo Agora SA, Warszawa 2013,  

s. 41. 
6 Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem  

i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, s. 74. 
7 Lombard D., Globalna Wioska…, ss. 94-96. 
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Na przywiązanie społeczeństwa do Internetu dodatkowo wpłynęły: 

postępująca konwergencja mediów, digitalizacja i cyfryzacja urządzeń. 
Przyczynił się do tego również szerokopasmowy dostęp do sieci, który 

dodatkowo wzmógł rozwój konsumpcji cyfrowych treści i usług wśród 

użytkowników. Konwergencja sieci z nowymi mobilnymi urządzeniami 
technologicznymi codziennego użytku typu telefony komórkowe, tablety  

i laptopy oraz wbudowane w nie aparaty fotograficzne tylko przysłużyły się  

do rozprzestrzenienia filozofii always on – ludzie mogli korzystać z internetu 
już nie tylko w domu. 

Zachodzące w społeczeństwie zmiany kulturowe doprowadziły  

do większej otwartości jednostek i zacierania się granicy prywatności. W ten 

sposób nowe media zaczęły kształtować nowy styl życia, w którym 
użytkownicy sieci zaczęli odsłaniać w internecie swoją tożsamość, swoje 

zainteresowania i preferencje znacznie bardziej niż w realnym życiu8.  

W ciągu kilku lat staliśmy się społeczeństwem otwartym, które pozwala 
wiedzieć o sobie przerażająco dużo i to bez potrzeby zadawania pytań. 

Wraz z upowszechnieniem się smartfonów z wbudowanymi aparatami 

fotograficznymi doszło do sytuacji, w której ludzie coraz częściej skrupulatnie 
dokumentują na jakimś portalu społecznościowym każdą czynność 

podejmowaną w swoim życiu. Nastał czas obrazu, ekshibicjonizmu i selfie, 

który w centrum uwagi stawia jednostkę i jej „atrakcyjne” życie. Tego typu 

zachowania jednak nie dziwią Jill Walker Rettberg, profesor kultury cyfrowej. 
Tłumaczy, że od wieków ludzie chętnie pisali pamiętniki, opisywali swoje 

przygody i dbali o swoje wspomnienia. Niegdyś pozowali malarzom  

do portretów, chętnie rysowali swoje wizerunki lub rzeźbili swoje podobizny9. 
Chcieli przy tym, by obraz ten oddawał jak najlepszą wersję ich samych, 

nawet jeśli był daleki od rzeczywistości. Nie chodziło tylko o pokazanie,  

kim jesteśmy i co robimy, ale również o utrwalenie i przekazanie przy tej 

okazji kolejnym pokoleniom ważnych dla nas momentów naszego życia. 
Francuski filozof i epistemolog Georges Gusdorf pisał, że: „Pierwszy 

człowiek, który przystąpił do przedstawienia się i napisania swojego 

nazwiska, zainaugurował nowy styl ludzkiej obecności na świecie”10. Teraz 
styl ten przekłada się na zaznaczanie swojej obecności w społecznym świecie 

cyfrowym. 

                                                             
8 Laskowski P., Żyć z siecią w tle, w: Sokołowski M. (red.), Nowe Media i wyzwania 

współczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 124. 
9 Rettberg J. W., Seeing Ourselves Through Technology. How We Use Selfies, Blogs 

and Wearable Devices to See and Shape Ourselves, Palgrave Macmillan, New York 

2014, s. 2. 
10 Tamże, s. 4. Tekst oryginalny: „The very first man who set out to speak and write 

his name inaugurated a new mode of human presence in the world”. 
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Dziś często nie wystarczy jednak być; życie nierzadko przybiera  

na wartości dopiero, gdy możemy się pochwalić w sieci tym, co robimy  
w rzeczywistości – badania pokazują, że to właśnie wtedy możemy odczuć 

społeczny szacunek, uznanie, poczuć przynależność do grupy, pokazać,  

że dobrze nam się wiedzie. Dowartościowanie i poziom szczęśliwości wzrasta 
wprost proporcjonalnie do zwiększającej się liczby polubień, serduszek, 

pozytywnych i budujących komentarzy oraz innych form wyrażania przez 

użytkowników swojej akceptacji dla zamieszczanych przez nas treści  
na portalach społecznościowych11. Poprzez dzielenie się z innymi swoimi 

przemyśleniami czy prywatnymi wydarzeniami, internauci (określenie  

to zdaje się być dziś już niezwykle przestarzałe; internauta to ktoś, kto robi 

coś w internecie, a przecież działalność ta ma ogromny wpływ  
na rzeczywistość) czują się bardziej zaangażowani w życie społeczności12. 

Jeremy Rifkin, amerykański politolog i ekonomista, uaktualnia nawet w tym 

kontekście słynne słowa Kartezjusza „myślę, więc jestem” i zmienia  
je na „jestem w sieci, więc istnieję”13. W czasach popularności Facebooka 

idealnie oddają one popularne w obecnej kulturze slogany „nie ma cię  

na Facebooku – nie istniejesz”. 
Nowe media umożliwiły więc zaznaczenie swojej obecności  

w społeczeństwie zarówno w tym rzeczywistym, jak i wirtualnym. Pozwoliły 

także na długotrwałe i – co najważniejsze – wizualne utrwalanie wspomnień 

nie tylko w ludzkiej pamięci, która bywa zawodna, ale również na dłużej  
– w sieci. Nowe technologie pozwoliły dzielić się ważnymi dla nas treściami 

z innymi, przez co możemy czuć się ważną częścią społeczności. Aktywnie 

uczestnicząc w życiu wirtualnej społeczności, możemy zyskać jej aprobatę,  
a nawet miano lidera opinii, jeśli komentujemy w sieci publicznie bieżącą 

rzeczywistość, a nie skupiamy się jedynie na prezentacji własnego wizerunku.  

Jakkolwiek nie przebiegałaby nasza aktywność w sieci, kluczową  

w każdym przypadku jest działalność polegająca na „dzieleniu się”. Manuel 
Castells wychodzi z założenia, że „w naszym społeczeństwie przekaz 

komunikacji nie bazuje na dzieleniu się kulturą, ale na kulturze dzielenia”14. 

Nie mamy wcale obowiązku upubliczniania swojego życia w cyfrowej sferze, 

                                                             
11 Kliszczak M., Jakie treści internauci udostępniają najczęściej i dlaczego?: 

www.eactive.pl/aktualnosci/jakie-tresci-internauci-udostepniaja-najczesciej-i-

dlaczego (20.07.2016). 
12 Rettberg J. W., Seeing Ourselves…, s. 13.  
13 Rifkin J., Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą 

chwilę życia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 222. 
14  Kennedy J., Rhetorics of Sharing: Data, Imagination and Desires, w: Lovink G., 

Rasch M. (red.), Unlike Us Reader, Social Media Monopolies and Their Alternatives, 

Institute of Network Cultures, Amsterdam 2013, s.129. 
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ale to właśnie udostępnianie i uwspólnianie wszystkich informacji jest istotą 

sieciowego społeczeństwa15. Postępowanie w ten sposób, chęć dzielenia się 
informacją, spostrzeżeniami, jest po części warunkiem istnienia dzisiejszych 

sieci i stanowi właśnie podstawę funkcjonowania obecnego społeczeństwa. 

 

Prywatność w czasach nowych mediów 

 

Wszystkie informacje, które tak chętnie dziś udostępniamy, niegdyś 
stanowiły o naszej prywatności. W dzisiejszej kulturze otwartości doszło 

do powszechnego upublicznienia prywatnej sfery życia i to bez zastanawiania 

się, do jakiej grupy odbiorców mogą trafić udostępnianie przez nas osobiste 

treści. Coraz częściej publikujemy prywatne zdjęcia z oznaczeniem z imienia 
i nazwiska znajdujących się na nich osób, zdradzamy polityczne poglądy  

i miejsca naszego pobytu. Wymieniamy opinie na temat odwiedzonych 

miejsc, chętniej dzielimy się naszymi przeżyciami i przemyśleniami16.  
Nie myśląc o konsekwencjach tych działań, pozostawiamy trwały ślad naszej 

aktywności w cyfrowym świecie oraz pozwalamy bliżej nieokreślonej publice 

przyglądać się naszym działaniom.  
W rzeczywistości, na miejskiej tablicy ogłoszeń, do której każdy 

przechodzień miałby dostęp, nie bylibyśmy skłonni wywieszać masowo 

swoich podpisanych z imienia i nazwiska zdjęć wraz z numerem telefonu, 

adresem i historią swojego życia. Zapewne spostrzeżono by to jako anons 
matrymonialny, a przecież na portalu społecznościowym zupełnie inaczej 

odbiera się te same informacje – kultura dzielenia się społeczeństwa sieci 

odbywać się może na tych zasadach jedynie w przestrzeni Internetu  
i to w ramach jej struktury została rozpropagowana. W świecie opanowanym 

przez nowe media i budowanym przez kulturę udostępniania informacji 

mamy więc do czynienia z dezaktualizacją pojęcia „prywatności”, które nie 

odpowiada już warunkom panującym w cyfrowym świecie. 
Prywatność jest rodzajem wolności. W aspekcie nowomedialnym 

wolność można scharakteryzować za J. van Dijkiem jako swobodę 

dokonywania wyborów i możliwości korzystania z ICT (ang. Information  
and Communication Technologies)17. Badacz przytacza także definicję 

prywatności B. Moore’a, który określa ją jako „potrzebę wykonywania 

niektórych intymnych czynności w odosobnieniu, spędzania pewnej ilości 

                                                             
15 Kaznowski D., Definicja prywatności: www.networkeddigital.com/2013/06/15/ 

definicja-prywatnosci (15.06.2016). 
16 Bendyk E., Szukam, więc jestem, w: Halavais A., Wyszukiwarki internetowe  

a społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 8. 
17 Van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 160. 
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czasu z dala od innych ludzi i braku obowiązku dzielenia się niektórymi 

poglądami i zachowaniami z grupą lub wspólnotą”18. Ze względu na specyfikę 
sieci nigdy nie jesteśmy w niej jednak „z dala od innych ludzi”. Istnienie 

społeczeństwa sieci zakłada właśnie obecność wielu podmiotów, z którymi 

możemy wchodzić w interakcje i dzielić się informacjami. W jego strukturze 
niewiele jest miejsca na prywatność, bo to właśnie jej brak pozwala 

realizować założenia sieci Web 2.0. Nawet jeśli dzielimy się „niektórymi 

poglądami i zachowaniami” jedynie z wybraną „grupą lub wspólnotą”,  
to nasza prywatność i tak może zniknąć wraz ze skradzionym telefonem  

i przejętym hasłem do profilu społecznościowego czy skrzynki pocztowej. 

Definicja prywatności w czasach nowych mediów wymaga 

aktualizacji; prywatność to cena, jaką przyszło nam zapłacić za możliwość 
korzystania z narzędzi, które daje nam często „za darmo” Internet. Za tymi 

narzędziami stoi kilka największych korporacji z sektora IT i ICT, 

najczęściej: Google, Facebook, Apple, Microsoft. Tam, gdzie korzystamy  
z usług tych gigantów, nie ma mowy o prywatności; tu zawsze towarzyszy 

nam „trzecia osoba”, nawet jeśli nie jest to człowiek a maszyna, która 

skrupulatnie monitoruje nasze zachowanie i naszą aktywność głównie  
w celach marketingowych. Wolność wyboru, z kim chcemy dzielić się 

poufnymi informacjami, o której pisze van Dijk, w obliczu machiny 

korporacyjnej przestaje istnieć – udostępnienie firmom tych danych jest 

warunkiem koniecznym do korzystania z ich narzędzi. Informacja prywatna  
to dla nich cenna informacja, która rozpatrywana przede wszystkim  

w aspekcie komercyjnym – bo taki jest cel działania cyberkorporacji, może 

pomóc podjąć im wiele korzystnych finansowych decyzji, nawet jeśli 
przetwarzane informacje dotyczą tak wrażliwych danych jak poglądy 

polityczne czy problemy zdrowotne.  

 

Prywatność w ujęciu komercyjnym  
 

Sieciowym korporacjom udało się podporządkować społeczny model 

otwartości, który powyżej opisałam. Same kreują jego kolejne trendy oraz 
dodatkowo propagują kulturę dzielenia, która stała się ich podstawowym 

modelem biznesowym, jako coś niezwykle atrakcyjnego i idealistycznego. 

Wykorzystują w tym celu przede wszystkim ludzkie potrzeby dzielenia się 
przeżyciami ze swoimi przyjaciółmi, bycia częścią większej społeczności  

czy chęć uzyskania społecznej akceptacji i uznania.  

„Kiedy zaczynaliśmy z Facebookiem, zbudowaliśmy go na podstawie 

kilku prostych pomysłów” – pisze na swoim blogu Mark Zuckerberg, 
założyciel i szef Facebooka. „Ludzie chcą dzielić się i być w kontakcie  
                                                             
18 Tamże. 
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ze swoimi przyjaciółmi i ludźmi dookoła nich. Kiedy masz kontrolę nad tym, 

co udostępniasz, chcesz udostępniać więcej. Kiedy udostępniasz więcej, świat 
staje się bardziej otwarty i połączony”19. Mając świadomość zależności,  

o których mówi twórca Facebooka, korporacje wykorzystują tę otwartość 

właśnie kosztem prywatności we własnych biznesowych celach. Prywatność, 
niegdyś będąca wyznacznikiem wolności, stała się w obecnych czasach 

jedynie infiltrowanym narzędziem – w biznesie do zarabiania pieniędzy;  

a w polityce choćby do pilnowania społecznego porządku.  
Obecnie nie mówi się o ochronie prywatności, lecz o ochronie danych 

osobowych; wprowadzenie pojęcia danych osobowych zawęziło znacznie idę 

prywatności w internecie20. W rozumieniu Ustawy o ochronie danych 

osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, „której tożsamość 

można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie 

się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników 
określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, 

kulturowe lub społeczne”21. Zapewnienie bezpieczeństwa tych danych  

w systemach teleinformatycznych opiera się na wszelkich działaniach 
prewencyjnych; a więc na zabezpieczaniu przed czymś złym, niekorzystnym, 

niebezpiecznym. Zgodnie z interpretacją Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych (organu do spraw ochrony danych osobowych w Polsce) 

są to działania zapewniające pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z przepisami prawa. Powinny być one więc wykorzystywane tylko  

w określonym celu, jak również zabezpieczone przez nieuprawnionymi 

zmianami, ujawnieniem nieupoważnionym osobom, zniszczeniem, utratą  
czy uszkodzeniem22. 

 Pomimo ochrony naszych danych nie tylko na gruncie prawa 

polskiego, ale przede wszystkim także europejskiego (np. niedawno przyjęte, 
mocno ograniczające dotychczasowe możliwości przetwarzania danych 

osobowych przez firmy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tak potężne 

korporacje jak Facebook i Google mogą infiltrować i analizować nasze 

                                                             
19 Kennedy J., Rhetorics of Sharing: Data..., s. 130. 
20 Van Dijk J., Społeczne aspekty…, s. 162. 
21 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: www.isip.sejm. 

 gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883 (24.04.2016). 
22 ABC Bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów 

informatycznych:www.edugiodo.giodo.gov.pl/mod/resource/view.php?id=39 

(19.07.2016). 
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prywatne informacje. W ten sposób giganty ery informacyjnej łamią nasze 

konstytucyjne prawa do prywatności, wolności słowa, wyboru czy tajemnicy 
korespondencji. Jak to możliwe? 

 Po pierwsze wynika to przede wszystkim z udzielania zgody 
korporacjom na śledzenie naszej aktywności zarówno przez urządzenia 

mobilne, jak i komputery. Akceptacja regulaminu oraz polityk prywatności 

przed założeniem konta na ich platformach czy podczas korzystania z usług 

niewymagających logowania oznacza zgodę na zbieranie plików cookie, 
analizowanie zdjęć i wiadomości, śledzenie lokalizacji, odczytywanie 

długości rozmów telefonicznych i rozpoznawanie rozmówców. To również 

zgoda na identyfikację urządzeń, za pomocą których korzystamy z ich usług, 
od czasu do czasu także na podsłuchiwanie czy bycie przedmiotem badań 

naukowych, co nierzadko oznacza manipulację naszymi komunikatami23.  

To tylko niektóre przykłady ingerencji w naszą prywatność. Zawiłe publikacje 

nie mówią o wszystkich sposobach wykorzystania naszych danych, 
zasłaniając się często tajemnicą firmy24. 

Spora część użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że „darmowe” 
korzystanie z usług umożliwia korporacji dostęp do ich prywatnych 

informacji i pozwala na ich wykorzystanie, gdyż nie czytają polityk 

prywatności, a często nawet nie wiedzą, czym one są25. Oficjalnie analiza 

naszych danych, preferencji czy analiza behawioralna ma służyć „jedynie” 
ulepszaniu usług korporacji, by lepiej trafiać w gusta swoich odbiorców, 

personalizować przekazy oraz skutecznie targetować reklamy. Aby móc 

korzystać z nowych mediów i dobrodziejstw cyberkorporacji, użytkownicy 
pozwalają więc często nieświadomie śledzić swoją aktywność w internecie – 

w końcu kosztem ma być tylko oglądanie nic nieznaczących, sprofilowanych 

reklam. Reklamy te nie mogą być jednak aż tak nieistotne, skoro gwarantują 
korporacjom Google czy Facebookowi szczytowe miejsca na listach firm  

o największej kapitalizacji rynkowej na świecie26. Akceptując więc 

                                                             
23 D’Onfro J., Facebook Researcher Responds To Backlash Against 'Creepy' Mood 
Manipulation Study: www.businessinsider.com/adam-kramer-facebook-mood-manip 

ulation-2014-6?IR=T (16.05.2016). 
24 Więcej: www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy i www.pl-pl.facebook.com/ 

privacy/explanation. 
25Smith A., Half of online Americans don’t know what a privacy policy is: 

www.pewresearch.org/fact-tank/2014/12/04/half-of-americans-dont-know-what-a-

privacy-policy-is/ (12.05.2016). 
26 Global Top 100 Companies by market capitalisation 31 March 2015 update: 

www.pwc.com/gx/en/audit-services/capital-market/publications/assets/document/  

pwc-global-top-100-march-update.pdf (24.04.2016). W tym zestawieniu Google 

zajmuje drugie miejsce, a Facebook – siedemnaste. 
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regulaminy i polityki tych amerykańskich gigantów, wyrażamy zgodę,  

by uczestniczyć w ich potężnych komercyjnych przedsięwzięciach. 
Pozbawienie nas prywatności jest więc częścią ich biznesowego modelu, 

który w Stanach Zjednoczonych nie budzi większych kontrowersji. Wynika  

to przede wszystkim z antagonistycznego podejścia do problematyki ochrony 
danych osobowych w USA i państwach Unii Europejskiej zarówno  

w kontekście prawnym, jak i etycznym.  

W krajach UE ochrona danych uważana jest za jedno  
z podstawowych praw człowieka i podlega konstytucyjnej ochronie. W USA 

rozpatruje się ją bardziej w aspekcie komercyjnym27. Informacje osobowe 

mogą być dlatego wykorzystywane przez prywatne firmy, które, niezwiązane 
żadnymi przepisami prawa krajowego, działają w ramach swobód wolnego 

rynku i traktują dane użytkowników jak inne informacje handlowe28.  

W ten sposób przetwarzanie danych osobowych w zakresie omawianym w ich 

politykach prywatności oraz transparentność życia użytkowników sieci 
stanowić może dla amerykańskich firm po prostu element strategii 

marketingowej i zarobkowej. Wspierane przez swój rząd i handlowe prawo, 

mając też na to naszą zgodę, mogą więc prowadzić taką kontrowersyjną 
działalność i ingerować w naszą prywatność.  

 

Komercyjne zastosowanie prywatnych informacji 

  

 Google i Facebook zapewniają w swoich politykach prywatności, 
że powierzone im informacje nie zostaną wykorzystane w żaden nieuczciwy 

sposób – posłużą głównie do dostosowania reklam, wyników wyszukiwania  

i usług do naszych potrzeb; wszystko to, by umożliwić użytkownikom 
czerpanie korzyści z rozwiązań nowych technologii. Na dodatek za darmo. 

Oczywistym jest (a czego użytkownicy sieci często nie dostrzegają),  

że ani Facebook, ani Google nie istnieją pro publico bono. Choćby sam koszt 
utrzymania serwerów z milionami aktywnych użytkowników jest bardzo 

wysoki, a komputery wypełniające ogromne hale zużywają setki megawatów 

energii. Trzeba ciągle rozbudowywać ich pamięć i zwiększać moc 
obliczeniową. Do gromadzenia dużych zbiorów danych potrzebne 

są dodatkowo specjalne centra informatyczne i systemy zarządzania, o które 

należy odpowiednio dbać; muszą być na bieżąco aktualizowane i ciągle 
ulepszane. Wymagane jest również ciągłe tworzenie zapasowych kopii,  

                                                             
27 Gruchoła M., Ochrona użytkowników internetu w państwach Unii Europejskiej, 

Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 141. 
28 Kulesza J., Ius internet. Między prawem a etyką, Wydawnictwo Akademickie  

i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 41. 
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aby zapobiec utracie cennych danych29. Darmowość usług jest więc tylko 

pozornym chwytem marketingowym; gromadzą one dane, które poddane 
odpowiedniej analizie są spieniężane za możliwie najwyższą cenę.  

Najwartościowszym źródłem zysku cyberkorporacji stała się więc 
informacja. To nie użytkownik jest ich klientem; jest on tak naprawdę 

produktem, a prawdziwym klientem są reklamujące się firmy – to kupując ich 

wytwory, pośrednio płacimy za korzystanie z usług korporacji. Treści przez 

nas udostępniane stanowią więc niezwykle wartościowy surowiec. 
Informacje, takie jak adresy mailowe, kody pocztowe, numery telefonów, 

fotografie, a także szczególnie cenne całe profile stają się dziś towarem. 

Zwłaszcza te dane, na których podstawie można długofalowo prognozować 
zachowania zarówno klientów, jak i użytkowników, mają dużą wartość 

pieniężną.  

Wszystko, co udostępniamy w sieci, Facebook i Google potrafią tak 

zinterpretować, aby wyciągnąć jak najwięcej wniosków o biznesowym 
charakterze30. Dane przechowywane w cyfrowej postaci można łączyć, 

dzielić, wybierać i przeszukiwać stosownie do potrzeb. Wszystkie informacje, 

które przedostaną się do Internetu, są przechowywane i mogą być 
przetworzone, odnalezione i połączone z innymi w analizach zbiorczych lub 

indywidualnych31. W celu jak największych zysków cyberkorporacje będą 

analizować więc nasze poczynania w sieci, śledzić nasze kroki  
i przechowywać dotyczące nas dane. Im więcej ich na nasz temat zbiorą,  

tym wyraźniejsze będą posiadać nasze cyfrowe sylwetki, gdyż zaawansowane 

technologie gromadzące z różnych źródeł nasze szczegółowe dane są w stanie 

na ich podstawie opracować obszerne profile konkretnych użytkowników32. 
W ten sposób mogą stworzyć bazy danych, które pozwalają na zestawianie 

wybranych rekordów i cech. To generuje już możliwość uzyskiwania 

informacji nie tylko na temat jednostki, ale także całych zbiorowości.  
Łączenie różnych typów danych przez rozwinięte technologie 

informacyjne stanowi poważne zagrożenie dla prywatności, którego 

użytkownicy w kulturze otwartego społeczeństwa nie dostrzegają. Pogłębiają 
więc proces zanikania tej wolności w sieci w imię otwartości i chęci dzielenia 

się swoimi przeżyciami, a w konsekwencji umożliwiają cyberkorporacjom 

umacnianie swojego modelu biznesowego. Upubliczniając dotąd tak prywatne 

informacje jak: najbliższe znajomości, miejsca zamieszkania i spędzenia 

                                                             
29 Kurz C., Rieger F., Pożeracze danych. O zawłaszczaniu naszych danych i o tym, 

 jak odzyskać nad nimi kontrolę, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, 

Warszawa 2006, s. 16. 
30 Tamże, s. 66. 
31 Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje…, s. 195. 
32 Kulesza J., Ius internet. Między…, s. 88. 
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wakacji, ulubione filmy, książki, miejsca spotkań, produkty, marki, przebieg 

kariery zawodowej, pozwalamy firmom z branży ICT w trafny sposób 
przewidywać nasze zachowania, a w przyszłości nawet nimi manipulować. 

Algorytmy błyskawicznie mogą zaszeregować nas do grup, z którymi mamy 

coś wspólnego: płeć, wiek, pochodzenie, fragment życiorysu, zakupowe 
preferencje. Na podstawie zebranych i przetworzonych na nasz temat 

informacji matematyczne wzory z dużym prawdopodobieństwem wyliczą,  

ile wolnego czasu pozostanie nam na działalność polityczną, jakie są nasze 
wyborcze preferencje, jaki zakup planujemy, dokąd chcemy wyjechać33. 

Wskażą przy tym także, która gwiazda muzyki czy jaki polityk cieszy się 

największą popularnością34. Cyberkorporacje mogą również podać, jakie są 

nasze opinie na temat innych osób czy firm, a nawet zbadać środowisko 
społeczne, z którym współżyjemy na podstawie choćby długości naszych 

rozmów oraz pór i miejsc, w jakich są one prowadzone35. Dla których 

sztabów wyborczych, sieci sklepów, biur podróży czy firm 
ubezpieczeniowych informacje, które są w stanie przedstawić Google  

i Facebook nie byłyby wartościowe?  

Przed komputeryzacją i cyfryzacją życia społecznego tak dokładne 
profilowanie klientów pod względem preferencji zakupowych nie było 

możliwe. W dobie nowych mediów, w której ludzie nieświadomie pozbywają 

się własnej prywatności i wspierają w ten sposób model zarobkowy korporacji 

bez jakichkolwiek korzyści majątkowych z tego tytułu, algorytmy potrafią 
odtworzyć ich bardziej lub mniej zgodne z prawdą wirtualne sylwetki  

ze wszystkimi ich upodobaniami, słabościami czy nerwicami. O tak dokładnie 

sprofilowanych klientach przedsiębiorstwa czasów przemysłu mogły tylko 
pomarzyć – dopiero powstanie internetu pozwoliło na tak dokładną 

eksplorację naszego życia i podporządkowanie go rynkowym regułom. 

Kosztem tej zmiany w imię komercyjnych pobudek jest m.in. właśnie nasza 

prywatność. 
 

Podsumowanie  

 
Infiltracja największych internetowych przedsiębiorstw obejmuje 

prywatną korespondencję i towarzyszy nam podczas wyszukiwania 

informacji. Potęga ich modelu biznesowego oraz postrzeganie prywatnych 
danych w kontekście komercyjnym pozwala im analizować zachowania 

użytkowników sieci już nie tylko pod kątem preferencji zakupowych,  

                                                             
33 Kurz C., Rieger F., Pożeracze danych. O zawłaszczaniu…, ss. 180-181. 
34 Battelle J., Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową 

rewolucję, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 15. 
35 Kurz C., Rieger F., Pożeracze danych. O zawłaszczaniu…, s. 144. 
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ale także behawioralnym. Dokumentowanie swojego życia w Internecie,  

a tym samym świadoma rezygnacja z prywatności dodatkowo sprzyja 
interesom przedsiębiorców, czego wielu użytkowników ich narzędzi  

nie dostrzega.  

Korzystając z możliwości cyfrowego świata, ludzie chcieli jedynie 
być bliżej siebie, dzielić się swoimi radościami, smutkami i spostrzeżeniami  

z innymi. Cyberkorporacje wykorzystały te ludzkie potrzeby do realizacji 

własnych celów. Oferując z pozoru darmowe narzędzia do komunikacji  
i wyszukiwania informacji, tak niezbędne w poruszaniu się po sieci  

i funkcjonowaniu w niej, zgromadziły miliony użytkowników, a następnie 

śledząc i analizując ich aktywność, nadały im identyfikatory, na podstawie 

których wiedzą, kim jesteśmy, co nas interesuje i charakteryzuje oraz przede 
wszystkim, jaka jest nasza siła nabywcza. Pomysłów na komercyjne 

wykorzystanie tych informacji jest wiele. Wiedząc, o czym myślą i mówią 

ludzie na całym świecie, cybergiganty mogą otworzyć idealnie dopasowane 
do potrzeb klientów księgarnie, biura podróży, rozwijać centrum badania 

ludzkich zachowań. Dzięki temu szybko mogą odpowiadać na potrzeby 

społeczeństw, ulepszać nowe technologie i kreować nowe. Informacja, która 
stała się najcenniejszym towarem XXI wieku, stała się też niszczącą bronią 

dla ludzkiej prywatności – jej obecność przeszkadzała interesom 

cyberkorporacji. Wraz z nowymi trendami społeczeństwa otwartego, nowymi 

technologiami i oferowanymi przez przedsiębiorstwa branży ICT usługami, 
którym pozwalamy (często nie mając też innego wyboru) na śledzenie naszej 

aktywności w sieci, by móc korzystać z ich usług za darmo, zanika jedna  

z podstawowych naszych wolności, jaką niegdyś była nasza prywatność. 
Trwając w tym systemie bez świadomości jego funkcjonowania, poniekąd 

sami przykładamy się do swojego zniewolenia dla potrzeb komercyjnych 

gigantów nowomedialnych. Bez poważnych zmian zarówno na gruncie 

prawnym, jak i światopoglądowym społeczeństwa otwartego, nie uda nam się 
od tego procesu uwolnić.  
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Abstract 
The target text on the philosophy of human education in the contemporary 

postmodern society. The original ancient idea of epimelei in the context of 

responsibility and life force, referenced to the educational process and the human 

environment. Education as an opportunity to open one's life to the sense of good – 

aghaton – in the postmodern age. 
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Streszczenie 
Tekst docelowy na temat filozofii edukacji człowieka we współczesnym społeczeństwie 

postmodernistycznym. Oryginalny pomysł starożytnych – idea epimelei – w kontekście 

odpowiedzialności i mocy życia, z przeniesieniem do procesu edukacji, w nawiązaniu 

do środowiska człowieka. Edukacja jako opcje otwarcia życia na sens dobra – 

aghatonu – w epoce postmodernistycznej.  

Słowa kluczowe: edukacja, paideia, ontologia edukacji, odpowiedzialność, 

autentyczność, schóle, postmodernizm  

 

 

Abstrakt 

Text cílí do tématiky filosofie výchovy a vzdělávání člověka v současné postmoderní 
společnosti. Původní antická myšlenka epimelei v kontextu odpovědnost a nároku 

výkonu života, s přenesením do výchovného procesu, v návaznosti na životní pohyb 

člověka. Vzdělání jako otevírání možnosti vykonat život ve smyslu dobra – aghatonu – 

v postmoderní době. 

Klíčová slova: Edukace, paideia, ontologie výchovy, odpovědnost, autenticita, schóle, 

postmoderna 
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„Teprve ve výchově, ve skutečném vzájemném proniknutí myslí 

přichází duch ke svému sebevědomí, proto je výchova vlastní  

završení světového procesu, je to kosmický proces.” 

(Palouš, R. Kolokviální přednáška, PedF UK Praha, 2008) 

 
 

Úvod do textu 

 
Hlavním úkolem výchovy dle Jana Patočky je ozřejmení, že člověk  

je zrozen proto, aby o svojí duši pečoval a tím současně pečoval  i o duši 

ostatních, s kterými existuje ve společenství světa. Vzdělávání v současnosti 

je metodologicky řízeným procesem, s cílem předat vědomosti, dovednosti  
a návyky, vše uskutečňující se v komplexnosti socializace člověka. Ontologie 

výchovy, mimo již míněné, si klade za cíl otevírání skrytých horizontů, čímž 

se obohatí prožívaný a sdílený svět a zároveň dochází k otevírání dalších 
horizontů, které ve společenství evropském, svěřujícím do světověku, jsou 

cestou k akceptaci jinosti (alteritas). Péče o společný prostor v Evropě, ale  

i o celou planetu Zemi, se děje výchovou. V samotné podstatě pedagogického 
procesu se jedná o předání kompetence k maximální možnosti realizace 

životního pohybu v originalitě. Pedagogická evropská tradice vyrůstá  

z kořenů antické Epimelei, což není výroba či tvorba, ale péče v pravém slova 

smyslu ontologickém. Výchozí pro předložený text je objasnění ontologie 
jako myšlení bytí a výchovy jako učení, vedoucí k možnosti realizovat Aréte  

v životě vychovávaného i vychovatele. Důležitost výchovy v současném 

trendu školského systému není v textu zpochybňována. Výchova ve světě 
určeném technikou znamená naplnit založené v metodologickém nároku 

„clare et distincte“1, ale také v původní antické Padeia v kontextu 

Heideggerova, Finkova, Patočkova a Paloušova odkazu. 

Text je psán fenomenologickým způsobem a jazykem, který je vedený 
v následnosti textů především Edmunda Husserla a Martina Heideggera.  

Filosofická linie je namířena na ontologicky pojatou výchovu, na péči o duši, 

na péči o celek. 
 

„… ve vzdělání a ve spravedlnosti je celé štěstí“ – Platón v „Gorgiovi“ 
 

Člověk, existující jako bytost jednotná, sociální, je v současné 

postmoderní době nárokován kolektivním fenoménem individuálního Já, však 

stále v nároku původní antické jednoty ve smyslu jedinec-společnost (Polis) – 

celek světa. Každý člověk je součástí celku světa, je originálním 

                                                             
1 Karteziánský metodologický požadavek, vše měřitelné, uchopitelné, vědou 

uznatelné. 
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„mikrovesmírem“ v nároku vztahovosti s druhými. Člověk, jako součást 

celku, přichází svým zrozením na svět (přirozující se) s vyšším účelem, který 
je realizován existencí (ex-sistencí v původní myšlence M. Heideggera: 

vyvstávání), jako vystoupením ve společenství světa. Jedním z vyšších účelů  

a životních cílů člověka ve smyslu tohoto jedinečného poslání je epimeleia – 
péče o duši, která uskutečňovaná výchovou. Slovo „výchova“ vystihuje určité 

záměrné působení jednoho člověka na druhého, s jasným a předem určeným 

cílem přivádět – otevírat cestu k pravé lidské podobě v možnosti plné šíře 
životního pohybu v konkrétnosti individuality člověka. Lidskou podobou se 

míní otevřenost člověka ke svobodě s možností autenticity (autenticus – sám, 

vlastní, svůj) a originality, která je realizována samotným životem.  

Člověk, ve své originalitě, existující svým zrozením v časoprostoru 
žití (v určitém místě a na určitou dobu) si právě díky logu (v této souvislosti 

míněna řeč) uvědomuje bytostnou vymezenost a tím je i určitým způsobem 

privilegovaný v řádu světa. Ve svém žití je předurčen k hledání smyslu  
a poslání v bytostně daném životním rozvrhu. Podle některých autorů je však 

nedokonalou bytostí, s předurčeností k výchově, jako možné cestě 

k osmyslnění svého života.  
Dle F. Nietzscheho je člověk anthropos panton metron – mírou všech 

věcí. Tuto myšlenku však dále filosof rozvádí vysvětlením, že člověk je 

„zvíře, které může díky řeči slibovat“, anebo „zvíře, které se dokáže smát“ či 

„provaz, natažený mezi zvířetem a nadčlověkem“. Člověk však má otevřenost 
k práci – homo faber, dle Bergsona se umí smát, je existencí v paradoxu – 

Kierkegaard a dle Leibnizce je zrcadlem vesmíru. Dle J. A. Komenského je 

však také vznešenou bytostí, která v sobě nosí vlastnosti samotného Boha, je 
Božím spolupracovníkem. Na cestě sám k sobě, ve věčném hledání a nalézání, 

ve věčném doufání a zoufání, ve věčné starosti, realizuje svůj život 

v každodennosti. V tomto smyslu je člověk bytost, nacházející se v nároku 

výchovy (žák) a vychovávaní (pedagog) – homo educans a homo educandus. 
Rozením se člověk vynořuje z prazákladu univerza do ex-sistence 

(vystoupení) a stává se individuem. Po celou dobu svého žití od zrození 

k horizontu – telosu je vystaven nároku pohybu individuace (dle Platóna „to 
heauto kinoun“ – vlastní pohyb), je v nároku autentičnosti, volí mezi 

možnostmi a odpovídá na přicházející výzvy vhodným, dobrým způsobem. 

Tím se individuální duše „edukovaných – vychovávaných“ stává nejen 
součástí společnosti, ale celého vesmíru ve smyslu celku světa.  

Základem výchovy je stupňování existence, což je spojeno se starostí  

o svět. V samé podstatě je výchova realizace péče a starosti o konkrétního 

člověka, tím o společnost a také o celý svět. Právě tímto naplněním výchova 
jako celoživotní proces pečuje o člověka, ale také o polis (obec) a celek světa. 

Člověk výchovně „neopečovávaný“ se odevzdává bezmeznu (apeironu)  
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a poživačnosti, což je komplikující ve vystupování do světa v každodennosti 

ve smyslu naplnění nároku opravdovosti – autentičnosti nejen pro něj 
samotného, ale také pro společnost a celek. Naopak duše – psyché, která je 

postavena do PAIDEIA, se připravuje na obrat směrem vzhůru (Platónův 

jeskynní mýtus). 
Ontologickou podstatou současného eónu postmoderní doby je vůle  

k moci. Přeměna člověka na karteziánské jsoucno otevírá propast, na jejímž 

dně je k nalezení jen opuštěnost a cizota. Neviditelný fenomén „das Gestell“ 
(povelovost) a „die Machenschaft“ (všezařiditelnost) člověka zatěžuje, 

svazuje, a ukovává více a více do nemožnosti životního pohybu a pouhého 

začátkování, které vysiluje. Setkání s počátkem není subjekt-objektové 

vztahování, člověk v počátkování počíná počátek a tím se „rodí vždy znovu“. 
Nekarteziánský rozvrh času otevírá cestu k pochopení nutnosti pravdy jako 

neskrytosti, počátku, spáry, celku a pozadí, zakrývání a odkrývání, významu 

řeči, slov, ale též říkání mlčením. Myšlení, nejen o člověku, „jen počítáním“ 
nepostačuje. Popisné aproximace číselného charakteru jsou chudostí dneška. 

Vědecké myšlení „more geometrico“ je nezpochybnitelné, v pedagogickém 

procesu je však nutno dovysvětlit původní pozice ontologické a vybízet k 
porozumění, k naslouchání a přemýšlení.  

Ontologie výchovy otevírá cestu k rozumění, ale také zavazuje  

k promýšlení a tím k péči o duši svojí a zároveň i toho, o koho je řečí 

pečováno ve výchovném procesu. Chápání otázek, které mají své zavinutí v 
odpovědích a podnítit touhu jít v myšlení tímto směrem, je úkolem nelehkým, 

ba přímo vesmírným. Proto Radim Palouš ve svých textech a přednáškách 

zdůrazňoval, že výchova je procesem kosmickým. Současná škola evropské 
tradice, vyrůstající na kořenech hebrejsko-židovských, antických a 

obrozeneckých, zahrnuje do učiva celý svět, ale pouze jako možnost k udržení 

„své existence, svého světa“. Zvídavost, touha po vědění v pravém slova 

smyslu v původním významu paideia se proměnila na užitečnost, na 
universální subjektivitu, která člověku však neumožňuje zcela vystoupit do 

skutečnosti, která se děje podobným, ne však stejným způsobem.  

Existence člověka je realizace jedinečným a neopakovatelným 
způsobem uskutečňovat životní pohyb, vždy s určitým rizikem ex-sistujícího  

v nezajištěnosti. Výchova cílí k možnosti otevřít vychovávanému „praxis“  

v původním aristotelském významu – s cílem dobra (agathonu). „Paideia jako 
pohyb uvnitř člověka, obrat, metamorfóza lidství, kterou vyjadřuje platonský 

termín metanoia – obrácení, procitnutí duše“ (Pelcová 2001, s. 29) udržuje 

lidskou bytost v kontaktu s pravdou, i a právě s odkazem a reflexí na aktuální 

význam. 
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Paideia jako možnost pohybu duše 

 
Paideia – výchova, dle Platóna je výchovou duše. Dle Palouše (2010, 

s. 38): „Člověk, rodící se na práh platónské jeskyně se právě tímto pohybem 

zanořuje do temnoty nebo vynořuje do otevřenosti“. Nárok na „rodícího se“ je 
veliký, prostor i činy jsou ozřejmující, odpovědnost za činění i nečinění je 

zavazující. Celá situace je však provázena absolutní nezajištěností  

a existenciální úzkostí, která nárokuje statečnost (antická deviza, dle Platóna 
thymos). Člověk je však spoluhercem v dramatu svět, je tvůrcem své situační 

danosti, do aktuálností je vržen, různé existenční možnosti se mu nabízejí a je 

vystaven nároku volby, což je spojeno s úzkostí z omylu v rozhodnutí. 

Nezajištěnost a obava z chybování je provázená existenciální úzkostí, 
která člověka provází po celý jeho životní pobyt. Nemožnost garance vychází 

z nezajištěnosti každé situace v žití člověka, což je velmi dobře vyjádřeno 

platónskou metaforou vozu, který je tažený dvěma koňmi, představující 
žádostivost – epithymii2 a odvahu – thymos3, kterou řídí rozumová složka 

duše – logistikon4. Je-li vozka slabý, koně si řídí vůz sami a duše se nemůže 

dostat do blízkosti nejvyšší ideje – k dobru, jež má podobu ohně. Člověk je 
neustále povoláván k přemýšlení nad smyslem svého života a v kontextu 

tohoto nároku je stále nárokován uvědomováním si pravé lidské podoby, což 

souvisí se schopností transcendence, schopnosti stále usilovat o povznesení se 

nad materiální svět jsoucen. Souvislost se seberealizací, sebeaktualizací a 
potřebou poznání je celkem jasná. Schopnost přesahu – transcendence, tvoří 

podstatu lidské existence, a výchova v tomto ohledu má nenahraditelné místo. 

Hlavním jejím úkolem, dle Jana Patočky (1996), je myšlenka zrození člověka 

                                                             
2 Epithymetikon (Επιθυμητικόν) = pudová část duše, Triebseele, směřuje hlavně  

k naplnění potřeby. Slovo Epithymia znamená duši zanícenou, čili instinkt, touhu  

a vášeň. Slovo Θυμός (thymos), jež je v základu slova epithymia, je často překládáno 

jako „duše“, či nálada, v řečtině souvisí s náhlými prudkými pohyby v přírodě, s 

pohybem vody při varu, poryvy větru, vulkanickými tlaky. 
3 Thymoeides (Θυμοειδές) = emocionální část duše, temperament, je základem vlivu, 
sebeprosazení, energizuje, dodává odvahu. V pojmu opět vidíme základ slova thymos 

= vášeň, hněv a eidia = zvláštní. Thymos tedy zde znamená připravenost prosadit své 

rozhodnutí, zvláštní hněv, hlavně hněv spravedlivý, tj. odvahu, ale také spravedlnost. 
4 Logistikon (Λογιστικόν) = rozumová část duše, Vernunftseele, orientace na důvod, 

racionalita.  

Platón dělí duši na tři části: logistikon, epitihymetikon, thymoeides, které jsou 

zjednodušeně označovány rozum, vůle a cit. Pojem označující rozum lze rozlišit na 1. 

nous (νους) = myšlení a 2. logistikon = spíše rozum racionální, přičemž odlišnost a 

harmonii obou pojmů lze přirovnat k charakteristice převažujících činností levé  

a pravé mozkové hemisféry.  

 



Helena Kalábová, Ontology education in the claim of postmodernism 

 

 
90 

za účelem péče o svojí duši a tím i o duši ostatních, aby svojí apriorní 

nedokončenost dokonal. Cílem je duše opečovaná, s možností pohybu 
v originalitě,  

v autentičnosti, v patřičné výšce a nadhledu. Žít z vlastního pramene je 

jedinou svobodou, které může člověk dosáhnout. Patočka (1996) říká: „Idea je 
lidská svoboda, idea člověka je idea lidské svobody.“

 
Jedná se o vnitřní 

formování duše samotné, formování v něco jednotně pevného a v tomto 

smyslu jsoucího, právě proto, že se zabývá myšlením. A je to myšlení přesné, 
ohraničené,  

s hranami. Proto tímto duše dostává určitou podobu, nerozplizlá se. Úkolem 

pedagogiky 21. století je péče a celoživotní podněcování pohybu duše 

člověka, spojená s nefalšovanou radostí z poznání a s pravým věděním 
ve smyslu praxis5. Cílem je člověk, schopný ve smyslu epimelei6, zohlednit 

rozmanité  

a měnící se kontexty pozorovaných a zkoumaných jevů. Teprve tehdy, když se 
vzdělávání a vědění stane komplexností přípravy k životu, je možno hovořit o 

vyvádění duší svěřenců, je možno hovořit o výchově jako takové. Socializace 

člověka dostává nový úkol a cíl – vyvést vychovávaného na cestu, kde nebude 
v zajetí obrazů, kde se navrátí k bytostnému tázání, k hloubce a 

podpovrchnosti, umožní si odkrývání a vyvstávání podstatného a nalezne 

cestu k sobě samému v pravé bytostnosti. 

Dnešní postmoderní společnost je typická pluralitou hodnot  
a i v důsledku mnohopravd se člověku přirozený svět – jako jednota a v ní 

schovaný celek, jehož není jen bytostnou součástí, ale který je jím pojímán  

a přítomen, stále více a více vzdaluje. Opravdu etické chování v dnešku 
dostává nový rozměr – péče o eon! Je třeba poslouchat naléhavý příkaz 

pomoci všemu živému, jemuž člověk může prospět, a přímo se hrozí mu 

uškodit. Tázání se na hodnotu toho či onoho života, nebo i na to, zdali je 

schopen ještě vůbec něco pociťovat, vnímat, je zdánlivě samozřejmostí, ale 
velmi složité k naplnění. Jedině tak je možno být ve světě přirozeném, kde 

člověk prožívá souznění s existencí, s bytím samým. Dle Hogenové (2008, s. 

134): „Tato propojenost v jednoduchosti není nic jiného než pocit hlubokého 
štěstí, jež se nám občas v životě přihodí.  

                                                             
5 Praxis neznamená jen pouhé zapojení do vazeb, nutných k udržení a zachování 

života, znamená – a to především – otevírání smyslu. 
6 Antická deviza, není systémem či souborem k předání informací, nejedná se o cíl 

instruovat duši k vnějškovému úmyslu. V tradici Sókrata a Platona je to výzva  

k sebereflexi a zkoumání s cílem jednotné duše, s možností žití „z vlastního 

pramene“, jedná se o vnitřní formování duše samotné, formování v celistvost,  

s cílem duše v podobě „krystalu s pevnými hranami“ a možností nadhledu v patřičné 

výši. 
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V takové chvíli je člověk v hluboké jednotě s celkem světa a jeho 

existence je účelná. Člověk má pocit, že je světem přijímán, akceptován, že je 
potřebný, že do něj patří, byť vždy není úspěšný, krásný, mladý a zdravý. 

Pedagogický proces je směřováním pohybu duše učitele k žákovi  

s cílem měnit směr pohybu jeho duše. K tomuto je třeba impuls, probuzení. 
Aby byla duše žáka probuzena, musí zde být vykonána činnost, které se říká 

zkoumání. Před tímto aktem je nutný sebezkoumající pohyb duše u učitele – 

který se neděje pouze hromaděním vědomostí do paměti. I pro učitele je 
přístupovou cestou epimeleia – v péče o duši.  

Vzdělávání tohoto typu je založeno na rozhovoru duše se sebou 

samotnou, impulsem k tomuto je učitel – pedagog, často však i zkušenost, 

nevypočitatelná náhoda (techné a týché). Nikdy to však nemůže být jen 
předání určité informace. Nárok hledačství v pravém slova smyslu musí být 

pedagogickým procesem naplněn. 

 

Závěr 

 

Cílem výchovy je připravit člověka na povolanost7 (dle Palouše je 
člověk svým zrozením povolán ke svému lidství) naplnit původní smysl 

zrození a vystoupení ve společenství světa. Teprve tehdy je naplněn původní 

smysl a cíl. Posláním učitele, mimo jiné, je naučit žáka naslouchat, nechat  

v ponechavosti8 přicházet dané možnosti života a odpovídat na ně  
v přiměřenosti. Učitelova autentičnost umožňuje mít u svých žáků úctu  

a respekt. Učení, jako autentický výkon jeho snažení v pravém slova smyslu 

edukačním, znamená přivést žáka nejen k poslušnosti, ale též k oslovitelnosti 
tajemstvím, které život v každodennosti přináší ve smyslu skrytosti darů. 

Probudit touhu žáka po vědění, ale také touhou po rozumění, což je  

v hermeneutickém významu dle Gadamera9 roz-umění10 žití, je naplněním 

životního umění pedagogické praxe. Cílem výchovy je však také povzbudit 
žáka k samočinnosti, k tomu, aby byl sám sebou, v autenticitě, aby se mu 

podařilo vybudovat vlastní originální život s uplatněním a naplněním své 

individuality. A aby byl schopen v maximální možné šíři svůj originální život 

                                                             
7 Dle Radima Palouše je člověk svým zrozením povolán vykonat životní výkon  

v autenticitě a maximální možné šíři životního pohybu po životní cestě. 
8 Ponechavost v tomto významu fenomenologickém znamená respektovat originalitu 

ve smyslu osobnostního naladění a unést neukončenost situací v lidském žití ve 

smyslu nezajištěnosti a nemožnosti garance. 
9 Hans-Georg Gadamer (1900-2002) nejvýznamnější představitel ůhermeneutického 

myšlení 20. století 
10 Rozumění: není chybou, ale hermeneutickým sdělením  rozdílu mezi věděním 

 a rozuměním ve smyslu umění životního pobyhu, pochopení kontextů. 
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realizovat. Výchova pomáhá člověku hledat cestu životem a rozvíjet se  

v souladu se společností, v níž žije. Být v pravé lidské podobě sám se sebou, 
mít otevřenost pobývání s druhými a být v možnosti vyrovnanosti (areté)  

s celkem světa. Otevřenost s odvahou kráčet k horizontu svého žití, k Telosu, 

je  maximálním cílem pedaggického procesu. Jedině tak je naplněn úděl 
člověka, který trvá navzdory různým etapám historickým, v kontinuitě 

dějinnosti existence. Úkolem a cílem pedagogiky je opečovávaná duše, která 

je v blízkosti dobra a člověk s touto duší vykonává skutek dobrého chování. 
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REKREACJA FIZYCZNA SENIORÓW  

A AKTYWNOŚĆ NA RYNKU PRACY 

Physical recreation of senior citizens  

and their activity in the labour market 

 

 

Abstract 
Nowadays, old age may be a period in life when one can actively follow their 

passions and dreams, start or continue their professional work. Being passive in 

professional and social life, as well as limiting interpersonal contacts may lead to 

deterioration in physical fitness and mental abilities of the elderly. Professional or 

social work of elderly people is not only the way to maintain good health but also to 

improve self-esteem, make life worth living, find motivation to be physically and 

intellectually active and get involved in health and recreation behaviours. However, 

activity of elderly people in the Polish labour market is low. The aim of the current 

senior policy is to encourage social activity of elderly people, improve health and 

psychophysical well-being of senior citizens, with particular focus on physical 

recreation, which has a positive effect on their mood and motivates to being more 
active in the labour market.  

Keywords: old age, senior citizens, activity, labour market, physical recreation, 

health behaviours 
 

Streszczenie 

Współcześnie starość może być okresem aktywnej realizacji własnych pasji  

czy marzeń, podejmowania lub kontynuowania pracy zawodowej. Bierność z życiu 

zawodowym i społecznym, ograniczenie kontaktów międzyludzkich przyczynia się do 

pogorszenia kondycji fizycznej i psychicznej osób starszych. Praca zawodowa  

czy społeczna jest dla osób starszych nie tylko sposobem zachowania dobrego 

zdrowia, ale także podniesienia własnej samooceny, nadaje sens życia, motywuje  

do aktywności fizycznej i intelektualnej, do podejmowania zachowań prozdrowotnych 
i rekreacyjnych.  

W Polsce aktywność osób starszych na rynku pracy jest niska. Celem obecnej polityki 

senioralnej jest podejmowanie działań na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych, w tym poprawa zdrowia i sprawności psychofizycznej seniorów,  

ze szczególnym naciskiem na rekreację fizyczną, która wpływa korzystnie  

na samopoczucie i motywuje do aktywności na rynku pracy. 

Słowa kluczowe: starość, senior, aktywność, rynek pracy, rekreacja fizyczna, 

zachowania prozdrowotne   
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„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.”  
  (Benjamin Franklin) 

 

 

Wstęp 
 

              Prognozy przewidują, że na tle Europy proces starzenia się polskiego 

społeczeństwa będzie przebiegał najszybciej. W 2010 r. udział osób w wieku 
65+ w ogólnej liczbie mieszkańców wynosił ok. 13%, natomiast w 2050 r. 

będzie to 30% ogółu społeczeństwa1. Starzenie się społeczeństwa stało się 

problemem ekonomiczno-społecznym, dlatego Unia Europejska i państwa 

członkowskie starają się łagodzić skutki tego zjawiska. Podejmowane 
działania mają na celu odmłodzenie społeczeństwa oraz zwiększenie 

aktywności zawodowej i społecznej osób starszych.  

Nawiązując na teorii aktywności (activity), można stwierdzić,  
że każdy człowiek, nawet w starszym wieku, ma potrzebę działania, bycia 

potrzebnym, a utracone role społeczne powinien kompensować różnymi 

formami aktywności i zaangażowania2. Aktywność człowieka jest sposobem 
porozumiewania się z innymi ludźmi i otaczającym światem, pobudza  

do działania, ożywia, wyzwala potencjał życiowy i stymuluje rozwój. 

Aktywność można też rozpatrywać jako sposób poznawania rzeczywistości 

społecznej, przejawiający się w działaniu fizycznym i intelektualnym –  
to swoista energia prowadząca do realizacji określonego celu.  

Możemy wyróżnić aktywność typu ekspresyjnego, która służy 

realizacji upodobań z wyboru, dla zaspokajania swoich pragnień  
i zainteresowań oraz aktywność typu instrumentalnego, nastawioną  

na samorealizację, osiągnięcie celu, związaną z pracą, z której czerpie się 

korzyści i satysfakcję3. Aktywność możemy podzielić również na: formalną, 
czyli działalność zawodową, polityczną, wolontariat oraz nieformalną, 

polegającą na kontaktach z rodziną, znajomymi, sąsiadami, a także samotność 

obejmującą czytanie, oglądanie telewizji, hobby. Wśród form aktywności 

osób starszych możemy wymienić: aktywność domowo-rodzinną, kulturalną, 

                                                             
1 World Population Prospects: The 2008 Revision, vol. II, Sex and age distribution  

of the World  population United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 

New York 2009, s. 121. 
2 Szarota Z., Formy aktywności mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób 

starszych, w: Zrozumieć starość, Panek A., Szarota Z. (red.), Kraków 2000, s. 50. 
3 Dzięgielewska M., Aktywność społeczna i edukacja w fazie starości, w: Podstawy 

gerontologii społecznej, Szatur-Jaworska B. (red.), Warszawa 2006, ss. 160-165.   
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zawodową, społeczną, edukacyjna, religijną, rekreacyjną4. Z niektórych badań 
wynika, że emeryci w większości przeznaczają swój czas na pomoc  

w codziennych obowiązkach dzieciom i wnukom, na uprawianie działek, 

oglądanie telewizji, czytanie książek, a mało czasu poświęcają na aktywność 

rekreacyjną czy społeczno-zawodową5.  
Aktywność i poczucie przynależności to według gerontologów 

najlepsze rozwiązywanie problemu starości oraz szansa na pomyślne starzenie 

się6. Lekarze alarmują, że osoby, które wcześniej przestają pracować, szybciej 
się starzeją, chorują i umierają. Celem opracowania jest ukazanie związku 

między stylem życia osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem ich 

aktywności rekreacyjnej, a ich aktywnością zawodowo-społeczną. Analizując 

raporty z badań przeprowadzonych przez instytucje centralne (CEBOS – 
Centrum Badania Opinii Publicznej, MP i PS – Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej) oraz wyniki wywiadów przeprowadzonych wśród słuchaczy 

UTW (Uniwersytetu Trzeciego Wieku) i uczestników zajęć „Zumba Gold”  
zweryfikowano założenie, że im większa aktywność rekreacyjna seniorów 

tym dłużej pozostają oni na rynku pracy, a po przejściu na emeryturę chcą być 

nadal aktywni, także zawodowo.  
 

Aktywność zawodowo-społeczna osób starszych i jej uwarunkowania 

 

              Praca jest jedną z podstawowych form aktywności człowieka  
i zajmuje wysoką pozycję w hierarchii wartości, co uwarunkowane jest  

nie tylko względami ekonomicznymi, ale także możliwością osiągnięcia 

określonej pozycji społeczno-zawodowej, zdobycia uznania, a także 
budowania poczucia własnej wartości7. Analizując pracę w aspekcie 

psychologicznym, podkreśla się jej znaczenie dla rozwoju osobowości 

człowieka. W aspekcie ekonomicznym służy ona do zaspokajania potrzeb  
i osiągnięcia dóbr społecznie pożądanych, zaś w aspekcie moralnym odnosi 

się do czynności świadomych, celowych, dobrowolnych, podlegających 

ocenie moralnej8. Podjęcie pracy zawodowej przez osoby starsze ma walor 

profilaktyczno-terapeutyczny, ponieważ zapobiega osamotnieniu, izolacji 

                                                             
4 Orzechowska G., Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn 1999,  

s. 20 i dalsze. 
5 Koprowiak E., Nowak B., Style życia ludzi starszych, Lublin 2007, s. 372 i dalsze. 
6 Kaczmarczyk M., Trafiałek E., Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa  

na pomyślne starzenie, „Gerontologia Polska” 2007,  t. 15, nr 4, ss. 116-118.  
7 Ślebarska K., Praca jako wartość wobec problemu bezrobocia, „Śląskie Studia 

Historyczno-Teologiczne”, Uniwersytet Śląski, Katowice 2005, t. 38, s. 439.  
8 Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2000, s. 657.  
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społecznej i bierności – zjawiskom tak często spotykanym po przejściu  
na emeryturę.  

 

Wartości terapeutyczne pracy dostrzegano już od dawna, a wielu 

współczesnych teoretyków i praktyków rehabilitacji podkreśla korzystne 
skutki zdrowotne, psychologiczne, społeczne i ekonomiczne pracy. Dzięki 

zatrudnieniu osób starszych możliwa jest aktywizacja tej grupy osób, 

budowanie związków personalnych, niwelowanie poczucia zbędności  
i nieużyteczności. Praca stwarza okazję do zaspokojenia wielu potrzeb, często 

jest jedyną możnością spełnienia potrzeby aktywności ruchowej  

i intelektualnej, uznania, samorealizacji – praca jest czynnikiem leczniczym  

i najlepszym sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób 
starszych. Nie wszystkie osoby starsze chcą w Polsce przechodzić  

na wcześniejszą emeryturę (choć jest ich mniejszość), nie istnieją również 

zasadnicze przeszkody w kontynuowaniu lub rozpoczynaniu nowej pracy  
po przekroczeniu wieku emerytalnego. Zmienił się współcześnie przebieg 

życia ludzkiego oraz jego fazy, ponieważ żyjemy coraz dłużej, uczmy się  

i później wchodzimy na rynek pracy. Nasi dziadkowie rozpoczynali pracę  
w wieku 16-17 lat, a dziś w Polsce większość osób wchodzi na rynek pracy  

w wieku 21 lat. Faza starości wydłuża się, długo pozostajemy na emeryturze, 

z drugiej strony polepsza się stan zdrowia seniorów i warunki ich życia.  

Obecnie przeciętny wiek emerytalny w UE wynosi 61,4 lat,  
a w Polsce – 59,3 lat. Coraz więcej osób starszych zdaje sobie sprawę,  

że aktywność fizyczna, rekreacja i zachowania prozdrowotne to warunki 

prawidłowego procesu starzenia się i podniesienia jakości swojego życia.   
Zbyt wczesne przechodzenie na emeryturę to poważny problem 

ekonomiczno-gospodarczy wielu państw. Zdaniem ekonomistów,  

aby zachować stabilność budżetów narodowych i utrzymać rozwój 
gospodarki, wiek emerytalny powinien wynosić do 67 lat (do roku 2010)  

a docelowy wiek emerytalny to 70 lat, co może zostać osiągnięte do 2060 r.9 

Już w latach 2010/11 rozpoczęły się w Europie dyskusje o wydłużeniu wieku 

emerytalnego i reformach systemu emerytalnego. Większość państw, w tym 
Polska, wprowadza je etapami, np. w Wielkiej Brytanii w 2040 r. będzie  

to wiek 69 lat, w Hiszpanii w 2027 roku – 67 lat dla wszystkich, w Holandii  

w 2023 roku – 65/67 lat dla kobiet i mężczyzn, we Francji z kolei w 2023 
roku – 67 lat10.  

                                                             
9 forsal.pl/artykuły(434560, wiek-emerytany-w ue-musi-wzrosnoć-do-70-lat  

(10.06.2016). 
10 wyborcza.pl/197654,15754592, Jak_wcześniej_odejść_na emeryture,html  

(10.05.2016).  
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Aby wydłużyć życie zawodowe i ograniczyć negatywne skutki 
starzenia się społeczeństwa w polityce społecznej zastosować można dwa 

zasadnicze podejścia. Pierwsze polega na ograniczeniu dostępu  

do alternatywnych wobec dochodów z pracy źródeł utrzymania osób 

starszych. Akcentuje się tu potrzebę podnoszenia granicy wieku nabywania 
uprawnień emerytalnych i wcześniejszych emerytur oraz innych świadczeń  

z ubezpieczeń społecznych. Drugie, szersze podejście, dodatkowo zwraca 

uwagę na środowisko pracy, akcentując potrzeby poprawy systemu 
edukacyjnego, zdrowotnego, społecznego skierowanego do osób starszych11.  

W Polsce stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata w latach 1997 – 

2005 uległa obniżeniu z 33,9% do 27%.  Na koniec 2012 roku wskaźnik 

zatrudnienia w grupie osób 55-64 lata wyraźnie się zwiększył i wynosił 50%, 
a w krajach UE było to 61%. Pomimo tego 58,2% osób w tym wieku było 

biernych zawodowo, co oznacza, że ponad 3 miliony osób w wieku 

przedemerytalnym pozostawało poza rynkiem pracy12. Wyjątkowo krótko 
pracują kobiety, co jest spowodowane niższym wiekiem nabywania 

uprawnień emerytalnych i tradycyjnymi rolami, jakie spełnia kobieta  

w rodzinie.  
Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że słabnie międzypokoleniowa 

solidarność; młodzi ludzie coraz częściej wypominają emerytom, że zabierają 

im miejsca pracy i muszą na nich pracować. Szczególnie zauważalne jest to  

w Internecie, gdzie znaleźć można wiele złośliwych komentarzy 
skierowanych pod adresem ludzi starszych.  

Do 2004 roku nie traktowano osób w starszym wieku jako 

szczególnej kategorii pracowników wymagających specjalnego traktowania. 
Znaczące zmiany wniosła Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy13, w świetle której bezrobotni powyżej 

50 roku życia uznani zostali za osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy i mogą być wobec nich stosowane dodatkowe działania,  

np. przygotowanie do wykonywania zawodu i przekwalifikowanie. 

Szczególnie korzystna dla starszych osób bezrobotnych jest możliwość 

odbycia przez nich przygotowania zawodowego w miejscu przyszłej pracy,  
co daje szansę zatrudnienia w nowym zawodzie.  

W UE ok. 20% osób w wieku 50-64 lata była zatrudniona  

w niepełnym wymiarze czasu pracy, natomiast wśród osób 65+ było to 55%. 
Najwięcej ludzi starszych pracowało w produkcji, budownictwie, dystrybucji, 

                                                             
11 Kryńska E., Wydłużenie życia zawodowego na polskim rynku pracy, „Polityka 

Społeczna” 2006/9, ss. 1-6. 
12 www.kadry.abc.com.pl(czytaj)-artykuł (wzrosła-aktywność-zawodowa-osób-po-50-

roku-życia-w-Polsce (22.06.2016). 
13 Dz. U z 2004, nr 99,  poz. 1001 z późn. zm.  
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administracji publicznej, edukacji14. Do czynników mających wpływ  
na aktywność zawodową osób starszych możemy zaliczyć: poziom 

wykształcenia, umiejętności (korzystanie z komputera, wyszukiwarki 

internetowej, znajomości języków obcych), przebieg dotychczasowej kariery 

zawodowej, stan zdrowia, indywidualna sytuacja rodzinna, czynniki 
dochodowe i prawne, warunki pracy, dostępność ofert pracy, cechy 

osobowości i postawy wobec pracy oraz czynniki społeczne. Badania 

przeprowadzone w 2009 r. (N=1231 osób) w ramach programu Kapitał 
Ludzki Narodowa Strategia Spójności15 wykazały, że wśród czynników 

zachęcających do przechodzenia na emeryturę lub rentę najwięcej 

respondentów wskazało zły stan zdrowia, czynniki prawne, związane  

z sytuacją firmy, mniejszą rolę odgrywały warunki pracy, czynniki 
dochodowe i rodzinne.  

Wśród czynników zniechęcających do przechodzenia na emeryturę 

najwięcej osób wskazało czynniki dochodowe, a potem czynniki społeczne  
i rodzinne. Badania wykazały, że wśród osób starszych na bezrobocie  

w większym stopniu są narażeni mężczyźni w wieku 45-49 i 50-54  lata 

rozwiedzeni, z wykształceniem podstawowym i zawodowym, o krótkim stażu 
pracy i z dobrym stanem zdrowia. Czynnikami sprzyjającymi bierności 

zawodowej jest wiek 45-49 i 50-51 lat, krótki staż pracy i brak aktywności 

szkoleniowej oraz niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i znacznym, 

posiadanie emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego.  
Zmiany, jakie dokonały się na rynku w ostatnich latach, takie jak: 

migracja młodych ludzi do innych państw europejskich, starzenie się 

społeczeństwa i wydłużenie się przeciętnego czasu trwania życia, 
spowodowały wzrost szans na zatrudnienie osób w wieku 50+. Jednak duża 

liczba osób w tym wieku jest poza rynkiem pracy, gdyż nie wierzą oni  

we własne możliwości, mają zaniżoną samoocenę i niechętnie podchodzą  
do zmian. Przyczynami tej niekorzystnej sytuacji jest: stereotypowe 

postrzeganie pracowników starszych przez pracodawców jako gorszych 

zawodowo (dotyczy to głównie kobiet), także bariery psychiczne samych 

pracowników 50+, którzy nie wierzą w swój dalszy rozwój zawodowy, 
obiektywnie niskie kwalifikacje starszych pracowników, szczególnie  

                                                             
14 Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret 

Unii Europejskiej 2012, Eurostat, Statistical books, raport z badań, Urząd Publikacji 

Unii Europejskiej, Luksemburg. 
15 Maksim M., Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza 

ekonometryczna, Warszawa 2009, ss. 4-20: http://www.als.umk.pl/ userfiles/ file/ 

MM.pdf (22.06.2016).  
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w zakresie korzystania z nowoczesnych środków technicznych (komputer, 
sprzęt biurowy, Internet), a także słaba znajomość języków obcych16.  

 

Z raportu GUS wynika, że niemal połowa populacji osób starszych 

posiada własne źródło utrzymania w postaci emerytury (86%) i renty (8%), 
zdecydowanie więcej mężczyzn niż kobiet utrzymuje się z emerytur. Obecnie 

niewielki jest procent osób posiadających dwa źródła dochodu –  

są to przeważnie mężczyźni, mieszkańcy miast, którzy łączą emeryturę  
z pracą. W najbliższych latach, w związku z przesunięciem wieku 

emerytalnego, można się spodziewać wzrostu aktywności zawodowej 

ludności w starszym wieku; będzie on dotyczył przede wszystkich osób  

w wieku 65-69 lat17.  
Badania przeprowadzone na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP  

z 2011 r. na temat aktywności zawodowej seniorów wykazały, że prawie 70% 

Polaków jest przekonanych, że starsi pracownicy (50+) są tak samo wydajni 
w pracy jak młodsi i nie zabierają miejsc pracy młodym ludziom (59%),  

a jednocześnie sądzą oni, że trudniej osobom starszym utrzymać pracę  

lub zdobyć nowe zatrudnienie. Jednak ok. 44% (najwięcej uczniowie  
i studenci) uważa, że seniorzy zabierają im miejsca pracy i nie powinni już 

pracować, gdyż są bardziej zmęczeni i mniej wydajni18.  

Zasadniczą przyczyną dezaktywacji zawodowej starszych jest fakt 

nabycia uprawnień emerytalnych; bardzo mało osób rezygnuje z przejścia  
na emeryturę, jeżeli ma taką możliwość (90%). Na emeryturę nie przechodzą 

osoby relatywnie dobrze zarabiające, pracujące na własny rachunek lub te, 

które chcą być ubezpieczone oraz pragną podnieść wysokość swojej przyszłej 
emerytury. Ze względu na powiązanie wysokości zarobków z poziomem 

wykształcenia, więcej dezaktywują się osoby o najniższym wykształceniu,  

a najrzadziej – z wykształceniem wyższym. Osoby o wyższych 
kompetencjach technicznych (umiejętności informatyczne, znajomość 

języków, posiadanie prawa jazdy) wykazują wyższą aktywność zawodową. 

Ważnym czynnikiem sprzyjającym aktywizacji zawodowo-społecznej jest 

                                                             
16 Mól D., Osoby 50+ na rynku pracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-

Ekonomicznych, Biuletyn nr 7/ 2008, Warszawa 2008, ss. 5-7. 
17 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności 

Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, GUS, Departament Badań 

Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa, listopad 2014, ss. 22-24: 

http://www.stat.gov.pl (24.06.2016). 
18 Polacy na temat aktywności zawodowej seniorów, raport z badań: 

http://www.google.pl/ ur/?ur http://www.prezydent.pl  
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stan zdrowia – emeryci pracujący wykazują lepszy stan zdrowia niż 
niepracujący19.  

 

Rekreacja fizyczna i jej wpływ na aktywność społeczno-zawodową 

seniorów 
 

              Pod koniec lat 90. XX wieku Światowa Organizacja Zdrowia 

wprowadziła koncepcję aktywnego starzenia się, co oznaczało zachowanie 
sprawności fizycznej i możliwość wykonywania pracy zawodowej przez 

osoby starsze, a także ich czynny udział w życiu społecznym – możliwie jak 

najdłużej. Aktywne starzenie się uwarunkowane jest wieloma czynnikami 

zewnętrznymi, takimi jak: czynniki ekonomiczno-finansowe, kulturowe 
(dotyczące ukształtowanych w społeczeństwie stereotypów osoby starszej), 

czynniki fizyczne (infrastruktura dostosowana do potrzeb seniorów i osób 

niepełnosprawnych, poziom usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych). Czynniki 
wewnętrzne to osobowość osoby starszej oraz prowadzony przez nią styl 

życia. 

Jednym z ważniejszych czynników, mających wpływ na aktywność 
społeczno-zawodową, jest stan zdrowia, który zdeterminowany jest przez styl 

życia osoby starszej i zachowania prozdrowotne. Aktywny wypoczynek ma 

oczywisty wpływ na zdrowie i kondycję psychofizyczną, samopoczucie  

i podejmowanie różnego rodzaju działań – także zawodowych. Rekreacja 
fizyczna jest najlepszym sposobem na poprawę stanu zdrowia, poprzez 

czynny i atrakcyjny wypoczynek, dostosowany do możliwości i upodobań 

człowieka. Od skuteczności promowania aktywnego stylu życia zależeć może 
nie tylko zdrowie i jakość życia osób starszych, ale także stabilność 

gospodarcza i społeczna kraju20.  

Rekreacja ruchowa lub fizyczna to akceptowane społecznie formy 
fizycznej aktywności ludzi, podejmowane dobrowolnie, bezinteresownie,  

dla przyjemności, służące odnowie sił i samorealizacji o celach zabawy, 

realizowane indywidualnie lub grupowo 21. To różnego rodzaju zajęcia 

aktywizujące ruchowo, sportowo, turystycznie, zabawowo, które człowiek 
wykonuje z własnej chęci w celu realizacji wewnętrznych potrzeb22. 

                                                             
19 Sztanderska U., Przyczyny wczesnej dezaktywacji zawodowej i emerytalnej osób 

ubezpieczonych w ZUS, w: Dezaktywacja osób w wieku około emerytalnym, raport  

z badań, Departament Analiz Ekonomii i Prognoz MP i PS, Warszawa 2008, s. 69.  
20 Hołowiecka B., Grzelak-Kostulska E., Turystyka i aktywny wypoczynek jako 

element stylu życia seniorów, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” 291, 

Toruń 2013, ss. 166-173. 
21 Dąbrowski A., Zarys teorii rekreacji ruchowej, Warszawa 2006, s. 11. 
22 Kwilecka M., Bezpośrednie funkcje rekreacji, Warszawa 2006, s. 9. 
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Rekreacja pełni wiele funkcji w tym: zdrowotną, regeneracyjną, 
kompensacyjną, rozrywkową, katartyczną (oczyszczającą), adaptacyjną, 

stymulatywną, ekonomiczną (obniżenie wydatków na leczenie)  

czy lokalizacyjną (sposób spędzania czasu, rodzaje aktywności rekreacyjnej, 

określają status i prestiż społeczny). Istotą rekreacji jest aktywność 
dostarczająca zadowolenia, radości, relaksu, odprężenia, obniżenia poziomu 

samokontroli emocjonalnej, poczucia swobody wyboru – jednocześnie brak 

jest ekonomicznych motywów przy podejmowaniu działań relaksacyjnych23.  
 

W związku z wielością zainteresowań i potrzeb ludzkich, formy aktywności 

ruchowej są bardzo różne. Można je podzielić na:  

– formy o dominancie somatycznej (zabawy i gry, sporty rekreacyjne, 
małe formy turystyki, hobby czy formy o charakterze profilaktyczno-

leczniczym); 

– formy o dominancie psychicznej, czyli dalekowschodnie systemy 
samoregulacji, ćwiczenia relaksacyjne, joga;  

– formy rekreacji twórczej i kulturowo-rozrywkowe.   

 
Wśród form aktywności fizycznej wyróżniamy: gimnastykę, aerobik, 

formy taneczne, stretching, gimnastykę w wodzie i ogólnorozwojową,  

gry sportowe, gry rekreacyjno-ruchowe (tenis ziemny, stołowy, kręglarstwo), 

rekreacyjne ćwiczenia terenowe (ścieżki zdrowia, gry terenowe, biegi, 
marsze) oraz formy profilaktyczno-uprawniające i korekcyjno-kompensacyjne 

(jeździectwo, wędkarstwo, mała turystyka). Ponadto festyny rekreacyjne, 

imprezy sportowo-rekreacyjne, spartakiady, rajdy, spływy, obozy, turnieje 
sportowe. Uprawianie różnych form rekreacji fizycznej uzależnione jest  

od uwarunkowań terenowo-środowiskowych (miejsce, środowisko 

przyrodnicze, ukształtowanie terenu, woda, parki, stadiony, ścieżki zdrowia, 
drogi rowerowe, pływalnie, hale). Zajęcia rekreacyjne cechują się łatwością 

uczenia się, możliwością zastosowania w każdym terenie, elastycznością 

reguł, dostępnością dla wszystkich, atrakcyjnością oraz wszechstronnością 

oddziaływania na organizm ludzki. Są one zróżnicowane ze względu  
na intensywność wysiłku: relaksacyjne (spacery, nordic walking, obserwacje 

przyrody), średnio intensywne (gry ruchowe, jazda na nartach, żeglowanie, 

gimnastyka), intensywne (biegi, pływanie, aerobik)24.  
Promocja zdrowia wśród wszystkich grup wiekowych jest głównym celem 

polityki zdrowotnej, realizowanej przez WHO. Polega ona na działaniach, 

                                                             
23 Napierała M., Musiałkiewicz R., Sikorska A., Wybrane zagadnienia z podstaw 

rekreacji i turystyki, Bydgoszcz 2009, s. 49. 
24 Toczek-Werner S., Podstawy rekreacji i turystyki, Wrocław 2005, ss. 50-55. 
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które mają podnieść poziom zdrowia osób o różnym potencjale biologicznym 
i ich świadomość prozdrowotną.  

Współcześnie obserwujemy, że coraz więcej osób dba o ciało, dobry 

wygląd, sprawność fizyczną. Ubiór, styl bycia, aktywność fizyczna, 

intelektualna i społeczna osób starszych przestaje być postrzegana jako 
anomalia. Fizyczna i psychospołeczna granica starości zostaje przesunięta,  

a funkcjonujące przekonania i stereotypy ulegają zmianie.  

Badania GUS z 2012 r., dotyczące samooceny stanu zdrowia 
seniorów, wykazały, że tylko 13% oceniło go jako dobry, 45% jako 

przeciętny, a pozostałe 42% jako zły lub bardzo zły. Wśród krajów 

europejskich Polska zajmuje jedno z końcowych miejsc pod względem 

subiektywnej oceny swojego zdrowia25.  
Regularna aktywność fizyczna u osób starszych zmniejsza ryzyko 

zachowań na niektóre choroby (choroba wieńcowa, nadciśnienie, cukrzycy, 

otyłość, osteoporoza), pomaga w leczeniu stanów bólowych, minimalizuje 
skutki niesprawności ruchowej, polepsza samopoczucie i pomaga zachować 

niezależny tryb życia. Ruch jest czynnikiem leczniczym, od dawna znanym  

w rehabilitacji (kinezyterapia – leczenie ruchem). Aktywność fizyczna 
stymuluje mózg, poprawia sprawność intelektualną, koncentracyjną, 

odporność. Najnowsze badania dowiodły, że podczas umiarkowanego 

wysiłku fizycznego mózg jest bardziej aktywny. Ruch to bodziec, który 

pobudza mózg; wytarzają się nie tylko hormony korzystnie działające  
na organizm, ale również powstają nowe połączenia między neuronami,  

co usprawnia procesy psychiczne. Podjęcie aktywności fizycznej mózg 

odczytuje jako moment stresowy – kiedy rośnie tętno, mózg chcąc chronić 
organizm, uwalnia neuroprzekaźniki, dzięki którym jest w stanie wytworzyć 

nowe neurony, mające działanie naprawcze i regenerujące komórki nerwowe. 

Ćwiczenia o małej i umiarkowanej intensywności wzmacniają połączenia 
nerwowe, przez co lepiej przyswajane są nowe wiadomości. Zwiększa się też 

wydzielanie serotoniny i endorfin, co korzystnie wpływa na samopoczucie, 

przeciwdziała stanom depresyjnym, chorobie Alzheimera i Parkinsona26.  

              Rekreacja fizyczna wpływa pozytywnie na organizm i wszystkie 
sfery życia, w tym na aktywność społeczno-zawodową seniorów.  

W Częstochowie został wdrożony Częstochowski Program Zdrowotny: 

Rehabilitacja i Wspieranie Aktywności Ruchowej dla Seniorów, 

                                                             
25 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności  

w świetle prognoz na lata 2014-2015, GUS, Warszawa, listopad 2014: 

http://www.stat.gov.pl 
26 McGovern M., Mawr College B., The Effects of Exercise on the Brain (Od biegania 

przez rozum do serca), „Gazeta Wyborcza”, 14.02.2014, s. 35. 
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Mieszkańców Miasta na lata 2013-201727 oraz projekt Strategia 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014- 

2020, w tym program działań na rzecz seniorów28. 

 

Badania przeprowadzone wśród częstochowskich seniorów powyżej 
50 roku życia N=205 (45 K + 60 M słuchaczy UTW oraz uczestników zajęć 

ruchowych „Zumba Gold”) na temat ich aktywności fizycznej wykazały,  

że 77% spędza aktywnie czas wolny, a 23% woli biernie wypoczywać. Jednak 
z dalszych wypowiedzi ankietowanych wynika, że najczęściej spędzają  

oni czas wolny przed telewizorem (58%), na spacerach oraz uprawiając 

nordic walking (52%). Udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych takich jak: 

zumba, joga, aerobic, callanetics deklaruje 43% seniorów, a 39% lubi 
spotkania towarzyskie połączone z tańcem, śpiewem i innymi rozrywkami. 

33% jest aktywnych w sekcjach i kołach turystycznych, wyjeżdża na bliższe  

i dalsze wycieczki. 

 

Tab. 1. Formy aktywności rekreacyjnej wśród seniorów N=205 

Lp. Formy aktywności seniorów L ≈ % 

1. Oglądanie telewizji i słuchanie radia 119 58 

2. Spacery, nordic walking 106 52 

3. Spotkania towarzyskie w klubach seniora 

„Kawiarenka dla seniora” połączone z zabawą 

taneczną, imprezy rozrywkowe 

100 49 

4. Udział w zajęciach sportowo-ruchowych zumba, 

joga, aerobic, callanetics 

88 43 

5. Jazda na rowerze 84 41 

6. Czytanie książek, czasopism i udział w imprezach 
kulturalno-oświatowych 

75 32 

7. Udział w wycieczkach krajoznawczych i turystyce 

religijnej 

67 33 

8. Pływanie w basenie, aqua aerobik, gimnastyka 
wodna 

46 22 

 

 

 
 

                                                             
27http://www.czestochowa.pl/programy-zdrowotne-2013/rehabilitacja/-i-wspieranie-

aktywnosci-ruchowej (27.06.2016). 
28http://www.czestochowa.pl/samorzad/wydarzenia_samorzad/startegia-

rozwiazywania-problemow-spolecznych-4 (27.06.2016). 
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              Najmniej osób korzysta z pływalni (22%) oraz bierze udział  
w wycieczkach (33%). Pytając o ilość czasu przeznaczonego na aktywność 

rekreacyjną w ciągu tygodnia, większość seniorów wskazała od 1-2 godz. 

(71%), od 2-4 godz. poświęca na rekreację 21%, a tylko 8% codziennie 

spędza aktywnie czas wolny.   
Na pytanie, „Co oznacza dla Pana(i) „dobre starzenie się?” badani 

odpowiadali w następujący sposób (tab. 2,  pytanie wielokrotnego wyboru). 

 

Tab. 2. Czynniki mające wpływ na prawidłowy proces starzenia się  

w opinii seniorów N=205 

Lp. Rodzaj czynnika L ≈ % 

1. Stabilizacja finansowa 197 96 

2. Aktywny styl życia 174 85 

3. Zdrowie psychiczne i samoakceptacja 167 76 

4. Akceptacja otoczenia 152 74 

5. Utrzymywanie kontaktów z ludźmi i rodziną 150 73 

6. Wykonywanie badań, okresowa profilaktyka 148 72 

7. Sposób odżywiania się 140 70 

8. Dbanie o higienę osobistą 122 54 

9. Kontynuowanie pracy zawodowej 92 45 

10. Geny 81 40 

11. Warunki mieszkaniowe 58 18 

12. Aktywność seksualna 10 5 

 

              Według 96% seniorów największy wpływ na starzenie się  

ma stabilność finansowa, która zapewnia zaspokajanie potrzeb życiowych 
oraz aktywny styl życia (85%). W następnej kolejności wymieniane było 

zdrowie psychiczne i samoakceptacja (76%) oraz akceptacja otoczenia (74%). 

Utrzymywanie kontaktów z ludźmi i rodziną jest ważne dla 73% seniorów. 
Na aktywność seksualną, jako czynnik mający wpływ na życie osób 

starszych, zwróciło uwagę tylko 5% seniorów.  

Według seniorów korzyści wynikające z aktywności fizycznej  
to przede wszystkim (tab. 3): bycie z innymi ludźmi, okazja do wyjścia 

z domu (90%) i poznania nowych osób (83%), a także możliwość polepszenia 

stanu zdrowia i kondycji fizycznej (82%). W następnej kolejności 

wymieniano: okazję do odczuwania radości (72%), satysfakcję osobistą  
z własnych możliwości (62%), okazję do poczucia się młodszym (42%)  

oraz możliwość realizowania własnych zamiłowań. 
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Tab. 3. Korzyści wynikające z aktywności fizycznej  

w opinii osób starszych N=205 

Lp. Korzyści L ≈ % 

1. Bycie z ludźmi, mobilizacja, aby wyjść  

z domu 

181 90 

2. Poznanie nowych osób 173 83 

3. Polepszenie stanu zdrowia i swojej kondycji 170 82 

4. Okazja do odczuwania radości 146 72 

5. Satysfakcja osobista z własnych możliwości 137 62 

6. Okazja do poczucia się młodszym 97 42 

7. Możliwość realizacji własnych zamiłowań 84 41 

8. Inne 23 11 

 

Z kolei 11% zwróciło uwagę na bardziej szczegółowe korzyści 
związane z aktywności fizyczną, np. poprawa stanu mięśni i stawów, 

dotlenienie organizmu, usprawnienie chodu czy koordynacji ruchowej. 

Okazało się, że najwięcej osób zwraca uwagę na korzyści interpersonalne 

oraz zdrowotne, związane z aktywnością fizyczną, jak również na skutki 
psychologiczne, np. poprawa samopoczucia.  

 

Tab. 4. Osoby aktywne zawodowo wśród badanych seniorów N=41 
Lp. Forma pracy UTW „Zumba 

Gold” 

Ogółem 

L ≈% L ≈ % L ≈% 

1. Pracuję dorywczo, jeśli jest okazja 7 17 5 12 12 30 

2. Chciałbym pracować i szukam 

pracy 

7 17 4 11 11 27 

3. Pracuję w innym zawodzie,  

w niepełnym wymiarze 

5 12 2 5 7 17 

4. Pracuję we własnym zawodzie:  

- w pełnym wymiarze 2 5 3 7 5 12 

- w niepełnym wymiarze 4 11 1 2,5 5 12 

- chwilowo na zastępstwie 1  –  1 2,5 

UTW – Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
„Zumba Gold” – uczestnicy zajęć ruchowych 

 

Na pytanie: „Czy chciałby/chciałaby Pan/i jeszcze podjąć pracę 
zawodową?” prawie 80% osób odpowiedziało przecząco – seniorzy nie chcą 

pracować i nie starają się o pracę. Tylko 41 osób (≈ 20%) jest w różnym 

stopniu aktywnych zawodowo (tab. 4). 
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Jak obrazuje tabela, tylko około 30% seniorów pracuje dorywczo, 
jeśli nadarza się okazja, 27% szuka pracy, ok. 17% pracuje w innym 

zawodzie, w niepełnym wymiarze czasu. Ok. 25% seniorów pracuje  

we własnym zawodzie, w tym 12% w pełnym wymiarze czasu i tyle samo  

w niepełnym. 
 

Podsumowując, można stwierdzić, że: 

– grupa badanych seniorów wykazuje dość dużą aktywność społeczną, 
uczestnicząc w zajęciach organizowanych przez UTW oraz Urząd Miasta, 

jednak ich aktywność fizyczna jest na niskim poziomie; 

– osoby starsze zdają sobie sprawę ze znaczenia rekreacji fizycznej  

dla zdrowia i samopoczucia, ale tylko nieliczni systematycznie biorą udział  
w zajęciach grupowych lub indywidualnie poświęcają czas na różne formy 

rekreacji fizycznej; 

– grupą najbardziej aktywną fizycznie są uczestnicy zajęć „Zumba Gold”, 
które odbywają się trzy razy w tygodniu, a jej członkowie systematycznie 

spotykają się z trenerkami; 

– słuchacze UTW preferują aktywność kulturalno-oświatową i rozrywkową,  
a najczęstszą formą ich aktywności fizycznej są spacery i nordic walking  

oraz turystyka; 

– seniorzy chętniej uczestniczą w zorganizowanych formach aktywności 

fizycznej w grupach niż indywidualnie; 
– aktywność seniorów na rynku pracy jest niska – większość z nich nie chce 

dalej pracować i nie szuka pracy; 

– większą aktywność na rynku pracy przejawiają seniorzy uczestniczący  
w zajęciach taneczno-rekreacyjnych („Zumba Gold”) niż słuchacze UTW,  

co może świadczyć o większej potrzebie czynnego udziału w życiu 

społecznym. 
              W związku z toczącą się obecnie dyskusją na temat obniżania wieku 

emerytalnego należy zauważyć, że pociągnie to za sobą nie tylko skutki 

ekonomiczne, ale również zdrowotne, ponieważ dezaktywacja zawodowa 

może spowodować bierność w innych dziedzinach życia.  
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INTERVENCIA A KRÍZOVÁ INTERVENCIA SOCIÁLNEHO 

PRACOVNÍKA V RODINNOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ RODINY 

 

The intervention of a social worker  

in a family environment  of slovak families 

 

Interwencja pracownika socjalnego w środowisku rodzinnym 

słowackich rodzin 
 

 
Abstract 
Intervention is the most important part of social worker’s activity, concentrating on 

family structure. Their mission and help consists not only in professional readiness, 

but also in full understanding of the fact that the family must be treated as a whole 

and attention should be given to each member individually. Usually during the 

intervention social workers meet the family to help with its restoration. Therefore, this 

paper discusses how this corrective intervention occurs in Slovak conditions. 

Keywords: Restoration of family environment, social protection of children and social 

guardianship, social worker, intervention 
 

Streszczenie 
Interwencja jest najważniejszą częścią pracy ze strukturą rodziny wykonywaną przez 

pracownika socjalnego. Jego misją jest nie tylko gotowość niesienia pomocy, ale 

także pełne zrozumienie faktu, że rodzina funkcjonuje jako całość i z tej perspektywy 

uwagę powinno poświęcić się każdemu z jej członków indywidualnie. W trakcie 

interwencji pracownik socjalny zazwyczaj spotyka się z rodziną w celu poprawy jej 

sytuacji. Niniejszy artykuł przedstawia sposób, w jaki tego typu naprawcza 

interwencja przebiega w warunkach słowackich. 

Słowa kluczowe: poprawa środowiska rodzinnego, objęcie dzieci ochroną socjalną i 

kuratelą społeczną, pracownik socjalny, interwencja 

 

Abstract 

Intervencia predstavuje vlastné jadro práce sociálneho pracovníka s rodinnou 

štruktúrou. Jeho poslanie a pomoc predstavuje nielen odbornú pripravenosť, ale aj 

plné nasadenie vzhľadom k tomu, že sa jedná o rodinu ako celok a je potrebné sa 

venovať každému členovi individuálne. Zväčša sa sociálny pracovník stretáva 

v procese intervencie s rodinou v rámci jej sanovania a preto sa v tomto príspevku 

budeme venovať práve sanácií ako intervencii v slovenských podmienkach. 

Kľúčové slová: sanácia rodinného prostredia, sociálnoprávna ochrana detí  

a sociálna kuratela, sociálny pracovník, intervencia, krízová intervencia 
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Intervencia sociálneho pracovníka, akou je sanácia, prebieha 

v procese úpravy a obnovy rodinných pomerov. Hovoríme vo väčšine 

prípadov o dlhodobej záležitosti. Od všetkých zainteresovaných  si  vyžaduje 

veľa námahy, úsilia, práce, aj na sebe samom. Vyžaduje si aj individuálny 
prístup sociálneho pracovníka, ktorý s členmi rodiny spolupracuje. Pretože 

každý človek je iný, môže byť rozdielny aj jeho postoj a reakcia na vzniknutú 

problémovú situáciu v rodine. Potenciálnymi rodinami pre sanáciu  
sú rizikové rodiny, t. j. rodiny s jedným alebo viacerými sociálnymi 

problémami. Existuje mnoho príčin, ktoré spôsobujú poruchy v rodine. 

Najčastejšie pramenia z chýb v jednotlivých článkoch celého systému: 
jednotlivec – rodina – spoločnosť a porúch v ich vzájomnom prispôsobovaní 

sa. 

Sanovať je potrebné rodiny, ktoré zlyhávajú v plnení spoločenských 

funkcií, t.j. rodiny, ktoré sa nevedia postarať o maloleté deti, nevytvárajú im, 
alebo nie sú schopní vytvoriť im na domov vhodné podmienky – napr. 

z dôvodu ekonomickej núdze, alebo rôznych iných foriem sociálno-

patologických problémov. Sanovať možno však len rodinu, kde existovali 
aspoň minimálne citové väzby medzi rodičmi a deťmi, aby bolo čo obnoviť, 

napraviť. Ak by tieto nikdy v rodine neexistovali, nie je čo obnoviť ani 

napraviť. 
Sanácia – vo všeobecnosti znamená obnova, úprava niečoho. 

Obnova smeruje k nastoleniu predchádzajúceho stavu, ktorý pokladáme  

za prijateľný a preto sa usilujeme našimi aktivitami tento stav obnoviť. 

Úprava znamená dosiahnutie takej zmeny, ktorá nenavodzuje 
predchádzajúci stav, ale znamená dosiahnutie nami zamýšľanej kvality. 

Sanácia rodiny sa ako sociálna služba začala praktizovať sociálnymi 

pracovníkmi a ďalšími odborníkmi v minulosti najskôr v USA, 
predovšetkým formou terénnej sociálnej práce. Táto forma práce s rodinou  

sa veľmi osvedčila a zavedená bola na základe psychologických štúdií 

a nutnosti pristupovať k rodine a problémom v nej novým spôsobom. Starý 

spôsob prístupu k rodine bol založený skôr na direktívnom autoritatívnom 
prístupe tak, ako to bolo do nedávnej minulosti aj u nás.  

Podľa Oldřicha Matouška1 sanácia rodiny predstavuje súbor 

postupov podporujúcich fungovanie rodiny, ktoré sú opakom postupov 
vyčleňujúcich niektorého člena rodiny kvôli tomu, že niekoho ohrozuje 

alebo kvôli tomu, že je sám niekým z rodiny ohrozený. Špániková2 aj 

v tomto prípade vidí význam intervencie sociálneho pracovníka. Tvrdí, že 

                                                
1 In: Bechyňová Z., Konvičková. M., Sanace rodiny, Portál, Praha 2008. 
2 Špániková M., Domáce násilie a postoje okolia k obetiam násilia, in. Sociálna 

práca, manažment a ekonómia – prepojenie a spolupráca (zborník), PF Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2009, s. 278.  
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„pre zabezpečenie skutočne účinnej a efektívnej pomoci obetiam domáceho 

násilia na Slovensku by v prvom rade bolo potrebné vytvoriť profesionálno-

intervenčné tímy zložené z lekárov, policajtov, sociálnych pracovníkov, súdov 

a mimovládnych organizácií vo väčších mestách.“  
Pri sanácii rodinného prostredia ide teda o obnovenie rodinného 

prostredia. Rozumie sa ňou úprava alebo obnova rodinného prostredia.  

Je potrebné rozhodnúť o tom, či budeme „obnovovať“ prostredie, ktoré  
od začiatku nedosahovalo potrebnú kvalitu alebo pôjde skôr o jeho „úpravu“. 

Dôležité je vytýčiť si, k akému ideálu sa budeme usilovať priblížiť. Sanácia 

je jednou z možných foriem pomoci problémovej rodine, môžeme ňou 
problém v rodine zmierniť alebo úplne odstrániť. 

Sanácia rodiny je cieľ a preto je úlohou sociálneho pracovníka vedieť, 

ako tento cieľ dosiahnuť. Určujúcim momentom pre to, čo treba urobiť  

je aj skutočnosť, či začíname pracovať s rodinou, ktorej všetci členovia  
sa nachádzajú v spoločnej domácnosti, kedy ide predovšetkým o tieto 

kroky:   

- pomenovať s členmi rodiny hlavné problémové oblasti, čo najrýchlejšie 

a najpresnejšie identifikovať tiež skryté konflikty rodiny, urobiť rozbor, 
analýzu situácie: vzťahy, hranice, roly, pozície, komunikácia, tabu, 

- spolu s členmi rodiny urobiť plán stratégie riešenia konfliktov, 

- počas celého procesu poskytovať všetkým členom rodiny potrebnú oporu 

a vhodné vedenie, posilňovať ich funkcie schopnosť, nezávislosť, 
sebadôveru. 

Jednou zo základných otázok v oblasti sanácie rodiny v súčasnosti  

je otázka kto je zodpovedný za sanáciu, resp. v koho je kompetencii. 

V prvom rade sú to rodičia, pri profesionáloch pracujúcich s rodinou 
hovoríme o spoluzodpovednosti, ktorá je chápaná ako kompetencia 

sociálneho pracovníka pri práci s rodinou. Spoluzodpovedná je rodina 

a všetci jej členovia, samozrejme deti iba do určitej miery, zodpovedajúcej ich 
biologickému veku a stupňu psychosociálnej zrelosti  a tí profesionáli, ktorým 

povinnosť pracovať s rodinou ukladá zákon alebo etický kódex ich profesie, 

t.j. sociálni pracovníci, lekári, učitelia, psychológovia, a mnoho iných 

odborníkov a inštitúcií. Na sanácii rodinného prostredia vždy pracuje 
niekoľko odborníkov súčasne, je to práca multidisciplinárneho tímu 3. 

Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu  
na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany 

práv a právom chránených záujmov detí,  predchádzania prehlbovaniu 

a opakovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí 

                                                
3 www.centrumsrdiecko.sk/vyrocna-sprava.html-13k 



Soňa Šrobárová,  The intervention of a social worker...  

 

112 

a plnoletých osôb a na zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov. 

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú pre 

dieťa, plnoletú dospelú osobu, rodinu, skupinu a komunitu prostredníctvom 

sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi 
poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji sociálno-

patologických javov v spoločnosti.  

Orgán Sociálnoprávna ochrana detí  a sociálna kuratela má právo 
požiadať o pomoc : 

- dieťa, a to aj bez vedomia rodičov, 

- rodič alebo osoba, ktorá sa o dieťa stará, 
- iný štátny orgán, obec, vyšší územný celok, akreditovaný subjekt, 

škola, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. 

Opatreniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú 
psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej osoby, sú najmä: 

- ponúknutie pomoci dieťaťu, rodičom, alebo inej plnoletej fyzickej 

osobe alebo ponúknutie sprostredkovania pomoci pri riešení 
výchovných a rodinných problémov, 

- sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, 

zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrení na obmedzenie 
nepriaznivých vplyvov, 

- organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch 

zameraných na pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v škole  

a na pomoc rodinám pri riešení výchovných, sociálnych a iných  
problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch, 

- organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch 

zameraných na pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám 
ohrozeným správaním člena rodiny, 

- organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch 

zameraných na plnoleté fyzické osoby, ktoré svojím správaním 

ohrozujú členov rodiny, 
- organizovanie alebo sprostredkovanie programov na obmedzenie 

a odstránenie negatívnych vplyvov prostredia a na predchádzanie 

sociálnemu vylúčeniu detí a plnoletých fyzických osôb v prostredí4.  
 

Na základe výsledkov prieskumu, najčastejšou poskytovanou formou 

sociálnej pomoci je odborné sociálne poradenstvo, ktoré poskytuje sociálny 
pracovník maloletému aj  jeho rodičom  a tiež informuje na oddelení 

                                                
4 Zákon NR SR č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. 
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sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  o možnosti využiť odborné 

poradenstvo a intervenciu vo vybraných zariadeniach a inštitúciách5. 

Zásady obsiahnuté v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí  a sociálnej 

kuratele sú najmä tie, že sanácia rodiny sa vykonáva tak, aby dieťa mohlo 
zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí a ak dieťa nemôže byť vychovávané 

vo vlastnej rodine, tak sa umiestňuje do náhradnej starostlivosti, ktorá má mať 

dočasný charakter. 
Kvalitatívne a kvantitatívne zmeny obsiahnuté v Zákone č. 305/2005  

Z. z. znamenali posun k efektívnejšej práci s problémovými rodinami  

a je veľmi pozitívne, že do sanácie rodiny sú zainteresované nielen úrady 
práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj akreditované subjekty a obce, ktoré 

vzhľadom na svoje kompetencie a možnosti môžu výraznou mierou 

prispievať k pomoci problémovým rodinám.  

Podľa Zákona   NR   SR   č.  36/2005  Z. z.  o  rodine  je  účelom  
manželstva  vytvoriť harmonické spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu 

výchovu detí. Zákon o rodine ukladá manželom vzájomne rešpektovať svoju 

dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné 
prostredie. Nie každé manželstvo túto literu zákona z rôznych dôvodov 

naplní. 

Ak zlyháva rodinné spolužitie, čím môže nastať recidíva nedostatku 
starostlivosti o maloleté deti, rodina sa dostáva do problémov, ktoré  

už nedokáže a nie je schopná sama si ani uvedomiť, nieto ešte zvládnuť, 

zasiahne spoločnosť6.  

V zmysle vyššie citovaného zákona môže súd z dôvodu nevhodného 
správania sa detí, alebo z dôvodu porušovania povinností rodičov 

vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinnosti, alebo ich zneužitia,  

ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, rozhodnúť o uložení 
nasledovných výchovných opatrení: 

- vhodným spôsobom napomenúť maloleté dieťa, jeho rodičov a iné 

fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú alebo narúšajú jeho 

riadnu výchovu 
- určiť nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad, ktorý vykonávajú 

najmä za súčinnosti orgánu Sociálnoprávna ochrana detí  a sociálna 

kuratela, obce, školy,  neštátnych subjektov alebo zariadenia, ak je 
v ňom dieťa umiestnené 

- uložiť maloletému dieťaťu obmedzenie v rozsahu potrebnom  

na predchádzanie a zabraňovanie škodlivým vplyvom, ktoré môžu 

                                                
5Antolová V., Wdrażanie środków ochrony socjalnej i opieki społecznej dla dzieci  

i młodzieży w Republice Słowackiej, in: Problemy dzieci i młodzieży  

w wybranych krajach, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2011,  s. 290. 
6 Sobotková I., Psychologie rodiny, Portál, Praha 2001, s. 174.  
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ohroziť alebo narušiť jeho priaznivý vývoj (dodržiavanie uloženého 

obmedzenia sleduje súd najmä za súčinnosti obce) 

- uložiť maloletému dieťaťu a jeho rodičom povinnosť podrobiť  

sa sociálnemu poradenstvu alebo odbornému poradenstvu 
v špecializovaných zariadeniach. 

Súd môže zveriť maloleté dieťa, ak si to vyžaduje jeho záujem,  

do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo do ústavnej 
starostlivosti. Pri zvedení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti  

sa uprednostní predovšetkým príbuzný maloletého dieťaťa, ak spĺňa zákonom 

o rodine ustanovené predpoklady. V rozhodnutí súdu musí byť vymedzený 
rozsah práv a povinností k maloletému dieťaťu. Osoba, ktorej bolo dieťa takto 

zverené je povinná starať sa o dieťa v rovnakom rozsahu, v akom by ju mali 

vykonávať rodičia.  Rodičia maloletého vykonávajú práva a povinnosti 

vyplývajúce z rodičovských práv a povinností v rozsahu, v akom nepatria 
osobe, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. 

Zároveň majú právo stýkať sa s maloletým dieťaťom. Súd pri rozhodovaní 

určí rodičom maloletého dieťaťa vyživovaciu povinnosť. Výživné sú povinní 
poukazovať osobe, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej 

starostlivosti (Zákon NR SR č. 36/2005 Z.z.). Opatrenie, ktoré najviac 

zasahuje detskú osobnosť aj celú rodinu  je  vyňatie dieťaťa z jeho 
prirodzeného sociálneho prostredia a následné umiestnenie do ústavnej 

starostlivosti alebo ochrannej výchovy. Táto možnosť by mala nasledovať  

až potom, ak predchádzajúce opatrenia neviedli k náprave nežiaduceho stavu7. 

O potrebe sanácie rodiny sa hovorí vždy vtedy, ak rodina len čiastočne 
plní svoje spoločnosťou požadované funkcie, resp. ich neplní vôbec. 

Zlyhanie rodiny v určitej funkcii vyžaduje osobitné metodické prístupy 

v sanácii.  
O krízovej situácii v rodine môže sociálny pracovník získať prvú 

informáciu prostredníctvom viacerých zdrojov a to napríklad od susedov 

takejto rodiny, obce, školy, polície, vo niektorých prípadoch aj od 

niektorého člena samotnej rodiny. Táto informácia je často krát veľmi 
strohá a neúplná. Každopádne je pre neho zaväzujúca a musí začať 

s rodinou pracovať. Je to dlhodobá a náročná záležitosť. Na celom procese 

sanácie rodiny sa v podstatnej miere podieľajú sociálni pracovníci – 
zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len 

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela), samozrejme za účasti 
a angažovanosti mnohých iných inštitúcií, prípadne záujmových, 

                                                
7 Antolová V., Wdrażanie środków ochrony socjalnej i opieki społecznej dla dzieci 

i młodzieży w Republice Słowackiej, in: Problemy dzieci i młodzieży  

w wybranych krajach,  Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2011, s. 295. 
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vzdelávacích a iných štátnych aj neštátnych zariadení.  Ich činnosť vyplýva 

z legislatívnych opatrení Slovenskej republiky.  

Keď hovoríme o diagnostike rodiny, máme na mysli všetky postupy, 

prostredníctvom ktorých sa usilujeme pomenovať, respektíve odkryť hlavný 
problém rodiny. Je to však aj zložitý proces poznávania špecifických znakov 

a vlastností už konkrétnej rodiny. Aj ako uvádza Štefáková8 v úvode práce je 

potrebné si čo najskôr zmapovať situáciu rodiny, ujasniť si, o aký typ rodiny 
sa jedná... Je nutnosťou pochopiť a plne rešpektovať zvláštnosti a zvyklosti 

danej rodiny vyvierajúce z jej kultúrnych, náboženských a etických odlišností. 

O problémoch v rodine sa môžeme dozvedieť prostredníctvom výpovedí 
jednotlivých jej členov. Je potrebné mať na zreteli, že hlavne v počiatočnom 

štádiu práce s rodinou, členovia rodiny nemusia podať všetky potrebné 

informácie. Môže to byť z dôvodu nedôvery, obavy, úmyselného 

manipulovania a podobne. Počas práce na rodinnej diagnostike, sociálnemu 
pracovníkovi pomáhajú znalosti z oblasti teórií rodiny, vysoká profesionalita, 

získané zručnosti, vedomosti z oblasti práce s rodinou. Diagnostika rodiny  

je zameraná na spoznanie a porozumenie štruktúry rodiny, rodinnej intimity, 
osobnej autonómie jednotlivých členov a ich hodnotovej orientácie.  

Pri  diagnostike  rodiny  je  potrebné  orientovať sa  tri základné okruhy a to:  

- orientácia na problém, kde sa zisťujú aktuálne problémy rodiny, rodinné 
role, vzťahy, väzby, komunikáciu v rodine, ale aj spôsoby riešenia 

konfliktov,  

- orientácia na vnútorné zdroje, zameraná je na získanie informácií 

o potenciály členov rodiny, na zvládanie záťaže , funkčnosť rodiny 
v oblasti vzťahu k deťom a pod., 

- orientácia na vplyv prostredia, kde sa získavajú informácie o vplyve 

makro a mikroprostredia na fungovanie rodiny, vplyv širšej rodiny, 
vzťahy rodiny s okolím9. 

Diagnostika rodinných pomerov je niekoľkostupňovým procesom,  

ktorá si vyžaduje vysokú profesionálnu zručnosť, trpezlivý prístup sociálneho 

pracovníka pri zhromažďovaní a triedení získaných informácií 
a ich zužitkovanie na obnovu potenciálnej obnovy  fungovania rodiny.   

Terénna práca na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately je zameraná na šetrenie rodinných, sociálnych a bytových pomerov 
dieťaťa a jeho rodičov a tiež na zisťovanie všetkých objektívnych skutočností, 

ktoré sú dôležité pre rozhodovanie súdu v záujme maloletého dieťaťa.  

                                                
8 Štefáková L., Rodina s nevyliečiteľne chorým členom z pohľadu sociálneho 

pracovníka. In: Polska, Słowacja, świat: rodzina – wybrane problemy współczesności, 

Kraków 2008, s. 172.  
9 Levická J., Sociálna práca s rodinou Trnava I., Mosty, n.f. a Fakulta zdravotníctva 

a sociálnej práce TU, Trnava 2004, s. 177.  
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Pri návšteve v domácnosti sociálny pracovník zisťuje aj názor dieťaťa, 

ktorému musí byť venovaná náležitá pozornosť, vychádzajúc z Dohovoru 

o právach dieťaťa, ako aj zákona o rodine. Túto prácu môže sociálny 

pracovník vykonávať aj mimo rodinného prostredia, napr. v škole, u pediatra, 
kde zisťuje, aké školské výsledky dieťa dosahuje, jeho školskú dochádzku, 

aká je starostlivosť o zdravotný stav dieťaťa. Terénna sociálna práca  

je zameraná aj na úpravu rodinných pomerov a pôsobenie na zlepšenie 
vzťahov medzi členmi rodiny navzájom. Súčasťou tejto práce je aj spolupráca 

s inými úradmi a inštitúciami, ktoré  môžu poskytnúť informácie o rodine  

a  s ktorými sociálny pracovník spolupracuje aj  pri výkone výchovných 
opatrení. Pri výchovných opatreniach je terénna práca zameraná na zistenie 

účinku výchovného opatrenia a poskytovanie pomoci, alebo poradenstva  

pri odstraňovaní príčin, pre ktoré bolo toto výchovné opatrenie uložené. 

Terénna práca na tomto úseku je zameraná na zisťovanie úpravy  rodinných, 
bytových a sociálnych pomerov v prirodzenom rodinnom prostredí, návštevu 

detí v detskom domove alebo domove sociálnych služieb, v prípade, že bolo 

nutné dieťa do týchto zariadení dočasne umiestniť, za účelom spolupráce pri 
tvorbe a vyhodnocovaní plánov sociálnej práce s rodinou dieťaťa, návštevu 

maloletých detí počas ich pobytu u rodičov počas prázdnin. Súčasťou celej 

tejto činnosti je aj neustály kontakt a práca s rodičmi za účelom dosiahnutia 
úpravy rodinných pomerov a zabezpečenie riadnej starostlivosti o maloleté 

dieťa. 

Terénna sociálna práca na úseku sociálnoprávnej ochrany detí  

a sociálnej kurately je zameraná aj na zisťovanie a prešetrenie rodinných, 
sociálnych a bytových pomerov žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. 

Účasť sociálnych pracovníkov na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí  

a sociálnej kurately je veľmi dôležitá nielen počas  prípravy na spomínanú 
formu starostlivosti o dieťa, ale spočíva aj v kontrole výkonu náhradnej 

rodinnej starostlivosti v domácnostiach náhradných rodičov a  sledovanie 

všestranného fyzického, psychického a sociálneho vývinu maloletého dieťaťa. 

Sociálna práca na oddelení Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
je zameraná aj na šetrenie pomerov v rodinách za účelom podania správ 

orgánom činným v trestnom konaní.  

Pri výchovných opatreniach je terénna práca zameraná na zistenie 
účinku výchovného opatrenia a poskytovanie pomoci, alebo poradenstva pri 

odstraňovaní príčin, pre ktoré bolo toto výchovné opatrenie uložené. 

V prípade potreby sa terénna práca vykonáva aj na školách a zdravotníckych 
zariadeniach.  
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Práca s členmi rodiny v špecifickom prostredí vyžaduje osobitnú 

prípravu sociálneho pracovníka. Ako uvádza Antolová10: „Práca  terénnych 

sociálnych pracovníkov je náročná na výkon, preto je mimoriadne dôležité, 

aby mali pracovníci už vo fáze ich nástupu na pozíciu zabezpečené kvalitné 
školenie a programy, ktoré ich pripravia pre zvládanie náročných situácií 

v teréne.“   

Na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
sociálny pracovník pracuje s rodinou veľmi citlivo, komplexne a vysoko 

profesionálne. Pri problémoch v rodine volí ten najvhodnejší prístup, metódu 

práce tak, aby nebolo dotknuté právo a záujem žiadneho člena rodiny, najmä 
však maloletých detí. S ohľadom na závažnosť problému v rodine a hlavne jej 

potreby, využíva nielen teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané 

vhodným vzdelaním a praxou, ale aj osobnostné schopnosti, ktoré sú pri práci 

s rodinou rovnako dôležité. 
Neopomenuteľným článkom pri sanácii rodiny je aj referát 

poradensko–psychologických služieb úradu práce, sociálnych služieb  

a rodiny, ktorý organizačne spadá pod oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí  
a sociálnej kurately, z dôvodu poskytovania komplexného psychologického 

poradenstva, psychoterapeutických a preventívno-výchovných služieb pri 

riešení krízových situácii v rodine, pri problémoch a zlyhaní v osobných, 
partnerských a rodinných vzťahoch a problémoch. Na referátoch sa zaoberajú 

poskytovaním pomoci rodičom a maloletým deťom v záujme obnovy 

manželského spolužitia a aj v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom 

rôznych sociálnych problémov v rodine na maloleté dieťa11. 
Sociálni pracovníci pomáhajú riešiť sociálne problémy, 

sprostredkovávajú pomoc pri riešení týchto problémov a snažia sa zabrániť 

ich vzniku alebo vyhroteniu. Úloha sociálneho pracovníka  
je nespochybniteľne veľmi dôležitá aj pri sanácii rodinného prostredia. 

Vyžaduje si vysokú odbornú prípravu, osobnú zrelosť, skúsenosti, odborné 

znalosti a etnické postoje. Úlohou sociálneho pracovníka je predovšetkým 

profesionálne odvedená sociálna práca, ktorá by sa mala prejaviť v motivácii 
klienta k samostatnejšiemu a zodpovednejšiemu riešeniu jeho problémov12. 

Za úpravu situácie a pomerov v rodine sú zodpovední predovšetkým 

rodičia a to v zmysle zákona o rodine, ostatných legislatívnych noriem, ale 
predovšetkým z hľadiska spoločenského a morálneho. V prípade sociálneho 

pracovníka, alebo iného profesionála možno hovoriť skôr 

                                                
10 Antolová V., Deti na ulici ako cieľová skupina terénnych sociálnych pracovníkov, 

VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 2011, s. 17. 
11 Interný materiál ÚPSVaR. 
12 Žiaková E., Psychosociálne aspektysociálnej práce, Akcent print, Prešov 2005,  

s. 189. 
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o spoluzodpovednosti. Miera a rozsah povinností sú dané jednak samotnou 

profesiou, inštitúciou, kde je sociálny pracovník zamestnaný a v neposlednom 

rade pozíciou, ktorú v inštitúcii zastáva. Miera spoluzodpovednosti je v praxi 

vnímaná ako kompetencia, alebo kompetencie sociálneho pracovníka pri práci 
s rodinou a odvodzuje sa zvyčajne od platných legislatívnych noriem v danej 

oblasti13. 

Iniciátorom práce s rodinou môže byť jej člen, sused, pracovník 
štátneho orgánu alebo ktokoľvek iný. Vykonávateľom intervencie do rodiny 

môže však byť štátna inštitúcia represívna, správna, poradenská, sociálna, 

pedagogická, alebo súkromne pôsobiaci odborník. Rodina je predmetom 
záujmu odborníka ako celok a pri práci s ňou sa snaží sa o vytvorenie 

prijateľných podmienok pre život každého jej člena. V niektorých prípadoch 

rodina sama definuje problém, ktorý má byť riešený, v iných prípadoch ho 

definuje odborník, ktorého by mala viesť vysoká profesionalita. Podmienkou 
toho je adekvátne vzdelanie, praktický výcvik a jeho prvé prípady by mali byť 

supervidované skúsenejším kolegom14. 

Každopádne treba k riešeniu problémov rodine pristupovať veľmi 
citlivo, akceptovať rozhodnutia členov rodiny, prípadne ich modifikovať tak, 

aby čo najmenej jej členov utrpelo nejakú ujmu. „Skôr ako profesionál dôjde 

k názoru, čo je v rodine problém, mala by rodina sama dostať priestor  
na to, aby svoje problémy sformulovala. Riešenie problému definované 

rodinou by v situácii, kedy je to možné, malo prednosť pred riešením 

problému, ktorý v rodine vníma profesionál15“.   

Úlohou sociálneho pracovníka je teda pomoc klientovi, v našom prípade 
jednotlivcovi, ale aj celej rodine, preto by mal vedieť vykonávať 

predovšetkým tieto činnosti: 

- komunikovať a angažovať sa, vedieť spolupracovať s ľuďmi. Angažovať 
zúčastnených v prospech záujmu detí, rodín, ktoré sú v ohrození alebo 

núdzi s cieľom zlepšiť ich život. Schopnosť komunikácie v sebe integruje 

nadväzovanie počiatočného kontaktu, poznanie podmienok efektívnej 

komunikácie, pretože táto schopnosť vo veľkej miere ovplyvňuje úspech 
či neúspech ďalších krokov, 

- posudzovať a plánovať. Vedieť diagnostikovať a plánovať jednotlivé 

kroky klientom s akceptáciou ich tempa, rozhodovania, 

                                                
13 Levická J., Sociálna práca s rodinou I, 1. Vydanie, Mosty, n.f. a Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce TU, Trnava 2004, s. 177. 
14 Rusnáková M., Rodina v slovenskej spoločnosti v kontexte sociálnej práce. PF 

Katolíckej univerzity, Ružomberok 2007, s. 167. 
15 Matoušek O., Rodina jako instituce a vztahová síť, Praha, Zápotocký A., 1993, 

s. 193. 
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- podporovať a pomáhať k sebestačnosti. Pomáhať k osamostatňovaniu 

a nezávislému životu, pričom miera tejto sociálnej roly je určovaná 

predovšetkým klientom a kvalitou sociálneho prostredia, 

- zasahovať a poskytovať služby, ktoré sú subodborom sociálnej práce. 
Zasahovať a poskytovať služby znamená prispievať k plánovaniu 

programov, ale aj podporu klientov v procese zmien, 

- schopnosť pracovať v tíme rovnakých, ale aj rôznych odborníkov16. 
Úlohou sociálneho pracovníka pri sanácii rodinného prostredia  

je získavanie vedomostí: 

- predovšetkým o štruktúre rodiny, významu rodinných rolí, funkcií 

rodiny, 
- rodinnej interakcie, príčinách vzniku konfliktov v rodine. 

Hľadá kauzálne súvislosti v prežitkoch minulosti, fungovanie a vývoj 

interpersonálnych vzťahov. Napomôcť môžu informácie o najdôležitejších 

udalostiach v rodine.  
Sociálny pracovník volí pre prácu s rodinou takú stratégiu, ktorá má 

najlepší predpoklad úspechu – úspechom je úprava rodinných pomerov 

a vytvorenie podmienok na vhodnú výchovu detí. V našej spoločnosti na 
sanácii rodinného prostredia podieľajú predovšetkým sociálni pracovníci – 

zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, tzn., že ide 

o inštitucionalizovaný systém. Nemožno samozrejme opomenúť ani ostatných 

participujúcich odborníkov. Nezanedbateľný  podiel na tejto náročnej práci 
s rodinou má aj samospráva a mimovládne organizácie.  

Sociálny pracovník samosprávy je neopomenuteľne nápomocný pri 

šetrení rodinných pomerov, pri ukladaní výchovných opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí  a sociálnej kurately a následnej ich realizácii, ale aj ako aktívny 

subjekt pri obnove alebo úprave rodinných pomerov a plnení výchovných 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  a sociálnej kurately súdov mimovládny 

sektor. Mimovládny sektor, poznáme ho aj pod termínom tretí sektor alebo 
neziskový sektor,  má tiež nezastupiteľné miesto v oblasti práce s rodinou 

a získava u nás, najmä vznikajúcimi občianskymi združeniami, obľubu medzi 

obyvateľmi. Týmto subjektom, ktoré majú vo svojich programoch sociálnu 
činnosť, nie sú problémy jednotlivcov a rodín so sociálno-patologickými 

problémami vôbec ľahostajné. Niektoré, za spomínaným účelom vzniknuté 

združenia, majú vo svojej činnosti aj aktivity zamerané na terénnu sociálnu 
prácu a streetwork, kde nielen vyhľadávajú, ale aj poskytujú pomoc 

a poradenstvo ľuďom bez domova, drogovo závislým, deťom so zanedbanou 

rodičovskou starostlivosťou, alkoholikom a podobným marginalizovaným 

                                                
16 Žiaková E., Psychosociálne aspektysociálnej práce, Akcent print, Prešov 2005, 

s. 189. 
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osobám a skupinám. „Neziskový sektor je významnou časťou verejného 

sektora, ktorý formou rozličných činností, najmä produkciou rôznych služieb 

realizuje plnenie úloh spojených s riešením prejavov trhovej nerovnováhy, 

pričom jeho úlohou nie je tvorba zisku, ale zabezpečenie potrebných úloh. 
Prioritným záujmom manažérov neziskových organizácií nie je teda 

zvyšovanie peňažného ani naturálneho zisku organizácie, ani zvyšovanie 

príjmov vlastníkov základného kapitálu17“.  
Sociálny pracovník by sa mal stať základným funkčným prvkom 

v systéme podpory a pomoci rodine, ktorá sa ocitá v ťažko riešiteľnej situácii. 

V prvom rade je úlohou spoločnosti mu tak dôležité postavenie priznať 
a vytvoriť vhodné legislatívne a pracovné podmienky.  Na druhej strane 

sociálny pracovník by mal byť erudovaný profesionál, ktorého cieľom by 

mala byť obnova funkčnosti rodiny. Aby sme dosiahli vhodnú kooperáciu 

spoločenského úsilia a vyššej profesionálnej odbornosti sociálnych 
pracovníkov, čaká nás veľa práce, vyžadujúcej si maximálne úsilie všetkých 

zainteresovaných.   
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Abstract 
Universities, created in the Middle Ages, were in that era treated as transnational 

institutions of universal Christian Europe. This part of the world was then ruled by 
the pope and the emperor, thus the establishment of a university required the consent 

of one of these two powers. The Church took special care of universities, operating as 

international centres in particular countries, gradually subordinating them, which 

manifested in the fact, that the Church authorities had power to approve academic 

degrees and grant the right to teach in any academic establishment (licentia ubique 

docendi). Some religious congregations, such as the Cistercians and Dominicans, 

who were interested in providing their members with education, also cooperated 

closely with universities, e.g. with the Academy of Cracow. 

Keywords: university, the Middle Ages, the Church, Cistercians, Dominicans 

 

Streszczenie 
Uniwersytety, których powstanie zawdzięczamy średniowieczu, były w owej epoce 

traktowane jako ponadnarodowe instytucje uniwersalnej chrześcijańskiej Europy. 

Władzą w niej dzielili się papież i cesarz, wskutek czego założenie uniwersytetu 

wymagało wówczas zgody jednej z tych dwóch potęg. Szczególną opieką uniwersytety 

jako międzynarodowe ośrodki narodowe otoczył Kościół, stopniowo 

podporządkowując je sobie, co przejawiało się w uprawnieniu władz kościelnych  

do zatwierdzania stopni naukowych oraz nadawaniu prawa do nauczania 

gdziekolwiek (licentia ubique docendi). Z uniwersytetami, w tym także z Akademią 

Krakowską, ściśle też współpracowały niektóre zgromadzenia zakonne, jak cystersi  

i dominikanie, którzy byli zainteresowani kształceniem swoich członków.   

Słowa kluczowe: uniwersytet, średniowiecze, Kościół, cystersi, dominikanie 

 

                                                             
1  Niniejszy artykuł, stanowiący przyczynek do dziejów krakowskiej uczelni i jej 

stosunku do Kościoła rzymskokatolickiego, zdecydowałem się opublikować w celu 

przybliżenia tej problematyki szerszym kręgom Czytelników. Opiera się  

on na rozważaniach, które zawarłem w monografii pt. Zawsze wierny. Uniwersytet 

Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki (Kraków 2006), wyróżnionej Nagrodą Miasta 

Krakowa w 2007. 
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Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że średniowiecze, jakkolwiek  

z wielu względów krytycznie oceniane przez ludzi renesansu i elity 

intelektualne następnych epok, w dziejach kultury europejskiej stanowi okres 
o szczególnym znaczeniu. Pomijając bowiem okoliczność, że dzięki 

średniowieczu ocalały zasadnicze treści kultury antycznej, wzbogacone 

zresztą wspaniałymi pomnikami architektury romańskiej i gotyckiej, trzeba  
tu przede wszystkim pamiętać o równie istotnym, może nawet ważniejszym 

osiągnięciu tej epoki, a mianowicie że to właśnie jej zawdzięczamy powstanie 

uniwersytetów jako specyficznych, ściśle związanych z Kościołem, 

ponadpaństwowych instytucji o charakterze szkół wyższych, bez których 
postęp wiedzy i rozwój intelektualny całych społeczeństw byłby praktycznie 

niemożliwy2. Wprawdzie nie brak hipotez, że kultura rzymska na Zachodzie 

wskutek inwazji plemion germańskich uległa totalnej zagładzie, w związku  
z czym  późniejsza nauka, a nauka prawa w szczególności, startowała od zera, 

stąd też pomiędzy wspomnianymi szkołami a powstałymi w wiekach średnich 

uniwersytetami nie ma żadnego związku, ale bardziej przemawia  

do przekonania stanowisko zwolenników tzw. teorii kontynuacji, w myśl 
których kultura i cywilizacja rzymska w postaci, jaka ukształtowała się już  

w czasach Konstantyna Wielkiego (IV w.), została recypowana przez 

plemiona germańskie, a średniowieczne uniwersytety zostały zorganizowane 
na wzór rzymskich szkół prawniczych z okresu dominatu jako zakładów  

z ustalonymi z góry programami i stałą obsadą profesorską, utrzymywanych 

przez państwo i działających pod jego nadzorem.  W rezultacie uczeni  
ci uważają, że w IV i V wieku wykształcił się zarówno na Wschodzie, jak i na 

Zachodzie oparty o wzorce hellenistyczne program nauczania obejmujący 

siedem sztuk wyzwolonych: gramatykę, retorykę, dialektykę czyli logikę, 

arytmetykę, geometrię, muzykę i astronomię, natomiast osobnym trybem 
przebiegało nauczanie prawa, a więc dziedziny, która w starożytnym Rzymie 

osiągnęła szczyty doskonałości. Było ono przez długi czas uważane za zajęcie  

wyjątkowo godne, wręcz zaszczytne, i związku z tym uchodziło za rzecz 
niemoralną pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. Jedynie nauczyciele 

niższej rangi mogli się domagać zapłaty, ale również i oni w celu jego 

wyegzekwowania nie mogli wykorzystać drogi sądowej w przeciwieństwie  
do uczących retoryki, geometrii, gramatyki itd., którzy zresztą już od I w. n.e. 

byli opłacani przez państwo. W szkolnictwo prawnicze władza publiczna 

zaczęła ingerować dopiero od IV w., ustalając kryteria kwalifikacyjne 

(również moralne) obowiązujące profesorów, których powoływał cesarz  
na wniosek senatów miast. Państwo też wzięło na siebie obowiązek  

ich wynagradzania, natomiast w czasach cesarza Justyniana (VI w.) szkoły 

                                                             
2 Zob. Markowski M.,  Dzieje Wydziału Teologii Uniwersytetu Krakowskiego latach 

1395-1525, Kraków 1996, s. 38. 
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prawa przybrały postać organizowanych przez państwo zakładów  

z kontrolowaną i wynagradzaną ze skarbu publicznego kadrą oraz  

z dokładnymi, podzielonymi na poszczególne lata nauki programami.  
I to te właśnie szkoły, zdaniem wybitnego znawcy prawa rzymskiego 

Henryka Kupiszewskiego3, stanowiły pierwowzór dla organizacji 

średniowiecznych uniwersytetów, a w ich działalności można doszukiwać się 
niektórych elementów współczesnej tradycji uniwersyteckiej. 

Ze stanowiskiem tym raczej trudno polemizować, chociaż nie można 

zaprzeczyć, że średniowieczna universitas określana też jako studium 

generale, w zbyt wielkim stopniu różniła się od wspomnianych zakładów,  
aby można je mechanicznie zestawiać ze sobą i dopatrywać się zbyt daleko 

posuniętych podobieństw pomiędzy nimi. Wiadomo, że zasługą 

uniwersytetów średniowiecznych było stworzenie od podstaw nauki teologii  
i wspaniały rozwój filozofii, co doprowadziło do istotnych przekształceń 

strukturalnych i wytworzenia charakterystycznych założeń organizacyjnych, 

powielanych zresztą na całym kontynencie europejskim. Ich znaczenie 

wkrótce też dostrzegły ówczesne elity intelektualne i polityczne, które uznając 
wiarę – fides, siłę zbrojną – militia oraz wiedzę – studium za trzy podstawowe 

filary dobrego ustroju państwowego,  traktowały na tej samej płaszczyźnie 

odpowiadające im potęgi: Sacerdotium – władzę kościelną, Regnum – władzę 
monarchy (cesarza) i Studium – potęgę wiedzy. I właśnie ostra walka  

o przywództwo w chrześcijańskiej Europie, jaka toczyła się  między dwoma 

pierwszymi, przyczyniła się do rozwoju uniwersytetów. Wobec bowiem 
sprzecznych interesów i przeciwstawnych dążeń każda ze stron usiłowała 

znaleźć uzasadnienie dla swoich racji, co siłą rzeczy musiało sprawić,  

iż  Studium cenione zarówno przez papieży, jak i cesarzy i uczestniczące  

w tym sporze w dość ograniczonym zakresie, zaczęło odgrywać  rolę arbitra, 
a jednocześnie dostarczało argumentów bądź jednej, bądź drugiej stronie. 

Szczególnie szybko znaczenie nauki docenił Kościół, który przejął z ducha 

antyku to wszystko, co dało się pogodzić z jego doktryną
4
, stąd też powstające 

uniwersytety otoczył szczególną opieką. Sprzyjała temu również okoliczność, 

że właśnie Kościół był zainteresowany studiami ukierunkowanymi  

na poszukiwanie w literaturze, prawie rzymskim i filozofii greckiej 
elementów ideologicznych przydatnych w nowych warunkach. Jednocześnie 

chrześcijaństwo przejęło po świecie antycznym niemal w niezmienionej 

formie system kształcenia i wychowania oraz ustrój i program szkolnictwa, 

uzupełniając go tylko nauką religii. W szczególności z antyku pochodził cały 

                                                             
3 Kupiszewski H., Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988, s. 41 i n.  
4 Zarębski I., Okres wczesnego humanizmu, w: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego  

w latach 1364-1764, t. I, pod red. Lepszego K., Kraków 1964, s. 166, przypisuje  

to takim autorytetom chrześcijańskim jak św. Hieronim, św. Bazyli i św. Augustyn.  



Janusz Sondel, Uniwersytet Jagielloński… 

 
125 

niepodzielnie panujący w średniowieczu system siedmiu sztuk wyzwolonych, 

dzięki czemu kolejne pokolenia ludzi średniowiecza w wyniku lektury poetów 

i prozaików rzymskich już na podstawowym poziomie wykształcenia, 
wychowywały się w kręgu oddziaływania kultury antycznej. Kościół 

przechował również materialne zdobycze tej kultury, przede wszystkim  

w dziedzinie literatury, a także łacinę literacką, która stanowiła jedyny  
w owym czasie ogólnoeuropejski język  ludzi wykształconych. Na tym tle 

ukształtowała się idea uniwersalnej chrześcijańskiej Europy, której pierwsze 

założenia sformułował  w IV w. św. Augustyn, a upowszechnił w wieku XIII 

Henryk z Suzy zw. Cardinale Ostiense. Głoszony przez niego  
ów uniwersalizm prowadził do jednoznacznego wniosku o istniejącej jedności 

chrześcijańskich narodów, przejawiającej się w wyznawanym przez 

wszystkich światopoglądzie chrześcijańskim, powszechnym recypowaniu 
jednolitej kultury łacińskiej, posługiwaniu się łaciną jako ogólnie znanym 

językiem religii, nauki, literatury i dyplomacji, ustalonym szkolnym sposobie 

nauczania oraz niekwestionowanym autorytecie prawa rzymskiego  

i kanonicznego jako wspólnej płaszczyzny porozumienia dyplomatów  
i prawników  różnych państw. Jednocześnie  Henryk z Suzy stwierdził,  

że władzę w tak pojmowanej Europie sprawują łącznie papież (w sprawach 

duchowych) i cesarz (w sprawach doczesnych). Konsekwencją tego było 
przekonanie, że uniwersytet gromadzący słuchaczy z wielu krajów  

nie stanowi szkoły o charakterze lokalnym,  ale jest instytucją o uniwersalnym 

ogólnoeuropejskim wymiarze. W rezultacie uznano, że decyzję o utworzeniu 
uniwersytetu mógł podjąć tylko papież lub cesarz5.  

Trzeba przy tym zaznaczyć, że Kościół już od momentu powstania 

uniwersytetów potrafił docenić ich znaczenie i to na ogół w stopniu znacznie 

większym niż władza świecka. Dostrzegał bowiem przydatność studiów 
teologicznych do walki z szerzącymi się herezjami, a prawniczych  

do zaspokajania potrzeb w dziedzinie prawodawstwa, wymiaru 

sprawiedliwości, administracji i służby dyplomatycznej. Szybko też 
papiestwo skutecznie podporządkowało sobie istniejące uczelnie, łącznie  

z tymi, u których początków leżała decyzja cesarza. Ostatecznie doszło  

do tego, że bez wsparcia i opieki Kościoła żaden uniwersytet nie mógł 
funkcjonować6, co było uzasadnione okolicznością, że nawet w przypadku 

utrzymywania uczelni przez skarb państwa, dla jej właściwego działania 

konieczne było wsparcie jej drogą beneficjów oraz prebend kościelnych. 

                                                             
5 Wynikało to z traktowania ówczesnych uniwersytetów jako ponadpaństwowych 

instytucji, stąd też założenie studium generale nie mogło być uważane za sprawę 

wewnętrzną danego państwa. 
6 Zob. Szczur S., Papież Urban V i powstanie uniwersytetu w Krakowie w 1364 r., 

Kraków 1999, s. 200.  
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Niezależnie jednak od roli Kościoła w zakresie zapewnienia materialnych 

podstaw średniowiecznych uniwersytetów, w przekonaniu władz kościelnych,  

a zwłaszcza papieży, istotne znaczenie miało uprawnienie  do zatwierdzania 
stopni naukowych i nadawania „prawa nauczania gdziekolwiek” (licentia 

ubique docendi). Oznaczało to, że stopień naukowy uzyskany na danym 

uniwersytecie7 miał walor ogólnoeuropejski i upoważniał do prowadzenia 
wykładów na wszystkich pozostałych8. Dzięki temu uniwersytety uzyskały 

charakter międzynarodowych ośrodków życia naukowego, przy czym w tym 

okresie zarówno w ich działaniu, jak i w strukturze, niezależnie od miejsca 

działalności można zauważyć daleko posunięte analogie. Przejawiało się  
to w stosowaniu tych samych zwyczajów, używaniu tego samego języka 

(łaciny), jak również identycznego systemu prawnego jako podstawy 

odpowiedzialności scholarów i profesorów. Stanowiło go prawo rzymskie  
dla świeckich członków społeczności uniwersyteckiej oraz kanoniczne  

dla duchownych. Troskę o sprawy uniwersyteckie papieże powierzali 

natomiast zależnym od siebie dostojnikom kościelnym, najczęściej biskupom. 

Niekiedy zresztą sami bezpośrednio ingerowali w wewnętrzne sprawy i spory 
wewnątrz uniwersyteckie, działając jako najwyższa i ostateczna instancja, 

czego wielu przykładów dostarczają nam również dzieje Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Przejawem nadzoru nad sprawami krakowskiej uczelni  
ze strony papieży były też ich decyzje co do przeprowadzania jej reform,  

z czym spotykamy się jeszcze w drugiej połowie XVIII w. Niejednokrotnie 

też papieże angażowali swój autorytet w interesie Uniwersytetu, jak uczynił  
to np. Bonifacy IX, który na prośbę Władysława Jagiełły zapowiedział  

w 1401 r. zastosowanie ekskomuniki wobec cystersów polskich 

podejmujących naukę na innym uniwersytecie niż krakowski lub paryski,  

a także Klemens X grożący klątwą wszystkim złodziejom książek z Biblioteki 
Collegium Maius9. Czasem też papieże pośredniczyli w razie konfliktów 

                                                             
7 Jedynie posiadanie uprawnień do nadawania stopni uzasadniało uznanie danej 

szkoły za studium generale; zob. Szczur S., op. cit., s. 22. 
8 W praktyce jednak poszczególne uniwersytety broniły się przed takimi obcymi 
(extranei), widząc w nich konkurentów do beneficjów i prebend, a wyjątki czyniono 

jedynie dla wybitnych uczonych o ustalonej sławie międzynarodowej. W rezultacie 

od absolwentów innych uczelni zaczęto wymagać wykazania się odpowiednią wiedzą 

w drodze tzw. responsio pro loco, co np. w Krakowie stało się w pewnym momencie 

konsekwentnie stosowaną praktyką. Takiej responsji wymagano nawet od własnych 

kolegów, którzy kolejny stopień naukowy, zwykle doktorat, przywozili z zagranicy. 

Dopiero pozytywny wynik owej obrony umożliwiał wejście w skład członków 

wydziału.  
9 Dnia 26 sierpnia 1672 r., zob. Krzyżanowski S., Poselstwo Kazimierza Wielkiego  

do Awinionu i pierwsze uniwersyteckie przywileje, „Rocznik Krakowski”, t. IV, 1900, 

s. 29. 
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pomiędzy scholarami a miejscowymi władzami, chociaż najczęściej miało  

to miejsce na terenie Włoch czy Francji, natomiast nie występowało  

na większą skalę w Polsce.          
Ze zdaniem uniwersytetów liczyły się nawet sobory, a papieże 

zabiegali o ich poparcie, o czym świadczy pismo Innocentego VIII (papieża  

w latach 1484-1492), który po wyborze przesłał na ręce rektora Macieja  
z Kobylina zawiadomienie o rozpoczęciu przez niego pontyfikatu  

z jednoczesną prośbą o uroczyste modły i procesje ze strony krakowskich 

profesorów w jego intencji. Papieże też niejednokrotnie korzystali z opinii 

uniwersytetów w różnych sprawach, a nawet korespondowali z nimi bądź  
z ich poszczególnymi przedstawicielami10. Te ścisłe więzi uległy w zasadzie 

przerwaniu w XVI w. w wyniku reformacji11, co jednak nie dotyczyło 

Uniwersytetu Krakowskiego. O ile bowiem nie liczyć zupełnie sporadycznych 
przypadków odejścia od wiary katolickiej takich profesorów jak Jędrzej Gałka 

z Dobczyna czy Jakub z Iłży i kilku innych, można z całą odpowiedzialnością 

stwierdzić, że krakowska Alma Mater pozostała wierna Kościołowi, któremu 

zresztą podobnie jak większość uniwersytetów europejskich zawdzięczała 
swój początek. U podstaw działalności Uniwersytetu Krakowskiego leżała 

bowiem decyzja papieża Urbana V, do którego zwrócił się w tej sprawie 

Kazimierz Wielki, nie chcąc  prosić o zgodę cesarza, albowiem to stanowiłby 
dowód uznania jego supremacji. Kanoniczno-kościelny charakter  

krakowskiego Studium Generale był zresztą całkowicie zrozumiały wobec 

faktu, że wśród profesorów dominowali zdecydowanie duchowni, którzy 
również przeważali wśród scholarów. Władze kościelne popierały ten stan 

rzeczy, doceniając wartość wykształcenia  kleru, dlatego też papież Bonifacy 

VIII (ok. 1294-1303) bullą Quum ex eo  zwolnił podejmujących studia 

duchownych od obowiązku rezydencji w miejscu pełnienia funkcji, przy 
zachowaniu beneficjów związanych z nią przez okres lat siedmiu,  

                                                             
10 Na znaczenie tego rodzaju kontaktów pomiędzy papieżami a Akademią Krakowską 

zwrócił swego czasu uwagę J. Pelczar, który mówiąc o znaczeniu Akademii 

Krakowskiej, stwierdził, że niektórzy z papieży, jak: Marcin V, Eugeniusz IV, 
Mikołaj V, Leon X zasięgali jej zdania, Innocenty VIII polecał się jej modlitwie, 

Klemens XIII wysławiał ją przed światem, a wielu papieży aż do Piusa IX i Leona 

XIII słało jej swe błogosławieństwo; zob. Mowa  przy założeniu kamienia węgielnego 

pod Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego miana  26 Maja 1883 roku, 

Kraków 1883, s. 11. Oczywiście osobny rozdział w historii stosunków krakowskiej 

uczelni z papiestwem stanowi pontyfikat Jana Pawła II.    
11 Uniwersytety przestały być wówczas instytucjami o międzynarodowym charakterze 

i nabrały cech narodowych. Szczególnie silnie jednak proces ten ujawnił się w okresie 

oświecenia, kiedy uległa zachwianiu dotychczasowa pozycja religii i tradycji i to nie 

tylko na uniwersytetach; zob. bliżej na ten temat Sondel J., Ze studiów nad prawem 

rzymskim w okresie Oświecenia, Kraków 1988, s. 10. 
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a zarządzenie to akceptowali też jego następcy12. Papiestwo bowiem popierało 

aspiracje lokalnego duchowieństwa do odgrywania istotnej roli w państwie, 

czego warunkiem było odpowiednie wykształcenie. Z biegiem czasu proces 
kształcenia objął również zakonników, chociaż w ich przypadku uzyskanie 

stopnia naukowego w zasadzie zapewniało jedynie lokalną karierę w systemie 

kształcenia wewnątrz zakonnego13. Zresztą niektóre zgromadzenia 
początkowo nie były w ogóle zainteresowane kształceniem swoich członków, 

a poszczególne klasztory, jak np. cystersów, nawet nie chciały szkoły 

wewnętrznej14. Z biegiem czasu jednak to stanowisko uległo zmianie,  

gdyż władze cysterskie zdały sobie sprawę z konieczności podniesienia stanu 
wiedzy wśród członków tego zakonu, mając świadomość, że to właśnie  

z braku wykształcenia nie odegrali oni żadnej roli na soborze w Konstancji15.  

Podobnie postąpiły też inne zgromadzenia zakonne, w wyniku czego liczba 
zakonników na studiach wyraźnie wzrosła. Trzeba zatem zgodzić się z ogólną 

obserwacją Jana Fijałka, że „z powstaniem i rozszerzaniem się uniwersytetów 

podniósł się znacznie poziom umysłowy w klasztorach”16, co oczywiście 

należy też odnieść do Krakowa17, jakkolwiek w przypadku Uniwersytetu 
Jagiellońskiego18 jego stosunki z poszczególnymi zakonami różnie się 

                                                             
12 Podobna idea była również żywa w Polsce, gdzie komisja powołana przez władze 

kościelne dla rozstrzygnięcia sporu pomiędzy biskupem wrocławskim Janem 

Kropidło a członkami jego kapituły co do możliwości odbywania przez nich studiów 
uniwersyteckich orzekła, że studiującym prałatom i kanonikom należy wypłacać 

podwójne pensje, aby ich zachęcić do studiowania; zob. Krzyżanowski S., Poselstwo 

Kazimierza Wielkiego do Awinionu, s. 29, Kiryk F., Nauk przemożnych perła, Kraków 

1986, ss. 26-27. 
13 Przy niektórych klasztorach bowiem,  np. w klasztorze dominikanów w Krakowie 

pod koniec XV w., istniały nawet studia generalia jako instytucje powołane  

do kształcenia ich członków w danej prowincji. Nie miały one jednak nic wspólnego 

– oprócz nazwy – z uniwersytetami, a ich poziom  naukowy był niejednokrotnie 

niższy aniżeli szkół katedralnych.  
14  Zob.  Rechowicz M., Początki i rozwój kultury scholastycznej (do końca XIV 

wieku), w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. I: Średniowiecze, Lublin 1974, s. 65, 
15 Zob. Morawski K., Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. II, Kraków 1900,  

s. 332. 
16  Zob. Fijałek J., Mistrz Jakób z Paradyża i Uniwersytet Krakowski w okresie soboru 

bazylejskiego, t. I,  Kraków  1900, s. 15. 
17 Zob. K. Morawski , Historya Uniwersytetu, t. II, s. 331. 
18 Przymiotnik Jagielloński w odniesieniu do Uniwersytetu był stosowany już  

od końca XV wieku, kiedy służył na oznaczenie Kolegium Większego ustanowionego 

przez Władysława Jagiełłę w roku 1400, zapewne dla podkreślenia zależności uczelni 

bezpośrednio od króla. Stosowano ten przymiotnik również dla określenia Bursy 

Ubogich fundacji Isnera („Bursa Jagelloniana”), ale nazwano go w ten sposób 

dopiero w 1602 r. dla uczczenia zasług Anny Jagiellonki, która dokonała zapisu na jej 
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układały na przestrzeni wieków: od poprawnych w przypadku cystersów  

do zdecydowanie wrogich w przypadku jezuitów. Były też takie 

zgromadzenia zakonne, które zasadniczo pozostawały w przyjaznych 
stosunkach z krakowską uczelnią, ale ich poszczególni przedstawiciele 

prowadzili z nią otwartą walkę, jak np. dominikanie.  

                                                                                                                                                  
rzecz. Następnie zaczęto określać całą uczelnię jako Szkoła Jagiellońska,  

co nieoficjalnie przyjęte zostało ostatecznie w wieku XVII. Tej tradycji jagiellońskiej 

usiłował się przeciwstawić Jan Brożek, który chciał nawiązać do zasług Kazimierza 
Wielkiego. Jego rozważania na ten temat zostały jednak opublikowane dopiero  

w 1780 roku. Wówczas też idea Uniwersytetu Kazimierzowskiego została podjęta 

przez Kołłątaja oraz Jana Śniadeckiego, z uwagi jednak na niechęć do zastanej 

tradycji charakterystyczną dla epoki oświecenia, postanowiono krakowską uczelnię 

nazwać Szkołą Główną Koronną (w przeciwstawieniu do Szkoły Głównej Litewskiej 

w Wilnie), co po przyłączeniu Krakowa do Księstwa Warszawskiego w 1809 r. 

zostało zmienione na Szkołę Główną Krakowską, chociaż wcześniej za czasów 

austriackich stosowano nazwę Uniwersytet Krakowski, aby nie drażnić zaborcy.  

Z kolei w artykule XV traktatu dodatkowego Kongresu Wiedeńskiego z 3 maja  

1815 r., który powoływał do życia Rzeczpospolitą Krakowską oraz potwierdzał 

przywileje Uniwersytetu, występuje określenie L’Acamie de Cracovie. Przymiotnik 

jagielloński wprowadzono natomiast w określeniu Wielkiej Rady Uniwersytetu 
Jagiellońskiego powołanej przez „Wewnętrzne Urządzenie Szkoły Głównej 

Krakowskiej”, a także w Indeksie wykładów (Index lectionum), który na karcie 

tytułowej wyraźnie mówi o Uniwersytecie Jagiellońskim (in Universitate 

Jagellonica). Tę nazwę jako urzędową wprowadził tzw. Komitet Akademicki 

powołany przez Komisję Organizacyjną Wolnego Miasta Krakowa w lipcu 1817 r., 

co znalazło potwierdzenie w postanowieniach „Statutu Urządzającego Uniwersytet 

Krakowski”, wydanego przez Komisję Organizacyjną w dniu 13 sierpnia 1818 r.  

Jego §1 głosi bowiem: „Starodawna Akademia Krakowska, hojnością królów 

Jagiellońskich założona, dla uwiecznienia pamiątki swoich dobroczyńców zachowa 

nazwisko Uniwersytetu Jagiellońskiego”, w wyniku czego została usunięta nazwa 

„Szkoła Główna”. Miało to o tyle istotne znaczenie, że uczelnia krakowska stawała 
się symbolem Polski jagiellońskiej jako państwa niepodległego. Na pieczęciach 

wydziałowych natomiast stosowano nazwę „Universitas Jagellonica Cracoviensis”. 

Pod zaborem austriackim, ale dopiero w  dobie autonomii,  nazwę Uniwersytet 

Jagielloński wprowadzono jako urzędową, jakkolwiek na fali zainteresowania jego 

początkami w wyniku skromnego jubileuszu w roku 1864, prof. Józef Majer 

zaproponował, aby nadać krakowskiej uczelni nazwę Uniwersytet Kazimierzowski.  

Nie zdołał jednak przekonać do niej kolegów. Pojawiła się też kompromisowa 

koncepcja określenia jej jako Uniwersytet Kazimierzowsko-Jagielloński. Projekt 

nazwania w ten sposób Uniwersytetu Jagiellońskiego, mający pełne uzasadnienie 

historyczne, ale brzmiący dość sztucznie, wysunął w lipcu 1871 roku ówczesny rektor 

Józef Kremer. Jego propozycja nie zyskała jednak aprobaty Senatu Akademickiego.                                          
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Szczególnie ściśle z losami Akademii Krakowskiej był związany 

zakon cystersów19 (Ordo Cisterciensis), którzy  około 1140 r. osiedlili się  

w Brzeźnicy, to jest późniejszym Jędrzejowie. Po  jej odnowieniu bowiem 
przez Władysława Jagiełłę z tym właśnie zakonem20 usiłowano połączyć  

krakowską uczelnię. W aktach uniwersyteckich zresztą znajdujemy, również 

w późniejszych latach, szereg nazwisk cystersów studiujących w Akademii21. 
Wiązało się to z wyjednanym w 1401 r. przez Władysława Jagiełłę u papieża 

Bonifacego IX tzw. dekretem rzymskim, na mocy którego wszyscy chcący 

studiować cystersi z klasztorów polskich winni pod groźbą ekskomuniki 

czynić to w Krakowie22. Król natomiast ze swej strony obiecał, że założy  
tu specjalne kolegium dla studiującej młodzieży cysterskiej. Nie uzgodniono 

tego jednak z kapitułą generalną zakonu, co J. Krzyżaniakowa23 uzasadnia 

istniejącą wówczas schizmą i wywołanym przez nią wewnętrznym podziałem 
cystersów pomiędzy dwie obediencje, czyli deklaracje posłuszeństwa złożone 

                                                             
19 Dla stosunków między Akademią a cystersami najważniejsze znaczenie miał 

klasztor w Mogile k. Krakowa. Jego historię omawia Monografia Opactwa Cystersów 

we wsi Mogile opracowana i pamięci ubiegłych pięciuset lat istnienia Akademii 

Krakowskiej poświęcona przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie, Kraków 1867, 

zawierająca również zbiór odnośnych źródeł. Tam też poczet opatów mogilskich  

(ss. 81-151).  
20 Zob. Kozłowska-Budkowa Z., Odnowienie jagiellońskie Uniwersytetu 
Krakowskiego (1390-1414), w: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-

1764, t. I, pod red. Lepszego K., Kraków 1364, s. 58.   
21 O studiach cystersów w Akademii Krakowskiej, zob. Kłoczowski J., Zakony  

na ziemiach polskich w wiekach średnich, w: Kościół w Polsce, pod red.  

J. Kłoczowskiego, t. I: Średniowiecze, Kraków 1966, ss. 542-543. Pierwszym 

cystersem polskim na Akademii Krakowskiej był studiujący od 1404 r. pod 

kierunkiem Jana Sčekny Wilhelm z Mogiły, który w 1405 r. został bakałarzem,  

a niedługo potem mistrzem i wykładał jako actu regens (profesor zwyczajny)  

od 1407/1408 na Wydziale Sztuk Wyzwolonych; zob. Fijałek J., Mistrz Jakób,  

t. I, s. 21. 
22 Przy tej okazji papież powtórzył, że Wydziałowi Teologicznemu Akademii 
Krakowskiej przysługują wszystkie przywileje uczelni paryskiej. A więc powtórzył 

przywilej odnowienia!; zob. Codex Dipomaticus Universitatis Studii Generalis,  

t. I, Nr 20, ss. 33-34, oraz Monografia Opactwa, Cz. II, Nr CVIII, s. 92. Morawski K., 

Historya Uniwersytetu, t. I, s. 179, t. II, ss. 331-332, przypuszcza, że do wydania tego 

przywileju przyczynił się Jan Sčekna. Podobny pogląd wypowiada też 

Krzyżaniakowa J., Władysław II Jagiełło wobec klasztorów cysterskich w Królestwie 

Polskim, „Nasza Przeszłość”, t. 83, s. 103, która ponadto przypuszcza,  

że współautorem tej idei był Piotr Wysz; zob. Kaczmarek K., Między Krakowem  

i Lipskiem. Prowincja szkolna polskich cystersów w średniowieczu, „Nasza 

Przeszłość”, t. 83, 1994, s. 129.  
23 Krzyżaniakowi J., op. cit., s. 104. 
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dwom różnym papieżom. Dowodem istniejącego w łonie zakonu konfliktu,  

a także wyrazem chęci przeciwstawienia się królowi, było podjęte w 1411 r. 

postanowienie kapituły generalnej, że cystersi z Polski mają udawać się  
na studia do kolegium św. Mikołaja we Wiedniu, natomiast ze Śląska i Łużyc 

na Uniwersytet Karola w Pradze, co w 1413 r. zmieniono na Uniwersytet 

Lipski24. W 1416 r. kapituła jednak wycofała się z tej decyzji i ostatecznie 
zgodziła się na powołanie studium cysterskiego w Krakowie. Sprawa  

ta w roku 1417 uzyskała dalszy ciąg na soborze w Konstancji, podczas 

którego Jan opat Citeaux na prośbę biskupa Mikołaja Trąby określił zasady 

funkcjonowania studium oraz jego zasięg terytorialny. Przyczynił się zapewne 
do tego długoletni (1403-1426) opat klasztoru mogilskiego Jan Stechir25, 

który uzyskał jednocześnie z mandatu kapituły opiekę nad studium oraz 

prawo egzekwowania od opatów obowiązku wysyłania zakonników  
do Akademii Krakowskiej26. On potem, już jako opat generalny cystersów, 

wydał zarządzenie, aby wszyscy scholarzy cysterscy z prowincji polskiej, 

ostrzychońskiej, praskiej, magdeburskiej, ryskiej i diecezji kamieńskiej byli 

zobowiązani pobierać nauki teologiczne wyłącznie w Akademii 
Krakowskiej27. Wyjątek był przewidziany tylko dla studiów na Uniwersytecie 

w Paryżu, który cieszył się szczególną sławą jako uczelnia teologiczna. 

                                                             
24 Zob. Kaczmarek K., Między Krakowem a Lipskiem, ss. 130-131. To mogło być 

przyczyną, że obecność cystersów na studiach w Akademii Krakowskiej początkowo 
miała wymiar symboliczny. Jak bowiem stwierdza cytowany autor, l. c., w latach 

1404-1416 studia w Krakowie podjęło tylko dwóch mnichów: z Mogiły i z Lądu.  
25 Zob. Chotkowski W., Ks. Prymasa Poniatowskiego spustoszenia kościelne  

w Krakowie. Przyczynek do dziejów Uniwersytetu, Kraków 1918, (odbitka  

z „Rozpraw Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności t. LXI),  

s. 66. O pozycji opata Jana Stechira (u Długosza: Stecher) świadczy fakt, że na 

soborze w Konstancji Jan XXIII przyznał mu prawo używania infuły i insygniów 

pontyfikalnych; zob. Monografia Opactwa, s. 93 oraz K. Hoszowski, Obraz życia  

i zasług opatów mogilskich, Kraków 1867, s. 19. Do tego przywileju w 1531 r. papież 

Klemens VII dodał następny, zezwalając opatom mogilskim na zasiadanie w Katedrze 

Wawelskiej między kanonikami (Monografia Opactwa, s. 78). 
26 Zob. Krzyżaniakowa J., Władysław II Jagiełło wobec klasztorów cysterskich, 

 s. 105 oraz Kaczmarek K., Między Krakowem a Lipskiem, s. 131. Zob. też Codex 

Diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis, continet privilegia  

et documenta quae res gestas Academiae eiusque beneficia illustrant,  t. I, Cracoviae 

1870, nr 61, t. I, ss. 116-117. Stechir podkreśla w tym dokumencie, że wprawdzie 

Akademia korzysta z przywilejów, ale tylko nieliczni na nią uczęszczają.  
27 Zob. Codex Diplomaticus Universitatis Studii Generalia, ss. 116-117 oraz 

Monografia Opactwa, cz. 2, nr CXXI, s. 103. W rezultacie podczas rektoratu Jakuba  

z Nowego Sącza w semestrze letnim 1420 r. zapisało się do Akademii aż dziesięciu 

cystersów; zob. Pietrzyk Z., Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2000, s. 43.  
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Niezależnie od tego król Władysław Jagiełło w grudniu 1418 r. nadał 

Uniwersytetowi i opatowi mogilskiemu prawo patronatu nad kościołem  

św. Anny28, co poniekąd pozostaje ze sobą w związku, albowiem gdy budowa 

                                                             
28 Zob. Monografia Opactwa, cz. 2, nr CXXII, s. 105. W wersji niezbyt dokładnej 

podaje tę informację Jan Długosz, Liber beneficiorum Dioecesis Cracoviensis nunc 

primum e codice autographo editus, t. I, Cracoviae 1863, ss. 12-13: Huius ecclesiae 

serenissimus Poloniae rex erat fundator, dotator et patronus; sed Wladislaus 

Secundus Poloniae rex, fundata Universitate Cracoviensi, o m n e  ius patronatus  

in doctores et magistros collegii artistarum, in cuius et nunc sunt possessione  

et proprietate, contulit et transfundit. Jak przypuszcza Bukowski J., Kościół 
akademicki św. Anny. Monografia historyczna, Kraków 1900, s. 8, wynikało  

to z faktu, że opat mogilski był konserwatorem Uniwersytetu. Pogląd ten jednak jest 

nieuzasadniony, gdyż powołanie cysterskiego opata Pawła Paychbirnera  

na konserwatora Akademii nastąpiło znacznie później, a mianowicie w 1429 r.; zob. 

Codex Diplomaticus Universitatis Studii Generalis, t. I, nr 85, s. 165, oraz 

Leszczyński H., Paweł zw. Paychbirner (Padeborner, Paybirner), Polski Słownik 

Biograficzny, t. XXV, 1980, ss. 368-369. Raczej przyjąć należy, iż przyznanie prawa 

patronatu Janowi Stechirowi i jego następcom (pure, simpliciter et irrevocabiliter – 

jak się wyraża kronika klasztorna) było jego osobistym sukcesem i pozostawało 

zapewne w związku z decyzją Stechira zobowiązującą cystersów z Polski i sąsiednich 

prowincji do studiowania w Akademii Krakowskiej. Przemawia za tym zbieżność 

czasowa tych wydarzeń. Po śmierci Władysława Jagiełły klasztor zrzekł się prawa 
patronatu na rzecz Akademii; zob. Monografia Opactwa, s. 93, oraz Hoszowski P., 

Obraz życia i zasług opatów mogilskich, Kraków 1867, s. 19. Została w ten sposób 

usunięta przyczyna konfliktów między Akademią a cystersami, jak to miało miejsce 

nieco wcześniej, gdy opat mogilski obsadził na stanowisku plebana kościoła św. 

Anny magistra Jana Progera lub Progara bez uwzględnienia praw Uniwersytetu  

i wprowadził go kanonicznie na probostwo. Proger wzbraniał się, pomimo nalegań 

Akademii, zatrudnić dwóch wikariuszy, z których jeden miał głosić kazania po 

polsku, drugi natomiast po niemiecku, a ponieważ sporu nie udało się polubownie 

załatwić, obie strony apelowały do papieża. Z uwagi na to jednak, że wysłannicy 

Uniwersytetu zaniedbali sprawę, pierwszy wyrok wypadł na korzyść Progera;  

zob. Abraham W., Polska a chrzest Litwy, w: Polska i Litwa w dziejowym stosunku, 
Kraków 1914, ss. 11-12 oraz Birkenmajer A., Grzymała Andrzej, Polski Słownik 

Biograficzny, t. IX, 1960-1961, ss. 114-115. Dodać należy, że kościół (później 

kolegiata) św. Anny był przez cały czas i jest do dzisiaj związany z Uniwersytetem 

Jagiellońskim. Ten związek doceniono nawet w czasach Komisji Edukacji 

Narodowej, kiedy dekretem uznano, że ma on zajmować drugie miejsce w kraju  

po kolegiacie sandomierskiej, a dla podniesienia splendoru przyznano prałatom  

i kanonikom tej kolegiaty przywilej używania mantoletu i rokiety fioletowego koloru 

przy pełnieniu funkcji kościelnych, a ponadto mieli oni być wolni od udziału  

w procesjach, jeżeli odbywali w tym czasie wykłady na Uniwersytecie. Dekret 

Komisji Edukacji Narodowej przewidywał w kolegiacie św. Anny cztery prałatury 

(proboszcz, dziekan, archidiakon i scholastyk) i cztery kanonikaty, które miano 
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kolegium nie doczekała się realizacji, scholarom z zakonu cystersów 

przekazano na tymczasowe mieszkanie parafię św. Anny29.  

Żywy udział w tym przedsięwzięciu brał przybyły z Pragi cysters Jan 
Sčekna30, który następnie został profesorem teologii w Krakowie.  

Ten późniejszy kapelan i spowiednik królowej Jadwigi oraz kaznodzieja 

królewski przez długi czas, podobnie jak i jego rola w uruchomieniu 
krakowskiej Almae Matris, pozostawał w zapomnieniu, z którego wydobyto 

go dopiero w XIX w.31 Zdaniem Jana Fijałka pochodził on ze wsi parafialnej 

Sczekna w diecezji praskiej. Ten sam autor32 uważa go za ucznia i przyjaciela 

Mateusza z Krakowa i tej okoliczności przypisuje jego późniejszą pozycję  
na dworze królewskim w Polsce i na Uniwersytecie Krakowskim. Wiadomo, 

że studia w praskiej uczelni rozpoczął w 1370 r. W 1373 został bakałarzem,  

w 1376 licencjatem i w tym samym roku mistrzem sztuk wyzwolonych. 
Następnie wstąpił do zakonu cystersów i przez 15 lat nic o nim nie było 

słychać. Dopiero w 1391 r. ujawnił się jako świadek na dokumencie fundacji 

Kaplicy Betlejemskiej w Pradze, w której został kaznodzieją, zyskując zresztą 

w tej dziedzinie dużą sławę33. Rozpoczął też studia teologiczne i w 1397 r. 
występował jako bakałarz teologii w akcie założenia przez królową Jadwigę 

Kolegium Litewskiego, czyli bursy przeznaczonej dla Litwinów i scholarów  

z Polski studiujących w Pradze teologię. Niewątpliwie sam oddziałał  
na królową w tym kierunku i później z jej polecenia pilnował na miejscu 

realizacji tego dzieła. W Polsce znalazł się dzięki Mateuszowi z Krakowa, 

który wezwany z Heidelbergu, gdzie przebywał, do ojczystego miasta,  
po drodze zatrzymał się w Pradze. W rezultacie Sčekna od 1397 r., będąc już 

słynnym kaznodzieją, przeniósł się na stałe do Polski. Dzięki królowi 

otrzymał probostwo w Przemankowie nad Nidzicą i dzierżył je do 1403 r.  

Na jego prośbę biskup krakowski Piotr Wysz ustanowił w tej parafii dwóch 
wikarych, z których jeden miał pełnić obowiązki kaznodziei, a oprócz nich 

także jednego kustosza i rektora szkoły miejscowej, założonej w tym czasie  

i będącej zdaniem J. Fijałka34 pierwszą znaną kolonią Uniwersytetu35. Jeżeli 

                                                                                                                                                  
przydzielać duchownym profesorom wykładającym teologię, prawo lub inne 
umiejętności, a także ich zastępcom oraz emerytom; zob. Chotkowski W.,  

Ks. Prymasa Poniatowskiego spustoszenia kościelne, s. 30. 
29 Zob. Morawski K., Historya Uniwersytetu, t. II, s. 332. 
30 W źródłach występuje też jako Scziekna, Scyekna, Stekna lub Štěkna. 
31 Zob. Fijałek J., Studya do dziejów Uniwersytetu Krakowskiego i jego Wydziału 

Teologicznego w XV wieku, Kraków 1898, s. 62 i n.  
32 L. c. 
33 Szczególnie wysoko jego umiejętności w tym zakresie oceniał Jan Hus, który 

określał go jako tuba resonans, praedicator eximius itd.; zob. Morawski K., Historya 

Uniwersytetu, t. I, s. 59 oraz Fijałek J., Studya do dziejów Uniwersytetu, s. 62. 
34 Fijałek J., op. cit., s. 67. 
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natomiast chodzi o udział samego Sčekny w pracach Akademii Krakowskiej, 

to słusznie uważa się go za jednego z pierwszych profesorów odnowionej 

przez Władysława Jagiełłę uczelni36, na której zresztą kontynuował 
rozpoczęte w Pradze studia teologiczne. Ostatecznie tytuł doktora świętej 

teologii uzyskał przed 1403 r. Jako takiego bowiem wymienia go wśród 

świadków dokument biskupa przemyskiego Macieja i jego kapituły z dnia  
8 września 1402 r.: venerabiles doctores magister Ioannes Sčekna sancte 

teologie et Johannes de Luben decretorum37. W tym charakterze wystąpił też 

przeciwko Stanisławowi ze Znojma, zwolennikowi nauki Wiklefa  

o remanencji chleba w Sakramencie Ołtarza („Substantia materialis panis  
et vini manet in sacramento altaris”)38 i doprowadził do tego, że Stanisław 

zaczął zwalczać Wiklefa. Na terenie Krakowa Sčekna również zaangażował 

się w akcję przeciw Husowi. Zmarł 20 kwietnia 1407 r., przekazując  
w testamencie cały swój księgozbiór złożony z 24 rękopisów Akademii 

Krakowskiej39. Oprócz dzieł kanzodziejskich zawierał on szereg komentarzy 

do Sentencji Lombarda, pochodzących ze szkoły tomistycznej. Posiadał też 

kodeksy z pismami św. Tomasza z Akwinu, co dla Jana Fijałka stanowi 
wystarczający dowód, aby uznać go za tomistę i to pierwszego w Krakowie. 

Pozostawał też w bliskich stosunkach z dominikanami, co było przyczyną 

błędnego zaliczenia go w najstarszym wykazie mistrzów i doktorów 
Uniwersytetu Krakowskiego do zakonu dominikańskiego40. Nie zachowały 

się natomiast informacje o własnych pracach Sčekny poza kilkoma 

kazaniami41, chociaż nie można wykluczyć, że spod jego pióra wyszły 
również anonimowe utwory, znajdujące się w rękopisach przekazanych przez 

                                                                                                                                                  
35 Kolonie akademickie stanowiły szkoły stopnia elementarno-średniego, uzależnione 

od Uniwersytetu Krakowskiego i działające pod jego nadzorem. Ich głównym 

zadaniem było przygotowanie młodzieży, zwłaszcza plebejskiej, do podjęcia studiów 

w Akademii. 
36 Kozłowska-Budkowa Z., Odnowienie jagiellońskie, s. 58, uważa  

za prawdopodobne, że Jan Sčekna, jeszcze jako bakałarz sententiarius ,był pierwszym 

dziekanem Wydziału Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej. 
37 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum  

tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie wskutek fundacji śp. Aleksandra  

hr. Stadnickiego wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego, t. VIII, Lwów 

1880, nr XXXI, s. 52; zob. Fijałek J., Studya do dziejów Uniwersytetu, s. 68.  

Już jednak za rektoratu Stanisława ze Skarbimierza w 1400/1401 r. brał udział  

w pracach komisji, która przygotowywała statuty uniwersyteckie. 
38 Zob. Fijałek J., Studya do dziejów Uniwersytetu, s. 68. 
39 Zob. Markowski M., Dzieje Wydziału Teologii, s. 105.  
40 Zob. Fijałek J., Studya do dziejów Uniwersytetu, s. 69 oraz Album studiosorum 

Universitatis Cracoviensis, Cracovia 1858, t. I, s. 5. 
41 Bliżej na ten temat zob. Markowski M., Dzieje Wydziału Teologii, s. 106.  
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niego Uniwersytetowi42. W pamięci profesorów krakowskich Jan Sčekna 

niewątpliwie dobrze się zapisał. Wymieniają go bowiem wśród 

dobroczyńców uczelni43, a w wypominkach uniwersyteckich, czyli 
uroczystych modłach profesorów występuje jeszcze w 1460 r.44  

Wybitniejszym od Sčekny teologiem był inny cysters, który również 

został profesorem Akademii Krakowskiej, a mianowicie Jakub z Paradyża  
(de Paradiso). Od innych miejsc, w których przebywał zwano go również 

Jakub de Clara Tumba, de Cracovia oraz de Clusa45. Uczeni niemieccy 

uważają, że urodził on się w Jüteborg w Saksonii, chociaż to bynajmniej nie 

jest pewne46. W każdym razie z tej miejscowości pochodzili jego rodzice, 
którzy jednak przenieśli się jako koloniści do Wielkopolski. Stąd też 

niektórzy autorzy47 przyjmują, że urodził się w okolicach cysterskiego 

Paradyża pomiędzy Międzyrzeczem a Świebodzinem. Nieznana jest też data 
jego urodzin i jedynie hipotetycznie przyjmuje się, że urodził się około  

1380 r. Jak sam stwierdził, przy okazji otrzymania doktoratu w 1432 r., 

pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej48. Około 1402 r. wstąpił do zakonu 

cystersów w Paradyżu k. Międzyrzecza, gdzie zwrócił na siebie uwagę 
przełożonych pracowitością i zdolnościami. W rezultacie został przez nich 

skierowany na studia i w 1420 r. – jako jeden z pierwszych cystersów – 

zapisał się na Akademię Krakowską, wiążąc się jednocześnie z klasztorem  
w Mogile49 (Clara Tumba). Już po roku został bakałarzem, a po następnych 

                                                             
42 Zob. Fijałek J., op. cit., s. 71. Autor ten wspomina również o napisanym przez 

Sčeknę traktacie antywicklefowskim, który jednak nie zachował się (ss. 68-70). 
43 Album studiosorum, t. I, s. 9. 
44 Codex epistolaris saeculi decimi quinti, w: Monumenta Medii Aevi Historia Res 

Gestas Poloniae Illustrantia, Kraków 1876, t. I, cz. 2, s. 337. 
45 Jakubowi z Paradyża poświęcił dwutomowe opracowanie: Fijałek J., Mistrz Jakób  

z Paradyża i Uniwersytet Krakowski w okresie soboru bazylejskiego, t. I-II, Kraków 

1900. Zob. też Jakub z Paradyża, Polski Słownik Biograficzny, t. X, 1962-1964,  

s. 363-364, Markowski M., Jakub z Paradyża (ok. 1380-1464), w: Złota Księga 
Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2000, ss. 117-123 oraz Stoś J., Jakub  

z Paradyża, Kraków 2004. 
46 Zob. Jakub z Paradyża, Polski Słownik Biograficzny, t. X, 1962-1964, s. 363  

oraz Markowski M., op. cit., s. 118. 
47 Np. Stoś J., Jakub z Paradyża, s. 11. 
48 Zob. Fijałek J., Mistrz Jakub z Paradyża, t. I, s. 65. Tam również dalsze szczegóły 

biografii Jakuba. 
49 Zdaniem Fijałka J., Mistrz Jakób, t. I, ss. 60-61, szczególną opieką otaczał go 

ówczesny opat mogilski Paweł Paychbirner (Pachborner), który w 1429 r. został 

mianowany przez papieża Marcina V konserwatorem czyli stróżem praw  

i przywilejów Akademii Krakowskiej. 
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dwóch mistrzem sztuk wyzwolonych, po czym podjął wykłady z filozofii50. 

Wówczas też rozpoczął studia teologiczne i również bardzo szybko, gdyż już 

w 1428 r. został bakałarzem biblijnym (baccalarius biblicus)51. W latach 
1428-1430 wykładał Sentencje Lombarda52, do których napisał własny 

komentarz (obecnie zagubiony). W 1430 r. występował już z tytułem 

baccalarius formatus. Wreszcie 29 stycznia 1432 r. został doktorem teologii 
jako pierwszy z polskich cystersów na Akademii Krakowskiej53.  

Już wcześniej jednak dał się poznać jako biegły teolog, gdyż – jak podaje Jan 

Długosz54 – brał udział w głośnej dyskusji z przedstawicielami husytyzmu  

na Wawelu. 
Jako teolog Jakub z Paradyża wobec stosunków wewnętrznych  

w Kościele zajmował stanowisko dosyć krytyczne55, szukając dróg poprawy 

w idei skrajnego koncyliaryzmu56, któremu poświęcił traktat Determinatio  
de ecclesia57. Było to pierwsze z jego dzieł, które przyniosły mu sławę 

                                                             
50 Miał wtedy również napisać komentarz do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa,  

ale nie udało się go odnaleźć; zob. Markowski M., Jakub z Paradyża, s. 18  

oraz Fijałek J., Mistrz Jakób, t. I, s. 59. 
51 Zob. Markowski M., Dzieje Wydziału Teologii, s. 142. Był to najniższy stopień 

naukowy na studiach teologicznych. 
52 W tym też czasie, to jest około roku 1428, Uniwersytet powierzył mu urząd 

kaznodziei akademickiego; zob. Fijałek J., Mistrz Jakób, t. I, s. 61. 
53 Tak przynajmniej sam o sobie powiedział w czasie wystąpienia z okazji promocji; 

zob. Fijałek J., Mistrz Jakób, t. I, s. 62, t. II, s. 119. Z tym jego stwierdzeniem można 

się zgodzić tylko przy założeniu, że Jana Sčeknę, który jako pierwszy w ogóle 

uzyskał w Krakowie doktorat teologii, będzie się traktowało jako Czecha. Nie miał 

natomiast mistrz Jakub stopnia akademickiego z prawa kanonicznego, jakkolwiek 

posiadał nieprzeciętną wiedzę kanonistyczną; zob. Fijałek J., op. cit., t. I, s. 47.  

Być może wynikało to z faktu, że konstytucja cysterska Benedykta XII z 12 czerwca  

1335 r. bezwzględnie zakazywała cystersom studiów nad prawem kanonicznym 

(tamże, przyp. 1).  
54  Opera omnia,  ed. Przeździecki A., Kraków 1876,  t. IV, s. 439. 
55 Zob. Jakub z Paradyża, Polski Słownik Biograficzny, t. X, 1962-1964, s. 363. 
Właśnie ze względu na krytykę poziomu moralnego kleru katolickiego i zarzuty pod 

adresem kurialistów rzymskich kilka jego traktatów wydali protestanci; zob.  

Pieradzka K., Uniwersytet Krakowski w służbie państwa i wobec soborów  

w Konstancji i Bazylei, w: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764,  

pod red. K. Lepszego, t. I, Kraków 1964, s. 123 przyp. 203.  
56 Była to doktryna teologiczna uznająca wyższość soboru nad papieżem, co miało 

stanowić doraźny środek zaradczy wobec rozłamu w Kościele. Rozwinęła się ona  

w XV w., a jej gorącymi zwolennikami byli profesorowie krakowscy. 
57 Rkps Bibl. Jag. nr 1217, 2502. Częściowo opublikował go Fijałek J., op. cit.,  

t. I, ss. 349-380 i Anzulewicz H., w: Polskie traktaty koncyliarystyczne z połowy  

XV wieku, wyd. Bucikowski W., Warszawa 1987, ss. 83-115. 
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jednego z najwybitniejszych przedstawicieli radykalnego koncyliaryzmu 

europejskiego58.W szczególności głosił w nim potrzebę regularnego 

zwoływania soborów, a rolę papieża w Kościele uważał za urzędniczą  
i służebną. Jego zdaniem konsekwencją faktu, że niektórzy papieże 

pozostawali grzeszni, ułomni i zależni od okoliczności zewnętrznych było to, 

że Chrystus nie przekazał im pełni władzy. Dał ją natomiast tym, którzy 
reprezentują cały Kościół, a mianowicie soborowi powszechnemu. Uważał 

również, że tylko sobór, a nie papież, może doprowadzić do usunięcia 

schizmy i przeprowadzenia reformy Kościoła. Krytykował też ostro 

gromadzenie własności prywatnej przez niektórych zakonników oraz 
ukrywane pod pretekstem dobrowolnych ofiar przekupstwo przy zdobywaniu 

urzędów kościelnych. Dlatego też proponował odebranie majątków ziemskich 

zeświecczonym zakonnikom, wprowadzenie obowiązku pracy dla 
duchownych oraz pozbawienie dostojników kościelnych władzy sądowniczej 

jako nadużywanej przez nich dla celów osobistych, a nawet zemsty59.  

Oczywiście wobec tak skrajnych poglądów60 Uniwersytet Krakowski 

nie zdecydował się na powierzenie mu misji delegata na sobór bazylejski, 
jakkolwiek był on jednym z najlepszych teologów, nie tylko zresztą 

krakowskich. Od maja 1441 r. jednak Jakub już nie przejawiał aktywności  

na Uniwersytecie61, natomiast uczestniczył jako przedstawiciel opata  
z Mogiły w synodach prowincjonalnych, na których omawiano sprawę 

stanowiska polskiego duchowieństwa wobec soboru bazylejskiego62. 

                                                             
58 Zob. Markowski M., Jakub z Paradyża, s. 120. J. Fijałek był nawet skłonny 

przyjąć, że słynny traktat z 1441 r., wyrażający obediencję Akademii Krakowskiej 

wobec soboru bazylejskiego, przypisywany Tomaszowi Strzempińskiemu, stanowił  

w istocie dzieło Jakuba, natomiast Strzempiński tylko opracował jego ostateczną 

wersję. Do poglądów Fijałka zasadnicze zastrzeżenia ma Porębski S. A., Jakub  

z Paradyża. Wybór tekstów dotyczących reformy Kościoła, Warszawa 1978, s. 7, 

który stwierdza, iż ks. Fijałek częściowo opierał swoją tezę na pismach, o których  

w aktualnym stanie badań wiadomo, że są nieautentyczne, jak np. mowa wygłoszona 

na powitanie delegacji polskiej uczestniczącej w soborze w Bazylei. Jej autorem 

bowiem był Jan z Ludziska.  
59 Zob. Stoś J., Jakub z Paradyża, s. 45. 
60 Późniejsi autorzy protestanccy uważali go nawet za przeciwnika Kościoła. Dopiero 

w czasach nowożytnych uznano, że owa krytyka stosunków panujących w Kościele 

była podyktowana dążeniem Jakuba do odbudowy jego autorytetu i świętości. 

Punktem wyjścia rozważań Jakuba z Paradyża było przekonanie, że stan, w którym 

znalazła się Christianitas, wynikał z zaniedbania lektury Pisma Świętego, porzucenia 

tradycyjnej nauki Kościoła i zlekceważenia dawnych reguł zakonnych; zob. Stoś J., 

op. cit., s. 33 i n. 
61 Jak stwierdza Fijałek J., Mistrz Jakób, t. II, s. 45 i n., ostatnie kazanie w Krakowie 

wygłosił on 10 września 1441 r. 
62 Markowski M., Jakub z Paradyża, s. 119. 
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Ostatecznie sam wziął udział w jego obradach na przełomie 1442/1443 r.  

i to zadecydowało o jego dalszych losach63. Opuścił bowiem zarówno 

Uniwersytet Krakowski, jak i zakon cystersów64 i wstąpił do zakonu 
kartuzów. Przebywał najpierw na Spiszu, a następnie w Erfurcie, gdzie 

rozwinął zakrojoną na szeroką skalę działalność pisarską. W sumie opracował 

ponad 150 dzieł65, w których oprócz ogólnych spraw związanych z reformą 
Kościoła zajmował się również problematyką teologii pastoralnej, moralno-

dogmatycznej i kontemplacyjnej, starając się na tej drodze doprowadzić  

do odnowy wewnętrznej duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego66 oraz 

społeczności chrześcijańskiej. Jego prace cieszyły się ogromnym uznaniem  
w całej Europie jako dotyczące spraw istotnych dla ówczesnych ludzi. Część 

z nich zachowała się w Bibliotece Jagiellońskiej i w innych bibliotekach 

polskich. Znane są również jego kazania wygłaszane w czasie pobytu  
w Krakowie. Niektóre z nich doczekały się opublikowania drukiem jeszcze  

w XV w.  

Jakub zmarł 30 kwietnia 1465 r. Jego pobyt na Uniwersytecie 

Krakowskim wywarł pewien wpływ na zapatrywania krakowskich 
profesorów. Jednocześnie jako współautor założeń do zredagowanego przez 

Tomasza Strzempińskiego reformistycznego programu naprawy Kościoła, 

który został przesłany zachodnim uczelniom, a także przedłożony na soborze, 

                                                             
63 Tamże, s. 121. 
64 Jak stwierdza Fijałek J., Mistrz Jakób, t. II, s. 57 i n., stało się regułą,  

że najwybitniejsi teologowie pod koniec życia stawali się kartuzami. W przypadku 

Jakuba pozostawało to niewątpliwie w związku z niechęcią, a nawet gwałtowną 

opozycją zdemoralizowanych mnichów w stosunku do Jakuba wskutek podjętych 

przez niego kroków zmierzających do zaostrzenia dyscypliny w klasztorze;  

zob. Stoś J., Jakub z Paradyża, s. 22. Koncepcja reformy życia zakonnego miała  

w jego ujęciu polegać na ścisłym przestrzeganiu przez mnichów reguły zakonnej  

i ślubów ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Swoim przekonaniom Jakub z Paradyża 

dawał wyraz przede wszystkim w kazaniach skierowanych do zakonników;  

zob. Krzyżaniakowa J., Władysław II Jagiełło wobec klasztorów cysterskich, s. 107. 
65 Do pierwszych jego traktatów pisanych jeszcze w Mogile należy zaliczyć: 
Dyalogus religiosorum, De temptacione et consolacione religiosorum, Compendium 

de tribus substancialibus religiosorum, Super Iesum carnium i inne. Już w XV w.,  

ze względu na dużą wartość jego prac, powstał projekt opublikowania ich drukiem, 

do czego jednak nie doszło; zob. Fijałek J., Mistrz Jakób, t. II, ss. 107-110, 67-68  

i 172 oraz Pieradzka K., Uniwersytet w służbie państwa, s. 123, przyp. 203. 

Ostatecznie spośród materiału zawartego w 500 rękopisach ukazało się drukiem 

jedynie 30 pozycji. Jako pierwsze opublikowano w 1470 r. w Augsburgu dzieło  

pt. De animabus exutis a corporibus. Drugie z kolei Sermones de sanctis et Sermones 

dominicales (Kazania o świętych i kazania niedzielne) zostało opublikowane dwa lata 

później w Speyer; zob. Stoś J., Jakub z Paradyża, ss. 26 i 29. 
66 Na ten temat zob. Fijałek J., Mistrz Jakób, t. I, ss. 83-153. 
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przyczynił się również tą drogą do ugruntowania wysokiej pozycji 

krakowskiej uczelni. Pomimo stosunkowo niedługiego okresu działalności  

w Akademii Krakowskiej, Jakub z Paradyża zdołał wychować szereg 
uczniów, w tym także kilku z macierzystego zakonu cystersów.  

W szczególności, jak poświadczają źródła, w 1435 r. przedstawił jako 

kandydata na bakałarza biblijnego na Wydziale Teologii potomka 
mieszczańskiej rodziny krakowskiej, Marka Birzaka z Mogiły, który w roku 

1430 uzyskał magisterium ze sztuk wyzwolonych i rozpoczął studia 

teologiczne67. Tak więc wśród scholarów pojawił się m.in. Jakub z Mogiły, 

który około 1468 r. został bakałarzem biblijnym i w tym charakterze wykładał 
Sentencje Piotra Lombarda. Jego karierę naukową przerwała jednak śmierć  

w 1471 r.68 Równocześnie z Jakubem studiowali inni cystersi: Stanisław  

z Jędrzejowa, który stopień bakałarza biblijnego uzyskał dopiero w 1475 r.  
i na nim poprzestał69, oraz Andrzej z Paradyża, który mając magisterium sztuk 

wyzwolonych z 1470 r., już po dwóch latach osiągnął bakalaureat biblijny.  

Ze zdobycia dalszych stopni jednak zrezygnował70. 

Dużo dalej od nich w karierze uniwersyteckiej postąpił natomiast  
Jan Taczel z Raciborza (ok. 1440-1503), opat cystersów w Mogile, który 

ukończył sztuki wyzwolone z tytułem magistra w 1468 r., a prawdopodobnie 

od 1470 był studentem teologii71. Około 1473 r. – już jako bakałarz biblijny – 
prowadził kursoryczny wykład z Biblii, natomiast 16 czerwca 1478 r. był  

już baccalarius formatus72. Wreszcie ok. 1484 r. został doktorem teologii  

                                                             
67 Zob. Markowski M., Dzieje Wydziału Teologii, s. 153 oraz Fijałek J., Mistrz Jakób, 

t. I, s. 28. 
68 Zob. Markowski M., Dzieje Wydziału Teologii, s. 182. Dużo wcześniej jednak 

wśród bakałarzy wymieniony jest cysters Maczek z Mogiły. Tamże, s. 246.  
69 Zob. Markowski M., Dzieje Wydziału Teologii, s. 189. 
70 Tamże, s. 186. Taka rezygnacja z dalszych studiów miała miejsce bardzo często, 

gdyż cystersi studiowali na ogół sztuki wyzwolone, natomiast stopnie z teologii 

osiągało tylko niewielu z nich, przy czym promocje teologiczne miały miejsce niemal 

wyłącznie w Krakowie; zob. Kaczmarek K., Kariery zakonne cysterskich graduatów 

uniwersyteckich w średniowiecznej Polsce, w: Klasztor w kulturze średniowiecznej 
Polski, pod red. Pobóg-Lenartowicz A. i Drewicha M., Opole 1995, s. 84. 
71 Osobie Jana Taczela oraz prowadzonym przez niego na Wydziale Teologii 

Akademii Krakowskiej wykładom Sentencji poświęciła artykuł Włodek Z., Jana 

Taczela z Raciborza, opata mogilskiego, wykład „Sentencji” na Uniwersytecie 

Krakowskim, w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku,  

pod red. Kuksewicza Z.. Wrocław 1965, ss. 166-181 oraz Markowski M., Dzieje 

Wydziału Teologii, s. 190. Zob. też Monografia Opactwa, s. 96.  
72  Był to trzeci z kolei stopień naukowy na Wydziale Teologii (po bakałarzu  

zw. baccalarius cursor oraz  baccalarius sententiarius). Stopień ten pozwalał  

na prowadzenie wykładu z zakresu trzeciej i czwartej księgi Sentencji Piotra  

z Nowarry zw. Lombardem.  
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i przynajmniej do 1496 działał jako profesor na Wydziale Teologicznym73. 

Jan Taczel zmarł w 1503 r. jako opat mogilski74. Dzięki jego wykładom 

krakowski Wydział Teologiczny nawiązał do myśli paryskich teologów 
próbujących łączyć doktryny Tomasza z Akwinu i Alberta Wielkiego75. 

Innego rodzaju stosunek łączył natomiast z Akademią Krakowską 

wybitnego cystersa, a mianowicie Piotra Hirszberga vel Herszberga  
(zm. w 1475 r.). Piotr Hirszberg pochodził z Biecza. W roku 1447 wpisał się 

do metryki uniwersyteckiej jako cysters z Mogiły. Sławę zyskał jako 

iluminaturzysta. W 1461 r. został wybrany na opata w Mogile i w tym 

charakterze popierał Uniwersytet Krakowski, starając się z polecenia zakonu, 
aby klasztory nadsyłały uczniów do tej wszechnicy76, a ponadto zabiegał,  

by opaci nie odwoływali przedwcześnie uczniów ze studium, zanim nie 

przejdą wszystkich przepisanych stopni scholastycznych77. Oprócz tego udało 
mu się uzyskać zarządzenie kapituły generalnej cystersów w sprawie 

zbudowania własnego kolegium przy Uniwersytecie. Na studia jednakże 

zgłaszało się ich niewielu z wyjątkiem roku 1420, w którym zapisało się 

                                                             
73 Leszczyński H., autor artykułu Studia w klasztorach cysterskich XIII-XIX w.,  

w: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki,  

pod red. Strzelczyka J., Poznań 1987, ss. 347-348, stwierdził, że w XV w., oprócz 

wyżej wymienionych, teologię na Akademii Krakowskiej wykładali też cystersi 
Marek Birzak i Mikołaj z Paradyża. Zdaniem Fijałka J., Studya do dziejów 

uniwersytetu, s. 56, liczba studiujących w Krakowie cystersów była jednak mniejsza, 

aniżeli liczba dominikanów, a z cystersów jedynie nieliczni osiągali stopień 

bakałarza; zob. tego autora Mistrz Jakób, t. I, s. 26. Autor ten wylicza  

ich na podstawie Album studiosorum, Liber Promotionum i listy profesorów teologii 

(Tamże, t. I, s. 34). 
74 Zob. Kaczmarczyk K., Kariery zakonne, s. 88. Wśród cystersów, którzy po studiach 

sprawowali wysokie funkcje klasztorne, można jeszcze wymienić Jana, mistrza sztuk 

wyzwolonych z Krakowa, od 1439 r. przeora klasztoru w Jędrzejowie oraz 

Stanisława, również magistra artium, zmarłego w 1539 r. opata w Jemielnicy. Przez 

jakiś czas na studiach w Akademii Krakowskiej przebywał też Mikołaj Eder, opat  
w klasztorze mogilskim w latach 1437-1440. L. c. 
75 Zob. Włodek Z., Jana Taczela z Raciborza, opata mogilskiego, wykład „Sentencji”, 

ss. 176-177. 
76 Zob. Monografia Opactwa, s. 104. Teoretycznie miało to oznaczać znaczny napływ 

scholarów, gdyż w samej Polsce, na Śląsku i na Pomorzu było łącznie ok. 30 

klasztorów cysterskich; zob. Hoszowski K., Obraz życia i zasług, ss. 163-164.  

W praktyce jednak zarządzenie to nie było w pełni respektowane.  
77 Na temat Piotra Hirszberga zob. Ciesielski A., Hirszberg Piotr, Polski Słownik 

Biograficzny, t. IX, 1960-1961, ss. 530-531. O ile wierzyć tradycji cysterskiej, Piotr 

Hirszberg, wskutek wrodzonej skromności, nie przyjął ofiarowanego mu przez 

Akademię Krakowska doktoratu teologii; zob. Monografia Opactwa, s. 95.  
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dziesięciu. Potem wpisy mają charakter sporadyczny78. Kapituła generalna 

cystersów, przywiązując wagę do realizacji obietnicy Jagiełły, domagała się 

kilkakrotnie (w latach 1469, 1486 i 1499) przeznaczenia na ten cel osobnego 
budynku79, a Jan Długosz w 1469 r. poczynił nawet pewne kroki dla realizacji 

królewskiego przyrzeczenia, przeznaczając na ten cel specjalną parcelę,  

ale nawet wówczas postanowienie królewskie nie weszło w życie80. 
Uniwersytet oddał ostatecznie do dyspozycji cysterskich scholarów  

za rektoratu Macieja z Kobylina w 1488 r. część Bursy Jerozolimskiej81. 

Sprawa ta zresztą przestała z biegiem czasu być aktualna, gdyż w początkach 

XVI w. władze zakonu wyjednały u papieża polecenie posyłania chcących 
studiować cystersów na Uniwersytet w Lipsku82. Nie na wiele zdały się więc 

                                                             
78 W sumie jednak podczas XV w. studiowało w Krakowie ponad 70 cystersów;  

zob. Fijałek J., Studya do dziejów uniwersytetu, s. 56 oraz Markowski M., Jakub  

z Paradyża, s. 118. 
79 Zob. Morawski K., Historya Uniwersytetu, t. II, s. 333. Cystersi rozważali również 

ewentualność wzniesienia własnego budynku w Krakowie na potrzeby uczniów 

zakonnych, jak o tym świadczy zobowiązanie przez cysterską kapitułę generalną 

opata mogilskiego do zmuszenia opatów innych klasztorów w Polsce do uczestnictwa 

w tym przedsięwzięciu; zob. Monografia Opactwa, s. 104. 
80 Zob. Morawski K., Historya Uniwersytetu, t. II, s. 346. Jakieś obietnice w tym 

zakresie musiał również poczynić ok. roku 1486 biskup krakowski, skoro w tym 

właśnie roku kapituła generalna cystersów poleciła opatowi z wdzięcznością przyjąć  
i urządzić dom, który biskup obiecał wznieść dla studentów – cystersów w Krakowie; 

zob. Monografia Opactwa, ss. 96-97. 
81 Zob. uchwałę doktorów i magistrów wszystkich wydziałów z 12 października  

1488 r. przytoczoną w Conclusiones Universitatis Cracoviensis ab anno 1441  

ad annum 1589, wyd. Barycz H., Kraków 1933, Nr 91, ss. 56-57, oraz Morawski K., 

Historya Uniwersytetu, t. II, s. 333 i Fijałek J., Mistrz Jakób, t. I, s. 25. Tekst uchwały 

został przytoczony także w Monografii Opactwa, cz. 2, nr CLIX, s. 136. Tu też  

(nr CLXIV, s. 151) decyzja Akademii z 1537 r. o zwolnieniu cystersów 

mieszkających w Bursie Jerozolimskiej od niektórych obowiązków. Ostatecznie 

cystersi przestali mieszkać w tej bursie, co zresztą było niezgodne z regułą zakonu,  

po założeniu w 1647 r. przez opata Pawła Piaseckiego klasztornej szkoły filozofii; 
zob. Monografia Opactwa,  s. 19. 
82 Pomimo tego jeszcze 22 października 1538 r. opat Erazm Ciołek (Vitelius) zwany 

Mydlarz, który już jako zakonnik uzyskał w 1512 r. stopień magistra sztuk 

wyzwolonych, a później doktorat teologii i stanowisko konserwatora Akademii  

oraz komisarza papieskiego i kapituły generalnej cysterskiej do sprawowania opieki 

nad studiującymi w Krakowie cystersami, wydał polecenie opatom klasztorów 

małopolskich, aby ci przysyłali z każdego klasztoru po jednym zdolnym uczniu  

na studia w Akademii Krakowskiej; zob. Monografia Opactwa, ss. 96-97. To on 

właśnie po podniesieniu akademickiego kościoła św. Anny do rangi kolegiaty 

dokonał uroczystego wprowadzenia prepozyta oraz kanoników w ich nowe godności. 

W 1544 r. kapituła krakowska powierzyła mu godność biskupa sufragana, na którą 
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wysiłki Piotra Hirszberga83. Ostatecznie więc rachuby na ścisłe powiązanie 

Akademii Krakowskiej z zakonem cystersów, tak żywe w momencie 

odnowienia uczelni, zawiodły, ale jest rzeczą godną podkreślenia, że spośród 
cystersów wywodziło się kilku znaczących w dziejach Uniwersytetu 

profesorów, w tym jeden z najwybitniejszych teologów XV w., Jakub  

z Paradyża. Wyrazem bliskich związków cystersów i Uniwersytetu był 
również fakt, że począwszy od 1429 r. opat z Mogiły pełnił godność 

konserwatora uczelni, czyli strażnika jej praw i przywilejów (conservator  

et iudex), dysponując władzą pozywania przed swój sąd wszystkich, którzy 

naruszyli interes Akademii lub nawet pojedynczych scholarów84. Później,  
w początkach XVI w., te wzajemne relacje wyraźnie osłabły. Było  

to wynikiem splotu różnego rodzaju okoliczności, jak np. kryzys myśli 

teologicznej, przestarzałe metody nauczania oraz rozprzężenie wśród 
studentów, a przede wszystkim upadek życia zakonnego mimo wysiłków 

opatów, a także brak powołań zakonnych w okresie poreformacyjnym  

i wyraźna niechęć mnichów do nauki85. Z drugiej strony jednak, pomimo 

rozluźnienia wcześniejszych więzi, Uniwersytet kilkakrotnie jeszcze 
doświadczał życzliwości cystersów. Świadczy o tym postępowanie opata 

                                                                                                                                                  
otrzymał prekanonizację jako biskup tytularny laodycejski. Zmarł 6 grudnia 1546 r.  

i został pochowany w Mogile. Jako wybitny humanista był wielbicielem Erazma  
z Rotterdamu i pozostawał w bliskich stosunkach z profesorami Akademii 

Krakowskiej oraz innymi przedstawicielami renensansu; zob. W. Pociecha, Ciołek 

Erazm, Polski Słownik Biograficzny, t. IV, 1938, ss. 81-82. Wspomniane polecenie 

Erazma Ciołka nie dało jednak pożądanych rezultatów, o czym świadczą żale króla 

Zygmunta I, że cystersi omijają Akademię Krakowską. Podobnie bez efektów 

pozostały analogiczne wysiłki następców Erazma, a mianowicie Andrzeja Dunina 

Spota (1547-1560) i Marcina Białobrzeskiego (1560-1586). Istotną poprawę 

przyniosła dopiero wizytacja przeprowadzona w latach 1579-1580 przez Edmunda  

a Cruce; zob. Leszczyński H. Z., Z dziejów Kolegium Prowincjalnego Cystersów  

w Mogile, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. II: Od Odrodzenia  

do Oświecenia, cz. 2: Teologia neoscholastyczna i jej rozwój w akademiach  
i szkołach zakonnych, Lublin 1975, ss. 417-418.  
83 Nieco później, gdyż w 1487 r. zdominowane przez Niemców klasztory cysterskie  

w Wielkopolsce odmówiły posłuszeństwa opatowi mogilskiemu, będącemu  

od 1421 r. wizytatorem klasztorów polskich, a już od 1424 r. sabotowały nakaz 

posyłania mnichów na studia w Akademii Krakowskiej; zob. Grajkowska L., 

Polonizacja klasztoru cystersów w Wągrowcu, w: Cystersi w kulturze średniowiecznej 

Europy, pod red. Strzelczyka J., Poznań 1992, s. 114. 
84 Odnośną decyzję papieża Marcina V, który tę funkcję powierzył opatowi 

mogilskiemu oraz dziekanom kapituły gnieźnieńskiej i włocławskiej, przytacza 

Monografia Opactwa, cz. II, nr CXXIX, ss. 109-110. 
85 L. c. 
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komendatoryjnego86 Wawrzyńca Goślickiego (ok. 1530-1607), który pomimo 

tego, że jego studia na Akademii Krakowskiej właściwie stanowiły tylko 

życiowy epizod, po latach ostro zaangażował się w obronę jej interesów. 
Goślicki uzyskał mistrzostwo sztuk wyzwolonych w Uniwersytecie 

Krakowskim w 1562 r., dalsze studia jednak odbywał w Bolonii i w Rzymie, 

studiując teologię, filozofię, retorykę, prawo i język grecki. Był on autorem 
dzieła De optimo senatore libri duo, które ukazało się w Wenecji w 1568 r.  

Po powrocie do kraju został sekretarzem Zygmunta Augusta i z jego 

polecenia pełnił różne funkcje dyplomatyczne. Stanowisko to zachował 

również po wyborze Stefana Batorego, dzięki któremu otrzymał biskupstwo 
kamienieckie87 i opactwo w Mogile. Oprócz tego posiadał też kilka 

znaczących beneficjów kościelnych. W konflikcie między Akademią 

Krakowską a jezuitami stanął zdecydowanie po stronie Akademii, będąc obok 
reprezentanta Uniwersytetu Mikołaja Dobrocieskiego jednym z nielicznych, 

który przeciwstawiał się jezuickim planom opanowania krakowskiej uczelni. 

Występował również w obronie jej praw w korespondencji z papieżem 

Sykstusem V88, co świadczy, że swoją krakowską Alma Mater zachował  
we wdzięcznej pamięci89. W dalszym ciągu też cystersi wysoko cenili sobie 

możność studiowania w Akademii Krakowskiej, jak na to wskazuje fakt,  

że inny opat komendatoryjny, Paweł Piasecki, chcąc uzyskać koadiutorię 
mogilską dla swego synowca w 1649 r., aby zjednać sobie mnichów, obiecał 

im, iż będzie kształcić własnym kosztem w Akademii Krakowskiej dwóch 

zakonników z nowicjatu w Mogile90. Nie można tu też pominąć szeregu 
innych mogilskich opatów komendatoryjnych, których związki z Akademią 

Krakowską są nader widoczne. Należą do nich w szczególności91: Jan Wężyk, 

biskup przemyski i poznański – studiował w Akademii Krakowskiej  

                                                             
86 Opaci komendatoryjni (komendatariusze) byli duchownymi pełniącymi funkcje 

administratorów opactw z prawem pobierania ich dochodów i to niekiedy  

w wysokości ¾. Nie byli zobowiązani do ślubów zakonnych i noszenia habitów. 

Takie opactwo stanowiło często bogata synekurę; zob. Kumor B., „Złoty wiek”. 

Reformacja protestancka i reforma katolicka (1506-1572), w: Historia Kościoła  
w Polsce, t. 1: do roku 1764, cz. 2: od roku 1506, Poznań – Warszawa 1974, s. 84 

oraz Tazbir J., Historia Kościoła katolickiego w Polsce 1460-1795, Warszawa 1966, 

s. 128. 
87 W 1591 r. został powołany na biskupstwo przemyskie, a w 1601 poznańskie. 
88 Zob. Monografia Opactwa, s. 107. Jego stanowisko oddaje dobitnie stwierdzenie: 

„Akademia niech zachowa szkoły, jezuici niech pozostaną przy powołaniu ćwiczenia 

się w pobożności”.  
89 Wawrzyniec Goślicki zmarł 31 października 1607 r.; zob. Maniewska D., Goślicki 

Wawrzyniec, Polski Słownik Biograficzny, t. VIII, 1959-1960, s. 381. 
90 Zob. Monografia Opactwa, s. 19. 
91 Tamże, s. 107 i n.  
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i w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat teologii i prawa, Stanisław Szembek, 

biskup sufragan krakowski, biskup dionizejski i kujawski, arcybiskup 

gnieźnieński i prymas, Krzysztof Antoni Szembek, biskup inflancki, 
chełmiński, poznański i krakowski, wreszcie prymas – studiował w Akademii 

Krakowskiej, Antoni Onufry Jan Nepomucen Bystrzonowski (1769-1848), 

kustosz i dziekan kapituły katedralnej krakowskiej, dożywotni senator 
Wolnego Miasta Krakowa, bardzo hojny filantrop, protektor Arcybractwa 

Miłosierdzia i Banku Pobożnego. Studiował w Krakowie filozofię i teologię, 

był członkiem Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim 

Połączonego. W dniu 9 listopada 1828 r. Uniwersytet nadał mu doktorat 
teologii honoris causa92, Jan Chrzciciel Maria Schindler (1802-1890), 

powołany w 1828 r. na profesora Pisma Świętego i języków wschodnich.  

Na wniosek Uniwersytetu został kanonikiem katedralnym krakowskim, 
później proboszczem kościoła św. Mikołaja, w latach 1833-1837 był 

dziekanem Wydziału Teologicznego, członkiem Rady Wielkiej i nadzorcą 

Bursy Jeruzalem. Od 1837 r. był senatorem dożywotnim, a od 1839 prezesem 

Senatu Rządzącego. W 1846 r. został opatem komendatoryjnym w Mogile, 
natomiast w sierpniu 1847 r. cesarz Ferdynand mianował go kuratorem 

Uniwersytetu Krakowskiego. Po dwóch latach jednak zrezygnował z tej 

funkcji, a proponowanej mu godności archiprezbitera Kościoła Mariackiego  
i administratora biskupstwa nie przyjął. Położył duże zasługi wobec 

Uniwersytetu, gdyż jako prezes Senatu przyczynił się do restauracji 

Collegium Maius, Collegium Iuridicum, Collegium Physicum i szkoły 
technicznej. Został też uhonorowany tytułem doktora honoris causa  

w dziedzinie obojga praw (4 lipca 1833 r.) i filozofii (12 kwietnia 1840 r.) 

jako drugi doktor honoris causa – obok Antoniego Bystrzonowskiego –

spośród wymienionych cysterskich opatów komendatoryjnych z Mogiły93.  
 

 

 
 

 

                                                             
92 Zob. Barcik M., Doktorzy teologii honoris causa UJ, „Alma Mater”, r. 1996/1997, 

nr 3, s. 45, oraz tego autora Księża doktorzy honoris causa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (1809-1931), „Analecta Cracoviensia”, t. XVIII, 1986, s. 526. 
93 Zob. Barcik M., Księża doktorzy honoris causa, ss. 529-530. O komendatoryjne 

opactwo mogilskie ubiegał się również Wacław Hieronim Sierakowski (1700-1780), 

absolwent Szkół Nowodworskich i Akademii Krakowskiej, późniejszy biskup 

inflancki (1738), kamieniecki (1739), przemyski (1742) i arcybiskup lwowski (1759), 

ale go nie otrzymał; zob. Burda S., Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVII, 1996,  

ss. 306-313.  
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MILENIUM 1966 – KONFLIKT I KONTROWERSJE 

 

Millennium 1966 – conflict and controversy 

 

 
Abstract 
Millennium is a word that inspires historical thinking. The millennial anniversary of 

the baptism of Mieszko I, which was celebrated in the Polish People's Republic, was 

very turbulent, as it became a battlefield between the Communist regime and the 

vision of Primate Wyszyński, who defended the position of the Catholic Church in the 

Polish society. It caused some controversy among Catholics themselves.  

The aim of the article is to remind the situation, which 50 years ago led to a very 

serious social conflict – the conflict between the ruling Communists and the Catholic 

Church about the ‘government of souls’ in Poland. These events, called in short ‘the 

Millennium 1966’, are widely known. However, the author shows another perspective 

– the dispute between Catholic intellectuals and the Episcopate in the 1960s, which 

concerned the internal affairs of the Church and its approach to the reforms proposed 

by the Second Vatican Council, as well as the different visions of Polish Catholicism. 
Keywords: Millennium 1966, Polish People's Republic, Primate Stefan Wyszyński, 

‘Znak’, ‘Więź’, ‘Tygodnik Powszechny’, open Catholicism, folk Catholicism 

 

 

Streszczenie 

Milenium to słowo, które nastraja do myślenia historycznego. Obchody okrągłej 

rocznicy przyjęcia chrztu przez Mieszka I w PRL były bardzo burzliwe, ponieważ stały 

się polem starcia władzy komunistycznej i wizji prymasa Wyszyńskiego, broniącego 

pozycji Kościoła katolickiego w polskim społeczeństwie. Wywołały także kontrowersje 

wśród samych katolików. 

Artykuł ma na celu przypomnienie konfliktu, który 50 lat temu doprowadził  
do bardzo poważnego konfliktu społecznego – konfliktu między rządzącymi 

komunistami a Kościołem katolickim o „rząd dusz” w Polsce. Wydarzenia te, zwane 

w skrócie „Milenium 1966”, są szerzej znane, natomiast autorka wskazuje inną 

jeszcze płaszczyznę sporów, które toczyły się głównie wśród działaczy inteligencji 

katolickiej i Episkopatu w latach 60. XX wieku, a dotyczyły spraw wewnętrznych 

Kościoła – stosunku do reform proponowanych przez Sobór Watykański II oraz 

różnych wizji katolicyzmu polskiego. 

Słowa kluczowe: Milenium 1966, PRL, prymas Stefan Wyszyński, „Znak”, „Więź”, 

„Tygodnik Powszechny”, katolicyzm otwarty, katolicyzm ludowy 
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„Jeżeli w duszpasterstwie i zaangażowaniu  świeckich  

będziemy stali w jednym miejscu, 

 jeżeli będziemy próbowali jedynie zakonserwować to, co mamy,  

ludzie zaczną od Kościoła odchodzić.” 
(Ojciec Święty Franciszek) 

 

Wprowadzenie 

 
Inspiracją do napisania tego tekstu dla historyka jest oczywiście 

rocznica 1050-lecia przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka. Chociaż słowo 

„oczywiście” nie jest tu całkowicie na miejscu, bowiem w większości 

przekazów jest to rocznica chrztu Polski – co łatwo można potwierdzić, 
spoglądając na  plakaty i ulotki przypominające to wydarzenie, publikowane 

w przestrzeni publicznej (poniżej). 

 
Ryc. 1. Plakaty wykonane z okazji 1050-lecia chrztu na ziemiach polskich1 

  
  

Chrześcijaństwo nie nastało w Polsce w 966 roku; chrystianizacja 

była procesem, który trwał co najmniej kilkadziesiąt lat, a jeszcze w XI wieku 

na ziemiach polskich szukano powrotu do kultów przedchrześcijańskich  
na dużą skalę. Hasło „chrztu Polski” jest pewnym skrótem myślowym2 – 

skrótem, który 50 lat temu był obiektem walki politycznej „o rząd dusz”  

i rozegrał się pod hasłami Tysiąclecia Państwa Polskiego i Tysiąclecia Chrztu 
Polski. 

 

Milenium – to słowo nastraja do myślenia historycznego. Tysiąc lat 
chrześcijaństwa jest naturalnie sprzęgnięte z historią Polski, a zasługi 

Kościoła dotyczące wpływu na kulturę i budowania instytucji państwowych 

są bezsprzeczne; ocena zjawisk i położenie odpowiednich akcentów  

to najczęściej elementy bieżącej polityki.  
W 1966 roku atmosfera nie sprzyjała obchodom kościelnym. Bardzo 

krótki był czas odwilży w stosunkach władze PRL-Kościół katolicki, który 

                                                             
1 http://www.polskieradio.pl/24/5018; http://ekai.pl/ 
2 Zagadnienia te nie są przedmiotem niniejszego artykułu. 
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nastał po Październiku 1956. VIII plenum KC PZPR pozwoliło zaktywizować 
się grupie katolików, którzy zgłosili chęć współuczestniczenia w ówczesnym 

życiu politycznym. Odcinając się od grupy PAX-u Bolesława Piaseckiego3, 

środowisko katolików zgadzało się na obecność i umiarkowaną kontrolę 

działań władz państwowych. Obecność w życiu publicznym rozpoczęła się  
od powołania Ogólnopolskiego Klubu Postępowej Inteligencji Katolickiej 

(Antoni Gołubiew, Stanisław Stomma, Jerzy Turowicz, Tadeusz Mazowiecki, 

Janusz Zabłocki) z Jerzym Zawieyjskim jako prezesem, który został 
powołany do Rady Państwa. Prymas Wyszyński poparł te działania i jeszcze 

w styczniu 1957 wezwał wiernych – po raz pierwszy i ostatni – aby spełnili 

„swój obowiązek sumienia wzięcia udziału w głosowaniu”4. Władze także 

wyciągały rękę do środowiska: wydano łagodne przepisy dotyczące 
opodatkowania duchownych, w ciągu pół roku wydano 245 zezwoleń  

na budowę nowych kościołów, zezwalano na pielgrzymki i procesje5.  

 
Na fali odwilży odradzały swą działalność środowiska katolików 

świeckich – głównie tzw. środowisko „Znaku”, którego spoiwem była 

opozycja wobec PAX-u i walka ze „stalinizmem”. Władze pozwoliły  
co prawda na działalność tylko 5 z 20 powstałych Klubów Inteligencji 

Katolickiej, ale w sejmie znalazło się 5 przedstawicieli tego środowiska jako 

Koło „Znak” (Antoni Gładysz, Stefan Kisielewski, Zbigniew Makarczyk, 

Stanisław Stomma, Jerzy Zawieyski), a ponieważ dołączyli bezpartyjni – 
liczyło ono w 1957 roku 11 posłów; grupa ta obejmowała trzy redakcje: 

wychodził „Tygodnik Powszechny”6 pod redakcją Jerzego Turowicza, 

ukazywały się miesięczniki „Znak” i „Więź”. Powstał Instytut Wydawniczy 
„Znak” oraz finansująca środowisko spółdzielnia „Libella.” Stefan 

Kisielewski i jego koledzy byli zwolennikami postawy, którą określono jako 

neopozytywizm – podkreślającej wolność światopoglądu przy zachowaniu 
sojuszu ze ZSRR i zgody na gospodarkę socjalistyczną – lecz szybko 

rozczarowali się co do możliwości głoszenia takich haseł w Polsce 

gomułkowskiej.   

 

                                                             
3 Z grupy tej wystąpili m.in. Andrzej Micewski, Konstanty Łubieński, Wojciech 

Kętrzyński, Jan Frankowski – zakładając pismo „Za i Przeciw.” 
4 Dziurok A., Gałęzowski M., Kamiński Ł., Musiał F., Od Niepodległości  

do Niepodległości. Historia Polski 1918-1989, IPN, Warszawa 2011, s. 322. 
5 Sowa A. L., Od Drugiej do Trzeciej Rzeczpospolitej, WUJ Kraków 2001, ss. 182-

183. 
6 „Tygodnik Powszechny” ukazywał się od roku 1945; został zamknięty w 1953, 

bowiem nie opublikowano nekrologu Stalina – a następnie, w latach 1953-56, pismo 

przejęła „grupa PAX-u”. W 1956 powróciła redakcja z Jerzym Turowiczem.  
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Milenium – konflikt 
 

Rok 1958 przyniósł schyłek nadziei związanych z końcem epoki 

stalinowskiej. Nowa ekipa Gomułki okazała się całkowicie lojalna wobec 

radzieckiej ortodoksji, co musiało spowodować nową odsłonę konfliktu  
z Kościołem, a jego punktem odniesienia stały się obchody milenium chrztu. 

Kardynał Wyszyński zaplanował przede wszystkim program duszpasterski  

na lata 1957-1966, który zmierzał do ożywienia wszystkich dziedzin 
duchowości i duszpasterstwa w Polsce; pomysł, zrodzony podczas 

internowania, był próbą wprowadzenia w życie treści „Ślubów 

Jasnogórskich” z sierpnia 1956 roku. Wielka Nowenna, której elementem 

była peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 
koncentrowała się co roku na innym przesłaniu7. Prymas stał na stanowisku, 

że warunkiem ochrony wiary w Polsce jest konsolidacja wiernych i wyraźne 

działania ze strony Kościoła budujące jedność w obliczu coraz bardziej 
agresywnych działań władz. 

Przygotowanie przez prymasa Wyszyńskiego Wielkiej Nowenny 

przed zbliżającym się jubileuszem chrześcijaństwa w Polsce nie mogło 
pozostawić komunistów bezczynnymi. „Rozpoczęła się w nowych warunkach 

walka o to, kto ma kierować narodem, kto ma sprawować „rząd dusz”  

w narodzie. Do tej walki trzeba się odpowiednio przygotować. Cała nasza 

praca polityczna i publicystyczna powinna brać to pod uwagę”8 – słowa 
Zenona Kliszki z 1966 roku idealnie oddają postawę komunistów z tego 

okresu. Partia odpowiedziała na Wielką Nowenną zapowiedzią obchodów 

Tysiąclecia Państwa Polskiego. Przygotowania zaczęto w 1957 na szeroką 
skalę; koordynowały je: PAN, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ministerstwo 

Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Oświaty, Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych. Powołano Komitet Przygotowawczy Obchodów Tysiąclecia 
Państwa Polskiego.  

Na lata 1960-66 przewidziano wiele inicjatyw dotyczących 

bezpośrednio Tysiąclecia i cały szereg działań „państwowotwórczych”. 

Szczególnie aktywne stało się Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli 
oraz Towarzystwo Szkół Świeckich. Ograniczono, a od 1960 likwidowano 

                                                             
7 1957/58: Rok Wierności Bogu, Chrystusowi i Kościołowi; 1958/59: Rok Łaski 

Uświęcającej; 1959/60: Rok Życia; 1960/61: Rok Małżeństwa Katolickiego; 1961/62: 

Rok Świętości Rodziny; 1962/63: Rok Wychowania Chrześcijańskiego; 1963/64: Rok 

Miłości i Sprawiedliwości; 1964/65: Rok Odnowienia Kultury Chrześcijańskiej; 

1965/66: Rok Wierności Maryi – w:  B. Noszczak, „Sacrum” czy „profanum”? – 

spór o istotę obchodów Milenium Polskiego (1949-1966), ss. 75-112. 
8 Za prof. Antonim Dudkiem: Millenium contra Tysiąclecie: 

http://dzieje.pl/artykulyhistoryczne/prof-antoni-dudek-milenium-kontra-tysiaclecie. 
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lekcje  religii, usuwano krzyże  ze szkół, nowe przepisy podatkowe ugodziły 
w Kościół, nie zezwalano na budowę nowych kościołów i kaplic, 

powoływano kleryków do wojska. 27 kwietnia 1960 doszło do rozruchów  

w Nowej Hucie na tle konfliktu o pozwolenie na budowę kościoła i likwidacji 

krzyża w miejscu, gdzie budynek miał powstać. Odrodziło się środowisko 
PAX-u, które piórem Bolesława Piaseckiego propagowało współdziałanie 

katolików i marksistów, natomiast środowisko „Znaku”, które protestowało 

przeciw nadużyciom władz i niewywiązywaniu się z obietnic, było 
marginalizowane w sejmie i narażone na działania odwetowe (np. obniżanie 

nakładu „Tygodnika Powszechnego”). 

W dobie konfrontacji z Kościołem działania komunistów 

skoncentrowały się głównie na trzech dużych programach: starali się oni 
skonsolidować społeczeństwo wokół czynów społecznych i obchodów 

wielkich  rocznic historycznych oraz rozbudować badania naukowe dotyczące 

w szczególności polskości ziem zachodnich. Sztandarowym pomysłem była 
rozbudowa sieci szkół w latach 1958-1966; w 1965 wybudowano tysięczną 

szkołę, ogółem powstało ich wg tego planu 13509. Do tej kategorii działań 

można też zaliczyć akcję zadrzewiania i zakrzewiania kraju (1960-1966); 
chwalono się zasadzeniem 120 mln drzew i 140 mln krzewów.  

Centralne uroczystości Tysiąclecia Państwa Polskiego wiązały się  

z obchodami rocznic historycznych. Z relatywnie dużym rozmachem 

zorganizowano 550 rocznicę bitwy pod Grunwaldem (1960), 300 rocznicę 
prasy polskiej (1961), 40 rocznicę trzeciego powstania śląskiego (1961), 

Tysiąclecie Gdańska (1962), 100 rocznicę powstania styczniowego (1963), 

20-lecie Ludowego Wojska Polskiego (1963), 600-lecie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1964), 20-lecie istnienia PRL (1964-65). Osobną kategorię 

obchodów Tysiąclecia stanowiły inicjatywy o charakterze naukowym: sesja 

naukowa PAN o początkach państwa polskiego (1960), I Międzynarodowy 
Kongres Archeologii Słowiańskiej (1965), Kongres Kultury Polskiej (1966), 

sesja naukowa PAN (1966)10. 

Prymas Wyszyński musiał bardzo się starać, aby zażegnać 

niebezpieczeństwo porozumienia władz komunistycznych z Watykanem  
za plecami Episkopatu. Na wniosek prymasa papież Paweł VI ogłosił  

w 1964 r. Matkę Boską Królową Polski, a w 1965 uzyskał Wyszyński 

zrozumienie papieża w kwestii zaufania dla polskich biskupów w sprawie 
wdrażania uchwał Soboru zgodnie z „doświadczeniami, których ocena  

z oddali nie jest łatwa”11. Wyszyński stał na stanowisku, że zalecenia 

                                                             
9 Bilans obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Plenum OKFJN, 31.01.1967, 

[brak daty i miejsca wydania]; przemówienie E. Ochaba, s. 13. 
10 Noszczak, „Sacrum”…, ss. 113-162. 
11 Albert A., Najnowsza historia Polski, cz. IV: 1956-1980, s. 850. 
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soborowe trzeba bardzo ostrożnie propagować, bowiem przy nagonce  
ze strony komunistów „otwarcie” może zagrozić pozycji Kościoła oraz 

osłabić religijność w społeczeństwie. W listopadzie 1965 r. Paweł VI wygłosił 

specjalne przemówienie do biskupów polskich z okazji Milenium.  

Newralgicznym tematem – który interesował władze polskie, władze 
niemieckie, „ziomkostwa” w RFN, Watykan, ZSRR – była kwestia Ziem 

Odzyskanych. Duże znaczenie miało w tym kontekście przyjęcie 8.10.1962 

biskupów polskich przez Jana XXIII, który mówił o „Ziemiach Zachodnich 
po wiekach odzyskanych przez Polskę” – co likwidowało podstawy  

dla działań propagandy komunistycznej oskarżającej Stolicę Apostolską  

o poparcie dla roszczeń niemieckich.  

 
Ryc. 2. Medale pamiątkowe z okazji Milenium – strona rządowa i kościelna12 

 

 

                                                             
12 Medal z sygnaturą, W. Kowalik, Tysiąclecie Państwa Polskiego 966-1944-1966: 

http://wcn.pl/shop/details/11152 

Medal Tysiąclecie Chrztu Polski 966-1966: 

http://www.anythinganywhere.com/commerce/exo/pol-exo.htm 
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Na przełomie listopada i grudnia 1965 r. biskupi polscy wystosowali 
56 listów do Episkopatów różnych państw, informując o zbliżającej się 

rocznicy chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Wydanie 18 listopada 1965 r. 

„Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym 

urzędzie pasterskim” spotkało się z histerycznym przyjęciem ze strony rządu 
polskiego. List, który ewidentnie wyprzedzał swe czasy, zredagowało kilka 

osób z abp. Bolesławem Kominkiem i abp. Karolem Wojtyłą. Orędzie 

wypływało z prawdziwego ducha chrześcijańskiego, ale było szokujące dla 
przeciętnego katolika. Dwadzieścia lat po wojnie Polacy zwracali się  

do Niemców z przebaczeniem i prośbą o przebaczenie. Toteż artykuły  

w prasie pt. „W czyim imieniu?” padały na podatny grunt, bowiem nawet 

wielu katolickich przeciwników komunistów nie było w stanie podpisać się 
pod tymi słowami. Nagonka pod hasłem „nie przebaczamy” trwała przez 

pierwsze miesiące 1966 – i w takiej atmosferze przystąpiono do obchodów 

Tysiąclecia. 
 

Fot. 1. Obchody Milenium w Małopolsce: abp Karol Wojtyła i bp Bolesław Kominek 

w procesji do kościoła Na Skałce, Kraków, 8.05.1966, z archiwum IPN13 

 
 

                                                             
13 http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/15963,1966-MILENIUM-CHRZTU-POLSKI.html 
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Główne uroczystości kościelne odbyły się w Częstochowie w dniach 
2-4 maja 1966, ale całość poprzedziły bardzo długie przygotowania. 

Prowadziły je: Sekretariat Episkopatu Polski, Instytut Prymasowski Ślubów 

Narodu, Komisja Maryjna Episkopatu, Ogólnopolski Komitet Tysiąclecia. 

Początek obchodów wyznaczono na 9 kwietnia 1966; zakończyły się w lipcu 
1967 – ale główna ich część odbywała się na wiosnę i w lecie 1966 roku. 

Szczególnie podniosłe były uroczystości w Gnieźnie – sesja naukowa 

(63 biskupów) i msza odprawiona przez kardynała Wyszyńskiego, procesja  
z Bazyliki do Ołtarza Tysiąclecia na Wzgórzu Lecha. Wieczorem,  

14 kwietnia, w całej Polsce odezwały się dzwony kościelne. Fotel 

przygotowany dla papieża pozostał pusty – władze odmówiły zgody na jego 

przyjazd. 
 

Fot. 2. Obchody Milenium w Małopolsce: abp Karol Wojtyła głosi kazanie  

w klasztorze SS. Klarysek w Starym Sączu, 24.07.1966, z archiwum IPN14 

 
 

Uroczystości odbywały się w wielu miastach15. Poprzez obchody  

w Poznaniu (16.04), Częstochowie (3.05) – Prymas dotarł do Krakowa  
(7-8.05); towarzyszył mu Obraz Nawiedzenia – kopia obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej – który podróżował na odkrytej platformie samochodu,  

a na trasie przejazdu gromadziły się tłumy wiernych. Centralne obchody 

miały miejsce w Częstochowie, gdzie Matka Boska otrzymała „Koronę 
Tysiąclecia.” Uroczystość trwała 5 godzin, wzięły w niej udział tysiące 

                                                             
14 http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/15963,1966-MILENIUM-CHRZTU-POLSKI.html 
15 Wykaz uroczystości milenijnych od 9 IV do 20 XI 1966, Archiwum Urzędu  

do Spraw Wyznań, Wydział II Rzymskokatolicki (WRK), sygn. 78/72. 
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wiernych. Papież Paweł VI przygotował na tę uroczystość Złotą Różę, którą 
dopiero Benedykt XVI przywiózł na Jasną Górę w 2006 r. 

Próby dezawuowania obchodów przez władze państwowe miały 

różny wymiar: przez oczywiste (jak zakłócanie uroczystości –  

np. organizowanie imprez ograniczających frekwencję na uroczystościach 
kościelnych czy salwy armatnie na cześć marsz. Mariana Spychalskiego 

podczas kazania abp Karola Wojtyły w Gnieźnie), poprzez mniej oczywiste 

(niedopuszczenie ojca świętego Pawła VI do przyjazdu do Polski),  
aż do fałszowania rzeczywistości (np. podawanie przez rząd liczb 

dotyczących osób uczestniczących w obrzędach16). Przed uroczystościami  

w Krakowie, pod Olkuszem, skierowano samochód wiozący Obraz 

Nawiedzenia inną trasą, co wywołało oburzenie oczekujących w strugach 
deszczu ludzi. Także w  Krakowie doszło do pierwszego zakłócenia przebiegu 

obchodów przez „aktyw partyjny”, a wieczorem, 8 maja, na Rynku, doszło  

do konfrontacji tłumu z ZOMO, zatrzymania 8 osób, w tym dwu kleryków 
jezuickich17. 

 
Fot. 3. Obchody Milenium w Małopolsce: kard. Stefan Wyszyński  

z księżmi wśród szpaleru wiernych; Wiślica, 17.07.1966, z archiwum IPN18 

 
                                                             
16 Micewski A. (Kardynał Wyszyński, Prymas i mąż stanu, Paris 1982) podaje –  

za kościelnymi źródłami – liczbę 300 tys. wiernych w Częstochowie, podczas gdy 

strona rządowa mówiła o 90 tys.; Dudek A., Przebieg obchodów milenijnych w Polsce 

w latach 1966-67, w: Zapomniany rok 1966, red. Mażewski L., Turek W., ss. 44-45. 
17 Dudek, Przebieg…, s. 39. 
18 http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/15963,1966-MILENIUM-CHRZTU-POLSKI.html 
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Przez Piekary Śląskie (21.05), Gdańsk, Lublin (5.06) – przemieszczali 
się biskupi z Prymasem. 20 czerwca, po uroczystościach we Fromborku,  

w Liksajnach, samochód z Obrazem został po raz trzeci „uprowadzony przez 

funkcjonariuszy MO pod pozorem sprawdzenia sprawności technicznej 

wozu.”19 Obchody w Sandomierzu (2-3.07) odbyły się już bez Obrazu; 
zastąpiły je puste ramy, przyozdobione biało-czerwonymi kwiatami –  

i tak było w następnych miejscowościach.  

Wiele działań, które podjęli komuniści w tym czasie, miało na celu 
demonstrację, że „rząd dusz” należy do nich. Oficjalne uroczystości 

państwowe  zwieńczyła specjalna sesja sejmu 21 lipca, a dzień później 

olbrzymia defilada wojskowa, którą odbierał marsz. Marian Spychalski.  

Obchody milenijne okazały się jednak porażką. Tysiące wiernych 
uczestniczących w uroczystościach kościelnych, wspierających – mimo 

szykan – Kościół, było faktem; tak jak przywiązanie do tradycji, do nauki 

Kościoła oraz do prymasa i biskupów. 

 

Milenium – kontrowersje  

 
Milenium wywołało nie tylko spory na linii władza-Kościół,  

ale przyczyniło się także do wielu kontrowersji między działaczami 

katolickimi. Wizja polskiego katolicyzmu w obliczu Soboru i Milenium 

wśród różnych środowisk nie była spójna. Wskazać można dwie płaszczyzny 
tych animozji: między prymasem Wyszyńskim a działaczami katolickimi 

(czyli przede wszystkim środowiskiem „Znaku”) – głównie o wizję obchodów 

Milenium – oraz między samymi katolikami świeckimi, co miało wydźwięk 
społeczno-polityczny, a czasem personalny. 

 

Prymas 

 

Najważniejszym zagadnieniem dla środowiska intelektualistów 

katolickich stawała się sprawa reformy Kościoła w duchu rozpoczynającego 

się Soboru Watykańskiego II oraz stosunek Polaków i Episkopatu Polski  
do tych zagadnień. „Więź” pod kierownictwem Mazowieckiego była 

zdecydowanie proreformatorska, a linia pisma wpisywała się w hasła 

personalizmu oraz katolicyzmu „otwartego.” Wraz z krakowskimi 
dziennikarzami „Znak” propagował „Kościół dla świata” (Jerzy Turowicz), 

przedstawiając dialog ze współczesnością jako lekarstwo na laicyzację. W tej 

sytuacji oznaczało to krytykę drogi Prymasa, którą nazywano „katolicyzmem 

                                                             
19 List S. Wyszyńskiego i Z. Choromańskiego do Prezydium Rządu PRL z 24.06.1966, 

Archiwum Diecezji Chełmińskiej, Micsellanea, t. I/58. 
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ludowym”, co rozumiano jako masowość (zbiorowe praktyki, masowe 
nabożeństwa), kult maryjny, posłuszeństwo laikatu wobec aktywnej roli 

duchowieństwa; na pewno – jeśli chodzi o Wyszyńskiego – oznaczało  

to także służbę wszystkim Polakom, nie tylko katolikom (czyli hasło religii  

z narodem) oraz pewien rodzaj realizmu politycznego, tzn. podtrzymywanie 
dialogu z państwem20. Sobór przyniósł popularność modernistów, a Prymas 

podchodził do nich z rezerwą. W tej sytuacji „Więź”, „Znak”, „Tygodnik 

Powszechny” dystansowały się od prymasowskiej wizji obchodów 
milenijnych, którą krytykowano za brak pogłębienia i „ludowy” charakter. 

Retoryka taka była na rękę komunistom – można było podkreślać 

„postępowość” dokonujących się w Kościele przemian i „zacofanie” 

Wyszyńskiego21 oraz mogła nieść nadzieję na oderwanie inteligencji 
katolickiej od hierarchii kościelnej. Wyszyński starał się hamować 

entuzjastów reform, tłumacząc, że w warunkach polskich gwałtowne 

przemiany mogą przynieść wiele szkody. 
Na tym tle doszło do poważnych napięć pomiędzy Episkopatem  

a inteligencją. W 1963 roku liderzy „Znaku” sporządzili „Opinię” na temat 

stosunków państwo-Kościół. Myślą przewodnią była kwestia potrzeby 
nawiązania stosunków między PRL a Watykanem: z jednej strony „zatargi 

rządu z Kościołem wychodziłyby na płaszczyznę międzynarodową…, [a] taka 

sytuacja prowadzić by musiała do zmniejszenia tarć”, z drugiej – 

„przedstawicielstwo Ojca Świętego w Polsce ułatwiłoby kontakty z władzą  
w Rzymie i włączyłoby katolicyzm polski w ogólny organizm Kościoła.” 

Dokument, przetłumaczony na włoski, znalazł się w Watykanie – i wywołał 

wielkie oburzenie Kardynała, bowiem tezy te odczytywano jako przeciwne 
polityce i postawie Wyszyńskiego. Przeniesienie na arenę międzynarodową 

spraw Kościoła w Polsce było w istocie próbą omijania osoby Prymasa, który 

dodatkowo uważał, że przysłany przez Stolicę Apostolską nuncjusz, 
nieznający realiów polskich, stałby się marionetką w rękach władz. Sytuacja 

wywołała konflikt między Prymasem a środowiskiem „Znaku”, bowiem 

główną winą obciążono Stanisława Stommę22, mediacje Jerzego 

                                                             
20 Gątarz J., Środowisko Znak wobec Milenium, w: Zapomniany rok 1966,  

red. Mażewski L., Turek W., Gdańsk 1996, s. 106. 
21 20.12.1963 władze zgodziły się na wybór Karola Wojtyły na stanowisko 

metropolity krakowskiego, licząc na konflikt „modernisty” z Prymasem. Ponieważ  

te nadzieje zawiodły, już w 1964 r. wzmogły się ataki na Wojtyłę. 
22 Za jego pośrednictwem tekst dostał się na Zachód, choć on sam twierdził, że go nie 

rozpowszechniał, tylko przekazał Janowi Tokarskiemu, który jechał do Rzymu –  

ale tłumaczenie takie oczywiście nie przemawiało do Kardynała; S. Stomma, Trudne 

lekcje historii, Kraków 1998. 
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Zawieyskiego nie przyniosły skutku, a Wyszyński uważał całą sytuację  
za „dywersję”23. 

Konflikt między Wyszyńskim a Znakiem narastał. Prymas stwierdził 

przy okazji sprawy „Opinii”, że „posłowie Koła Znak, w rodzaju Stommy, 

Mazowieckiego, Kisielewskiego są politycznie i społecznie niedojrzali”24. 
Tekst Mazowieckiego i Wielowieyskiego „Otwarcie na Wschód”, 

opublikowany w „Więzi”, zdaniem Prymasa był niegodny katolika; autorzy 

postawili m.in. tezę, że wstrzymywanie reform pod pretekstem trudnej 
sytuacji polskiego Kościoła jest założeniem fałszywym. „Tygodnik 

Powszechny” publikował z entuzjazmem osiągnięcia soborowe, co wzbudzało 

opory wśród biskupów. Dodatkowo Episkopat obawiał się, że Koło „Znak” 

poprze rokowania rządu z Watykanem, co byłoby zwycięstwem środowiska 
PAX-u i komunistów.  

Co ciekawe – grupą, która szukała porozumienia z modernistami, byli 

rewizjoniści w PZPR, którzy traktując Kościół jako „ciemnogród”, nie chcieli 
otwartej walki z Kościołem, bowiem wzmacniało to ich zdaniem tę instytucję 

(Leszek Kołakowski). Środowisko rewizjonistyczne miało w tym okresie 

nadzieję na znalezienie wspólnej płaszczyzny z progresistami w Kościele;  
ci ostatni zdawali sobie jednak sprawę, że byłby to wspólny front przeciw 

Kościołowi. 

Jednak liczenie na poprawne ułożenie stosunków z rządzącymi 

ówczesną Polską nie mogło przynieść sukcesu. Następne konflikty dotyczyły 
choćby takich spraw, jak podpisy pod „Listem 34” (nakład TP obcięto  

o 10 tysięcy egzemplarzy), a linia, którą propagowała „Więź” (Mazowiecki 

nazywał to przekraczaniem „kredowych kół” – czyli próbą szukania 
porozumienia), okazała się nierealistyczna. Zawieyski pisał w 1964: 

„Kardynał nie chce żadnego porozumienia, chce tylko walki, zwarcia 

szeregów, jedności frontu przeciw władzy ludowej. Sobór, który jest dla 
środowisk laickich wielką radością z powodu reform i dążności porozumienia 

się ze światem współczesnym – dla kardynała jest prawdziwym 

nieszczęściem, bo psuje mu walkę z rządem i komunistami”25. Sytuacja 

jednak poprawiła się około 1965 – na plan pierwszy wychodziły inne sprawy. 
W trudnej sytuacji znalazł się sam Mazowiecki, który – jako redaktor 

naczelny „Więzi” – był w opozycji do większości redakcji skupionej wokół 

Janusza Zabłockiego i Andrzeja Micewskiego. Ci ostatni stali na stanowisku, 
że „narodowy komunizm” części ówczesnego establishmentu daje nadzieję  

na normalizację stosunków państwo-Kościół i rozszerzenie zakresu swobód 

                                                             
23 Brzeziecki A., Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera, „Znak” 2015,  

s. 78. 
24 Ibidem, s. 80. 
25 Ibidem, s. 85. 
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(popierali ich „partyzanci”, czyli pseudo-nacjonalistyczna grupa w PZPR). 
Mazowiecki nie zgadzał się z tą wizją, co postawiło go w bardzo trudnej 

sytuacji. W 1965 Stefan Kisielewski zrezygnował z kandydowania do sejmu, 

a Mazowiecki pomógł objąć to miejsce Januszowi Zabłockiemu, licząc  

na koniec konfliktu. Tak się nie stało, Zabłocki stał się głównym 
zwolennikiem porozumienia z „partyzantami”26. 

 

„Więź” 

 

Na początku obchodów Milenium w „Więzi” odbyła się dyskusja, 

która w pewien sposób uformowała płaszczyzny dialogu i konfrontacji 

dotyczące problemów polskiego Kościoła w latach 60. XX wieku. 
Stwierdzono, że najważniejszymi zagadnieniami, które należy omówić  

i znaleźć dla nich wspólne rozwiązanie, to model polskiego katolicyzmu 

(łączący się najczęściej z narodowością, czyli stereotyp Polaka-katolika), 
stosunek do przeszłości i naświetlanie jej przez polski Kościół oraz 

oczywiście stosunki państwo-Kościół. 

Dyskusja redakcyjna, którą przedstawiono w numerze 3 „Więzi” 
(1966), jest ciekawym tekstem, ukazującym atmosferę i ferment intelektualny 

doby soborowej. Jako konieczność wskazano odejście od pojęcia Polaka-

katolika: Tadeusz Mazowiecki i Andrzej Wielowieyski, podkreślając obawy 

przed niebezpieczeństwem klerykalizmu i katolicyzmu politycznego, 
wykazywali obawę, że katolicyzm w takiej formie będzie wspierał 

nacjonalizm (co rozumiane było jako działanie polityczne w kierunku 

„partyzantów”). Integryzm (integracja religijna i narodowa, utożsamianie 
religii i narodu) wskazywano jako główny element konfliktu na linii państwo-

Kościół27. W rozumieniu tego środowiska, działania Wyszyńskiego 

gruntowały takie rozumienie katolicyzmu – i były wodą na młyn  
dla komunistów, którzy mogli na tym tle odciągać od Kościoła myślących 

„nowocześnie” katolików.  

Kwestia Milenium została włączona w dyskurs dotyczący stosunku  

do przeszłości i jej współczesnego wizerunku. Stwierdzono, że historia 
mitologizowana, podkreślająca tylko zwycięstwa Tysiąclecia, a pozbawiona 

krytycznego podejścia, zamyka możliwość refleksji i rozwijania myśli  

w duchu soborowym. Według dyskutantów – ani pogarda, ani bezkrytyczna 
gloryfikacja nie służy Kościołowi28. Przy tej okazji Tadeusz Mazowiecki 

zaproponował podejście, według którego „Milenium państwowe i Milenium 

                                                             
26 Albert, Najnowsza …, s. 850. 
27 Milenium a dzień dzisiejszy – dyskusja redakcyjna, „Więź”, nr 3, 1966, s. 49 (głos 

Andrzeja Krasińskiego). 
28 Ibidem, s. 6 (głos Tadeusza Mazowieckiego, Jacka Wejrocha). 
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kościelne nie powinny być traktowane antagonistycznie”29, którą to tezę 
poparło część środowiska (Andrzej Krasiński), ale spotkała się też ona  

z rezerwą (Andrzej Micewski) – choć podkreślano, że przecież nie przekreśla 

to możliwości porozumienia w przyszłości (Zdzisław Szpakowski). Jako 

warunek zbliżenia w tym punkcie uznano nieidentyfikowanie się Kościoła  
w retoryce historycznej z czasami II RP – czyli oderwanie od schematów  

i przyjęcie ducha odnowy soborowej. Drugi warunek był w ówczesnych 

warunkach całkiem utopijny, postulowano bowiem, aby „państwo pozostało 
neutralne w stosunku do pluralistycznego charakteru współczesnego 

społeczeństwa polskiego” 30. 

 Wizja hucznych obchodów rocznicy Chrztu wywoływała ostry 

sprzeciw. „Jaką korzyść Kościołowi w Polsce daje obchodzenie tysiąclecia 
chrztu Polski, to trudno powiedzieć. Jeśli zastosować taką prostacką definicję 

zadań Kościoła, według której Kościół ma prowadzić dusze do Boga,  

to niewiele wyniknie z tego, co się robiło przez 1000 lat w zupełnie innej 
sytuacji”31; obchody nic nie mówią o współczesnym Kościele, ponieważ 

trudno porównywać w jakikolwiek sposób teraźniejszość i Polskę sprzed 

kilku wieków – a nie przynoszą także w żadnej mierze odpowiedzi na bieżące 
pytania. Konkluzja była jasna – ważna jest odnowa Kościoła, nie obchody.  

Trzeba podkreślić, że dyskusja ta, czytana dzisiaj, nastraja do refleksji 

i budzi pytania. Dobry styl, żywy język wpływają na czytelnika,  

nie pozostawiając go obojętnym, a pytania są nadal aktualne. 
Symptomatyczny jest brak zdecydowanego głosu posłów „Znaku”  

w sprawie Milenium, choć Jerzy Zawieyski podkreślał związek Tysiąclecia  

z Chrztem, który „ma doniosłe znaczenie moralne dla naszego narodu i jego 
dziejów”32. <Nie popieramy jednak konfliktu z państwem> – twierdził  

on, a odpowiedź Wyszyńskiego była jednoznaczna – <pokój jest 

niemożliwy>. 
 

„Tygodnik Powszechny” 

 

 Krakowskie środowisko stawiało akcenty w inny sposób:  
w przeciwieństwie do „Więzi” stawiano bardziej na modernizację Kościoła 

niż zbliżenie z władzą oraz więcej miejsca poświęcano zadaniom Kościoła 

dziś i jutro niż kwestiom przeszłości. Niezbyt przychylnie wypowiadano się  
o Jasnej Górze – jako symbolu „nie tyle religijności ludowej, co odpustowej, 

                                                             
29 Ibidem, s. 7. 
30 Ibidem,  s. 48 (głos Andrzeja Micewskiego). 
31 Ibidem, s. 43 (głos Stefana Bakinowskiego). 
32 Zawieyski J., Tysiąclecie Państwa Polskiego, „Tygodnik Powszechny”, 11/1958. 
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okazjonalnej”33. Nawiązywano do potrzeby reform soborowych, ponieważ 
bez nich niemożliwa jest – jak pisano – „komunikacja między biernymi 

świeckimi a hierarchią”34. Jacek Woźniakowski, autor tych słów, po ukazaniu 

się artykułu w 1965 r., otrzymał 30 listów – wydaje się to być niewielkim 

odzewem. W tym miejscu nasuwa się refleksja: tylko tylu osobom chciało się 
zabrać głos w sprawach reformy Kościoła? 

Podsumowanie stanowiska dotyczącego Milenium przyniósł 

specjalny, wielkanocny numer „Tygodnika Powszechnego” (1966)  
z artykułem Jerzego Turowicza pt. „1000”. Pewne tezy były zbieżne  

z treściami, które prezentowali działacze warszawscy: przeciętny mieszkaniec 

naszego kraju utożsamia Polaka z katolikiem; takie łączenie religii  

z narodowością prowadzi jednak do nietolerancji i dalekie jest od soborowego 
ducha ekumenizmu. Jerzy Turowicz podkreślał, że Milenium jest też rocznicą 

wyznawców prawosławia i protestantów; ważni są nawet niewierzący; 

„religia nigdy nie dawała sama przez się patentu ani na kulturę,  
ani na mądrość, ani na patriotyzm”35.  

Autor odrzucił także zbytnią afirmację przeszłości – Kościół 

odgrywał przecież czasem także rolę hamulcowego, gdy jego ludzie stawali 
się przede wszystkim urzędnikami, czy przedkładali interes Kościoła  

nad państwowy. Wątek katolicki w historii Polski nie jest jedynym, choć 

oczywiście ważnym – ale przecież nie misja kulturowa jest zadaniem 

Kościoła, tylko szerzenie Ewangelii. 
Redaktor naczelny z większym naciskiem podejmował żądania 

odnowy w Kościele (pół roku po Soborze!): „Kościół ma misję wobec 

konkretnego świata, który się zmienia.” Podkreślał – w odróżnieniu  
od Prymasa – że „religijność socjologiczna, wynikająca z nacisku tradycji, 

musi przekształcić się w religijność osobistą, opartą na osobistym wyborze,  

na pogłębieniu intelektualnym.” Apelował do Kościoła: „nowe formy 
obecności Kościoła w świecie to obecność w formie służby, beż żadnej chęci 

dominacji, bez narzucania swojego autorytetu, bez żądania przywilejów”.  

Pojawiła się także kwestia rozdziału państwa od Kościoła – jeszcze 

Syllabus Piusa IX odrzucał rozdział Kościoła od państwa, natomiast 
Vaticanum II  nie naciska w tej sprawie, daje prawo do różnych rozwiązań – 

w zależności od sytuacji politycznej. Idealnym modelem byłby taki, gdzie 

Kościół nie żąda przywilejów i porzuca archaiczne wzory przeszłości w celu 
stworzenia nowych form. 

 

                                                             
33 Susuł J., Problem Jasnej Góry, „Tygodnik Powszechny”, 39/1960. 
34 Woźniakowski J., I cóż dalej szary katoliku?, „Tygodnik Powszechny”, 49/1965; 

kontynuacja: 7/1966. 
35 Turowicz J., 1000, „Tygodnik Powszechny”, 15-16/1966, s. 1. 
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Trzeba podkreślić w tym miejscu, że – przy zgłaszanym votum 
separatum – w sprawie Milenium Kraków inaczej zachował się niż 

środowisko warszawskie: działacze wchodzą w skład Komitetu Tysiąclecia 

Chrztu Polski, w „Tygodniku Powszechnym” pojawiają się obszerne 

sprawozdania z obchodów w każdym numerze, bogate fotoreportaże Adama 
Bujaka z poszczególnych miast; środowisko to rozumiało, że w przeciwnym 

razie wspieraliby komunistów w walce z Prymasem. 

Warto jeszcze może zwrócić uwagę, że konserwatyzm i postępowość 
były dość jasno określone wśród ludzi „Tygodnika” w dobie Milenium: 

„konserwatysta… ludziom nie ufa, woli poddać ich kontroli i systemowi 

policyjnemu, nie wierzy w szczerość nawróceń, w działalność apostolską,  

lubi autorytet. W postęp nie wierzy. W zakresie etyki przez palce patrzy  
na kompromisy.” „Postępowiec jest wrażliwy na zło i krzywdę, wierzy  

w świetlaną przyszłość i w postęp i domaga się reform. Jest utopistą  

i marzycielem. Lekceważy hierarchię i tradycję, ale ceni człowieka. W etyce 
jest absolutny i bezkompromisowy”36. Wśród wyznawców Kościoła  

od wieków przeważali konserwatyści, mający liczebną przewagę, bo choć nie 

zawsze wierzą i lubią księży, to najważniejszym dla nich jest fakt, że religia 
jest elementem ładu społecznego; postępowcy szybko żegnali się z Kościołem 

– najczęściej za „nieprawomyślność”, czyli głównie za zadawanie pytań. 

 

Miesięcznik „Znak” 
 

Najmniej w tematykę milenijną angażował się miesięcznik „Znak” – 

co raczej świadczy o braku poparcia dla poczynań Kościoła. Tadeusz 
Żychiewicz skrytykował formę obchodów37 – ale to właściwie była jedyna 

wypowiedź wprost o Milenium. Z drugiej strony „Znak” unikał w ogóle 

tematów społeczno-politycznych, w przeciwieństwie do „Więzi”. W obliczu 
rocznicy zapowiedziano szumnie cykl poświęcony Milenium; ukazał się jeden 

numer poświęcony historii organizacji kościelnej w Polsce i – na tym 

zakończono ten cykl.  

Co można wyczytać z owego „tematycznego” numeru? Chyba dwie 
kwestie. Z jednej strony zastanawiano się, w jakiej mierze mamy do czynienia 

z tysiącleciem chrześcijaństwa, a w jakiej z tysiącleciem obecności Kościoła 

w Polsce: tu historycy, którzy opracowywali temat („Zarys rozwoju 
organizacji Kościoła w Polsce”) skupili się na „państwowotwórczej” roli 

Kościoła, jaką odegrała ta instytucja w początkach państwa polskiego. Przy 

rozbudowie aparatu kościelnego – i równocześnie państwowego – dochodziło 

                                                             
36 Górski K., Obrachunek z Tysiącleciem, „Tygodnik Powszechny”, 30/1966. 
37 Żychiewicz T., Dyskusja o duszpasterstwie akademickim, „Znak”, 11-12/1965. 
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naturalnie do rozszerzania chrześcijaństwa (co wiązało się z rozwojem 
cywilizacyjnym).  

Z drugiej strony pojawiła się kwestia roli Kościoła w państwie.  

W przedstawionej wizji rola Kościoła to głównie rola państwowotwórcza: 

biskupi byli urzędnikami, sieć biskupstw przejmowała zadania 
administracyjne i jurydyczne, kler organizował opinię publiczną. Zaznaczano 

także problem innowierców, gdyż wyznawcy innych religii stawali często  

w opozycji do koncepcji państwa ściśle związanego z Kościołem38. Taka 
wizja roli Kościoła przynosiła następne problemy: groźbę sekularyzacji 

Kościoła i – z drugiej strony – klerykalizacji państwa. 

 

Podsumowanie 
 

W 1966 sukces Prymasa był bezsprzeczny39. Wyszedł zwycięsko  

z konfrontacji z komunistami, a jego program zjednoczenia społeczeństwa 
wokół obchodów Milenium okazał się bardziej trafiony niż pogłębiona 

refleksja nad odnową w duchu Soboru, którą proponowali intelektualiści; jego 

wyczucie nastrojów okazało się lepsze niż „zawodowych” polityków 
katolickiej proweniencji. Masy wiernych oczekiwały konfrontacji i nie 

rozumiały układów z władzami i dysput. Jak przyznał Jerzy Turowicz – 

zwyciężyła żywotność ludowej religijności, przegrała hermetyczność 

intelektualistów. Katolicy ze „Znaku” chyba nie rozumieli „w roku owym”,  
że nie można porozumieć się z władzą, która ma monopol na ideologię. 

„Znak” i Zawieyski „kręcili się z gałązką oliwną w ręku, ale [Gomułka  

i Wyszyński] okazali się większymi realistami w ocenie swych celów  
i możliwości”40. 

Oskarżanie Prymasa o ludowość także mogła być bronią obosieczną. 

Wyszyńskiemu nie zależało na tłumach, które były bezwolne. Od początku 
uważał, że bez wewnętrznej przemiany narodu śluby będą martwe: „Musimy 

zerwać z „laicyzmem narodowej katolickości”, w której wszystko na zewnątrz 

w słowach i gestach jest „katolickie”, tylko w sercach i umysłach jest całe 

piekło dantejskie. Trzeba przekonać polskich katolików, że siła Kościoła 
naszego zależy od siły duchowej wiernych”41. Chciał jednak zrobić  

to w oparciu o struktury kościelne, bo to oznaczało dotarcie do milionów 

odbiorców, a nie tylko o elitę intelektualną, której oddziaływanie (choćby 

                                                             
38 „Znak”, nr 137-138/1966. 
39 Dudek A., Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995, s. 206. 
40 Jarocki, R. Czterdzieści pięć lat w opozycji, Kraków 1990, s. 206. 
41 Wyszyński S., Pracujemy wszyscy nad wprowadzeniem w życie Ślubów 

Jasnogórskich, Komańcza, wrzesień 1956, w: Wyszyński S., Wszystko postawiłem  

na Maryję, s. 136. 
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przez działania cenzury i ograniczenia) musiało być mniejsze. Sytuacja 
Kościoła polskiego na tle innych państw komunistycznych nie była przecież 

zła42, a o pewnych polskich rozwiązaniach dotyczących katolików można 

było tam tylko pomarzyć.  

Porozumienia nie ułatwiał także hermetyczny język polskich 
działaczy katolickich. Mazowiecki – na łamach „Tygodnika Powszechnego”43 

– próbował odpowiedzieć na pytanie o współżycie dwóch systemów, 

chrześcijańskiego oraz komunistycznego – i chyba wielu czekało  
na odpowiedź. Ale czytelnik na końcu dostawał takie oto przesłanie: 

„Konflikt nie potwierdza już, ale narusza powszechne wyobrażenie społeczne 

co do ideału wzajemnego współżycia. Fakt, że konflikt obecnie angażuje 

masy temu spostrzeżeniu nie przeczy. Następuje to w wyniku funkcjonowania 
samego konfliktu, wskutek działania mechanizmu zaostrzeń i wzajemnych 

ripost, a nie dzięki temu, że konflikt traktowany jest jako rzecz 

nieuchronna”(!) Propozycja Mazowieckiego zawarta w „Więzi” – 
przekraczania „kredowych kół” – miała bardzo trudną drogę przebicia się  

do „mas.”  

Dwadzieścia lat indoktrynacji nie rozbiło całkowicie społeczności 
wiernej katolicyzmowi, a hałaśliwa nagonka „partyjnych czynników” 

wzmagała jeszcze opór. Obchody milenijne miały ogromne znaczenie  

dla podtrzymania tożsamości religijnej wielu Polaków – i na pewno pomogły 

przetrwać następnych dwadzieścia lat – do pielgrzymki Papieża Polaka. Wielu 
działaczy opozycyjnych z lat 70. odwoływało się do doświadczeń Milenium  

i podkreślało znaczenie tych wydarzeń dla formowania ducha i intelektu44. 

Niektórzy z nich – jak wynika z relacji – stali się później aktywnymi 
działaczami opozycji przedsierpniowej oraz „Solidarności”. 
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WYTYCZNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI 

 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii wydaje 

podręczniki akademickie, monografie, materiały do nauki przedmiotu oraz 
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”; publikuje ono 

zarówno dorobek pracowników naukowo-dydaktycznych macierzystej Alma 

Mater, jak również innych ośrodków naukowych. 

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”  
to czasopismo naukowe zawierające artykuły z obszaru nauk społecznych,  

a prezentowane w nich materiały są efektem prac prowadzonych w ramach 
badań statutowych, 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. W specjalnych numerach „Zeszytów” 
będą ukazywać się sprawozdania z własnych badań naukowych oraz 

konferencji organizowanych przez WSTiE.  

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to pismo 
dostosowane do standardów ustalonych przez Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego – wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem 

poniżej opisanych zasad.  
Profil czasopisma dostępny jest na stronach Polskiej Bibliografii 

Naukowej oraz w polskiej bazie cytowań POL-index. 

  

 
INDEKSACJA W BAZACH CZASOPISM NAUKOWYCH: 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B, 5 punktów) 

IC Journals Master List (ICV 2014: 61,35) 
 

 

 

OGÓLNE WYTYCZNE 

 

1. Teksty dostarczone do Redakcji powinny być oryginalnym dziełem 

autora (autorów) i nie powinny być publikowane w innych 

wydawnictwach. Wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia  
w tej sprawie (zał. nr 1). 

2. Językiem publikacji jest język polski; istnieje możliwość publikacji  

w języku obcym (wymagane jest w takim przypadku streszczenie  
w języku polskim). 

3. Na autorze spoczywa obowiązek uzyskania zgody na przedruk rycin, 

tabel itp. pochodzących z innych publikacji. 
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4. Autor (autorzy) publikacji proszeni są o ujawnienie wkładu 

poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich 

afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, 

założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy 
przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność 

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 powiadomieniem 

odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, 
towarzystwa naukowo informację na temat źródeł finansowania 

publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń  

i innych podmiotów („financial disclosure”). Redakcja dokumentuje 
wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania  

i naruszania zasad etyki obowiązujących 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 elektronicznej. 
3. Tekst artykułu wraz z tabelami i rysunkami nie powinien przekraczać  

1 arkusza wydawniczego, z wyjątkiem artykułów z obszernych prac 

naukowych, po uzgodnieniu z Wydawnictwem. 
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4. Tekst należy przesłać w formacie C5 (pojedyncze odstępy interlinii, 

marginesy (lewy, prawy, górny i dolny) – 2 cm, czcionka Times New 

Roman  o rozmiarze 11); każdy pierwszy wers akapitu zaznaczyć 

klawiszem tabulatora „Tab”. 
5. Pośrodku strony należy umieścić tytuł artykułu pisany wersalikami; 

pod tytułem – imiona i nazwiska autorów z podaniem afiliacji,  

tj. nazwy i adresu Instytucji, którą dany autor reprezentuje. 
6. Na początku artykułu powinno znajdować się streszczenie w języku 

polskim zatytułowane „Streszczenie” oraz w języku angielskim, 

zatytułowane „Abstract” o objętości 50 do 200 słów, rozmiar czcionki 
– 10. Pod streszczeniem 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, 
Badania własne, Wnioski; dopuszcza się inne tytuły w zależności  

od charakteru artykułu. 

8. W Komunikatach nie wymaga się streszczenia, abstraktu, słów 
kluczowych ani wyraźnego podziału na rozdziały. 

9. Tabele i rysunki należy zamieścić w tekście, nad tabelami oraz pod 

rysunkami powinien znaleźć się numer rysunku zapisany cyfrą 
arabską (tab. 1., rys. 1.) oraz opis (czcionka w rozmiarze 9), 

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 publikacji należy podać 
źródło (rozmiar czcionki – 9). 

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. 

11. Na końcu artykułu należy umieścić napis: Bibliografia, a pod nim 

zestawić wykaz pozycji literaturowych. 
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STREFA NOWOCZESNEJ EDUKACJI 
 

 

Nowocześni, innowacyjni – praktycznie najlepsi w grupie szkół 

niepublicznych 
 

W dobie społeczeństwa wiedzy i powszechnego przepływu informacji 

nowoczesny model kształcenia wymaga ciągłych zmian. Gospodarka oparta 
na wiedzy domaga się odpowiedniego potencjału intelektualnego – 

pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych opartych o rzetelne 

wykształcenie teoretyczne i praktyczne, obeznanych z technologią 
informacyjną, znających języki obce, mobilnych, zmotywowanych do 

efektywnego działania. Uczelnią, która od lat rozumie te wyzwania, jest 

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, która w 2015 roku 

po raz trzeci znalazła się w ścisłej czołówce polskich szkół wyższych 
przygotowujących kadry dla turystyki.  

 

 

Sharing is caring  

 

Otwartość na dzielenie się wiedzą oraz umożliwienie 
dwukierunkowego przepływu edukacji – to kluczowa dewiza WSTiE. 

Uczelnia oferuje kształcenie turystyczne w atrakcyjnych dla rynku 

specjalnościach: studia licencjackie z profilowanymi praktykami na całym 

świecie, studia magisterskie z opcją staży w kraju i za granicą oraz szeroki 
wybór studiów podyplomowych. Poza kształceniem programowym studenci 

uczestniczą w projektach realizowanych w ramach Akademii Biznesu 

WSTiE, gdzie pod okiem praktyków i menedżerów zdobywają kompetencje 
związane z realnymi przedsięwzięciami biznesowymi. Istotnym czynnikiem 

rozwoju uczelni są kontakty z uniwersytetami i ośrodkami naukowymi w Unii 
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Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, czego efektem są wspólne 

przedsięwzięcia dydaktyczno-naukowe.  

Umiędzynarodowienie obejmuje wszechstronną współpracę  

w zakresie transferu wiedzy, know-how, organizacji wykładów 
monograficznych, wymiany studentów i tworzenia kompatybilnych 

programów nauczania umożliwiających kontynuację studiów za granicą.  

 

 

Kształcenie na miarę potrzeb – od  licencjatu do MBA 

 
W swej ofercie uczelnia ma poszukiwane na rynku studia 

podyplomowe. Od wielu lat niesłabnącym powodzeniem cieszą się 

kwalifikacyjne studia podyplomowe Turystyka i hotelarstwo dla nauczycieli. 

W przyszłym roku w Krakowie uczelnia planuje uruchomić pionierski projekt 
– studia podyplomowe Menedżer hotelu z innowacyjnym programem oraz 

największymi nazwiskami w branży w roli wykładowców-praktyków. Jedyny 

w Polsce program będzie edukował menedżerów w sposób kompleksowy,  
z nastawieniem na aspekt praktyczny, warsztaty oraz case study.  

W partnerstwie z amerykańskim Antioch University uczelnia opracowuje 

program pierwszych w Polsce turystycznych studiów MBA Zrównoważony 
Rozwój i Ekologia, które prowadzone będą przez wpływowych liderów 

biznesu ze Stanów Zjednoczonych i z Polski. Projekt skierowany jest do kadr 

menedżerskich rynku usług turystycznych. 

 

 

Praktyki i staże 

  
Nowoczesna edukacja to edukacja praktyczna. Uczestnictwo  

w programie Study & Work umożliwia studentom jednoczesne studiowanie, 

praktyczne zdobywanie umiejętności oraz zarabianie. Dzięki współpracy  

z instytucjami i firmami turystycznymi na całym świecie studenci 
przygotowują się do zadań zawodowych na praktykach m. in. w Hiszpanii, 

Grecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech. Dla najlepszych 

zagwarantowane są staże w Parlamencie Europejskim oraz w Stanach 
Zjednoczonych. Zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych, 

doskonalenie języka obcego oraz poznawanie nowych środowisk stanowią 

istotny krok w dalszej karierze. Program praktyk i staży lokuje studentów  
w atrakcyjnych miejscach, które nierzadko stają się ich przyszłym miejscem 

pracy. Absolwenci WSTiE pracują w renomowanych firmach związanych  

z branżą turystyczną na całym świecie,  m. in. w Londynie, Sztokholmie,  

na Wyspach Kanaryjskich czy na Majorce.  
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Studenci mają szerokie możliwości dostosowania profilu 

kształcenia do zdolności i zainteresowań. Uczelnia umożliwia im 

ukończenie kilku specjalności oraz zdobycie dodatkowych kompetencji  
na certyfikowanych kursach, warsztatach i szkoleniach, spotkaniach  

z przedstawicielami życia gospodarczego, społecznego i naukowego. Wyższa 

Szkoła Turystyki i Ekologii oferuje europejskie standardy kształcenia  
i honorowany na całym świecie dyplom europejskiej uczelni. 
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Nauczyciele akademiccy i wykładowcy 

 

WSTiE koncentruje się na zagwarantowaniu wysokiej jakości 

specjalistycznej edukacji w międzynarodowym otoczeniu oraz  
na zapewnieniu unikalnej atmosfery towarzyszącej nauce. Gwarancją 

wysokiej jakości jest starannie dobrana kadra dydaktyczno-naukowa. 

Rektorem uczelni jest prof. zw. dr hab. Janusz Sondel – ceniony prawnik, 
laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wielokrotnie nagradzany 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

 
Zajęcia są prowadzone zarówno przez doświadczonych nauczycieli 

akademickich o najwyższych kompetencjach, jak i przez specjalistów-

praktyków od lat związanych z branżami: informatyczną, turystyczną  

i medialną. Wybitna kadra naukowa łączy pasje z pracą i chętnie dzieli się 
swą wiedzą podczas zajęć, otwartych wykładów, warsztatów i spotkań 

autorskich. 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 

Od kilku lat – jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna – przy 
Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej działa 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jego celem jest edukacja ustawiczna seniorów 

poprzez prowadzenie wykładów z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym 

uwzględnieniem turystyki, zdrowia i szeroko rozumianej kultury. Ważnym 
aspektem podejmowanych działań jest rozwijanie zainteresowań i pasji 

słuchaczy, krzewienie kultury fizycznej oraz aktywizacja społeczna poprzez 

rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.  
Pierwszy 2-letni cykl kształcenia zakończył się w grudniu 2015 roku. 

Kilkudziesięciu słuchaczy odebrało dyplomy podczas uroczystego 

zakończenia roku akademickiego UTW. W tym czasie zorganizowano ponad 

20 wykładów, które poprowadzili znakomici prelegenci; naukowcy i twórcy 
oraz ludzie kultury – prawdziwi pasjonaci. W ramach UTW odbyły się też 

wycieczki, m. in. do Babiogórskiego Parku Narodowego, ekologicznej pasieki 

oraz na targi bożonarodzeniowe do Wiednia. Chętni mogli uczestniczyć  
w zajęciach komputerowych, zajęciach języka angielskiego czy nordic 

walking. 

UTW przy WSTiE zaprasza wszystkich chętnych seniorów  
do udziału w kolejnych wykładach z zakresu turystyki i rekreacji, zdrowia, 

kultury, historii, nauk społecznych, nauk przyrodniczych, języków obcych  

i informatyki. 


