
 

Zbliżenia 
Cywilizacyjne 

 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku  
 

Zbliżenia 
Cywilizacyjne 

Tom XII (3)/2016 

Włocławek 2016 

 



 

 

Rada naukowa 

prof. dr hab. Antonina Magdalena Śniadecka-Kotarska (Uniwersytet Łódzki); 

prof. dr hab. Radosław Zenderski (UKSW w Warszawie); prof. dr hab. Tadeusz Srogosz 

(Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie); prof. dr hab. Eugeniusz Ponczek 

(Uniwersytet Łódzki); prof. dr hab. Waldemar Paruch Hulisz (UMCS w Lublinie); 

dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka (PWSZ we Włocławku); dr Magdalena Rekść (Uniwersytet 

Łódzki); mgr Pilar Palmira Gil Cánovas (Uniwersytet Łódzki) 

Kolegium redakcyjne 

dr Monika Kamper-Kubańska – redaktor naczelny 

dr Karolina Kaszlińska – z-ca redaktora naczelnego 

dr Paweł Sobierajski – sekretarz redakcji 

dr Edmund Oberlan – redaktor językowy (j. polski) 

mgr Marta Lisowska – redaktor językowy (j. angielski) 

Lista recenzentów publikowana jest na stronie czasopisma: 

wyd.edu.pl/index.php/zblizenia-cywilizacyjne-civilizations-rapprochements 

Skład i łamanie tekstu 

Paweł Sobierajski 

Projekt okładki 

 Kamil Zgodziński 

Czasopismo jest wydawane na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons. 

ISSN 1896-4087 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. 

© Copyright by Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku 

Włocławek 2016 

Redakcja czasopisma: 

ZBLIŻENIA CYWILIZACYJNE 

Instytut Humanistyczny 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku 

ul. Mechaników 3, 87-800 Włocławek 

wyd.edu.pl/index.php/zblizenia-cywilizacyjne-civilizations-rapprochements 

Wersja papierowa jest dostępna w druku na żądanie 





Zbliżenia Cywilizacyjne XII (3)/2016 
 

– 5 – 

Spis treści 

Od redakcji  ........................................................................................................................  6 

ŁUKASZ CIEŚLAKOWSKI 

Patriotyzm według Jo zefa Marii Bochen skiego  ...............................................  8 

MARCIN KOCHANOWSKI 

Kompetencje społeczne a ryzyko w sporcie  ..................................................  32 

ANNA NOWAK 

Rola aktywnos ci ruchowej w z yciu oso b z niepełnosprawnos cią 

intelektualną  ..................................................................................................................  44 

WIKTORIA KABAT 

Nauczanie przez sztukę jako metoda wychowawcza 

i terapeutyczna dzieci zdrowych oraz dotkniętych 

niepełnosprawnos cią intelektualną  ...................................................................  62 

DOROTA KANAREK-LIZIK 

Zatrudnienie skazanych w s wietle danych statystycznych 

na przykładzie Zakładu Karnego w Inowrocławiu  

w latach 2011-2015 ....................................................................................................  90 

KAROLINA ROŻKO 

Kara s mierci jako aktualny dylemat w opinii mieszkan co w 

Włocławka i okolic  ....................................................................................................  104 

 



Zbliżenia Cywilizacyjne XII (3)/2016 
 

– 6 – 

ISSN: 1896-4087 

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.014 

Od redakcji 

Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu  
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,  

i gdy przekracza granice swojej ignorancji  
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada  

[Friedrich A. von Hayek] 

Friedrich A. von Hayek definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę 

na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w lu-

dziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością 

własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno 

stać się początkiem każdego dialogu. 

Wspo lnym mianownikiem teksto w, kto re składają się na biez ący 

numer „Zbliz en  Cywilizacyjnych” są pytania i pro by odpowiedzi wią-

z ące się w dialog o celach i wymiarach oddziaływania człowieka na 

człowieka – w tak rozmaitych kontekstach jak rozmaity jest s wiat 

ludzkich relacji. Pierwszy artykuł – „Patriotyzm według Jo zefa Marii 

Bochen skiego” – autorstwa Łukasza Cies lakowskiego, stanowi analizę 

poglądo w dwudziestowiecznego filozofa i dominikanina na temat 

istoty miłos ci do Ojczyzny. Znajdujemy w nim uzasadnienie pojmo-

wania patriotyzmu jako wartos ci połączonej z moralnos cią człowieka, 

a takz e jako jednej z postaw regulujących stosunki jednostki z naro-

dem. Marcin Kochanowski w teks cie „Kompetencje społeczne a ryzyko 

w sporcie” prezentuje wyniki przeprowadzonych przez siebie badan  

na temat czynniko w, kto re determinują proces decyzyjny zawodniko w 

sporto w druz ynowych. Kompetencje społeczne, w tym np. umiejęt-

nos c  wspo łpracy, opisuje tym samym jako element wspo łdecydujący 

o sukcesie w sporcie. Odwrotną relację między sportem i jakos cią 

funkcjonowania jednostki ukazuje czytelnikom Anna Nowak w arty-
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kule „Rola aktywnos ci ruchowej w z yciu oso b z niepełnosprawnos cią 

intelektualną”. Tu ruch przedstawiony jest jako podstawowy czynnik 

rozwoju człowieka oraz sposo b na podnoszenie jakos ci jego z ycia. 

Kontynuację rozwaz an  nad metodami wspierania rozwoju i rewali-

dacji oso b o specjalnych potrzebach edukacyjnych stanowi tekst 

Wiktorii Kabat zatytułowany „Nauczanie przez sztukę jako metoda 

wychowawcza i terapeutyczna dzieci zdrowych oraz dotkniętych 

niepełnosprawnos cią intelektualną”. Autorka przypomina w nim 

o wszechstronnos ci arteterapii oraz o tym, jak stymulująco two rczos c  

oddziałuje na ro z ne obszary rozwoju dziecka. Waz nym wątkiem 

w artykule „Zatrudnienie skazanych w s wietle danych statystycznych 

na przykładzie Zakładu Karnego w Inowrocławiu w latach 2011-

2015” Doroty Kanarek-Lizik są z kolei terapeutyczne i resocjalizujące 

włas ciwos ci pracy. Choc  tekst ma charakter głownie sprawozdawczy, 

to jednak Autorka wyraz nie zaznacza, z e kontekstem, w jakim przyta-

cza dane o zatrudnieniu osadzonych jest s wiadomos c  znaczenia pracy 

dla kształtowania u nich społecznie poz ądanych postaw. Wątek peni-

tencjarny obecny jest takz e w zamykającym ten numer Zbliżeń Cywili-

zacyjnych debiucie Karoliny Roz ko zatytułowanym „Kara s mierci jako 

aktualny dylemat w opinii mieszkan co w Włocławka i okolic”. Autorka 

(obecnie absolwentka PWSZ we Włocławku) prezentuje w nim wyniki 

przeprowadzonych przez siebie badan , poprzedzając je rekonstrukcją 

fenomenu kary gło wnej, omo wieniem jej historii, genezy, aspekto w 

filozoficznych i religijnych.  

Gorąco zapraszamy zaro wno do lektury tego numeru „Zbliz en  

Cywilizacyjnych”, jak i do publikowania na łamach kolejnych numero w 

naszego kwartalnika! 

       Redakcja 
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ŁUKASZ CIES LAKOWSKI 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Patriotyzm według Józefa Marii 

Bocheńskiego 

Patriotism according to Józef Maria Bocheński 

Streszczenie: 

Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na zagadnienie patriotyzmu, 

tak jak było ono postrzegane przez Józefa Marię Bocheńskiego – polskiego 

filozofa, duchownego i żołnierza. Najpierw zostaje pokrótce przedstawiona 

postać J. M. Bocheńskiego oraz jego wspomnienia z okresu dzieciństwa – 

opisujące między innymi rodziców i rodzeństwo. Następnie opisane zostaje 

przedwojenne pojmowanie patriotyzmu w Polsce, które miało wpływ na 

ukształtowanie się poglądów Bocheńskiego w tym obszarze. Dalej zostaje 

opisana struktura patriotyzmu, którą prezentuje myśliciel oraz jego wielo-

wątkowość i obowiązki jakie posiada każdy człowiek wobec swojej ojczyzny. 

W zakończeniu wskazuje się, że jest to próba rekonstrukcji drobnego frag-

mentu z bogatej twórczości myśliciela. 

Słowa kluczowe: patriotyzm, ojczyzna, obowiązki wobec ojczyzny, dwudzie-

stolecie międzywojenne, polska myśl patriotyczna, wychowanie patriotycz-

no-obywatelskie 

Abstract: 

The aim of the article is to draw attention to the problem of patriotism as 

it was perceived by Józef Maria Bocheński – a Polish philosopher, priest, and 

soldier. First, the figure of J. M. Bocheński is concisely sketched, as well as his 
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reminiscences from childhood – evoking among other his parents and sib-

lings. Then, the understanding of patriotism in the pre-1939 Poland is pre-

sented since it influenced Bocheński’s views in that area. Next, following 

Bocheński’s texts, the structure of patriotism is shown, including its multi-

layered characteristic and the duties each man has towards his country. In 

the conclusion it is put forward that the article is an attempt to reconstruct 

only a little part of the rich work of the thinker. 

Keywords: patriotism, country, duties towards the country, the period 

1918-1939, the Polish patriotic ideas, the patriotic and citizen education 

Wstęp 

W polskiej myśli filozoficznej swoje miejsce wyraźnie zaznaczył 

dominikanin, o. Józef Maria Bocheński. Jego prace dotyczące głównie 

logiki (zajmował się on także zagadnieniami patriotyzmu, marksizmu 

etc.) zostały docenione nie tylko w Europie ale także na świecie. War-

to wspomnieć o licznych przekładach prac Bocheńskiego na różne ję-

zyki, które nie ograniczały się wyłącznie do tych najpopularniejszych 

(niemiecki, angielski, francuski). Zdaje się być on godnym podziwu 

także ze względu na wielość ról jakie pełnił w swoim życiu. Był on 

bowiem żołnierzem, duchownym i uczonym. Walczył z Grupą Opera-

cyjną „Pomorze”, a także z II Korpusem generała Andersa pod Monte 

Casino, po 1945 roku osiadł we Fryburgu w Szwajcarii i nauczał na 

tamtejszym uniwersytecie, którego zresztą był także rektorem. 

W późniejszym czasie stworzył także Instytut Europy Wschodniej, 

który to był przodującą placówką na świecie zajmującą się badaniem 

filozofii panującej w Związku Radzieckim i państwach od niego zależ-

nych. 

Celem Instytutu Europy Wschodniej były badania nad stanem filozofii w ZSRR 

oraz w krajach Bloku Wschodniego, przy czym w centrum jego uwagi leżała 

myśl marksistowsko-leninowska. Instytut Bocheńskiego był placówką uni-

wersytecką. Stanowił przez wiele lat jedyny naukowy ośrodek filozoficznych 

studiów filozoficznych. Starano się tu przede wszystkim filozofię rosyjską po-

znać, a jej krytykę ograniczyć do aspektu wyłącznie naukowego, nie wdając 
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się w żadne dyskusje ideologiczne. Instytut miał za zadanie wykształcenie 

znawców marksizmu-leninizmu, których na Zachodzi było brak1. 

Filozof ten wywarł duży wpływ także na postrzeganie patriotyzmu 

– tego, który mogliśmy obserwować kiedyś, a który w dzisiejszych 

czasach nabiera nowego znaczenia, chociaż jego pewne elementy są 

podobne. W tym miejscu należy postawić pytanie, czym ów patrio-

tyzm jest i dlaczego tak właśnie postrzegany był on przez Bocheńskie-

go? Myślę, że to pytanie jest bardzo szerokie, także ze względu na 

wielość doświadczeń jakie zdobył on podczas swojego życia – należy 

pamiętać, że był żołnierzem, duchownym i filozofem, uczestniczył 

w wojennej zawierusze, wykładał na uniwersytetach całego świata, 

a  przede wszystkim był emigrantem – nie powrócił do Polski ze 

względu na system panujący w kraju po zakończeniu II wojny świa-

towej. Ze względu na wspomnianą „wielość” niemożliwa staje się jed-

noznaczna odpowiedź na postawione pytanie czym tak naprawdę jest 

patriotyzm. Postaram się jedynie nakreślić pewną ścieżkę, którą moż-

na podążyć i niejako przypatrzyć się temu co zostało przez nas zasta-

ne, pozostawione nam przez Józefa Bocheńskiego. W pracy tej doko-

nam konfrontacji poglądów Józefa Bocheńskiego na temat patrio-

tyzmu do poglądów powszechnych w XX-leciu międzywojennym. 

Sprawdzę jakie relacje zachodziły między dwoma niekiedy różnymi, 

niekiedy zbieżnymi stanowiskami reprezentowanymi przez Bocheń-

skiego i międzywojennych myślicieli. Jednak zanim to nastąpi po-

krótce należy przedstawić krótką biografię interesującej nas postaci. 

Nota biograficzna 

Ojciec Józef Maria Bocheński (właściwie Józef Franciszek Emanuel 

Bocheński) urodził się 30 sierpnia 1902 roku w Czuszowie. Miejsce 

jego narodzin, geograficznie, jak sam pisze w swoich wspomnieniach, 

opisać można następująco: „urodziłem się w Czuszowie, w powiecie 

                                                
1 K. Policki, Filozofia człowieka we wczesnej twórczości J. I. M. Bocheńskiego OP, 

Wrocław 2005,  s. 60. 
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miechowskim, w ziemi kieleckiej, a więc w dawnym zaborze rosyjski, 

niedaleko od Krakowa”2. Jednakże nie spędził on tam swojego dzie-

ciństwa, bowiem gdy miał cztery lata jego rodzice przeprowadzili się 

do miejscowości Ponikwy, która w tamtym czasie należała do Galicji 

Wschodniej. Jego dom rodzinny budził u Bocheńskiego żywe wspom-

nienia – nie tylko ze względu na wydarzenia, które miały tam miejsce 

oraz chwil spędzonych wraz z najbliższymi ale także ze względu na to 

jak on wyglądał. Tak we Wspomnieniach go opisuje: 

Budynek główny, w którym żyliśmy, zaczynał się od strony stawu potężna 

okrągłą czteropiętrową wieżą, przed którą jednopiętrowa przybudówka za-

wierająca trzy pokoje. Dalej budynek był parterowy i zawierał tylko sześć 

wielkich pokojów: ze strony wejścia od strony stawu przedpokój, kancelarię 

mojego ojca i jeszcze jeden wielki pokój, którego nazwy nie pomnę, z drugiej 

strony sala jadalna, salon i bilard. Ostatni człon tego budynku był jednopię-

trowy i zawierał na parterze tak zwany zimny salon [...] a po drugiej stronie 

wejścia pokój dzieciny, sypialnię rodziców i dużą łazienkę [...] Muszę przy-

znać, że trudno było żyć w takim budynku, który był całkiem oczywiście po-

myślany jako ramy dla paradnych przyjęć, nie dla codziennego życia, o które 

budowniczowie tego domu widocznie niewiele dbali3. 

Niemały wpływ na późniejsze działania oraz poglądy filozofa miała 

jego rodzina. Prócz ojca oraz matki w jego życiu obecni byli także 

dwaj bracia (Adolf i Aleksander) a także siostra (Olga). Jak pisał „sio-

stra i ja [Józef Bocheński] wdaliśmy się fizycznie w matkę, a obaj bra-

cia Aleksander i Adolf byli raczej podobni do ojca. Różniliśmy się mię-

dzy sobą znacznie – myślę, że każde z nas było dość swoistym typem”4.  

Nie mylił się pisząc o swojej rodzinie właśnie w ten sposób. Każdy 

członek jego rodziny stanowił indywiduum. Józef Bocheński swojego 

brata Aleksandra wspomina w następujący sposób: 

Aleksander jest jednym z najbardziej oryginalnych pisarzy politycznych swo-

jego pokolenia. Aby tylko jedno wymienić, jest bodaj jedynym Polakiem, który 

jednocześnie przyznawał się na serio do wiary katolickiej i do równie szczerej 

przyjaźni względem Moskwy bolszewickiej, tak dalece, że nawet najinteli-

                                                
2 J. Bocheński, Wspomnienia, Kraków 1994, s. 19.  
3 Ibidem, s. 21. 
4 Ibidem, s. 16. 
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gentniejsi komuniści nie wiedzieli, co z nim począć [...] Był też nie tylko wybit-

nym przemysłowcem, przez jakiś czas dyrektorem browaru oświęcimskiego, 

ale i czołowym historykiem przemysłu polskiego, posłem na sejm PRL itp.5. 

Z powyższego cytatu wynika, iż Aleksander Bocheński, podobnie 

jak jego brat Józef, był człowiekiem wierzącym. Jednak w odróżnieniu 

od Aleksandra, Józef „nie pałał miłością” do naszych wschodnich są-

siadów. Można powiedzieć wręcz, że było zupełnie inaczej. 

Brat Adolf był dla Józefa wzorem waleczności i poświęcenia. Moż-

liwe, że to także jego życie wpłynęło na to w jaki sposób Józef Maria, 

w swojej późniejszej twórczości postrzegał patriotyzm, obowiązek 

miłości ojczyzny, a także to, w jaki sposób rozpatrywał on wojnę i po-

trzebę obrony swojego kraju matczynego.  

Adzio jest postacią niemal legendarną jako żołnierz – i nic dziwnego. Wziął 

udział we wszystkich kampaniach dostępnych Polakowi: w polskiej, norwe-

skiej, francuskiej, afrykańskiej i włoskiej. Przeprowadził szereg naprawdę 

niezwykłych akcji bojowych zdobywając Virtuti Militari i dwa razy Krzyż Wa-

lecznych [...] Był przede wszystkim wielkiej klasy intelektualistą francuskiego 

typu, nieprawdopodobnie wprost oczytanym, o niezwykle szerokich zaintere-

sowaniach kulturalnych6. 

Nie sposób nie zatrzymać się na chwilę przy tych słowach. Z opisu 

Adolfa przedstawionego przez Józefa Bocheńskiego wynika, iż jego 

brat był wzorem do naśladowania, reprezentował takie cnoty, które 

powinien prezentować każdy, kto miłuje ojczyznę. Domyślać się moż-

na (także ze wspomnień Józefa Bocheńskiego), że Adolf wywarł spory 

wpływ na to, w jaki sposób postrzegał patriotyzm oraz obowiązki pa-

triotyczne. 

Oprócz dwóch braci Józef Bocheński miał także siostrę Olgę. Nie-

wiele o niej wspominał, napisał kiedyś, że żałuje, iż nie zżył się z nią, 

tak jak ze swoimi braćmi. Jednak w jego wspomnieniach Olga była 

bardzo religijną kobietą, co – jak zauważa Bocheński – odziedziczyła 

po matce. Jeżeli chodzi rodziców to z pewnością mieli duży wpływ na 

                                                
5 Ibidem. 
6 Ibidem, s. 17. 



Łukasz Cieślakowski – Patriotyzm według... 

– 13 – 

to, kim stał się opisywany filozof. We Wspomnieniach zapisał: „Mój 

ojciec Adolf wywarł na mnie, o ile mogę zdać sobie z tego sprawę, 

znacznie większy wpływ niż moja matka”7. Możliwe, że twierdzi tak 

także dlatego, że podobnie jak ojciec, poświęcił się on nauce. Jego 

ojciec, urodzony w 1870 r. w Warszawie, studiował ekonomię poli-

tyczną w Getyndze, gdzie uzyskał w roku 1894 doktorat8. Jeżeli chodzi 

o światopogląd, ojciec Bocheńskiego w pamięci swojego syna: „był ty-

powym inteligentem XIX wieku, wyznawcą Oświecenia, wierzył w po-

stęp ludzkości przez światło nauki. To jednak bez śladu fanatyzmu, 

tak zresztą jak jego głęboki, ale pełny umiaru patriotyzm”9. Swoją 

matkę opisuje zaś następującymi słowami: 

[...] charakter mojej matki określa się najlepiej mówiąc, że była to władcza na-

tura, kobieta obdarzona niezłomną wolą, żelaznym charakterem. Górowała 

nad swoim otoczeniem, rządziła bezapelacyjnie moim ojcem, nami dziećmi 

i dworem. Zarazem to była postać feudalna, jakby żywcem przeniesiona w na-

sze czasy ze średniowiecza [...] Była gorliwą i surowo umartwioną tercjarką 

karmelitanek bosych. Głęboko wierząca, żyła wyłącznie dla Służby Bożej10. 

Matka Bocheńskiego – Maria, zdecydowanie przyczyniła się do za-

szczepienia w swoim synu wartości religijnych i patriotycznych, na-

leży pamiętać, że to właśnie ona dbała o to, aby w każdą niedzielę 

oraz święta jej dzieci uczestniczyli we mszy, którą odprawiał zaprzy-

jaźniony z rodziną Bocheńskich kapłan. Warto także pamiętać o tym, 

iż mimo, że nie miała ona wielkiego wpływu na „sprawy naukowe”, to 

w swoim dorobku posada także kilka tłumaczeń z języka francuskie-

go. 

Józef Maria Bocheński doceniany był na całym świecie – wspo-

mnieć należy o tym, że był mile widzianym gościem na amerykań-

skich uniwersytetach i toczył żywe polemiki z tamtejszymi filozofami, 

logikami i innymi. Niestety w Polsce, ze względu na panujący system, 

do roku 1989 nie był powszechnie znany, być możliwe dlatego, że był 

                                                
7 Ibidem, s 12. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, s. 14. 
10 Ibidem, s. 15. 
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zaciekłym przeciwnikiem komunizmu, podkreślając wyraźnie to, że 

jego ukochany kraj został wyzwolony spod okupacji niemieckiej jed-

nak nie odzyskał on wolności. Po przemianach, które nabrały szybko-

ści po roku 1989, prace filozofa trafiły pod polskie „strzechy”. Oczywi-

ście nie stało się to natychmiast i nie wszystkie jego prace nie były od 

razu dostępne w języku polskim, jednak nastąpił pewien przełom. 

Niewątpliwie coraz większy dostęp do prac bocheńskiego sprawia, że 

społeczeństwo lepiej go poznaje. Dodatkowo różnego rodzaju wypo-

wiedzi ukazujące się w prasie wspomagają szerzenie wśród narodu 

myśli dominikanina. Przykładem takiej wypowiedzi prasowej może 

być tekst Stanisława Lema, zamieszczony w jednym z numerów Ty-

godnika Powszechnego (społeczno-kulturowy tygodnik katolicki), 

który ukazał się w 1996 roku. Możemy w nim znaleźć między innymi 

taki opis: 

Niezwykła była ta osoba i obdarzona tyloma rozmaitymi umiejętnościami! 

Rocznik 1902, kawalerzysta w czasie wojny polsko-bolszewickiej, kampanię 

włoską podczas II wojny światowej spędził u boku biskupa Gawliny. Świat 

cały objeździł, ziemię opasał kilometrami swych podróży, znał osobiście 

wszystkich wybitnych logików i filozofów – a przy tym nosił mniszą sukienkę. 

Po osiemdziesiątce latał jeszcze sportowym samolotem, a egzaminy na pilota 

zdawał, mając lat siedemdziesiąt. Nie całkiem skromne, choć trochę ironiczne 

jest jego powiedzenie, że na autostradach w Ameryce nigdy nie przekraczał 

szybkości 250 km na godzinę11. 

W podobny sposób filozofa wspomina Stefan Norkowski, który 

ponad dwa lata pełnił funkcję osobistego lekarza Józefa Bocheńskiego 

– w jego wspomnieniach myśliciel jawi się następująco: 

Długo można by opowiadać o ojcu Bocheńskim. Gdybym musiał jednak w jed-

nym zdaniu streścić wszystko, co najważniejsze odnośnie do jego osoby, po-

wiedziałbym, że był to człowiek niezależny w myśleniu, niepohamowany 

w swojej aktywności badacza tajemnic świata, nacechowany prawdziwym za-

chwytem nad Bożym dziełem stworzenia i renesansową radością z powodu 

możliwości ludzkiego uczestnictwa w tym dziele przez rozwój nauki i tech-

                                                
11 K. Policki, Filozofia człowieka..., op. cit., s. 30. 
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niki, gorący polski patriota i lojalny obywatel Szwajcarii, zatroskany o ducho-

wą przyszłość naszego większego domu – Europy12. 

Józefa Bocheńskiego wspominają także wybitni naukowcy, do ja-

kich niewątpliwie zalicza się profesor (były dziekan Uniwersytetu 

Jagiellońskiego) Władysław Stróżewski, który tak oto opisuje postać 

filozofa: 

O. Bocheński odznaczał się wielką intelektualną odwagą. Podejmował proble-

my trudne i nie wahał się proponować kontrowersyjnych rozstrzygnięć. Nie 

bał się polemik i dyskusji, nie bał się narażać takim, czy innym autorytetom. 

Zdawał sobie doskonale sprawę z wagi tradycji, z jakiej wyrósł, ale filozofował 

na własną odpowiedzialność, dystansując się także i od tego, co w przeszłości 

było mu bliskie13. 

Kończąc tę część, warto odnieść się do obszernego fragmentu 

przedmowy zamieszczonej w książce ks. Korneliusza Polickiego Filo-

zofia człowieka we współczesnej twórczości J. I. M. Bocheńskiego OP,  

której autorem jest bp Ignacy Dec. Wyrażony jest w niej podziw dla 

działalności J. M. Bocheńskiego ale również ubolewanie nad tym, że 

w Polsce – zwłaszcza takiej jaką teraz znamy, myśl Bocheńskiego nie 

znalazła (mimo swojej wartości i trafności) ogólnej aprobaty i tego, że 

nie jest dostatecznie dobrze znana szerszym kręgom odbiorców. 

[...] myśliciel był przez 5 lat profesorem w rzymskim Angelicum oraz 27 lat na 

Uniwersytecie we Fryburgu. Wykładał co najmniej jeden semestr na dwuna-

stu uniwersytetach: w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej 

i  w  Afryce. Był dwukrotnie dziekanem Wydziału Filozoficznego i rektorem 

Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim. Otrzymał 5 doktoratów honoro-

wych. Odbył 35 międzykontynentalnych podróży, przelatując 53 razy oceany 

jako pilot. Jego dorobek naukowy obejmuje 90 tomów. Bocheński poprzez 

swoje prace, szczególnie z pierwszego okresu swej twórczości, przyczynił się 

wydatnie do rozkwitu neotomizmu w Polsce i na Zachodzie. W latach między-

wojennych, wraz z ks. Janem Salamuchą i Franciszkiem Drewnowskim, nale-

żał do tzw. Koła Krakowskiego, które podjęło program uściślania klasycznej 

filozofii i teologii za pomocą narzędzi współczesnej logiki. Jego ABC tomizmu 

do dzisiaj nic nie straciło na aktualności. Idee Bocheńskiego rozwijane w jego 

                                                
12 Ibidem. 
13 Ibidem, s. 29. 
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wczesnej działalności naukowej można [...] odnaleźć w encyklice Jana Pawła II 

Fides et ratio. Wielka szkoda, że myśl Bocheńskiego, zwłaszcza antropolo-

giczna, nie jest dostatecznie znana w Polsce. Złożyło się na to wiele powodów, 

m.in. długoletni powojenny zakaz publikowania jego dzieł w naszym kraju14. 

Z powyższej wypowiedzi łatwo wywnioskować, że ojciec Bocheń-

ski postrzegany jest jako osoba światła, wszechstronnie wykształ-

cona, poważana. Istnieje jednak pewien niedosyt spowodowany tym, 

że dopiero od 26 lat w Polsce możemy mieć szerszy kontakt z jego 

twórczością. Ponadto warto zauważyć, że od publikacji książki Polic-

kiego minęło 10 lat, to nadal dzieła Bocheńskiego nie są powszechnie 

znane, co nie jest optymistycznym zjawiskiem. 

Przedwojenne pojmowanie patriotyzmu 

Odnosząc się do wypowiedzi profesora Stróżewskiego dotyczącej 

świadomości Bocheńskiego tradycji, z której wyrastał, warto chociaż 

pokrótce zapoznać się, jak niegdyś postrzegany był patriotyzm. Myślę, 

że takie rozważania należy rozpocząć od encyklopedycznej definicji 

pojęcia „patriotyzm”. Zgodnie Encyklopedią Powszechną Ilustrowaną 

z 1911 roku:  

Patriotyzm (z łac. – partia – ojczyzna) – miłość ojczyzny. Patrjotyzm jest naj-

większą cnotą obywatelską. Człowieka o gorącem uczuciu patrjotycznem na-

zywamy patrjotą; patrjotycznem jest wszystko, co świadczy o patrjotyzmie 

i z niego wynika15. 

Powyższa definicja jest bardzo lakoniczna i zagmatwana. Czytając 

ją ma się wrażenie, że „to samo, wynika z tego samego” – wedle owej 

definicji patriotyzm to wszystko, co jest patriotyczne.  Być może lep-

szy ogląd tego, czym według ówczesnych, był patriotyzm, zdobędzie-

my gdy zagłębimy się w treści przekazywane w seminariach nauczy-

cielskich, a odnoszących się do tego, jak nauczyciele mają kształtować 

postawy patriotyczne i pielęgnować w swoich podopiecznych miłość 

                                                
14 Ibidem, s. 5. 
15 Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, Tom III, Warszawa 1911. 
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do ojczyzny. W podręczniku Mieczysława Baranowskiego można od-

naleźć następujące treści dotyczące kształcenia patriotyzmu oraz mi-

łości ojczyzny: 

Miłość ojczyzny usposabia życzliwie dla współbraci i jest warunkiem szczę-

ścia i rozwoju państw i społeczeństw. Tylko te narody kwitną i postępują, 

gdzie miłość ojczyzny ożywia wszystkich obywateli [...] Sumienne spełnianie 

obowiązków obywatelskich w gminie, kraju i państwie są naturalnem następ-

stwem dobrze pojętego patryotyzmu [...] Miłość ojczyzny powinna się obja-

wiać w czynach, a nie tylko w słowach – dlatego tylko czynną miłość ojczyzny, 

objawiającą się wytrwałą i skuteczną pracą dla dobra publicznego, w umysły 

młodzieży zaszczepiać należy [...] Nauka języka i jego literatury, nauka dzie-

jów ojczystych i geografii ziemi ojczystej, śpiewy ojczyste, zwiedzanie różnych 

dzielnic ziemi ojczystej i jej pamiątek, a nade wszystko szczery i prawdziwy 

patryotyzm rodziców i wychowawców – oto środki, które znakomicie wpły-

wają na rozwój i uszlachetnienie uczuć patryotycznych młodzieży16. 

Podobne podejście do poruszanej przeze mnie tematyki patrioty-

zmu odnaleźć można w podręczniku z 1918 roku, w którym odnajdu-

jemy następujące stwierdzenia: 

Wychowanie ma następnym pokoleniom podać spuściznę poprzednich całą 

i nienaruszoną i uzdolnić je do jej utrzymania i pomnożenia. Do tej zaś spuści-

zny należy w pierwszym rzędzie narodowość jako jedno z najstarszych i naj-

świętszych dóbr. Obowiązkiem tedy wychowania rozwijać i pielęgnować 

w młodem pokoleniu zarody narodowości i miłości Ojczyzny. Jest to uczucie 

sympatyczne, rozciągające się już nie tylko na rodzinę i najbliższych, lecz na 

cały kraj i naród; jest to żywe odczuwanie szczęścia lub nieszczęścia Ojczyzny, 

co pięknie wyraził Mickiewicz: Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było 

w Ojczyźnie (Konrad Wallenrod); jest to silne pragnienie, aby być Ojczyźnie 

użytecznym, służyć jej w pokoju, a bronić w niebezpieczeństwie. Jest to uczu-

cie wrodzone i pierwotnie objawia się jako tęsknota do rodzinnego domu, 

zagonu i wioski (t. zw. nostalgia); później, dzięki uświadomieniu, podnosi się 

na wyższy szczebel szerszej, czystej miłości Ojczyzny17. 

                                                
16 M. Baranowski, Pedagogika do użytku seminaryów pedagogicznych i nauczycieli 

szkół ludowych, Warszawa-Lublin-Łódź-Poznań-Kraków 1921, s. 67. 
17 W. Kosiński, Pedagogika podręcznik dla wychowawców i nauczycieli, Poznań-

Warszawa 1918, s. 204.  
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Z powyżej zacytowanych fragmentów przedwojennych podręczni-

ków oraz encyklopedii wynika jasno, że na patriotyzm składa się wie-

le składników, do których zaliczano między innymi dobro publiczne, 

kulturę, naród i kraj. Bocheński w swoich rozważaniach na temat 

patriotyzmu także odwoływał się do tych pojęć. Podkreślał również 

wielość czynników, jakie wpływają na odczucia patriotyczne w przed-

stawicielach narodu polskiego. Często odwoływał się także do pod-

staw miłości do ojczyzny, czyli kraju i narodu – bowiem co innego 

mielibyśmy miłować rozpatrując omawiane uczucia. 

W cytowanej pracy Wacława Kosińskiego odnaleźć można także 

wskazówki do pojęcia tego, kto i dlaczego powinien dawać przykład 

miłości ojczyźnianej młodym ludziom. Wskazuje on jasno, że dwoma 

podstawowymi wzorcami powinni być rodzice oraz wychowawcy. 

Ponadto przywołany autor opisuje, czym według niego patriotyzm nie 

jest – a nie można do niego zaliczyć szowinizmu oraz kosmopolity-

zmu.  

Przykład patrjotyzmu winni dawać rodzice i wychowawcy. Zawsze z zapałem 

i uwielbieniem winni się odzywać o Ojczyźnie, jej dziejach, jej instytucjach; 

winna też młodzież poznać życiorysy wielkich miłośników Ojczyzny […] 

Zdrowy, czysty patriotyzm nie ma nic wspólnego z nienawiścią innych naro-

dów, t. zw. szowinizmem; jest on przeciwieństwem obojętności na sprawy oj-

czyste, t. zw. kosmopolityzmu18. 

W pracach Józefa Marii Bocheńskiego widać wyraźne ślady owych 

przedwojennych poglądów na temat patriotyzmu i miłości do ojczy-

zny. Tak jak cytowani powyżej autorzy zwraca on uwagę na to, że 

świadomość narodowa i poczucie przynależności do danej społeczno-

ści jest podstawą opisywanego uczucia. Patriotyzm w myśli Bocheń-

skiego jest także wartością, która połączona jest z moralnością czło-

wieka. W jednym ze swoich tekstów filozof wyjaśnia, czym są warto-

ści – wymienia trzy ich rodzaje: wartości moralne (najlepiej poznane 

przez filozofów), estetyczne oraz religijne. Te pierwsze w postrzega-

niu oraz pojmowaniu patriotyzmu wdają się być szczególnie istotne, 

                                                
18 Ibidem, s. 205. 
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gdyż „ich swoistą cechą jest domaganie się czynu […] tkwi w nich 

pewna powinność czynu, a nie jedynie powinność istnienia”19. Moim 

zdaniem idealnie pasuje to do tego, co mogliśmy odnaleźć w podręcz-

nikach Pedagogika do użytku seminaryów pedagogicznych i nauczycieli 

szkół ludowych oraz Pedagogika podręcznik dla wychowawców i nau-

czycieli. Nie można bowiem wyłącznie wymagać, aby ktoś kochał 

swoją ojczyznę, kraj, naród. Zgodnie z wartościami moralnymi – 

trzeba działać zgodnie z tym jak postępujemy, nie możemy działać 

w oderwaniu od naszych oczekiwań względem innych. Czyn patrio-

tyczny wedle powyższego jest obowiązkiem w przypadku kierowania 

się wartościami moralnymi i chęci egzekwowania miłości ojczyźnia-

nej od innych. 

Przedmiot odniesień postaw patriotycznych – Ojczyzna 

Rozpatrując to, jak Bocheński postrzegał patriotyzm, w pierwszej 

kolejności trzeba zaznaczyć, że sam myśliciel podkreślał, że to, co 

kryje się za słowem „patriotyzm”, nie jest do końca jasne i istnieje 

wiele sporów na ten właśnie temat. W swojej rozprawie O patrioty-

zmie pisał: 

Istnieje dość zawiły spór na temat przedmiotu patriotyzmu, czyli znaczenia 

słowa „ojczyzna”. Spór ten nie tylko nie został rozstrzygnięty [...] ale nie ma 

odnośnie do niego zgodnego poglądu20. 

Bocheński mimo braku jednoznacznego stanowiska środowiska 

naukowego odnośnie tego, co kryje się za patriotyzmem, co on tak 

właściwie oznacza i z jakich elementów się składa, stara się wyjaśnić 

większość wątpliwości. W pierwszej kolejności należy przedstawić to, 

w jaki sposób filozof odpowiada na, moim zdaniem, podstawowe py-

                                                
19 J. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu – wprowadzenie do podstawowych po-

jęć filozoficznych, Warszawa 1986, s. 46. 
20 J. Bocheński, O patriotyzmie, [w:] J. Sadowski (red.), Oblicza patriotyzmu, Kra-

ków 2009, s. 61. 
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tanie, a mianowicie, czym tak właściwie jest obiekt patriotyzmu – oj-

czyzna: 

Pod nazwą „ojczyzna” rozumiemy [...] naród wraz z zamieszkanym przez 

niego terytorium. Naród natomiast pojmujemy nie tylko jako zbiór jednostek 

obecnie żyjących, lecz przede wszystkim jako społeczeństwo odpowiedzialne 

za rozwój i szerzenie specyficznych wartości (kultury), stanowiących jego 

wkład do kultury ogólnoludzkiej. Słowem „miłość” oznaczamy nie uczucie, ale 

mocne nastawienie woli, która chce dobra ojczyzny21. 

Widać, że tutaj także nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż „oj-

czyzna” zawiera w sobie również kilka elementów, takich jak: naród, 

terytorium, czy kultura. Dlatego też również w rozważaniach nad oj-

czyzną u Bocheńskiego odnaleźć można nieco różniące się rozwinię-

cia tego pojęcia, uzupełnione i bardziej rozbudowane, niż cytowane 

przeze mnie wcześniej:  

Zgodnie z teorią polską, ojczyzna jest przedmiotem ontologicznie złożonym, 

choć etycznie prostym. Nie jest więc ojczyzną ani sam kraj (choć etymologia 

zdaje się to sugerować), ani sama grupa ludzka (np. grupa Polaków współcze-

snych), ani tym bardziej samo państwo polskie, ani inne podobne przedmioty, 

ale to wszystko razem. Natychmiast nasuwa się pytanie, pod jakim kątem wi-

dzenia jest ten zespół różnorodnych rzeczy i cech ujęty, gdy mówimy o miło-

ści ojczyzny – gdyż nie może ulegać wątpliwości, że cała kompilacja mate-

rialna ojczyzny nie zmniejsza w żadnym stopniu jedności formalnej patrioty-

zmu. Chodzi więc o ustalenie cechy, która sprawia, że do tych wszystkich 

przedmiotów odnosimy się jako do jedności, jedną prostą postawą, zwaną pa-

triotyzmem22. 

Bocheński wskazuje nie tylko na to co jest ojczyzną, ale również na 

to co nią nie jest. Zaznacza także, że choć etycznie jest prosta, to 

z punktu widzenia ontologicznego jest przedmiotem złożonym. Jasno 

wnioskować można także, że pojedyncze elementy składowe nie sta-

nowią ojczyzny. Dopiero wszystko zebrane w całość staje się czymś, 

co możemy nazwać ojczyzną. Największy problem stanowi więc usta-

                                                
21 J. Bocheński, De Virtute Militari – zarys etyki wojskowej, Kraków 1993, s. 21. 
22 J. Bocheński, Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska, Warszawa-Komorów 

1999, s. 10. 
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lenie cechy łączącej wszystkie te elementy, która pozwoliłaby jedno-

znacznie określić sposób, w jaki powinniśmy do owych pojedynczych 

rzeczy podchodzić, aby stały się całością. 

Kolejnym, bardzo ważnym elementem „ojczyzny”, który został wy-

mieniony także przez Bocheńskiego, jest naród. Podobnie, jak to mia-

ło miejsce w poprzednich wypadkach, jest to kategoria dość szeroka, 

która może być interpretowana w nieco inny sposób, w zależności od 

tego, co jest brane pod uwagę: 

Naród jest zespołem, grupą ludzi. Tym samym jest przedmiotem realnym, 

jednostkowym, a nie idealnym, ogólnym. Ten zespół jest zawsze związany 

z pewnym krajem. To związanie nie ginie w wypadku wychodźstwa: wychodź-

ca czuje się związany z krajem ojczystym tak długo, jak długo czuje się za 

członka danego narodu. To jest jedyna bodaj cecha wspólna wszystkim naro-

dom. Inne znajdujemy tylko w pewnych, ale nie we wszystkich narodach. Na 

pierwszych miejscu wypada wymienić tutaj znajomość języka narodowego 

i przywiązanie do niego. Tej cechy jako charakterystyki brak tylko tam, gdzie 

istnieje wielość języków narodowych, albo język wspólny wielu narodom [...] 

Wreszcie należą tutaj obyczaje i swoisty odcień moralności. Do obyczajów 

należą m.in. pieśni i obrzędy, np. na Boże Narodzenie, i u wierzących także ob-

rzędy religijne odprawiane na sposób przyjęty w danym kraju. Ten zespół 

cech, stosunek do kraju, mowa i obyczaj, charakteryzuje naród w podstawo-

wym tego słowa znaczeniu. Można by nazwać to pojęcie narodu „ludowym”, 

jako że masy jego niewykształconych członków pojmują naród w ten właśnie 

sposób23. 

Myśliciel podobnie jak przedwojenne stanowisko dotyczące pa-

triotyzmu do zdefiniowana tej jego części, którą nazywamy narodem 

używa takich kategorii jak język, obyczaje, które po zapoznaniu się 

z powyższym fragmentem tekstu Co to znaczy być Polakiem, ośmielił-

bym się włączyć w szerszą kategorię, która owe obyczaje (takie jak 

pieśni i obrzędy) obejmuje – mianowicie kultury oraz stosunek do 

kraju, w którym się przebywa. Jest to, jak sam autor wskazuje, „ludo-

we” pojęcie narodu. Nie jest to jedyne rozumienie „narodu” prezen-

towane przez Bocheńskiego. W książce Urlicha Schrade Międzywo-

                                                
23 J. Bocheński, Co to znaczy być Polakiem?, [w:] J. Sadowski (red.), Oblicza patrio-

tyzmu, Kraków 2009, s. 80-81. 
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jenna polska myśl narodowa czytelnik może odnaleźć następujący 

fragment: 

Przyjmując umiarkowanie realistyczną koncepcję społeczeństwa Bocheński 

uważał, że: Naród to taka grupa ludzi, których łączy z jednej strony wspólna 

rasa psychiczna, wspólne cechy charakteru i obyczaj oparty na wspólnych 

przeżyciach i wspomnieniach historycznych, z drugiej zaś strony wspólny cel: 

praca nad rozbudową, kultywowaniem, obroną i rozpowszechnianiem wspól-

nych wartości duchowych, owej specyficznej kultury narodowej, która naród 

określa i dla której naród żyje24. 

Takie pojmowanie narodu przez Bocheńskiego (jak w swojej pracy 

wskazuje Schrade) pochodzi z jego Szkiców o nacjonalizmie i katoli-

cyzmie polskim. Da się tutaj również zauważyć nawiązanie do myśli 

przedwojennej (chociaż Bocheński sam przyznawał, że nie był zgodny 

ze wszystkimi teoriami pochodzącymi z przywoływanego przeze 

mnie okresu). Mamy w tym przypadku do czynienia ze wspólnym 

działaniem, które dąży do osiągnięcia przez społeczeństwo, wspól-

nego i określonego celu. Ponownie przywołana zostaje również kul-

tura, która została tutaj przedstawiona jako swoisty cel (stwierdzenie 

mówiące o tym, że społeczeństwo żyje dla kultury) i coś, co określa 

dany naród.  

Po wszystkich nawiązaniach do kultury nie można pominąć tego, 

jaki stosunek miał do niej Bocheński; tego, gdzie ją osadzał i za wy-

twór czego ją uznawał. Obecnie znane jest grubo ponad sto różnych 

definicji, różnego rozumienia pojęcia „kultura”. Jest to pojęcie bardzo 

szerokie, gdyż po pierwsze, kulturę możemy podzielić na to, co uj-

miemy jako cultura agri, do której zaliczymy, to co łączy się z rolnic-

twem, oraz bardziej filozoficznie cultura animi, która odnosi się do 

„uprawy umysłu”. Po drugie do kultury możemy zaliczyć każdy wy-

twór człowieka, czy każdą inną rzecz, na którą miał on wpływ. Bo-

cheński stwierdza, że ta kultura, która wchodzi w skład patriotyzmu 

jest wytworem pewnych jednostek terytorialnych. Filozof pisze: 

                                                
24 U. Schrade, Międzywojenna polska myśl narodowa, Kraków 2004, s. 130. 
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[...] wydaje się [...] ze kultura, najważniejszy składnik ojczyzny, jest zawsze 

dziełem pewnej określonej jednostki terytorialnej i społecznej, która jako taka 

znacznie większych nabywa praw do naszej służby niż pozostałe. W Polsce 

taką jednostką niezmiernie przewyższająca inne swoim znaczeniem kulturo-

wym, a więc i wpływem na to czym jesteśmy i co za tym idzie, prawem do nas 

– jest Polska jako całość. To czym jesteśmy duchowo (a to jest czynnik 

w człowieku najważniejszy), jest w znacznej mierze jej zasługą; żadna rodzi-

na, gmina, dzielnica, a także [...] Europa jako całość, nie mogą się równać z nią 

wpływem25. 

Widać wyraźnie, że kultura jest tu ukazywana jako jeden z najważ-

niejszych – jeśli nie najważniejszy element, który składa się na naszą 

ojczyznę. Wpływa ona nie tylko na to, jak postrzegamy nasz kraj mat-

czyny, ale również na to kim jesteśmy. Wszelkie nasze cechy wypły-

wają właśnie z kultury, wspomniane wcześniej obrzędy czy mowa. 

Ponadto, słusznie zauważa Bocheński, że ma ona wpływ nie tylko na 

to jacy jesteśmy zewnętrznie – jaka jest nasza fizjonomia, ale przede 

wszystkim wpływa na nasze życie wewnętrzne – duchowe. Nie ma nic 

ważniejszego niż to co ową kulturę tworzy czyli Polska – kraj, w któ-

rym żyjemy. Nie może się z nią równać nic innego (ani mniejszego – 

jak rodzina, ani większego – jak cała Europa). Polska bowiem ma 

największe prawo do nas, bo to ona nas ukształtowała takimi jakimi 

jesteśmy – to właśnie zdaje się mówić Bocheński. 

Myśl Bocheńskiego odnośnie narodu nie jest wolna od różnych 

nieścisłości i problemów logicznych, a także pozbawiona niektórych 

rozważań. Urlich Schrade wskazuje na to, iż: 

Bocheński nie zauważył [...] że pojęcie narodu może być rozumiane dwojako; 

raz jego elementami są poszczególne narody (np. naród serbski, mongolski 

czy amerykański), a innym razem są nimi członkowie poszczególnych naro-

dów (Serbowie, Polacy, Mongoli czy Amerykanie). W pierwszym przypadku 

elementami zbioru „naród” są społeczności ludzkie, a w drugim – poszcze-

gólne jednostki ludzkie. W jednym i drugim przypadku mamy do czynienia 

z różną sytuacją logiczną. W przypadku, kiedy elementami zbioru „naród” 

z przydawką, na przykład, polski są poszczególni Polacy, rzeczywiście trudno 

wskazać cechy przysługujące wszystkim Polakom i tylko Polakom. Nie jest 

                                                
25 J. Bocheński, Patriotyzm, męstwo..., op. cit., s. 15 
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bowiem prawdą, że językiem ojczystym każdego Polaka i tylko Polaka jest ję-

zyk polski, ani też, że każdy Polak i tylko Polak uznaje za swoją ziemię ojczystą 

obecne terytorium Polski, ani tym bardziej, że każdy Polak i tylko Polak po-

chodzi od jakiejś polskiej grupy etnicznej itd. Ale przecież może być tak, że 

wymienione cechy wzięte w izolacji nie przesądzają o przynależności naro-

dowej, a przesądza o tym jakiś zbiór cech. Tego przypadku ojciec Innocenty 

Maria Bocheński nie rozważał26. 

Schrade wskazuje także na to, że Bocheński nie zawsze jasno 

wypowiadał się na temat narodu – jego prace wykazywały pewne 

sprzeczności. 

Dwupoziomowe pojęcie narodu, na którym Bocheński oparł swoje 

wywody, nie jest do końca jasne. Twierdzi on, że jest to pojęcie dwu-

piętrowe: etniczne (kraj, mowa, obyczaj) i ideowe (historia, kultura, 

ideologia). To pierwsze rzeczywiście określa naród, a drugie raczej 

kształt patriotyzmu – dobro ojczyzny. Jeżeli uznać, że są to warunki 

konieczne dla tożsamości narodowej, to do narodu należałaby tylko 

jego elita i to elita polityczna27. 

Nie można zatem twierdzić, że do narodu nie należy nikt inny 

oprócz elit politycznych. Tak nie jest i to zdaje się być argumento-

wane także historycznie. Nie jest prawdą bowiem, że w ciągu naszej 

historii państwowości za naród uważały się wyłącznie wspomniane 

elity. Często bywała nawet przeciwnie. To przedstawiciele niższych 

sfer pielęgnowali z pietyzmem te wszystkie tradycje, które świadczą 

o narodowości. 

Wielowątkowość pojęcia patriotyzm  

Nie da się nie zauważyć, że patriotyzm jest pojęciem bardzo szero-

kim i nie da się go określić w łatwy i przejrzysty sposób. Próby jego 

zdefiniowania, teoretycznie kończące się sukcesem, z czasem przy-

sparzają więcej wątpliwości niż na początku. W myśli Bocheńskiego 

                                                
26 U. Schrade, Międzywojenna polska myśl..., op. cit., s. 125-126. 
27 Ibidem, s. 167. 
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istnieje wiele wątków odnoszących się do patriotyzmu, który jak się 

okazuje niekoniecznie jest uczuciem. Sam Józef Bocheński pisał bo-

wiem w następujący sposób: 

Jako dział sprawiedliwości, patriotyzm ma przede wszystkim siedzibę nie 

w uczuciu, ale w woli: jest pewną sprawnością woli, pozwalającą na energicz-

ne i stosunkowo łatwe pełnienie obowiązków wobec ojczyzny. Nie jest on 

więc uczuciem – aczkolwiek uczucie patriotyczne może walnie się przyczyniać 

do jej należytego działania. Nie ten jest więc dobrym patriotą, kto ma najgo-

rętsze uczucia patriotyczne, ale ten, kto potrafi najlepiej swój obowiązek 

patriotyczny spełnić, innymi słowami – ten, kto ma najsilniejszą po temu 

wolę28. 

Widać z powyższego, że potoczne pojęcie patriotyzmy jest dość 

płytkie, a zagłębiając się w jego struktury napotykamy na coraz now-

sze problemy z nim związane. Problemy które trzeba wyjaśnić aby 

uskuteczniać to, co przez wieki społeczeństwo starało się uskutecz-

niać – miłość do własnego kraju. 

Wiele powstało definicji patriotyzmu, wiele można o nim powie-

dzieć – nie można jednak stwierdzić, że on nie istnieje. Wręcz prze-

ciwnie – istnieje i trzeba go pielęgnować. Trzeba tylko pamiętać, aby 

nie przekształcił się on w coś zgoła innego, co nie jest dobre: 

Miłos c   ojczyzny i rodako w bynajmniej nie jest zabobonem, ale cnotą godną 

pielęgnowania, podobnie jak miłos c   rodziny itd. Ale z patriotyzmem łączą ̨się̨ 

dwa wzajemnie przeciwne zabobony: jeden z nich przywiązuje do miłości 

ojczyzny zbyt duz ą ̨wagę̨ i czyni z patriotyzmu nacjonalizm, a więc zabobon. 

Drugi, przeciwny mu, także miesza patriotyzm z nacjonalizmem, a nawet z ra-

sizmem i potępia go jako taki29. 

Obowiązki wobec ojczyzny 

Rzeczą jasną zdaje się być, że podstawowym obowiązkiem wobec 

ojczyzny jest jej obrona, nawet obrona za wszelką cenę, czyli poświę-

cenie własnego życia. Jest ona dobrem najwyższego rzędu, więc nie 

                                                
28 J. Bocheński, Patriotyzm, męstwo..., op. cit., s. 12. 
29 J. Bocheński, Sto zabobonów, Kraków 1994, s. 96. 
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powinniśmy wahać się oddać to wszystko, co posiadamy. Zastanowić 

się jednak należy, co owe obowiązki (nie tylko poświęcenie życia) 

determinuje – co stanowi ich podstawę? 

Patriotyczne obowiązki wobec ojczyzny opierają się na dwu różnych cnotach. 

Obowiązki wobec ojczyzny traktowanej jako dawczyni wszystkiego tego, 

czym jesteśmy wspiera się na cnocie prawości, a traktowanej jako pewien 

nam powierzony odblask chwały Bożej na ziemi – na cnocie miłości. Patrio-

tyzm jako dział sprawiedliwości zobowiązuje nas przede wszystkim do spła-

cenia długu wdzięczności za otrzymane dary życia i człowieczeństwa. Jest to 

dług stały, którego tak jak dług w stosunku do rodziców, spłacić niepodobna, 

stąd stąd też winniśmy dać ojczyźnie tyle, na ile nas tylko stać30. 

Jak widać, wyróżnić w myśli Bocheńskiego można dwie ścieżki, 

które bazują na dwóch odmiennych cnotach. Głębiej wyjaśnia on to 

w dziele O patriotyzmie, w którym to wskazuje na dwie drogi, dwie 

rożne cnoty determinujące nasze obowiązki wobec ojczyzny. 

Na pierwszej drodze mamy do czynienia z cnotą podobną do cnoty religii, tzn. 

miłości rodziców i wdzięczności. A mianowicie chodzi tu o obowiązek zacią-

gnięty przez nas wobec ojczyzny, której zawdzięczamy, pośrednio lub bezpo-

średnio, niemal wszystko czym jesteśmy: ideały, w które wierzymy, cnoty, 

które posiadamy, naszą kulturę estetyczną, nasze specyficzne zwyczaje, wy-

chowanie, aż do cech biologicznych. Tak pojęta „miłość ojczyzny” jest pod-

działem prawości, nie miłości właściwej, i oczywiście, obowiązuje w sposób 

podobny do pierwszej.  

Na drugiej drodze chodzi o zrządzenie woli Bożej, które uczyniło nas współ-

odpowiedzialnymi za pewien odblask Boskiej świetności, przejawiającej się 

we wszystkim co ojczyzną nazywamy, a więc w krajobrazie, dziejach, tradycji, 

religii, obyczaju i sztuce ojczystej31. 

Dodatkowo, z rozpraw myśliciela wynika, że także wielkim obo-

wiązkiem wobec ojczyzny jest wychowanie do miłości kraju matecz-

nego. Koresponduje to także z tym, co można było zaobserwować 

w przypadku cytowanych przedwojennych podręczników odnoszą-

cych się do patriotyzmu, miłości do ojczyzny oraz wychowania patrio-

tycznego właśnie. Bacząc na to, co Bocheński pisał wcześniej i to, co 

                                                
30 Ibidem, s. 145. 
31 J. Bocheński, O patriotyzmie, op. cit., s. 63. 
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wchodzi w skład patriotyzmu oraz ojczyzny, filozof w swoim dziele 

De Virtute Militari – zarys etyki wojskowej, odnoszącym się także do 

patriotyzmu, wspomina co takiego powinno wchodzić w wychowanie 

patriotyczne i czego (oraz dlaczego) powinno się nauczać, żeby za-

szczepiać umiłowanie ojczyzny. Wyjaśnia on także, jak sprawić, by 

obowiązki wobec ojczyzny wykonywane były sumienniej i z więk-

szym poświęceniem: 

Wychowanie miłości ojczyzny objąć powinno zarówno rozum i wolę, jak – 

drugorzędnie pamięć, wyobraźnię i uczucia. Nie można dzielnie walczyć o coś, 

czego się nie zna i nie ocenia należycie. Stąd podstawą miłości ojczyzny jest 

dobra znajomość swojego kraju, dziejów, kultury i wartości, których jest nosi-

cielem32. 

Patriotyzm w myśli Bocheńskiego ściśle związany jest z kulturą 

narodową, którą (jak nieraz podkreślał) trzeba pielęgnować. Ma ona 

także wpływ na to, jaki ów patriotyzm będzie. Czynniki kulturalne 

stanowią bowiem istotny składnik wspomnianego patriotyzmu.  

[...] na pierwszym miejscu stoją ̨ i znakomicie przewaz ają ̨nad innymi czynni-

kami – kulturalne. Można to udowodnic   i empirycznie i a priori. Empirycznie, 

przez wskazanie na wielu ludzi urodzonych poza granicami Polski, a jednak 

przyznających się̨ całą duszą do polskości – albo na innych, którzy z obcych 

rodziców pochodzą,̨ a jednak, żyjąc długo w Polsce, za Polaków szczerze się̨ 

zaczynają ̨ uwaz ac  . A priori rzecz jest ro wniez   oczywista, jeśli zważymy, że 

aczkolwiek człowiek nie jest tylko duchem, to jednak jest przede wszystkim 

istotą duchową i w jego życiu etycznym gło wną rolę odgrywają ̨ czynniki du-

chowe – a więc kultura33. 

Z powyższego cytatu wywnioskować można, że zdaniem Bocheń-

skiego to właśnie kultura narodowa – jako czynnik duchowy, ma 

istotny wpływ na ludzkie odczucia patriotyczne. To właśnie kultura 

w jakiej wzrastamy (czy przez wychowanie przez rodziców, czy za 

sprawą przenikania kultury ze środowiska, w którym żyje i funkcjo-

nuje dana jednostka). Zdaniem Bocheńskiego to właśnie kultura – 

                                                
32 J. Bocheński, De Virtute Militari..., op. cit., s.22. 
33 J. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu – wprowadzenie do podstawowych po-

jęć filozoficznych, Warszawa 1986, s. 73. 
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przyznawanie się do danej kultury, jest bardziej wiążącym ludzi w od-

czuciach patriotycznych, aniżeli „suchy” wpis w paszporcie określają-

cym obywatelstwo: 

Choć więc nie będzie to zupełnie ścisłe, możemy powiedziec  , że przyznanie się̨ 

do określonej ojczyzny jest przede wszystkim przyznaniem się̨ do pewnej kul-

tury narodowej. Powiedzenie to jest w każdym razie znacznie trafniejsze, niz   

np. formalistyczne określenie narodowości przez obywatelstwo (pospolite 

u Francuzów) i niz   rasizm niemiecki, będący poza tym, w świetle wyników 

antropologii polskiej, teorią sprzeczna z wszelkimi danymi faktycznymi34. 

Zakończenie 

Kończąc muszę zaznaczyć, że była to próba przedstawienia poglą-

dów Józefa Marii Bocheńskiego na temat patriotyzmu oraz samej syl-

wetki tego znakomitego polskiego filozofa. Wiele jest jeszcze wątków 

dotyczących patriotyzmu, które nie zostały przeze mnie poruszone. 

Jednak mogę jednoznacznie stwierdzić, że poglądy Bocheńskiego do-

tyczące patriotyzmu wywodzą się z patriotycznej myśli dwudziestole-

cia międzywojennego. Prezentowana myśl filozofa i założenia doty-

czące patriotyzmu oraz wychowania patriotycznego wywodzą się 

właśnie ze wspomnianego i po części przeanalizowanego przeze mnie 

okresu. W moim  tekście porównałem niektóre ze wczesnych poglą-

dów Józefa Marii Bocheńskiego z ówczesnymi wytycznymi do kształ-

cenia obywatelskiego i patriotycznego. Widać także wyraźnie wpływ 

rodziny na poglądy Bocheńskiego, co było można zauważyć po przea-

nalizowaniu biografii myśliciela, która ściśle wiąże się atmosferą do-

mu rodzinnego Bocheńskich, a także wartości przekazywanych przez 

rodziców. Jak pisze Zbigniew Dziemianko odnośnie wychowania do 

miłości ojczyzny: „w szczególności chodziło o to, aby rodzina wytwa-

rzała atmosferę̨ wychowania patriotycznego sprzyjającą pracy wy-

                                                
34 Ibidem.  
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chowawczej organizacji przysposobienia wojskowego i wojska”35. 

Zatem wychowanie rodzinne stanowiło podwalinę pod pracę tworzo-

nych organizacji proobronnych – widać, iż sam Bocheński przesiąkł 

takim podejściem do znaczenia rodziny gdyż sam je reprezentował 

w swoich tekstach. Wyraźny wpływ na poglądy Bocheńskiego (przy-

najmniej te pochodzące z okresu, nazwijmy to przedkomunistycz-

nego) wywarła także służba wojskowa i wojna roku 1920. Zauważyć 

można to w tekstach opublikowanych w pracy pod tytułem Patrio-

tyzm, męstwo, prawość́ żołnierska, które pochodzą z 1939 roku, w któ-

rych to zaznacza, że:  

noszenie munduru wiąże się̨ ze swoistą ascezą: z wieloma wyrzeczeniami 

oraz ciężkimi próbami charakteru i zasad moralnych, zwłaszcza podczas 

wojny. Wojna zas  , jak każda sytuacja ekstremalna, naprawdę̨ pokazuje, ile 

wart jest człowiek – ujawnia tchórzy, zdrajców i zbrodniarzy, a z drugiej 

strony bohaterów i ludzi szlachetnych36.  

Kończąc muszę postawić tezę, do której doszedłem analizując 

przedstawione powyżej teksty. Bocheński, mimo wielu przemian 

poglądów, spowodowanych zmieniającą się sytuacją polityczną, go-

spodarczą oraz wieloma innymi czynnikami pozostał przesiąknięty 

tym, co funkcjonowało w czasach jego młodości. Przez wiele lat myśl 

Bocheńskiego ewoluowała, przekształcała się – jednak (parafrazując 

myśl Bocheńskiego dotyczącą wartości i ich części „stałych”) trzon 

dotyczący patriotyzmu w jego poglądach pozostał taki sam, jakim 

ukształtowało go dwudziestolecie międzywojenne. 
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Wstęp 

W dzisiejszym sporcie coraz częs ciej ro z nica między wygranym 

a pokonanym jest minimalna. Czasem wynosi ona setne, czy tysięczne 

częs ci sekundy, czasem centymetry, czy jedną bramkę. Podczas ostat-

nich Igrzysk zimowych w Soczi w 2014 roku polski panczenista Zbig-
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niew Bro dka w wys cigu decydującym o mistrzostwie olimpijskim 

wyprzedził rywala z Holandii o 0,003 sekundy. Mistrz olimpijski 

w  pchnięciu kulą z Londynu Tomasz Majewski pokonał drugiego 

w konkursie finałowym Niemca ro z nicą zaledwie trzech centymetro w, 

przy czym obaj pchnęli kulę na odległos c  blisko 22 metro w. Wiele 

spotkan  na tegorocznych Mistrzostwach Europy, zaro wno tych rozgry-

wanych w Polsce w piłkę ręczną, jak i tych we Francji w piłkę noz ną, 

kon czyło się ro z nicą jednej bramki. Często wręcz o awansie do kolej-

nej rundy rozgrywek decydowała seria rzuto w karnych. Coraz częs ciej 

zatem o wyniku sportowej rywalizacji moz e decydowac  jedno zagra-

nie, jeden błąd, czy tez  jedna decyzja. Autor przeprowadził zatem ba-

dania, kto rych celem było odnalezienie aspekto w, kto re wpływają na 

ilos c  decyzji ryzykownych w sporcie. W niniejszym opracowaniu 

przedstawione zostaną jedynie wybrane zmienne, kto re korelowały 

z decyzjami ryzykownymi, podejmowanymi przez piłkarki i piłkarzy 

ręcznych.   

1. Proces decyzyjny  

Sytuacja, w kto rej człowiek podejmuje decyzje, jest najczęs ciej zło-

z ona, a do samego procesu decyzyjnego moz e prowadzic  wiele dro g. 

Czynniki, kto re wpływają na podjęcie takiej, a nie innej decyzji, są 

związane z wieloma zmiennym. Pierwszą z nich mogą byc  posiadane 

juz  przez decydenta dos wiadczenia. Wyciągając wnioski z wczes niej-

szych zagran , czy to na treningu, czy na meczu, zawodnik w kolejnych 

analogicznych zdarzeniach na boisku moz e optymalizowac  swoje 

reakcje i podejmowane działania. Znajdując się w sytuacji decyzyjnej, 

człowiek odnosi jej ocenę do poprzednich zachowan  swoich lub in-

nych oso b, kto re obserwował. Dlatego tez  wnioskowanie lub dobre 

działania w walce sportowej młody człowiek  moz e wytrenowac  pod-

czas treningu, ale takz e zaobserwowac  u innych sportowco w w po-

dobnych sytuacjach. Wo wczas będzie mo gł ocenic , czy okres lone dzia-

łania, takz e ryzykowne, przynoszą ostatecznie korzys c . Im większą 
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wiedzę posiada człowiek, tym trafniejsze stają się jego decyzje. Opie-

rają się one wo wczas nie tylko na działaniach intuicyjnych, ale przede 

wszystkim na procesie uczenia się przeprowadzonym w powtarza-

nych wielokrotnie c wiczeniach podczas treningu sportowego. Jeden 

z byłych reprezentanto w Polski w koszyko wce, Adam Wo jcik, pisał 

o tym, z e nie musi obserwowac  swojej ręki podczas rzutu – odczuwa-

jąc, jak ułoz ył rękę, często wiedział, jaki będzie efekt jego rzutu1. Ko-

lejnym elementem, kto ry ma istotny wpływ na proces decyzyjny, jest 

informacja. Brak aktualnej, czy pełnej informacji, moz e znacząco obni-

z yc  skutecznos c  podejmowanych decyzji. Jes li makler giełdowy ma 

informacje wpływające na ceny akcji, kto rymi jakimi obraca, moz e 

zarobic  ogromne pieniądze. Jes li zwiad wojskowy rozpoznał słaby 

punkt przeciwnika i przekazał tę informację do sztabu dowodzenia, 

będzie ona miała wpływ na decyzję o miejscu przeprowadzenia natar-

cia. Bramkarz, kto ry od trenera zajmującego rolę „banku informacji” 

otrzyma wskazo wki, w kto ry ro g bramki najczęs ciej wykonuje rzut 

karny dany zawodnik, moz e podjąc  bardziej s wiadomą decyzję, w kto -

rą stronę wykonac  interwencję. Co prawda w sytuacji sportowej, 

biznesowej, czy z yciowej, nie panują rozwiązania matematyczne, czy 

algorytmy działania, więc zawsze istnieje ryzyko, z e informacje będzie 

niepełna. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Herbert 

Simon wyraził to słowami: „Nie jest moz liwe, by w jakimkolwiek cza-

sie miec  doskonałą i kompletną informację wspomagającą podjęcie 

decyzji”2. Wielu autoro w zwraca jednak uwagę na fakt, z e spadek 

efektywnos ci decyzji moz e nie wynikac  z braku informacji, ale ro w-

niez  z ich nadmiaru. Pamięc  operacyjna ma swoje ograniczenia, tak 

więc zbyt wiele danych moz e byc  destraktorem i utrudnieniem. Po-

jemnos c  pamięci kro tkotrwałej, zwana ro wniez  liczbą Millera, wynosi 

                                                
1 J. Antczak, Rzut bardzo osobisty, Kraków 2013. 
2 T. Ferris, 4 godzinny tydzień pracy, Warszawa 2011, s. 123. 
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7±2 jednostki3. Ograniczenie to oznacza, z e nawet jes li trener w do-

brych intencjach przekaz e zawodnikowi w przerwie meczu zbyt liczne 

dane o ustawieniu rywali, czy ich najczęstszych błędach, to częs ci 

z tych informacji zawodnik po prostu nie przetworzy, bo nie zapamię-

ta. Sama wiedza, czy to ta wynikająca z wykorzystania danych w pa-

mięci długotrwałej wynikających z dos wiadczenia, czy tez  ta z pamięci 

operacyjnej, kto ra jest efektem biez ącej analizy sytuacyjnej, nie muszą 

oznaczac  podjęcia działan . Wiele oso b ma wiedzę na temat tego, jak 

lepiej się odz ywiac , dlaczego warto się ruszac  czy prowadzic  zdrow-

szy tryb z ycia. Mają wiedzę na ten temat, ale nie wprowadzają zmian, 

bo brak im motywacji. Aby rozpocząc  działanie, człowiek powinien 

byc  do tego zmotywowany. Najczęstszym podziałem na rodzaje moty-

wacji jest ten, kto ry ro z nicuje kierunek jej powstawania4. Motywacja 

wewnętrzna wynika z pragnienia zaspokojenia potrzeb człowieka, 

zewnętrzna zas  to czynniki, kto re oddziaływają na człowieka z ze-

wnątrz. W sporcie od dawna toczy się dyskusja, kto ry rodzaj motywa-

cji jest skuteczniejszy. Nie ma jednoznacznych wyniko w badan , kto re 

z całą stanowczos cią wskazywałyby jeden najefektywniejszy rodzaj 

motywacji. Moz e to wynikac  ze zbyt wielu zmiennych, kto re wpływają 

nie tylko na motywy, ale ro wniez  na efektywnos c  działan  w sporcie. 

Jarvis wyraz a jednak opinię wskazującą na dominujące znaczenie 

jednej z opisywanych motywacji: „Wspo łczesne badania wykazują, z e 

motywacja wewnętrzna jest dla większos ci zawodniko w czynnikiem 

najwaz niejszym”5. Człowiek zmotywowany będzie podejmował pro by 

i działania, niekto re z nich przyniosą korzys ci, inne straty. Jednak 

sportowiec, kto re wcale nie będzie działał, nie odniesie zysku ani nie 

będzie mo gł s więtowac  zwycięstwa. Motywacja jest więc jednym 

z kluczowych elemento w w procesie decyzyjnym. Kolejnym elemen-

                                                
3 R. Makarowski, Czynnik ludzki w katastrofach i wypadkach lotniczych w lotnic-

twie cywilnym w Polsce w latach 1990-1999. [w:] K. Popiołek (red.), Człowiek w sytu-
acji zagrożenia. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Poznań 2001, s. 322. 

4 P. Zimbardo, R. Johnson, V. McCann, Psychologia kluczowe koncepcje, Warszawa 
2011. 

5 M. Jarvis, Psychologia sportu, Gdańsk 2003, s. 99. 
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tem, kto ry nie pozostaje bez znaczenia w trakcie procesu podejmo-

wania decyzji, są emocje. Człowiek jako istota emocjonalna podejmuje 

decyzje, nie opierając się jedynie na analizach czy logicznym wniosko-

waniu. Liczne badania, między innymi Tyszki, pokazują, z e pobudze-

nie emocjonalne wpływa na jakos c  procesu decyzyjnego. I nie jest 

istotne, jaki to będzie rodzaj emocji, a samo to, z e one się pojawią. Jak 

stwierdza Tyszka: „Najbardziej poz ądany przy podejmowaniu waz -

nych decyzji byłby stan neutralny”6. Optymalną będzie więc sytuacja, 

gdy człowiek będzie podejmował decyzje bez udziału emocji. Niestety, 

zwłaszcza w sporcie taka sytuacja bardzo rzadko będzie miała miej-

sce.   

Podsumowując rozwaz ania dotyczące procesu decyzyjnego oraz 

czynniko w wpływających na jego jakos c , moz na odnies c  się do sytua-

cji, jaka miała miejsce w ostatnich 15 sekundach meczu pomiędzy 

Polską i Norwegią, decydującego w awansie do po łfinału Mistrzostw 

S wiata w piłce ręcznej w 2009 roku. Na tablicy był wo wczas wynik 

remisowy, kto ry dawał awans druz ynie norweskiej. Norweski zawod-

nik popełnił błąd w ataku, a zgubioną przez niego piłkę przechwycił 

Artur Sio dmiak. Wykorzystując swoje wieloletnie dos wiadczenie, 

a takz e informację podaną przez trenera kilkadziesiąt sekund wcze-

s niej, zawodnik ten zdecydował się na rzut przez całe boisko do pustej 

norweskiej bramki. Wykazał się on w tym momencie duz ą determina-

cją, a takz e odpornos cią na presję czasu (ostatnie sekundy meczu) 

i wyniku (rzut ten zadecydował o awansie Polski do strefy medalowej 

i ostatecznie przyczynił się do zdobycia przez polską druz ynę brązo-

wego medalu). Opisana tu sytuacja moz e byc  idealnym przykładem 

sytuacji ryzykownej w sporcie. Składała się na nią presja czasu, wyni-

ku, umiejętnos c  podjęcia się odpowiedzialnos ci oraz zdecydowania 

się na działanie, kto re moz e przynies c  zysk, ale jednoczes nie jest 

obarczone ryzykiem poniesienia straty.  

                                                
6 T. Tyszka, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańsk 

1999, s. 45. 
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2. Ryzyko 

Ryzyko towarzyszy człowiekowi od początko w jego egzystencji. 

W dzisiejszych czasach powstaje coraz więcej opracowan  dotyczących 

tego zagadnienia, bo i tez  działania czy decyzje ryzykowne sięgają do 

coraz liczniejszych obszaro w funkcjonowania człowieka. Moz emy 

wyro z nic  ryzyko zdrowotne, takz e zaro wno w ujęciu pojedynczej 

osoby, czego przykładem moz e byc  notoryczne unikanie wizyt kon-

trolnych u lekarza czy tez  niewłas ciwy sposo b odz ywiania się. O ryzy-

ku zdrowotnym moz emy tez  mo wic  w ujęciu choro b cywilizacyjnych, 

kto re dotykają całe społecznos ci. Ryzyko moz e ro wniez  odnosic  się do 

wypadko w, zaro wno tych komunikacyjnych, kto re mogą dotknąc  nie-

mal kaz dego z nas, jak i wypadko w w pracy. Choc  we wczes niejszych 

latach liczba wypadko w przy pracy rosła, bo w roku 2007 było to 99 

tysięcy takich zdarzen , a w 2008 ponad 104 tysiące, to obecnie liczba 

ta znacząco spadła7. W 2014 roku Gło wny Urząd Statystyczny odnoto-

wał ponad 88 tysięcy poszkodowanych w wypadkach przy pracy, 

a  w  ubiegłym roku liczba ta przekroczyła jedynie 87,5 tysiąca8. 

Goszczyn ska, badając ryzyko zawodowe, przestawiła wyniki badan , 

kto re wskazują, z e ws ro d wielu zawodo w występuje „efekt ego”. Ozna-

cza on przecenianie poziomu ryzykownos ci wykonywanego zawodu 

wobec poziomu ryzykownos ci w innych grupach pracowniczych9. 

Ryzyko moz na ro wniez  rozpatrywac  w ujęciu ekonomicznym, w czym 

specjalizują się analitycy bankowi – ich wyliczenia mają bowiem jak 

najtrafniej oszacowac , jakie inwestycje mimo stopnia swej niepewno-

s ci mogą okazac  się rentowne.  

Mimo licznych opracowan  ro z nych zagadnien  i obszaro w występo-

wania ryzyka autorzy piszący na ten na jego temat bardzo często na-

                                                
7 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_wypadki_przy_pracy_2008r.pdf 
8 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-pr 

zy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2015-roku,3,22.html   
9 M. Goszczyńska, Człowiek wobec zagrożeń. Uwarunkowania oceny i akceptacji 

ryzyka, Warszawa, 1997, s.196. 
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potykają trudnos ci juz  na etapie definicji tego zagadnienia10. Analizu-

jąc literaturę, moz na zwro cic  uwagę na dwa ujęcia podziału ryzyka: 

analityczne, kto re ryzyko sprowadza do wyliczen  matematycznych 

i logiczne, kto re opiera się na działaniach człowieka wynikających 

z wnioskowania na podstawie wczes niejszych dos wiadczen 11. Odwo-

łując się do Słownika języka polskiego PWN w wersji internetowej, 

moz emy okres lic , z e ryzyko to: „Moz liwos c , z e cos  się nie uda; tez : 

przedsięwzięcie, kto rego wynik jest niepewny”12. Jednak w dalszej 

częs ci swych rozwaz an  autor ten zwraca uwagę, z e działania, kto rych 

wynik jest niepewny, mogą nie tylko prowadzic  do straty, ale ro wniez  

przynosic  korzys ci. I w takim włas nie ujęciu ryzyko moz emy rozpa-

trywac  w s rodowisku sytuacji sportowej. Z jednej strony atak na 

bramkę przeciwnika moz e zakon czyc  się stratą piłki i kontrą, kto ra 

daje duz e szanse rywalom na zdobycie bramki, a więc stratę. Z drugiej 

zas , bez podjęcia choc by pro by zdobycia gola nie moz na wygrac  spot-

kania. W związku z faktem wieloaspektowos ci sytuacji sportowej 

trudno będzie czasem wskazac , co jest zyskiem, a co stratą. Pojawic  

się tutaj moz e ro wniez  rozro z nienie na zysk zespołu lub indywidualną 

stratę zawodnika. Obron ca goniący rywala w piłce noz nej, jes li zdecy-

duje się na zagranie faulem, moz e zostac  ukarany karą indywidualną, 

ale jednoczes nie zagraniem tym ratuje swo j zespo ł przed niebezpie-

czen stwem straty bramki, czy wręcz przegrania meczu. Przykładem 

doskonale ilustrującym taką sytuację moz e byc  zagranie urugwajskie-

go zawodnika w ostatnich momentach dogrywki c wierc finałowego 

meczu z Ghaną podczas Mistrzostw S wiata w Republice Południowej 

Afryki w 2010 roku. W zamieszaniu pod własną bramką Suarez za-

trzymał piłkę lecą w s wiatło bramki, zagrywając ręką. Za takie zacho-

wanie zawodnik został ukarany czerwoną kartką (a więc natychmiast 

musiał opus cic  boisko, ale ro wniez  nie mo gł wystąpic  w następnym 

meczu), a druz yna Ghany wykonywała rzut karny. Co ciekawe, zawod-

                                                
10 M. Goszczyńska, Człowiek wobec …, op. cit., s. 31. 
11 R. Makarowski, Granice ryzyka. Paradygmat psychologiczny, Kraków 2008, s. 9. 
12 Ibidem, s. 13. 
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nik z Ghany nie wykorzystał tego rzutu karnego i kilkanas cie minut 

po z niej po serii rzuto w karnych to zawodnicy Urugwaju cieszyli się 

z  awansu do po łfinału. Tak więc pozornie niekorzystne zagranie Sua-

reza osłabiło zespo ł, ale jednoczes nie pozwoliło mu uratowac  się 

przed poraz ką i ostatecznie grac  dalej w mistrzostwach s wiata.  

3. Badania ryzyka wśród sportowców 

Badania zostały przeprowadzone w okresie od stycznia 2010 do 

marca 2012 roku, a liczba zbadanych wynosiła ponad 660. Grupę tę 

stanowili uczestnicy trzech kolejnych edycji ogo lnopolskiego turnieju 

piłki ręcznej Poddębice Cup w latach 2010, 2011, 2012. W turnieju 

udział brali jedynie chłopcy, a ich rozpiętos c  wiekowa wynosiła od 12. 

do 16. lat w pierwszym roku badania oraz 15-18 podczas ostatniego 

etapu badan  w 2012 roku. Inną grupę zbadanych oso b stanowili mło-

dziez owi reprezentanci Polski, grupa dziewcząt i chłopco w w wieku 

19-20 lat. Grupa reprezentantek i reprezentanto w stanowiła niewielki 

procentowy udział ws ro d wszystkich badanych (zaledwie 5%), ponie-

waz  trener powołuje jedynie kilkunastoosobowy skład kadry narodo-

wej. Kobiety ws ro d zbadanych stanowiły niecałe 3%, dlatego tez  uzy-

skanych wyniko w nie moz na przenosic  na szerszą populację. Innym 

ograniczeniem szerokiego upowszechnienia wyniko w jest fakt, z e 

grupę badaną stanowili przedstawiciele jednej tylko dyscypliny spor-

tu – piłki ręcznej. O ile więc moz na wnioski implikowac  do innych 

sporto w zespołowych, o tyle ich przeniesienie na sporty indywidualne 

mogłoby juz  byc  naduz yciem. Badania zostały przeprowadzone przy 

wykorzystaniu kilku metod. Pierwszą stanowiły testy psychologiczne: 

Kwestionariusz Kompetencji Społecznych w opracowaniu Anny Mat-

czak13, Kwestionariusz NEO-FFI autorstwa Paula Costy i Roberta 

McCrea w opracowaniu Zawadzkiego, Strelaua, Szczepaniaka i S liwin -

                                                
13 A. Matczak, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, Warszawa 2011. 
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skiej14. Narzędziem badającym poziom ryzyka był stworzony przez 

autora Kwestionariusz do Badania Decyzji Ryzykownych. Składa się 

on z czterech skal: 1) Skala Ryzyka Zdrowotnego, kto ra obejmuje sytu-

acje ryzykowne mogące miec  konsekwencje zdrowotne dla badanego; 

2) Skala Ryzyka Zespołowego, w kto rej przedstawione są sytuacje 

związane z zachowaniami prospołecznymi przynoszącymi korzys c  dla 

zespołu, czasem nawet kosztem kary indywidualnej dla zawodnika; 

3) Skala Ryzyka Wynikowego – obejmująca decyzje, przy podjęciu 

kto rych zawodnik bierze na siebie odpowiedzialnos c  za wynik meczu, 

jak na przykład rzut karny, czy rzut w kon cowej częs ci spotkania; 

4) Skala Pozostałego Ryzyka, w kto rej skład wchodzą zachowania 

niemieszczące się bezpos rednio w z adnej z poprzednich skal, czyli na 

przykład takie, kto re dotyczą taktyki, reakcji na słowa trenera czy tez  

wpływu poziomu meczu na ilos c  decyzji ryzykownych.  

Ostatnim narzędziem wykorzystanym do prowadzonych badan  by-

ła analiza dokumentacji meczowej, kto ra pozwoliła między innymi na 

odniesienie ilos ci decyzji ryzykownych do ilos ci zdobytych przez za-

wodniko w bramek czy tez  kar, kto rymi zostali ukarani.  

4. Wnioski i implikacyjny charakter badań 

Istotnym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych badan  jest 

to, z e kilka zmiennych nie wpływało na ilos c  podejmowanych decyzji 

ryzykownych. Okazało się, z e takie zmienne, jak wiek czy długos c  po-

siadanego dos wiadczenia nie wpływały na ilos c  decyzji ryzykownych. 

Zawodnicy młodzi, jak i starsi; ci, kto rzy trenowali dopiero od kilku 

miesięcy i ci, kto rych dos wiadczenie boiskowe wynosiło ponad 5 lat, 

podejmowali podobną ilos c  decyzji ryzykownych. Wyniki pokazały 

tez , z e nie występują ro z nice istotne statystycznie pomiędzy zawodni-

kami z duz ą i niewielką ilos cią zdobywanych bramek, tak więc efek-

                                                
14 B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak, M. Śliwińska, Inwentarz osobowości 

NEOFFI Costy i McCrae, Warszawa 2010. 
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tywnos c  mierzona liczbą zdobytych bramek nie jest wyznacznikiem 

ilos ci podejmowanego ryzyka.  

Jedną ze zmiennych, kto re korelowały z ilos cią decyzji ryzykow-

nych był poziom kompetencji społecznych. W trzech z czterech skal 

ryzyka poziom KKS był statystycznie istotnie ro z ny: Skala Ryzyka Wy-

nikowego (test Wilcoxona, W = 208.00, p < 0.0146), Ryzyko Zespoło-

we, kto rego rozkłady takz e są statystycznie istotnie ro z ne (jedno-

stronny test Wilcoxona, W = 89.00, p < 0.0277), a takz e skala Pozosta-

łego Ryzyka (test Wilcoxona, W = 233.00, p < 0.0008).  

Interpretując przedstawione powyz ej wyniki, moz emy stwierdzic , 

z e zawodnik, kto ry ma wyz sze kompetencje społeczne, a więc czuje 

się pewniej ws ro d swoich kolego w, ale ro wniez  pewniej podczas 

ekspozycji społecznej, jaką jest występ sportowy, będzie podejmował 

więcej działan , więcej aktywnos ci, wreszcie więcej decyzji, w tym tak-

z e decyzji ryzykownych. Nie obawiając się negatywnej oceny innych, 

sportowiec będzie bardziej zdecydowanie reagował w sytuacjach, kto -

re mogą przynies c  korzys ci. Co waz ne, rozpatrując dokładnie uzyska-

ne wyniki, moz na dostrzec, z e zawodnicy o wyz szym poziomie kom-

petencji społecznych nie boją się podjąc  ryzyka zespołowego, a więc 

pos więcic  celo w własnych, jak to zrobił Suarez. Jednoczes nie osoby te 

nie obawiają się podjąc  takz e ryzyka wynikowego, czyli wziąc  na wła-

sne barki odpowiedzialnos ci za wynik – jak Artur Sio dmiak w ostat-

nich sekundach meczu z Norwegią.  

Podsumowując wyniki uzyskane w przeprowadzonych badaniach 

oraz odnosząc je do praktycznego zastosowania, moz na postulowac , 

by uczulic  trenero w na rozwo j kompetencji społecznych ws ro d mło-

dych zawodniko w. Korzys cią bezpos rednią dla trenera będzie rozwo j 

zawodnika, kto ry będzie gotowy pos więcic  własne cele dla dobra ze-

społu, ale ro wniez  będzie goto w na podjęcie odpowiedzialnos ci za 

wynik spotkania. Korzys ciami wykraczającymi poza ramy sportowe 

będzie rozwo j człowieka, a nie tylko sportowca. Człowieka, kto ry bu-

dując swoje kompetencje społeczne, staje się pewniejszy siebie, ale 

ro wniez  nie boi się zaryzykowac , aby osiągnąc  sukces.  
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Rola aktywności ruchowej w życiu osób 

z niepełnosprawnością intelektualną 

The role of physical activity for intellectual disability people 

Streszczenie: 

Tematyka rozwoju fizycznego jest nieodłącznym elementem życia każ-

dego człowieka. Podejmowanie aktywności fizycznej dostarcza wielu pozy-

tywnych skutków dla człowieka: dostarcza witalności, energii, podnosi po-

ziom hormonów odpowiedzialnych za poczucie szczęścia. Celem artykułu 

jest promowanie idei olimpiad specjalnych oraz przedstawienie roli aktyw-

ności fizycznej w życiu człowieka z niepełnosprawnością. 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, człowiek z niepełnosprawnością, 

niepełnosprawność intelektualna, olimpiady specjalne. 

Abstract: 

Physical development is integral part of each human life. Making physical 

activity provides to many positives experiences: provides vitality, energy, 

raises the level of hormones of happiness. The aim of this article is to pro-

mote Special Olympics and presentation of the role of physical activity in 

a person`s life with disability. 

Keywords: physical activity, person with disability, intellectual disability, 

Special Olympics. 
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Wstęp 

Aktywnos c  ruchowa jest nieodłącznym elementem z ycia kaz dego 

człowieka. Przejawia się w ro z nych formach. Moz e byc  to zwykły co-

dzienny spacer lub poruszanie się przy zwyczajnych czynnos ciach, ale 

ro wniez  ustawiczne uprawianie sportu. Niemiecki filozof Artur Scho-

penhauer twierdził, z e „z ycie polega na ruchu i ruch jest jego istotą”. 

Podejmowanie aktywnos ci fizycznej dostarcza witalnos ci, energii 

i podnosi poziom hormono w odpowiedzialnych za poczucie szczęs cia. 

Celem niniejszego artykułu jest promowanie idei olimpiad specjal-

nych oraz innych aktywnos ci fizycznych oso b niepełnosprawnych 

intelektualnie.  

Problematyka rozwoju fizycznego jest aspektem, na kto ry zwraca 

się szczego lną uwagę od samych narodzin dziecka. Prawidłowe funk-

cjonowanie motoryczne s wiadczy o jego progresie. Dziecko z niepeł-

nosprawnos cią intelektualną napotyka na bariery i trudnos ci w moto-

ryce wynikające z zaburzen  centralnego układu nerwowego. Moz e to 

je zniechęcac  do podejmowania częstszych aktywnos ci fizycznych, 

a nawet budzic  w nim lęk. Szczego lnie jez eli aktywnos c  fizyczna koja-

rzona jest z rehabilitacją, często męczącą i sprawiającą bo l.  

Aktywnos c  fizyczna jest podstawowym czynnikiem rozwoju czło-

wieka. Zadaniem rodziny i specjalisto w jest intensywne dostoso-

wywanie form ruchu i pomoc w jego podejmowaniu. Czynnos ci te są 

szczego lnie potrzebne w procesie rozwoju funkcji neuromotorycz-

nych, sensomotorycznych oraz psychomotorycznych. Zdaniem Wiesła-

wy Dłuz ewskiej-Martyniec aktywnos c  fizyczną powinno się dostoso-

wywac  przez całe z ycie nie tylko w celach zdrowotnych, ale ro wniez  

w celu utrzymaniu osiągniętej sprawnos ci na odpowiednim poziomie. 

Narząd ruchu, by w pełni poprawnie funkcjonowac , musi byc  nieu-

stannie c wiczony i stymulowany. W przeciwnym razie, po przerwaniu 

c wiczen , traci on swoją sprawnos c  i powracają wczes niej zniwelowa-
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ne dysfunkcje1. Osoby z niepełnosprawnos cią intelektualną w stopniu 

lekkim i umiarkowanym są w stanie podejmowac  samodzielną aktyw-

nos c  ruchową. Zalez nos c  od innych oso b wzrasta wraz z wystąpie-

niem stopnia znacznego i głębokiego. Ze względu na deficyty w po-

prawnym funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego im cięz szy 

stopien  niepełnosprawnos ci intelektualnej, tym większe prawdopo-

dobien stwo i ryzyko wystąpienia ro z norodnych niepełnosprawnos ci 

sprzęz onych. Podejmowanie wszelkiej działalnos ci fizycznej przez 

osoby niepełnosprawne intelektualnie jest bardzo istotnym elemen-

tem ich z ycia. Aktywnos c  ruchowa przyczynia się nie tylko do popra-

wy funkcjonowania społecznego czy sprawnos ci ruchowej, ale ro w-

niez  dostarcza pozytywnych dos wiadczen  i wzmaga poczucie własnej 

wartos ci oraz sprawstwa.  

Niepełnosprawność oraz niepełnosprawność intelektualna 

a kariera sportowca  

Za osobę z niepełnosprawnos cią intelektualną według DSM – 5 

moz na uznac  człowieka posiadającego deficyty w zakresie intelektu 

i adaptacji. Osoba z niepełnosprawnos cią intelektualną ma trudnos ci 

w rozumieniu termino w, funkcjonowaniu w społeczen stwie oraz dzia-

łalnos ci w sferach praktycznych. Niepełnosprawnos c  intelektualna 

podzielona została na cztery stopnie cięz kos ci. Wyro z niono stopien  

lekki, umiarkowany, znaczny i głęboki2. Kaz dy z poszczego lnych ty-

po w niepełnosprawnos ci intelektualnej wiąz e się ze specyficznymi 

trudnos ciami i barierami. Samodzielnos c  i sprawnos c  fizyczna oso b 

z niepełnosprawnos cią zalez y od ich moz liwos ci motorycznych oraz 

efekto w c wiczen  i rehabilitacji.  

                                                
1 W. Dłużewska-Martyniec, Aktywność sportowa osób z niepełnosprawnością inte-

lektualną, [w:] S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dosto-
sowana aktywność ruchowa, Gdańsk 2009. 

2 Kryteria diagnostyczne z DSM–5 Desk reference, American Psychiatric Associa-
tion, Wrocław 2015. 
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Powszechnie pojęcie osoby niepełnosprawnej łączone jest z niepeł-

nosprawnos cią ruchową. Społeczen stwo powiela ten stereotyp, przy-

pisując brak sprawnos ci ruchowej ro wniez  osobom z niepełnospraw-

nos cią intelektualną. Zaburzenia psychiczne bądz  fizyczne często wy-

stępują w połączeniu z tym typem niepełnosprawnos ci, jednak nie 

jest to obowiązkowe. Przeprowadzone badania w 1992 roku przez 

Carla B. Eichstaedta i Barry’ego W. Lavaya3 i w 2008 roku przez Martę 

Wieczorek4 dowiodły, iz  osoby z niepełnosprawnos cią intelektualną 

w sferze osiągnięc  fizyczno-motorycznych ogo lnie osiągają minimal-

nie niz sze wyniki, niz  ich pełnosprawni ro wies nicy. Jez eli nie istnieją 

przeciwwskazania medyczne, powinno się zachęcac  osoby niepełno-

sprawne intelektualnie do podejmowania szeroko rozumianej aktyw-

nos ci fizycznej. Jedną z form podejmowania działalnos ci ruchowej 

moz e byc  regularne uprawianie sportu. Aktywizowanie oso b z niepeł-

nosprawnos cią poprzez ruch jest kluczowym składnikiem ich rozwoju 

motorycznego oraz psychicznego. Odpowiednio dostosowana aktyw-

nos c  fizyczna wpływa na poprawę zdrowia. Poprawie ulegają procesy 

fizjologiczne związane z gospodarką krąz eniową i metabolizmem oraz 

usprawniony zostaje narząd ruchu. Podejmowanie działalnos ci moto-

rycznej przyczynia się ro wniez  do pozytywnych zmian w gospodarce 

hormonalnej – wzrastają poziomy hormono w odpowiedzialne za 

poczucie szczęs cia, spełnienia oraz odczucie pozytywnych dos wiad-

czen . Sport przyczynia się ro wniez  do podniesienia jakos ci adaptacji 

społecznych. Osoba z niepełnosprawnos cią intelektualną w roli spor-

towca napotyka szereg zadan , kto rym musi sprostac . Kształtuje po-

czucie własnej autonomii i własnego sprawstwa, nawiązuje relacje 

z  innymi osobami oraz kształtuje poczucie swojego uczestnictwa 

w grupie. Ro wnie waz ną korzys cią płynącą z podejmowania aktywno-

s ci ruchowej przez osoby niepełnosprawne intelektualnie jest wspo-

                                                
3 C. B. Eichstaedt, B. W. Lavay, Physical Activity for Individuals with Mental Retar-

dation, Champaign 1992. 
4 M. Wieczorek, Sprawność fizyczna młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ja-

ko czynnik warunkujący ich zdrowie, http://www.phie.pl/pdf/phe-2008/phe-2008-2-
235.pdf (dostęp: 20.02.2016). 
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maganie komunikacji. Jak zauwaz ają Renata Golanko i Maria Bilska, 

podczas uprawiania sportu między zawodnikami wytwarza się więz  

wspo łzawodnictwa. Dąz ąc do jednego celu muszą ze sobą wspo łpra-

cowac , a więc komunikowac  się. W trakcie zabawy porozumiewają się 

ze sobą, praktykując mowę werbalną i niewerbalną, c wicząc tym sa-

mym synchronizację wszystkich komponento w komunikacji5. 

Uprawianie sportu niesie ze sobą wiele korzys ci, jak ro wniez  stwa-

rza wiele barier i trudnos ci, z kto rymi musi zmierzyc  się człowiek bez 

względu na formę podejmowanej aktywnos ci (rekreacyjną czy profe-

sjonalną). Osoba z niepełnosprawnos cią intelektualną, podejmując 

aktywnos c  fizyczną, napotyka na dodatkowe bariery, jakimi są np. 

ograniczenia w sferze motorycznej, jednakz e – przy wsparciu ze stro-

ny społeczen stwa i dostosowaniu odpowiednich form i metod podej-

mowanych aktywnos ci fizycznych – ruch moz e dostarczac  osobom 

niepełnosprawnym intelektualnie wielu pozytywnych dos wiadczen , 

nowych umiejętnos ci, a takz e wzmagac  ich sprawnos c  fizyczną.  

Organizacje sportowe na rzecz osób z niepełnosprawnością 

intelektualną 

Juz  w czasach staroz ytnych dostrzez ono edukacyjną rolę sportu 

w z yciu człowieka. Wierzono, z e sport jest bardzo waz nym elementem 

ludzkiego z ycia kształtującym jego osobowos c . Ws ro d wielu przeka-

zo w, jakie dotyczą Igrzysk olimpijskich, zauwaz yc  moz na pedagogicz-

ną rolę, jaką pełniły rozgrywki w z yciu Greko w. Udział w olimpiadzie 

był dla Greka waz nym wydarzeniem, kto re podnosiło jego samoocenę, 

zmuszało go do pracy nad sobą, szukania drogi przezwycięz ania swo-

ich słabos ci oraz integrowało go ze społeczen stwem. Integracja spo-

łeczna odbywała się poprzez akceptację udziału uczestnika w zawo-

                                                
5 M. Bilska, R. Golanko,  Wpływ aktywności ruchowej na wspomaganie rozwoju i do-

skonalenie mowy artykułowanej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, 
[w:] M. Bilska, R. Golanko, A. Kędra (red.), Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej, Biała Podlaska 2012. 
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dach oraz motywowanie go i kibicowanie mu w dniu rozgrywek6. Idea 

rozgrywania Igrzysk olimpijskich przetrwała do czaso w obecnych. 

Choc  nowoz ytne olimpiady, jak pisze Krzysztof Zuchora, są zasługą 

barona Pierre`a de Coubertina, to w swojej formie i promowanych 

wartos ciach nawiązują do odbywających się wieki temu na Olimpie7. 

Pozytywny wpływ integracji sportowych przyczyniających się do 

pozytywnych dos wiadczen  oso b z niepełnosprawnos cią intelektualną 

zaczęto dostrzegac  w XX wieku. Był to czas przełomu. Coraz to liczniej 

powoływano ro z norodne organizacje związane z promowaniem kul-

tury sportowej oso b niepełnosprawnych intelektualnie. Poruszając 

tematykę instytucji zajmujących się problematyką sportu i ruchu oso b 

o obniz onych moz liwos ciach intelektualnych, nalez y wspomniec  

o organizacji Special Olympics. Special Olympics, w tłumaczeniu na ję-

zyk polski – Olimpiady Specjalne, są najstarszą, największą i najwaz -

niejszą organizacją na s wiecie zrzeszającą niepełnosprawnych inte-

lektualnie sportowco w. Organizacja powstała w 1963 roku na tere-

nach Kanady i USA, a jej pomysłodawczynią była Eunice Kennedy 

Shriver. Latem 1963 roku Eunice zaprosiła do swojej posiadłos ci 

w Maryland trzydzies cioro siedmioro dzieci niepełnosprawnych inte-

lektualnie8. Jak podają Marta Wieczorek i Beata Kuriata, na zorganizo-

wanych pięciotygodniowych po łkoloniach uczestnicy (z kto rych jedną 

była siostra inicjatorki przedsięwzięcia) mogli aktywnie spędzac  dni. 

Ws ro d podejmowanych przez nich działalnos ci sportowych znalazły 

się takie dyscypliny, jak: jazda konno, pływanie, skakanie, piłka noz na, 

czy siatkowa. Po łkolonie w posiadłos ci E. Shriver zapoczątkowały 

wiele podobnych inicjatyw w kolejnych latach. Podczas akcji dostrze-

z one zostały uwarunkowania fizyczne oso b z niepełnosprawnos cią 

                                                
6 Na podstawie analizy mitów greckich: J. Parandowski, Mitologia, Londyn 1992. 
7 K. Zuchora, Przestrzeń wartości olimpijskich w ujęciu Pierre`a de Courbertina, 

[w:] J. Chełmecki (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i nie-
pełnosprawni sportowcy, T.2, Warszawa 2006. 

8 http://www.specialolympics.org/Sections/What_We_Do/History_of_Special_ 
Olympics.aspx (dostęp: 20.02.2016), tłumaczenie własne. 
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intelektualną – ich duz y potencjał fizyczny9. Letnie pięciotygodniowe 

po łkolonie stały się początkiem wielkiej inicjatywy, jaką są Olimpiady 

Specjalne. Jak podaje Wiesława Dłuz ewska-Martyniec, pomysłodaw-

czyni uwaz ała, iz  sport przyczynia się do czerpania rados ci z zabawy, 

wspo łuczestnictwa i rozwoju. Pierwsze letnie igrzyska Olimpiad Spe-

cjalnych odbyły się w Chicago w pięc  lat od pierwszej inicjatywy 

Shriver10. By mo c przekonac  organizatoro w do słusznos ci swoich po-

glądo w, inicjatorka organizowała zawody sportowe dla dzieci i mło-

dziez y pokazując, iz  „wyjątkowe dzieci, jakimi są dzieci z upos ledze-

niem umysłowym, mogą byc  wyjątkowymi sportowcami i poprzez 

sport realizowac  swo j potencjał rozwojowy”11. Od czasu realizacji 

I Międzynarodowych Letnich Igrzysk Olimpijskich w Chicago nastąpił 

intensywny rozwo j ruchu Olimpiad Specjalnych. Zimą 1968 roku zo-

stała powołana organizacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Olim-

piad Specjalnych, kto ra była organizacją niedochodową, zajmującą się 

zrzeszaniem sportowco w i instytucji wspo łpracujących oraz cykliczną 

organizacją zawodo w na s wiatowym poziomie12. Początkowo zawody 

odbywały się co dwa lata, tylko w okresie letnim. Zmiana nastąpiła, 

gdy organizatorzy podjęli decyzję o organizacji igrzysk zimowych. 

Obecnie igrzyska odbywają się naprzemiennie co dwa lata na terenie 

Stano w Zjednoczonych i Kanady. Z upływem czasu zainteresowanie 

Międzynarodowymi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych wzrosło. Zgło-

szenia uczestnictwa napływały z wszystkich kontynento w, dlatego 

organizatorzy podjęli decyzję o zmianie nazwy z Międzynarodowych 

na S wiatowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych13. Organizacja Olimpiad 

Specjalnych była wzorem dla innych instytucji zrzeszających osoby 

                                                
9 M. Wieczorek, B. Kuriata,  Sport niepełnosprawnych intelektualnie jako czynnik 

ich akceptacji i integracji społecznej, [w:] M. Wilski, J. Gabryelski (red.), Idee olimpij-
skie a kierunki rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, Poznań 2013. 

10 W. Dłużewska-Martyniec, Aktywność sportowa..., op. cit. 
11 http://www.specialolympics.org/Sections/What_We_Do/History_of_Special_ 

Olympics.aspx (dostęp: 20.02.2016), tłumaczenie własne. 
12 Ibidem. 
13 W. Dłużewska-Martyniec, Aktywność sportowa..., op. cit. 
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z niepełnosprawnos cią intelektualną uprawiające sport. W efekcie na 

terenie wielu krajo w powstawały lokalne i regionalne struktury orga-

nizacji. W Polsce specjalny ruch olimpijski zaczął rozwijac  się od je-

sieni 1982 roku. Przedstawiciele Polski w odpowiedzi na zaproszenie 

Eunice Kennedy Shriver wzięli udział w VI edycji igrzysk. Wizyta 

w Stanach Zjednoczonych zaowocowała chęcią podjęcia partnerstwa 

i utworzenia lokalnego oddziału pod nazwą Olimpiady Specjalne Pol-

ska. Wymiana dos wiadczen  i zdobycie informacji pozwoliły stworzyc  

struktury w mys l s wiatowej idei. Ogo lnopolski Komitet Olimpiad 

Specjalnych został powołany przy Towarzystwie Przyjacio ł Dzieci 

w lutym 1985 roku. Do 2000 roku organizacja skupiała się w szczego l-

nos ci na osobach z głębszą niepełnosprawnos cią intelektualną. Wyni-

kało to z mniejszej dostępnos ci ofert aktywnos ci ruchowej dla tej gru-

py, niz  dla oso b z lz ejszą niepełnosprawnos cią. W 2000 roku centralny 

os rodek organizacji S wiatowych Olimpiad Sportowych wprowadził 

obowiązek przestrzegania międzynarodowych standardo w14. Oficjal-

ne Przepisy Sportowe Special Olympics, obowiązujące ro wniez  na te-

renie Polski, zastrzegają prawo do udziału w igrzyskach kaz dej osobie 

z niepełnosprawnos cią intelektualną, kto ra ukon czyła o smy rok z ycia 

oraz dopełniła odpowiednich procedur rejestracji. Załoz enia organi-

zacji opierają się na przes wiadczeniu, ze kaz da osoba niepełno-

sprawna intelektualnie moz e podejmowac  aktywnos c  sportową, jez eli 

jest odpowiednio instruowana i motywowana. Odnoszenie sukceso w 

przez osoby z niepełnosprawnos cią przyczynia się do wzrostu samo-

oceny i poczucia akceptacji społecznej. Uprawianie sportu prowadzi 

ro wniez  do wszechstronnego rozwoju w aspekcie fizycznym, psy-

chicznym, społecznym, biologicznym i duchowym15. Pro cz szerokiego 

promowania idei podejmowania ruchu przez osoby z niepełnospraw-

nos cią intelektualną organizacja Olimpiad Specjalnych realizowała 

                                                
14 http://www.olimpiadyspecjalne.pl (dostęp: 20.02.2016). 
15 Oficjalne Przepisy Sportowe Special Olympics, przeł. R. Banasik-Zarańska i in., 

oprac. Biuro Narodowe Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, Warszawa 2005, 
pkt.12. 
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ro wniez  bardziej rozległe działania. Szczego lną uwagę zwracano na 

aspekt społeczny i walory akceptacyjno-integracyjne odbywających 

się igrzysk. Grupa adresato w oferty olimpiad dopiero na przełomie 

XIX w. i XX w. zaczęła byc  postrzegana podmiotowo. Zaniechano prak-

tyk permanentnej marginalizacji, izolacji i odrzucenia, propagując po-

stawy integracji społecznej. Osoby z niepełnosprawnos cią intelektual-

ną zostały dostrzez one. Zaczęto je wspierac  i szukac  sposobo w jak 

największego włączania ich w codzienne z ycie. Oficjalne Przepisy 

Sportowe Special Olympics podkres lają, iz  jednym z nadrzędnych 

celo w działalnos ci organizacji jest „pomoc osobom z niepełnospraw-

nos cią umysłową w uzyskaniu statusu poz ytecznych i szanowanych 

członko w społeczen stwa poprzez stworzenie im pełnej sposobnos ci 

rozwijania i demonstrowania swoich umiejętnos ci i zdolnos ci w cza-

sie treningo w i zawodo w sportowych oraz przez szerszą prezentację 

społeczen stwu ich moz liwos ci i potrzeb”16. Zawodnicy i kibice biorący 

udział w igrzyskach podczas wzajemnych relacji czerpią od siebie 

wsparcie i motywację, kreują postawy niwelujące marginalizację i ak-

ceptację opartą na wspo łczuciu, a propagują akceptację opartą na 

uznaniu i podziwie za osiągnięcia.  

Zawodnicy z niepełnosprawnos cią intelektualną ro z nią się od sie-

bie w zakresie moz liwos ci i sprawnos ci. Spowodowane jest to indy-

widualnymi uwarunkowaniami, będącymi konsekwencją niepełno-

sprawnos ci, z kto rą uczestnik się zmaga. Jedną z gło wnych zasad 

organizacji Olimpiad Specjalnych jest zasada wyro wnywania szans. Ze 

względu na ro z norodnos c  stopni niepełnosprawnos ci i często wystę-

pujących sprzęz en  pomysłodawcy igrzysk postanowili stworzyc  ze-

staw ro z norodnych programo w aktywnos ci, w kto rych kaz dy uczest-

nik będzie mo gł znalez c  swoją przestrzen . Udział w igrzyskach 

zawodniko w z niepełnosprawnos cią intelektualną nie musi odbywac  

się poprzez bezpos rednie zaangaz owanie w dyscypliny sportowe. 

Program Treningu Aktywnos ci Motorycznej Olimpiad Specjalnych jest 

                                                
16 Ibidem, sekcja B, s. 1.1. 
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przeznaczony dla uczestniko w, kto rzy z ro z nych przyczyn nie mogą 

wziąc  udziału w oficjalnych zawodach i treningach olimpijskich. Za-

mierzenia opierają się na formie rehabilitacyjno-treningowej, tak by 

pobudzic  osoby z niepełnosprawnos cią intelektualną do aktywnos ci 

fizycznej i pozwolic  na udział w nieformalnych zawodach pomimo 

braku umiejętnos ci przestrzegania zasad i przepiso w wspo łzawodnic-

twa sportowego. Kolejną opcją rehabilitacyjno-sportową jest program 

„Młodzi Sportowcy”17. Jego beneficjentami są małe dzieci w wieku do 

os miu lat. Program jest formą przygotowania do po z niejszej kariery 

sportowej. Szczego lny nacisk połoz ony jest na stymulowanie rozwoju 

fizycznego i społecznego dzieci. Program Rodzinny Olimpiad Specjal-

nych „Polska” skierowany jest do rodzin oso b z niepełnosprawnos cią 

intelektualną w celu aktywizacji rodzin zawodniko w poprzez włącza-

nie w zadania działalnos ci stowarzyszenia18. Celem ruchu Olimpiad 

Specjalnych jest poprawienie jakos ci z ycia oso b z niepełnosprawno-

s cią intelektualną ro wniez  w aspekcie rodzinnym. Dzięki programowi 

rodziny i niepełnosprawni sportowcy, mając wspo lne tematy i kierun-

ki dąz enia, poprawiają i umacniają swoje relacje. Poprawie funkcjono-

wania społecznego słuz y ro wniez  Program Lidero w Olimpiad Spec-

jalnych19. Jest to specjalny projekt dla zawodniko w, kto ry poprzez 

praktykę pozwala im na naukę nowych ro l społecznych. Podczas 

udziału w tym programie zawodnicy uczą się pełnienia ro l sędziego, 

pomocnika czy prelegenta. Ws ro d oferty znajdują się ro wniez  progra-

my integracyjne „Zdrowi Sportowcy”, Program Edukacyjny „Dołącz do 

Nas” oraz dziedzina sporto w zunifikowanych. Jest to grupa progra-

mo w, w kto rych znaczącą rolę odgrywają osoby pełnosprawne. „Zdro-

wi Sportowcy” to projekt, kto rego gło wnym celem jest przygotowanie 

odpowiednio wyszkolonej kadry medycznej pracującej z zawodni-

kami20. Przygotowuje ona ocenę ich faktycznego stanu zdrowia oraz 

                                                
17 http://www.olimpiadyspecjalne.pl/mlodzi-sportowcy (dostęp: 24.02.2016). 
18 http://www.olimpiadyspecjalne.pl/program-rodzinny-0 (dostęp: 24.02.2016). 
19 http://www.olimpiadyspecjalne.pl/lider-olimpiad-specjalnych (dostęp: 

24.02.2016). 
20 http://www.olimpiadyspecjalne.pl/zdrowi-sportowcy (dostęp: 24.02.2016). 
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otacza opieką medyczną podczas wszelkich podejmowanych aktyw-

nos ci sportowych. „Dołącz do nas” i sporty zunifikowane to programy 

intensywnie nastawione na integrację oso b pełnosprawnych i niepeł-

nosprawnych intelektualnie. „Dołącz do nas” skierowany jest szcze-

go lnie do młodziez y ze szko ł ogo lnodostępnych i ma na celu przybli-

z enie odmiennos ci oso b z niepełnosprawnos cią. Program sporto w 

zunifikowanych łączy w swoich druz ynach zawodniko w pełnospraw-

nych z zawodnikami z niepełnosprawnos cią intelektualną. Zawodnicy 

uczą się wspo łdziałania w grupie i kompromiso w na drodze do wspo l-

nego celu21. 

Kaz dej inicjatywie, kto ra opiera się na okres lonych zasadach, powi-

nien przys wiecac  ro wniez  kodeks etyczny. Jak podają Anna Nadolska 

i Maciej Wilski, dla uczestniko w Olimpiad Specjalnych opracowano 

dwa kodeksy – osobne dla zawodnika i osobne dla trenera. Do 

obowiązko w sportowca nalez y przede wszystkim kreowanie postawy 

szacunku dla wspo łzawodniko w, sędzio w oraz wolontariuszy i kibi-

co w, a takz e przestrzeganie regulaminu i zasad obowiązujących pod-

czas trwania igrzysk. Zadaniem trenera jest przestrzegac  zasady „po-

szanowania godnos ci i wartos ci zawodniko w Olimpiad Specjalnych, 

ich talentu i poziomu rozwoju bez względu na płec , pochodzenie, 

wyznawaną religię i tym podobne”22. Aspekty etyczne są istotną 

kwestią w przebiegu igrzysk olimpijskich. Zachowanie bezstronnos ci, 

rzetelnej oceny, gry fair play oraz wzajemnego szacunku przyczynia 

się do stworzenia miłej atmosfery, ale ro wniez  do zachowania spra-

wiedliwos ci w osiąganych wynikach. Kaz dy uczestnik, przybywając na 

rozgrywki, pragnie, aby zwycięstwo przyniosły mu jego umiejętnos ci 

i zdolnos ci, a nie przychylne (lecz niesprawiedliwe) spojrzenie sędzie-

go.  

                                                
21 http://www.olimpiadyspecjalne.pl (dostęp: 20.02.2016). 
22 A. Nadolska, M. Wilski,  Etyczne aspekty aktywizacji ruchowej osób niepełno-

sprawnych, [w:] S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dosto-
sowana aktywność ruchowa, Gdańsk 2009. 
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Olimpiady Specjalne są najbardziej znaną organizacją zrzeszającą 

niepełnosprawnych intelektualnie sportowco w i ich rodziny. Pro cz tej 

organizacji na s wiecie powołano w 1986 roku Międzynarodową Fe-

derację Sportu dla Oso b z Niepełnosprawnos cią Intelektualną (Inter-

national Sports Federation for Persons with Intellectual Disability) 

w skro cie INAS – FID. Instytucja ta powołała do istnienia Międzyna-

rodowy Komitet Paraolimpijski. Załoz enia INAS – FID ro z nią się od 

filozofii Olimpiad Specjalnych. INAS – FID propaguje podejs cie do 

zawodnika niepełnosprawnego intelektualnie jako pełnoprawnego 

członka społeczen stwa, kto ry posiada ro wne prawa, szanse i obowiąz-

ki, jak osoba w pełni sprawna intelektualnie23. Zasada normalizacji 

nakłada na niepełnosprawnego zawodnika odpowiedzialnos c  przy 

wyborze dyscypliny oraz rygor przygotowywania się do niej. Sporto-

wiec, kto ry podejmie decyzję o starcie w wybranej przez siebie dyscy-

plinie, od momentu zapisu i zakwalifikowania się do samego finału 

podlega identycznym regułom i przepisom, jakie obowiązują spraw-

nych wspo łzawodniko w. INAS – FID swoje inicjatywy kieruje gło wnie 

do oso b z lekką niepełnosprawnos cią intelektualną. Zasada normali-

zacji szerzona podczas działalnos ci rekreacyjno-sportowej podkres la 

potrzebę integracji społecznej oraz promowanie zdrowego stylu z ycia 

jako czynnika rozwojowego w z yciu zawodniko w z niepełnospraw-

nos cią. Zaro wno INAS – FID jak i Olimpiady Specjalne pomimo ro z nic 

w swoich filozofiach dąz ą do zaktywizowania oso b z niepełnospraw-

nos cią intelektualną i poprawienia jakos ci ich z ycia. W odro z nieniu do 

igrzysk specjalnych INAS – FID nie dostosowuje dyscyplin i reguł do 

uczestniko w zawodo w. Jak podaje Wiesława Dłuz ewska-Martyniec, 

w INAS – FID nadrzędnymi przepisami są te obowiązujące w między-

narodowych federacjach sportowych. Podejs cie do zawodnika jest 

mniej indywidualne – zawodnik nie reprezentuje tylko i wyłącznie 

siebie, ale zbiorowos c  – klub sportowy, region. Przed startem w za-

wodach obowiązkowym elementem są kwalifikacje, podczas kto rych 

                                                
23 http://www. inas-fid.org (dostęp: 24.02.2016), tłumaczenie własne.  
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awans zapewnia tylko i wyłącznie osiągnięcie wysokiej rangi wyni-

ko w24. 

Podsumowanie 

Zawody organizowane przez INAS – FID czy Komitet Olimpiad Spe-

cjalnych to przedsięwzięcia cieszące się s wiatową sławą i zaintereso-

waniem. Mys lę, z e wielu utalentowanych sportowco w z niepełno-

sprawnos cią intelektualną marzy, by mo c kiedys  wziąc  udział w takiej 

imprezie oraz znalez c  się ws ro d wielotysięcznej społecznos ci za-

wodniko w z całego s wiata. Wymaga to wielu godzin c wiczen  oraz 

nakłado w finansowych. Niewiele oso b z niepełnosprawnos cią moz e 

pozwolic  sobie na systematyczne uprawianie sportu, umoz liwiające 

osiągnięcie s wiatowego poziomu, kwalifikującego ich do udziału 

w największych imprezach. W takich sytuacjach alternatywną mogą 

byc  lokalne inicjatywy organizowane na wzo r tych najpopularniej-

szych. Przykładem mogą byc  organizowane od 2012 roku w Toruniu 

Olimpiady Oso b Niepełnosprawnych. Inicjatorami akcji jest Miejski 

Os rodek Sportu i Rekreacji, Ognisko Sportu Alfa Sport oraz miasto 

Torun . Od wielu lat w okresie wiosenno-letnim na torun skich obiek-

tach sportowych rozgrywane są zawody sportowe oso b z niepełno-

sprawnos cią intelektualną, ale ro wniez  ruchową lub sensoryczną. Nad 

bezpieczen stwem uczestniko w i zdaniami organizacyjnymi czuwa 

sztab wolontariuszy, kto rych duz a rzesza to studenci kierunko w peda-

gogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Oprawa Olimpiady 

Oso b Niepełnosprawnych zawiera wszelkie elementy igrzysk olim-

pijskich. Podium, medale, fanfary i zapalenie znicza igrzysk przez za-

wodniko w nadają całej inicjatywie osobliwej podniosłos ci. Osoby 

z niepełnosprawnos cią przybywają licznymi grupami, by pojąc  trud 

uczestnictwa w ro z nych dziedzinach sportowych. Zawodnicy niepeł-

nosprawni intelektualnie najczęs ciej biorą udział w takich dyscypli-

                                                
24 W. Dłużewska-Martyniec, Aktywność sportowa..., op. cit. 
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nach, jak: rzut młotem, skok w dal, skok wzwyz , biegi kro tko i długo-

dystansowe, bieg przez płotki, boule, ping-pong, czy s cianka wspi-

naczkowa. Ws ro d innych dziedzin torun skich zawodo w moz na zau-

waz yc  wys cigi na wo zkach inwalidzkich, koszyko wkę oso b na wo z-

kach, pływanie, a takz e zestaw konkurencji skierowany szczego lnie do 

oso b wraz liwych, kto re nie mogą brac  udziału w oficjalnych trenin-

gach i zawodach ze względu na wspo łistniejącą z niepełnosprawno-

s cią intelektualną niepełnosprawnos c  fizyczną o bardzo szerokim za-

kresie. 

Będąc wolontariuszem na Olimpiadzie Oso b Niepełnosprawnych, 

nie znając historii Olimpiad Specjalnych w Polsce i na s wiecie, moz na 

dokonac  wielu istotnych obserwacji, nawet nie znając historii Olim-

piad Specjalnych w Polsce i na s wiecie. Rywalizacja i wspo łzawodnic-

two oso b z niepełnosprawnos cią intelektualną są nastawione na dru-

giego człowieka. Niepełnosprawni zawodnicy dąz ą do uzyskania naj-

lepszych wyniko w, jednakz e nie za wszelką cenę. Widoczne są tutaj 

postawy fair play oraz wspo lnej pomocy i wspo łdziałania. Byc  moz e 

spowodowane jest to faktem, iz  na tego typu igrzyskach nie ma prze-

granych. Kaz dy uczestnik, kto ry podjął trud walki ze swoimi ograni-

czeniami i barierami oraz zgłosił się do uczestnictwa w zawodach, 

podczas ceremonii otwarcia otrzymuje ZŁOTY medal uczestnictwa. 

Ten gest ze strony organizatoro w podkres la ideę wyro wnywania 

szans i jednakowego podejs cia do kaz dego zawodnika. Rywalizacja 

ws ro d sportowco w jest wyczuwalna, jednak nie jest ona agresywna 

czy brutalna. Opiera się na wzajemnym kibicowaniu i motywowaniu 

się. Zawodnicy czerpią rados c  i satysfakcję z podejmowanego trudu 

i jego efekto w.  

Ws ro d zbiorowos ci uczestniko w Olimpiad Oso b Niepełnospraw-

nych są aktywni zawodnicy oraz ich bliscy – kibice. Interesującym 

zjawiskiem są ro z norodne postawy kibico w, często odmienne od tych 

prezentowanych przez zawodniko w. Negatywnym faktem zaobserwo-

wanym przeze mnie podczas uczestnictwa w zawodach sportowych 

były burzliwe postawy rodzicielskie w sytuacji uzyskania gorszych 
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wyniko w przez ich dziecko – sportowca. Agresywne postawy wobec 

oso b dokonujących wręczenia dyplomo w i nagro d, generowanie 

u swoich dzieci zazdros ci wobec wspo łzawodniko w to tylko niekto re 

z postaw towarzyszących rozgrywkom. Adrenalina towarzysząca po-

dejmowaniu aktywnos ci ruchowej i kibicowaniu uruchamia szereg 

skrajnych emocji. W sektorze kibico w moz na było dostrzec zaro wno 

krzepiące gesty, łzy szczęs cia, jak i usłyszec  głos ne skandowania. Nie 

brakowało ro wniez  pełnych obaw spojrzen  zatroskanych rodzico w 

o kontuzje czy zranienia swych dzieci. Postawy rodzicielskie mają 

ogromny wpływ na rozwo j dziecka, jego samodzielnos c  i poczucie 

własnej wartos ci. Wpływają ro wniez  na podejmowanie aktywnos ci 

ruchowej przez osoby z niepełnosprawnos cią. Waz ne jest, by od naj-

młodszych lat pierwsze s rodowisko, w kto rym przebywa człowiek – 

s rodowisko rodzinne, stymulowało go do podejmowania ro z norakich 

aktywnos ci fizycznych.  

Sprawnos c  ruchowa oso b z niepełnosprawnos cią intelektualną jest 

istotnym elementem w ich z yciu. Przyczynia się do poprawy funkcjo-

nowania fizycznego, usprawnia ruchy duz ej i małej motoryki, c wiczy 

i uelastycznia narządy ruchu. Podejmowanie aktywnos ci ruchowej 

prowadzi do zminimalizowania ryzyka wystąpienia wielu choro b, jak 

np. cukrzycy czy otyłos ci. Większa sprawnos c  fizyczna przyczynia się 

ro wniez  do lepszego funkcjonowania społecznego. Podnosi poczucie 

własnej wartos ci, pozwala na zniwelowanie komplekso w oraz przede 

wszystkim wymaga przebywania w nowych przestrzeniach społecz-

nych, w kto rych budowane są ro z norodne relacje grupowe. Aktyw-

nos c  ruchowa oso b z niepełnosprawnos cią intelektualną powinna byc  

istotnym elementem ich z ycia. Często osoby te posiadają ogromne 

pokłady energii i siły, kto re mogą byc  olbrzymim potencjałem do uzy-

skiwania sukceso w w odpowiednich dyscyplinach sportowych.  

Aktywnos c  ruchowa to nie tylko sport. To ro wniez  rekreacja. Spa-

cery, aktywnos c  fizyczna o niskim natęz eniu wysiłku. Bez względu na 

formę jej realizowania aktywnos c  fizyczna przyczynia się do lepszego 

samopoczucia, poprawy kondycji oraz poprawy stanu zdrowia. Z po-



Anna Nowak – Rola aktywności ruchowej... 

– 59 – 

kolenia na pokolenie przekazywane jest porzekadło: „Sport to zdro-

wie”. Sport to ruch, a jak twierdził szwajcarski lekarz Samuel Tissot: 

„ruch moz e zastąpic  wszystkie lekarstwa, ale z adne lekarstwo nie jest 

w stanie zastąpic  ruchu”.  
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Nauczanie przez sztukę jako metoda 

wychowawcza i terapeutyczna dzieci 

zdrowych oraz dotkniętych 

niepełnosprawnością intelektualną 

Teaching by art as educational and therapeutic method 

for healthy and afflicted by intellectual disability children 

Streszczenie: 

Niniejszy artykuł dotyczy pojęcia two rczos ci w odniesieniu do oso b nie-

pełnosprawnych intelektualnie. Wraz ze wzrostem zainteresowania ro z no-

rodnymi metodami edukacyjnymi pojawiło się sporo moz liwos ci. Wiele z nich 

odnosiło się do aktywnego wychowania w relacji ze sztuką i przez nią. Prze-

konanie, z e stycznos c  z two rczos cią artystyczną i zachęcanie dziecka do 

aktywnego kontaktu z nią stanowi gło wne załoz enie pracy. Dodatkowo, war-

to zaznaczyc , z e zachęcanie dzieci do niecodziennych rozwiązan  i wyraz ania 

ich przez prace plastyczne przynosi korzystne skutki w ich po z niejszym 

z yciu. Waz ne jest to tym bardziej w konteks cie dzieci i oso b dorosłych niepeł-

nosprawnych intelektualnie. Poniz szy tekst jest jedynie zarysem problema-

tyki i kilku wybranych zagadnien  teoretycznych z obszaru wychowania przez 

sztukę.. 

Słowa kluczowe: wychowanie przez sztukę, arteterapia, twórczość, niepeł-

nosprawność intelektualna 
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Abstract: 

This article refers to the idea of creativity in reference to people with in-

tellectual disabilities. With the growing interest in a variety of educational 

methods there appeared many opportunities for the active education in rela-

tion with art and through it. The belief that contact with artistic creativity 

and encouragement child to similar activities are important factors in its 

development, is the main topic of this work. In addition, it is worth noting 

that encouraging children to unusual solutions and expressing them through 

art works is beneficial in their further life. It is of a great importance, espe-

cially regarding children and adults with intellectual disabilities. The fol-

lowing is only an outline of the issue and of a few selected theoretical prob-

lems in this area. 

Keywords: art therapy, creativity, education, mental subnormality 

Wstęp 

Jako krytyk sztuki często zauwaz am, z e wielu ludzi – laiko w – 

obserwatoro w jest sceptycznie nastawiona do wątko w związanych 

z two rczos cią artystyczną. Spotykam się z komentarzami typu „nie 

wiem o co chodzi”, „to nawet nie jest ładne”, „nic nie wyraz a”. Ludzie 

wycofują się, gdy stykają się z czyms , czego wczes niej nie znali. 

Wspo łczesne moz liwos ci stwarzają wiele opcji działan  dla artysto w, 

kto re często nie są zrozumiałe dla przeciętego widza. W sztuce naj-

piękniejsze jest włas nie to, z e „nie ma rozwiązan  jedynie słusznych, 

powodzenie jest zagwarantowane”1, więc nie trzeba bac  się kontaktu 

z nią. 

W tym artykule kieruję się mys lą Tatarkiewicza, z e „sztuka jest od-

tworzeniem rzeczy bądz  konstruowaniem form, bądz  wyraz eniem 

przez yc  – jes li wytwo r tego odtworzenia, konstruowania, wyraz ania 

                                                
1 G. Szafraniec (red.), Kultura a integracja – sztuka wobec niepełnosprawności, 

Katowice 2003, s. 47. 
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jest zdolny zachwycac  bądz  wzruszac , bądz  wstrząsac ”2. Uwaz am, z e 

sztuka spełnia swoją rolę, gdy wpływa na nas, na nasze odczucia, 

nakłania do dyskusji, wywołuje poruszenie. Kiedy po wystawie mys lę 

o dziele przez kilka dni i wracam do niego – artysta spełnił swoją rolę. 

To samo moz na odnies c  do postaci artysty, zwłaszcza niepełnospraw-

nego intelektualnie: jes li udało mu się wyzwolic  swoje uczucia dzięki 

działaniom two rczym to oznacza, z e zadanie sztuki zostało wypeł-

nione. Realizacja jest moz liwa przy wspo łistnieniu kilku czynniko w, 

kto re opiszę w poniz szym teks cie.  

Magdalena Abakanowicz, rzez biarka, we wprowadzeniu do drugiej 

częs ci „Arteterapii” mo wi, z e „Sztuka nie rozwiązuje problemo w, lecz 

us wiadamia nam ich istnienie”3. Podąz ając za tym stwierdzeniem 

warto przyjąc  tezę, z e sztuka daje moz liwos c  wyraz ania siebie, swoich 

pasji i emocji. W mniej lub bardziej s wiadomy sposo b, z jej podpowie-

dzią, moz na przepracowac  nieznos ne, tłumione odczucia lub dręczące 

nas problemy. 

Wpływ sztuki na człowieka – krótki rys historyczny 

Wczesne przykłady posługiwania się sztuką są widoczne juz  w pre-

historycznych rysunkach naskalnych, kto re przedstawiały między 

innymi dzikie zwierzęta czy sceny walk. Moz na przyjąc , z e malarstwo 

jaskiniowe było dla ludzi z yjących w tamtym okresie formą radzenia 

sobie ze strachem. Prawdopodobnie było takz e przejawem kreatyw-

nej koncepcji, wczesną potrzebą wyraz enia w taki sposo b zadowole-

nia po udanej walce czy zaznaczenie dominacji. W konteks cie terapii 

przez sztukę wymienia się ro z norodne magiczne rytuały, kto re miały 

znaczenie leczniczego obrzędu. W wielu zakątkach s wiata do dzis  

propaguje się podobne działania. Zawierały one elementy tan ca, s pie-

wu, gry na instrumentach. Takz e staroz ytni doceniali oczyszczający 

                                                
2 W. Tatarkiewicz, Definicja sztuki, [w:] P. Skubiszewski (red.), Wstęp do historii 

sztuki, Warszawa 1973, s. 120. 
3 B. Łoza, A. Chmielnicka-Plaskota (red.), Arteterapia, cz. 1, Warszawa 2014, s. 13. 
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duszę wpływ two rczos ci artystycznej – słynne katharsis Arystotelesa 

to nic innego jak uwalnianie ciała z ludzkich podniet dzięki stycznos ci 

z wybitnymi dziełami. Sztuka uwraz liwia na piękno otoczenia, s wiata.  

Profesor Irena Wojnar dodaje, z e obcowanie z two rczos cią arty-

styczną sprzyja pełniejszemu zrozumieniu siebie samego i pomaga 

w komunikacji4. Kanwą tych załoz en  jest nurt edukacyjny nazywany 

pedagogiką kultury, kto ry posiłkuje się mys lą, z e kultura spełnia po-

trzeby ludzkie, przyczyniając się do osiągnięcia pełnej samorealizacji5. 

Autorzy teorii byli przekonani, z e dziecko, kto re ma stały kontakt 

z kulturą rozwija się lepiej od ro wies niko w, kto rzy nie mają podobnej 

sposobnos ci. Dzięki temu moz e tworzyc  nowe wartos ci6. Wspomniany 

teoretyk sztuki, Herbert Read uwaz ał tez , z e two rczos c  artystyczna to 

forma, kto ra funkcjonuje wszędzie woko ł nas, lecz rzadko się nad nią 

pochylamy, zastanawiamy. Jednak, warto zaznaczyc , z e obecnie nie 

kaz dy przejaw sztuki będzie wywierał pozytywny wpływ na dziecko. 

XXI wiek charakteryzuje się wizualnym chaosem7, naładowaniem 

wszystkiego. Zwro cił na to uwagę Welsch, według kto rego wspo łcze-

sny s wiat wychowuje estetyzująco, co nie oznacza, z e estetycznie8. 

Trzeba miec  do tematu zdroworozsądkowe podejs cie i pokazywac  

dzieciom dorobek historii sztuki oraz tłumaczyc  jaka jest funkcja, 

przykładowo, reklam.  

W XX wieku zaczęto głębiej analizowac  i interesowac  się takz e ry-

sunkiem dziecięcym. Termin „sztuka dziecka” wprowadził C. Ricci 

w 1887 roku, tytułując w ten sposo b swoją monografię na ten temat9. 

Istnieją dwa podejs cia do tematu. Pierwszy kierunek dotyczy rozwoju 

two rczos ci plastycznej dziecka, co stało się pomocne przy tworzeniu 

programo w, kto re dotyczą nauczania plastyki w szkole. Dzięki pogłę-

                                                
4 I. Wojnar, Estetyka i wychowanie, Warszawa 1970. 
5 H. Read, Wychowanie przez sztukę, Wrocław 1976. 
6 Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Podręcznik pedagogiczny, Warszawa 2006.  
7 M. A. Karczmarzyk, Co znaczą rysunki dziecięce?, Gdańsk 2014, s. 62. 
8 W. Welsch, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, Kraków 1995, s. 35. 
9 M. Lizęga, Rysunki dziecięce w kontekście powstawania wytworu, [w:] Z. Tarkow-

ski, G. Jarzębowska (red.), Człowiek wobec ograniczeń: niepełnosprawność, komuni-
kowanie, diagnoza, terapia, Lublin 2002, s. 257. 
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bianiu wiedzy na temat rangi edukacyjnej i rozwojowej działan  pla-

stycznych dzieci, zdano sobie sprawę z wartos ci tego przedmiotu. 

Mowa tez  o wychowaniu plastycznym, przez kto re przekazuje się wie-

dzę o kodach wizualnych10. Za pomocą działan  plastycznych buduje 

się komunikaty. Często jest to jedyna forma nawiązania więzo w 

z dzieckiem niepełnosprawnym, kto re nie potrafi konkretnie wyrazic  

swoich mys li i uczuc . Coraz częs ciej przyjmuje się, z e rysunek jest 

dziecięcą kulturą głosu. Dziecko moz e w ten sposo b pokazywac , z e ma 

cos  do powiedzenia, walczy o własną emancypację.  

Zwolennicy drugiej koncepcji sprawdzali za pomocą plastyki inteli-

gencję dziecka, szukali nieprawidłowos ci oraz przyglądali się mło-

dzien czej psychice. Tutaj narodził się jej terapeutyczny wymiar, kto ry 

ewoluował do formy arteterapii. Choc  istnieje od lat 40. XX wieku, 

a w Polsce pojawiła się na dobre w latach 70.11 to pierwsze studia 

podyplomowe z tego zakresu zostały utworzone dopiero w 2001 roku 

na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Adama Mic-

kiewicza w Kaliszu. Wita Szulc zaznacza, z e „arteterapia polega na wy-

korzystaniu ro z nych s rodko w artystycznych, kto re ułatwiają pacjen-

towi ekspresję emocji”12. Warto zwro cic  uwagę na fakt, z e arteterapia 

pozostawia pełną dowolnos c , daje moz liwos c  nieskrępowanego wy-

razu artystycznego. Moz e to prowadzic  do stworzenia niezwykłego 

dzieła, kto re jednoczes nie stanie się kanwą do zmiany zachowania. 

Efektem kon cowym tego rodzaju terapii jest pozytywna zmiana w za-

chowaniu i przepracowywanie problemo w. Kaz dy wytwo r jest indy-

widualną pracą jednostki, więc moz na nazywac  go two rczos cią arty-

styczną, jes li spełnia konkretne kryteria13.  

                                                
10 M. Tytko, Wychowanie artystyczne dzieci i młodzieży a kultura plastyczna, [w:] 

A. Boguszewska, A. Mazur (red.) Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci i mło-
dzieży, Lublin 2013.  

11 L. Hanek, Wprowadzenie do sesji na temat arteterapii, „Zeszyty Naukowe Aka-
demii Muzycznej we Wrocławiu” 1989, Nr 48. 

12 W. Szulc, Sztuka w służbie medycyny: od antyku do postmodernizmu, Poznań 
2001, s. 126.  

13 Piszę o nich szczegółowo w dalszej części tekstu. 
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Arteterapia nie ogranicza się jedynie do działan  plastycznych, jest 

to szeroka metoda, obejmująca takie obszary jak plastyka, malarstwo, 

muzyka, rzez ba, fotografia, drama, collage, bajka, choreoterapia i inne 

metody pracy z tekstem lub tworzywem. Na potrzeby artykułu wyod-

rębniona została gło wnie two rczos c  plastyczna, jednak działac  moz na 

tak naprawdę za pomocą kaz dej techniki.  

Istnieje wiele ro z nych definicji arteterapii, jednak łączą je dwie 

rzeczy: wspo łistnienie celu jakim jest terapia oraz metody – sztuki. 

Arte (pochodzi od słowa ars – sztuka) z łaciny to mistrzowskie wyko-

nanie, a terapia kojarzy się z leczeniem14. Sprzyja nawiązywaniu no-

wych kontakto w i przełamywaniu swoich lęko w dzięki pracy w gru-

pie, co nalez y podkres lac . Dos wiadczenia pedagogo w – praktyko w – 

nakazuje zwro cic  uwagę na fakt, z e w niekto rych szkołach stosuje się 

formę działan  na zasadzie spotkan  terapeuty z uczniem, a bardzo waz -

ne jest wsparcie i aktywnos c  grupy. Wzajemne porozumienie, wspo ł-

praca, nawiązywanie relacji, budowanie zaufania, to kluczowe cele 

jakiejkolwiek terapii grupowej. Największe ro z nice w opisywaniu tej 

kuracji wynikają z rozbiez nos ci w rozumieniu zjawiska. W niekto rych 

tekstach funkcjonuje jako forma psychoterapii, jako forma prorozwo-

jowa dla ludzi zdrowych, s rodek wyraz ania ekspresji artystycznej, 

jako nos nik dla edukacji kulturalnej czy metoda nakłaniająca do auto-

refleksji15.  

Podstawą teoretyczną arteterapii są dwie teorie: emocji i two rczo-

s ci. Kaz dy człowiek stara się przez ywac  przede wszystkim emocje po-

zytywne, dąz ąc jednoczes nie do ograniczania negatywnych odczuc 16. 

                                                
14 A. Gorgo l, Arteterapia w teorii i praktyce na podstawie warsztatów artystycznych 

dla osób niepełnosprawnych, [w:] A. Glin ska-Lachowicz (red.), Arteterapia w nauce 
i praktyce. Teoria – rozwój – możliwości, Opole 2015, s. 29. 

15 B. Łoza, A. Chmielnicka-Plaskota (red.), Arteterapia, cz. 1, Warszawa 2014, s. 13. 
16 Z. Skorny, Arteterapia a zaburzenia emocjonalne, [w:] L. Hanek, M. Pasella (red.), 

Teoretyczne podstawy arteterapii, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wro-
cławiu”, Wrocław 1989, s. 20. 
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Jedna z teorii two rczos ci, Anthony'ego Storry, mo wi, z e jest to zdol-

nos c  wnoszenia czegos  nowego do ludzkiej egzystencji17.  

Ro wniez  lekarze donosili o pozytywnym działaniu kontaktu ze 

sztuką. Jeden z nich, Rosjanin, Aleksander Mudrow, powołując się na 

filozofie staroz ytne – Platona czy Cycerona – pisał, z e „(…) trzeba wie-

dziec , z e są duchowe lekarstwa, kto re leczą ciało. Takim lekarstwem 

jest sztuka. W sztuce zawarta jest siła duchowa, kto ra jest w stanie 

zwycięz yc  cielesny bo l, nostalgię, wewnętrzny niepoko j”18. 

Wpływ sztuki na osoby niepełnosprawne intelektualnie  

Zdarza się, z e impulsy ze s wiata do nas nie docierają. Czasami wy-

nika to z pędu z ycia, przez kto ry mijamy s wiat. Ro wniez  ograniczenia 

wynikające z niepełnosprawnos ci nie pozwalają ludziom, kto rych 

dotknęły upos ledzenia przyjąc  wszystkich sygnało w z łatwos cią.  

Wojciech Chudy, filozof i etyk, sam borykał się z niepełnosprawno-

s cią i mo wił, z e są to osoby z „brakiem”. Oznacza to brak w zakresie 

fizycznos ci, psychiki albo ducha. Ma na mys li, z e człowiek to byt mo-

ralny, kto ry czyni dobro lub zło i realizuje się w tym ujęciu19. Słabos ci 

czy nieumiejętnos ci w sferze duchowej mogą prowadzic  do niepokoju 

czy wewnętrznego chaosu. Nalez y pamiętac , z e brak zdolnos ci do 

dobrego rozumienia tego, co ogo ł ludzkos ci uwaz a za „dobro” i „zło” 

nie odbiera z adnej ludzkiej istocie jego człowieczen stwa. Co więcej, 

Chudy stworzył ciekawą koncepcję, z e kaz dy z nas jest w pewien spo-

so b niepełnosprawny. „Jestes my okaleczeni wszyscy, wszyscy bowiem 

jestes my naraz eni na niedoskonałos c  i to bez względu czy jestes my 

niepełnosprawni czy nie. (…) Wszyscy niesiemy za sobą pewnego ro-

dzaju brakowos c : ci, kto rzy są niepełnosprawni i ci, kto rzy są zdrowi 

                                                
17 Za: W. Szulc, Nauczanie sztuki i arteterapia, [w:] D. Janowski (red.), Edukacja 

kulturalna i aktywność artystyczna, Poznan  1996., s. 74.  
18 W. Szulc, Kulturoterapia w Związku Radzieckim, „Kultura i Os wiata” 1988, nr 4, 

s. 30. 
19 A. Szudra, Etyczne aspekty sztuki osób niepełnosprawnych, [w:] P. Francuz, 

W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL, t. 15, Lublin 2008.  
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tez  są jakos  niepełnosprawni. W tym sensie niepełnosprawnos c  jest 

naszą cechą istotną i nieodłączną, z kto rą się urodzilis my, i z kto rą 

dotrzemy do kon ca”20. Jest to zupełnie inne od powszechnie znanej 

definicji niepełnosprawnos ci. „Niepełnosprawnymi są osoby, kto rych 

stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, 

ogranicza bądz  uniemoz liwia wypełnianie ro l społecznych (...)”21. 

Warto spojrzec  na problem niepełnosprawnos ci z ro z nych perspek-

tyw, nie ograniczac  się do ksiąz kowej definicji.  

Osoby niepełnosprawne naraz one są na negatywne bodz ce z ze-

wnątrz, kto re często wynikają z niewiedzy czy ignorancji otoczenia, 

kto re skłonne jest do zaniz ania moz liwos ci rozwojowych tych ludzi. 

Sprzyja to izolowaniu oso b w jakis  sposo b ograniczonych umysłowo 

od otoczenia22. W takich sytuacjach to włas nie sztuka pomaga zatrzy-

mac  się na chwilę, porozumiec  ze s rodowiskiem, wyjas nic  bez pomocy 

sło w wszystkie pragnienia, lęki czy przemys lenia. Jest to moz liwos c  

wyraz enia swojej własnej aktywnos ci, kto ra jest znaczącym warun-

kiem do rozwoju jednostki.  

Ro wniez  zaangaz owanie społeczno-kulturowe, kto re moz na reali-

zowac  dzięki two rczej aktywnos ci pomaga uporac  się z monotonią 

z ycia. Opro cz znudzenia gorsza jest apatia czy depresja, kto ra wynika 

z niezrozumienia otoczenia23. Otoczenie dziecka wpływa na jego krea-

tywny rozwo j od najmłodszych lat, co wielokrotnie zostało podkre-

s lone w niniejszej pracy. Czynniki te dzielą się na endogenne, czyli 

osobowos ciowe (wewnętrzne) i egzogenne, to jest społeczno-kulturo-

we (zewnętrzne)24.  

                                                
20 Ibidem. 
21 Dz. U. 2008, nr 14, poz. 92. 
22 L. Bakier, Z. Stelter, Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych intelektu-

alnie, [w:] A. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele 
pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa 2010. 

23 W. Dykcik, Aktywność w kulturze i sztuce podstawą edukacji i twórczego życia 
osób niepełnosprawnych, [w:] E. Jutrzny (red.), Sztuka w życiu i edukacji osób niepełno-
sprawnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2003, s. 9. 

24 A. Brzezińska, Dzieciństwo z perspektywy cyklu życia człowieka, [w:] D. Kornas-
Biela (red.), Oblicza dzieciństwa,  Lublin 2001, s. 255.  
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Od kilkunastu lat badacze obserwują spadek odpowiedniego do-

stosowania zachowania do sytuacji przez dzieci, co spowodowane jest 

szybkim postępem technologicznym, informatyzacją i globalizacją25. 

To zjawisko prowadzi do zaniku kontakto w międzyludzkich, kto re są 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Termin izolacja zaczyna 

odnosic  się ogo lnie do dzieci, grup ro wies niczych, kto re coraz chętniej 

„znikają” w wirtualnej rzeczywistos ci. Wyro z nia się tu szczego lnie 

nieumiejętnos c  wyraz ania złos ci, prowadzenia rozmowy, ograniczona 

asertywnos c , co moz e powodowac  po z niejsze problemy emocjonal-

ne26.  

Wychowanie w duchu twórczych postaw 

Terapeuci, pedagodzy, rodzice chcą pomo c dzieciom wyrazic  swoje 

uczucia i edukowac  ich jak prawidłowo funkcjonowac  w społeczen -

stwie. Forma terapii przez działania two rcze stała się pociągającą 

perspektywą. Jest to jedna z dominujących koncepcji, druga skupia się 

na stosunku człowieka do sztuki, czyli tak zwanym „wychowaniu do 

sztuki”27.  

Kaz dy wspierający opiekun powinien pamiętac  o kilku zachowa-

niach, kto rymi jest zobowiązany kierowac  się, aby pobudzac  two rczą 

aktywnos c  dziecka. Te wytyczne moz na zastosowac  do oso b zdro-

wych, jak i dotkniętych niepełnosprawnos cią intelektualną. Warunki 

jakie powinien spełniac  dobry pedagog to przede wszystkim zrozu-

mienie indywidualnych potrzeb swojego wychowanka, ciągłe pobu-

dzanie wyobraz ni przez ro z norodne działania two rcze, czyli wykorzy-

stywanie w swoich zajęciach takz e tych nietypowych materiało w, 

jakimi są – fotografia, collage, instalacja, rzez ba – czy pozwolenie na 

wybrudzenie się (malowanie spontaniczne czy malowanie dziesięcio-

ma palcami). Praca czy tez  terapia grupowa stosowana jako metoda 

                                                
25 J. Konieczna, Arteterapia w teorii i praktyce, Impuls, Krako w 2003, s. 9.  
26 Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2002.  
27 W. Dykcik, Aktywność w kulturze..., op. cit., s. 13. 
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rozwoju to moz liwos c , dzięki kto rej dziecko ma ułatwioną drogę do 

wyjs cia z tak zwanej pułapki wykluczenia.  

Szukanie inspiracji w otaczającym nas s wiecie, jak chociaz by ko-

rzystanie z dorobku natury (lis cie, kasztany, piasek) – land art, zjawi-

sko dos c  nowe w konteks cie arteterapii, zaistniało pod koniec XX 

wieku. W sztuce pojawiło się w latach 60. a największy rozwo j miało 

miejsce dziesięc  lat po z niej28. Samo rozpatrywanie tematu, jakim jest 

sztuka ziemi, to połączenie ro z nych fakto w, takich jak sytuacja poli-

tyczna, czyli wojna w Wietnamie czy tendencje w sztuce tamtego 

okresu – pop-art, minimal art, konceptualizm. Zjawisko to łączy zain-

teresowania społeczne, ekologiczne i artystyczne. Zasługuje na uwagę 

z powodu korzystnego wpływu przyrody na rozwo j jednostek i tego, 

z e często stanowi inspirację dla two rczos ci artystycznej. Zwolennicy 

nurtu ekopsychologii podkres lają, z e to ewolucja sprawiła, z e naszym 

naturalnym s rodowiskiem stała się natura29. Niekto rzy two rcy prze-

ciwstawiali się wystawianiu swoich prac w muzeach, co zresztą by-

łoby kłopotliwe, bo ich dzieła obejmowały wielkie płaszczyzny po l 

czy wtapiały się w otoczenie. To dos c  symboliczne w odniesieniu do 

two rczos ci oso b niepełnosprawnych, kto re często chcą wyzwolic  się 

i osiągnąc  niezalez nos c : w z yciu czy w swojej aktywnos ci two rczej.  

Takz e pokazywanie pozytywnych postaw własnym zachowaniem 

to czynnik, kto ry buduje autorytet i zaufanie, więc waz ne jest, z eby 

pamiętac  o dobrym nastawieniu do swoich podopiecznych czy dzieci. 

Szacunek powinien objawiac  się nie tylko dla kompletnego dzieła, ale 

dla całego procesu30. Dla dzieci przebieg ten kon czy się wraz z prezen-

tacją efekto w swojej pracy w szkole i w domu31. To nietradycyjne po-

dejs cie, w kto rym podkres la się edukacyjny i rozwojowo ubogacający 

wymiar samego obcowania ze sztuką. Edukacja kulturalna sprzyja 

wychowaniu w duchu optymizmu. Jest to bardzo potrzebne osobom, 

                                                
28 W. Karolak, Arteterapie. Język wizualny w terapiach twórczości i sztuce, Warsza-

wa 2014, s. 233. 
29 M. Gomes,  A. D. Kanner, T. Roszak, Ecopsychology, San Francisco 1995.  
30 A. Kołodziejczyk, E. Czemierowska, Spójrz inaczej, Kraków 1993. 
31 Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz inaczej”. 
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kto re dotknęły ro z nego rodzaju niepełnosprawnos ci, a czas wolny 

staje się smutną koniecznos cią.  

Przywoływani w pracy teoretycy i praktycy zgodnie twierdzą, z e 

nauczanie przez sztukę to jedna z bazowych metod wychowawczych 

i moz e korzystnie wpływac  na rozwo j pozytywnych wzorco w postę-

powan  u młodych ludzi. Warto pamiętac , z e początkowo wykorzysty-

wano elementy ze s wiata sztuki do diagnozowania pacjento w, ponie-

waz  wytwarzane kreacje ujawniały ich stany emocjonalne. Korzystano 

z tego gło wnie w psychoterapii i psychiatrii, lecz z biegiem czasu za-

częto doceniac  takz e jej rozwojową funkcję32.  

W 1995 roku B. Aumer podzieliła się swoimi spostrzez eniami, gdy 

pracowała z osobami z głębszym upos ledzeniem umysłowym: „(...) 

Wszyscy malowali w skupieniu. Zdumiała mnie doskonałos c  powsta-

jących obrazo w. Wiele wskazywało na to, z e osoby z go ry wiedziały co 

i jak chcą namalowac . Powstały dzieła pełne harmonii, wyszukane 

w kolorze, trafne kompozycyjnie, ciekawie rozwiązane rytmicznie. 

Spotkałam się z nieoczekiwaną eksplozją talento w. (…) Ci artys ci 

dotknięci upos ledzeniem umysłowym są ciekawsi od wielu artysto w – 

intelektualisto w, są prostolinijni i artystycznie mądrzy”33. Jest to nie-

podwaz alny dowo d na to, z e kontakt ze sztuką to istotny czynnik 

autorehabilitacyjny dla oso b z niepełnosprawnos cią intelektualną. 

Spontanicznos c  gestu tworzy prawdziwą wypowiedz , pozwala na roz-

mowę z samym sobą i wzmacnianie proceso w poznawczych, co w re-

zultacie sprzyja osiągnięciu rados ci. Formy plastyczne czy malarskie 

istnieją w dorobku historii sztuki, przenikając do kultury popularnej.  

Warto pamiętac , z e kaz da osoba ma prawo byc  traktowana jako 

niezalez na, autonomiczna jednostka, o czym często zapomina się 

w stosunku do oso b borykających się z niepełnosprawnos cią intelek-

tualną. Moz liwos c  decydowania o swoim losie powinna byc  przywile-

jem nie tylko oso b pełnosprawnych, poniewaz  stanowi to podstawo-

                                                
32 S. Masgutowa, Psychoterapia przez sztukę, „Forum Psychologiczne” 1997, t. II, 

nr 1, s. 70. 
33 B. Aumer, Sztuka jest jedna. Twórczość niepełnosprawnych, Warszawa 1995, s. 4. 
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wy element dla rozwoju człowieka34. Dla ludzi dotkniętych niepełno-

sprawnos cią i ograniczeniami umysłowymi poczucie samostanowie-

nia to często kwestia bardzo istotna z powodu postrzegania ich jako 

wieczne dzieci. Tym samym, waz ne jest aby rehabilitacja nie opierała 

się jedynie na przygotowywaniu do bycia biernym i ulegle grzecznym, 

lecz aktywnym w sferze społecznej i osobistej. Często dzieci i doros li 

z niepełnosprawnos cią intelektualną „zamykają się” w znanym sobie 

otoczeniu, w kto rym czują się bezpiecznie, lecz wyjs cie poza własną 

sferę komfortu moz e stac  się z ro dłem satysfakcji i wzmocnieni poczu-

cia pewnos ci siebie i atrakcyjnos ci.  

W konteks cie działalnos ci two rczej oso b o zmniejszonej sprawno-

s ci intelektualnej prawdopodobnie najbardziej koniecznym elemen-

tem jest zainteresowanie s rodowiska tego typu aktywnos ciami. Wspar-

cie, czynna pomoc i s wiadomos c  opiekuno w i terapeuto w takz e są 

nieodzowne. Tego typu inicjatywa powstała we wspo łpracy partne-

ro w z Polski, Włoch i Austrii w 2015 roku, gdy artys ci niepełnospraw-

ni pokazali swoje dzieła razem z two rcami – profesjonalistami. „Bez-

kresy wyobraz ni” to wystawa, kto ra odbyła się w bolon skiej Pinakote-

ce Narodowej, torun skim Centrum Sztuki Wspo łczesnej „Znaki Czasu”, 

bydgoskiej Wyz szej Szkole Gospodarki i austriackim Pregarten. Gło w-

nym kryterium doboru prac były, jak zaznaczała włoska koordynator-

ka projektu, Chiara Bellardi, walory artystyczne. Celem wystawy stało 

się pokazanie, z e sztuka przełamuje wszelkie bariery. Wystawa pre-

zentowała olbrzymią ro z norodnos c  zainteresowan , doboru barw, fak-

tur. Na wernisaz u pojawili się artys ci niepełnosprawni z Pracowni 

Rozwijania Two rczos ci Oso b Niepełnosprawnych (PRTON), działają-

cej w ramach S rodowiskowego Domu Samopomocy35. 

Człowiek wykorzystuje wiele częs ci poznawczych, w kto rych emo-

cje są integralną częs cią. Czasami stają się pobudką do stworzenia 

                                                
34 B. Tylewska-Nowak, Autonomia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektu-

alną w opinii wybranych grup społecznych, Poznań 2001.  
35 Informacje pochodzą ze strony internetowej Centrum Sztuki Współczesnej: 

http://csw.torun.pl.  
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dzieła, a niekiedy domykają proces two rczy. Niezalez nie od inicjatyw 

powstania tych kompozycji nalez y przyjąc , z e były formą wydobycia 

wewnętrznych odczuc . Upust jaki dajemy naszym emocjom wpływa 

na kreowanie się ekspresji. Według Pielasin skiej ekspresja jest „po-

twierdzeniem własnej autentycznos ci, a jednoczes nie pozwala prze-

kraczac  granice własnej odrębnos ci przez nawiązywanie związku ze 

s wiatem”36. Krawiecka podkres la, z e plastyka jest narzędziem uniwer-

salnym, do kto rego mogą sięgac  wszyscy i podzielic  się z innymi wyni-

kami swojej pracy37. Dobrą formą działan  i stymulowania umysłu jest 

arteterapia, kto rej szerokie moz liwos ci i ro z norodnos c  mogą pobu-

dzac  aktywnos c  umysłu. Jest to forma, kto ra wpływa relaksacyjne 

i korzystnie oddziałuje na samopoczucie danej osoby38. Wspomniane 

działania plastyczne to jedna z metod arteterepeutycznych, kto rą sku-

tecznie moz na odnosic  do oso b z niepełnosprawnos cią intelektualną, 

poniewaz  znacznie buduje odrębnos c  jednostki i stymuluje rozwo j 

spontanicznos ci. Często tez  jest to jedyna droga porozumienia się ze 

s wiatem, wydobycia swoich wewnętrznie skrywanych uczuc . Dla 

dzieci działania plastyczne są interesujące przez ruch związany z sa-

mym procesem. Analizowanie prac plastycznych daje terapeutom mo-

z liwos c  do odnajdywania informacji na temat poglądo w, emocji, pro-

ceso w mys lowych, a nawet nastroju i wiedzy ich autoro w. Mimo tego, 

więcej badan  skupia się na obserwacji kreatywnos ci niz  na procesie 

powstania i okolicznos ciom im towarzyszącym, co zresztą podkres lał 

wspo łczesny prekursor terapii przez sztukę, Adrian Hill39. Angaz owa-

nie do działan  plastycznych moz e pobudzac  do budowania two rczej 

postawy dziecka, kto ra byc  moz e zaowocuje w przyszłos ci kreatyw-

                                                
36 W. Pielasin ska, Ekspresja jako wartość i potrzeba, Warszawa 1983, s. 54. 
37 K. Krawiecka, Rysunek osób z niepełnosprawnością intelektualną – twórcze me-

dium i fundament autorehabilitacji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 
Paedagogia-Psychologia” 2014, t. XXVI. 

38 Z. Konieczyn ska, Arteterapia i psychorysunek w praktyce klinicznej, [w:] L. Ha-
nek, M. Pasella (red.), Arteterapia a proces leczenia i postępowania psychokorekcyj-
nego. Arteterapia, cz. III, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu” 
1990, Nr 57, s. 118. 

39 A. Pikała, M. Sasin, Arteterapia. Scenariusze zajęć, Ło dz  2016, s. 16. 
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nym podejs ciem do z ycia. Odwracanie uwagi od choroby przez sztukę 

to forma terapii, kto rą Hill zastosował u pacjento w – gruz liko w. Po-

mysł zrodził się, gdy sam w czasie rekonwalescencji starał się nie 

mys lec  o cierpieniu dzięki malowaniu. 

Twórczość dzieci 

Rysunki dziecięce okres la się często jako bazgroły, kto re dają przy-

jemnos c  przez ruch jaki stwarzają. Dzieci około drugiego roku z ycia 

powinny miec  jak najwięcej okazji do nieskrępowanej bazgroty, po-

niewaz  ten czas oddziałuje na po z niejsze umiejętnos ci. Maluch, kto ry 

chętnie sięga po kredki wyrabia w sobie nawyk chwytu, musi poza 

tym regulowac  naciski mięs niowe, tym samym gimnastykuje dłonie 

i palce. Dodatkowo, pracuje nad koordynacją wzrokowo-ruchową. Ry-

sunek ma pobudzac  do swobodnego przepływu mys li przez zarys linii, 

kolorowych barw, ro z nych form. Swobodny przepływ ekspresji jest 

widoczny zwłaszcza w wieku przedszkolnym, od około 3 do 6/7 lat. 

Kon cowa faza tych działan  to juz  jakas  konstrukcja, wypowiedz . Dzieci 

we wczesnym okresie szkolnym (7-12 lat) przywiązują duz ą wagę do 

tworzonych przez siebie rysunko w – angaz ują się, takz e na płaszczyz -

nie emocjonalnej, nadając narrację swoim wypowiedziom. Rozet 

w latach 60. zaprezentował wyniki badan  eksperymentalnych, z kto -

rych wynika, z e 90% dzieci w wieku pięciu lat wykazuje tendencje 

two rcze, dzieci siedmioletnie to juz  jedynie 10%, u jednostek w wieku 

czterdziestu pięciu lat wynik oscylował woko ł 2%. Jednoczes nie inne 

badania40 pokazały, z e starsza młodziez  przejawiała lepsze rezultaty 

niz  młodsi koledzy, co tłumaczone zostało „kryzysem rozwoju zdolno-

s ci dzieci w wieku 9-14”. Inny badacz, Popek, ro wniez  zaakcentował, 

z e w dzieci po jedenastym roku z ycia tracą tendencje do działan  

spontanicznych41. Obserwacja two rczos ci dziecka moz e uwidaczniac  

                                                
40 W. Limont, Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni i twórczości. Badania 

eksperymentalne, Torun  1994. 
41 S. Popek. Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, Warszawa 1988. 
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nieprawidłowos ci w rozwoju dziecka. Pomaga takz e dziecku zrozu-

miec  własne moz liwos ci i dokonywac  wyboro w przez zapełnianie 

kartki42.  

Spadek tych aktywnos ci wraz z wiekiem często przypisuje się nie-

włas ciwym metodom wychowawczym rodzico w czy nauczycieli. Po-

wodem jest chęc , z eby dzieci w szkole były przede wszystkim „grzecz-

ne”, co często oznacza, z e powinny zachowywac  się zgodnie z utartymi 

normami, według wskazan  nauczycieli. Pedagodzy często nie rozu-

mieją, z e nalez ałoby stworzyc  warunki, kto re sprzyjają odnajdowaniu 

nietypowych rozwiązan  – dzieci często boją się ryzyka związanego ze 

złamaniem utartych, znanych i akceptowanych przekonan , a nawet 

obawiają się rywalizacji z ro wies nikami43. Amerykan ski architekt, 

konstruktor, prekursor technologii hi-tech, Buckminster Fuller, sfor-

mułował mys l, z e: „Wszystkie dzieci rodzą się geniuszami, a my przez 

pierwsze szes c  lat z ycia pozbawiamy je tego geniuszu”. Potwierdził to 

takz e Morris Stein, mo wiąc, z e „Społeczen stwa pełne «nie wolno», 

«nie powinno się», «nie trzeba» ograniczają wolnos c  zadawania pytan  

i autonomię”44. Zniechęca to do poznawania s wiata, co więcej – moz e 

utrudnic  po z niejsze funkcjonowanie. Zapalnikiem dla kreatywnos ci 

jest wyobraz nia, kto rą bezspornie przypisuje się dzieciom. Za nega-

tywny przykład moz na przyjąc  punktowy system oceniania w szko-

łach zachowania ucznio w, poniewaz  taki model utrwala u dzieci po-

stawy roszczeniowe i nastawione na zysk. Dziecko zastanawia się, co 

musi zrobic  i komu pokazac , z eby uzyskac  lepszą ocenę. Działa we-

dług utartych schemato w, dodatkowo zatraca przy tym bezintereso-

wnos c . Paradoksalnie, głos dzieci na temat ich własnej edukacji często 

jest bagatelizowany, co takz e sprawia, z e nie mają oni szansy na two r-

czą modulację swojej własnej edukacji.  

                                                
42 M. Posłuszna-Owczarz, Niepełnosprawność a rysunek, [w:] Z. Tarkowski, G. Ja-

rzębowska (red.), Człowiek wobec ograniczeń: niepełnosprawność, komunikowanie, 
diagnoza, terapia, Lublin 2002, s. 276. 

43 H. Krauze-Sikorska, Edukacja przez sztukę: o edukacyjnych wartościach arty-
stycznej twórczości dziecka, Poznan  2006. 

44 M. Stein, Creativity and culture, „Journal of Psychology” 1953, v. 36, s. 313. 
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Wygrzebywanie pomysło w z odmęto w wyobraz ni moz e prowadzic  

do powstawania rzeczy nowych, wczes niej nieznanych. Stwierdzenie 

nawiązuje nie tylko do sztuki, ale tez  odnosi się do wypracowywania 

w sobie samym nowych granic. Dzięki two rczos ci człowiek kreuje 

rzeczywistos c , kto ra wiąz ę się z potrzebą przez ywania nowych do-

s wiadczen . Ryzyko tworzenia i stwarzania innych realio w zaspokaja 

człowieczą chęc  do przez ywania przygo d45.  

Osoby z niepełnosprawnos cią często czują się niezdolne do jakich-

kolwiek aktywnos ci przez swoje ograniczenia, ro wnowaz ąc swoje 

upos ledzenie z byciem bezuz ytecznym. Gdy nie zyskują przychylnos ci 

s rodowiska od dziecin stwa, w dorosłym z yciu tym bardziej jest im 

trudno uwierzyc  w sens swoich działan . Choc  moz e zabrzmi to brutal-

nie, nie czują się do kon ca pełnoprawnymi ludz mi (takz e przez nie-

przychylnos c  i odtrącenie otoczenia), więc nie wydaje im się by byli 

skłonni byc  artystami. Boją się oceny przez pryzmat swojej niepeł-

nosprawnos ci, co prowadzi o działan  jedynie nieprofesjonalnych i na-

zywanych kolokwialnie „do szuflady”. Jak mo wi S. Szuman: „ Artys ci to 

ludzie, kto rzy wiele przez yli, kto rzy przez swoje dzieła przekazują 

własne emocje innym, i kto rzy – wreszcie – trafiają do serc”46. Jes li 

kierowac  się tą definicją, wiele oso b niepełnosprawnych, kto re podej-

mują działalnos c  artystyczną ma prawo okres lac  się mianem artysty.  

Postawa twórcza a niepełnosprawność 

Nalez ałoby zastanowic  się takz e czym tak naprawdę charaktery-

zuje się postawa two rcza, kto ra wywodzi się ze specyficznych funkcji 

psychicznych47. Warto zacząc  od tego, z e trudno jednoznacznie zdefi-

niowac  to pojęcie, gdyz  samo w sobie wykazuje sprzecznos c  – „po-

stawa” rozumiana jako s wiatopogląd to forma z gruntu stała, stabilna. 

                                                
45 H. Krauze-Sikorska, Edukacja przez sztukę..., op. cit., s. 41. 
46 J. Kierenko, Między rehabilitacją a działalnością twórczą osób niepełnospraw-

nych, [w:] M. Kus pit (red.), Barwy twórczości, Lublin 2013, s. 193. 
47 E. Włodek, Twórczość a inteligencja, http://www.sosw.bochnia.pl/podstrony/ 

publikacje/5w.pdf (dostęp: 5.01.2017). 
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Wielu teoretyko w w obrębie nauk psychologicznych i pedagogiki ma 

odmienne zdanie co do rozumienia terminu „two rczos c ”, co oznacza, 

z e niekto rzy (jak wspomniany poniz ej Pietrasin ski) skupiają się na 

społecznej innowacji wytworu, a inni na indywidualnym rozwoju 

jednostki przez własne zabiegi48. Pole jest na tyle szerokie i wielowy-

miarowe, z e nie powinno się kojarzyc  two rczos ci artystycznej jedynie 

z postacią two rcy, a stawiac  obok wielkich dzieł na przykład prace 

małego dziecka. Najtrafniejsza w mojej opinii jest definicja zapropo-

nowana przez Ericha Fromma. Pisał, z e: „Two rczos c  jako postawa jest 

warunkiem kaz dej two rczos ci w sensie tworzenia czegos  nowego, ale 

moz e ona istniec  nawet wo wczas, gdy nowos c  nie powstaje”49. 

W konteks cie działan  młodych oso b trzeba podkres lic , z e waz na jest 

wspomniana „nowos c ” dla dziecka sama w sobie, nie w sensie spo-

łecznego wynalazku. Zaznacza to Gołaszewska50, podkres lając oddzia-

ływanie tworu na psychikę two rcy, jego ubogacenie dzięki nabywaniu 

dos wiadczen . Istotniejszym czynnikiem jest zwro cenie uwagi na pro-

ces i reakcje emocjonalne, gdzie oczywis cie przyjmuje się moz liwe 

po z niejsze sukcesy.  

Edward Nęcka rozro z nia dwa stosunki podejs cia do two rczos ci: 

elitarne i egalitarne51. Zwolennicy podejs cia elitarnego uwaz ają, z e 

o two rczos ci moz na wspominac  tylko w konteks cie wybitnych jedno-

stek, co jednak uwaz am za bardzo ograniczoną postawę, gdyz  trzeba 

kaz demu pozwolic  na samorozwo j, kto ry moz e byc  włas nie począt-

kiem dla nieodkrytego wczes niej talentu. Zwolennicy podejs cia egali-

tarnego zaznaczają, z e kaz dy wykazuje zdolnos ci two rcze w mniej-

szym lub większym stopniu, jednak do pobudzania tej aktywnos ci 

u dzieci potrzeba duz ej ekspresyjnos ci52. W XX wieku pojawiła się 

                                                
48 H. Krauze-Sikorska, Edukacja przez sztukę..., op. cit., s. 23. 
49 E. Fromm, Creative attitude, [in:] H. H. Anderson (ed.:), Creativity and its culti-

vation, Harper, New York 1959, s. 44. 
50 M. Gołaszewska, Twórczość i osobowość twórcy, Warszawa 1958, s. 26. 
51 E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdan sk 2001. 
52 A. Minczanowska, Kreatywność jako wartość i cel edukacji, [w:] E. Zwolin ska 

(red.), Edukacja kreatywna, Bydgoszcz 2005. 
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teoria pankreacjonizmu, kto ra głosi, z e kaz de działanie człowieka mo-

z na uwaz ac  za two rcze, jes li tylko wykracza poza proste nas ladownic-

two. Ogo ł refleksji nad s wiatem i włas ciwie kaz da aktywnos c  moz e 

byc  two rcza, pod warunkiem, z e człowiek wnosi cos  od siebie. Ta mys l 

została wyjas niona przez Tatarkiewicza w „Dziejach szes ciu pojęc ”53. 

Nęcka wyodrębnił dodatkowo cztery poziomy two rczos ci. Najniz szy 

z nich nazywa płynnym, kto ry jest koniecznym oparciem dla dalszych 

stopni działalnos ci two rczej. Tworzy go ciekawos c  poznawcza, dzięki 

kto rej jestes my zdolni do kreowania pomysło w. Na tym etapie nie 

mys li się jeszcze o wybitnych, nowatorskich rozwiązaniach, czy dzie-

łach, ale są to stymulanty, kto re mogą rozwijac  się, gdy zaistnieją pew-

ne istotne elementy jak chociaz by otwartos c  jednostki, kto ra ułatwia 

dalszy proces. Kitowska-Łysiak, pedagog ze Specjalnego Os rodka 

Szkolno-Wychowawczego w Bochni w artykule „Two rczos c  a inteli-

gencja” formułuje mys l, z e osoby z niepełnosprawnos cią umysłową 

posiadają zdolnos ci do wykazywania jej, poniewaz  jest to cecha kaz -

dego człowieka, tylko rozwinięta w mniejszym lub większym stop-

niu54. Limont dodatkowo zawęz a rozumienie pojęcia do okres lenia 

two rczos ci płynnej jako „funkcjonowanie kreatywne”55. Kolejny etap 

to two rczos c  skrystalizowana, do kto rej wykonywania potrzeba juz  

konkretnej wiedzy i dos wiadczenia. Po z niej mamy do czynienia 

z  two rczos cią dojrzałą, kto ra zostaje poddana społecznej ocenie 

i two rczos cią wybitną, zmieniającą dorobek ludzkos ci56.  

Działanie two rcze moz na rozumiec  jako postępowanie, kto rego 

wyniki są nowatorskie, przesiąknięte pomysłowymi rozwiązaniami co 

do efekto w lub uz ytych narzędzi57. Niekto rzy uwaz ają, z e pojęcie krea-

tywnos c  i two rczos c  to synonimy, lecz kreatywnos c  dotyczy w więk-

                                                
53 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Piękno. Forma. Twórczość. Odtwórczość. 

Przeżycie estetyczne, Krako w 1982 
54 M. Kitowska-Łysiak, Nikifor, http://culture.pl/pl/tworca/nikifor (dostęp: 29.12. 

2016). 
55 W. Limont, Twórczość w aspekcie cyklu życia, [w:] E. Dombrowska, A. Nie-

dz wiecka (opr.), Twórczość – wyzwanie XXI wieku, Krako w 2003, s. 19. 
56 E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdan sk 2001. 
57 Z. Pietrasiński, Myślenie twórcze, Warszawa 1969.  
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szym stopniu działan  nastawionych na samorealizację58. Osoba krea-

tywna, według ujęcia badawczego, łączy w sobie wiele umiejętnos ci. 

Kreatywnos c  jest swojego rodzaju potencjałem, często okres leniem 

usposobienia człowieka. S wiat dzieli się na ludzi mniej lub bardziej 

pomysłowych, co oznacza, z e ta cecha jest traktowana jako stała59. 

Osoba traktowana jako kreatywna potrafi posługiwac  się ideami, czyli 

wykorzystywac  takz e własne dos wiadczenia i odnajdywac  się w ro z -

nych rolach. Z ywo kierowac  obrazami wytworzonymi przez wyobraz -

nię. Dodatkowo, powinna byc  elastyczna w obrębie mys lenia abstrak-

cyjnego, umiec  operowac  wspomnieniami, pojęciami, spostrzez e-

niami, co oznacza takz e umiejętnos c  skupienia uwagi, przekonaniami, 

intencjami60. Waz ny jest otwarty umysł, skory do podejmowania wy-

zwan . Otwartos c  to gotowos c  na przyjmowanie nowych dos wiad-

czen 61. Otwarty umysł pomaga odnalez c  się we wspo łczesnym s wie-

cie, dzięki połączeniu czterech czynniko w: umiejętnos ci zauwaz ania, 

przez ywania, uczenia się i postawę two rczą62.  

Na kształtowanie się postawy two rczej ma wpływ s rodowisko 

w relacji z cechami osobowymi jednostki63, a takz e motywacja. Jes li 

wytworzy się korzystne warunki dla osoby z niepełnosprawnos cią 

intelektualną, to ona takz e będzie wykazywała predyspozycje do po-

staw two rczych64. Spontaniczna aktywnos c  małego dziecka (takz e 

z niepełnosprawnos cią intelektualną) w tym kierunku powinna byc  

znakiem dla rodzica65, aby podtrzymywac  i inicjowac  jego zaintereso-

                                                
58 W. Limont, Twórczość w aspekcie cyklu życia, op. cit. 
59 M. Karwowski, Kreatywność, twórczość, czy permanentna transgresja? Uwagi 

o aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie z perspektywy psychologii twór-
czości, [w:] J. Głodkowska, A. Giryn ski (red.), Kreatywność osób z niepełnosprawnością 
intelektualną – czy umiemy myśleć inaczej?, Krako w 2009, s. 14. 

60 E. Zwolin ska (red.), Edukacja kreatywna, Bydgoszcz 2005, s. 57. 
61 M. Kaczyńska-Grzywak, Trudy rozwoju, Warszawa 1988. 
62 M. Boruch, Wychowanie przez sztukę w ujęciu Ireny Wojnar, [w:] Człowiek w kul-

turze, Lublin 2014, s. 229-237. 
63 Por. E. Nęcka, Proces twórczy i jego ograniczenia, Kraków 1999. 
64 R. Glotton, C. Clero, Twórcza aktywność dziecka, Warszawa 1985, s. 49 
65 H. Olechnowicz, Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo, 

Warszawa 1994, s. 325.  
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wanie. Małe dzieci tak jak i często osoby z ograniczeniem intelektual-

nym nie znają dorobku kulturowego, bazują na własnej intuicji, wzor-

cach i schematach, z kto rych moz e wyłonic  się atrakcyjna, niespoty-

kana wczes niej kompozycja. Rados c  z tworzenia moz e inicjowac  po z -

niejszą kreatywnos c 66.  

Przypuszczalnie, trudne sytuacje rodzinne czy traumatyczne wspo-

mnienia mogą byc  zapalnikiem do wzmoz onej, two rczej aktywnos ci, 

co oczywis cie nie jest warunkiem koniecznym. Dopatruje się na tej 

płaszczyz nie podwyz szonej chęci tworzenia jako ucieczki od niesprzy-

jającego s rodowiska czy tez  większej wraz liwos ci emocjonalnej przez 

przykre s lady z przeszłos ci67. Zgodnie z tą hipotezą, osoby niepełno-

sprawne, kto re są bardziej naraz one na negatywne reakcje s rodowi-

ska, borykające się z niezrozumieniem otoczenia mogą wykazywac  

większe chęci do podejmowania two rczej aktywnos ci. Jest to oczy-

wis cie potencjalne załoz enie. Z drugiej strony mo wi się68, z e two r-

czos c  najlepiej rozwija się w atmosferze zrozumienia, bezpieczen stwa 

i wsparcia. Ciekawe – z punktu widzenia socjologicznego – są badania 

Nalaskowskiego (1989/1998), z kto rych wynikają dwa zaskakujące 

wnioski. Pierwszy z nich odnosi się do specyficznego, ale pozytywnie 

oddziałującego na two rczy rozwo j klimatu, panującego w małych 

miejscowos ciach (tak zwane otuliny małego miasta). Drugi dotyczy 

wykształcenia matki, kto re w rodzinach najbardziej two rczych jest 

wyz sze od kwalifikacji ojca69. 

Coraz częs ciej podkres la się, z e rola inteligencji w procesie two r-

czym nie jest az  tak istotna, co pro bował udowodnic  w swojej kontro-

wersyjnej tezie amerykan ski psycholog, Paul Torrance (1915-2003). 

Uwaz ał on, z e do wykazania postawy two rczej u człowieka potrzebne 

jest osiągnięcie granicznego progu inteligencji, kto ry wynosi 110 jed-

                                                
66 W. J. J. Gordon Synectics: the development of creative capacity, New York 1961. 
67 M. Zadłużny, Biograficzne konteksty formowania się postawy twórczej, „Dyskur-

sy Młodych Andragogów” 2015, nr16,  s. 233.  
68 Por. M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko, Warszawa 1986. 
69 M. Karwowski, Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania, Warszawa 

2009, s. 20. 
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nostek ilorazu. Co więcej, według wspomnianej hipotezy progu70, 

pozytywna relacja między two rczos cią a inteligencją istnieje jedynie 

w stosunku do oso b o ilorazie inteligencji, kto ry nie przekraczał 120 

jednostek. Przykładem moz e byc  Nikifor Krynicki (wł. Epifaniusz 

Drowniak) uwaz any przez otoczenie za upos ledzonego dziwaka. Ma-

lował prawdopodobnie od najmłodszych lat, choc  początki jego karie-

ry są niejasne. Motywacją Krynickiego była chęc  stania się „Metajką 

z Krynicy”, z kto rej pochodził71. Uwaz any jest za jednego z najwybit-

niejszych prymitywisto w, kto ry doskonale operował barwą. Wydaje 

się, z e osoby, kto re wykazują cechy sawantyzmu nie są two rcze, ale 

pro bują w ten sposo b skomunikowac  się ze s wiatem, lecz z drugiej 

strony symbolika prac często jest na tyle odkrywcza, z e niesie za sobą 

pewne znamiona nowos ci.  

Ludzie o wyz szym ilorazie inteligencji nie wykazywali zdolnos ci do 

wytwarzania nowatorskich dzieł. Jednakz e zdarzają się przypadki 

oso b z niepełnosprawnos cią intelektualną o niskim poziomie IQ (40-

70)72. kto re wykazują zdolnos ci – ro wniez  artystyczne – zwane wy-

spowymi. Osoby takie okres la się mianem sawanto w (fr. savant – 

uczony) i choc  we wspo łczesnym diagnozowaniu syndrom sawanty-

zmu nie jest oficjalnie uznawany, to odnotowuje się przypadki opisy-

wania oso b z zaburzeniami tego typu73. Tym mianem okres la się 

jednostki, kto re na niekto rych płaszczyznach wykazują się olbrzymim 

talentem i geniuszem, mimo z e na innych polach nie potrafią sobie po-

radzic , nie są samodzielne. Syndrom ten najczęs ciej występuje u męz -

czyzn autystycznych, opo z nionych umysłowo. Istnieją rozbiez ne zało-

z enia, czy sawantyzm moz e byc  nabyty74, czy jedynie wrodzony75. 

                                                
70 M. Karwowski,  Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność, Kraków 

2005. 
71 M. Kitowska-Łysiak, Nikifor, http://culture.pl/pl/tworca/nikifor (dostęp: 29.12. 

2016). 
72 K. Markiewicz, Twórczość jako sposób wypowiadania się osób z niepełnospraw-

nością umysłową, [w:] M. Kus pit (red.), Barwy twórczości, Lublin 2013. 
73 Ibidem.  
74 Zob.: B. Rimland, Savant capabilities of autistic children and their cognitive impli-

cations, [w:] G. Serban (red.), Cognitive defects in the development of mental illness, 
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Badania z 2007 roku (Preti, Vellante) wykazały, z e te niezwykłe zdol-

nos ci wiąz ą się z dominacją prawej po łkuli mo zgu. 

Dla autorek podwalin teorii pedagogiki specjalnej, two rczos c  to 

istotny element rewalidacji, o czym pisała Maria Grzegorzewska76, czy 

Janina Doroszewska, kto ra w swoim dziele „Pedagogika specjalna”77 

zaznaczała, z e aktywny wkład dziecka z upos ledzeniem umysłowym 

w nauczany materiał jest często znamiennym elementem jego roz-

woju i pozwala mu na szybsze i sprawniejsze przyswajanie materia-

ło w.  

Nowatorskie badania Getzelsa i Jacksona78 przeprowadzone na po-

czątku lat 60. analizowały zdolnos ci two rcze ucznio w w poro wnaniu 

do ich inteligencji. Dzieci okres lone jako bardzo two rcze, kto re nie 

miały zbyt duz ego poziomu inteligencji osiągały podobne wyniki 

w nauce do ro wies niko w bardzo inteligentnych, lecz słabo wypadają-

cych w testach kreatywnos ci. Zauwaz ono tez , z e dzieci „jedynie” inteli-

gentne mys lały o swojej przyszłos ci w konwencjonalny sposo b, a te 

two rcze widziały siebie w roli wynalazcy czy podro z nika. Okazało się 

tez , z e dzieci two rcze cechują się większym poczuciem humoru. Choc  

badania zostały zakwestionowane z powodu niewłas ciwie przygoto-

wanego eksperymentu to stały się bodz cem dla wielu innych testo w 

z tego zakresu.  

Podsumowując, największe znaczenie dla rozwoju two rczos ci oso b 

niepełnosprawnych wcale nie musi byc  talent. Jest to w duz ej, jak nie 

największej mierze, pozytywne wzmocnienie ze strony s rodowiska 

oraz wyjs cie poza grupę innych oso b niepełnosprawnych. Pokazanie 

siebie samego i swojej two rczos ci innym takz e moz e miec  wartos c  

terapeutyczną. Skupiam się na two rczos ci dzieci, poniewaz  to włas nie 

                                                                                                           
New York 1978; Treffert D. A., Islands of genius: the bountiful mind of the autistic, 
acquired and sudden savant, London 2010. 

75 M. E. Raichle, Two views of brain function, „Trends in Cognitive Sciences” 2010, 
Nr 14 (4). 

76 M. Grzegorzewska, Listy do młodego nauczyciela, Warszawa 1957.  
77 J. Doroszewska, Pedagogika specjalna, t. I-II, Wrocław 1989. 
78 Za: E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, Trening twórczości, Gdan sk 

2005.  



Zbliżenia Cywilizacyjne XII (3)/2016 

 

– 84 – 

te najwczes niejsze budowanie postawy two rczej, zachęcanie do kon-

takto w ze sztuką moz e uwraz liwiac  i budowac  pewnos c  swoich dzia-

łan  u dorosłego.  

Bibliografia: 

Aumer B., Sztuka jest jedna. Twórczość niepełnosprawnych, WSiP, Warszawa 

1995.  

Bakier L., Stelter Z., Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych intelek-

tualnie, [w:] A. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza po-

trzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa 

2010. 

Boruch M., Wychowanie przez sztukę w ujęciu Ireny Wojnar, [w:] Człowiek 

w kulturze, Lublin 2014. 

Brzezińska A., Dzieciństwo z perspektywy cyklu życia człowieka, [w:] D. Kor-

nas-Biela (red.), Oblicza dzieciństwa,  Lublin 2001, s. 255.  

Doroszewska J., Pedagogika specjalna. Tom 1 – Podstawowe problemy teorii 

i praktyki, Zakład Narodowy im. Ossolin skich, Wrocław 1989.  

Dykcik W., Aktywność w kulturze i sztuce podstawą edukacji i twórczego życia 

osób niepełnosprawnych, [w:] E. Jutrzny (red.), Sztuka w życiu i edukacji 

osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 

Warszawa 2003.  

Fromm E., Creative attitude, [in:] H. H. Anderson (ed.:), Creativity and its culti-

vation, Harper, New York 1959.  

Glotton R., Clero C., Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa 1985. 

Gładyszewska-Cylulko J., Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i prak-

tyczne podstawy terapii przez sztukę, Impuls, Krako w 2011.  

Gołaszewska M., Twórczość i osobowość twórcy, Warszawa 1958. 

Gomes M.,  Kanner A. D., Roszak T., Ecopsychology, San Francisco 1995.  

Gordon W. J. J., Synectics: the development of creative capacity, Harper&Row, 

New York 1961.  

Gorgo l A., Arteterapia w teorii i praktyce na podstawie warsztatów artystycz-

nych dla osób niepełnosprawnych, [w:] A. Glin ska-Lachowicz (red.), Artete-

rapia w nauce i praktyce. Teoria – rozwój – możliwości, Uniwersytet Opol-

ski, Opole 2015.  



Wiktoria Kabat – Nauczanie przez sztukę... 

– 85 – 

Grudziewska E., Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem 

umysłowym, „Szkoła Specjalna” 2010, Nr 3.  

Grzegorzewska M., Listy do młodego nauczyciela, Warszawa 1957.  

Handford O., Stachyra K. (red.), Terapia przez sztukę, Polskie Stowarzyszenie 

Terapii Przez Sztukę, Lublin 2012/2013.  

Hanek L., Wprowadzenie do sesji na temat arteterapii, „Zeszyty Naukowe 

Akademii Muzycznej we Wrocławiu” 1989, Nr 48.  

Kaczyńska-Grzywak M., Trudy rozwoju, Warszawa 1988. 

Karczmarzyk M. A., Co znaczą rysunki dziecięce?, ANVI, Gdan sk 2014.  

Karolak W., Arteterapie. Język wizualny w terapiach twórczości i sztuce, Difin, 

Warszawa 2014.  

Karp E., Wojciechowska K., Mielczarek M., Cies lak M., Aktywność twórcza 

dzieci i młodzieży, [w:] W. Dorbołowicz, M. Karwowski (red.), W stronę 

kreatywności, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 

2002.  

Karwowski M.,  Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność, Kra-

ków 2005. 

Karwowski M., Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania, Difin, 

Warszawa 2009. 

Karwowski M., Kreatywność, twórczość, czy permanentna transgresja? Uwagi 

o aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie z perspektywy psycho-

logii twórczości, [w:] J. Głodkowska, A. Giryn ski (red.), Kreatywność osób 

z niepełnosprawnością intelektualną – czy umiemy myśleć inaczej?, Akapit, 

Krako w 2009. 

Kierenko J., Między rehabilitacją a działalnością twórczą osób niepełnospraw-

nych, [w:] M. Kus pit (red.), Barwy twórczości, Wyd. UMCS, Lublin 2013.  

Kitowska-Łysiak M., Nikifor, http://culture.pl/pl/tworca/nikifor (dostęp: 

29.12.2016). 

Kochanowska E., Skibska J. (red.), Nauczyciel wobec wyzwań współczesności. 

Dylematy, poszukiwania, inspiracje, Wydawnictwo Naukowe Akademii 

Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2013.  

Kołodziejczyk A., Czemierowska E., Spójrz inaczej, Kraków 1993. 

Konieczna J., Arteterapia w teorii i praktyce, Impuls, Krako w 2003. 

Konieczyn ska Z., Arteterapia i psychorysunek w praktyce klinicznej, [w:] 

L. Hanek, M. Pasella (red.), Arteterapia a proces leczenia i postępowania 

psychokorekcyjnego. Arteterapia, cz. III, „Zeszyty Naukowe Akademii Mu-

zycznej we Wrocławiu” 1990, Nr 57.  



Zbliżenia Cywilizacyjne XII (3)/2016 

 

– 86 – 

Kosmala M., Ogrody zabaw dziecięcych szansą na harmonijny rozwój dziecka. 

Place zabaw – miejsce harmonijnego rozwoju, [w:] „Materiały seminaryjne 

VII Ogo lnopolskiego Seminarium «Podwo rka 2002»”, Wrocław 2002.  

Krauze-Sikorska H., Edukacja przez sztukę: o edukacyjnych wartościach arty-

stycznej twórczości dziecka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznan  2006.  

Krawiecka K., Rysunek osób z niepełnosprawnością intelektualną – twórcze 

medium i fundament autorehabilitacji, „Annales Universitatis Mariae 

Curie-Skłodowska. Paedagogia-Psychologia” 2014, t. XXVI. 

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Podręcznik pedagogiczny, Warszawa 2006.  

Limont W., Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni i twórczości. Badania 

eksperymentalne, Wyd. UMK, Torun  1994.  

Limont W., Twórczość w aspekcie cyklu życia, [w:] E. Dombrowska, A. Nie-

dz wiecka (opr.), Twórczość – wyzwanie XXI wieku, Impuls, Krako w 2003.  

Lizęga M., Rysunki dziecięce w kontekście powstawania wytworu, [w:] Z. Tar-

kowski, G. Jarzębowska (red.), Człowiek wobec ograniczeń: niepełnospraw-

ność, komunikowanie, diagnoza, terapia, ORATOR, Lublin 2002.  

Łoza B., Chmielnicka-Plaskota A. (red.), Arteterapia, cz. 1, Difin, Warszawa 

2014.  

Łoza B., Chmielnicka-Plaskota A. (red.), Arteterapia, cz. 2, Difin, Warszawa 

2014.  

Markiewicz K., Twórczość jako sposób wypowiadania się osób z niepełno-

sprawnością umysłową, [w:] M. Kus pit (red.), Barwy twórczości, Wyd. 

UMCS, Lublin 2013.  

Masgutowa, S., Psychoterapia przez sztukę, „Forum Psychologiczne” 1997, 

t. II, nr 1.  

Minczanowska A., Kreatywność jako wartość i cel edukacji, [w:] E. Zwolin ska 

(red.), Edukacja kreatywna, Wydawnictwo Akademii im. Kazimierza Wiel-

kiego, Bydgoszcz 2005.  

Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz A., Szymura B., Trening twórczości, GWP, 

Gdan sk 2005.  

Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, Kraków 1999. 

Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdan skie Towarzystwo Psychologiczne, 

Gdan sk 2001.  

Olechnowicz H., Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umy-

słowo, Warszawa 1994. 

Pielasin ska W., Ekspresja jako wartość i potrzeba, WSiP, Warszawa 1983.  



Wiktoria Kabat – Nauczanie przez sztukę... 

– 87 – 

Pietrasiński Z, Myślenie twórcze, Warszawa 1969.  

Pikała A., Sasin M., Arteterapia. Scenariusze zajęć, Wydawnictwo Uniwersy-

tetu Ło dzkiego, Ło dz  2016.  

Popek S. Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1988.  

Posłuszna-Owczarz M., Niepełnosprawność a rysunek, [w:] Z. Tarkowski, G. Ja-

rzębowska (red.), Człowiek wobec ograniczeń: niepełnosprawność, komu-

nikowanie, diagnoza, terapia, ORATOR, Lublin 2002.  

Raichle M. E., Two views of brain function, „Trends in Cognitive Sciences” 

2010, Nr 14 (4).  

Read H., Wychowanie przez sztukę, Ossolineum, Wrocław 1976.  

Rimland B., Savant capabilities of autistic children and their cognitive implica-

tions, [w:] G. Serban (red.), Cognitive defects in the development of mental 

illness, Brunner/Mazel, New York 1978.  

Rozet I., Psychologia fantazji, PWN, Warszawa 1982.  

Skorny Z.,  Arteterapia a zaburzenia emocjonalne, [w:]  L. Hanek, M. Pasella 

(red.), Teoretyczne podstawy arteterapii, „Zeszyty Naukowe Akademii Mu-

zycznej we Wrocławiu”, Wrocław 1989. 

Stein M., Creativity and culture, „Journal of Psychology” 1953, v. 36.  

Szafraniec G. (red.), Kultura a integracja – sztuka wobec niepełnosprawności, 

Katowice 2003. 

Szudra A., Etyczne aspekty sztuki osób niepełnosprawnych, [w:] P. Francuz, 

W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL, t. 15, Lublin 2008.  

Szulc W., Edukacja arteterapeutów na poziomie akademickim. Problem za-

wodu i modele kształcenia, [w:] A. Glin ska-Lachowicz (red.), Arteterapia 

w  nauce i praktyce. Teoria – rozwój – możliwości, Uniwersytet Opolski, 

Opole 2015.  

Szulc W., Kulturoterapia w Związku Radzieckim, „Kultura i Os wiata” 1988, 

nr 4. 

Szulc W., Nauczanie sztuki i arteterapia, [w:] D. Janowski (red.), Edukacja 

kulturalna i aktywność artystyczna, Poznan  1996.  

Szulc W., Sztuka w służbie medycyny: od antyku do postmodernizmu, Poznań 

2001. 

Szuman S., Sztuka dziecka, WSiP, Warszawa 1990.  

Tarkowski Z., Jarzębowska G. (red.), Człowiek wobec ograniczeń: niepełno-

sprawność, komunikowanie, diagnoza, terapia, ORATOR, Lublin 2002.  

Tatarkiewicz W., Definicja sztuki, [w:] P. Skubiszewski (red.), Wstęp do histo-

rii sztuki, Warszawa 1973. 



Zbliżenia Cywilizacyjne XII (3)/2016 

 

– 88 – 

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć. Piękno. Forma. Twórczość. Odtwórczość. 

Przeżycie estetyczne, PWN, Krako w 1982.  

Treffert D. A., Islands of genius: the bountiful mind of the autistic, acquired and 

sudden savant, Jessica Kingsley Publisher, London2010.  

Tylewska-Nowak B., Autonomia osób z głębszą niepełnosprawnością intelek-

tualną w opinii wybranych grup społecznych, Poznań 2001.  

Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2002.  

Tytko M., Wychowanie artystyczne dzieci i młodzieży a kultura plastyczna, [w:] 

A. Boguszewska, A. Mazur (red.) Wybrane problemy edukacji plastycznej 

dzieci i młodzieży, Lublin 2013.  

Welsch W., Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, Universitas, Kra-

ko w 1995.  

Włodek E., Terapeutyczne znaczenie aktywizacji osób niepełnosprawnych, [w:] 

B. Grochmal-Bach (red.), Pedagogiczna refleksja nad życiem i śmiercią, 

Wydawnictwo WAM, Krako w 2013. 

Włodek E., Twórczość a inteligencja, http://www.sosw.bochnia.pl/podstro 

ny/publikacje/5w.pdf (dostęp: 5.01.2017). 

Wojnar I., Estetyka i wychowanie, Warszawa 1970. 

Zadłużny M., Biograficzne konteksty formowania się postawy twórczej, „Dys-

kursy Młodych Andragogów” 2015, nr 16,  s. 233.  

Ziemska M. (red.), Rodzina i dziecko, Warszawa 1986. 

Zwolin ska E. (red.), Edukacja kreatywna, Wydawnictwo Akademii im. Kazi-

mierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.  

Netografia:  

Abramowicz M., Jestem osobą kreatywną, https://lublin.eu/download/gfx/ 

lublin/userfiles/_public/mieszkancy/on_lublin/niepelnosprawni_w_lubli

nie/wydawnictwa/vademecum/i.ii.i.3.7_jestem_osoba_kreatywna.pdf 

(dostęp: 10.01.2017). 

Jankowska M., Wychowanie do twórczości, http://www.fidesetratio.org.pl/ 

files/plikipdf/jankowska1.pdf (dostęp: 30.12.2016). 

Włodek E., Twórczość a inteligencja, http://www.sosw.bochnia.pl/podstro 

ny/publikacje/5w.pdf (dostęp: 5.01.2017). 

Kitowska-Łysiak M., Nikifor, http://culture.pl/pl/tworca/nikifor (dostęp: 

29.12.2016). 

 





Zbliżenia Cywilizacyjne XII (3)/2016 
 

– 90 – 

ISSN: 1896-4087 

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.019 

DOROTA KANAREK-LIZIK  
PWSZ we Włocławku 

Zatrudnienie skazanych w świetle danych 

statystycznych na przykładzie Zakładu 
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The convicts employment based on the statistics of Penitentiary 

in Inowrocław between 2011 and 2015 

Streszczenie: 

Celem wykonania kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie w skaza-

nym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych po-

staw. Dla osiągnięcia tego celu stosuje się szereg środków oddziaływań 

resocjalizacyjnych, wśród których na pierwszym miejscu wymienia się pracę, 

zwłaszcza taką, która sprzyja zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawo-

dowych. Zgodnie z art. 121 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego skazanemu 

zapewnia się w miarę możliwości świadczenie pracy, ponieważ jako pozba-

wiony wolności nie może tej pracy sam znaleźć. Zatrudnienie skazanych jest 

korzystne zarówno dla samych skazanych, jak i dla pracodawców. Ogromne 

znaczenie mają także względy resocjalizacyjne. W artykule zaprezentowano 

analizę poziomu zatrudnienia skazanych w Zakładzie Karnym w Inowrocła-

wiu w latach 2011-2015. Autorka dokonała przeglądu poszczególnych kate-

gorii zatrudnienia skazanych, a także wskazała na zarysowujące się w tym 

zakresie kierunki zmian. 

Słowa kluczowe: zatrudnienie, skazani, zakład karny 
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Abstract: 

The aim of the imprisonment penalty is to arouse the willingness of co-

operation of the convict in order to shape the preferable social attitudes. To 

achieve this goal a number of rehabilitation means are applied. The priority 

here is an employment which helps to acquire professional qualifications. If 

possible, the convict is provided a workplace because as a liberty deprived 

person, he is unable to do it personally, in accordance to Rule 121§ 1 of Penal 

Code. Employing the convicts is profitable for both sides; the convicts and 

the employers. Additionally, rehabilitation reasons are also significant. This 

article presents the analysis of the level of the convicts employment in Peni-

tentiary in Inowrocław between 2011-2015. The author surveyed the indivi-

dual categories of the convicts employment and mentioned the new direc-

tions of changes in this area. 

Keywords: employment, convicted, penitentiary 

Regulacje prawne dotyczące zatrudnienia skazanych 

Kodeks karny wykonawczy w art. 67 okres la podstawowy cel wy-

konywania kary pozbawienia wolnos ci, kto rym jest wzbudzenie 

w skazanym woli wspo łdziałania w kształtowaniu jego społecznie 

poz ądanych postaw, w szczego lnos ci poczucia odpowiedzialnos ci oraz 

potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzy-

mania się od powrotu do przestępstwa. Dla osiągnięcia tego celu pro-

wadzi są zindywidualizowane oddziaływania na skazanych w ramach 

systemo w wykonania kary oraz w ro z nych rodzajach i typach zakła-

do w karnych. W § 3 tego artykułu ws ro d s rodko w oddziaływan  reso-

cjalizacyjnych na pierwszym miejscu wymienia się pracę, zwłaszcza 

taką, kto ra sprzyja zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodo-

wych.  

Osoba odbywająca karę pozbawienia wolnos ci ma prawo do pracy 

tak samo jak człowiek wolny, dlatego tez  zgodnie z art. 121 k.k.w 

skazanemu zapewnia się w miarę moz liwos ci s wiadczenie pracy. 

Skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy albo 
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umoz liwia się skazanemu wykonywanie pracy zarobkowej w ramach 

umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie 

prawnej. 

Pracę zapewnia się przede wszystkim tym skazanym, kto rzy są zo-

bowiązani do s wiadczen  alimentacyjnych oraz mają trudną sytuację 

materialną, osobistą lub rodzinną (art. 122 § 2 k.k.w). 

Skazani wykonują pracę odpłatną, z zastrzez eniem art. 123a k.k.w, 

kto ry przewiduje moz liwos c  nieodpłatnego zatrudnienia za prace po-

rządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organi-

zacyjnych Słuz by Więziennej lub za prace porządkowe na rzecz samo-

rządu terytorialnego, w wymiarze nie przekraczającym 90 godzin 

miesięcznie. Taka forma zatrudnienia jest moz liwa za pisemną zgodą 

lub na wniosek skazanego. 

Z dniem 8 marca 2011 roku w wyniku zmiany przepisu w Kodeksie 

karnym wykonawczym, dotyczącego wynagradzania skazanego za-

trudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie więz nia 

musi byc  ro wne co najmniej wysokos ci obowiązującej płacy minimal-

nej. W mys l art. 125 § 1 k.k.w z przysługującego skazanemu wynagro-

dzenia za pracę potrąca się: 

– 10% na cele Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Funduszu 

Pomocy Postpenitencjarnej,  

– 25% na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz 

Rozwoju Przywięziennych Zakłado w Pracy.     

Na podstawie art. 8. 1. ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrud-

nieniu oso b pozbawionych wolnos ci s rodki Funduszu Aktywizacji 

Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakłado w 

Pracy przeznacza się na finansowanie działan  w zakresie resocjalizacji 

oso b pozbawionych wolnos ci, a w szczego lnos ci na: 

1) tworzenie nowych miejsc pracy dla oso b pozbawionych wolnos ci 

oraz ochronę istniejących, 

2) tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezbędnej do 

działan  resocjalizacyjnych, 

3) modernizację przywięziennych zakłado w pracy i ich produkcji, 
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4) organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla 

oso b pozbawionych wolnos ci, 

5) organizowanie szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej 

i umiejętnos ci poszukiwania pracy. 

Z tytułu zwiększonych koszto w zatrudnienia oso b pozbawionych 

wolnos ci przedsiębiorcy zatrudniający te osoby otrzymują z Funduszu 

ryczałt w wysokos ci 20% wartos ci wynagrodzen  przysługujących 

pracującym skazanym. Ponadto ze s rodko w Funduszu mogą byc  przy-

znawane poz yczki bądz  dotacje przedsiębiorcom zatrudniającym oso-

by pozbawione wolnos ci (art. 8. 2. ustawy o zatrudnieniu oso b pozba-

wionych wolnos ci).   

Zatrudnienie skazanych w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu 

w latach 2011-2013 

Więzienie w Inowrocławiu jest jedną z jednostek penitencjarnych 

połoz onych na Kujawach Zachodnich. Podlega Okręgowemu Inspekto-

ratowi Słuz by Więziennej w Bydgoszczy. Połoz one jest na terenie 

wojewo dztwa kujawsko-pomorskiego. 

Inowrocławska jednostka penitencjarna w swojej ponad 100-let-

niej historii funkcjonowała zaro wno jako Zakład Karny jak i Areszt 

S ledczy. 

Zarządzeniem Nr 23/84 CZZK Ministra Sprawiedliwos ci z dnia 15 

maja 1984 roku istniejący Zakład Karny w Inowrocławiu stał się 

Aresztem S ledczym. Jako przeznaczenie wskazano, z e jest to areszt 

s ledczy, oddział dla recydywisto w penitencjarnych ZK typu zamknię-

tego, po łotwartego i otwartego. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwo-

s ci z dnia 8 kwietnia 2014 roku Areszt S ledczy w Inowrocławiu został 

zniesiony. Ponownie stał się Zakładem Karnym1.  

                                                
1 D. Kanarek-Lizik, W. Stankowski, Dzieje Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Z dzie-

jów polskich jednostek penitencjarnych, Tom II,  Inowrocław 2014, s. 13. 
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W 2011 roku w Areszcie S ledczym w Inowrocławiu przebywało 

368 osadzonych (stan na dzien  31.12.2011 r.). Zatrudniano łącznie 

174 osoby, co stanowiło 47,28% całej populacji (wspo łczynnik po-

wszechnos ci zatrudnienia skazanych). 

Z analizy danych zawartych w tabeli 1. wynika, z e najwięcej skaza-

nych pracowało nieodpłatnie wykonując prace porządkowe i pomoc-

nicze (50%). Ws ro d form odpłatnego zatrudnienia skazanych naj-

liczniejszą grupę stanowili skazani zatrudnieni przy pracach porząd-

kowych i pomocniczych (20,69%). Na rzecz kontrahento w zewnętrz-

nych zatrudniano 12,64% oso b pozbawionych wolnos ci. Nieodpłatne 

prace publiczne i na cele charytatywne wykonywało 16,67% skaza-

nych.  

Tabela 1. Zatrudnienie skazanych w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu w 2011 r. 

Rodzaj zatrudnienia Liczba skazanych Struktura [%] 

Odpłatne prace 

porządkowe i pomocnicze 
36 20,69 

Nieodpłatne prace 

porządkowe i pomocnicze 
87 50,00 

Kontrahenci 

pozawięzienni 
22 12,64 

Prace publiczne i na cele 

charytatywne 
29 16,67 

Razem 174 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z OISW w Bydgoszczy. 

W zatrudnieniu skazanych w 2011 roku przewaz ały prace nieod-

płatne tj. prace porządkowe i pomocnicze oraz prace publiczne i na 

cele charytatywne (66,67%). Skazani zatrudnieni w tej formie prze-

pracowali na rzecz administracji publicznej oraz organo w samorządu 

terytorialnego łącznie 32 600 godzin. 

W 2012 roku w Areszcie S ledczym w Inowrocławiu stan zalud-

nienia wynosił 394 osadzonych (na dzien  31.12.2012 r.). Zatrudniano 
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łącznie 172 osoby, wspo łczynnik powszechnos ci zatrudnienia skaza-

nych obniz ył się z 47,28% (na koniec 2011 r.) do 43,65% (na koniec 

2012 r.). 

Odnotowano zwiększenie zatrudnienia skazanych nieodpłatnie 

przy pracach porządkowych i pomocniczych do 59,88% (tabela 2). 

Dane okres lające rozmiar zatrudnienia w formie odpłatnych prac 

porządkowych i pomocniczych oraz prac publicznych i na cele chary-

tatywne pozostawały na zbliz onym poziomie w poro wnaniu do roku 

poprzedniego.  

Znaczny spadek zanotowano w zatrudnianiu skazanych przez 

kontrahento w zewnętrznych, z poziomu 12,64% zarejestrowanego 

w 2011 roku, do 4,65% w roku analizowanym. Spadek ten został 

wywołany konsekwencjami wejs cia w z ycie, z dniem 8 marca 2011 

roku zmiany przepisu w Kodeksie karnym wykonawczym, dotyczące-

go zasad ustalania wynagrodzenia skazanego, zatrudnianego w peł-

nym wymiarze czasu pracy oraz niechętnym podejs ciem do uregu-

lowan  związanych z moz liwos cią pozyskania s rodko w z Funduszu 

Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych 

Zakłado w Pracy. Poza tym zaobserwowano ograniczone zapotrzebo-

wanie na pracę skazanych przez podmioty zewnętrzne. 

Tabela 2. Zatrudnienie skazanych w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu w 2012 r. 

Rodzaj zatrudnienia Liczba skazanych Struktura [%] 

Odpłatne prace 

porządkowe i pomocnicze 
33 19,19 

Nieodpłatne prace 

porządkowe i pomocnicze 
103 59,88 

Kontrahenci 

pozawięzienni 
8 4,65 

Prace publiczne i na cele 

charytatywne 
28 16,28 

Razem 172 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z OISW w Bydgoszczy. 
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W 2012 r. w zatrudnieniu skazanych dominowały prace nieod-

płatne (76,16%). Skazani zatrudnieni nieodpłatnie przepracowali 

łącznie 31 400 godzin. 

W 2013 roku w Areszcie S ledczym w Inowrocławiu przebywało 

355 osadzonych (stan na dzien  31.12.2013 r.). Zatrudniano 161 

osadzonych, wspo łczynnik powszechnos ci zatrudnienia skazanych 

podwyz szył się z 43,65% (na koniec 2012 r.) do 45,35% (na koniec 

2013 r.). 

Zatrudnienie nieodpłatne skazanych w formie prac porządkowych 

i pomocniczych uległo obniz eniu w poro wnaniu do roku 2012 i wyno-

siło 49,07% (tabela 3). Więcej skazanych zatrudniano przy odpłat-

nych pracach porządkowych i pomocniczych (22,98%). Wzrost zare-

jestrowano takz e w zatrudnieniu przy pracach publicznych i na cele 

charytatywne (21,12%). Zatrudnienie skazanych przez kontrahento w 

zewnętrznych podwyz szyło do  6,83%. 

Tabela 3. Zatrudnienie skazanych w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu w 2013 r. 

Rodzaj zatrudnienia Liczba skazanych Struktura [%] 

Odpłatne prace 

porządkowe i pomocnicze 
37 22,98 

Nieodpłatne prace 

porządkowe i pomocnicze 
79 49,07 

Kontrahenci 

pozawiezienni 
11 6,83 

Prace publiczne i na cele 

charytatywne 
34 21,12 

Razem 161 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z OISW w Bydgoszczy. 

W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich najliczniejszą 

grupę stanowili skazani zatrudnieni nieodpłatnie (70,19%). Skazani ci 

przepracowali ogo łem 44 900 godzin. 
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Zatrudnienie skazanych w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu 

w latach 2014-2015 

Zakład Karny w Inowrocławiu jest jednostką penitencjarną typu 

po łotwartego i otwartego dla skazanych męz czyzn recydywisto w pe-

nitencjarnych z wyznaczonym oddziałem terapeutycznym dla męz -

czyzn uzalez nionych od alkoholu. Obecna pojemnos c  Zakładu Karne-

go wynosi 346 miejsc2.    

Stan zaludnienia w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu w  2014 r. 

wynosił 326 skazanych (na dzien  31.12.2014 r.). Zatrudniano 225 

oso b, wspo łczynnik powszechnos ci zatrudnienia skazanych znacząco 

się podwyz szył z 45,35% (na koniec 2013 r.) do 69,02% (na koniec 

2014 r.). Wzrost wspo łczynnika powszechnos ci zatrudnienia skaza-

nych jest związany ze zmianą przeznaczenia jednostki tj. utworze-

niem zakładu karnego dla recydywisto w penitencjarnych typu po ł-

otwartego i otwartego. W warunkach zakładu karnego większa ilos c  

skazanych spełniała kryteria pozwalające na zatrudnienie, w szczego l-

nos ci na zewnątrz jednostki. 

Tabela 4. Zatrudnienie skazanych w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu w 2014 r. 

Rodzaj zatrudnienia Liczba skazanych Struktura [%] 

Odpłatne prace 

porządkowe i pomocnicze 
44 19,56 

Nieodpłatne prace 

porządkowe i pomocnicze 
110 48,89 

Kontrahenci 

pozawięzienni 
24 10,67 

Prace publiczne i na cele 

charytatywne 
47 20,89 

Razem 225 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Karnego 

w Inowrocławiu. 

                                                
2 Tamże. 
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W tabeli 4. przedstawiono zatrudnienie skazanych w Zakładzie 

Karnym w Inowrocławiu w 2014 r. Poziom zatrudnienia skazanych 

w formie nieodpłatnych prac porządkowych i pomocniczych oraz prac 

publicznych i na cele charytatywne pozostawał na zbliz onym pozio-

mie do roku 2013. Mniejszą grupę skazanych zatrudniano w ramach 

odpłatnych prac porządkowych i pomocniczych (19,56%). Zwiększyło 

się zatrudnienie na rzecz kontrahento w pozawieziennych i wynosiło 

10,67%.  

Najwięcej skazanych pracowało nieodpłatnie tj. 69,78%, ilos c  

przepracowanych przez nich godzin znacząco wzrosła z 44 900 

w 2013 r. do  93 800 w roku 2014.    

W 2015 roku w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu przebywało 

317 skazanych (stan na dzien  31.12.2015 r.).  Zatrudniano 235 oso b, 

wspo łczynnik powszechnos ci zatrudnienia skazanych podwyz szył się 

z 69,02% (na koniec 2014 r.) do 74,13% (na koniec 2015 r.) 

Wzrost zatrudnienia odnotowano w kategorii nieodpłatne prace 

porządkowe i pomocnicze z 48,89% w 2014 r. do 56,17% w 2015 r. 

Zatrudnienie w ramach odpłatnych prac porządkowych i pomocni-

czych oraz na rzecz kontrahento w zewnętrznych pozostawało na 

zbliz onym poziomie do roku poprzedniego. Istotny spadek wystąpił 

w zatrudnieniu skazanych przy pracach publicznych i na cele chary-

tatywne z 20,89% w 2014 r. do 12,34% w 2015 r.  

W 2015 roku zatrudniano nieodpłatnie 68,51% skazanych. Ilos c  

przepracowanych przez skazanych godzin wzrosła i wynosiła 103 200. 

Zakład Karny w Inowrocławiu prowadzi włas ciwą politykę w celu 

zapewniania pracy jak największej licznie skazanych. Systematycznie 

prowadzona jest akcja informacyjna dotycząca moz liwos ci zatrud-

nienia oso b pozbawionych wolnos ci na terenie Inowrocławia i okolic. 

W celu pozyskania nowych kontrahento w pozawieziennych przepro-

wadza się z potencjalnymi pracodawcami bezpos rednie rozmowy 

informujące o moz liwos ci otrzymania ulgi w postaci ryczałtu z tytułu 

zatrudnienia odpłatnego skazanych. Promowana jest tez  idea zatrud-

niania skazanych jako podstawowego s rodka resocjalizacji.  Wskazane 
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jest zwiększanie liczby odpłatnie zatrudnionych skazanych na rzecz 

kontrahento w zewnętrznych oraz pozyskiwanie nowych kontrahen-

to w. Praca odpłatna jest korzystniejsza nie tylko dla skazanego, ale 

takz e dla jego rodziny. 

Tabela 5. Zatrudnienie skazanych w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu w 2015 r. 

Rodzaj zatrudnienia Liczba skazanych Struktura [%] 

Odpłatne prace 

porządkowe i pomocnicze 
46 19,57 

Nieodpłatne prace 

porządkowe i pomocnicze 
132 56,17 

Kontrahenci 

pozawięzienni 
28 11,91 

Prace publiczne i na cele 

charytatywne 
29 12,34 

Razem 235 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Karnego 

w Inowrocławiu. 

W opinii autorki, realizacja dyrektywy zawartej w art. 67 § 3 k.k.w 

na przykładzie Aresztu S ledczego/Zakładu Karnego w Inowrocławiu 

w latach 2011-2015 przedstawia się bardzo dobrze, szczego lnie na tle 

innych jednostek penitencjarnych inspektoratu bydgoskiego. Zakład 

Karny w Inowrocławiu w analizowanym okresie jest  jednym z lide-

ro w w zakresie liczby zatrudnianych skazanych. 

Zatrudnienie skazanych z punktu widzenia pracodawców 

i więźniów 

Zatrudnienie skazanych jest korzystne zaro wno dla pracodawco w 

jak i dla samych skazanych. Pracodawca zatrudniając skazanych obni-

z a koszty pracy, moz e liczyc  na stałą liczebnos c  grupy roboczej i za-

trudnienie fachowca. Ponadto ma moz liwos c  uzyskania zwrotu ryczał-

tu w wysokos ci 20% wartos ci wynagrodzen  oraz uzyskania poz yczki 
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bądz  dotacji. Z kolei skazani poprzez pracę zdobywają dos wiadczenie 

i umiejętnos ci, a takz e s rodki finansowe (przy zatrudnieniu odpłat-

nym) na własne potrzeby. Uczą się włas ciwych postaw społecznych 

i nawyku pracy. Wzrasta u nich poczucie samorealizacji i przynalez no-

s ci oraz odpowiedzialnos ci.  

Analizując zagadnienie zatrudnienia skazanych nie moz na pominąc  

obaw społecznych dotyczących ich pracy takich jak np. niskie umiejęt-

nos ci i kwalifikacje, znaczna fluktuacja zatrudnionych, brak odpo-

wiednich nawyko w związanych z pracą, ryzyko związane z ucieczką 

z miejsca pracy i popełnienia przestępstwa, zła sytuacja na rynku pra-

cy, zawiłe przepisy i procedury. 

Mając na uwadze korzys ci z zatrudnienia skazanych oraz związane 

z tym obawy społeczne autorka uwaz a, z e osadzony ma prawo do 

pracy tak samo jak człowiek wolny. Nalez y zapewnic  skazanemu 

w miarę moz liwos ci s wiadczenie pracy, poniewaz  jako pozbawiony 

wolnos ci nie moz e tej pracy sam znalez c . Dzięki zatrudnieniu skazany 

moz e pomagac  materialnie rodzinie. Sprzyja to utrzymywaniu z nią 

więzi. Poza tym ogromne znaczenie mają względy resocjalizacyjne.  

Autorka ma nadzieję, z e tendencja zatrudnienia skazanych będzie 

utrzymywała się i wykazywała kierunek wzrostowy. Analiza staty-

styczna poziomu zatrudnienia skazanych oraz przegląd poszczego l-

nych kategorii zatrudnienia ma na celu pokazanie włas ciwych zmian 

rysujących się w systemie penitencjarnym w obszarze pracy więz -

nio w. Wydaje się, z e włas ciwe jest poddanie badaniom innych zakła-

do w karnych w celu poro wnania jak wygląda tam to zagadnienie. 

Autorka chciałaby taką analizę przeprowadzic  na przykładzie Zakładu 

Karnego we Włocławku, co będzie przedmiotem odrębnego artykułu.   

Podsumowanie i wnioski 

W ramach podsumowania niniejszych rozwaz an  autorka wysunęła 

następujące wnioski: 
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1. W latach 2011-2015 wspo łczynnik powszechnos ci zatrudnienia 

skazanych osiągał zmienne wartos ci. Powszechnos c  zatrudnienia 

skazanych przedstawiała się następująco: 2011 r. – 47,28%, 2012 

r. – 43,65%, 2013 r. – 45,35%, 2014 r. – 69,02%, 2015 r. – 74,13%. 

Pozytywnym kierunkiem jest wzrost wspo łczynnika powszech-

nos ci zatrudnienia skazanych w latach 2014-2015. Jest to zwią-

zane ze zmianą przeznaczenia jednostki penitencjarnej i utwo-

rzeniem zakładu karnego a tym samym większą ilos cią skazanych 

spełniających kryteria, pozwalające na ich zatrudnienie.  

2. Dominującym rodzajem zatrudnienia ws ro d skazanych jest za-

trudnienie nieodpłatne tj. prace porządkowe i pomocnicze oraz 

prace publiczne i na cele charytatywne. Powyz sze formy zatrud-

nienia skazanych są realizowane na rzecz administracji publicz-

nej oraz organo w samorządu terytorialnego. Najwyz szy odsetek 

skazanych zatrudniano nieodpłatnie w 2012 r. (76,16%). Wzrost 

zatrudnienia nieodpłatnego w 2012 r. był związany ze znacznym 

obniz eniem zatrudnienia na rzecz kontrahento w zewnętrznych. 

W analizowanym okresie skazani s rednio przepracowali nieod-

płatnie 61 180 godzin.   

3. Poziom zatrudnienia skazanych przy pracach publicznych i na 

cele charytatywne osiągał zmienne wartos ci. Najwięcej skaza-

nych pracowało w tej formie w latach 2013-2014, ponad 20%, 

zas  najniz szy odsetek skazanych odnotowano w 2015 roku, 

tj. 12,64%.   

4. W latach 2011-2015 zatrudnienie odpłatne skazanych przy pra-

cach porządkowych i pomocniczych kształtowało się na zbliz o-

nym poziomie tj. 2011 r. – 20,69%, 2012 r. – 19,19%, 2013 r. – 

22,98%, 2014 r. – 19,56%, 2015 r. – 19,57%. Stan zatrudnienia 

skazanych w ramach odpłatnych prac porządkowych i pomocni-

czych jest zalez ny od ilos ci przyznanych ze s rodko w budz eto-

wych więziennictwa tzw. etato w kalkulacyjnych.      

5. Najwyz szy odsetek skazanych zatrudnianych na rzecz kontra-

hento w pozawieziennych zarejestrowano w 2011 r. tj. 12,64%. 
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Spadek zatrudnienia nastąpił w 2012 r. i został wywołany kon-

sekwencjami wejs cia w z ycie, z dniem 8 marca 2011 roku, zmiany 

przepisu w Kodeksie karnym wykonawczym, dotyczącego zasad 

ustalania  wynagrodzenia skazanego, zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy oraz niechętnym podejs ciem do uregulo-

wan  związanych z moz liwos cią pozyskania s rodko w z Funduszu 

Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięzien-

nych Zakłado w Pracy przez potencjalnych kontrahento w. Obni-

z enie stanu w zatrudnieniu na rzecz kontrahento w zewnętrz-

nych, wynikało ze zmiany przepiso w, ale takz e z ograniczonego 

zapotrzebowania na pracę skazanych przez podmioty zewnętrz-

ne. Niewątpliwie miało to związek z wysokim poziomem bezro-

bocia w wojewo dztwie kujawsko-pomorskim (17,9% na koniec 

2012 roku), kto re – według danych GUS – plasowało się na 

jednym z pierwszych miejsc w kraju. Od 2013 r. zatrudnienie 

skazanych na rzecz kontrahento w pozawieziennych systematycz-

nie rosło, by w 2015 roku osiągnąc  poziom 11,91%.   

6. Wskazane jest zwiększanie poziomu zatrudnienia odpłatnego, 

kto re jest korzystniejsze dla skazanych oraz dla ich rodzin. Nowy 

program w tym zakresie pt. „Praca więz nio w” ogłosiło Minister-

stwo Sprawiedliwos ci w dniu 27.04.2016 r. Program „Praca więz -

nio w” składał się będzie z trzech filaro w tj.  programu budowy 40 

hal produkcyjnych przy zakładach karnych, rozszerzenia zakresu 

moz liwos ci nieodpłatnej pracy więz nio w na rzecz samorządo w 

[ustawa] oraz ulg dla przedsiębiorco w zatrudniających więz nio w 

[ustawa]. Najbardziej interesujący jest filar pierwszy, w ramach 

kto rego zakładane jest zrealizowanie w latach 2016-2023 pro-

gramu budowy 40 hal przemysłowych przy zakładach karnych, 

w kto rych będą mogli pracowac  więz niowie. S rodki będą pocho-

dzic  z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju 

Przywięziennych Zakłado w Pracy. S rodki na ten Fundusz pocho-

dzą z potrącen  z wynagrodzen  więz nio w, zatem program nie 

będzie finansowany z pieniędzy podatniko w.  
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PWSZ we Włocławku 

Kara śmierci jako aktualny dylemat w opinii 

mieszkańców Włocławka i okolic 

Death penalty as a current dilemma in opinion of Włocławek and 

environs society 

Streszczenie: 

Przedmiotem artykułu jest stosunek mieszkańców Włocławka i okolic do 

problemu zasadności kary śmierci. Autorka odwołuje się do badań socjolo-

gów, filozofów oraz teologów i drobiazgowo rekonstruuje sam fenomen kary 

głównej. Omawia pokrótce jego historię, genezę, aspekty filozoficzne i reli-

gijne. Następnie ukazuje – na przykładzie samodzielnie przeprowadzonych 

badań (ankieta) – stosunek społeczeństwa Włocławka i okolic do problemu. 

Jednocześnie autorka zastanawia się, jakie czynniki mają zasadniczy wpływ 

na kształtowanie się poglądów człowieka dotyczących tej kwestii. 

Słowa kluczowe: kara śmierci, opinia społeczna, Włocławek  

Abstract: 

The subject of the article is an attitude of Włocławek society towards the 

death penalty issue. The author refers to sociological, philosophical and the-

ological researches and reconstructs precisely the phenomenon of the capital 

punishment. She analyses its history, genesis, as well as philosophical and 

religious aspects. Furthermore she shows – using an example of her own 

research (questionnaire) – an attitude of Włocławek community towards the 
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problem. At the same time the author figures out which conditions influence 

on opinions in this particular matter. 

Keywords: death penalty, social opinion, Włocławek 

Wprowadzenie 

Kara s mierci to odwieczny problem moralny, kto ry ciągle wydaje 

się nierozstrzygnięty. Nawet obecnie, w XXI wieku, nie milkną dysku-

sje nad jej sensem. W krajach, gdzie jest stosowana, pojawiają się 

grupy protestujących, z kolei w krajach, gdzie nie obowiązuje, posiada 

ona swoich zagorzałych zwolenniko w. Polskie społeczen stwo ro wniez  

jest podzielone co do słusznos ci kary s mierci, jak i kształtu systemu 

penitencjarnego w ogo le. Kwestie sporne moz na dostrzec w poglą-

dach prezentowanych przez mieszkan co w Włocławka i okolic, o czym 

s wiadczy przeprowadzona ankieta. 

Wzięło w niej udział 125 oso b reprezentujących – z załoz enia – 

ro z ne przedziały wiekowe, ro z ne płcie, grupy społeczne i wyznanio-

we. Niestety nie wszyscy respondenci udzielili odpowiedzi na wszyst-

kie zadawane pytania, co nieznacznie wpływa na precyzję badania, 

gdyz  odsetek pytan  wypełnionych okazuje się za kaz dym razem 

nieporo wnywalnie wyz szy od ilos ci pytan  pozostających bez odpo-

wiedzi.  

Najwięcej ankietowanych znalazło się w przedziale wiekowym 

między 18 a 24 rokiem z ycia (45%), jedna trzecia (30%) to osoby 

między 25 a 50 rokiem z ycia, nieco mniejszą grupę stanowią ludzie 

mający powyz ej 50 lat (25%), 27 uczestniko w badania nie udzieliło 

odpowiedzi na pytanie o wiek. 63% stanowiły kobiety, a 37% męz -

czyz ni, 23 osoby nie ujawniły swojej płci. 61% (67 oso b) wszystkich 

ankietowanych zamieszkuje w mies cie, z kolei 39% (43 os.) na wsi, 

jednak dane te nie uwzględniają 11% oso b, kto re nie odpowiedziały 

na to pytanie. 
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Krótka historia kary śmierci 

 

Refleksję nad karą s mierci trzeba zacząc  od samej koncepcji kary. 

Jej przemiany odzwierciedlają metamorfozy w historii kultury. Jak 

wskazuje Jarosław Warylewski, zjawisko kary moz e wywodzic  się 

z idei zemsty indywidualnej (np. ojca rodziny), czy tez  zemsty publicz-

nej, kto ra przemieniła się z czasem w karę kryminalną1. W społeczno-

s ciach archaicznych sankcje s miertelne posiadały charakter tzw. ze-

msty rodowej, kto ra obligowała członko w rodziny do pomszczenia 

krewniaka (w mys l idei prawa krwi), przy czym karze podlegał nie 

tylko sam winowajca, ale czasami tez  jego bliscy. Stopniowo wraz 

z kształtowaniem się systemu prawa kara s mierci zaczęła nalez ec  do 

kompetencji władcy i nabierała charakteru sakralnego, stawała się 

ofiarą mającą załagodzic  gniew bogo w z powodu popełnienia zbrod-

ni2. 

Kolejnym etapem w ewolucji systemu penitencjarnego była zasada 

odwetu, „kto ry ograniczał reakcję karną do kar odpowiadających czy-

nowi sprawcy i jego skutkom”3, prowadził tez  do ograniczen  w wy-

mierzaniu sprawiedliwos ci. Następnie pojawiła się forma okupu, kto -

ry polegał na pienięz nej rekompensacie za popełnione czyny. Z cza-

sem zaszły kolejne zmiany pod wpływem inspiracji dorobkiem praw-

nym s wiata staroz ytnego i s redniowiecznego.  

Upaństwowienie kary i odejście od systemu okupu dokonało się w okresie 

tzw. recepcji praw obcych. Wpływ prawa rzymskiego i kanonicznego dopro-

wadził do przewartościowania dotychczasowej, prywatnej koncepcji prze-

stępstwa i kary. Mnożące się przestępstwa przestały być traktowane wyłącz-

nie jako czyny wymierzone w indywidualny interes jednostek, a zaczęto do-

strzegać w nich elementy destabilizujące cały porządek prawny społeczeń-

stwa4. 

                                                
1 J. Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007, s. 86. 
2 M. Machinek MSF, Śmierć w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec 

problemów etycznych u kresu życia ludzkiego, Olsztyn 2001, s. 125-126. 
3 J. Warylewski, dz. cyt., s. 87. 
4 Tamże, s. 94. 
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Ws ro d rozmaitych form penitencjarnych kara s mierci była najstar-

sza, wywodziła się z czaso w staroz ytnych, funkcjonowała w prawie 

hetyckim, z ydowskim, egipskim, rzymskim, w Kodeksie Hammura-

biego i prawie Drakona5. Egzekucje miały charakter publiczny. Taka 

sytuacja trwała to w Europie do drugiej połowy XIX wieku, jednak 

dopiero sto lat po z niej (czyli w drugiej połowie wieku XX) zaprze-

stano tych widowisk całkowicie. Do dzisiaj kara s mierci jest stoso-

wana w formie „quasi-publicznej” w Stanach Zjednoczonych (dostęp-

na tylko dla wybranych przedstawicieli społeczen stwa), z kolei spek-

takle s mierci w formie bliskiej czasom dawnym przetrwały w Chi-

nach, Pakistanie, Libii, Arabii Saudyjskiej, Burundi i Gwinei6. 

Wiązało się to z chęcią odstraszenia potencjalnych przestępco w 

i skanalizowaniem niechęci lub frustracji społeczen stwa, kto re po 

obejrzeniu egzekucji skazan co w niczym widowiska teatralnego pełne-

go przemocy, brutalnos ci i bo lu, mogło rozładowac  emocje i czuc  się 

bezpieczniej. Skazaniec stawał się kozłem ofiarnym, wraz z jego 

s miercią wszelkie problemy i poczucie zagroz enia odchodziły w nie-

pamięc .  

Stopniowo zaczęto odro z niac  „zwyczajną” karę s mierci od „kwalifi-

kowanej” lub „podwo jnej” kary s mierci charakteryzującej się szczego l-

nymi cechami, polegającej na wymys lnym zadawaniu bo lu fizycznego 

i na psychicznym dręczeniu skazan ca7. Zwyczajne rodzaje egzekucji to 

s cięcie głowy, powieszenie, a w wypadku z ołnierzy rozstrzelanie. 

Z kolei kwalifikowana kara s mierci składała się z form duz o bardziej 

złoz onych, zawierała szereg działan  przed straceniem człowieka i po 

wykonaniu wyroku, takich jak: udręczenie skazan ca w drodze na 

miejsce kaz ni, bezczeszczenie zwłok8. Ro wniez  na miejscu egzekucji 

skazany poddawany był rozmaitym torturom. Wspo łczes nie w z ad-

                                                
5 Tamże, s. 125.  
6 Tamże, s. 126. 
7 Tamże.  
8 Tamże.  
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nym z krajo w uznawanych za cywilizowane krajo w nie praktykuje się 

kwalifikowanych egzekucji9.  

Obecnie na s wiecie wyraz nie odchodzi się od kary s mierci, o czym 

s wiadczą następujące dane przytoczone przez badacza10. 

Rys. 1. Występowanie kary śmierci na świecie w czasach współczesnych 

 

Źródło: J. Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007, s. 128. 

Filozoficzne problemy kary śmierci 

Juz  Platon, ojciec greckiej filozofii idealistycznej, podkres lał waz -

nos c  problemu zbrodni i kary. Zdaniem autora Państwa i Praw kara 

powinna byc  przede wszystkim sprawiedliwa, a osoba na nią skazana 

                                                
9 Tamże, s. 127. 
10 Tamże.  
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ma stac  się lepszą przez bo l i cierpienie, a zarazem ma się stac  prze-

strogą dla innych obywateli pan stwa11. W tym samym duchu filozof 

uzasadniał istnienie i sens kary s mierci – miała ona odstraszac  poten-

cjalnych zbrodniarzy, a poza tym widział w niej instrument do oczysz-

czenia kraju. Imię stracen ca miała pokryc  niepamięc , egzekucja winna 

stanowic  poz ytek dla innych, odstręczając od chęci czynienia zła, 

z kolei ciało nalez ało wydalic  poza granice pan stwa12.  

Nalez y tez  wspomniec  o uczniu Platona, Arystotelesie, kto ry do-

puszczał karę s mierci na gruncie swojej filozofii prawa, zakładając, z e 

istnieją pewne rodzaje przestępstw, co do kto rych kara ostateczna 

moz e byc  „jedynie adekwatną czy tez  proporcjonalną karą”13. Podob-

nie usprawiedliwiał najwyz szy z moz liwych wymiar kary Seneka, filo-

zof rzymski reprezentujący stoicyzm14. S mierc  nie była dla niego ani 

złem, ani dobrem, lecz kara s mierci – odpowiednio wykonana – mogła 

byc  s rodkiem leczącym o ro z nej mocy w wypadku skrajnej demorali-

zacji jednostki. 

Problematyczne okazuje się ujęcie kary s mierci w kulturze judeo-

chrzes cijan skiej. Z jednej strony Stary Testament przewidywał ten 

rodzaj kary za wiele przewinien , takich jak zabo jstwo, cudzoło stwo, 

bluz nierstwo15, zniewaz enie rodzico w, z drugiej zas  w Nowym Testa-

mencie – choc  nie ma mowy o kwestionowaniu tejz e kary – nie moz na 

tez  wskazac  fragmento w jednoznacznie ją akceptujących16. Przykła-

dem takiej niejednoznacznos ci są interpretacje listo w S więtego 

Pawła17. Wyraz nie dystansowali się od kary s mierci Ojcowie Kos cioła 

tacy jak Tertulian, czy Atenagoras18. S więty Augustyn, choc  ro wniez  

                                                
11 Tamże, s. 35-36. Zob. także B. Bartusiak, Kara śmierci w świetle sporu o racjona-

lizację kary, Warszawa 2011, s. 5. 
12 B. Bartusiak, dz. cyt., s. 7-8. 
13 Tamże, s. 18. 
14 M. Machinek, dz. cyt., s. 126. 
15 B. Hernik-Pikulska, Kara śmierci. Studium socjologiczne, Kraków 2006, s. 45-50. 
16 M. Machinek, tamże.  
17 Tamże, s. 126-127. Zob. także T. Ślipko SJ, Kara śmierci z teologicznego i filozo-

ficznego punktu widzenia, Kraków 2000, s. 18-25. 
18 M. Machinek, s. 127. 
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nie odbierał władzy pan stwowej prawa do karania s miercią, ani nie 

dostrzegał w tym sprzecznos ci z piątym przykazaniem Dekalogu, opo-

wiadał się za odstąpieniem od niej ze względu na dobroc  Chrystusa19. 

W czasach s redniowiecza sytuacja nie ulegała zmianie – Kos cio ł nie 

domagając się rozlewu krwi oddał zupełnie prawo do karania s mier-

cią pan stwu, czego przykładem moz e byc  mys l S więtego Tomasza 

z Akwinu20.  

Przełom w mys leniu o karze s mierci dokonał się dopiero w czasach 

nowoz ytnych. Filozof i prawnik Cesare Beccaria kierujący się ideami 

os wieceniowymi, w tym humanitaryzmem, zaprezentował niezwykle 

postępowy punkt widzenia. Uwaz ał, z e celem kary nie jest torturowa-

nie przestępcy, ani tez  uniewaz nienie jego czynu, lecz przeszkodzenie 

winnemu w wyrządzaniu nowych szko d obywatelom i powstrzymanie 

innych od nas ladowania tego typu przestępstw21. Zdaniem Beccarii 

kara s mierci, choc  znana od stuleci, nigdy nie odstraszała potencjal-

nych przestępco w, gdyz  człowiek z natury jest bardziej podatny na 

bodz ce długotrwałe i uciąz liwe niz  wstrząsające ale kro tkie – jakimi 

są publiczne egzekucje.  

Nie surowość lecz długotrwałość kary wywiera największe wrażenie na duszę 

człowieka, gdyż na naszą wrażliwość łatwiej i trwalej wpływają wrażenia na-

wet najsłabsze, ale za to powtarzające się, aniżeli wstrząsy silne, lecz przemi-

jające. […] Najmocniejszym hamulcem powstrzymującym od popełniania 

przestępstw jest nie przerażające choć przejściowe widowisko śmierci zło-

czyńcy, lecz długotrwały i pełen cierpień przykład człowieka, który postra-

dawszy wolność, stał się zwierzęciem roboczym i swym trudem wynagradza 

krzywdę wyrządzoną społeczeństwu22. 

Kara s mierci wedle Bekariusza jako widowisko wywołujące wspo ł-

czucie i oburzenie zamiast zbawienne przeraz enie nie pełni funkcji 

                                                
19 Tamże.  
20 Tamże, s. 128. Zob. także T. Ślipko, dz. cyt., s. 4951. 
21 C. Beccaria, O przestępstwach i karach, z VI wydania oryginału (1766) przełożył, 

wstępem, przedmową, wykazem literatury i przypisami opatrzył dr Emil Stanisław 
Rappaport, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa 1959, s. 88. 

22 Tamże, s. 145.  
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odstraszenia przestępco w23. Ponadto Beccaria wskazywał tez  na wąt-

pliwos ci natury moralnej, gdyz  człowiek nie moz e byc  panem swojego 

z ycia. Prawo zadawania s mierci nie jest – jak prawo ustawodawcze – 

wyrazem poszczego lnych wolnos ci obywatelskich do kreowania rze-

czywistos ci społecznej, ale raczej wolnos c  odbiera24. Poglądom Beka-

riusza sprzeciwiały się takie autorytety filozoficzne jak Immanuel 

Kant Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Był to waz ny głos rozpoczy-

nający dyskusję nad istotnos cią kary s mierci, prowadzący do wzrostu 

zainteresowania nienaruszalnymi prawami człowieka, czego wyni-

kiem była Europejska Konwencja Praw Człowieka znosząca karę 

s mierci w roku 198325. 

Aspekty religijne kary głównej 

Kos cio ł Rzymskokatolicki zdecydowanie sprzeciwia się karze 

s mierci jako niezgodnej z podstawowymi załoz eniami dogmatyki 

i społecznej nauki chrzes cijan stwa, czego wyraz stanowi głos Jana 

Pawła II wyraz ony w encyklice Evangelium vitae26. Przede wszystkim 

nalez y zwro cic  uwagę na antropologię chrzes cijan ską opartą na 

załoz eniach filozofii personalizmu chrzes cijan skiego27. W mys l zało-

z en  tego nurtu kaz dy człowiek jest osobą i w związku z tym – jako 

dziecko Boz e – posiada niezaprzeczalną i niemoz liwą do odebrania 

godnos c  człowieka wynikającą z samej racji istnienia. Nawet zło-

czyn ca, kto ry dopus cił się najcięz szych zbrodni i nie wykazuje skru-

chy ani chęci poprawy, posiada tę godnos c  i z aden człowiek, z adne 

prawo, ani nawet z aden wyrok sądowy nie moz e mu jej odebrac . Wo-

bec tego nikt nie moz e poczuwac  się władnym do odbierania jakiemu-

kolwiek człowiekowi z ycia – jako niezbywalnego prawa i daru Boz ego. 

                                                
23 Tamże, s. 146. 
24 Tamże, s. 142143. 
25 M. Machinek, s. 128.  
26 Tamże, s. 135-136. Zob. także T. Ślipko SJ, dz. cyt., s. 9-16, 69-87. 
27 Zob. E. Mounier, Ogólna idea osoby, [w:] Kierunki filozofii współczesnej, część I, 

red. J. Pawlak, Toruń 1995, s. 220-241. 
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Ktokolwiek stawiałby się w pozycji uprawnionej do decydowania 

o ludzkim z yciu, szargałby własną godnos c  dziecka Boz ego. Ludzkie 

z ycie jest wartos cią autoteliczną i niepowtarzalną, osoba ludzka bez 

względu na swoje cechy czy czyny, jakich dokonała, okazuje się więc 

nie do zastąpienia. Nie istnieją więc z adne obiektywne racje uspra-

wiedliwiające zabicie człowieka w majestacie prawa. Jan Paweł II 

twierdził, z e wraz z rozwojem systemu penitencjarnego przypadki, 

w kto rych jednostka nawet po uwięzieniu pozostaje groz na dla społe-

czen stwa czy pan stwa, stają się wyjątkami niezwykle rzadkimi. Papiez  

bardzo często apelował o niewykonywanie wyroko w s mierci, przez co 

dawał przykład wcielania idei uniepotrzebnienia kary s mierci. 

Waz nym elementem aspektu religijnego kary s mierci okazuje się 

takz e problem pokuty. Odebranie jednostce z ycia okazuje się wymu-

szeniem pokuty i zados c uczynienia przez pan stwo na jednostce. Tym-

czasem w mys l dogmato w kos cielnych kara moz e nabrac  wymiaru 

pokutnego dopiero gdy zostanie przez skazan ca zaakceptowana 

i s wiadomie oraz w sposo b nieprzymuszony przyjęta28. Ponadto dys-

kusyjny wydaje się wpływ dogmato w soteriologicznych. W mys l teorii 

zbawienia chrzes cijan skiego „odkupienie dokonane przez Chrystusa 

stanowi całkowitą i wystarczającą zapłatę za wszystkie grzechy ludz-

kos ci”29. 

Mieszkańcy Włocławka i okolic wobec kary śmierci. 

Wnioski z badań 

Powyz sze aspekty bywają wykorzystywane zaro wno przez reten-

cjonisto w, jak i abolicjonisto w wiodących ze sobą ciągła dyskusję na 

temat zasadnos ci i skutecznos ci kary gło wnej. Niezwykle ciekawym 

zagadnieniem wydaje się, jak wszystkie te kwestie odzwierciedlają się 

w odbiorze społecznos ci Włocławka i okolic.  

                                                
28Tamże, s. 131. 
29 Tamże. 
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Swoje wykształcenie okres liło 120 ze 125 badanych. Największą 

grupę w tym gronie stanowią osoby z wyz szym wykształceniem – 

37% (46 os.), niemalz e tyle samo – 36% (45 os.) stanowi odsetek z 

wykształceniem s rednim. Następną, stosunkowo liczną grupą są 

respondenci posiadający wykształcenie gimnazjalne 21% (26 os.), zas  

zaledwie 2% (3 os.) udzielających odpowiedzi posiada jedynie 

wykształcenie podstawowe. 

Wykres 1. Wykształcenie mieszkańców Włocławka i okolic 

 

Źródło: badania własne. 

Jednym z badanych aspektem były przekonania dotyczące z ro deł 

przestępczos ci. Zdecydowana większos c  respondento w wyznaje prze-

konanie, z e to wpływ s rodowiska popycha ludzi do łamania prawa 

i czynienia zła – 40% (48 oso b) ze 120, kto re odpowiedziały na to 

pytanie. Następna często zaznaczana odpowiedz  zakłada, z e przestęp-

stwo posiada z ro dła w atmosferze domowej i wychowaniu człowieka 

– 20% (24 os.). Ponadto 13% (15 os.) uznaje sytuację ekonomiczną za 

czynnik prowadzący do łamania prawa. Wynika z tego, z e niemal ¾ 

ankietowanych (73%) wierzy w społeczne oddziaływanie na jedno-

38% 

38% 

22% 

3% 

WYKSZTAŁCENIE 

wyższe średnie gimnazjalne podstawowe
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stkę, odrzuca „mityczne” przekonanie o genetycznym pochodzeniu 

przestępstw. W poro wnaniu z tymi wynikami nalez y zauwaz yc , z e 

zaledwie 13% (15 os.) twierdzi, z e człowiek jest z natury skłonny do 

zła, a tylko 7% (8 os.) utrzymuje, z e skłonnos c  do zła jest dziedziczna, 

Podobnie tylko 8% (10 os.) wierzy, z e przestępca pozostaje złoczyn cą 

do kon ca z ycia. 

Wykres 2. Źródła przestępczości (w opinii ankietowanych) 

 

Źródło: badania własne. 

Ankietowani okazali się ro wniez  w przewaz ającej mierze osobami 

wierzącymi – 75% zadeklarowało wiarę w Boga. Jedna czwarta – nie.  
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Wykres 3. Deklaracja wiary (w opinii badanych) 

 

Źródło: badania własne. 

Wykres 4. Deklarowane wyznanie badanych 

 

Źródło: badania własne. 
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tak nie
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Ws ro d oso b wierzących przewaz ają wyznawcy religii katolickiej 

97% (87 os.), poza tym 1 osoba zadeklarowała wyznanie prawo-

sławne, 1 os. protestanckie, ponadto jedna osoba okres liła się jako 

agnostyk.  

Niezwykle ciekawe wyniki prezentuje pytanie dotyczące związku 

między wyznawaną religią, a dopuszczalnos cią kary s mierci. 24% (27 

os.) stwierdziło, z e kara gło wna jest dopuszczalna zgodnie z ich 

wyznaniem, choc  – jak łatwi policzyc  – muszą to byc  osoby deklaru-

jące przynalez nos c  do Kos cioła Katolickiego. Moz na zastanawiac  się, 

na ile ten wynik wiąz e się z niewiedzą, z niedostateczną znajomos cią 

Katechizmu Kos cioła i jego społecznego nauczania, a na ile manife-

stuje się w tym przypadku nowoczesna tendencja do wybierania sobie 

przez wiernych tych elemento w religii, kto re sami uznają za słuszne. 

Jest to nowy typ religijnos ci wspo łczesnej, kto ry wynika z duz ej mie-

rze z rozwiniętego indywidualizmu.  

Wykres 5. Dopuszczalność kary głównej względem religii  

 

 

Źródło: badania własne. 

24% 

76% 

DOPUSZCZALNOŚĆ KARY GŁÓWNEJ WZGLĘDEM 
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tak nie
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Kluczowym pytaniem dla badan  jest kwestia potrzeby powrotu 

kary s mierci w Polsce. Większos c  – 57% (70 os.) prezentuje się jako 

zwolennicy kary s mierci, natomiast przeciwnicy stanowią 43% (53 

osoby).  

Wykres 6. Dopuszczalność kary głównej względem religii  

 

Źródło: badania własne. 

Odpowiedzi udzieliły 123 osoby. Jes li chodzi o wyniki to trend ten 

zdaje się odpowiadac  ogo lnopolskim tendencjom, kto re przedstawiał 

m.in. Jarosław Warylewski, powołując się na badania OBOP30. Pre-

zentowane tutaj badania pokazują, z e mieszkan cy Włocławka i okolic 

są raczej zwolennikami kary s mierci, choc  dysproporcja między nimi, 

a przeciwnikami zaostrzenia prawa nie jest tak duz a, jak w odniesię-

niu do wyniko w ogo lnopolskich.  

Następne pytanie dotyczyło problemu winy, kto ra powinna byc  ka-

rana w najostrzejszy z moz liwych sposobo w. Respondenci mogli 

zaznaczyc  więcej niz  jedną odpowiedz . Ta częs c  ankiety była wypeł-

                                                
30 J. Warylewski, dz. cyt., s. 135. 

57% 43% 

POTRZEBA PRZYWRÓCENIA KARY ŚMIERCI  
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tak nie



Zbliżenia Cywilizacyjne XII (3)/2016 

 

– 118 – 

niana tylko przez zwolenniko w przywro cenia kary s mierci (70 oso b). 

Częstotliwos c  wyboru konkretnego przestępstwa przedstawia poniz -

szy diagram. Najczęs ciej wybieranym przestępstwem okazało się 

zabo jstwo ze szczego lnym okrucien stwem, kto rą to moz liwos c  zazna-

czyło 80% badanych, na drugim miejscu znalazło się dzieciobo jstwo, 

dopiero za nim ludobo jstwo i inne.  

Spos ro d zwolenniko w kary s mierci zdecydowana większos c  opo-

wiedziała się za zastrzykiem z trucizną jako jej formą, kto ra powinna 

obowiązywac  – 67% (44 os.). Mniej ankietowanych – 11% (7 os.) 

wskazało na komorę gazową, 9% (6 os.) – na krzesło elektryczne 

i powieszenie, a 5% (3) – na rozstrzelanie. Wyniki te s wiadczą o pro -

bie humanitarnego podejs cia do skazan co w, gdyz  włas nie s miertelny 

zastrzyk uwaz any jest obecnie za najbardziej humanitarną metodę 

wymierzania kary gło wnej.  

Wykres 7. Forma egzekucji kary śmierci (w opinii badanych)  

 

Źródło: badania własne. 

JAKĄ FORMĘ POWINNA MIEĆ EGZEKUCJA KARY 
ŚMIERCI? 
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Jednoczes nie tylko 28% respondento w (19 os.) popierających karę 

s mierci uznało, z e stracony powinien miec  moz liwos c  wyboru egzeku-

cji. Zdecydowana większos c  (72%, 49 os.) była temu przeciwna. 

Ws ro d zwolenniko w kary s mierci nadal wyraz nie panuje przeko-

nanie, z e s mierc  pozostaje kwestią tabu w społeczen stwie i w związku 

z tym egzekucje nie powinny miec  charakteru publicznego – twierdzi 

tak 82% (55 os.). Pozwala to przypuszczac , z e dla tych przedstawicieli 

społeczen stwa egzekucje publiczne nie mają charakteru odstraszają-

cego, prewencyjnego widowiska, kto re nalez ałoby np. pokazywac  

w mediach. Zaledwie 18% (12 os.) posiada inne zdanie na ten temat. 

Wykres 8. Odpowiedzialność karna (kara śmierci) 

 

Źródło: badania własne. 

Dyskusyjnym aspektem sporu woko ł kary gło wnej okazuje się 

takz e wiek, od kto rego kara ta powinna obowiązywac . 10% (7 os.) 

badanych uwaz a, z e karę s mierci nalez ałoby stosowac  od 13. roku 
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z ycia. 18% (12 os.) twierdzi, z e skazany na s mierc  powinien miec  

minimum 15 lat. Zdecydowanie największą popularnos c  osiągnęła 

odpowiedz  „od 18. roku z ycia” – wybrało ją 47% ankietowanych (32 

os.). Mniej zwolenniko w zgromadziła opcja proponująca karę s mierci 

od 25. roku z ycia – 15% (10 os.), dwukrotnie mniej ankietowanych – 

7% (5 os.) – wybrało 30 roku z ycia. Dwo ch respondento w (3%) 

stwierdziło, udzielając otwartej odpowiedzi, z e wiek nie jest kryte-

rium istotnym, liczy się czyn wymagający kary.  

Ciekawych wniosko w dostarczają dane opisujące odpowiedzi na 

pytanie o cel kary s mierci. Blisko połowa badanych (47%, 32 os.) 

uwaz a, z e podstawowym celem takiej kary jest odstraszenie poten-

cjalnego przestępcy. Następnym w kolejnos ci, pod względem liczby 

oddanych głoso w, wskazaniem jest skierowanie uwagi na tzw. potrze-

bę instytucjonalnej zemsty („zadanie przestępcy takiego samego 

cierpienia, jakie on spowodował ofierze) – takiego celu kary s mierci 

upatruje 32% badanych (22 os.). 14 respondento w (21% og.) 

stwierdza, z e poprzez karę s mierci chodzi o eliminację niebezpiecz-

nych jednostek i zmniejszenie zagroz enia społecznego.  

Wykres 9. Cel kary śmierci w opinii badanych 

 

Źródło: badania własne. 
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Wyniki te s wiadczą, z e w s wiadomos ci społeczen stwa Włocławka 

i okolic kara s mierci, gdyby została ewentualnie przywro cona, powin-

na przede wszystkim pełnic  funkcje prewencyjno-wychowawczą – 

uwaz a tak bowiem 68% zwolenniko w. Nie zmienia to nadal faktu, 

z e dla 1/3 ankietowanych kara gło wna miałaby byc  narzędziem 

zemsty wymierzanej przestępcy przez społeczen stwo, sposobem na 

instytucjonalne stosowanie przemocy, kto ra nalez ałoby odpłacac  za 

zbrodnie. 

By pełniej opisac  badane opinie, warto poddac  analizie niekto re 

zmienne niezalez ne. Pierwszą z nich jest wiek. W przedziale wieko-

wym 18–24 lata 28 oso b zadeklarowało poparcie dla kary s mierci, 

przeciwko było 25, co stanowi odpowiednio 53% zwolenniko w i 47% 

przeciwniko w. 

Wykres 10. Poparcie dla kary śmierci wśród badanych w wieku 18-24 lata 

 

Źródło: badania własne. 
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Tendencja ta utrzymuje się ro wniez  w kolejnym przedziale (2550 

lat), gdzie wartos ci kształtowały się na poziomie 54% „za” karą 

s mierci (19 oso b) i 43% „przeciw” (15 os.); 1 osoba (3%) nie podała 

odpowiedzi. 

Wykres 11. Poparcie dla kary śmierci wśród badanych w wieku 25-50 lat 

 

Źródło: badania własne. 

Zalez nos ci te – choc  dosyc  podobne w dwo ch pierwszych katego-

riach wiekowych i bliskie tendencjom ogo lnopolskim – ulegają jednak 

wyraz nej zmianie w ostatnim przedziale wiekowym, skupiającym 

osoby powyz ej 50. roku z ycia. Wyniki wskazują na diametralne 

odwro cenie sytuacji, gdyz  zaledwie 35% (11 os.) popiera karę s mierci, 

z kolei az  65% (20 os.) jest jej całkowicie przeciwnych. Badanie po-

twierdza jedną z hipotez roboczych i zarazem ukazuje słusznos c  obra-

nia zmiennej niezalez nej. Wiek wyraz nie wpływa na stosunek miesz-

kan co w Włocławka i okolic do kary gło wnej. Warto nadmienic , z e 
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3% 
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spos ro d 6 oso b, kto re nie podały swojego wieku zdecydowana więk-

szos c  – 83% (5 os.) to zwolennicy, zaledwie 1 os. (17%) to przeciwnik. 

Wykres 12. Poparcie dla kary śmierci wśród badanych w wieku pow. 50 lat 

 

Źródło: badania własne. 

Kolejnym czynnikiem pełniącym rolę zmiennej niezalez nej jest 

płec . Badania pokazują niezbicie, z e tendencja do popierania kary 

s mierci okazuje się wyraz nie wyz sza ws ro d męz czyzn. Na 45 ankieto-

wanych 27 (az  60%) poparło karę gło wną, przeciw było tylko 18 męz -

czyzn (40%). Z kolei ws ro d kobiet podział ten jest bardziej wyro w-

nany. Spos ro d 75 kobiet 55% (41 os.) jest za karą s mierci, natomiast 

45% (34 os.) zadeklarowało się jako przeciwniczki tej kary.  

Wyniki te potwierdzają słusznos c  kolejnej hipotezy – płec  stanowi 

istotną zmienną niezalez ną ro z nicującą opinie w tym zakresie. 
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Wykres 13. Poparcie dla kary śmierci wśród mężczyzn 

 

Źródło: badania własne. 

Wykres 14. Poparcie dla kary śmierci wśród kobiet 

 

Źródło: badania własne. 
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Poddano analizie takz e miejsce zamieszkania badanych. 70 respon-

dento w wskazało miasto jako swoje s rodowisko z ycia. Ws ro d nich 

tendencja okazała się odwrotna względem ogo lnych wyniko w ankiety 

i danych ogo lnopolskich. Większos c  mieszkan co w miasta była prze-

ciwna karze s mierci – 39 oso b (56%), zas  31 oso b (44%) poparło ją.  

Wykres 15. Poparcie dla kary śmierci wśród mieszkańców miasta 

 

Źródło: badania własne. 

Wyraz nym przeciwien stwem są dane zebrane ws ro d responden-

to w mieszkających na wsi, gdzie tendencja ponownie wykazuje od-

wrotną sytuację. Na 44 badanych 28 oso b (az  64%) opowiedziało się 

za słusznos cią przywro cenia kary s mierci. Przeciwko niej było zaled-

wie 15 oso b, co stanowi 34%. Jedna osoba (2%) nie odpowiedziała 

na zasadnicze pytanie. Spos ro d 11 ankietowanych, kto rzy nie ujawnili 

swojego miejsca zamieszkania, 10 oso b (91%) opowiedziało się za 

karą gło wną.  
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Wykres 16. Poparcie dla kary śmierci wśród mieszkańców wsi 

 

Źródło: badania własne. 

Ro wnie waz nym czynnikiem okazuje się byc  wykształcenie, kto re 

wyraz nie koreluje z poglądami ankietowanych na temat kary s mierci. 

3 osoby posiadające wykształcenie podstawowe okazały się w prze-

waz ającej mierze zwolennikami kary s mierci – 67% „za”, 33% „prze-

ciw”.  

Inaczej przedstawiają się wyniki badanych z wykształceniem 

gimnazjalnym. W tym wypadku tendencja okazuje się poro wnywalna 

z wynikami zbiorczymi – 54% (14 os.) zadeklarowało poparcie dla 

kwestii spornej, 46% (12 os.) było przeciwnych.  
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Wykres 17. Poparcie dla kary śmierci wśród badanych z wykształceniem 

podstawowym 

 

Źródło: badania własne. 

Wykres 18. Poparcie dla kary śmierci wśród osób z wykształceniem 

gimnazjalnym 

 

 

Źródło: badania własne. 

67% 

33% 
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54% 46% 
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Z kolei respondenci posiadający wykształcenie s rednie okazują się 

byc  bardziej restrykcyjni w swych poglądach, w większej mierze 

popierając karę gło wną. 29 oso b (62%) okazało się jej zwolennikami, 

17 oso b (36%) przeciwnikami, 1 osoba (2%) nie wskazała z adnej 

odpowiedzi.  

Wykres 19. Poparcie dla kary śmierci wśród osób z wykształceniem 

średnim 

 

Źródło: badania własne. 

Respondenci posiadający wykształcenie wyz sze ponownie wyka-

zali poglądy zbliz one do wyniko w innych badan  – 53% (25 os.) popar-

ło karę gło wną, 22 osoby (47%) się jej sprzeciwiło. 2 ankietowanych 

w ogo le nie podało swoje wykształcenia, jednoczes nie popierając karę 

s mierci. Wyniki te ukazują niezbicie, z e wykształcenie jest zmienną 

niezalez ną i ma wpływ na poglądy dotyczące kary s mierci. 

  

62% 

36% 

2% 

POPARCIE DLA KARY ŚMIERCI-  
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE 

za przeciw nie wiem
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Wykres 20. Poparcie dla kary śmierci wśród osób z wykształceniem 

wyższym 

 

Źródło: badania własne. 

Ro wniez  religijnos c  w s wietle wyniko w ankiety okazuje się miec  

istotny wpływ na poglądy mieszkan co w Włocławka i okolic w kwestii 

kary s mierci. Spos ro d grupy 90 ankietowanych, kto rzy zadeklarowali 

się jako osoby wierzące (w przewaz ającej mierze wyznanie katolickie) 

nieznaczna większos c  – 47 oso b, co stanowi 52% – opowiedziała się 

za karą gło wną. Przeciwniko w było mniej – 42 badanych, co stanowi 

47%. Jedna osoba wierząca (1%) nie sprecyzowała swojego podejs cia 

do sprawdzanej kwestii. Tendencje te są bliskie z trendem ogo lnym. 

Inaczej rzecz się ma w wypadku respondento w, kto rzy przedsta-

wiają się jako niewierzący. W gronie 33 oso b o takim s wiatopoglądzie 

ujawniło się 20 zwolenniko w przywro cenia kary s mierci, co stanowi 

61% – odsetek znacząco wyz szy niz  w wypadku grupy wierzących 

ankietowanych, przypominający wyniki najbardziej „radykalne”, po-

ro wnywalne ze zdaniem mieszkan co w wsi, oso b z wykształceniem 

53% 47% 

POPARCIE DLA KARY ŚMIERCI-  
WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE 

za przeciw
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podstawowym i licealnym. Przeciwniko w kary ostatecznej było tez  

odpowiednio mniej, zaledwie 13, co stanowi 39%.  

Wykres 21. Poparcie dla kary śmierci wśród osób wierzących 

 

Źródło: badania własne. 

Dodajmy, z e dwie osoby, kto re nie zadeklarowały swojego wyzna-

nia, ro wniez  poparły przywro cenie kary s mierci.  

W s wietle zaprezentowanych danych moz na uznac , co tez  nie 

powinno w zasadzie zaskakiwac , z e religijnos c  w istotnym stopniu 

przekłada się na stosunek do ludzkiego z ycia, a co za tym idzie takz e 

do kary s mierci. Zapewne osobną kwestią pozostanie, na ile ludzie 

wierzący stosują w praktyce zasady wyznawanej religii.  

  

52% 47% 

1% 

POPARCIE DLA KARY ŚMIERCI 
WŚRÓD OSÓB WIERZĄCYCH 

za przeciw nie wiem
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Wykres 22. Poparcie dla kary śmierci wśród osób niewierzących 

 

Źródło: badania własne. 

Podsumowując zaprezentowane wyniki badan , moz na stwierdzic , 

z e kara s mierci ciągle wywołuje kontrowersje, przynajmniej ws ro d 

badanej społecznos ci Włocławka i okolic. Waz nym czynnikiem 

ro z nicującym opinie badanych staja się takie zmienne, jak: wiek, reli-

gijnos c , wykształcenie, płec , czy miejsce zamieszkania. Przede wszyst-

kim nalez y podkres lic , z e kara s mierci ma najwięcej zwolenniko w 

ws ro d męz czyzn, zamieszkałych na wsi, posiadających wykształcenie 

podstawowe lub s rednie.  

Z drugiej strony statystyczny przeciwnik kary s mierci to kobieta, 

zamieszkująca w mies cie, posiadającą wyz sze wykształcenie, w wieku 

powyz ej 50 lat.  

Moz na tez  wyodrębnic  opinie grupy młodziez y szko ł s rednich 

i studento w. Wyraz nie potwierdzają one widoczną w Polsce tendencję 

do radykalizacji poglądo w tej grupy wiekowej na karę s mierci. 

Młodziez  – czego dowodzą chociaz by wyniki wyboro w i sondaz e po-

61% 

39% 
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parcia partii politycznych – w większej liczbie popiera idee prawicowe 

lub skrajnie prawicowe, co wyraz a się między innymi w poparciu dla 

surowych kar kryminalnych, w tym – dla kary gło wnej. 

Wyraz nie przeciwni karze s mierci okazują się z jednej strony ludzi 

głęboko wierzący, lub tez  – z drugiej strony – posiadający wyz sze 

wykształcenie, mający powyz ej 50 lat i mieszkający w s rodowisku 

miejskim.  

Mimo występującej zalez nos ci między religijnos cią a postawami 

wobec kary s mierci, przeprowadzone badania pokazały, z e ten czyn-

nik nie jest decydujący. Idąc dalej tym tropem warto więc zastanowic  

się nad charakterem zgłaszanej w badaniach religijnos ci mieszkan co w 

Włocławka i okolic. 

Ciekawym wątkiem badawczym okazuje się stosunek nie tylko do 

samej kary s mierci, ale takz e do form jej egzekucji. 2/3 badanych 

(67%) wybiera najbardziej humanitarną z nich, czyli zastrzyk z tru-

cizną. Pozwala to uznac , z e spora częs c  społecznos ci włocławskiej 

przejawia humanitaryzm w podejs ciu do wymierzania kary gło wnej. 

Dyskusyjną i zarazem interesującą kwestią okazał się stosunek do 

wieku odpowiedzialnos ci karnej – zdecydowana większos c  uwaz a, z e 

egzekucje powinny byc  przeprowadzane juz  na osiemnastolatkach, co 

pos rednio wskazuje na niski poziom zaufania do systemu resocjali-

zacji. Podkres lic  tez  warto, z e co dziesiąty badany twierdzi, z e karą 

s mierci nalez ałoby objąc  juz  trzynastolatko w. 

Wyniki przeprowadzonych i przedstawionych tutaj badan  zdają się 

dowodzic , z e kara s mierci ciągle jest tematem dyskusyjnym i dzielą-

cym Polako w. wskazuje to na ciągłą potrzebę prowadzenia monito-

ringu postaw w tym zakresie, jak tez  podejmowania stałej debaty 

publicznej mającej na celu poszerzenie wiedzy i s wiadomos ci karno-

prawnej obywateli. 
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