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Józef Bremer SJ

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że zostałem poproszony o napi‑
sanie słowa wstępnego do Księgi Jubileuszowej Dzieło chwali mistrza, 
dedykowanej prof. dr hab. Irenie Popiołek ‑Rodzińskiej z okazji 50‑le‑
cia pracy artystycznej i 50‑lecia pracy pedagogicznej. 
 Oddajemy w Państwa ręce księgę niezwykłą o niezwykłej osobie. 
Osobie, której charyzma przez lata przyciągała studentów na zajęcia 
a wiedza i doświadczenie towarzyszyły rozwojowi Akademii Ignatia‑
num w Krakowie od jej początków.
 Oficjalna współpraca Pani Profesor z  naszą Uczelnią rozpoczę‑
ła się w roku 1993, kiedy to jeszcze na umowę – zlecenie otwierała 
przed naszymi studentami piękno świata sztuki, czemu z      awsze to‑
warzyszyło wprowadzenie w świat nieprzemijających wartości este‑
tycznych i etycznych, które jak wiemy są ze sobą ściśle zjednoczone.
 To dzięki Jej inicjatywie wprowadziliśmy do programu studiów 
przedmioty poszerzające wiedzę studentów w dziedzinie szeroko po‑
jętej sztuki – edukacja plastyczna i muzyczna. Prowadzone przez Nią 
wykłady i  ćwiczenia m.in.: Plastyka w nauczaniu i wychowaniu, Wy‑
chowanie plastyczne, Proces twórczy źródłem wychowania przez sztukę, 
a także Seminaria przedmiotowe z zakresu edukacji przez sztukę groma‑
dziły studentów chłonnych zarówno wiedzy, jak i osobistego kontak‑
tu z mistrzem.
 Pani Profesor poświęciła ponad 20 lat swojej pracy akademickiej 
na rzecz Ignatianum. Była Kierownikiem Katedry Wychowania Arty‑
stycznego (potem Edukacji Artystycznej). Wypromowała ponad 70 
magistrów i była recenzentką blisko 100 prac dyplomowych.
 Zorganizowała liczne konferencje z zakresu edukacji artystycznej 
i  jej wpływu na wychowanie. Chętnie zapraszano Ją do komitetów 
naukowych wielu konferencji. Wielokrotnie była powoływana do re‑
cenzowania prac doktorskich oraz habilitacyjnych.
 To dzięki zaangażowaniu Pani Profesor Ireny Popiołek ‑Rodziń‑
skiej uruchomiono w  Ignatianum studia podyplomowe Edukacja 
artystyczna, cieszące się dużym zainteresowaniem i  kilkakrotnie 
wznawiane, dające uprawnienia do nauczania przedmiotu Sztuka 
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w szkołach podstawowych. Prowadziła także wykłady dla studentów 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które swoim żywym przekazem in‑
spirowały słuchaczy do odwiedzania wystaw, muzeów, do delekto‑
wania się sztuką.

Jest również autorką wielu artykułów naukowych i popularnonau‑
kowych, recenzji publikacji zarówno pracowników Ignatianum jak 
i osób z zewnątrz. Nie sposób wymienić tytułów Jej wszystkich pub‑
likacji, trzeba wspomnieć, że bardzo była związana z  Rocznikiem 
Wydziału Pedagogicznego, swojego macierzystego wydziału.
 Zaufanie, jakim Pani Profesor bywała obdarzana przez współpra‑
cowników, wyrażało się w tym, że była dwukrotnie wybierana do Se‑
natu Akademickiego jako przedstawiciel profesorów Wydziału Pe‑
dagogicznego, uczestniczyła także czynnie w  posiedzeniach Rady 
Wydziału Pedagogicznego i Rady Instytutu Nauk o Wychowaniu. Za‑
wsze sumienna i obowiązkowa wnosiła cenne merytoryczne uwagi 
na każdorazowych spotkaniach.
 Oprócz aktywności akademickiej i  Jej oddania się Uczelni, nie 
sposób nie zaznaczyć równolegle prowadzonej twórczości artystycz‑
nej Pani Profesor, której wystawy malarskie można było podziwiać 
zarówno w Krakowie, Łodzi, Nowym Targu jak i we Francji, Stanach 
Zjednoczonych, Szwecji czy Słowenii.
 Działalność Pani Profesor na naszej Uczelni nie ograniczała się do 
dydaktyki i zaangażowania w obowiązki administracyjne.
 Pani Profesor jest osobą niekonwencjonalną, która mało kiedy 
trzymała się sztywnych reguł czy zasad. Nigdy nie wykonywała i nie 
wykonuje swojej pracy „od ‑do”. Zawsze wychodziła i nadal wychodzi 
„poza”, czy to w życiu osobistym czy w pracy. Dla Pani Profesor nie‑
zmiennie najważniejszy był i  jest człowiek, student, współpracow‑
nik akademicki. Z Jej inicjatywy został przypomniany w specjalnym 
wydaniu książkowym dorobek wielkiego katechetyka ks. Jana Cha‑
rytańskiego. Była także inicjatorką zorganizowania jubileuszu dla 
Siostry dr hab. Margarity Sondej OSU – również wieloletniego pra‑
cownika Akademii Ignatianum w Krakowie.
 Niezwykłą hojność i bezinteresowność Pani Profesor dawało się 
zauważyć na każdym kroku. Wyrażając swą trwałą przyjaźń i utoż‑
samianie się z Ignatianum, podarowała wiele wybitnych swoich prac 
malarskich Uczelni, które obecnie zdobią wnętrza pokoi rektorskich, 
dziekańskich, dyrektorskich, redakcji Horyzontów Wychowania czy 
uczelnianej Biblioteki. 
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 Darami dla Uczelni były także namalowane bezinteresowne por‑
trety, m.in. Piotra Skargi SJ. Żywa kolorystyka tych prac, ich kompo‑
zycja kształtów, wskazują nie tylko na wielki kunszt artystyczny, ale 
zachęcają do refleksji nad tym co nieprzemijające i twórcze.

Zainicjowana przez Nią seria Galeria Horyzontów Wychowania była 
publikowana w  czasopiśmie Horyzonty Wychowania. Była to forma 
prezentowania prac zarówno młodych i dobrze zapowiadających się 
artystów malarzy, jak i już cenionych artystów.
 Pani Profesor nie są obce potrzeby osób biednych i opuszczonych. 
Zaangażowanie Pani Profesor w pomoc na ich rzecz wyraża się do 
chwili obecnej w uczestniczeniu w licznych akcjach charytatywnych, 
na które bezinteresownie przekazywała i przekazuje swoje dzieła.
 Nie sposób w kilku słowach oddać tak barwną i niezwykłą osobo‑
wość, jaką jest Pani Profesor Irena Popiołek ‑Rodzińska. Uważam, że 
dzięki tej Księdze, która zawiera refleksje, wspomnienia i artykuły 
Jej dedykowane, poznają Państwo bliżej osobę, której hasło „piękno 
tkwi w prostocie” przez lata towarzyszyło nam wszystkim w Uczelni 
a dla wielu stało się myślą przewodnią.
 Mimo, że Pani Profesor już nie pracuje w Ignatianum, to cieszy 
nas każda Jej wizyta w  murach naszej Alma Mater, gdyż zawsze 
spotkanie z Nią niesie ze sobą nowe inspiracje i nowe przemyślenia.
 Szanowna Pani Profesor, ad multos annos!

Ks. prof. Józef Bremer SJ
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie





Krzysztof Biel SJ

Bogactwo życia i dzieła

– Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
– Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszę‑
dzie – odrzekł Mistrz.
– Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
– Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie 
tego, czego nie widzisz w sobie. 

Anthony de Mello

 Szanowna Pani Profesor
 Irena Popiołek ‑Rodzińska,

Pierwszy raz mam zaszczyt napisać słowo do księgi jubileuszowej 
więc proszę mi wybaczyć te „myśli nieuczesane” i niezdarnie wyrażo‑
ne. Dzieło chwali mistrza powstaje z okazji 50‑lecia pracy artystycz‑
nej i zarazem pedagogicznej Pani Profesor. Ja nie mam jeszcze nawet 
50 lat życia i nie mam tak szerokiej perspektywy, ale po spotkaniach 
z Panią Profesor chciałbym wyrazić swoją wdzięczność za bogactwo 
Pani życia i dzieła. 
 Odwołując się do słów Anthony’ego de Mello z pewnością mogę 
powiedzieć, że widzę w Pani Profesor osobę szczęśliwą, która wszę‑
dzie potrafi dostrzec dobro i  piękno i  o  to dobro i  piękno zabiega 
przez całe życie. Piękno Pani życia przekłada się nie tylko na twór‑
czość artystyczną, na sztukę, którą Pani tworzy, ale również na prze‑
kazywanie go ludziom młodym w pracy pedagogicznej, w dydaktyce 
i  wychowaniu młodych pokoleń. Dobro natomiast wypływa z  Pani 
serca, z  bogactwa duchowego, rozwijanego i  pogłębionego choćby 
przez Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego Loyoli i uczestnictwo w ży‑
ciu duchowym naszej społeczności akademickiej. 
 Nie sposób nie wspomnieć również o szacunku Pani Profesor dla 
kultury słowa. W czasach biblijnych istniało przekonanie, że ludzie 
nikczemnego serca mogli wypowiadać jedynie słowa nikczemne, 
natomiast osoby o dobrym sercu wypowiadały słowa pełne dobra. 
Źli ludzie wywoływali swymi słowami złe czyny. Dobrzy ludzie mo‑
gli tylko zdziałać dobro, gdyż dobro było dyspozycją ich serca, któ‑
re rodzi słowa. Słowa zależą więc od mówiącego, od jego tożsamości 
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i charakteru. Słowo żyje w sercu, serce nadaje mu kształt. Słowa Pani 
Profesor, choć często wypowiadane w  sposób niekonwencjonalny 
i bezpośredni, przyczyniały się do zbudowania, były słowami wspar‑
cia, pocieszenia i dawały nadzieję. Słowa Pani Profesor zawsze wyra‑
żają prawdę i odsłaniają serce. 
 Dorobek naukowy trafia do annałów, dorobek artystyczny na wy‑
stawy i do muzeów, natomiast dobro i piękno osoby pozostaje w niej 
samej i odbija się w innych ludziach. Szanowna Pani Profesor, życzę, 
by w tej księdze jubileuszowej odnalazła Pani dowód, że Pani życie 
i twórczość nie pójdą w niepamięć. Obchodząc jubileusz, dajemy wy‑
raz radości, że oto w naszym życiu spełniło się coś głęboko sensow‑
nego: mieliśmy szczęście spotkania z osobą, o której śmiało można 
powiedzieć: Mistrz.

Dr Krzysztof Biel SJ
Dziekan Wydziału Pedagogicznego



Abp Stanisław Budzik

       List gratulacyjny

 Szanowna Pani Profesor,

„Piękno jest na to, aby zachwycało – do pracy – praca, by się zmar‑
twychwstało”. To zdanie Norwida przychodzi na myśl, kiedy usiłuje‑
my ogarnąć dorobek artystyczny i dydaktyczny Pani Profesor Ireny 
Popiołek na przestrzeni ponad pięćdziesięciu lat. Piękno to wartość 
fundamentalna, tworząca nierozerwalną całość z  dobrem i  praw‑
dą, a wszystkie trzy zakorzenione są w Bogu, który jest ich źródłem 
i gwarantem. W świecie niedostrzegającym piękna dobro traci swoją 
siłę przyciągania, słabną także argumenty na rzecz prawdy. 
 Dziękujemy więc Pani Profesor za pół wieku pracy artystycznej 
i  pedagogicznej, która jest przywracaniem piękna, jego – jak chce 
poeta – „zmartwychwstaniem”, w tylu miejscach i w tylu wymiarach, 
o czym szczegółowo opowiada niniejsza pamiątkowa Księga. Gratu‑
lujemy dzieła, które nie tylko samą Artystkę, ale także wszystkich 
nas – adresatów tworzonego przez Nią piękna – zbliża do prawdy, 
czyni wrażliwymi na dobro drugiego człowieka i na otaczający nas 
świat. 
 W imieniu biskupów polskich dziękuję za znak graficzny Syno‑
du Krakowskiego w 1978 r., za logotyp Pielgrzymki Jana Pawła II do 
Polski w 1997 r., za znak graficzny II Polskiego Synodu Plenarnego 
oraz znak graficzny Konferencji Episkopatu Polski, którego używali‑
śmy przez wiele lat, także podczas mojej posługi sekretarza general‑
nego KEP.
 Gratulując złotego Jubileuszu Pani Profesor trudno nie wspo‑
mnieć o Jej pracy naukowej i działalności pedagogicznej. Dziękujemy 
Pani Profesor za to, że od tylu lat z wielką pasją i profesjonalizmem 
dzieli się swoją wiedzą, ale przede wszystkim życiem duchownym 
i artystycznym, z najmłodszymi adeptami sztuki malarskiej.
 Gorąco życzę, aby praca artystyczna Pani Profesor, będąca dla nas 
źródłem radości i  inspiracji, przynosiła Szanownej Jubilatce pełną 
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satysfakcję i  spełnienie. Niech światło Bożej łaski towarzyszy Pani 
Profesor oraz Jej Rodzinie i rozprasza swoim pięknem ciemności na‑
szego świata.

   Z modlitwą i błogosławieństwem

+Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski



Jan Draus

Na jubileusz Pani Profesor 
Ireny Popiołek ‑Rodzińskiej

Świętowanie Jubileuszu 50‑lecia pracy artystycznej i  pedagogicz‑
nej Pani Profesor Ireny Popiołek ‑Rodzińskiej jest dla mnie zaszczy‑
tem. Nie tylko dlatego, że razem pracowaliśmy w  Wyższej Szkole 
Filozoficzno ‑Pedagogicznej „Ignatianum” w  Krakowie, dzisiejszej 
Akademii Ignatianum oraz w Uniwersytecie Rzeszowskim, ale tak‑
że dlatego, że zawsze podziwiałem Jej osiągnięcia artystyczne i pe‑
dagogiczne. W malarskiej i graficznej twórczości zawsze uzewnętrz‑
niała swoją wrażliwość na człowieka i  jego otoczenie, zaś w  pracy 
pedagogicznej wykazywała cierpliwość i pokorę a nade wszystko ta‑
lent i radość z przekazywanej wiedzy. Te cechy artystycznego i pe‑
dagogicznego charakteru wyniosła zapewne z kresowego polskiego 
wychowania.
 Profesor Irena Popiołek ‑Rodzińska swoje korzenie wywodzi 
z Kresów Wschodnich. Dzieciństwo Jej upłynęło w wielokulturowym 
Zdołbunowie, wówczas powiatowym miasteczku na Wołyniu. Jako 
dziecko przeżyła okupację sowiecką i niemiecką, ale nade wszystko 
była świadkiem ludobójstwa nacjonalistów ukraińskich na polskich 
rodzinach. Na szczęście miasteczko to, żyjące w nieustannym stra‑
chu i  do granic zapełnione Polakami  – uciekinierami z  pobliskich 
wiosek, ratującymi się przed ukraińską pożogą, oszczędzone zostało 
przez UPA. Ale dalsze egzystowanie w nim, szczególnie w pojałtań‑
skich granicach, kiedy znalazło się w sowieckim imperium, skąd eks‑
patriowano Polaków, było niemożliwe. Toteż w 1945 roku znalazła 
schronienie na Kielecczyźnie, gdzie dane jej było cieszyć się życiem, 
ukończyć szkoły, później studiować w Krakowie i  realizować swoje 
życiowe pasje. Na płaszczyźnie artystycznego malarskiego talentu 
„rywalizowała” ze swoim mężem Profesorem Stanisławem Rodziń‑
skim, Rektorem ASP w Krakowie, którego dane mi było ongiś poznać 
u wybitnego polskiego emigracyjnego artysty ‑malarza i pisarza Jó‑
zefa Czapskiego.
 Kiedy spotykam Profesor Irenę Popiołek ‑Rodzińską, jawi mi się 
obraz Jej kresowych przeżyć i doświadczeń dzieciństwa. Może stąd 
wypływa Jej radosna postawa wobec życia, pracowitość, religijność, 
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życzliwość i  otwartość na bliźniego. Nigdy nie zauważyłem w  Jej 
usposobieniu smutku czy przygnębienia. Tylko przenikającą radość! 
Czyżby to była naturalna cecha Kresowiaków? 
 Na Złoty Jubileusz pracy artystycznej i pedagogicznej, życzę Pani 
Profesor nie tylko zdrowia, którego nigdy zadość, ale także dalsze‑
go pomnażania swych życiowych talentów oraz zaszczepiania wśród 
swoich wychowanków i znajomych, kresowej, patriotycznej, optymi‑
stycznej i radosnej postawy wobec ludzkiego życia. Plurimos Annos!

Z wyrazami szacunku i poważania 
Prof. dr hab. Jan Draus



Część pierwsza

Mistrzyni – 
życie i dzieło





Tadeusz Boruta

Od feminizmu do duchowości ignacjańskiej

Jak każda wyrazista twórczość, malarstwo Ireny Popiołek ‑Rodziń‑
skiej poprzez lata wywoływało silne, a jednocześnie skrajne emocje. 
Jest to tym dziwniejsze, że nie epatuje ono zideologizowaną tema‑
tyką, agresywną formą, czy nachalnym ekshibicjonizmem. Jej sztu‑
kę cechuje wysoka kultura malarska, znakomity, swobodny warsztat 
i przebijający się z kompozycji imperatyw piękna, który realizowany 
jest zarówno w użytych formach jak i niemal muzycznej harmonicz‑
ności prac. A jednak, spotykałem osoby emocjonalnie negujące każ‑
de Jej dzieło, jak i te zafascynowane, które chcąc na co dzień obco‑
wać z twórczością Ireny Popiołek, nabywały Jej prace, tworząc duże, 
prywatne kolekcje. 
 Szerzej, z twórczością Ireny Popiołek ‑Rodzińskiej spotkałem się 
z  początkiem lat 80‑tych. Wtedy to, jako reprezentant samorządu 
studenckiego w składzie Rady Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie obserwowałem Jej przewód 
kwalifikacyjny I stopnia. Oczywiście, wcześniej znałem pojedyncze 
prace, gdyż Irena Popiołek była zawsze bardzo aktywna i  obecna 
w życiu artystycznym kraju, ale wówczas, po raz pierwszy, miałem 
możliwość poznać duży zestaw Jej obrazów i wysłuchać wypowiedzi. 
Pamiętam, że teoretyczna dysertacja, która wywołała żywą dysku‑
sję, poruszała problematykę sztuki kobiet. Tak deklaratywnie sfor‑
mułowany temat rozprawy wymagał niewątpliwie odwagi. W owych 
czasach feminizm nie był modny. W przeciwieństwie do olbrzymiego 
dzisiaj zainteresowania sztuką kobiet, wówczas, a zwłaszcza w kra‑
kowskim środowisku akademickim, artystka poruszająca ten temat 
łatwiej mogła wywołać seksistowskie przytyczki niż poważną reflek‑
sję.   Ówczesne obrazy Ireny Popiołek były pełnymi swobody kom‑
pozycjami malarskimi, w których głównym elementem narracyjnym 
była pojedyncza lub podwojona, filigranowa sylwetka obnażonej ko‑
biety. Akty te nie dominowały w kadrze, lecz wtapiały się w całość 
tła stanowiąc jego integralną część. Były one wkomponowane ni‑
czym kwiaty w bukiet, gdyż całość kadru tych prac tworzyła wraże‑
nie bukietowo ‑pejzażowych struktur iskrzących feerią barw i ledwie 
dookreślonych, rozlewających się form malarskich. 
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 Chociaż we wczesnych obrazach przeważał u Niej warsztat malar‑
stwa olejnego, to z czasem dominującą techniką plastyczną, w któ‑
rej wyrażała się Irena Popiołek, stała się akwarela. Opanowana przez 
Nią mistrzowsko, budowała wrażenie ulotności chwili i  przemija‑
nia, co stwarzało atmosferę psychicznego napięcia, introspekcji, 
zmienności. 
 Ten introspekcyjny charakter obrazów manifestuje się niemal we 
wszystkich pracach Ireny Popiołek. Może nawet jeszcze mocniej staje 
się obecny na kolejnych etapach artystycznej drogi, kiedy akcenty nar‑
racyjne zostały przeniesione z aktów na portret, a właściwie autopor‑
tret krakowskiej malarki. Blisko ćwierć wieku temu fenomen tej twór‑
czości trafnie ujął znakomity pisarz Jan Józef Szczepański: 

Stałym elementem każdego kolejnego obrazu jest twarz ludzka – twarz ko‑
bieca z  wyraźną sugestią autoportretu. Czasami eksponowana dobitnie, 
czasem lekko widoczna, stanowi niewątpliwie ważne, kluczowe przesła‑
nie. Jest to przesłanie niepokojące, niemal obsesyjne, przywodzące na myśl 
senną zjawę?. I chyba właśnie poetyka snu jest materią twórczości Ireny Po‑
piołek. Przy tej monotematyczności zadziwia różnorodność emocjonalne‑
go klimatu. Formy, dla których twarz jest punktem odniesienia, kojarzą się 
z jesiennymi liśćmi, z chmurami nadciągającej burzy, ze zjawiskami przyro‑
dy, będącymi projekcją uczuć i nastrojów wrażliwej, samotnej wobec świata 
ludzkiej istoty  1.

 Kilkanaście lat później J.J.  Szczepańskiemu wtóruje, swoją po‑
głębioną analizą, artysta i filozof Paweł Taranczewski, który mocniej 
zwraca uwagę na introspekcyjny charakter Jej malarstwa: 

Irena Popiołek maluje twarze, które – choć do malarki podobne – nie są au‑
toportretami, raczej odsłaniają jej świadomość siebie, Jej sposób doświad‑
czania i  przeżywania. Nie są bowiem na zewnątrz niej. Malując autopor‑
tret staje malarz przed lustrem i czyni się przedmiotem własnego widzenia. 
Tymczasem Irena Popiołek pozostaje wewnątrz swych myśli, ale otoczone 
bajeczną florą twarze w Jej obrazach nie świadczą o egocentryzmie a o nie‑
ustannej refleksji. Popiołek nie tyle kocha siebie, ile raczej bada stan swej du‑
szy, wydobywając jej zawartość tworzy malarski opis własnej świadomości: 
od smutku, poprzez niepokój do wzniosłej zadumy, czy wręcz kontemplacji  2. 

1  J.J. Szczepański (tekst ze stycznia 1991 r.), za: „Galeria „Dekady”: Irena Popiołek 
Wystawa retrospektywna malarstwa, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, czerwiec 
2001, „Dekada Literacka” 2001, nr 5/6 (175/176).

2  P.  Taranczewski, Myśli o  obrazach malarzy z  Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersyte‑
tu Rzeszowskiego, w  katalogu: 19 malarzy Instytutu Sztuk Pięknych UR, Galeria 
 Pryzmat, Kraków 2005.
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W  przytoczonych refleksjach autorzy zwracają uwagę zarówno na ma‑
nifestujące się w obrazach psychologiczne stany osoby, jak i integral‑
ność malowanej twarzy/podmiotu z otaczającym światem – malar‑
skim tłem konstruowanym ze swobodnych form, które w zależności 
od budowanego nastroju przybierają kształty parkowo ‑bukietowych 
girland lub zasłanego chmurami nieba. O ile we wcześniejszych pra‑
cach postać kobiety nie była dominującym elementem kompozy‑
cji to niewątpliwie w twórczości późniejszej, malowana twarz staje 
się zwornikiem obrazu. Zmienia się też chromatyka, która staje się 
współbrzmiąca z wyrażanym nastrojem. Bowiem poprzez kolor Ire‑
na Popiołek notuje czas, w którym żyje oraz towarzyszące Jej emocje. 
I tak, w okresie stanu wojennego Jej paleta staje się mroczna, wysza‑
rzałe, lub „przegniłe” barwy są jakby zbrudzone, przełamane w kie‑
runku tonów sinych, brunatnych, czy nawet czerni. Mimo, że ciągle 
wierna jest technice akwareli, to coraz częściej sięga po płótno i farbę 
olejną; zachowując przy tym efekt lekkości, laserunkowej przeźro‑
czystości i płynności charakterystycznej dla technik wodnych. 
 W kolejnych dekadach, mimo pozornej monotematyczności ob‑
serwujemy w twórczości Ireny Popiołek potęgowanie siły wyrazu; za‑
równo poprzez podejmowanie tematów wynikłych z  lektury Biblii, 
jak i  z  szukania odpowiednich środków formalno ‑warsztatowych. 
Poruszające są tu akwarele z  cyklu „Psalm Dawidowy”, w  których 
ledwie czytelne, jakby efemeryczne formy wydobywają się z wypłu‑
kanego tła, a także mocne, stojące niejako na przeciwnym technolo‑
gicznym biegunie, obrazy olejne, w których malatura staje się gęsta 
i ciężka zarówno w kolorze jak i grubości materii farby. To poszuki‑
wanie siły wyrazu, adekwatnego do stanu swych emocji, doprowa‑
dziło Irenę Popiołek do obrazów radykalnie różnych niż dotychczas 
pokazywała. Widziałem je w  2011 roku w  krakowskiej Galerii Do‑
minika Rostworowskiego. Nie tylko na mnie zrobiły one olbrzymie 
wrażenie. Budowane są z czerni i bieli. Przy czym czerń jest domi‑
nująca; konstruuje formy i wypełnia niemal w całości kadr płótna. 
W niektórych obrazach pojawia się kolor zielony, niebieski lub żółty 
wstawiany na zasadzie chromatycznego kontrapunktu. Zmieniła się 
także struktura obrazów, które na pierwszy rzut oka wydają się kom‑
pozycjami abstrakcyjnymi, a precyzyjniej należałoby powiedzieć, że 
posiadają tektonikę kubistyczną. Kadr płótna konstruowany jest 
z form geometrycznych, najczęściej trójkątów i rąbów. Pojawiają się 
także elementy kolażowe w postaci wklejonych czarnobiałych repro‑
dukcji obrazów i zdjęć znanych osób. Niewątpliwie na kształt tych 
obrazów ma wpływ duchowość ignacjańska, w której to ciemność ma 
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istotne znaczenie, jako sprzyjająca modlitewnej medytacji. Wszak 
św. Ignacy Loyola zalecał w  swoich Ćwiczeniach duchownych „po‑
zbawić się światła dziennego (...) zamykając okna i drzwi na ten czas, 
gdy będę w  pokoju”. Jego też postać i  piszącą rękę Irena Popiołek 
wkleiła w obraz pt. Manresa 1522, jednoznacznie nawiązując do hi‑
szpańskiej miejscowości, gdzie Loyola, mieszkając przez kilkanaście 
miesięcy w jaskini, modląc się i kontemplując, budował swą przemia‑
nę duchową. Ten powstały 2010 roku obraz jest kluczem do nowej, 
mrocznej ekspresji Ireny Popiołek. Artystka kontynuowała ten mo‑
tyw w kolejnej pracy pt. W Manresie, a kubistyczna struktura budo‑
wana czernią pojawia się także w takich obrazach, jak: Goa, Brewiarz, 
Rycerski Zakon Złotego Runa, Jutrznia, Psalm Dawidowy 71 i w wielu 
innych z tego okresu. 
 Można przypuszczać, że w  znacznym stopniu zainteresowanie 
duchowością ignacjańską u Ireny Popiołek wzięło się z długoletnie‑
go kontaktu z jezuicką Akademią Ignatianum w Krakowie, w której 
pracowała w latach 1993 ‑2015 na stanowisku profesora. Wprawdzie 
dydaktyce poświeciła nie mniej czasu niż twórczości, ucząc z  pa‑
sją i oddaniem także w krakowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej 
(1978 ‑1997) oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim (1997 ‑2005), ale 
przypuszczam, że praca na Uczelni, której fundamentem jest ducho‑
wość Ignacego Loyoli, mającej charakter formacyjny, nie może pozo‑
stać bez śladu. Dotychczas, mimo pozostawania w ciągłej bliskości 
z  Kościołem Irena Popiołek rzadko podejmowała tematykę religij‑
ną, nie znam też Jej żadnych realizacji do kultu. Pamiętając jednak 
Jej obrazy do Psalmów Dawidowych, malowanych w  różnych okre‑
sach, można przypuszczać, że bliska jest Jej postawa kontemplacyj‑
na, medytacyjna i modlitewna. Duchowość hiszpańskich mistyków: 
św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Ávili, św. Ignacego Loyoli, św. Fran‑
ciszka Ksawerego – nieraz w historii odcisnęła się w twórczości wielu 
artystów. Była ona ideową podstawą dla siedemnastowiecznego te‑
nebryzmu, w którym ciemność jest wartością pozytywną i istotnym 
środkiem wyrazu. W  najnowszych pracach duchowość ignacjańska 
inspiruje Irenę Popiołek ‑Rodzińską i prowadzi do nowego tenebry‑
zmu, budowanego przy pomocy surowej, mrocznej chromatyki i zge‑
ometryzowanych form; i tak jak ta dawna, jest on wyrazem poszuki‑
wania współczesnej formy malarskiej dla wyrażenia rzeczywistości 
Ducha.



Paweł Taranczewski

Twarze i oblicze 

Twarz i  związane intymnie z  osobą oblicze zajmowały myśl teolo‑
giczną i filozoficzną od wieków. Były też polem malarskich dociekań. 
 Irena Popiołek maluje t w a r z e, które – choć do malarki podob‑
ne  – nie są autoportretami, raczej odsłaniają Jej świadomość sie‑
bie, Jej sposób doświadczania i przeżywania. Nie są bowiem na ze‑
wnątrz Niej. Malując autoportret staje malarz przed lustrem i czyni 
się przedmiotem własnego widzenia.Tymczasem Irena Popiołek po‑
zostaje wewnątrz swych myśli, ale otoczone bajeczną florą twarze 
w Jej obrazach nie świadczą o egocentryzmie a raczej o nieustannej 
refleksji. Popiołek nie tyle kocha siebie, ile raczej bada stan swej du‑
szy, wydobywając jej zawartość tworzy malarski opis własnej świa‑
domości: od smutku, poprzez niepokój do wzniosłej zadumy czy 
wręcz kontemplacji. Każdą twarz otacza odrębna aura. Aura tłuma‑
czy twarz, twarz aurę. Żadna twarz nie wchodzi ze mną w dialog, nie 
obchodzi Jej, że na nią patrzę, bo w twarzy malarka doświadcza i ro‑
zumie samą siebie. 
 Twarze z akwarel Popiołek nie są nachalne, nie ma w nich psy‑
chicznej ekshibicji ani agresji. Jedne toną w  marzeniach, w  snach 
śniących o snach, płynących przez duszę artystki, inne obrazują Jej 
wewnętrzne życie. Bądź zmierzają donikąd, bądź skupione są na 
czymś im tylko znanym.
 Irena Popiołek operuje paletą różnorodną dobierając harmonie 
pokrewnych na różne sposoby tonów tak, aby jak najtrafniej unaocz‑
nić klimat całości. Rysunek głów jest delikatny, nie chodzi w nim od‑
osłowność przedstawienia a o emocje.
 Myślę, że wszechobecna twarz malarki kryje Jej o b l i c z e, które 
z centrum wewnętrznej twierdzy bada inne tej twierdzy mieszkania, 
ale nie tylko! Bowiem klimaty malowanych twarzy odsłaniają artyst‑
ce świat, barwią kontakty z innymi ludźmi, łączą malarkę z Jej nie 
obecnym w obrazach ciałem i tym co głęboko duchowe. 





Marian Śnieżyński 

Szkic do portretu Jubilatki rysowany słowem

Jeżeli dla czegoś warto żyć, to dla oglądania piękna.

Platon

Polska potrzebuje dziś jak nigdy dotąd ludzi mądrych, odpowiedzial‑
nych, wrażliwych, odważnych i uczciwych. Na szczęście tacy ludzie 
są wśród nas. Dzielą się oni z nami swoją głęboką wiedzą, swoją do‑
brocią i  szlachetnością. Stwórca wyznaczył im rolę przewodników 
i strażników nauki w naszej ziemskiej wędrówce. 
 Do grona owych przewodników należy zaliczyć w pierwszym rzę‑
dzie naszą Czcigodną Jubilatkę, Panią Profesor Popiołek‑Rodzińską. 
 Przewodnicy ci są jak ów chłopiec z powieści Salingera pt. Buszu‑
jący w zbożu, który na pytanie – kim chciałby być w dorosłym życiu – 
odpowiedział, że chciałby obserwować dzieci bawiące się na łące 
pełnej kwiatów i czuwać nad nimi, by nie wpadły w przepaść przyle‑
gającą do tej łąki.
 Czcigodna Jubilatka niech mi pozwoli, że właśnie do niej odnio‑
sę to porównanie. To przecież Pani Profesor mądre teksty naukowe, 
a nade wszystko Jej bogata twórczość plastyczna przepełniona me‑
tafizycznymi skojarzeniami i pełnią symbolicznych odniesień – sta‑
nowią taką strażniczą służbę. W  swoim ostatnio opublikowanym 
artykule  1 Pani Profesor pisze o posłannictwie sztuki, która „zabie‑
ra” nas w rejony odległe od smutnej czasem i nudnej rzeczywisto‑
ści; uskrzydla uspokaja, choć czasem też irytuje i smuci, ale jest te‑
rapią najbardziej ze wszystkich skuteczną. To rodzaj kontemplacji 
zbliżonej do przeżywania kontaktu z transcendencją. Mogę powie‑
dzieć z całą odpowiedzialnością, iż twórczość drogiej Jubilatki pełni 
właśnie taką terapeutyczną i refleksyjną misję. Tak jak z Panią Pro‑
fesor można swobodnie rozmawiać, dzielić się z  Nią swoimi prob‑
lemami, zmartwieniami i  radościami, tak samo można rozmawiać 
z Jej obrazami, które przemawiają swoją głębią, swoją kolorystyką, 

1  I. Popiołek, Dobro – Prawda – Piękno w sztuce naszego czasu, „Studia Paedagogica 
Igna tiana” 2014, s. 127.



Marian Śnieżyński 28

niewypowiedzianym do końca przesłaniem. To przesłanie odczytuje 
każdy na swój sposób.
 Pani Profesor ma w  sobie coś, co już od pierwszego kontaktu 
z Nią łamie bariery dystansu, odsuwa na daleki plan sztampę, sche‑
matyczną sztywność oraz barierę profesorską. Ciepły, niewymuszo‑
ny naturalny uśmiech, pogodne spojrzenie, otwartość i serdeczność 
wobec drugiej osoby, to jakby Jej przyrodzone cechy osobowościo‑
we. Cechy te są wzbogacone skromnością i bezpośredniością, a przy 
tym taktem, kulturą, szacunkiem dla inaczej myślących, tolerancją, 
otwartością i nieustannie eksponowaną życzliwością. 
 Głębokie zakorzenienie w  humanistycznych wartościach, opty‑
mizm życiowy, umiejętność cieszenia się ze spraw drobnych i ciepło 
emocjonalne to kolejne dostrzeżone przeze mnie cechy Pani Profesor. 
 Warto zwrócić jeszcze uwagę na naukową odwagę w podejmowaniu 
niekonwencjonalnych problemów, w  przecieraniu trudnych nowych 
ścieżek edukacyjnych opartych na popularyzacji sztuki, na zachęcaniu 
młodych ludzi do kontaktu ze sztuką, do zbliżania się do niej przez au‑
torskie próby malarskie. Wyjątkowa pracowitość i solidność naukowa 
zaowocowała bogatym dorobkiem naukowym i artystycznym. 
 Wymienione właściwości charakteru i te, o których jeszcze chcę na‑
pisać, stanowią dobry fundament powstawania relacji interpersonal‑
nych i dialogu w otoczeniu Jubilatki w bezpośrednim z Nią kontakcie. 
 Bolączką naszych czasów jest zatrważająco szybko dokonują‑
cy się proces zaniku relacji, i  to zarówno w  rodzinie, jak i  w  szko‑
le, w miejscu pracy, także na uczelniach. Człowiek staje się anoni‑
mowym trybikiem w molochu administracyjnej machiny. Masowość 
kształcenia, testowe egzaminy, rekrutacja na odległość, pogoń za 
wieloetatowością, nieustanny pośpiech  – to wszystko niszczy wię‑
zi emocjonalne, bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem, wza‑
jemne, empatyczne przenikanie, wzajemne zaufanie. 
 A przecież nasza egzystencja opiera się właśnie na relacjach. Są 
one warunkiem rozwoju człowieka jako Osoby, są niezbędne w pro‑
cesie socjalizacji. Jakość relacji człowieka z  otoczeniem determi‑
nuje jego sposób bycia, myślenia, odczuwania, postrzegania siebie 
i innych. Jakość relacji determinuje jakość danej grupy i jej funkcjo‑
nalność. Ta sama zależność odnosi się do instytucji, szczególnie tych, 
w których relacje są niejako narzędziem pracy. Uczelnie wyższe nale‑
żą do takiego właśnie rodzaju instytucji. Związek pomiędzy wzajem‑
nymi relacjami nauczycieli akademickich, ich relacjami ze studenta‑
mi, a efektywnością działań na płaszczyźnie naukowo‑dydaktycznej 
jest niezaprzeczalny.
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 Czcigodna Jubilatka ma niewątpliwy wpływ i udział w budowaniu 
i rozwijaniu właśnie takich relacji, które zespalają i łączą ludzi, które 
pomimo nieraz wielorakich przeciwności potrafią zawsze przezwy‑
ciężyć ludzkie przywary i słabości. 
 By tak się działo potrzebny jest lider, potrzebna jest silna osobo‑
wość, która buduje i rozwija relacje z innymi na fundamencie miło‑
ści i podmiotowości. Dopiero te czynniki prowadzą do wzajemnego 
spotkania JA i TY. 
 Pedagogiczna miłość do człowieka przejawia się u  naszej czci‑
godnej Pani Profesor Ireny tym, że każdego z nas traktuje jako oso‑
bę drogocenną, pełną wartości indywidualnych. Pragnie nas okryć 
płaszczem dobroci, życzliwości, serdeczności, ale kiedy trzeba to sta‑
nowczości, konsekwencji i odpowiedzialności. 
 Pedagogiczna miłość naszej Jubilatki opiera się także na głębo‑
kim szacunku do człowieka, poszanowaniu prawdy i  partnerskiej 
współpracy, nie przemilczając przy tym żadnej prawdy czy ułomno‑
ści, a jeśli jest to konieczne – piętnując zło, zawiść i intrygi. Pani Pro‑
fesor ma wyjątkowy dar nienarzucania swojej woli, tak aby w dyskur‑
sie pedagogicznym opartym na takcie i kulturze, na merytorycznych 
przesłankach, wspólnie dochodzić do prawdy, pamiętając przy tym 
o kompromisie dialogujących z sobą stron. 
 Zapytajmy, dlaczego tak istotnymi i tak ważnymi filarami w bu‑
dowaniu relacji są miłość i podmiotowość? Otóż prof. zw. dr hab. Ire‑
na Popiołek‑Rodzińska w moim przekonaniu przyjęła bardzo trud‑
ne, ale i wzniosłe założenie, które brzmi: „Człowiek spotyka drugiego 
człowieka i nawiązuje z nim dialog, po to, by móc lepiej zrozumieć 
siebie i drugą osobę”. Przyjmując to założenie, nasza szanowna Ju‑
bilatka wie, że człowieka można zrozumieć jedynie w świetle relacji 
JA – TY, a kluczem do zrozumienia tej relacji i wspólnoty jest zro‑
zumienie najpierw osoby. Osoba bowiem jest bytem bardziej fun‑
damentalnym od relacji międzyosobowych i wspólnotowych. Spot‑
kanie, będące relacją pomiędzy JA i TY, pozwala bardziej stawać się 
człowiekiem jako dar dla drugich. Dar z samego siebie.
 Aby do takiego spotkania doszło, niezbędna staje się zdolność wczu‑
wania się w drugiego człowieka (empatia). Przyznając się z dumą do 
wieloletniej znajomości z Panią Profesor sądzę, że Ona ową empatię 
posiadła i  także cecha ta charakteryzuje naszą Jubilatkę. Zdolność 
wczuwania się w to, co dla danej osoby jest szczególnie istotne, co spra‑
wia jej radość, co cementuje przyjaźń, co ją wzmacnia psychicznie, co 
dodaje otuchy, co mobilizuje do pracy intelektualnej, jest bardzo ważna 
dla każdego z nas, i to niezależnie od wieku i pełnionych funkcji. 
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 Empatia umożliwia nam pokonanie głównych przeszkód w rela‑
cjach interpersonalnych, a przeszkody te wynikają przede wszystkim 
z odmiennych spojrzeń i przeżyć różnych osób, z ich subiektywizmu 
w postrzeganiu rzeczywistości. 
 Budowanie i  realizowanie w  praktyce relacji interpersonalnych 
będących fundamentem dialogu jest szczególnie trudnym zadaniem, 
wymaga bowiem bezinteresownej cierpliwości, przezwyciężania mi‑
łości własnej, zaufania do drugiego człowieka, a także systematycz‑
nego korygowania własnej postawy. Ale ten trud warto było podjąć, 
gdyż osiągnięcie w tym wymiarze sukcesu – a taki sukces osiągnę‑
ła nasza Jubilatka jest najlepszym sposobem na pełne, prawdziwie 
ludzkie, personalne spotkanie człowieka z człowiekiem. 
 Pomocna w urzeczywistnianiu autentycznych relacji interperso‑
nalnych przez Panią Profesor jest Jej niezależność i krytycyzm my‑
ślenia, u podstaw których leżą takie umiejętności i dyspozycje inte‑
lektualne, jak obiektywizm, otwartość i giętkość myślenia, uczciwość 
intelektualna, upór w dążeniu do celu oraz szacunek dla opinii i po‑
glądów innych osób. 
 Podziwiając pogodę ducha naszej czcigodnej Jubilatki, otwar‑
tość na drugiego człowieka oraz autentyczną troskę w odkrywaniu 
piękna dobrze rozumianego życia chrześcijańskiego – życzę dobrego 
zdrowia, wiele łask Bożych i sił do dalszej pracy artystycznej.
 I już na samo zakończenie. Kraków to miasto o szczególnej histo‑
rii, wyjątkowym pięknie i klimacie. Ten klimat tworzyła m.in. Piwni‑
ca pod Baranami z Piotrem Skrzyneckim. To właśnie tu spopularyzo‑
wano anonimowy tekst znaleziony w kościele św. Pawła w Baltimore 
pochodzący z 1693 roku, słynne już dziś Desiderata. Fragment tego 
tekstu pragnę naszej drogiej Jubilatce dedykować:

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu
Pamiętaj, że pokój może być w ciszy.
Nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych relacjach z innymi.
Prawdę swoją głoś spokojnie i jasno
Słuchaj też tego co mówią inni.
Przyjmij pogodnie co lata niosą –
Bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości.
Obok zdrowej dyscypliny – bądź łagodną dla siebie.
Tak więc pozostaj w pokoju z Bogiem.
Bądź uważna i staraj się być szczęśliwą.

Ad multos annos!



Wit Pasierbek SJ

Mistrzyni pędzla, słowa 
i Galerii „Horyzontów Wychowania”

„Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, 
że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot nie‑
bieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad 
dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy” (Ps 8, 5 ‑7). 
W tej jakże pięknej modlitwie psalmista zachwyca się nad wielkoś‑
cią i  wspaniałością Boga, Stwórcy, Źródła wszystkiego. Jednocześ‑
nie podkreśla godność człowieka w całym dziele Bożego stworzenia 
i jego miejsce we wszechświecie, które jest najbardziej uprzywilejo‑
wanym ze wszystkich istot.
 Zasadniczym i  przewodnim tematem opowiadania z  Księgi Ro‑
dzaju jest stworzenie człowieka „na obraz Boży, podobnego do Boga” 
(Rdz 1, 26) i to, że całe stworzenie Boże oddane zostaje w ręce czło‑
wieka: „Bóg błogosławił ludziom mówiąc do nich: Bądźcie płodni 
i  rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie pod‑
daną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem po‑
wietrznym i  nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi” 
(Rdz 1,  28). Tym stwierdzeniem Bóg nakłada na człowieka obo‑
wiązek uprawiania ziemi i dominację nad wszystkimi zwierzętami; 
stąd człowiek troszcząc się o nie, staje się współodpowiedzialny za 
całe dzieło stworzenia. Bóg włożył w nasze ręce i umysły to, co sam 
stworzył. To zadanie nie oznacza, jakoby człowiek mógł niewłaści‑
wie wyzyskiwać i niszczyć bazę ludzkiego życia, ale korzystać z niej 
o tyle, o ile pomaga mu w głównym celu życiu, którym jest wieczna 
szczęśliwość.
 Opis stworzenia człowieka „na obraz Boży” ściśle wiąże się, z Bo‑
żym mandatem, by człowiek panował nad stworzeniami i  jedno‑
cześnie podkreśla, że zajmuje on pierwsze i naczelne miejsce wśród 
wszystkich stworzeń, ale tylko stworzeń. Człowiek dominując nad 
stworzeniami (w sensie troski o to, co konieczne do życia) i uczestni‑
cząc w ten sposób w dziele stworzenia, poprzez płodność – rozmna‑
żanie się (cf. Rdz 5, 3), urzeczywistnia swoje przeznaczenie do bycia 
„na obraz Boży”. „Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz 
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27). W tym 
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stwierdzeniu ukryty jest prawdziwy sens stworzenia człowieka i jego 
powołania: człowiek powołany jest do życia we wspólnocie z Bogiem 
i drugim człowiekiem, czyli w osobowości i społeczności ludzkiej. Lite‑
ratura mądrościowa Biblii dostrzega w stworzeniu człowieka „na obraz 
Boży” przeznaczenie człowieka do nieśmiertelności (cf. Mdr 2, 23: „dla 
nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej 
własnej wieczności (albo natury)”. U św. Pawła ten passus tłumaczy 
się w sensie chrystologicznym: Jezus Chrystus jest obrazem Boga nie‑
widzialnego, dlatego wszyscy wybrani mają być przeobrażeni na obraz 
i podobieństwo Jezusa Chrystusa („A jak nosiliśmy obraz ziemskiego 
człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego” 1 Kor 
15, 49; „Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przezna‑
czył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierwo‑
rodnym między wielu braćmi” Rz 8, 29). Być stworzonym na „obraz 
Boży” znaczy przede wszystkim być stworzonym do życia we wspólno‑
cie z Bogiem. Co istotne, pomimo swojej ułomności człowiek nie traci 
tej godności życia w jedności z Bogiem. I dalej: ten charakter bycia „na 
obraz Boży” jest zasadą, która reguluje relacje pomiędzy ludźmi. Tak 
więc człowiek pozostaje powołany do wspólnoty z Bogiem i do wspól‑
noty z innymi ludźmi i stworzeniami. 
 Według biblijnych świadectw człowiek, jedno z niezliczonych Bo‑
żych stworzeń, jest w całości włączony w rzeczywistość stworzenia, 
ale w tej rzeczywistości ma swoje szczególne miejsce i odpowiedzial‑
ność. Opowiadanie kapłańskie o historii stworzenia wyraża wielką 
godność człowieka, kiedy mówi o  jego stworzeniu „na obraz”, „po‑
dobnego” do Boga, kiedy mówi o  kimś, kto jest podobny do Boga 
(cf. Rdz 1, 26 n.). Interpretacje doktryny biblijnej „obrazu” podkre‑
ślają raz jeden, raz drugi aspekt i nie są w efekcie możliwe do dania 
jednej, kompleksowej odpowiedzi, co to oznacza.
 Bezpośredni kontekst biblijny definicji człowieka jako obrazu 
Boga, zdaje się pojmować człowieka substancjalnie, jako byt zdol‑
ny do prowadzenia egzystencji relacyjnej. Jego dialogiczna zdolność, 
jego przeznaczenie do życia we wspólnocie i w jedności zdaje się być 
mocno zakorzeniona w jego świadomości i kontrolowana przez nie‑
go w sposób wolny i odpowiedzialny. 
 Taka interpretacja może odwoływać się do objawienia biblijnego 
jako relacji chcianej przez Boga i jednocześnie będącej fundamental‑
ną dla ludzkiej relacji z Nim. Tymczasem relacja człowieka do świata, 
jego pozycja jako stworzenia do wszystkich stworzeń (nieludzkich), 
zostaje wyrażona w zadaniu otrzymanym od Boga, by nad nimi pa‑
nować czyli zadomowić się z nimi (Rdz 1, 26). Natomiast jego relacja 
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do innych stworzeń ludzkich, jako kobiet i  mężczyzn, jako bytów 
cielesno ‑duchowych wyrażona jest w  słowach: „Stworzył więc Bóg 
człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył męż‑
czyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27).
 Na pierwszy „rzut oka” rozróżnienie egzystencji relacyjnej czło‑
wieka w jego relacjach pojedynczych do: Boga, świata, drugiego czło‑
wieka i siebie samego – wydaje się być uzasadnione, jednakże przy‑
glądając się pojedynczej relacji dochodzimy, że każda z nich pociąga 
za sobą pozostałe. Tak więc nie można, wynika z tego, mieć właściwej 
relacji do Boga, nie mając jednocześnie właściwej relacji do drugie‑
go człowieka, do świata i siebie samego. I tak samo nie można mieć 
właściwej relacji do drugiego człowieka, bez właściwego odnoszenia 
tego do Boga, do świata i do siebie samego. Wydaje się więc uzasad‑
nionym twierdzić, że kultura człowieka czyli właściwe „uprawianie 
siebie”, jak również wychowywanie człowieka, właściwy jego wzrost 
duchowo ‑psychiczno ‑fizyczny nie może dokonywać się w oderwaniu 
od tych czterech zasadniczych wymiarów relacji: Bóg, drugi, otacza‑
jący świat i ja sam  1.
 Każdy człowiek, z racji Bożego podobieństwa, które w sobie nosi, 
zasługuje na najwyższy szacunek, a jego godność zawiera się w su‑
mieniu, miejscu, w którym sam na sam spotyka się ze Stwórcą. Każ‑
dy też człowiek winien pokornie kontynuować to dzieło wykorzystu‑
jąc to wszystko, w co uposażył go Bóg. A te dary są liczne i wspaniałe: 
rozum, wolność, piękno, miłość, dobroć, otwartość na drugiego, etc. 
W  jaki sposób człowiek je wykorzysta, by upiększać dzieło Bożego 
stworzenia, zależy już od niego, jednakże pewnym jest, iż od niego 
zależy, jak będzie wyglądał ten świat i na ile będzie on Boży.

Dlaczego ten antropologiczno ‑biblijny wstęp, skoro ma to być tekst 
laudacji dla naszej Wspaniałej Jubilatki?
 Postaram się na to odpowiedzieć w trzech punktach, zaznaczając 
te obszary, które najpiękniej cechują naszą Panią Profesor, i które dla 
mnie wydają się najistotniejsze. Chcę przy tym zaznaczyć, że znam 
Panią Profesor Irenę Popiołek  – Rodzińską od 1995, kiedy rozpo‑
czynałem pracę w Akademii Ignatianum w Krakowie a Ona już tam 
pracowała.

1  W.  Pasierbek, Odzyskanie człowieka w  Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego 
w Kościele, w: Docere et educare, Wyższa Szkoła Filozoficzno ‑Pedagogiczna Ignatia‑
num, Kraków 2008, s. 393 ‑402.
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Mistrzyni pędzla

Pani Profesor Irena Popiołek ‑Rodzińska jest najpierw wspaniałą Ar‑
tystką – Malarką. Jej dzieła to przede wszystkim różne postacie w or‑
namencie bogactwa żywych kolorów, które wyrażają ekspresje i zmu‑
szają do refleksji. I może pokusiłbym się o kilka następnych refleksji 
na temat twórczości Jubilatki, ale ponieważ nie jestem w tym wpraw‑
ny, a do tego pamiętam miły dialog z mężem Pani Profesor Ireny, Sta‑
nisławem Rodzińskim, onegdaj rektorem krakowskiej ASP i  wybit‑
nym artystą – malarzem, rozsądek nakazuje się powstrzymać. Kiedy 
rozpoczynaliśmy cykl prezentacji artystów w  Galerii „Horyzontów 
Wychowania” (o czym nieco dalej), zapytałem Pana Profesora, czy nie 
można byłoby do każdego prezentowanego obrazu dołączyć kilka słów 
komentarza, bo zdarza się, dla ludzi „nieobeznanych” ze sztuką, że 
czasami nie wiadomo, z której strony na to dzieło sztuki patrzeć. Pan 
Profesor życzliwie ukrył zdumienie i  spokojnie odpowiedział: „pod 
żadnym pozorem, bowiem katharsis sztuki polega właśnie na tym, że 
każdy musi sam starać się odczytywać to, co artysta chciał przekazać”. 
Wtedy też zrozumiałem doniosły, estetyczny i edukacyjny charakter 
sztuki. I w ten też sposób upajam się twórczością Pani Profesor.

Mistrzyni słowa

Nawet jeżeli artysta – malarz nie powinien zbyt wiele mówić, bo ob‑
cuje z naturą i Transcendencją, a to obcowanie to ciągła kontempla‑
cja cudu Bożego stworzenia i milczenie jest chyba najlepszą formą 
komunikacji, nasza Jubilatka posiada rzadko spotykany dar bardzo 
intrygującej, ujmującej i  olśniewającej wielomówności. Nie dziwi 
więc fakt, że oprócz malowania, tworzenia podejmowała się także 
zajęć dydaktycznych ze studentami ucząc ich wrażliwości na sztu‑
kę. Słowem i  dystyngowaniem dociera do każdego serca i  umysłu, 
nie zważając na ewentualne przeszkody. Przez 4 lata miałem okazję 
„przekomarzać” się czasami z  naszą Jubilatką na Radach Wydzia‑
łu czy Senacie, zawsze to jednak było eleganckie, doniosłe i  jedno‑
cześnie dowcipne. Pani Profesor ujmuje słuchaczy bezpośrednioś‑
cią, błyskotliwością i  trafnością dywagacji. To wszystko podszyte 
jest subtelnością, artyzmem i szlachetnymi manierami. Wiele może 
się nauczyć dzisiejsza młodzież, dorośli także, od Pani Profesor, nie 
tylko na zajęciach ze sztuki, malarstwa czy savoir ‑vivre, ale nade 
wszystko z obserwacji Jej bycia człowiekiem.
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Mistrzyni Galerii „Horyzontów Wychowania”

Czasopismo „Horyzonty Wychowania”, któremu przewodzę od sa‑
mego początku (2002), jako cel programowy stawia refleksję nad 
człowiekiem i  ukazywanie nowych horyzontów na życie w  świetle 
wiary, nowych wyzwań wychowawczych i  szukania prawdy o  czło‑
wieku. Niepomierne miejsce w  tej kwerendzie naukowej zajmuje 
świat sztuki i kultury.
 W roku 2004 nasza Jubilatka zaproponowała dodatkowy dział 
w czasopiśmie, a mianowicie Galerię „Horyzontów Wychowania”, za 
którą do dzisiaj jest odpowiedzialna z wielkim sukcesem. Do tej pory 
„wypromowała” 21 wybitnych artystów, przedstawiając każdego po‑
przez krótką biografię oraz fotokopie ich dzieł. Słów jest skąpo, ale 
treści przemawiających wiele. Współpraca układa się doskonale i jest 
jedyną Osobą, która z wyprzedzeniem przynosi materiały gotowe do 
publikacji. Wprawdzie czasami „pieszczotliwie” wyrażała żal do redak‑
tora naczelnego, że w Edytorialu do każdego numeru nie omawiał Ga‑
lerii, ale już sprawa została wyjaśniona i przyjęta przez obie strony.
 Otrzymujemy wiele głosów, które chwalą i gratulują takiego po‑
mysłu – po prostu wychowywania, uwrażliwiania przez sztukę.
 W pierwszym numerze prezentującym Galerię [Horyzonty Wy‑
chowania 3/2004 (6)] napisała: „Galeria «Horyzontów Wychowania» 
ma być w swym założeniu dopełnieniem wielostronnego działania 
Redakcji, ma być – poprzez prezentację twórczości artystów – for‑
mą inspiracji, dyskusji, a nawet zwyczajnego zainteresowania sztuką 
czytelników pisma. Tak jak nie ma możliwości wychowania współ‑
czesnego człowieka bez udziału sztuki, bez refleksji o  twórczości 
i o pięknie – tak trudno wyobrazić sobie nieobecność sztuki na ła‑
mach wartościowego periodyku poświęconego problemom wycho‑
wania. Bardzo dziękuję Redaktorowi Naczelnemu o. Witowi Pasierb‑
kowi SJ, że podjął decyzję umożliwiającą powstanie tej szczególnej 
galerii sztuki współczesnej powstałej z  myślą o  pełni kształcenia 
i wychowania. Mamy nadzieję, że czytelnicy „Horyzontów” staną się 
również wiernymi czytelnikami i „widzami” tej Galerii”  2.

2  I.  Popiołek, Galeria „Horyzontów Wychowania”, „Horyzonty Wychowania” 2004, 
nr 3(6).
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Szanowna Pani Profesor, Jubilatko,

tą drogą pragnę wyrazić szczególne podziękowania za doskonały po‑
mysł i „uderzenie” w serce i wrażliwość najpierw redaktora naczelne‑
go i Redakcji, a później wszystkich czytelników. Obraz odnosi czło‑
wieka do innej, pięknej, głębszej rzeczywistości, otwiera przed nim 
nowy, inny świat. Chwała tym wszystkim, którzy do tego świata nas 
wprowadzają.
 Dziękujemy bardzo, że odkrywasz przed nami nowe horyzonty 
życia i w ten sposób ubogacasz „Horyzonty”!
 Życzymy Ci, byś jeszcze wiele, wiele lat z nami współpracowała! 
Ad multos annos! Szczęść Boże!



Wszystko zaczęło się od Stalina…

Z prof. dr hab. Ireną Popiołek ‑Rodzińską 
rozmawia Krystyna Zabawa

Krystyna Zabawa: Zacznijmy od początku: pamiętasz, kiedy pierw‑
szy raz pomyślałaś, żeby zostać artystką malarką?
Irena Popiołek: To jest niesamowite. Można powiedzieć: cudow‑
na opowieść. Do czwartej klasy szkoły podstawowej w ogóle nie ma‑
lowałam, nie rysowałam. Kiedy na lekcjach religii trzeba było (po‑
dobnie niestety jak i  obecnie) wypełniać kolorem zarys postaci, ja 
wszystko dawałam mojej przyjaciółce i  prosiłam, żeby to za mnie 
zrobiła, bo ja nie umiem. Zdarzyło się kiedyś tak, że podczas wa‑
kacji przyszłam do niej z wizytą. Brat koleżanki (był od nas starszy 
o sześć lat, został później lekarzem) zajmował się wtedy namiętnie 
kopiowaniem z kartek różnych widoczków. Ja byłam tym zachwyco‑
na i wszyscy inni też. Właściwie to był taki nadworny malarz. On się 
nudził w czasie tych wakacji i mówi do mnie: „Chodź, zrobimy kon‑
kurs, kto lepiej narysuje głowę Stalina” (to był początek lat 50‑tych 
XX wieku) Ja mówię: „Jurek, przecież ty wiesz, że nie umiem ryso‑
wać. Wszystko przekazuję twojej siostrze”. Ale on na to: „Co ci zale‑
ży? Zróbmy konkurs”. I tak długo mnie namawiał i przekonywał, że 
w końcu dla świętego spokoju wzięłam ołówek i zaczęliśmy rysować. 
Ku mojemu ogromnemu zdumieniu, które trwa do dzisiaj, on jako 
autorytet ówczesny i wszyscy powiedzieli, że moja głowa Stalina jest 
trafniejsza od jego! I od tego czasu wszystko się zaczęło. Żałuję, że 
nie mam tego rysuneczka.
KZ: I wtedy poczułaś, że chcesz to robić?
IP: Tak. To mnie tak bardzo ucieszyło, że już z  tym ołówkiem się 
w ogóle nie rozstawałam.
KZ: Czyli zaczęłaś od rysunku?
IP: Tak, od rysunku. Różne to były rzeczy, z wyobraźni. Ale zawsze 
rysowałam głowy dziewczęce. To była dla mnie ogromna radość. 
Niewiarygodna. I tak sobie rysowałam, rysowałam, rysowałam, po‑
tem na Akademii zaczęłam malować.
KZ: A  jak przebiegała Twoja dalsza edukacja, przed Akademią? 
Czwarta klasa była tym momentem przełomowym, a co później?
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IP: Mieszkałam wówczas w Kielcach. Jestem repatriantką zza Buga, 
z Wołynia. W 1945 roku zostaliśmy repatriowani, to znaczy Mama 
i moje rodzeństwo, bo Ojciec zginął w 1941 w Równem. Nie ma co 
się w to zagłębiać, bo to były straszne czasy. Bieda w każdej postaci 
nie jest mi obca. Pamiętam taką wigilię, kiedy nie było nic w domu 
do jedzenia, kompletnie nic. Ja miałam dwóch braci i siostrę. Mama 
mówi do braci: „Idźcie po choinkę do lasu”. Chociaż choinka żeby 
była. I tam znaleźli zająca, w sieciach. I tak ten zając był na wigilię. 

Irena Popiołek (w środku) z mamą, siostrą i braćmi. Kielce 1949 r. Fot. Archiwum 
rodzinne.

KZ: Pozostając wciąż przy dzieciństwie: czy masz jakieś dziecięce 
wspomnienia – ludzi, krajobrazów, sytuacji – które (jak dziś uważasz) 
kształtowały Cię, wpłynęły na Twoje przyszłe wybory, postawy?
IP: Może tak… Mama i  Tata pochodzili z  samej Warszawy, tam się 
pobrali i mieszkali, ale w dwudziestych latach nie było pracy dla Ojca 
i w związku z tym przenieśli się na Wołyń, bo tam była. Do Zdołbuno‑
wa, gdzie się urodziłam. Mój najstarszy brat urodził się jeszcze w War‑
szawie i był ochrzczony w kościele św. Aleksandra. Natomiast kiedy 
wyjechali, tam już urodziła się trójka pozostałych dzieci. Ja byłam 
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najmłodsza i nie mam najlepszych wspomnień z tamtych lat. Wszy‑
scy mnie pouczali, bo była duża różnica wieku: 8, 14, 16 lat. W związ‑
ku z tym, kiedy ja już „doszłam do rozumu”, byłam świadoma tego, co 
się dzieje, to ich już nie było w domu. Chowałam się właściwie jak je‑
dynaczka, z Mamą tylko. W ogóle byłam takim dzieckiem „nieistnie‑
jącym”, może dlatego że byłam najmłodsza. Rozpieszczana nie byłam, 
były tylko wymagania: ma być tak i tak! Chodzi o to, że nie mam mi‑
łych wspomnień z dzieciństwa. Nade wszystko, tułaliśmy się: ponie‑
waż byliśmy repatriowani, nie było miejsca w Warszawie, mieliśmy je‑
chać do Wrocławia, ale Mama nie chciała. Powiedziała: „Od jednych 
zbójców do drugich nie pójdę!” I znaleźliśmy się w Kielcach, ale na pe‑
ryferiach i ja do szkoły – od początku do matury – chodziłam pieszo 
pięć kilometrów w jedną stronę. A czasem dwa razy trzeba było iść, np. 
na religię do kościoła, bo nie było religii w szkole, czy do teatru, czy ja‑
kieś inne obowiązki… Bywało więc i dwadzieścia kilometrów dziennie, 
to pamiętam. Musiałam mieć zawsze godzinę z małym hakiem, żeby 
dojść. Oczywiście, czy zima czy lato, czy błoto czy śnieg…
 Kielce są tym pierwszym miejscem, które naprawdę pamiętam. 
Z  Wołynia wyjechałam jako czterolatka i, co ciekawe, nigdy mnie 
tam nie ciągnęło. Te miejsca są mi obojętne.
KZ: Na Wołyniu byliście sami z rodzicami. Jako dziecko nie miałaś 
też kontaktu z dziadkami.. Czy wiesz coś o nich, jakie były ich losy?
IP: Dziadkowie ze strony Mamy mieszkali w Warszawie, pochodzili 
z rodziny szlacheckiej, herbu Leliwa. Mama była z domu Bobińska‑
‑Kołakowska. Często powtarzała, że nie wolno mi się bawić z „byle 
kim”. To okropne, ale tak było. Mama popełniła mezalians, wycho‑
dząc za Zenona Popiołka. Dziadków nie znałam. Babcię raz widzia‑
łam jak leżała chora. Ale nie odczuwałam tego, jako braku. Mama 
wbijała mi do głowy, że jestem dobrze urodzona. To zostaje w czło‑
wieku i to niedobrze. Tak nie można, nie można mieć poczucia wyż‑
szości. Jednak wpajane od dzieciństwa, zostaje, zwłaszcza że Mama 
była dla mnie ogromnym autorytetem. Urodziła mnie jak miała 
42 lata. Była dla mnie matką i ojcem, pewnie też dlatego ogromnie 
przeżyłam Jej śmierć. Pomimo, że miałam już wtedy swoją rodzinę, 
ale im człowiek starszy, tym może bardziej przeżywa taką stratę.

Przed Akademią… – lata nauki

KZ: Wracając do edukacji: podstawówkę – wtedy siedem klas – skoń‑
czyłaś w Kielcach. Jak ją wspominasz?
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IP: Pamiętam jedną rzecz miłą, ale też to, że dostałam „po łapach” 
linijką chyba za nienauczenie się geografii. Pamiętam ten wstyd do 
tej pory! Ale wspaniale wspominam historię z wypracowaniem z pol‑
skiego. Język polski, obok religii i rysunku, zawsze był dla mnie naj‑
ważniejszy. Kiedy pani nauczycielka omawiała nasze wypracowania, 
po kolei, a na końcu powiedziała: „Ale najlepiej napisała…” i tu mnie 
wymieniła. Tego nie zapomnę do śmierci, bo to było zupełnie nie‑
oczekiwane, ale dla mnie szalenie ważne.
KZ: A jak dalej przebiegała Twoja edukacja?
IP: Ja nawet nie myślałam o plastyce. Zasugerowała mi to pani wy‑
chowawczyni z  podstawówki. Nie miałam wtedy żadnych planów. 
Ale jak wychowawczyni powiedziała, że powinnam iść do plastycz‑
nego, to poszłam. Nauka w liceum plastycznym trwała pięć lat i to 
był koszmar. Dlatego, że to były czasy, kiedy myśmy musieli bardzo 
przestrzegać dyscypliny. To była bardzo surowa, ale taka głupia dy‑
scyplina. Na przykład, kiedy przyszła wiosna, musieliśmy myć w ba‑
rakach okna i takie różne prace sprzątające wykonywać. Ale to na‑
wet nie było najgorsze: była tam taka atmosfera podejrzliwości, nie 
mająca nic wspólnego z serdecznością. Do tej pory czuję awersję do 
tej szkoły. Do fartucha nosiło się wtedy kołnierzyki, ukrochmalone, 
sztywne. Ja te kołnierzyki nosiłam w zeszycie i dopiero w szkole za‑
kładałam, bo były niewygodne.
KZ: A jak wyglądała nauka? Czy coś z tego liceum udało Ci się wy‑
nieść: wiedzę, umiejętności?
IP: Miałam bardzo dobrą polonistkę. Taką panią, która jeździła do 
Anglii. Była damą, cudowną osobą. Nazywała się Helena Massal‑
ska – pamiętam do tej pory. Kochałam się w niej, a ona też pamię‑
tam, że mnie lubiła. Pewnego razu napisała do mnie kartkę z tej An‑
glii. Boże drogi, co to była za radość! No i oczywiście miałam piątkę 
z polskiego. Bo to był dla mnie przedmiot naprawdę bardzo ważny! 
Nie umiem pojąć, jak teraz młodzież, właściwie już od dawna, może 
nie chcieć się uczyć polskiego… Choć muszę przyznać, że z lekturami 
bywałam na bakier, mnie lektury nudziły. Moimi ulubionymi lektu‑
rami były zawsze, i do tej pory tak jest, książki religijne. Już nawet 
w podstawówce! Kiedy koleżanki czytały romanse, mnie to tak nie 
pociągało jak książki religijne, wręcz teologiczne.
KZ: Czy ktoś kierował tą Twoją lekturą?
IP: Nie, właściwie nie. Troszkę kierował mój spowiednik, który zo‑
stał potem biskupem. Ale tylko troszkę. Ja po prostu miałam taką 
inklinację. Do tej pory mi to zostało: wieczorem kładę się właśnie 
z książką tego typu. Na studiach mieliśmy duszpasterza, który jest 
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teraz biskupem w Sandomierzu – ksiądz profesor Wacław Świerzaw‑
ski – i on nam polecał np. de Lubaca, jezuitę i kardynała. Ale to jest co 
innego. Jak mi ktoś poleca, to ja słucham, czasem sięgam. Ale wolę 
wybierać sama. W Kielcach była świetna biblioteka przy katedrze.
KZ: A kiedy podjęłaś decyzję o studiach i w jaki sposób znalazłaś się 
w Krakowie?
IP: To był właściwie cud, trudno to nazwać inaczej. Zdałam matu‑
rę i muszę przyznać, że na początku byłam pełna kompleksów, brak 
mi było pewności siebie. Pomyślałam, że o  Krakowie to nawet nie 
mam co marzyć. Ale chciałam już koniecznie iść do Akademii Sztuk 
Pięknych. A  moja o  osiem lat starsza siostra była już wówczas za‑
kotwiczona, z mężem i dzieckiem, w Łodzi. No i ja tam pojechałam 
zdawać. To była wówczas Wyższa Szkoła Plastyczna, nie akademia. 
I w połowie oblałam egzamin. To była tragedia mojego życia! Niesa‑
mowita. Często opowiadałam to studentom, żeby się nie przejmowa‑
li różnymi przeszkodami, bo Pan Bóg lepiej wie, co jest dobre dla nas. 
No ale wtedy nikt mi tego nie powiedział. A ja to tak przeżywałam, 
że całe wakacje przepłakałam. Do tego stopnia, taka mądra byłam… 
I sobie obiecałam, że nie wyjdę za mąż i będę się każdego roku sta‑
rać na studia do skutku. Naprawdę! I właśnie w tym czasie, ponieważ 
byłam bardzo biedna i Mama też (rodzina nic nie mogła pomóc, bo 
sami ledwie ciągnęli…), poszłam do pracy na dwa etaty. Jeden – jako 
dekoratorka wystaw sklepowych, od siódmej rano do trzeciej po po‑
łudniu, a potem od czwartej w fabryce jako świetliczanka. A jeszcze 
dodatkowo chodziłam na tzw. kurs czy raczej kółko plastyczne do 
liceum, gdzie uczył taki nieznany mi wcześniej pan. Bardzo to było 
świetne, bo spowodowało, że ja oswoiłam się z malowaniem, inaczej 
niż w szkole, bo w szkole właściwie niczego mnie na tym polu nie na‑
uczono. A najgorsze to, że mało brakowało, a nie zdałabym matury: 
byłam na tzw. kierunku rzeźby i na dyplom otrzymałam do przeku‑
cia prawie metrowy fryz gotycki w kamieniu, w piaskowcu. Przekuć 
to znaczy przenieść wzorcowy fryz w tej samej skali, zachowując pro‑
porcje na kamień. Pojęcia nie miałam o tym. Tak przekułam, że tylko 
dzięki temu, że byłam grzecznym dzieckiem, nie „podskakiwałam”, 
to mi podarowali.
 Ale wracając do kółka plastycznego: chodziłam na nie, malowa‑
łam. Bardzo dobrze mi to zrobiło. I tam poznałam, a właściwie na‑
wet wcześniej zauważyłam taką panią. Chodziłam wtedy do kościoła 
św. Trójcy – taki seminaryjny jest, malutki, przepiękny kościół przy 
katedrze; ma swój klimat i  atmosferę, dostojni ludzie tam chodzi‑
li... Zawsze byłam roztrzepana, zamiast się modlić obserwowałam 
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ludzi i zwróciłam uwagę na niesłychanie rozmodloną kobietę, taką 
uduchowioną, nieprawdopodobnie. I właśnie tą panią spotkałam na 
tym kółku plastycznym. Ona była ode mnie starsza jakieś dwanaście 
lat chyba. Postanowiła, jak się okazało, zrobić magisterium na Aka‑
demii ze scenografii i dlatego tam się douczała, a potem zdawała na 
Akademię. Nie byłam wtedy osobą taką jak teraz, że zagadam, zacze‑
pię kogoś, tylko „przepraszam, że żyję!” – naprawdę! To wydaje się 
niewiarygodne, czasem sama w to nie wierzę [śmiech]. No ale wiesz, 
chodziłam regularnie na dziesiątą do tego kościółka i zawsze ją tam 
spotykałam. Oczywiście, nie miałam telefonu, ona też nie – nie mia‑
łyśmy żadnego kontaktu bliższego. Tylko podczas tego kółka. I ona 
wiedziała, że ja w czerwcu jadę do Krakowa zdawać egzamin wstępny 
na Akademię. Przyjechałam i… udało się! Ale udało się warunkowo, 
co polegało na tym, że dostałam się bez akademika i bez stypendium. 
Coś dla mnie, prawda? [śmiech]. Ale wiesz, miałam taką satysfak‑
cję! No bo jak to: w  Łodzi nie zdałam, a  tu  – wiadomo, że prestiż 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zawsze był, jest i będzie! Wy‑
obraź sobie, że wróciłam przekonana, że na te wymarzone studia nie 
pójdę. Wcześniej przedyskutowałam wszystko z Mamą. Jako deko‑
ratorka wystaw sklepowych po maturze zarabiałam 2 600 zł (to było 
podobnie jak dzisiaj), a po sześciu latach studiów, już jako magister – 
miałam 1 400 zł! Więc nie było o czym mówić: satysfakcję mam, a do 
Krakowa nie pojadę. Jeszcze na dodatek mój brat, który wcześniej 
mieszkał w Nowej Hucie, akurat się przeprowadził. Nie miałam żad‑
nego punktu zaczepienia (mój mąż  3 zawsze tu mówi: „dlaczego nie 
zadzwoniłaś?” [śmiech]).
 Byłam już uspokojona: trudno, nie muszę, pieniądze jako deko‑
ratorka i świetliczanka mam ogromne – dla mnie i dla Mamy… No 
i dobrze. I tu zawsze mówię, że warto chodzić do kościoła… Poszłam 
znowu do św. Trójcy na dziesiątą i spotkałam znajomą panią, a ona 
mnie pyta: „Pani Irenko, jak tam poszło?”. A ja mówię, że dobrze, no 
i opowiadam. A ona na to: „No nie, Pani jest taka zdolna. Pani po‑
winna studiować!” Ja mówię: „Proszę Pani, tak, tylko że…” Przed‑
stawiłam jej sytuację, której ona wcześniej nie znała. Powiedziałam 
jej, że po prostu nie mam możliwości: mam starszą Mamę, która już 
w tej chwili nie pracuje, rodzeństwo też nie może mi pomóc… „Nie, 
to jest niemożliwe!” – ona mówi. Wyobraź sobie, znowu spotykam ją 

3  Stanisław Rodziński – artysta malarz, krytyk publikujący w „Tygodniku Powszech‑
nym” i „Znaku”; profesor ASP w Krakowie, w latach 1996 ‑2002 – Jej rektor; http://
culture.pl/pl/tworca/stanislaw ‑rodzinski, dostęp 28.09.2015.

http://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-rodzinski
http://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-rodzinski
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za tydzień w kościele i mówi do mnie: „Pani Irenko, załatwiłam Pani 
stypendium! 600 zł z Muzeum Narodowego przez pół roku”. No a jak 
się zaliczy pierwszy semestr, to wtedy dają stypendium i akademik. 
Czy to nie cud? Doświadczałam i doświadczam Opatrzności Bożej.
KZ: I to 600 zł wystarczyło na życie w Krakowie?
IP: Oczywiście, no czasem było biednie, ale zaraz wprowadziłam się 
do akademika. Później ciągle ktoś przychodził i pytał, kiedy się wy‑
prowadzę, no bo nie miałam akademika. Ale jakoś podarowali, a po‑
tem dostałam akademik i stypendium, które wynosiło dwieście ileś 
złotych!
KZ: A możesz jeszcze powiedzieć, jakie to były te wystawy sklepowe 
w Kielcach, które przygotowywałaś?
IP: To było smutne, bo ja nie miałam żadnego przygotowania, wy‑
czucia przestrzennego. Nie miałam żadnego pojęcia. To były sklepy 
MHD [Miejski Handel Detaliczny]. To była dyscyplina i to, że musia‑
łam być punktualnie, biegać, w sumie straszne to było naprawdę. To 
nie było żadne doświadczenie artystyczne, jeśli o tym myślisz. Nie. 
W sumie miałam bardzo ciężkie życie jak tak wspominam. Teraz to 
jest luksus [śmiech].

Po ślubie przed kościołem św. Anny w Krakowie 23 czerwca 1963 r. Fot. Archiwum rodzinne.
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KZ: Wiesz może, czy ktoś w  rodzinie przejawiał jakiś talent 
artystyczny?
IP: Nie, raczej nie. Może moja Mama, która się zawsze ubierała pięk‑
nie. Pilnowała nas też pod tym względem. Z niczego potrafiła zrobić 
strój. Pilnowała nas, żeby ładnie chodzić i żeby się pięknie ubierać.

Irena Popiołek, rok 
1966. Fot. Wojciech 
Długosz.
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Mama miała takie ambicje. Myślę, że to takie rodowe trochę. Oczy‑
wiście, to nie była kobieta prosta. Oczytana była bardzo właśnie 
w religijnej literaturze. Była zresztą w ogóle szalenie religijna.
KZ: To może po niej te inklinacje…
IP: Nie, na początku na pewno nie. Może później. Wtedy, kiedy by‑
łam małym dzieckiem i młodą dziewczyną, to mnie to nawet iryto‑
wało. No bo Mamę widziałam albo z książką religijną, albo z różań‑
cem – cały czas. To było trudne do zniesienia.

Trochę o religii w życiu i sztuce

KZ: Ale mimo to czytałaś te książki religijne…
IP: Tak, bo to była taka moja skłonność. Naprawdę, moja. Tylko ja‑
koś, muszę się przyznać, nie czytam Pisma Świętego regularnie.
KZ: Ale przecież nosisz stale kalendarzyk werbistów z codziennymi 
czytaniami.
IP: No tak, czasem zainteresuje mnie jakieś czytanie np. ze Starego 
Testamentu, wtedy sobie sięgam i czytam, co było dalej na zasadzie 
ciekawostki.
KZ: Są jeszcze psalmy…
IP: Psalmy – moje ukochane!
KZ: Jeśli przyjąć, że Twoje obrazy powstały z inspiracji tymi najuko‑
chańszymi, to są to: psalm 23, 25, 51…
 W ogóle inspiracje religijne są w Twojej sztuce bardzo ważne…

Kaplica w Domu Rekolekcyjnym św. Józefa w Czechowicach‑Dziedzicach. Fot. Archiwum rodzinne.
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IP: Tak, chociaż nie do końca. U  mnie nie jest tak dosłownie. Nie 
uważam, żeby można było nazwać moje malarstwo sztuką religijną. 
Oczywiście, dla mnie religia jest bardzo ważna, ale nie umiem tego 
przełożyć – swojego entuzjazmu, że tak powiem, może niezbyt traf‑
nie. Chodzi mi o zaangażowanie, mój stosunek do Pana Boga. Nie 
umiem tego bezpośrednio przełożyć na sztukę. Dla mnie sztuka reli‑
gijna to taka, w której pojawia się Jezus, krucyfiks, w sposób dosłow‑
ny, – tak jak w malarstwie mojego męża.
KZ: Pozwolę się z Tobą nie zgodzić: dla mnie sztuka religijna to tak‑
że taka, która odwołując się np. do motywów biblijnych, choćby tyl‑
ko tytułem, nie wprost, inspiruje takie przeżycie estetyczne, które 
może przerodzić się w przeżycie religijne, a nawet tylko w refleksję 
o Bogu, o wieczności…
IP: No może, ale dla mnie to jednak za mało. Nie mam też takich 
aspiracji. Uważam, że to jest tak intymna sprawa… A poza tym – nie‑
osiągalna, według mojego myślenia.
KZ: A poruszają Cię w takim razie w ogóle obrazy religijne, np. Two‑
jego męża?
IP: Tak, tak. Z mężem to jest w ogóle zabawna historia: on dwa lata 
wcześniej ode mnie był na studiach pomimo, że nie jest starszy. To 
wynikało z naszej edukacji i mojego roku przerwy. Jak on był na trze‑
cim roku, a ja na pierwszym, to mu zawsze robiłam krytyczne uwagi. 
I on tego słuchał, zawsze przyjmował je w sposób bardzo skromny… 
Nie wiem co myślał… Ale teraz mi się bardzo podoba to, co on robi! 
Naprawdę zrobił ogromny postęp. Sztuka religijna zaczęła się u nie‑
go bardzo dawno, nie od początku, ale chyba od lat 70., czyli to już 
jest cała epoka i widzę jak on się rozwija. Zawsze był niezwykle syste‑
matyczny. Bo ja malowałam od czasu do czasu. Czekałam trochę na 
nastrój… A on tak jak do fabryki chodził. Kiedyś budzę się rano o ós‑
mej, a on się tak jakoś spieszy. „Dokąd się tak spieszysz?” „Do pra‑
cowni”. Ale rzeczywiście praca jest tu konieczna, talent też, ale prze‑
de wszystkim praca. Poza tym, on to rzeczywiście maluje z  duszy, 
z serca. W latach 80. zrobiła się moda na malarstwo religijne i obrazy 
Rodzińskiego były (i są do dziś) bardzo znane. Ja byłam zawsze wro‑
giem wystawiania w kościołach. Uważam, że kościół jest do innych 
celów. To były takie czasy, ale mnie to nie odpowiadało po prostu. 
Ale długie lata żyłam (dosłownie, bo w szkole zarabiało się 1 400 zł) 
z robienia tzw. plakatów, to znaczy takie metr na siedemdziesiąt, pi‑
sane tuszem albo na kolorowo. To były informacje dotyczące np. re‑
kolekcji albo czegoś takiego, zazwyczaj do św. Anny albo do Domi‑
nikanów. Wypisywałam też historie kościołów, takim specjalnym 
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pismem. Na Akademii moim ulubionym przedmiotem było literni‑
ctwo; zresztą jeszcze w liceum też – tam się tego nauczyłam.
KZ: A wracając do motywów religijnych. Skąd u Ciebie ten pomysł na 
cykl akwareli Psalmy?
IP: Podobają mi się po prostu. Tylko, wiesz, to się nie przekłada do‑
słownie, to jest raczej takie abstrakcyjne.
KZ: Ale ostatnio w Twojej twórczości pojawili się święci, potrakto‑
wani jak najbardziej dosłownie, portrety…
IP: No tak, ale to ma raczej związek z uczelnią, tzn. z Akademią Ig‑
natianum. To jest np. portret ks. Piotra Skargi, namalowany do sali 
Jego imienia. W związku z  jezuickimi inspiracjami, pojawia się też 
św. Ignacy Loyola. Ale nie mam właściwie ulubionego świętego i nie 
jest to jakieś szczególne źródło inspiracji. Chociaż mam i czytam bar‑
dzo piękną książkę Święci na każdy dzień. To mnie bardzo interesuje.
KZ: Pamiętam, że zdarza Ci się mówić o żyjących jako o świętych. Co 
sprawia, że uważasz kogoś za człowieka świętego? Jakie cechy powi‑
nien mieć?

Z mężem i córką Judytą – 
w Mszanie Dolnej, rok 1966. 
Fot. Archiwum rodzinne.
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IP: Powinien być człowiekiem po prostu, to znaczy – być autentycz‑
ny, empatyczny, bardzo empatyczny i tak czyniący, żeby innym było 
z nim dobrze, a nie jemu. Tak nas uczono zresztą.
KZ: Dużo jest takich ludzi wokół Ciebie?
IP: Myślę, że jest troszkę. A wiesz, takim największym autorytetem dla 
mnie jest moja córka Judyta Maria. Dlatego, że jak patrzę, to widzę, że 
ona właśnie żyje Ewangelią. Aż głupio mówić, bo to moja jedynaczka. 
A nie miałam czasu specjalnie na wychowywanie jej. Robiła to za mnie 
raczej ciocia nasza, która z nami mieszkała. Miała też potem świetnego 
katechetę, którym był ksiądz Infułat Władysław Gasidło. I ona dopiero 
jest oczytana w tych książkach religijnych, teologicznych. Ja czytam tro‑
chę dla przyjemności, trochę zapamiętuję, ale nauka mnie niespecjalnie 
interesuje. A ona ma niesłychaną wiedzę, naprawdę. Ma same zalety, nie 
żartuję. Ja nie jestem taka urodzona matka Polka, nie. Wprost przeciw‑
nie – jestem bardzo krytyczna. Im starsza, tym bardziej. To jest niedo‑
bre. Ale ona zrobiła habilitację, mając dwoje dzieci, wszystko na głowie. 
Przy tym wszędzie ma idealny porządek! Sprząta na bieżąco i tak dzieci 
wdrożyła też. Jest lubiana przez studentów i przez współpracowników.
KZ: Jest naukowcem, a ma coś z artysty?
IP: Tak. Chodziła do liceum plastycznego. A jeszcze cofając się w cza‑
sie, jak chodziła do szkoły, nie było takiego przypadku, żeby miała ja‑
kąkolwiek czwórkę czy trójkę. Same piątki, po prostu była świetna. 
W związku z tym ja uważałam, mając na uwadze moje liceum pla‑
styczne, że jak ma same piątki, to może iść do każdej szkoły. A ona 
mówi, że pójdzie do liceum plastycznego. Ja jej odradzałam. Ale ona 
była uparta. Jak miała sześć lat, to powiedziała, że będzie archeolo‑
giem. A archeolog musi umieć rysować.
KZ: A Ty jako dziecko nie chciałaś być malarką, nauczycielką?
IP: Nie, w ogóle o  tym nie myślałam. Co ciekawe, kiedy byłam na 
Akademii, była możliwość zrobienia studium pedagogicznego. I na‑
wet pytali się mnie: „Dlaczego nie jesteś na studium pedagogicz‑
nym?” „Ja, na studium pedagogicznym?! W życiu! Każdą pracę po‑
dejmę, ale nie pedagogiczną!”

Po Akademii… – lata pracy

KZ: To jak to się stało, że natychmiast po dyplomie przecież zaczęłaś 
pracować w szkolnictwie?
IP: Bo moje dziecko miało rok, z czegoś trzeba było żyć. A młodsza 
koleżanka znalazła informację, że w  Odzieżówce na Syrokomli jest 
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miejsce. Pomyślałam sobie: „pójdę”. Miałam dyplom bardzo dobry 
z wyróżnieniem. Uważałam, że jestem taka gościówa, że łeb odpada. 
A zaraz Ci powiem, co dalej było: szereg kandydatów, ja myślałam, że 
mnie wybrali ze względu na ten dyplom. Ale starsza nauczycielka, któ‑
ra wtedy odchodziła na emeryturę, opowiedziała mi później. Dyrek‑
torka ją zapytała: „Marianno, którą chcesz?” A ona na to: „Jak to któ‑
rą? Tą, która urodzona jest tak jak ja – 17 maja!” No i zaczęłam. I tam 
poznałam moją przyjaciółkę, która umarła rok temu, mając 102 lata! 
Wtedy ona miała 53 lata, a ja – 26, więc ona była dla mnie staruszką to‑
talną! Ona najpierw pokazywała mi, czego będę uczyć i nie uwierzysz, 
ja zemdlałam. Dlaczego? Ja to studentom czasem opowiadałam. Dla‑
tego, że stwierdziłam, że ja nic nie umiem, co było prawdą, nie krygo‑
waniem się. Bałam się, że w życiu nie będę tego potrafiła. No i potrafi‑
łam! Przychodziłam do szkoły trzy godziny wcześniej i douczałam się.
KZ: Co to było takiego, co Cię tak przeraziło?
IP: Rysunek techniczny, rysunek modelowy i takie różne inne kwe‑
stie, o których nic nie wiedziałam.
KZ: Przekonałaś się do zawodu nauczyciela?
IP: Nie od razu, ale później tak. Z czasem zobaczyłam rzecz małą, 
ale ważną: jeśli chce się rozwijać własną twórczość, to przekazywa‑
nie wiedzy i umiejętności, tego, co jest związane ze sztuką jest bar‑
dzo cenne. No i teraz bardzo lubię uczyć.
KZ: Wydaje się, że oba zawody uzupełniają się, łączą się ze sobą – by‑
cie artystką i bycie nauczycielką. Do wykonywania obu potrzebne są 
podobne cechy. I chyba rodzaj powołania?
IP: Tak, to się wiąże. Ale ja bym tego nie nazwała powołaniem. Może 
nie powołania, ale uświadomienia sobie (pamiętam – ja to sobie uświa‑
domiłam), że skoro już tutaj jestem, to już muszę zrobić wszystko, 
żeby być bardzo dobrym nauczycielem, a zatem czytać lektury, pod‑
patrywać innych i starać się. Ale myślę, że taką podstawową cechą – 
od nas niezależną – jest po prostu lubić ludzi. Lubić ludzi, lubić dzieci, 
uczniów. Mój mąż i moja córka to urodzeni dydaktycy! A ja nie.
KZ: Tu bym polemizowała… Inaczej to widać z zewnątrz.
IP: Wiesz, praktyka czyni mistrza. I  to, że nabrałam przekonania. 
Zrobiłam wszystko, żeby nabrać tego przekonania. Trzeba jeszcze 
zdobyć wiedzę odpowiednią.
KZ: Zaczęłaś od odzieżówki, a później już nieprzerwanie pracowa‑
łaś w edukacji. Czy mogłabyś opowiedzieć o szkołach, w których pra‑
cowałaś? Funkcjach, które pełniłaś? Na podstawie Twoich doświad‑
czeń można by napisać pracę o przemianach edukacji artystycznej 
w Polsce…
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IP: Pracę rozpoczęłam w 1965 roku zaraz po studiach. Myślę, że war‑
to o tym opowiedzieć, bo dzisiaj już prawie nikt nie wie, jakie to były 
czasy i nie dowierza: pani dyrektor na różne sposoby usiłowała mnie 
przekonać, żebym się zapisała do partii [jedynej wówczas istniejącej 
samodzielnie: PZPR, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej]. 
Za mną nikt nie stał. Pani dyrektor była osobą niezwykłą, jak na tam‑
te czasy: pełna energii, niezwykle ambitna, chciała jak najwięcej mieć 
osób partyjnych w szkole. Zawsze mówiła, że nauczyciel musi należeć 
do partii! Jak to można nie chcieć?! Wyobraź sobie, brała mnie do Cra‑
covii (hotel Cracovia ze świetną kawiarnią dopiero wtedy powstał  4) 
i zapraszała na kremówki. To był naprawdę luksus! Tam najróżniejszy‑
mi argumentami i sposobami starała się mnie przekonać: także krzy‑
kiem i hukiem, że co ja sobie wyobrażam – „to w takim razie Pani nie 
może pracować!”. I pamiętam, że wtedy zaczęłam myśleć: „No nie będę 
pracować, trudno. Pewnie w końcu się coś znajdzie. Przecież nie mogę 
się zapisać do partii”. Wiesz, to było łamanie: ona wciąż za mną cho‑
dziła i namawiała tak, że ja już naprawdę nie miałam siły. W końcu ona 
znów pyta: „To co, zapisuje się Pani do partii czy nie?” Ja mówię: „Nie”. 
„A dlaczego?” I pamiętam do dziś ten stres, kiedy powiedziałam: „Pani 
dyrektor, bo ja jestem wierząca i praktykująca”. To nie są żarty. Ja w tej 
chwili się denerwuję, jak to mówię i przypominam sobie, co wtedy czu‑
łam. Takie dziecko, za którym nikt nie stoi i nic, bo przecież jeszcze nie 
zdążyłam popracować. Miałam 25 lat, ale moja mentalność była na 15! 
Naprawdę! Byłam takim dzieckiem zahukanym. I wiesz co, że ona mi 
dała spokój. A koleżance, która powiedziała coś takiego, odpowiedzia‑
ła, że to nie przeszkadza i zapisała się. A mnie dała spokój. 
KZ: A jak zareagowała na to Twoje wyznanie wiary?
IP: Zgłupiała, wiesz, po prostu zgłupiała. Nie odezwała się. A wiem, 
że ona była przedtem w Sodalicji Mariańskiej [stowarzyszenie kato‑
lickie świeckich, powstałe w  XVI w. w  Rzymie, popularne w  Polsce 
międzywojennej]. Później zdecydowanie „zmieniła wiarę”. Żeby być 
dyrektorem takiej wielkiej szkoły, to musiała, to znaczy może nie mu‑
siała, ale zapisała się do partii i była partyjna. Ale było zabawniej. Pa‑
miętam jeszcze dwa takie momenty: zmieniła się dyrekcja. Pani dy‑
rektor umarła i przyszedł nowy dyrektor, nasz znajomy, oczywiście 
partyjny. Ale byliśmy na ty, on wiedział kim ja jestem i już nie robił 

4  Hotel Cracovia wybudowany został w latach 1960 ‑65 według projektu Witolda Cę‑
ckiewicza i był wówczas najdłuższym, jednym z największych i najnowocześniej‑
szych hoteli w Polsce! Zob. Z. Błądek, Dzieje krajowego hotelarstwa od zajazdu do 
współczesności: fakty, obiekty, ludzie, Poznań ‑Warszawa 2003.
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głupot, żeby mnie do partii agitować. On dostał zlecenie partyjne: to 
był chyba 1970 rok – stulecie urodzin Lenina, kiedy zrobiono go od‑
powiedzialnym za trybunę dla dzielnicy Bogatki na 1 maja [Święto 
Pracy, obchodzone hucznie w PRL‑u pochodami, na przystrojonych 
trybunach defilady odbierali dygnitarze partyjni]. Miał to wykonać, 
więc mnie poprosił. A ja, nie mając doświadczenia żadnego, pomyśla‑
łam sobie: „No nie mogę mu odmówić”. Zresztą to nawet nie wcho‑
dziło w  grę, bo wiesz, dyrektor w  tamtych czasach mógł wydać ta‑
kie polecenie. Ale chodziło mi raczej o to, że żal mi go było: był taki 
wylękniony ciągle, bo nowy, jeżeli ja mu nie pomogę (tak sobie wte‑
dy myślałam), to on zginie w tym wszystkim. Bo wiesz, mnie nic nie 
zrobią, ale w stosunku do niego mogli wyciągnąć konsekwencje. Nie 
miałam pojęcia jak to robić, ale postarałam się. Polegało to na tym, 
że najpierw się chodziło do Komitetu Wojewódzkiego [partii]. Już 
wtedy można się było zorientować, co to jest ta partia: niepunktu‑
alnie rozpoczynali te spotkania w  związku z  tym świętem 1  Maja. 
A poza tym ciągle była dyskusja, czy ma być bogato czy biednie. Bo 
jak będzie bogato, to powiedzą ludzie, że się za duże pieniądze wyda‑
je, a jak będzie biednie – to, że się Lenina nie docenia. Cały czas taka 
dyskusja była. Ale nic. Wszystko to przetrwałam. Zakasałam rękawy 
i na takich ogromnych płótnach robiłam „wcierki”  5 i napisy, dobrze, 
że już miałam wprawę. Na napiętym blejtramie bezpośrednio farbą 
emulsyjną pisałam te głupie teksty. Trzeba było tego sporo naprodu‑
kować, a czasu było mało, bo najpierw długo trwały te „rozhowory” 
[z ukr. rozmowy], a potem trzeba było robić. Wiem, że od rana do 
wieczora pracowałam. W takiej niewygodnej pozycji, w oparach farby 
emulsyjnej i na tempo! Wychodziłam o dziesiątej wieczorem obola‑
ła niesamowicie. Wreszcie przyszło do odbioru. Pomagało mi jeszcze 
dwóch kolegów. Przyszedł sekretarz partii z głównej siedziby i mój 
dyrektor, cały zdenerwowany, co powiedzą. Oni chodzą, patrzą. Po‑
rządnie wszystko wyglądało. I nagle ten sekretarz, pamiętam do dziś 
jego nazwisko i imię – Wacław Pituła [od 1961 – I Sekretarz Komite‑
tu Dzielnicowego PZPR Kraków ‑Zwierzyniec, od 1971 – członek Eg‑
zekutywy Komitetu Wojewódzkiego, redaktor naczelny „Gazety Kra‑
kowskiej”] – mówi tak: „To pójdzie, to nie pójdzie, to pójdzie, to nie 
pójdzie…”. Ja się zrobiłam wściekła, bo się czułam jak taki prawdziwy 
robotnik socjalistyczny, umęczona. Nie wytrzymałam, chociaż reszta 
milczała – co mówi sekretarz, to święte! Ale ja nie mogłam i mówię: 
„Przepraszam, towarzyszu, to po co się to robiło?! Nie szkoda tych 

5  „Wcierka” – lawowany rysunek na płótnie, wykonywany pędzlem.
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pieniędzy?!” Jeszcze dalej coś takiego i takim wściekłym tonem. A on 
na to: „Towarzyszko, macie rację. Wszystko pójdzie!” [śmiech].
KZ: Czyli chcąc nie chcąc zostałaś towarzyszką!
IP: Tak. I jeszcze jedno Ci opowiem: jak zaczęłam pracować w kurato‑
rium (1975 rok), wysyłano nas jako wizytatorów metodyków do po‑
szczególnych gmin na rozpoczęcie roku szkolnego. Jako wtyczki po 
prostu, wiesz. Do nas należało tylko być, wysłuchać i potem zrobić 
krótki protokół, przypilnować czy nie ma jakichś wywrotowych rze‑
czy… A dyrektorzy tych szkół gminnych (to był początek szkół gmin‑
nych  6) przyjeżdżali do Krakowa, tu otrzymywali instrukcje i potem 
przekazywali tym swoim szkołom. Mnie wypadło pojechać do Alwer‑
ni. Akurat wtedy źle się czułam, nie miałam samochodu, tylko auto‑
busami musiałam dojechać na ósmą rano. Powiem szczerze, byłam 
w zupełnej malignie. Ale wiedziałam, że nie mam nic do mówienia 
ani robienia: przyjechać, wysłuchać, wrócić. Siedzę sobie przy kawie, 
tu pani dyrektor, tu cała sala różnych dyrektorów małych szkółek. 
No i pani dyrektor przekazuje nowości, a ja właściwie taka uśpiona. 
W pewnym momencie pani dyrektor dochodzi do punktu, w którym 
mniej więcej mówi coś takiego: „Tylko ja bardzo proszę, żeby nie było 
tak jak w zeszłym roku, że mi nauczyciel jakikolwiek idzie na piel‑
grzymkę do Kalwarii”. Mnie coś wyrwało z tego snu! Mówię: „Prze‑
praszam bardzo panią dyrektor, czy ten nauczyciel zorganizował kla‑
sę, innych nauczycieli czy sam poszedł?” „Sam”. „No to ja nie widzę 
problemu! Przecież towarzysz Gierek [ówczesny I Sekretarz PZPR, 
de facto najważniejsza osoba w państwie] wyraźnie mówi, że Polskę 
budują wierzący i niewierzący”. Ona skończyła. Coś tam jeszcze po‑
wiedziała i w ogóle nie było tematu. Ja wróciłam do domu i opowia‑
dam mężowi, co się działo. A on mówi: „Słuchaj, szykuj się, bo prze‑
cież niemożliwe, żeby przy takiej ilości osób nie poszedł donos”. Ja 
mówię: „Dobrze, ja będę swoje mówić dalej. Co to za takie gadanie!” 
Tymczasem nie poszedł żaden donos. Ja się zaprzyjaźniłam z tą pa‑
nią dyrektor, do tej pory piszemy do siebie, już od tylu lat. Zapyta‑
łam ją potem: „Powiedz mi, jak to było?” A ona mówi: „Słuchaj, tak 
Ci strasznie wdzięczni byli ci ludzie, wystraszeni”. Bo wiesz, jak się 

6  „Z b i o r c z e  s z k o ł y  g m i n n e, szkoły powołane na podstawie uchwały sejmo‑
wej z 13 października 1973, zlokalizowane w siedzibie władz gminy, mające za‑
pewnić realizację zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych na terenie 
całej gminy. Celem zbiorczych szkół gminnych było stworzenie lepszych warun‑
ków kształcenia dzieci wiejskich, porównywalne ze szkołami miejskimi oraz zli‑
kwidowanie nieefektywnych, małych szkół wiejskich”, http://portalwiedzy.onet.
pl/25321,,,,zbiorcze_szkoly_gminne,haslo.html, (dostęp 8. 10. 2015).

http://portalwiedzy.onet.pl/25321,,,,zbiorcze_szkoly_gminne,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/25321,,,,zbiorcze_szkoly_gminne,haslo.html
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przyjeżdża z  kuratorium, to wszyscy uważają, że ty dopiero jesteś 
partyjna szycha bardziej niż dyrektor. Jesteś figura! Więc warto było 
walczyć. Jedna rzecz jest ważna, że ci partyjniacy akceptowali ludzi, 
którzy mieli odwagę wprost coś powiedzieć.
KZ: Po odzieżówce zostałaś zatrudniona w  kuratorium. Jak długo 
tam pracowałaś? Jak to wyglądało?
IP: Pracowałam tam trzy lata. To była praca najwspanialsza ze wszyst‑
kich. Polegało to na tym, że codziennie miałam innego nauczyciela, 
którego lekcje trzeba było obejrzeć, a potem mu powiedzieć, co było 
dobrze, a co niekoniecznie. I powiedzieć to w takiej formie, żeby on 
to zrozumiał. Wtedy zaczęłam malować paznokcie, bo jak przycho‑
dziło się z brudnego autobusu do nauczyciela, to jednak trzeba było 
jakoś wyglądać. To była najwspanialsza praca, ale dzień mi się zaczy‑
nał o szóstej rano, a kończył się o jedenastej wieczorem! Bo to oprócz 
wizytacji, była też sprawozdawczość, co zajmowało czas.
KZ: A jak oceniałaś wtedy poziom wizytowanych nauczycieli?
IP: Różnie, raczej byli niedouczeni, ale chętni do pracy, bardzo się 
starali. To byli nauczyciele plastyki z Krakowa i okolic. Dużo bardziej 
zaangażowani, serdeczni wobec uczniów i siebie nawzajem byli ci ze 
wsi, niż ci miejscy. 
KZ: Mówiłaś, że w kuratorium przepracowałaś trzy lata. A jak dalej 
przebiegała Twoja kariera zawodowa? Dlaczego zrezygnowałaś z tej, 
jak powiedziałaś, najwspanialszej pracy?
IP: Po trzech latach, pomyślałam, że już dłużej nie podołam. W jed‑
nym dniu trzeba było zwizytować minimum dwie szkoły, praca nie‑
raz na ponad dwanaście godzin na pełnych obrotach! W tych szko‑
łach się siedziało, bo trzeba było zobaczyć jedną, drugą lekcję, później 
spokojnie porozmawiać. Jeździłam często autostopem. To też ręka 
Boska, że mi się nic nie stało. Więc po trzech latach mówię do męża: 
„Słuchaj, ja już dłużej nie wytrzymam!” Ale za tą pracę miałam o dwa 
tysiące czy nawet ponad więcej niż w szkole. To były wtedy świetne 
pensje. No i zgłosiłam swojemu szefowi, nie mając jeszcze nic na wi‑
doku, że już muszę się zwolnić. Mówiłam szczerze, a on mi jakoś nie 
wierzył. Podejrzewał jakieś drugie dno. Poświęcił mi pół roku zanim 
odeszłam, codziennie mnie wzywał rano i przekonywał, żeby tego nie 
robić. A za dwa lata okazało się, że miałam szczęście, bo zlikwidowa‑
no tą instytucję i byłabym na lodzie albo wróciłabym do odzieżówki, 
co nie byłoby najlepsze. Tymczasem okazało się, że ktoś mnie reko‑
mendował do WSP [Wyższa Szkoła Pedagogiczna, obecnie Uniwer‑
sytet Pedagogiczny]. No i poszłam. Tam byłam 19 lat. Po tym czasie 
stwierdziłam, że już wszystko tam zrobiłam: byłam prodziekanem, 
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dziekanem, dyrektorem Instytutu, ustawiłam wszystko, jak trzeba 
i już więcej nie widziałam żadnych możliwości dla siebie.
KZ: A jakie zajęcia prowadziłaś na WSP ze studentami?
IP: Tam miałam wiele: najpierw na pedagogice, a później na Mazo‑
wieckiej na kierunku plastycznym (w tej chwili to już jest wydział) – 
malarstwo, seminaria magisterskie.
KZ: Na WSP robiłaś, zdobywałaś kolejne stopnie i tytuły naukowe. 
Jak wspominasz ten czas?
IP: Bardzo dobrze wspominam. Doszłam tam do profesury. Trze‑
ba pamiętać, że przyszłam do uczelni już z czternastoletnim dorob‑
kiem, bo cały czas równolegle do pracy w szkole i kuratorium malo‑
wałam, uczestniczyłam w wystawach. 

Na wernisażu, rok 1975, na pierwszym planie prof. J. Woźniakowski – ojciec. 
Fot. Archiwum rodzinne.

 I dlatego potem nie było problemu, żeby zrobić doktorat. Pamiętam 
jak pedagodzy mówili obrzydliwie, że nam to łatwo, artystom plasty‑
kom. Bo ledwie przyszłam i już awansowałam, a oni muszą tak ciężko 
pracować… A przecież u nas nie jest tak łatwo, bo w jakiejkolwiek dzie‑
dzinie wszystko jest do sprawdzenia: błędy merytoryczne itp. Każdy 
to może zauważyć, można poprawić. A u nas: podoba się, nie podoba. 
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Oczywiście, są pewne kryteria: nagrody, w jakich miejscach się miało 
wystawy. Wszystko prawda, ale jednak samo sedno jest niewymierne…

Irena Popiołek, lata 80‑te. Fot. Stanisław Michta.

KZ: I przy tej ciężkiej, wielogodzinnej pracy w kuratorium znajdowa‑
łaś czas na tworzenie?
IP: Tak, znajdowałam. Wiesz, młody człowiek może naprawdę dużo! 
Wystawy, wszystko, jak najbardziej. Po nocach wszystko robiłam. 
Zresztą nie miałam światła dziennego w pracowni. Tak samo jak za‑
czynałam: dziecko wykąpałam i  w  kuchni wspólnej (bo mieszkała 
jedna obca pani obok) rozstawiałam sztalugi i malowałam. 
KZ: Wracając do kariery zawodowej…
IP: … z WSP zrezygnowałam w 1997 roku. Już wtedy równolegle pra‑
cowałam na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego [dziś 
Akademia Ignatianum w Krakowie]. I zostałam zatrudniona w Rze‑
szowie, gdzie byłam dyrektorem i kierownikiem Zakładu Malarstwa. 
Tam też miałam ze studentami malarstwo i seminaria magisterskie – 
przez osiem lat. Tu z kolei zaczęły mnie już męczyć dojazdy…
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Rok 1998 – pierwsi moi kochani magistranci w Ignatianum. Fot. Archiwum I. Popiołek.

Rok 2002 – magistranci w Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Sztuki. 
Fot.  Archiwum I. Popiołek.
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Rok 2012 – dyplom magisterski w Ignatianum. Fot. Archiwum I. Popiołek.

Z jezuitami, Rektorami Akademii Ignatianum: o. Ludwikiem Grzebieniem 
i o. Władysławem Kubikiem. Fot. Archiwum I. Popiołek.
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KZ: A jak się zaczęła współpraca z jezuitami?
IP: Zaczęło się całkiem normalnie. Wprawdzie O.  Władysław Ku‑
bik SJ wciąż mówi, że to było inaczej, ale ja go przekonuję że tak: 
mianowicie Marysia Chymuk, z  którą byłam w  jednej katedrze 
w WSP, kiedyś mówi – „Słuchaj, potrzebują u jezuitów na uczelni pla‑
styka i muzyka”. No i wtedy przeszliśmy – Andrzej Wilk i ja. Razem 
byliśmy w kuratorium, potem na WSP i wreszcie u jezuitów. Tu za‑
czynałam wszystko od podstaw, gromadziłam kadrę i opracowywa‑
łam program zajęć plastycznych.

Sztuka

KZ: Grażyna Borowik jest uczennicą tego samego profesora, u które‑
go robiłaś dyplom na ASP, prawda?
IP: Tak, profesora Marczyńskiego  7.
KZ: Wróćmy więc znów na chwilę do Twoich studiów, bo ciekawa je‑
stem jak wspominasz ten czas. Jaka była atmosfera na uczelni? Kie‑
dy się wybierało promotora?
IP: Żadnego promotora się nie wybierało! To było, jak by to okre‑
ślić: życie pod kloszem. I dlatego tym bardziej przykre było potem to 
zderzenie z rzeczywistością szkolną, z pracą prawdziwą. ASP to było 
sześć lat idylli. Każdego roku dwa egzaminy: z filozofii i historii sztu‑
ki. Profesorowie tylko nas głaskali i mówili jacy jesteśmy mili. Tym 
gorzej było potem – twarde lądowanie. I jeszcze na dodatek dyscypli‑
ny nie było. Pamiętam, że zawsze wybierałam się rano do pracowni 
i robiła się jedenasta, dwunasta, a powinno się być wpół do dziewią‑
tej. Na drugim roku wybierało się pracownię. Marczyński był wtedy 
modny, ale nauczyciel był z niego żaden, niestety. Uroczy człowiek, 
ale podchodził, brał za łokieć i mówił: „No ładnie Pani maluje, ładnie. 
Do widzenia”. Na tym to polegało.
 Zresztą na Akademię szłam z nastawieniem, że chcę iść na sceno‑
grafię. Ale na trzecim roku tak dobrze mi się zaczęło malować, to się 
tak ładnie mówi: samo się maluje. Wtedy postanowiłam, że zosta‑
ję na malarstwie. Do tej pory pamiętam jeden obraz. Malowałam go 

7  Adam Marczyński (1908 ‑1985) – malarz, rzeźbiarz, twórca asamblaży; od 1950 
profesor ASP w Krakowie. Autor scenografii, poligrafii kościelnych, ilustracji książ‑
kowych. Do jego studentów należeli także m.in. Franciszek Starowieyski i Ewa Lip‑
ska. http://culture.pl/pl/tworca/adam ‑marczynski, https://pl.wikipedia.org/wiki/
Adam_Marczy%C5%84ski, dostęp 28.09.2015.

http://culture.pl/pl/tworca/adam-marczynski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Marczy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Marczy%C5%84ski
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dwie, trzy godziny – do czwartej po południu. To była martwa natu‑
ra. Byłam z niej ogromnie dumna – właśnie ona „sama mi się nama‑
lowała”. Nie było w tym żadnego wysiłku z mojej strony. Tak jakby Ci 
się łatwo napisała powieść albo wiersz… Na koniec roku była wysta‑
wa, na której ten obraz się znalazł. I taka dumna prowadzę do Aka‑
demii znajomego księdza, żeby zobaczył. Chciałam się pochwalić, bo 
też wszyscy go chwalili. Przychodzimy, …. a tam tylko drucik wisi! 
Ktoś ukradł. Bardzo to przeżyłam. Żebym choć wiedziała, gdzie jest! 
To był duży obraz olejny: metr na siedemdziesiąt. Smutek był wielki. 
Do dziś pamiętam jak ten obraz wyglądał. Kolory były błękitne i be‑
żowe, ślicznie zharmonizowane.
KZ: Czyli zaczynałaś od malarstwa olejnego…
IP: Tak, ale to dlatego, że się musiało. Prawdę mówiąc, nie lubię olej‑
nego malarstwa. Dla mnie to zawsze była trudność: że się rozmazu‑
je, że nie schnie… Akrylem maluję, to jest lepiej, bo szybciej schnie.
KZ: A  dlaczego akwarela? Jesteś znana przede wszystkim jako 
akwarelistka…
IP: Wiesz co, wygoda. Możesz siedzieć, malować, szybko widzisz 
efekt.
KZ: A czy dużo wyrzucasz? Bo w akwareli jak coś nie wyjdzie, to nie 
poprawisz…
IP: Nie, w ogóle nie wyrzucam. Coś czasem zacznę, odkładam, niech 
sobie leży.
KZ: Potrafisz powiedzieć, ile obrazów namalowałaś?
IP: Nie, zupełnie nie. Nie da się tego policzyć, zresztą mnie to nigdy 
nie interesowało. Obrazy mi się rozchodzą. Nawet czasem nie wiem, 
gdzie. Ale miałam kiedyś taką miłą historię: koleżanka mi opowia‑
dała, że trafiła w Holandii w  jakimś dobrym domu prywatnym na 
mój obraz, wiszący na głównej ścianie! Był czas, że byłam bardzo 
modna, do tego stopnia, że na zebraniu związkowym zaszło zabaw‑
ne wydarzenie. Kolega prezes wówczas nas mało znał, a ja byłam już 
w gazetach, bo wygrałam taki ważny konkurs ogólnopolski dla ab‑
solwentów Akademii. Mój mąż zabrał głos, jak zwykle bardzo mą‑
drze, a prezes skomentował: „Słusznie kolega Popiołek powiedział!” 
[śmiech]. Później się to zmieniło: kiedy mąż został rektorem, stał się 
od razu osobą medialną. A u nas media to jest podstawa.
KZ: Wracając do malarstwa: czy oprócz tego skradzionego z wysta‑
wy, masz jakiś swój ulubiony obraz, do którego jesteś szczególnie 
przywiązana? Uważasz go za kluczowy dla swojej twórczości?
IP: Nie, raczej nie. Chociaż mam taką akwarelkę, od której się za‑
częły te moje głowy… Jednak nie przywiązuję wagi do tego, mam 
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ignacjańską obojętność do tych spraw. Nie spisuję, może to błąd, ale 
tak jest. Największą trudność mi to sprawiało, kiedy trzeba było sta‑
rać się o kolejny stopień… Nigdy nie wiedziałam, gdzie co jest.
KZ: A z czego wynika, że część obrazów jest „zatytułowanych”: Bez 
tytułu?
IP: Prawda jest taka, że nie znoszę tytułów! Nie chcę niczego suge‑
rować odbiorcy. Bo to się przecież sugeruje. Uważam, że tytuły nie 
mają w ogóle znaczenia. Ale trzeba, bo wszyscy wymagają…
KZ: Takie nastawienie do tytułów chyba wiąże się z tym, że nie lu‑
bisz interpretowania, opisywania obrazów z punktu widzenia np. hi‑
storyka sztuki…
IP: Nie znoszę. To jest sprawa bardzo indywidualna. Nie wolno wy‑
kładać kawy na ławę jeżeli chodzi o sztukę. Mnie to denerwuje. I to 
nie dlatego, że jestem teraz panią profesor, specjalistką. Tak było za‑
wsze. Nigdy nie lubiłam zwiedzania galerii z przewodnikiem. Dlate‑
go jeśli wychodziłam ze studentami do muzeum, to omawialiśmy po‑
tem wystawę, ale nigdy nie sugerowałam im co i jak…
KZ: Historia sztuki nie była Twoim ulubionym przedmiotem?
IP: Nie zanadto. Chociaż mieliśmy wspaniałego historyka sztuki, 
profesora Hodysa  8, lwowiaka. Był tak cudowny! Mieliśmy z nim za‑
jęcia na pierwszym roku. Wykładał całym sobą, sypał anegdotami. 
Naprawdę! Jak się przychodziło do pracowni, to się malowało pod 
dany kierunek, o którym była mowa. On był naprawdę niesamowity, 
już nie ma takich nauczycieli!
KZ: Czy dobrze odczytuję, że w Twojej twórczości zawsze ważna była 
twarz (zaczynając od tej głowy Stalina z podstawówki – to, oczywi‑
ście, żartem)?
IP: Nie tak od początku. Zawsze ważna była kobieta, dziewczyna. 
Ona była najpierw bardzo młoda i bardzo ładna. Mam takie stare, 
czarno ‑białe katalogi, gdzie na jednej rozkładówce jest kilka dziew‑
cząt, porozbieranych. Piękne takie akciki… A potem dochodziłam do 
syntezy – do jednej postaci, no a potem do głowy.
KZ: A nigdy nie interesował Cię pejzaż?
IP: Moje postaci, głowy są wplecione w pejzaż. Sam pejzaż nie, bo 
sam krajobraz bez człowieka wydaje mi się pusty. Wiem, że to nieko‑
niecznie tak, ale tak to odbieram. Tylko jeszcze jest taka zagwozdka, 

8  Dr Włodzimierz Hodys (1908 ‑1987)  – historyk sztuki, pedagog licealny i  aka‑
demicki, pierwszy dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w  Krako‑
wie (1946 ‑1955). Za: Z. Grzywacz, Memłary i inne teksty przy życiu i sztuce, oprac. 
T. Nyczek, Kraków 2009, s. 16.



Wszystko zaczęło się od Stalina… 61

że jak byłam młoda, na początku mojej drogi, uważałam że kobiety 
są takie wspaniałe i  tak starałam się malować: śliczne i wspaniałe. 
A już dawno uważam, że nie: nie są ani śliczne, ani wspaniałe.
KZ: Czy stąd też odwrót od kolorów w stronę czerni i bieli?
IP: Czy ja wiem, nie. To raczej taka eschatologia. Trochę zamierzo‑
na, trochę niezamierzona. Ja się nawet teraz trochę dziwię, jak bar‑
dzo byłam towarzyską osobą. Ślady tego można znaleźć w twórczo‑
ści. Nie mogłam wytrzymać sama, bez innych osób i to wielu. Ale już 
od dawna – mysia dziura! To zapewne też widać w obrazach.
KZ: Od lat promujesz innych artystów w Galerii „Horyzontów Wy‑
chowania”. Czym kierujesz się przy wyborze bohaterów? Jakie są dla 
Ciebie wyróżniki dobrego malarstwa współczesnego?
IP: Kieruję się własnym gustem i niewątpliwie własnym uznaniem. 
A  poza tym, znowu będę rozbrajająco szczera, staram się niektó‑
rym osobom sprawić radość. Bo w  dzisiejszych czasach nie ma ta‑
kich miejsc, gdzie można ładnie zaprezentować czyjąś twórczość. 
Uważam, że to jest rodzaj dobrej reklamy, na którą gdzie indziej nie 
ma miejsca. Oczywiście, wybieram bardzo skrupulatnie, nie jak leci. 
Zwracam też uwagę na to, żeby te moje prezentacje pełniły też rolę 
dydaktyczną – i dla studentów, i dla pracowników pedagogów. Wiem, 
że niektórzy się tym interesują.
KZ: No właśnie, myślę, że ta rola dydaktyczna – jak to nazwałaś – 
jest dziś szczególnie istotna. Mamy duży chaos np. nawet w takiej 
kwestii podstawowej jak definicja sztuki… Jak, Twoim zdaniem, 
w sztuce oddzielić ziarno od plew? Czy to możliwe dla laika?
IP: Nie, uważam, że nie ma szans. Tak się wszystko wymieszało. Go‑
rzej, bo dawniej kryterium było to, czy się podoba oraz to, czy jest 
poprawnie namalowane. Czy na portrecie, który malujemy, jest ta 
osoba czy nie… czy jest podobny, czy niepodobny, mało – czy wy‑
raża psychologiczne cechy postaci. A teraz nie ma takich kryteriów. 
Mnie jeszcze tego uczono i tego się trzymam. Moim zdaniem, miarą 
artysty powinno być to, czy potrafi namalować portret. Teraz już nie 
ma takiego kryterium. Wielu już nie da rady portretu namalować, co 
bierze się też (jak wszystko w życiu) z zainteresowania. Mnie zawsze 
interesował człowiek, od tego Stalina zaczęłam [śmiech]. Zmagałam 
się z tym i chciałam bardzo, żeby w centrum był człowiek. I rysowa‑
łam ciągle, rysowałam, malowałam… Miałam zawsze takie aspiracje.
KZ: A czy masz jakieś obrazy albo ogólniej – dzieła sztuki, które uwa‑
żasz za wyjątkowo bliskie, może stanowią dla Ciebie inspirację? 
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Irena Popiołek z ulubionym obrazem w tle. Fot. Archiwum rodzinne.
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IP: Niestety, nie bardzo. Na studiach jeszcze Paul Klee był dla mnie 
takim ideałem, może z uwagi na Marczyńskiego, nie wiem... Ale już 
od dawna nie mam swojego mistrza. To i dobrze, bo człowiek by się 
sugerował. A tak jestem samodzielna, nie sugeruję się nikim.
KZ: Jeśli już użyłaś tego słowa – mistrz, czy w życiu masz jakichś mi‑
strzów? O autorytetach już mówiłaś…
IP: Tak, Pan Bóg [śmiech].
KZ: Jan Paweł II?
IP: Nie, bardziej Benedykt  XVI.  Wiesz dlaczego? Ponieważ jestem 
osobą przekorną. Obrzydzili mi świętego papieża moi rodacy. Jan 
Paweł II jest odmieniany przez wszystkie przypadki, bez Niego czę‑
sto nie ma kazania czy wypowiedzi księży, biskupów…
KZ: Nie masz w  zasadzie ludzkich mistrzów. Ale spotykałaś wielu 
niezwykłych ludzi, o czym wiemy choćby z książek Twojego męża. 
Nie kusi Cię, żeby opisać te spotkania, utrwalić w ten sposób tych, 
którzy „tak szybko odchodzą”?
IP: Wiesz, jakoś nie. Spotykając się z  masą osób i  przyjaźniąc się 
wręcz, nie wiem jak to określić, ale nie mam takiej potrzeby – utrwa‑
lania na piśmie.
KZ: A miejsca? Czy masz jakieś swoje szczególne miejsca? Kraków?
IP: Nie, doceniam oczywiście. Jest piękny, ale przeraża mnie np. po‑
wietrze tutaj. Nie mam takiego miejsca, no może Grecja. Bo jeśli cho‑
dzi o podróże, to największe wrażenie wywarła na mnie podróż do 
Grecji. Byłam tam jako studentka. Właśnie profesor Hodys zorga‑
nizował nam taką wycieczkę. To był 1962 rok, więc pojęcia człowiek 
nie miał jakie mogą być towary, nie mówiąc o tym, że mandarynki 
rosną na drzewie. Klimat wspaniały. Panowie tylko zaczepiają, sie‑
dzą w tawernach i podrywają, piją wino i kawę… Każdą podróż kolej‑
ną porównuję z tą pierwszą, z tym wstrząsem. I uważam, że już ni‑
gdy nie było tak samo, żadne miejsce nie dorównało tamtej Grecji… 
Byłam też na stypendium, w cudnym miejscu w Jugosławii, ale to też 
już nie to. Tam zresztą miałam biedę straszną. Było niskie stypen‑
dium, ale o tym już nie warto mówić…
KZ: Mam nieodparte wrażenie, że jest jeszcze wiele rzeczy, o któ‑
rych warto z Tobą rozmawiać! Niestety, tę rozmowę musimy już koń‑
czyć. Na zamknięcie tych wspomnień i  refleksji, chciałabym usły‑
szeć odpowiedź na pytanie zasadnicze: jest taka książka Oli Watowej 
Wszystko, co najważniejsze – co dla Ciebie jest najważniejsze?
IP: Na pewno Pan Bóg. Wierność. Wierność Panu Bogu i wierność 
sobie. Konsekwencja. Usiłowanie, bo nigdy człowiek (przynajmniej 
ja) nie jest do końca konsekwentny i taki wierny. Ale jeszcze wiara. 
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Wiara, o którą trzeba się modlić, dopiero teraz do tego doszłam. Wia‑
ra nie jest taka, że jest i jest, a mnie się zawsze wydawało, że powin‑
no tak być, że wiara powinna być czymś stałym… Drugi człowiek nie, 
nawet najukochańszy nie jest najważniejszy. Jednak jest hierarchia.
KZ: Bardzo dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę, w moim od‑
czuciu jednak – niedokończoną. Może kiedyś do niej wrócimy?...

Irena Popiołek w Ignatianum. Fot. Wojciech Stępniowski.
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Nela

Spotkania międzyludzkie są zadziwiające i pełne tajemnic. W roku 
1965 uzyskałam dyplom z malarstwa w krakowskiej ASP. Ocena bar‑
dzo dobra z wyróżnieniem sprawiła, że byłam pełna entuzjazmu, ra‑
dości i energii. Myśląc o podjęciu jakiejkolwiek pracy bynajmniej nie 
zamierzałam pracować jako nauczyciel. Uważałam wówczas, że jest 
to zajęcie trudne a także niesatysfakcjonujące. Mimo to okoliczności 
sprawiły, że otrzymałam posadę w Zespole Szkół Odzieżowych przy 
ul. Syrokomli 21 w Krakowie. Zajęcia miałam rozpocząć 1 września 
1965 roku. Myślałam, że ostatecznie zaczepię się, ale oczywiście za 
pół roku, najdalej za rok znajdę coś godnego uwagi. 
 Po wstępnej rozmowie, Dyrektor Szkoły mgr Józefa Missol, kobie‑
ta o niezwykle silnej osobowości skierowała mnie do Pani Anieli Sznaj‑
der, aby ona jako doświadczony nauczyciel wprowadziła mnie w tema‑
ty, które będę realizować z uczennicami. Spotkałyśmy się w sali nr 50 
czyli „rysunkowej”. Stała przede mną „starsza pani” (mająca wówczas 
53 lata (!)) o twarzy skupionej, ale zatroskanej i wręcz smutnej.
 W sumie, gdyby tę Osobę określić w kolorze, byłaby to głęboka 
szarość. Ja miałam wtedy 26 lat i Nela wydała mi się bardzo star‑
szą Panią. Oczywiście wiek rozmówczyni był dla mnie bez większego 
znaczenia. Tak więc owa „Szara Pani” przyniosła na naszą rozmowę 
dużą tekę z pracami plastycznymi i zaczęła kompetentnie, lecz bez 
emocji wprowadzać mnie w tematy, których będę uczyć.
 Przez chwilę uważnie słuchałam, lecz nagle uświadomiłam sobie, 
że to co do mnie dociera to problemy zupełnie mi obce i nie znane. 
Dotarło do mnie, że ja mimo tak wspaniałego dyplomu z wyróżnie‑
niem tak naprawdę nic nie umiem. Po tej refleksji straciłam przy‑
tomność i  zemdlałam. Kiedy się już ocknęłam, Nela czule się mną 
zajmowała. 
 Tak się zaczęła nasza znajomość bowiem o  przyjaźni nie było 
jeszcze mowy. Po tym wstrząsie zabrałam się do pracy od podstaw 
i w tym pomagała mi właśnie Nela. 
 Szkoła jak na owe czasy była ogromna. Zespół nauczycielski liczył 
ponad osiemdziesiąt osób. Atmosfera była jednak bardzo przyjazna. 
Serdeczny i  niemal towarzyski klimat wprowadzał w  życie szkoły 
mgr Roman Mohyła, matematyk i  prezes Związku Nauczycielstwa 
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Polskiego. Poznawałam też inne koleżanki, które wówczas wszystkie 
były starsze ode mnie.
 Pamiętam, że w  dniu w  którym miałam zajęcia przychodziłam 
do szkoły dwie godziny wcześniej, aby przy pomocy Neli i P. Mohyły 
przeczytać podział godzin i zorientować się, w której sali mam lek‑
cje. Nela cały czas nie narzucając się z serdecznością, dyskretnie czu‑
wała nad moimi postępami ciągle przyjaźnie instruując i radząc jak 
najlepiej pracować. Myślę, że w drugim lub trzecim roku mojej pracy 
pojawiła się w „Odzieżówce” barwna postać z ogromną energią. Była 
to pani wiceprezes Spółdzielni „Robotnik” mgr inż. Barbara Hoszow‑
ska. Od początku było widoczne, że nie tylko pracuje w „Odzieżów‑
ce”. Po prostu była to osoba z innego świata. Pięknie i modnie ubra‑
na, tryskająca humorem i widocznym doskonałym samopoczuciem. 
Tak się złożyło, że jadąc na szkolną wycieczkę do Poznania siedziały‑
śmy we trójkę w autobusie tzn. Nela, Barbara i ja.
 Ciągle i z podziwem obserwowałam obie Panie nie myśląc nawet 
o jakiejkolwiek bliskości czy przyjaźni. Zaprzyjaźniłyśmy się później 
i do dzisiaj Nela, Barbara i ja jesteśmy ze sobą mocno związane. Nie‑
bawem Nela zaproponowała byśmy mówiły sobie po imieniu. Był to 
dla mnie szok. Wydawało mi się, że różnica wieku między nami jest 
jak przepaść. Z  czasem jednak z  trudem ośmieliłam się mówić do 
Neli – Nelu. Ale to musiało potrwać. Później nie miałam już żadnych 
problemów z przechodzeniem „na ty” z kimkolwiek. 
 Czas płynął, a Nela opiekowała się mną, czyniąc to ciągle dyskret‑
nie. Później poznałam jej uroczego męża Stasia, który w przeciwień‑
stwie do Neli jawił się jako osoba jasna i uśmiechnięta, ale też równie 
bardzo delikatna. Sądzę, że gdzieś po około pięciu latach znajomości 
zbliżyłyśmy się, ale ciągle było tak, że Nela wspomagała mnie w tym 
również finansowo, nie tylko w codziennej dydaktyce.
 Kiedy patrzę retrospektywnie, widzę, że musiałam  niepokoić 
Nelę paląc papierosy i nierozważnie wydając pieniądze. Nela jednak 
nigdy nie zwróciła mi na to uwagi. Zawsze była pełna serdeczno‑
ści i cierpliwości. Po pewnym czasie zorientowałam się w poglądach 
Neli, a zwłaszcza w jej religijności, z którą się nie obnosiła. Pamię‑
tajmy zresztą w  jakich czasach spotykałyśmy się, jak powszechną 
była wtedy nieufność, a nawet lęk wobec siebie w zespołach ludzkich 
takich jak nasza „Odzieżówka”. Mnie pozostały wspomnienia o do‑
brych i serdecznych ludziach i trochę śmiesznych wspomnień o życiu 
w peerelowskiej szkole.
 W tamtych latach Nela miała wiele rodzinnych problemów, któ‑
rymi nie obarczała nikogo. Była zawsze wobec wszystkich niezwykle 
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życzliwa i umiejąca słuchać. Sama zaś mówiła tylko tyle, ile to było 
konieczne. Po raz pierwszy spostrzegłam Nelę jako kobietę atrakcyj‑
ną kiedy na jakiejś szkolnej zabawie tańczyła z Panem Kurczabem, 
sympatycznym nauczycielem zawodu. Nela była w dobrze skrojonej 
sukni podkreślającej jej sylwetkę, miała „zrobioną” fryzurę, odpo‑
wiedni makijaż. Taką jest Nela do dzisiaj. Cokolwiek założy i ubie‑
rze – zawsze prezentuje się pięknie.
 Po 13 latach pracy w „Odzieżówce” zmieniłam miejsce zatrudnie‑
nia. Mimo to nie straciłyśmy kontaktu.
 Równocześnie z pracą nauczycielską, równolegle z licznymi szkol‑
nymi obowiązkami  – Nela zawsze pracowała twórczo zajmując się 
tkaniną artystyczną. Był to jej drugi żywioł, któremu poświęcała 
wiele czasu. Jej gobeliny i tkaniny nawiązują do szlachetnej krakow‑
skiej szkoły tworzonej w ASP przez małżeństwo Gałkowskich. Gęsta 
materia, różnice w fakturach, wysmakowany kolor i kompozycja. Co‑
dziennie patrzymy na jedną z pięknych tkanin Neli w naszym miesz‑
kaniu. To dla nas wielka radość i trwały znak naszej przyjaźni. Nela 
miała dużo wystaw, uczestniczyła też w sporej ilości ekspozycji tka‑
niny na wystawach krakowskich i ogólnopolskich. Zawsze przeżywa‑
ła te wystawy, kiedy już do nich dochodziło zestawy jej prac wygląda‑
ły świetnie. Prosto i pięknie pomyślane prace, żmudnie realizowane 
są własnością wielu instytucji, osób prywatnych i przyjaciół. Im właś‑
nie tak jak nam ofiarowywała swe dzieła otwartym sercem. 
 Z biegiem lat Nela świadomie zaprzestała pracować twórczo. Po‑
gorszył się jej wzrok, poddała się operacji oczu, ale nie odzyskała już 
ostrości widzenia umożliwiającej pracę artystyczną. Mimo to nikt ni‑
gdy nie usłyszał od Neli żadnej skargi. Zarówno wtedy, gdy zosta‑
ła wdową, jak wtedy, gdy długie lata opiekowała się dużo starszym 
swoim rodzeństwem mieszkającym poza Krakowem. Jadąc do nich, 
sama już przecież mając sporo lat mówiła zawsze z uroczym uśmie‑
chem, że jest najmłodsza. Na pytanie, czy czegoś potrzebuje, Nela 
odpowiada zawsze i niezmiennie: NIE. Kiedy pada propozycja odwie‑
zienia do domu samochodem lub taksówką, Nela niezmiennie odpo‑
wiada: MAM TRZYNASTKĘ, tramwajem będę szybciej! Na tym dys‑
kusja się kończy.
 Od pewnego czasu obchodzimy uroczyście urodziny Neli. 16 mar‑
ca, Nela zawsze elegancko ubrana i pełna optymizmu bierze udział 
w  spotkaniach. Dawniej uroczystość miała miejsce w  mieszkaniu 
Neli, obecnie spotykamy się w gronie bliskich osób w Pubie przy Ma‑
łym Rynku gdzie jest miło i wesoło. Obecnie mija 40 lat od naszego 
poznania w szkole przy ulicy Syrokomli. 16 marca 2005 roku Nela 
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kończy 93 lata. Będzie tak jak zawsze. Najpierw Msza św. w Bazylice 
Mariackiej, a potem kawa i ciastka w Pubie.
 Nie znam drugiej takiej osoby, która całe życie, z uśmiechem i po‑
godą ducha poświęcała się innym kierując się Bożym przesłaniem.
 Gdy patrzę na Nelę starannie uczesaną, w berecie, z fantazyjnie 
przerzuconym szalem przypomina mi się tekst św. Augustyna: „je‑
żeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu  – wszystko jest na swoim 
miejscu”.
 Nelu, bądź zawsze taka sama.
 Niech Ci Pan Bóg błogosławi.

Kraków, 3 marca 2005 

P.S. Niesyty, 5 maja 2014 NELA ZMARŁA mając 102 lata.

Tekst pierwotnie opublikowany w: Wincentyna Krzyżanowska ‑Niedziela, Ad Multos An‑
nos, Kraków, marzec 2016, s. 24 ‑28.



Irena Popiołek – życie i praca

Urodziła się 17 maja 1939 roku w Zdołbunowie na Wołyniu (repa‑
triacja do Kielc w  roku 1945), córka Zenona i  Janiny Bobińskiej. 
Mąż – Stanisław Rodziński – arysta, malarz, nauczyciel akademicki, 
prof. zw., córka  – Judyta Rodzińska ‑Nowak, archeolog, nauczyciel 
akademicki, dr hab., mąż córki – Marek Nowak, archeolog, dr hab., 
wnuki – Aleksandra i Jakub.
 Ukończyła Szkołę Podstawową w Baranówku w roku 1953, a na‑
stępnie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w  Kielcach w  roku 
1958. Studia artystyczne odbyła w  krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w latach 1959 ‑65. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pra‑
cowni prof. Adama Marczyńskiego na Wydziale Malarstwa i Grafiki 
w roku 1965. 
 W latach 1965‑1975 pracowała jako nauczyciel rysunku zawodo‑
wego w Zespole Szkół Odzieżowych nr 2 w Krakowie przy ulicy Sy‑
rokomli 21. Była wizytatorem – metodykiem w zakresie wychowania 
plastycznego w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie w la‑
tach 1975 ‑1978. 

Osiągnięcia naukowo ‑dydaktyczne

Pracowała jako nauczyciel akademicki (starszy asystent) w Zakładzie 
Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego WSP w Kra‑
kowie w latach 1978 ‑1984. W roku 1981, w wyniku przewodu kwali‑
fikacyjnego I stopnia przeprowadzonego w krakowskiej ASP, uzyska‑
ła stanowisko adiunkta. Po przewodzie kwalifikacyjnym II stopnia 
(habilitacja) w 1984 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
pracowała w  latach 1984 ‑1997 na stanowisku adiunkta, docenta, 
prof. nadzwyczajnego w Samodzielnym Zakładzie Wychowania Pla‑
stycznego, a następnie w Instytucie Sztuki UP w Krakowie. Od 1991 
roku pracowała na stanowisku profesora uczelnianego w  krakow‑
skiej WSP. Tytuł naukowy profesora otrzymała z rąk prezydenta Le‑
cha Wałęsy 7 czerwca 1995 roku, a w roku 1999 uzyskała tytuł pro‑
fesora zwyczajnego.
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 Pracując w krakowskiej WSP pełniła funkcje:
1.  Kierownika Zakładu Nauczania Początkowego i  Wychowania 

Przedszkolnego na Wydziale Humanistycznym,
2.  Kierownika Zakładu Wychowania Plastycznego na Wydziale 

Matematyczno ‑Fizyczno ‑Technicznym,
3.  Kierownika Samodzielnego Zakładu Wychowania Plastycznego na 

Wydziale Matematyczno ‑Fizyczno ‑Technicznym,
4.  Prodziekana Wydziału Matematyczno ‑Fizyczno ‑Technicznego,
5.  Pierwszego Dziekana Wydziału Pedagogicznego,
6.  Dyrektora Instytutu Wychowania Plastycznego,
7.  Członka Senatu w latach 1982 ‑1991.
 Pracowała na stanowisku profesora w Instytucie Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 1997 ‑2005, a od 1999 roku – 
na stanowisku profesora zwyczajnego. W okresie pracy na Uniwersy‑
tecie Rzeszowskim od 1 października 1997 r. pełniła funkcje:
1.  Członka Senatu w latach 1997 ‑2000.
2.  Dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych w latach 2001 ‑2003.
3.  Kierownika Zakładu Malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych w la‑

tach 2003 ‑2005.
 Od 1993 roku pracowała na stanowisku profesora Wydziału Fi‑
lozoficznego Towarzystwa Jezusowego w  Krakowie (od 2000 roku 
Wyższej Szkoły Filozoficzno ‑Pedagogicznej Ignatianum w  Krako‑
wie), następnie, w latach 1993 ‑2015, jako profesor zwyczajny i kie‑
rownik Katedry Edukacji Artystycznej w  Akademii Ignatianum 
w Krakowie. Była członkiem Senatu tej uczelni przez trzy kadencje.
 Od 1993 pełniła rolę rzeczoznawcy ‑recenzenta podręczników 
szkolnych przy MEN.  Swoją działalność dydaktyczną i  naukową, 
którą prowadziła w  krakowskiej WSP oraz na Uniwersytecie Rze‑
szowskim, koncentrowała na malarstwie, rysunku, metodyce wy‑
chowania plastycznego, badaniu związków pomiędzy twórczością 
i wychowaniem przez sztukę, przedstawianiu dziejów sztuki współ‑
czesnej oraz sylwetek i  twórczości wybranych artystów, łącząc je 
z  szeroko rozumianymi zagadnieniami upowszechniania kultury 
i edukacji artystycznej. 
 Była promotorką około 320 prac magisterskich, powstałych na 
trzech uczelniach, a także promotorką lub recenzentką w 30 prze‑
wodach doktorskich oraz w 19 przewodach habilitacyjnych. Opinio‑
wała 5 wniosków w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 
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Osiągnięcia artystyczne

Od roku 1965, tj. od uzyskania dyplomu na Wydziale Malarstwa 
w krakowskiej ASP podjęła samodzielną pracę artystyczną w zakre‑
sie malarstwa i rysunku. Zajmuje się portretem, krajobrazem, sze‑
roko pojętymi związkami światła, przestrzeni i koloru. Tego rodzaju 
ekspresji poszukuje, pracując w technikach: olejnej, akrylu i akwareli 
oraz łącząc niektóre techniki
 Od roku 1965 brała udział w  ponad 300 wystawach malarstwa 
i rysunku, w wystawach problemowych, plenerowych i konkursach 
malarskich, krajowych oraz zagranicznych, między innymi w  Mię‑
dzynarodowym Biennale Ilustracji Zlatne Pero w  Belgradzie, w  cy‑
klicznych wystawach, takich jak Spotkania Krakowskie, Biennale 
Akwareli Ars Aguae, w wystawach i konkursach ZPAP na Obraz Roku.
 Uczestniczyła między innymi w Ogólnopolskim Biennale Akwa‑
reli – Lublin 1993, 1996; w Wystawie Malarstwa DOTYK – Kraków 
1993, w wystawie – Via Crucis – Kraków 1991; w Triennale Sztuki 
iSacrum – Częstochowa; w wystawie Ars pro Nature – Stuttgart 1998; 
w  wystawie Dziesięcioro z  Krakowa  – Moskwa  – Petersburg 1998; 
w latach 2000 ‑2003 w wystawie Tradycja i współczesność – malarstwo 
krakowskie  – Muzeum w  Orleanie; w  IV Festiwalu Sztuki Polskiej 
w Winnipeg (Kanada); w wystawach pracowników Instytutu Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego w  Rzeszowie, Przemyślu, 
w Muzeum w Dukli, w galeriach w Przeworsku, Mielcu i Radomiu. 
Brała udział w  prezentacjach sztuki polskiej w  Austrii, Czechach, 
Francji, Jugosławii, Kanadzie, Niemczech, Rosji, Szwajcarii, Wło‑
szech oraz na Węgrzech.
 Od poczatku swojej artystycznej działalności zorganizowała po‑
nad 75 wystaw indywidualnych, między innymi w  Krakowie, War‑
szawie, Łodzi, Kielcach, Katowicach, Wrocławiu, Zakopanem, No‑
wym Targu, Zielonej Górze, Lublinie i Zamościu, a takze w Wiedniu, 
Moskwie, Belgradzie, Norymberdze, Stuttgrcie, Rzymie i Londynie. 
Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień w konkursach malarskich 
i rysunkowych. Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych i kolek‑
cjach prywatnych w Polsce oraz w Australii, Austrii, Holandii, Kana‑
dzie, Niemczech, Rosji, Szwajcarii, Włoszech i w USA.
 Irena Poiołek jest autorką plakatu i znaku graficznego (logo) Sy‑
nodu Krakowskiego w  1978 roku, logotypu Pielgrzymki Jana Pa‑
wła II do Polski w roku 1997, znaku graficznego II Synodu Biskupów 
Polskich w  roku 1999, znaku graficznego Konferencji Episkopatu 
Polski – używanego do 2015 r.
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 Wyrazem Jej zaintersowań arytstycznych i  pedagogicznych są 
także publikacje dotyczące zagadnień wychowania przez sztukę, dru‑
kowane między innymi w następujacyh periodykach: „Folia Mazo‑
viana”, „Annales Academiae Paedagogice Cracoviensis”, „Horyzonty 
Wychowania”, w wydawnictwie Acamica, Biblos, w Gazecie Uniwer‑
syteckiej (Rzeszów).
 Od roku 1965 do chwili obecnej jest członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków (ZPAP). Została uhonorowana wieloma nagro‑
dami za pracę nauczycielską w Krakowie oraz Rzeszowie.

Wystawy zbiorowe

1966 
Wystawa Okręgu Krakowskiego ZPAP w Krakowie.
Wystawa Okręgu Krakowskiego ZPAP w Łodzi.
III Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin.
Wystawa Malarstwa Krakowskiego w Pradze (CSSR).

1967 
Przegląd Malarstwa i Rzeźby Krakowskiej, Galeria Pryzmat, Kraków.

1968 
IV Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin.
Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Młodych, Sopot.
Ogólnopolska Wystawa XXV‑lecia LWP, Warszawa.

1969
Jubileuszowa Wystawa XXV‑lecia PRL, Kraków.
Wystawa dawnego i nowego malarstwa batalistycznego, Kraków. 
Wystawa Okręgu Krakowskiego ZPAP, Zielona Góra.

1970
Wystawa Malarstwa Krakowskiego, Szekesvehervar (Węgry). 
Troje Malarzy Krakowskich: Irena Popiołek, Henryk Wójcik, Jan 

Janczak, 11 IV–3 V 1970, Pawilon Wystawowy Bwa W Sopocie.

1971 
Wystawa Obrazów Małego Formatu okręgu krakowskiego, Kraków.
Spotkania Krakowskie, Kraków.
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III Triennale Rysunku, Wrocław.
Międzynarodowe Biennale Sztuki, Merignac (Francja). 

1972 
Ogólnopolska Wystawa Gwaszu i  Akwareli ARS AQVE, Katowice, 

Poznań.
Wystawa rysunku Erotyki, Galeria Pryzmat, Kraków.
Wystawa Mały Obraz, Galeria Pryzmat, Kraków.

1973
Wystawa poplenerowa, Szczecin.
Wystawa Młodzi Malarze Krakowa.
Wystawa The Conneisseur in Poland, Kraków.
Wystawa Poplenerowa, Nowy Wiśnicz, Kraków.

1974 
Wystawa Malarstwa Krakowskiego, Galeria Zachęta, Warszawa.
Wystawa Krakowskie Malarstwo i Rzeźba w XXX‑leciu PRL, Kraków.

1975 
Prezentacje, Galeria Pryzmat, Kraków.
Międzynarodowe Biennale Ilustracji „Zlatno Pero”, Belgrad.

1976
Wiosenny Salon Malarstwa, TPSP Kraków.

1977
Wiosenny Salon Malarstwa, TPSP Kraków.

1978 
Wystawa Malarstwa Środowiska Krakowskiego, RFN.

1979 
Pokolenia i Tendencje, Kraków.
Spotkania Krakowskie, Kraków.

1980 
XIII Dni Poezji w Nowej Hucie, Próba Ciała – wystawa rysunku ero‑

tycznego, Galeria Rytm, Nowa Huta.
Ogólnopolska Wystawa Akwareli, Wrocław.
Jesień Bielska, Bielsko ‑Biała.
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1986 
Mazowiecka 43, rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba pracowników 

Zakładu Wychowania Plastycznego WSP w  Krakowie, Galeria 
„Mały Rynek” Klub MPiK w Krakowie.

1991
Dotyk – Ikonografia Malarstwa Lat Osiemdziesiątych, Pałac Sztuki 

Kraków.
Triennale Sztuki Sacrum, Częstochowa.
Via Crucis, Galeria „Inny Świat”, Kraków.

1992 
Salon Jubileuszowy ZPAP Kraków.
Aus Der Metapher Heraus, Instytut Dedeciusa w Darmstad.

1993 
Wystawa obrazów małego formatu, Galeria Pryzmat, Kraków.
Jubileuszowy Salon Malarstwa w Krakowie.
Ogólnopolskie Triennale Akwareli, TPSP Lublin.
Wystawa Poplenerowa, Zwierzyniec k. Zamościa.
Wystawa „Portret Miasta” – 700 lat Nowego Sącza.
Obrazy  – Malarstwo Z  Krakowa, Wystawa obrazów artystów kra‑

kowskich, uczestniczących w  Międzynarodowym Sekretariacie 
Artystów Chrześcijan SIAC w Krakowie, Wadowice.

Sztuka miejscem odnalezienia się. Międzynarodowy Kongres i Wy‑
stawa SIAC – Kraków, Pałac Sztuki TPSP, Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa „Krzysztofory”, Galeria Pryzmat ZPAP.

Kongres 23 ‑27 września 1993, Dom Plastyków ZPAP, Kraków. 

1994 
Rysunek ’94, ZPAP Galeria Pryzmat, Kraków.
Triennale Sztuki Sacrum, Częstochowa. 

1995 
Ars Pro Natura, Stuttgart.

1996 
Dziesięcioro z Krakowa, Moskwa, Petersburg.
Ogólnopolskie Triennale Akwareli, PTSP Lublin.



Irena Popiołek – życie i praca 75

1998
Wystawa Jubileuszowa, Galeria Gil 25, Kraków. 

1999 
Festiwal Malarstwa Krakowskiego w Koge (Dania). 
Sztuka z  Krakowa, Centre Culturel et Artistique, Moulin d’Ande 

(Francja).

2001 
Wystawa Jubileuszowa, 15‑lecie Galerii „U Jaksy” w Miechowie, maj 

2001.
Małopolskie BWA w  Nowym Sączu, Galeria Sztuki „U Jaksy” 

w Miechowie.

2002 
Grafika Rysunek Rzeźba, wystawa prac pedagogów Instytutu Sztuk 

Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego listopad‑grudzień 2002, 
Muzeum Historyczne „PAŁAC” w Dukli.

Tradycja i Współczesność, Orlean (Francja).
Gry i  Zabawy ‘02, 2  – 30 XII 2002 cz.  I.  Galeria Albert, Kraków, 

cz. II. Galeria Zejście, Kraków.

2003 
Grafika Rysunek Rzeźba, wystawa prac pedagogów Instytutu Sztuk 

Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Miejskie Centrum Kultu‑
ry i Informacji Międzynarodowej w Radomiu. 

Grafika Rysunek Rzeźba, Galeria Sztuki „Synagoga”, Lesko.
Grafika Rysunek Rzeźba, Muzeum w Nysie.
My i Oni, Sztuka Ponad Granicami, Gry i Zabawy ‘03, 8 ‑30 XII 2003 r., 

Galeria Albert, Kraków, 8 ‑25 I 2004 r., Pałac Sztuki, Kraków. 

2004 
Polish Landscapes Art Fair, Stockholm.

2005 
Fakty i Mistyfikacje, Gry i Zabawy, 14 I – 7 II 2005, Galeria Albert, 

Kraków
Twarze Andersena – O Tobie Mówi Bajka, 2 IV 2005 Nordic ‑Kraków, 

IX‑X Dania, XI‑XII Szwecja.
19 malarzy Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

Galeria Pryzmat, Kraków.
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2006 
Galeria Sztuki Ukraińskiej, Kraków.
Europ‘Art, Genewa.
Wystawa poświęcona Andersenowi, Instytut Polski w Sztokholmie.

2007 
Soli Deo – wystawa malarstwa dedykowana Prymasowi Tysiąclecia 

Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, Galeria Jana Pawła II, 
Łódź.

I Zamojskie Biennale Sztuki, Malinowy Chruśniak, Muzeum Zamoj‑
skie, Zamość.

2008
Piękno w Sztuce, wystawa zorganizowana w ramach dni Jana Pawła 

II, Muzeum Archidiecezjalne, Kraków, Muzeum Archidiecezjalne, 
Rzeszów.

Ekspozycja w siedzibie Misji Polskiej przy ONZ w Genewie.
Przestrzeń Natury  – Przestrzeń Sztuki, In The Space Of Nature  – 

In The Space Of Art, Galeria u Jezuitów, Poznań. 

2009 
Wystawa z okazji 16 października, Galeria Jana Pawła II, Łódź.
Wystawa poświęcona Józefowi Czapskiemu, Maison des Arts, 

Chexbres.

2010
Inne Spojrzenia, 7 ‑20 X, Galeria Pryzmat, Kraków.
Regards Croisés, 9 ‑26 XI, Cour des Chaines, Miluza.

2012 
Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest, Międzynarodowe Sym‑

pozjum Edukacyjno ‑Artystyczne, wystawy poświęcone Januszo‑
wi Korczakowi, Kraków, Nowy York, Sztokholm, Hillerod (Dania), 
Turjak k. Lublany.

2014
Ars – Principia, wystawa dedykowana św. Janowi Pawłowi II z oka‑

zji kanonizacji oraz dla upamiętnienia 15 rocznicy spotkania ze 
środowiskiem naukowym w Auli UMK 7 VI 1999 r., 13 V – 22 VI 
2014, UMK Toruń. 

Z kolekcji Wałbrzyskiej Galerii Sztuki, WGS BWA w Wałbrzychu.
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Wystawy indywidualne

1965
Klub MPiK Nowa Huta.

1966
Klub Naukowca czy nauczyciela? AGH, Kraków.
 
1968 
Galeria Arkady, Kraków.

1969
Irena Popiołek, Stanisław Rodziński – Malarstwo, luty/marzec 1969, 

Pawilon Wystawowy BWA Zielona Góra. 

1971
Galeria Kordegarda, Warszawa.

1972
Galeria pod Baranami, Kraków.
Sienież (ZSRR), Moskwa.

1973 
Irena Popiołek  – Malarstwo, Galeria Sztuki Muzeum Teatralnego, 

Kraków ul. Szpitalna 21.

1975 
Wystawa Malarstwa I  Rysunku Ireny Popiołek, Salon BWA 

w Wałbrzychu.
Galeria GIL, Kraków.

1976 
Galeria DESA, 12 III 1976, Kraków.
Galeria Art, Kraków.

1979
Galeria Kramy Dominikańskie, Kraków.

1981
Irena Popiołek  – Malarstwo, BWA Galeria Sztuki Współczesnej 

AWANGARDA, Wrocław.
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1988
Irena Popiołek – Malarstwo, 7 XI 1988, Galeria PLASTYKA, Kraków. 

1989
Irena Popiołek – Akwarele, TKKF AGH, Galeria „Sokół”.

1990 
Irena Popiołek – Malarstwo, Galeria „Fra Angelico”, Muzeum Archi‑

diecezjalne, Katowice.

1991
Irena Popiołek – Malarstwo, Mała Galeria, BWA Nowy Sącz.

1993
Irena Popiołek – Malarstwo, Galerie in Zabo, Norymberga.

1994
Irena Popiołek – Malarstwo, BWA Kielce, Galeria Sztuki „U Jaksy” 

w Miechowie.
Irena Popiołek – Malarstwo, Galeria Sztuki „Zielona”, Busko Zdrój.
Irena Popiołek – Malarstwo, Galeria „Piwnice”, BWA Kielce.
 
1994
Irena Popiołek i Stanisław Rodziński, Muzeum Okręgowe w Zamoś‑

ciu, Towarzystwo Społeczno ‑Kulturalne RENESANS.

1995
Irena Popiołek – Malarstwo, Galeria Miejska w Rauris, Austria.
Irena Popiołek – Malarstwo, Galeria Fundacji Janineum, Wiedeń.
Irena Popiołek  – Malarstwo, Galeria Duszpasterstwa Środowisk 

Twórczych „Logos”, Łódź.
Irena Popiołek – Malarstwo, Instytut Polski w Rzymie.

1996 
Wystawa Malarstwa Ireny Popiołek, Fundacja Judaica, Centrum 

Kultury Żydowskiej, Kraków.
Irena Popiołek – Malarstwo, Galeria „Lektorium” WSP, Kraków.

1997
Irena Popiołek – Malarstwo, Galeria „Na prowincji”, Lublin. 
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1998
Irena Popiołek – Malarstwo, Galeria BWA „Jatki” w Nowym Targu.
Irena Popiołek – Malarstwo, Galeria „Labirynt”, Kraków.
Irena Popiołek – Malarstwo, Galeria BWA – Dom Sztuki – Rzeszów.
Irena Popiołek – Malarstwo, Galeria BWA Zakopane. 

1999
Irena Popiołek – Malarstwo, Instytut Kultury Polskiej, Londyn.

2000 
Irena Popiołek – Wystawa Jubileuszowa, Galeria „Gil”, Kraków.
Irena Popiołek – Malarstwo, BWA Ciechanów.

2001 
Wystawa Retrospektywna, Malarstwo Ireny Popiołek, Muzeum Ar‑

chidiecezjalne w Krakowie.

2002
Irena Popiołek  – Malarstwo, Galeria „Kontrasty”, Uniwersytet 

Rzeszowski.

2003
Irena Popiołek – Sonety w Fioletach, Galeria Sztuki Temporary Con‑

temporary, Kraków.

2006
Irena Popiołek – Malarstwo, Galeria Sztuki Ukraińskiej, Kraków.

2007
Irena Popiołek – Malarstwo, 16 X – 31 X 2007, Galeria „Piano Nobi‑

le”, Kraków.

2008
Irena Popiołek – Malarstwo, Galeria Świdnickiego Ośrodka Kultury, 

Świdnica.

2011
Irena Popiołek – Malarstwo, Rostworowski Gallery, Kraków.

2014
Irena Popiołek – Malarstwo, Galeria „U Jaksy”, Miechów.
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Irena Popiołek  – Malarstwo (Akwarele), Wystawa połączona z  wy‑
kładem i warsztatami dla dzieci: portret na przestrzeni dziejów 
sztuki, w  ramach programu europejskiego PEACEPAINTING 
w Polsce i Norwegii, Edukacja kulturowa społeczności małopol‑
skiej poprzez cykl warsztatów artystycznych w Polsce i w Norwe‑
gii, Galeria „U Jaksy”, Miechów, krużganki miechowskiej Bazyliki 
Grobu Pańskiego.

Nagrody i wyróżnienia
1965
Wyróżnienie w  Ogólnopolskim Konkursie im. F.  Bartoszka 

i Z. Bobowskiego.
Konkurs na OBRAZ ROKU 1965 – nagroda.

1966 
Konkurs MÓJ EKSPERYMENT – nagroda.

1968 
Wyróżnienie za wysoki poziom prac prezentowanych na wystawie 

w Galerii Arkady, Kraków.

1969 
Dyplom Honorowy ZPAP za prace na Wystawie XXV‑lecia PRL 

w Krakowie. 

1978
Odznaka „Przyjaciel Dziecka”.

1985
Medal KEN.

2004
Złoty Krzyż Zasługi.

Prace w zbiorach

Muzeum Narodowe w Krakowie.
Dom Wojska Polskiego w Warszawie.
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Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach.
Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Podróże artystyczne

1963
Austria, Grecja, Jugosławia.

1964
NRD.

1972 
Stypendium i pobyt studyjny w Sienieżu (ZSRR).

1975
Stypendium rządu jugosławiańskiego.

Druki zwarte i artykuły

2015
Jan Charytański SJ jako szef i katecheta. Wspomnienia, red. Irena Po‑

piołek i Stanisław Cieślak SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.

2014
Dobro – prawda – piękno w sztuce naszego czasu, „Studia Pedagogica 

Ignatiana” 2014, vol. 17, s. 123 ‑131. 
Wychowanie estetyczne i wychowanie przez sztukę, w: Z historii, teorii 

i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczes‑
noszkolnym, red. Krystyna Zabawa, Wyd. Ignatianum, WAM, Kra‑
ków 2014, s. 17 ‑27.

2013 
Czy istnieje specyfika malarstwa kobiet?, „Rocznik Wydziału Pedago‑

gicznego Akademii Ignatianum w Krakowie” 2013, s. 113 ‑124.

2012
Wychowanie przez sztukę w przedszkolu, w: Nowe wyzwania i perspek‑

tywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, red. 
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Barbara Surma, Wyd. Akademia Ignatianum, Wyd. WAM, Kra‑
ków 2012, s. 245 ‑259.

Szkoła – miejsce pracy twórczej czy strata czasu i energii? w: Kształcenie 
nauczycieli – modele – tendencja – wyzwania wielokulturowej rzeczy‑
wistości, red. Ewa Żmijewska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Peda‑
gogicznego, Kraków 2012, s. 87 ‑90. 

Proces twórczy źródłem wychowania przez sztukę, w: Uniwersalne war‑
tości kultury w edukacji i terapii, red. Iwona Nowakowska ‑Kempna, 
Wyd. Akademia Ignatianum, WAM, Kraków 2012. s. 135 ‑139.

Malarstwo Jerzego Tomali, „SZTUKA I ŻYCIE” Biuletyn informacyjny 
ZO ZPAP w Rzeszowie, marzec – kwiecień 2012. 

Czy samotność jest do zbawienia niezbędnie potrzebna? „Horyzonty 
Wychowania” 2012, nr 11(22), s. 55 ‑65. 

(rec.), F.  Sureau, Ignacy Loyola. Przebudzenie, przekł. S.  Opiela SJ, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, „Horyzonty Wychowania” 
2012, nr 11(22).

2011 
Katecheza drogą do Boga: Księga jubileuszowa dedykowana Siostrze Pro‑

fesor Czesławie Margaricie Sondej OSU, red. Irena Popiołek i Stani‑
sław Cieślak SJ, Wyd. Ignatianum, WAM, Kraków 2011.

Krzyż w katechezie i sztuce – znak cierpienia i miłości, w: Katecheza dro‑
gą do Boga: Księga jubileuszowa dedykowana Siostrze Profesor Cze‑
sławie Margaricie Sondej OSU, red. Irena Popiołek, Stanisław Cie‑
ślak SJ, Wyd. Ignatianum, WAM, Kraków 2011, s. 375 ‑380.

Dzieła sztuki dokumentem historii i pamiętnikiem artystów, w: Pamięć – 
kultura – edukacja, red. Andrzej Paweł Bieś SJ, Marzena Chrost, 
Beata Topij ‑Stempińska, Wyd. Ignatianum, WAM, Kraków 2011. 
s. 329 ‑336.

Krzyż w katechezie i sztuce – znak wiary, cierpienia i miłości, „Rocznik 
Wydziału Pedagogicznego „Ignatianum” 2011”, s. 213 ‑219.

(rec.), Jan Gosfeld, Od lęku do nadziei. Chrześcijanie – Żydzi –świat, 
„Horyzonty Wychowania” 2011, nr 10(20), s. 293 ‑295.

(rec.), Stanisław Cieślak SJ, Kierownik duchowy św. Faustyny, „Hory‑
zonty Wychowania” 2011, nr 10(19), s. 271 ‑273.

2010
Malarstwo historyczne Jana Matejki: dokument  – ilustracja  – wi‑

zja, w:  Pamięć wieków kształtuje potomność.  Księga jubileuszowa 
Księdza Profesora Ludwika Grzebienia SJ z  okazji 70 urodzin, red. 
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Andrzej Paweł Bieś SJ i  Beata Topij ‑Stempińska, Wyd. Ignatia‑
num, Wyd. WAM, Kraków 2010, s. 265 ‑273.

Lekceważenie sztuki i kultury zagrożeniem obszaru wartości w wycho‑
waniu, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego „Ignatianum” 2010”, 
s. 167 ‑183.

Lekceważenie sztuki i kultury – zagrożeniem obszaru wartości w wycho‑
waniu, w: Uczeń wobec wyzwań współczesności, red. Aneta Rogalska‑
‑Marasińska i  Bożena Banasiak, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2010, s. 135 ‑142.

2008
Proces twórczy – egocentryzm czy dar dla innych? w: Docere et educa‑

re: książka dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Kubiko‑
wi SJ z okazji 50. Rocznicy kapłaństwa oraz 60. rocznicy życia zakon‑
nego, red. Janusz Mółka SJ, Grzegorz Łuszczak SJ, Wyższa Szkoła 
Filozoficzno‑Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2008, s. 133 ‑139. 

Definicja kultury, „Posłaniec” 2008, nr 7, s. 60 ‑61.
Wychowanie przez sztukę, „Posłaniec” 2008, nr 9, s. 56 ‑57.
Wstęp do katalogu wystawy malarstwa Krystyny Feliksik w  BWA 

w Olkuszu.

2007
(rec.), Czesława Margarita Sondej, B. Wawrzkiewicz, Modlitwa dzie‑

ci i młodzieży na poszczególnych etapach edukacji, „Horyzonty Wy‑
chowania” 2007, nr 6(11), s. 268 ‑271. 

2006
Wychowanie przez sztukę w klasie I‑IV, w: Wychowanie dzieci w młod‑

szym wieku szkolnym. Cz. I: Wychowanie ogólne, red. Józef Stala, 
Sekcja w Tarnowie Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii 
Teologicznej, Biblos, Tarnów 2006, s. 89 ‑103. (wspólautor: Ewa 
Zamirska)

Refleksje na temat „Listu Do Artystów” Jana Pawła II, w: Jan Paweł II do 
artystów. Artyści do Jana Pawła II, red. Barbara Dróżdż ‑Żytyńska, 
Magdalena Goławska, Piotr Kawałko, Agnieszka Oleszczuk, Gau‑
dium, Lublin 2006, s. 522 ‑525.

Malarstwo kobiet. Kobiece malarstwo czy babska sztuka? „Annales Aca‑
demiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 34 Studia de Arte et 
Educatione II, s. 62 ‑69.
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2005
Wychowanie plastyczne w przedszkolu, w: Wychowanie dzieci w wieku 

przedszkolnym, red. Elżbieta Osewska i  Józef Stala, Biblos, Tar‑
nów 2005, s. 111 ‑126.

2003
Wychowanie przez sztukę – nadzieje i rozczarowania, w: Nauki pedago‑

giczne w  teorii i  praktyce edukacyjnej, T.1, red. Józef Kuźma, Ja‑
nusz Morbitzer, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 
2003, s. 43 ‑46.

2002
Wychowanie przez sztukę.  Nadzieje i  rozczarowania, „Życie Szkoły”. 

Czasopismo dla nauczycieli 9 XI 2002, s. 517 ‑522.
Sztuka  – normalność czy elitarny przeżytek?, „Horyzonty Wychowa‑

nia” 2002, nr 1(1), s. 165 ‑173.

1999
O nauczaniu i nauczycielu plastyki, w: Nauczyciele plastyki i ich kształce‑

nie, red. Krystyna Olbrycht, Cieszyn 1999, s. 183 ‑188.

1998
Model kształcenia nauczycieli wychowania plastycznego, w: Kształcenie 

pedagogów realizujących wychowanie plastyczne – w świetle aktual‑
nych potrzeb edukacyjnych i  uwarunkowań społeczno‑kulturowych, 
red. Krystyna Olbrycht, Cieszyn 1998, s. 189 ‑191.

1997 
Wychowanie przez sztukę, w: Ku pełni człowieczeństwa, red. Władysław 

Kubik SJ, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Kra‑
kowie, Sekcja Pedagogiki Katolickiej, Wyd. WAM, Kraków 1997, 
s. 32 ‑50.

1996
Czy istnieje specyfika malarstwa kobiet?, „Folia Mazowiana”, nr 1(2), 

s. 3  ‑8.
Instytut wychowania plastycznego, w:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

im.  Komisji Edukacji Narodowej w  Krakowie w  latach 1982 ‑1996, 
red. Zygmunt Ruta, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1996, 
s. 115 ‑125.
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Galeria „Horyzontów Wychowania”

2014
Vol. 13, No. 27, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, 

Malarstwo Marka Łątkowskiego, s.179 ‑182.
Vol. 13, No. 25, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, 

Leszek Misiak – Paintings – Graphics – Drawings, s.169 ‑171.

2013
Vol. 12, No. 24, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, 

Stefan Dousa – artysta rzeźbiarz, s. 287 ‑289.
Vol. 12, No. 23, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, 

Malarstwo i tkanina artystyczna Krystyny Misiak, s. 331 ‑333.

2012 
Vol.  11, No 22, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, 

Malarstwo Dominika Rostworowskiego, s. 321 ‑322.
Vol.  11, No 21, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, 

Bartosz Wacław i Jego malarstwo, s. 295 ‑297.

2011
Vol.  10, No 20, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, 

Malarstwo Ewy Żelewskiej‑Wsiołkowskiej, s. 343 ‑345.
Vol.  10, No 19, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, 

Twórczość Krzysztofa Kiwerskiego, s. 301 ‑303.

2010
Vol. 9, No 18, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, Ma‑

larstwo Adama Wsiołkowskiego, s. 283 ‑285.
Vol.  9, No 17, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, 

Twórczość Wiesława Grzegorczyka, s. 253 ‑255.

2009
Vol.  8, No 16, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, 

Twórczość Adama Myjaka, s. 247 ‑249.
Vol. 8, No 15, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, Ma‑

larstwo Teresy Kotkowskiej‑Rzepeckiej, s. 293 ‑295.

2008
Vol. 7, No 14, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, Ma‑

larstwo Jacka Rykały, s. 311 ‑313.
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Vol. 7, No 13, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, Ma‑
larstwo Andrzeja Klimczaka‑Dobrzanieckiego, s. 299 ‑301.

2007
Vol.  7, No 12, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, 

Twórczość Grażyny Borowik, s. 267 ‑269.
Vol. 6, No 11, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, Ta‑

deusz Boruta, s. 313 ‑315.

2006
Vol. 5, No 10, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, Ma‑

larstwo Aldony Mickiewicz, s. 355 ‑356.

2005
Vol. 4, No 8, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, Ma‑

larstwo Krystyny Feliksik, s. 329 ‑331. 
Vol. 4, No 7, Galeria Horyzontów Wychowania, Irena Popiołek, Ma‑

larstwo Teresy Żebrowskiej, s. 337 ‑338. 

2004
Vol. 3, No 6, Galeria Horyzontow Wychowania, Irena Popiołek, Pro‑

fesor Irena Popiołek, s. 327 ‑330. 

Konferencje

20 ‑21 października 2014, Kraków Akademia Ignatianum, Ogólno‑
polska Konferencja Naukowa Edukacja artystyczna – dylematy teo‑
rii i praktyki, wygłoszony referat: Sztuka w życiu człowieka – deko‑
racja czy znak duchowości?

24 ‑25 maja 2010, Kraków ‑Katowice, Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa Uniwersalne Wartości Kultury W  Edukacji, Wychowaniu 
I Terapi, wystąpienie w Akademii Ignatianum w Krakowie: Proces 
twórczy źródłem wychowania przez sztukę.

10 czerwca 2010, Kraków, Akademia Ignatianum, Interdyscyplinar‑
na Konferencja Naukowa: Pamięć historyczna a edukacyjna teraź‑
niejszość, wystąpienie: Dzieła sztuki dokumentem historii i pamięt‑
nikiem artystów. 
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2009  – Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Uniwersytet Łódzki, 
wygłoszony referat: Lekceważenie sztuki i  kultury  – zagrożeniem 
obszaru wartości w wychowaniu.

2007–Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Łódź, wystąpie‑
nie: Niebezpieczeństwo marginalizacji znaczenia wychowania przez 
sztukę w edukacji szkolnej – dramatycznym zagrożeniem dla polskiej 
kultury.

Opinie

2015
dla mgr. Marka Łątkowskiego o otwarcie przewodu doktorskiego.

2013 
dla prof. UP Teresy Żebrowskiej o  nadanie tytułu profesora sztuk 

pięknych.
dla prof. Małgorzaty Olkuskiej z  Uniwersytetu Pedagogicznego 

w Krakowie o nadanie tytułu profesora zwyczajnego.

2012
dla dr. hab. Marka Sajduka z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedago‑

gicznego w Krakowie, uprawniająca do wszczęcia procedur zwią‑
zanych z uzyskaniem tytułu profesora.

2010
dla dr. hab. Tadeusza Boruty prof. UR dotycząca przedłużenia za‑

trudnienia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2008
dla Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego dla dr hab. Wiesława Grze‑

gorczyka w celu nadania stanowiska profesora Uczelnianego. 

Recenzje

2012
recenzja przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Makieły – ASP Kraków
recenzja przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Drozd ‑Witek  – 

ASP Kraków
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recenzja wydawnicza skryptu Zofii Kruczkowskiej i Bernadetty Sta‑
no Artysta, nauczyciel sztuki, animator. podręcznik akademicki. Wyd. 
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

2010
recenzja wniosku o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych dr 

hab. Aleksandrze Simińskiej z  Uniwersytetu Technologiczno‑
‑Przyrodniczego w  Bydgoszczy dla Rady Wydziału Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Monika M. Kowalczyk, Dzieła wielkich artystów jako czynnik kształ‑
tujący ludzką osobowość w  koncepcji wychowania przez sztukę 
Stefana Szumana 

2009
recenzja pracy monograficznej Teresy Żebrowskiej: Za rączkę na spot‑

kanie sztuki – historia sztuki – Vincent van Gogh.
recenzja pracy habilitacyjnej, dorobku artystycznego i dydaktyczne‑

go adiunkta Grzegorza Mroczkowskiego z  Wydziału Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

recenzja pracy habilitacyjnej, dorobku artystycznego i dydaktyczne‑
go adiunkta Roberta Florczaka z  Wydziału Malarstwa i  Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

recenzja: Grażyna Stojak, Świat wychowania przez sztuki piękne w pol‑
skiej szkole. Edukacyjne aspekty wychowania przez sztukę w kształce‑
niu nauczycieli plastyki, Impuls, Kraków. 

2000
recenzja wystawy Siedmioro artystów z Rzeszowa, czyli... Jak być na‑

uczycielem artystą? Dziennik Polski 3 lipca 2000 r.

Wykłady

2009
Wykład inauguracyjny wygłoszony 2 października 2009 r. w Akade‑

mii Ignatianum w Krakowie: Lekceważene sztuki i kultury zagroże‑
niem obszaru wartości w wychowaniu.

1997
Wykład inauguracyjny wygłoszony 14.10.1997 r. w WSP w Krakowie 

poświęcony zagadnienom wychowania przez sztukę.
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Wywiady

2012
Twórcą może być każdy – z prof. dr hab. Ireną Popiołek rozmawia dr 

hab. Krystyna Zabawa prof. Ignatianum, „Edukacja Elementarna 
w Teorii i Praktyce” 2012, nr 26 (4), s. 45 ‑50.

Portrety

Portret ks. Piotra Skargi SJ (70x60 cm) dla Katedry Filozofii Akade‑
mii Ignatianum w Krakowie

Portrety Rektorów Akademii Ignatianum w Krakowie prof. dr. hab. 
Władysława Kubika SJ oraz prof. dr. hab. Ludwika Grzebienia SJ 

Portret Franciszka Rzepki SJ

Źródła wiedzy o Pani Profesor 
Irenie Popiołek ‑Rodzińskiej

Antecka Jolanta, gdzie dziewczęta z  tamtych lat, „Dziennik Polski”, 
5 kwietnia 2003, Nr 81 (17874).

Antecka Jolanta, Malarstwo Ireny Popiołek, kobieta w akwa reli, „Dziennik 
Polski”, 18 października 2000, nr 244 (17127).

Antecka Jolanta, Poetyka blasku i cienia, „Dziennik Polski” 19 czerw‑
ca 2001.

Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Krakowie (za lata 1996 ‑2000), T.7. Oprac. zespół prac. OIN BG, 
Wyd. Naukowe, Kraków 2003.

Kto jest kim w polsce nowego milenium (2000 ‑2002), Encyklopedia Ac‑
tus Purus, red. Maciej Roman Bombicki, Pol ‑EuroBusiness, Po‑
znań 2002, s. 436.

Künert Anna, Akademia Dziennika Polskiego, Irena Popiołek, „Dzien‑
nik Polski” nr 285 (16558).

Leksykon profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Na‑
rodowej 1946 ‑2006, red. Józef Hampla, Feliks Kiryk, Iwona Pie‑
trzkiewicz, Wyd. Naukowe AP, Kraków 2006, s. 456 ‑457. 

Stano Bernadeta, Sztuka inna – sztuka ta sama...Na marginesie nowych 
obrazów Ireny Popiołek, „Nowa Dekada Krakowska” 2012. nr 1/2, 
s. 140 ‑143.

Who’s Choin the World 2004, Marquis 21 St. Edition, NY USA. 2000 
Oustanding Intellectuals of the 21 st Century, 2005.
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Who’s Who w  Polsce, Leksykon biograficzny, Hubners, Poznań 2004 
i 2009.

Wielka encyklopedia malarstwa polskiego, Wydawnictwo Kluszczyń‑
ski, Kraków 2011.

Współcześni uczeni polscy.  Słownik biograficzny, T.  3.: M‑R, red. Ma‑
rek Halawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2000. 
s. 553.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.  Komisji Edukacji Narodowej w  Kra‑
kowie w 40 roku działalności, oprac. Feliks Kiryk, Wyd. Naukowe 
WSP, Kraków 1986. s. 116.

Żebrowska Teresa, Psalmy w  twórczej interpretacji Ireny Popiołek‑Ro‑
dzińskiej  – wartość w  sztuce i  edukacji, „Pedagogika Przedszkolna 
i Wczesnoszkolna” 2015, nr 2(6), s. 132 ‑136.
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Te kompozycje na pograniczu abstrakcji mają w sobie nastrój upor‑
czywie powtarzanego muzycznego motywu. Zmieniają się kolory 
i formy, ale treść wypowiedzi, którą artystka pragnie przekazać wi‑
dzowi, wydaje się ciągle ta sama.
 Stałym elementem każdego kolejnego obrazu jest twarz ludzka – 
twarz kobieca z wyraźną sugestią autoportretu.
 Czasami eksponowana dobitnie, czasem lekko widoczna, stanowi 
niewątpliwie ważne, kluczowe przesłanie.
 Jest to przesłanie niepokojące, niemal obsesyjne, przywodzące na 
myśl senną zjawę. I chyba właśnie poetyka snu jest materią twórczo‑
ści Ireny Popiołek. Przy tej monotematyczności zadziwia różnorod‑
ność emocjonalnego klimatu. Formy, dla których twarz jest punktem 
odniesienia, kojarzą się z  jesiennymi liśćmi, z chmurami nadciąga‑
jącej burzy, ze zjawiskami przyrody, będącymi projekcją uczuć i na‑
strojów wrażliwiej, samotnej wobec świata ludzkiej istoty.
 Trudno jest w  naszej tradycji znaleźć analogię malarstwa Ireny 
Popiołek. Historyk sztuki potrafi je może umieścić w jakimś nurcie, 
jest ono jednak przede wszystkim wyrazem bardzo niezależnej oso‑
bowości artystycznej.

Jan Józef Szczepański

*  *  *

Wysiadłyśmy z  samochodu, Irena schowała kluczyki, przeszłyśmy 
przez jezdnię w stronę miejskiej bramy, z bramy w podwórze, z po‑
dwórza na schody i w górę. Nic szczególnego. W przedpokoju natu‑
ralnie zdejmuje się płaszcze, rękawiczki chowa się do kieszeni, jeśli 
nawet z pewnym roztargnieniem, to jednak dosłownie i rzeczowo.
 I nagle przekraczamy granicę pospolitości  – jesteśmy w  prze‑
strzeni magicznej. Nad głową kłębią się chmury granatowo, zielo‑
no, rudo i liliowo. Domyślamy się, że jest jesień, domyślamy się, że 
to nie tylko jesień, pewnie jakiś nieznany ogród poza porami roku, 
stworzony w zapamiętaniu dla jednej ważnej kobiety, smutnej, za‑
myślonej i  wielorakiej. Zgodnie z  prawami duszy czy raczej ducha 
podzielono ją na portrety, na rozmaite twarze, kto wie czy nie na 
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smukłe postacie w powiewnych szatach, nie wszystko musi rzucać 
się w  oczy. Spacerują w  świetle księżyca po krętych ścieżkach, po 
krużgankach, myślę, że odpoczywają czasem na kamiennych ławach, 
otulone szalami jak dymem z papierosa, podobne do mniszek, do bo‑
haterek Iwana Bunina, do muzycznych nokturnów. Bo ta melodyjka 
fletu z głębi kwitnącego krzaka nie oszuka nas. 
 Ale oto wyszła zza zakrętu tajemnicza pani o  twarzy z  różowej 
perły, ma na głowie coś bajecznego – bukiet egzotycznych roślin, za‑
wieruchę liści czy szerokoskrzydłego ptaka? 
 Kobiety w  przedziwnych nakryciach głowy przedstawił kiedyś 
Luchino Visconti w „Śmierci w Wenecji”. Pisano z zadowoleniem, że 
reżyser nakręcił film o kapeluszach. Tak, tak proszę państwa, często 
piszę się ni przypiął ni przyłatał, zamiast trafić w sedno. Bo w sedno 
trafia się niestety rzadko spotykając artystę.
 Kobiety Ireny Popiołek są Ireną Popiołek, wędrującą po pięknych 
chmurnych drogach, gdzie drzewa mienią się barwami wschodów 
i zachodów nie naszego oswojonego świata.
 Chateaubriand powiedział: „Dobrze maluje się tylko własne serce 
przypisując je innemu”.

Ewa Otwinowska

*  *  *

Mogę o pracach Ireny Popiołek powiedzieć, że są wykonane z wielką 
maestrią, z talentem. Zarówno prace olejne jak i akwarele (tak trud‑
ne zwłaszcza techniczne akwarele). Mają blask, życie. Władza ręki 
i oka jest nie do pogardzenia, umiejętności dobrego warsztatu – waż‑
ne w każdym zawodzie, ale to za mało, jeżeli nie czuje się serca i gło‑
wy. Dopiero razem – rezultat najpełniejszy.
 To właśnie widzę w tych pracach.
 Bogate cykle pejzaży i kompozycje z twarzą ludzką o rozbudowa‑
nej kolorystyce. Twarz kobieca obecna uporczywie wśród form płyn‑
nych, zmiennych, mniej lub bardziej kształtnych mogących kojarzyć 
się z klimatem liści, kwiatów, innych zjawisk natury.
 Głowa kobieca jest najważniejsza. Ona skupia uwagę swoim wy‑
razem tak różnym. Ma cechy autoportretu.
 Autorka znajduje wiele znaczeń w tym własnym świecie. Malar‑
stwo im bardziej osobiste tym bardziej dla ludzi – ale dla niewielu.
 Żadnych powszedniości, żadnych uniwersalności.
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 Zawsze porozumiewanie się osobne, intymne.
 Taki jest los sztuki osobistej.
 Zarzucamy sieć, ale w  sieci niewiele. Pomimo niskich połowów 
całe życie malarza poświęcone jest wielkiej pracy samodoskonalenia 
się.
 Dążenia do prostoty i celowości mowy.
 W pracach Pani Profesor Ireny Popiołek obserwuję niepokój, wal‑
kę, doskonalenie środków wyrazu.
 Ostatnie obrazy rozbudowane w bogate, zmienne rytmy, tworzą 
różne klimaty z odwagą i blaskiem. Obrazy olejne i akwarele budo‑
wane są ciekawie i umiejętnie…
 (…) Malarstwo to – przez swoją wyrazistość i indywidualny wyraz 
jest bardzo cenną pozycją w polskiej sztuce…

Jacek Sienicki 
luty 1994 r.

*  *  *

Malarstwo Ireny Popiołek jest łatwo rozpoznawalne, posiada wdzięk 
i duży ładunek liryzmu, bez rezygnacji z powagi formalnych docie‑
kań, z odwagą podejmowania tematów ogólnie znanych, lecz w bar‑
dzo osobistym i profesjonalnym ujęciu. Portrety, głowy, kompozycje 
kwiatów, często w technice gwaszu, lub akwareli, malowane szero‑
ko z dużą zręcznością, są dowodem wrażliwości i profesjonalnej bie‑
głości twórcy

Włodzimierz Kunz
luty 1994 r.

*  *  *

Jest ona znaną malarką, od paru lat podejmującą w swoich akware‑
lach, gwaszach, niedużych olejach, jeden temat. Jest to głowa a ra‑
czej twarz kobieca w pewnym sensie autoportret, choć nie zamierzo‑
ny. Głowa początkowo wynurzała się, czy była ozdobiona kwiatami, 
pawimi piórami. Przyznam, że z przyjemnością kojarzyłem te głowy 
z Krakowem, „Weselem”, panną młodą.
 Stopniowo kwiaty zamieniają się na plamy, na materię ma‑
larską. Jest to materia, faktura, wynikająca ze spontanicznego 
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nawarstwiania farby pędzlem, ale coraz częściej materia wynika ze 
skomplikowanego współdziałania różnej gęstości farb, rozcierania 
na płótnie, wycierania, wreszcie także z aprobowanego przypadku.
 Z chaosu czy kosmosu tej materii wynurza się twarz jak góra 
z chmur. Jest ona kolorystycznie przeciwstawiona otoczeniu, lub jest 
do odszukania w  skomplikowanej materii malarskiej. Czasem jest 
z profilu sylwetką, czasem jest en face twarzą – zjawą, gdzie cała reszta 
jest tylko tłem. Bywa że twarz emanuje spokojem, otoczenie jest eks‑
presyjno tajemnicze, bywa, że i twarz jest częścią chaosu unoszona jak‑
by nim, lub oba te elementy ulegają pewnej klarowności i uspokojeniu.
 Możliwości jest sporo i autorka powtarzając ten schemat nie po‑
wtarza się. Udaje jej się rozbudować możliwości wyrazowe, znajdując 
coraz to nowe wariacje tematu, świeże i żyjące…

Józef Hałas 
kwiecień 1994 r.

*  *  *

(…) Malując autoportret staje malarz przed lustrem i czyni się przed‑
miotem własnego widzenia. Tymczasem Irena Popiołek pozosta‑
je wewnątrz swych myśli ale otoczone bajeczną florą twarze w Jej 
obrazach nie świadczą o egocentryzmie a o nieustannej refleksji. Po‑
piołek nie tylko kocha siebie, ile raczej bada stan swej duszy, wydo‑
bywając jej zawartość tworzy malarski opis własnej świadomości: od 
smutku, poprzez niepokój do wzniosłej zadumy czy wręcz kontem‑
placji. Każdą twarz otacza odrębna aura. Aura tłumaczy twarz, twarz 
aurę. Żadna twarz nie wchodzi ze mną w dialog, nie obchodzi jej że 
nie patrzę, bo w twarzy malarka doświadcza i rozumie sama siebie…

Paweł Taranczewski
czerwiec 1998 

*  *  *

 Stylistycznie jednolite malarstwo Pani Profesor Ireny Popiołek 
zamyka się w granicach stałych powtórzeń (a właściwie w wariacjach 
motywu) jednego dialogu, jednej opozycji: figuracja na przeciw ot‑
wartej struktury „informel”.
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 Charakterystyczny typ głowy (model kobiecości) skontrastowany 
zostaje z tłem – przestrzenią o płynnej fakturze kolorystycznej (chy‑
ba najlepiej wyrażonej w wersjach akwarelowych). Skonkretyzowa‑
na obecność głowy i obecność potencjalna w swej „nieskonkretyzo‑
wanej „otwartości” przestrzeń malarskich przekształceń przenikają 
się w trwałym kontraście. Reminiscencja autoportretowej obecności 
jest jak w wierszu wyraźne, lirycznie JA w dialogu z żywiołową, szu‑
kającą swego wyrazu i kształtu, przedmiotowego wcielenia, materią 
świata. Podmiot liryczny wobec prefiguracyjnej magmy tworzywa 
poetyckiego…

Jacek Waltoś 
luty 1999 r.

*  *  *

Figurami stylistyczno‑językowymi obrazowej sztuki Ireny Popio‑
łek – którym artystka jest wierna od twórczych narodzin aż po dziś 
dzień – są dwa podstawowe kontrasty barwne: czerwieni z zieleniami 
oraz fioletów z żółciami. I choć są to jedne z trudniejszych zestawień 
kolorystycznych, krakowska malarka operuje nimi po wirtuozow‑
sku – lekko, pewnie i pod kompozytorskim względem bezbłędnie.
 Trzeba jednak zdecydowanie stwierdzić, że artystka jest przede 
wszystkim realistką. Od zarania swej malarskiej drogi konsekwen‑
tnie przetwarza dwa figuratywne motywy: kobiece sylwety i kobiece 
twarze. W zależności od nastroju, w zależności od twórczej potrze‑
by robi z tymi motywami, „co chce”, czyli deformuje je pod dyktan‑
do emocji, które nią władają podczas malarskiego czynu. Odnosi się 
wrażenie, że duchowa melodyka jej utworów stanowi wierny zapis 
przeżyć wewnętrznych, czyli że z  psychologicznego i  malarskiego 
punktu widzenia jest adekwatnym zapisem doznań psychicznych, 
którymi artystka żyje w trakcie malarskiej kreacji. 
 W istocie, sztuka Ireny Popiołek jest malarsko‑muzycznym odbi‑
ciem metafizycznych uniesień malarki, jest psychologicznym odwzo‑
rowaniem jej egzystencjalnego, wielopostaciowego portretu. Jako 
taka, stanowi oryginalny zapis indywiduacyjnego procesu, w  Jun‑
gowskim rozumieniu tego pojęcia.
 W lirycznej, skrajnie ekspresyjnej figuracji Ireny Popiołek drama‑
tyka morfu jest ściśle sprzężona z poetyką barw, co stanowi swoi‑
sty, wielce indywidualny wymiar malarskiego śpiewu o życiu, z jego 
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wszystkimi radościami i smutkami. Bo też obrazy artystki są prze‑
de wszystkim lirykami; są spowiedzią kształtów i krzykiem kolorów; 
emocją malarskiego gestu i milczeniem kompozytorskich niedopo‑
wiedzeń; introspektywną Drogą do siebie i  transcedentalną Drogą 
do Prawdy.
 Krakowska kompozytorka szczególnie upodobała sobie dwie 
techniki malarskie: olejną i akwarelową: dużo też rysuje. Na począt‑
ku swej twórczej drogi częściej posługiwała się farbami olejnymi. Te‑
raz, w dojrzalszej fazie tej drogi, najczęściej sięga po techniki wodne: 
gwasz, a nade wszystko akwarelę.
 Akwarela należy do najtrudniejszych technik malarskich, dlatego 
jest tak rzadkim zjawiskiem na wystawach. Wymaga od twórcy szyb‑
kich i pewnych decyzji, zręcznego pędzla i otwartej wyobraźni. Atu‑
tami tymi Irena Popiołek dysponuje z biegłością mistrza.
 Gdy z dużej odległości popatrzymy na dowolny motyw akware‑
lowych utworów Ireny Popiołek, zauważymy, że postrzegany obraz 
niekoniecznie jest portretem, twarzą czy wielopostaciową kompo‑
zycją. Z „lotu ptaka” obrazy te bardziej są rozkwieconymi ogrodami 
czy rozkolorowanymi konstelacjami gestopodobnych fenomenów, 
których poszczególne morfy trudno zidentyfikować. Z dalekich ujęć 
jawią się nam one bardziej jako osobliwe figuro‑abstrakty. W  tym 
sensie malarstwo Ireny Popiołek jest muzyczne, wielobarwne, na‑
strojowe, asemantyczne. 
 Gdy popatrzymy na ten sam motyw z „naturalnej” dla obrazu od‑
ległości, zauważamy, że te domniemane abstrakty coś jednak znaczą, 
odsyłają ku czemuś znanemu, że wprowadzają nas w świat konkret‑
nych treści, a  jako takie są zapisem codziennych wcieleń duchowe‑
go kobiecego istnienia. Osobiście we wszystkich tych portretowych 
wizjach dostrzegam różnorodne, ekspresyjne doznania autorki. Od‑
noszę wrażenie, że każda twarz omawianych utworów jest nie tyl‑
ko realistycznym, ile psychologicznym autoportretem. Że ich twór‑
czyni przez cały czas poprzez motywy kobiecej twarzy maluje swe 
wnętrze. Jako takie, malarstwo to jest terapią i poznaniem, modli‑
twą i  krzykiem, sprzeczaniem się z  codziennością i  egzystencjalną 
zgodą na siebie. W  tym też sensie jest to malarstwo skrajnie oso‑
biste, poetyckie, głęboko wzruszające, niebanalnie piękne, bywa, że 
melancholijne, zawsze przy tym tak szczere, jak szczery jest wszelki 
autentyzm.

Tadeusz Gustaw Wiktor 
czerwiec 2000 r.
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*  *  *

Irena Popiołek

Nie ulega wątpliwości, że malarstwo (oleje, gwasze) Ireny Popio‑
łek wyszło z kolorystycznego estetyzmu. Znamionuje w potocznym 
znaczeniu biegłość, techniczną łatwość, pewną, na pozór zewnętrz‑
ną poprawność. Mówię na pozór, bo na pierwszy rzut oka nieco kon‑
wencjonalna i zdawkowa sprawność zostaje przez artystkę niejako 
wykorzystana do wyższych celów, a tym samym w szczególny sposób 
przełamana i przezwyciężona. Artystka wyzyskuje dla siebie wszyst‑
kie, zdawałoby się, zbanalizowane elementy malarstwa: łatwe nieco 
„cukierkowe” kolory, schematyczny, manieryczny w swym kakonie 
figuralnym rysunek itp. Operując tymi elementami w sposób nowy, 
w pewnym sensie odkrywczy, potrafiświadomie nawiązać do aktual‑
nych tendencji w malarstwie. Zdając sobie w pełni sprawę ze skłon‑
ności, jakim jako malarka mogłaby ulegać, niejako je potęguje, uzy‑
skując nowe, świeże, oryginalne rezultaty artystyczne.
 W obrazie zatytułowanym „POPOŁUDNIE” wprowadza zasadę 
kompozycji symultanicznej, jednocześnie kilku różnych scen, które 
ukazuje w dzielonych prostokątnie polach. Mamy tu z jednej strony 
pewne reminescencje narracji komiksowej, z drugiej jakby chęć, na 
razie w  warunkach bardzo skromnych, podjęcia próby wciągnięcia 
widza w środek obrazu, w centrum różnych działań, scen, czynno‑
ści, osób, które znalazły się w uchwyconym przez autorkę momencie 
„Popołudnia”. Konsekwentnie też operuje schematycznie rysowany‑
mi postaciami ludzkimi o znacznie wydłużonych i nieco żurnalowo 
idealizowanych proporcjach. Szczególnie zaznacza się to w obsesyj‑
nie, ekshibicjonistycznie potraktowanych postaciach kobiecych, za‑
równo nagich jak ubranych.
 Obraz „DZIEN I NOC” ujawnia już bardziej śmiałe szkicowe po‑
traktowanie powierzchni malarskiej, ale także i tu rzuca się w oczy 
wielopostaciowość kompozycji, której poszczególne części wzajem‑
nie się przenikają. Zwraca też uwagę intensywność kolorów, wśród 
których przede wszystkim dominuje żółty, a także fioletowy i niebie‑
ski. Zresztą te mocne, trochę „anilinowe” w swym brzmieniu kolo‑
ry występują we wszystkich nowszych płótnach malarki: która chęt‑
nie zestawia: fiolety, zielenie, czerwienie, a  także oranże, błękity, 
ugry itp. Wreszcie obraz „OCZEKIWANIE” najbardziej szkicowy ze 
wszystkich, właściwie kolorowy, pędzlem zrobiony rysunek zawiera 
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również te elementy formalne i  treściowe co obrazy wcześniej wy‑
mienione: elementy pozwalające jakoś wspólnie określić i  scharak‑
teryzować ostatnią, tegoroczną fazę działalności malarskiej Ireny 
Popiołek. Wydaje się, że malarstwo tej artystki, które wyszło z rodzi‑
mej, rzec można tradycji estetycznej i zachowało wiele z tych cech, 
równocześnie jest interesującym przykładem nawiązania na swój 
sposób do aktualnych tendencji w sztuce.

Piotr Krakowski

*  *  *

Aby zobaczyć obraz, trzeba odejść od ściany, na której wisi i spojrzeć 
z dystansu: taką lekcję odbieraliśmy wszyscy dorastając do spotkań 
ze sztuką. Odejdźmy więc na chwilę od nowych obrazów Ireny Po‑
piołek i popatrzmy z dystansu trzydziestu paru, tym razem nie kro‑
ków, ale lat.
 Młoda malarka wystartowała jak burza dużymi, olejnymi płót‑
nami: obraz w obrazie, a na wszystkich dziewczyny wyprowadzone 
konturem z koloru, wynurzające się z głębi warstw, zindywidualizo‑
wane, ale bez wdawania się w zbędność detali. Dziewczyny – twarze 
i sylwetki – tworzyły sumę znaków dopełnianych kolorem w zdaniu, 
bardziej sygnalne niż oznajmujące. Irena Popiołek malowała w isto‑
cie nie akty i portrety, ale wyłaniające się spoza nich byty niemate‑
rialne: sny, marzenia i nadzieje – bagaż i siłę rozpoczynających dia‑
log z dorosłością, odkrywających siebie i świat.
 Rzadko zdarza się malarstwo tak osobiste. To tłumaczy (do pew‑
nego stopnia) konsekwencję, z  jaką krytycy‑mężczyźni szukają 
w malarstwie Ireny Popiołek autoportretów. Tak było od jej debiutu 
i tak pozostało do dziś. 
 Po co jednak cofać się aż tak daleko i przywoływać obrazy symul‑
taniczne, których artystka przecież już od lat nie maluje? Może po 
to, by zobaczyć, jak przez wszystkie lata, zmiany technik i sposobów 
obrazowania, ciągnie się ta delikatna, ale mocna nić prywatności, 
osobistej wypowiedzi i ten sam temat niematerialnych bytów współ‑
budujących naszą realną egzystencję.
 Z dystansu czasu widać drogę malarki ku syntezie. Zamiast skom‑
plikowanych, wielopostaciowych kompozycji – jedna twarz kobieca. 
Twarz niekiedy wyrazista, częściej niedopowiedziana, a  przecież  – 
zwłaszcza wtedy – niosąca swoją przeszłość, sumująca wszystko to, 
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co trudno ściśle zdefiniować znakiem, wszystko jedno czy malar‑
skim, czy pisanym, czy werbalnie, ale co ważne, bo jest tym, co do‑
tknęło nas i czego my dotknęłyśmy. Imaginacyjne przestrzenie, w ja‑
kich wtopione są twarze, budują bogate konteksty.
 Od dobrych kilku lat na wystawach malarstwa Ireny Popiołek 
dominuje akwarela, z  techniki pomocniczej awansowana do głów‑
nej – tej, w której kreuje się wypowiedź. Można mniemać, iż malar‑
ka stwierdziła, że w technice olejnej wypowiedziała się do wyczerpa‑
nia jej możliwości i pora zmierzyć się z inną, bardzo wymagającą. To 
możliwe, podejrzewam jednak, że autorka po prostu uznała akware‑
lę za bardziej nośną dla tego, co ma do powiedzenia teraz. Być może 
właśnie ta rozpływająca się, ale możliwa do opanowania, plama ko‑
loru jest malarskim ekwiwalentem dla nieugiętości marzeń mimo 
wszystko…
 Powiedzenie, że tą technika trudną, bo nieprzewidującą błędu, 
Irena Popiołek posługuje się perfekcyjnie, byłoby banałem i oczywi‑
stością. To widać. 
 Malarstwo Ireny Popiołek, indywidualne zjawisko w naszej uni‑
formizującej się rzeczywistości, zasługuje na gruntowną, poważną 
analizę. Z wielu względów nie należę do tych, którzy mogą tego do‑
konać. Jednym (a bynajmniej nie jedynym, choć nie ostatnim) z po‑
wodów jest zbyt osobisty stosunek do tego malarstwa – podobny, jak 
ma wiele moich rówieśnic z  tego pokolenia, które łączy wspólnota 
lektur i marzeń. Czy kropka, choć tylko poniekąd jest częścią zdania, 
powinna zdanie analizować? Jakby nie spojrzeć – cokolwiek wbrew 
naturze…

Jolanta Antecka
Październik 2006
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Marek Sajduk

Prześladuje mnie wizja, w której jesteśmy 
jak kule bilardowe
…z okazji Jubileuszu 50‑lecia pracy artystycznej 
i pedagogicznej Profesor Ireny Popiołek ‑Rodzińskiej…

Prześladuje mnie wizja, w której jesteśmy jak kule bilardowe. Przy‑
padek – los rozrzuca nas po stole. Wprawieni w ruch niewidzialną 
siłą odbijamy się o siebie a każde takie odbicie zmienia mniej lub bar‑
dziej kierunek naszej drogi. Wpływa zarówno na nasz ruch, jak i na 
tego kogo spotykamy. Wpływa na nasze dalsze koleje losu, czasem 
w sposób doniosły. 
 To odbicie, ten kontakt nie musi być szczególnie mocny. Wystar‑
czy czasem rozmowa, jedno zdanie żeby poruszyć wyobraźnię, po‑
budzić ambicję, zachęcić do działania. Wystarczy specyficzny rodzaj 
ekspresji osoby, którą spotykamy, aby ulec fascynacji, poddać reflek‑
sji nasze postępowanie, zmienić nasze życie. Takim ważnym i donio‑
słym dla mnie spotkaniem było poznanie i wieloletnia współpraca 
z Ireną.
 Mam napisać tekst na okoliczność „pięknej”, okrągłej liczby lat 
aktywności artystycznej i  pracy pedagogicznej Ireny. Początkowo 
poczucie radości, zaszczytu, nawet entuzjazm. Zaraz potem przera‑
żenie. Przecież to takie trudne. Co ja wiem o  Irenie żeby zabierać 
głos w takiej uroczystej i ważnej chwili. Z drugiej strony wiem, że 
nie mogę się wycofać. Należy się Jej coś ode mnie. Zatem napiszę, 
to co pamiętam z czasów dla Ireny, jak sądzę i dla mnie ciekawych 
i ważnych. 
 Zakład Wychowania Plastycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
zalążek obecnego dużego Wydziału Sztuki, początek lat osiemdzie‑
siątych, początek istnienia instytucji będącej dla Ireny ważnym, jak 
sądzę epizodem zawodowym, a dla mnie praktycznie wypełnieniem 
kariery akademickiej. Stan wojenny, groza. Wtedy po raz pierwszy 
pamiętny kontakt, drobny ale jakże wyraźny w  pamięci. Telefon, 
pełen napięcia głos Ireny oznajmia mi, że Staszka (męża) areszto‑
wano, internowano. Wyrazy otuchy, solidarności. Nie znałem wte‑
dy Pana Profesora Rodzińskiego. Wiedziałem, że jest wspaniałym 
człowiekiem, zaangażowanym opozycjonistą. Smutek, niepewność, 
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przerażenie. Nie wiadomo czego się można było spodziewać w tej sy‑
tuacji. Z pewnością niczego dobrego. Przykre wspomnienia, dziwne 
czasy.
 Wspólna praca w  Uczelni. Codzienna, żmudna, ale satysfakcjo‑
nująca. Irena jako niezwykle ważny członek zespołu. Już wówczas 
posiadająca bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe. Świetna, znana 
artystka i bogate doświadczenie pedagogiczne. Długi czas kieruje ze‑
społem, formalnie i nieformalnie. Jest z pewnością dobrym duchem. 
Jej energia i wrażliwość na drugiego człowieka daje wsparcie w roz‑
maitych trudnych sytuacjach, których nie brakuje w trudnej i nie za‑
wsze przynoszącej sukces pracy z kolejnymi rocznikami młodzieży. 
Jest to zawód satysfakcjonujący, ale jakże trudny i  stresujący. Co‑
dzienna rutyna, nadmiar obowiązków potrafią wywołać negatywne 
skutki. Nie ma czasu na pracę twórczą. Awans naukowy wydaje się 
być nieosiągalny, a przecież konieczny, aby zachować pracę.
 I kolejny kontakt mocno odciśnięty w pamięci. To „odbicie”, któ‑
re z pewnością nadało kierunek mojej dalszej drodze życia zawodo‑
wego i osobistego. Mój czas przeznaczony na awans szybko upływał. 
Potrzebowałem impulsu, który wytrąci mnie z  codziennej rutyny 
w kierunku rozwoju osobistego. I tutaj zadziałała Irena, niezawodna 
i skuteczna w takich sytuacjach. Nie było to jakoś szczególnie mocne 
czy narzucające się. Ot, kilka słów napomnienia – celnie i skutecznie 
wypowiedzianych – zadziałało na ambicję i tchnęło energię do pracy. 
Później jeszcze wiele razy doświadczyłem osobiście i obserwowałem 
ten fenomen u kolegów. Irena ma w sobie jakiś szczególny dar życzli‑
wego uruchamiania w ludziach energii, pobudzania ich do działania. 
 Ówczesna Wyższa Szkoła Pedagogiczna, uczelnia o bardzo specy‑
ficznym charakterze, mająca opinię mocno zideologizowanej, była 
z natury rzeczy trudnym miejscem pracy dla takich osobowości, ta‑
kich indywidualności z  jakich składał się zespół młodych artystów 
stanowiących personel Zakładu Wychowania Plastycznego. Szczęś‑
liwie funkcjonowaliśmy niejako na marginesie i nieco dziwnie jako 
część Wydziału Mat. Fiz. Tech. To pozwalało na spory margines swo‑
body, ale też na permanentne ubóstwo. 
 W tych szczególnych uwarunkowaniach Irena jako formalny i nie‑
formalny lider zespołu okazała się niezwykle pożyteczna. Potrafiła 
w sposób niezobowiązujący, ale niezwykle skuteczny nawiązać ciepłe, 
partnerskie stosunki z niektórymi z prominentnych członków kierow‑
nictwa uczelni co pozwoliło na poprawę sytuacji i zapewniło pewien, 
niewielki co prawda, ale jednak wpływ na rozmaite decyzje władz. Ist‑
nienie, nieco w tej uczelni egzotycznego tworu jakim był nasz Zakład, 
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nigdy nie było pewne i  wielokrotnie nasze losy były wystawiane na 
próbę. W tych opałach Irena była zawsze naszym ambasadorem przed‑
stawiając argumenty uzasadniające sens naszego istnienia. 
 Pośród nauczycieli dopiero zaczynających pracę dydaktyczną, 
Irena była osobą mającą za sobą spore doświadczenie pedagogicz‑
ne i pracę w innych placówkach. Jej rola jako mentora i autorytetu 
w sprawach merytorycznych była nie do przecenienia. 
 Funkcjonowanie rozmaitych instytucji bywa współzależne od 
rozmaitych, nie zawsze racjonalnych czynników. Takim elementem 
w  przypadku naszego, wspólnego wówczas miejsca pracy był nie‑
wątpliwie genius loci zamieszkujący w  budynkach po dawnej szko‑
le powszechnej, w  których uczelnia łaskawie umiejscowiła Zakład 
Wychowania Plastycznego, gdzie do dzisiaj zresztą, znajduje się ma‑
tecznik Wydziału Sztuki. Otóż Irena niezwykle wrażliwie doceniała 
rolę tego miejsca. Broniła go nawet wówczas, gdy wydawało się, że 
rysują się perspektywy bardziej wygodnego lokum. Jestem przeko‑
nany, że miała rację, intuicyjnie czuła, że to jest szczęśliwe miejsce 
i ma znaczenie integrujące. 
 W trakcie wieloletniej działalności i rozwoju od maleńkiego Za‑
kładu Wychowania Plastycznego poprzez Instytut Sztuki, aż po cał‑
kiem spory Wydział Sztuki przewinęło się przez to miejsce pracy 
wielu ciekawych ludzi, artystów, nauczycieli, wiele indywidualności. 
Nie wszyscy się sprawdzili jako pedagodzy, nie wszyscy z nich umie‑
li nawiązać kontakt z młodzieżą i pracować w zespole. Jednak Irena 
jako osoba o wybitnych predyspozycjach pedagogicznych oraz wiel‑
kiej wrażliwości była dobrym duchem zespołu starając się pomagać 
i doradzać niedoświadczonym kolegom w jakże trudnej i odpowie‑
dzialnej pracy z młodzieżą.
 Przyszedł jednak moment, w  którym Irena uznała, że jej misja 
w  tej uczelni powinna się zakończyć. Odeszła do pracy w  innych 
uczelniach, w których z pewnością zrobiła i nadal robi wiele dobre‑
go. Pozostawiła po sobie światło dobrych wspomnień i przekonanie, 
że przyczyniła się zarówno do rozbudowania i umocnienia instytucji, 
też przede wszystkim do wykształcenia wielu ciekawych i wartościo‑
wych absolwentów. 
 Trzeba jednak pamiętać, że Irena to również, jeśli nie przede 
wszystkim, artystka malarka. Uprawia malarstwo w  sposób bar‑
dzo osobisty, rozpoznawalny. Systematycznie prezentuje swoje pra‑
ce w  ramach wystaw indywidualnych i  zbiorowych, co pozwala na 
poznawanie kolejnych etapów Jej twórczości, a także podtrzymanie 
kontaktu osobistego.
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 Zatrzymując się na chwilę refleksji z okazji tak zwanej „okrągłej” 
liczby lat, pragnę wyrazić Irenie wdzięczność za wiele dobra i przy‑
jaźni, którymi mnie obdarzyła w przeszłości oraz nadzieję na kolej‑
ne, długie lata miłych i owocnych kontaktów.

              



Wiesław Grzegorczyk

Piękno i delikatność

Musiało być w tej niewielkiej, niepozornej, niemogącej przez kilka 
lat znaleźć swej stałej siedziby jednostce rzeszowskiej Wyższej Szko‑
ły Pedagogicznej coś, co od początku przyciągało wybitnych artystów 
z różnych ośrodków akademickich, którzy dostrzegali w niej poten‑
cjał rozwoju – i, jak czas pokazał, nie mylili się w swych rachubach. 
Jednostką tą był Zakład Wychowania Plastycznego, zalążek później‑
szego Instytutu Sztuk Pięknych, dzisiejszego Wydziału Sztuki Uni‑
wersytetu Rzeszowskiego. 
 W roku 1997 podjęła tam pracę Pani Irena Popiołek, znakomi‑
ta artystka i pedagog, profesor krakowskich szkół wyższych, obcho‑
dząca dziś jubileusz pięćdziesięciolecia pracy twórczej. Jej autorytet 
i  wpływ na rzeszowski ośrodek studiów artystycznych był  – i  po‑
zostaje – ogromny, choć pracowała z nami, niestety, tylko do roku 
2005. Była przez ten czas członkiem Senatu Uczelni, Dyrektorem In‑
stytutu, Kierownikiem Zakładu Malarstwa.
 Jeśli wierzyć dokumentom, funkcję Dyrektora Instytutu Sztuk 
Pięknych pełniła w  latach 2001 ‑2003. Czy to możliwe? Zapamię‑
tałem przecież ten okres, jako o wiele dłuższy. To była cała epoka! 
Ale widocznie Pani Profesor naznaczyła ten czas swoją osobowością 
i energią tak silnie i intensywnie, że z biegiem lat wydłużył się wielo‑
krotnie w moich wspomnieniach.
 Instytut pod kierunkiem Pani Ireny Popiołek był światem upo‑
rządkowanym, urządzonym w zgodzie z tradycją. Było w nim miejsce 
na rzeczy wielkie i z pozoru drobne, ale rzeczywiście spajające naszą 
małą społeczność: spotkania opłatkowe, instytutowe kartki świą‑
teczne i zaproszenia na wystawy końcoworoczne, w których projek‑
towaniu miałem swój udział. Rozmowy, nawet na najtrudniejsze te‑
maty, odbywały się w spokojnej, kulturalnej, rzeczowej atmosferze. 
Dla mnie takim „trudnym” tematem była kwestia habilitacji. Trze‑
ba bowiem zaznaczyć, że jednym ze znamion pracy Pani Profesor na 
stanowisku Dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rze‑
szowskiego było wspomaganie wszystkich pracowników w ich stara‑
niach o awanse naukowe. 
 Bez przyjaznej presji, duchowego wsparcia i nieocenionej pomo‑
cy organizacyjnej ze strony Czcigodnej Jubilatki, nieprosta sprawa 
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mojej habilitacji mogła nie znaleźć pomyślnego zakończenia. Jej za‑
wsze taktowne pytania o stan moich przygotowań były dla mnie wy‑
zwaniem i zachętą do działania, bym następnym razem mógł odpo‑
wiedzieć, iż jestem choćby o krok dalej. Nie mogę tu nie wspomnieć 
o, też związanej z planami habilitacyjnymi, największej i najważniej‑
szej wystawie moich plakatów, która odbyła się w roku 2005 w Mu‑
zeum Archidiecezjalnym w Krakowie, a do której nie doszłoby bez 
zaangażowania się Pani Profesor. Z dumą pokazuję katalog wydany 
przy okazji tej wystawy, opatrzony wstępem Jej autorstwa, jak rów‑
nież artykuł zamieszczony kilka lat temu w „Horyzontach Wychowa‑
nia”. Zarówno w tych dwóch, jak i w wielu innych tekstach, Pani Pro‑
fesor bardzo przychylnie traktowała moje skromne prace, wykazując 
się równocześnie wielką znajomością specyfiki plakatu, dziedziny 
dalekiej przecież od czystego malarstwa, jakie jest głównym obsza‑
rem Jej twórczych zainteresowań. Pamiętam o wyrażanym w słowie 
i w piśmie poparciu Pani Ireny Popiołek dla wszelkich moich zamie‑
rzeń i przedsięwzięć zawodowych. Zdaję sobie jednocześnie sprawę, 
ilu Jej dobrych słów i gestów nie dało się udokumentować…
 Powody, by z wdzięcznością myśleć o Pani Profesor mają nie tyl‑
ko współpracownicy, wypromowani przez Nią doktoranci, „zre‑
cenzowani” habilitanci i profesorowie, ale też studenci i absolwen‑
ci, których otaczała i otacza opieką – artystyczną, dydaktyczną i tą 
urzędową – też przecież ważną. Tę życzliwość i pomoc, to dodawanie 
otuchy ludziom młodym, często jeszcze niepewnym swej drogi twór‑
czej i w ogóle niepewnym siebie – bardzo dobrze pamiętam z czasów 
wspólnej pracy na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 Elegancja, takt, kultura słowa, zalety rzadkie w dzisiejszym świe‑
cie, niestety także w środowiskach artystycznych, a przy tym życzli‑
wość (kto wie, może o kresowym rodowodzie?) i uśmiech – to chyba 
pierwsze wrażenia każdego, kto ma okazję spotkać Panią Profesor. 
W mojej ocenie, z taką samą kulturą i życzliwością traktuje Ona, jako 
artystka, malowane przez siebie postacie. Nie wiem, czy są to portre‑
ty konkretnych osób, czy też twarze wyobrażone, z pewnością jed‑
nak Autorka nie ma wobec nich nawet cienia uczuć negatywnych. 
Z każdej emanuje piękno, delikatność, swoista nostalgia – ale i opty‑
mizm. Parafrazując znane słowa Schumanna o muzyce Chopina, rzec 
można, że malarstwo Pani Ireny Popiołek to „kobiety ukryte w kwia‑
tach”. A wszystko to w trudnej technice akwareli i wszystko w cha‑
rakterystycznej, choć za każdym razem innej, kolorystyce. 
 Prace Pani Profesor prezentowane są na niezliczonych wystawach 
w muzeach i galeriach na całym świecie. Błądzą też „pod strzechy”. 



Piękno i delikatność 109

Nie tak dawno zauważyłem w pewnym krynickim pensjonacie bar‑
dzo ciekawą, choć niewielką, kolekcję obrazów wybitnych krakow‑
skich artystów współczesnych. Charakterystyczna akwarelowa 
twarz widoczna na jednym z nich nie pozostawiała wątpliwości co 
do autorstwa. Jak się tam znalazły? Czy był to efekt jakiegoś ple‑
neru malarskiego w Krynicy, jakiejś aukcji, jakiegoś jednorazowego, 
większego zakupu, a może zbierania kolekcji przez dłuższy czas? Jak 
długo ta nostalgiczna twarz namalowana przez Panią Irenę Popio‑
łek patrzyła ze ściany na gości pensjonatu? Kogo widziała? Nikt spo‑
śród personelu nie potrafił mi na te pytania odpowiedzieć. Mają więc 
dzieła Pani Profesor swoją wysoką wartość artystyczną, swój urok, 
ale także swoje tajemnice… 
 Dodać muszę, iż wisiał w  owym pensjonacie także obraz Pana 
Profesora Stanisława Rodzińskiego, Rektora krakowskiej ASP, Męża 
Szanownej Jubilatki, którego dzięki Niej miałem okazję i  zaszczyt 
poznać.
 Wierzę, że ten jubileusz pracy artystycznej okaże się zapowie‑
dzią kolejnych wspaniałych dzieł malarskich i tekstów Pani Pro‑
fesor Ireny Popiołek, tworzonych w  dobrym zdrowiu i  pełnych 
tej samej pozytywnej energii, jaką niezmiennie obdarza Ona całe 
swoje otoczenie.





Roma Kwiecińska

Kobiece malarstwo Ireny

Początek mojej pracy w krakowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej 
(rok akademicki 1979/80), znani wykładowcy – przecież tutaj koń‑
czyłam studia. Nagle na korytarzu widzę dziewczynę niezwykłą. 
Jest uosobieniem czegoś ulotnego, kobiety idealnej. Smukła, wyso‑
ka, piękna, o jasnej perłowej twarzy. I te artystowskie szaty… tak – 
nie ubrania, po prostu – kreacje. W peerelowskiej rzeczywistości – 
kolorowy ptak. I  te buty! Co za fantazja, bogactwo wzorów, form, 
kolorów! A do tego ta niezwykła elegancja w gestach i sposobie po‑
ruszania. Aha, i jeszcze te papierosy: kiedy je pali palce Jej dłoni wy‑
dają się dłuższe… Patrzę na Nią jak na zjawisko – to właśnie IRENA 
POPIOŁEK.
 Mija trochę czasu, zanim Ją poznaję. Wcześniej widzę Jej obrazy 
w domu mojej przyjaciółki, Danusi Bębenek (nieżyjącej już, nieste‑
ty), robią na mnie niesamowite wrażenie. Od tej chwili zachwycam 
się nie tylko Artystką, ale również dziełami. I w końcu… udaje mi się 
Ją poznać osobiście! Dzięki naszej – okazuje się – wspólnej przyja‑
ciółce Danusi.
 W rzeczywistości ówczesnego Instytutu Pedagogiki, zarówno dla 
Danusi, jak i dla mnie Irena była opoką. Ze względu na nasze krótkie 
doświadczenie zawodowe (jeszcze wczoraj – studentki, a dziś – już 
asystentki) niektórzy przełożeni napawali nas lękiem i nieśmiałoś‑
cią. Biegłyśmy wtedy obie do Ireny szukać wsparcia. Dodawała nam 
otuchy, uczyła odwagi wyrażania swoich poglądów i  równocześnie 
pokazywania, czym jest klasa kobiety. Miałyśmy się od kogo uczyć!
 Tą znajomością, a  później przyjaźnią czułam się wyróżniona. 
Każda osoba z Instytutu chciała się choćby „otrzeć” o aurę, która ją 
otaczała. Irena była zawsze bardzo życzliwa dla wszystkich, każdego 
obdarzała szacunkiem, ale nie każdy mógł zostać Jej przyjacielem. 
Stąd moje poczucie wyjątkowości i podziw dla bogactwa Jej osobo‑
wości oraz – wdzięczność za naszą przyjaźń trwającą do dziś.
 Malarstwo Ireny mam szczęście podziwiać już od lat. W delikat‑
ności kreski, subtelności kolorów i  intelektualnym przekazie do‑
strzegam wielkość i siłę kobiety. Pierwszy obraz dostaję od Artystki 
w prezencie ślubnym. Kolejne – dostaję lub kupuję z okazji i bez oka‑
zji, otaczając się Jej malarstwem. Płótna Ireny (i z Ireną, bo właśnie 
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ją widzę w malowniczych postaciach kobiet) pokazują przemiany ko‑
biety w perspektywie temporalnej, Jej rozwój, poszukiwanie tożsa‑
mości, kaprysy, emocje.
 Na obrazach z lat 70. i 80. kobiety manifestują w swej skrywanej 
seksualności delikatność i siłę. Są pewne siebie, w feerii barw stąpa‑
ją odważnie po przyjaznym świecie. Płótna z lat 90. pokazują kobie‑
ty w innym klimacie emocjonalnym (Przejęci, 1998). Są wśród nich 
Madonny, mniszki, kobiety już z życiową mądrością (Wtajemniczo‑
ne, 1997). Mogą one doświadczać lęku (Lęk, 1998), ale także widzieć 
świat na różowo (Portret różowy, 1997) i mieć zielono w głowie (Por‑
tret ulubiony przez S. R., 1996). Każda z nich – z inną wrażliwością, 
nastrojem, może samotna, melancholijna – ma w sobie jakąś łagod‑
ność i coś, co budzi optymizm, te przepiękne kolorowe kompozycje 
na ich głowach w postaci wianków z kwiatów.
 Kolejne kobiety to czas Sonetu w fioletach. I tak jak w sonecie, Ar‑
tystka opisuje kobietę, by odnieść ją do konkretnej osoby i przeka‑
zać refleksję na jej temat. Twarze malowane eteryczną kreską stają 
się lustrem duszy. W pracach inspirowanych psalmami Dawida widać 
przeżywaną duchowość – są pełne nostalgii, zapatrzenia, skupienia 
i oczarowania przyrodą oraz życiem, które prowadzi do Zaczarowa‑
nia (1999). I znowu te cudowne kolory – rozmyte, nakładające się na 
siebie, pokazujące urodę świata i jego różnorodność. 
 Jeszcze inną Irenę odkrywam poprzez malarstwo z pierwszej de‑
kady XXI wieku. To czas innych barw, głównie bieli i czerni, czasem 
kontrastowanych z zielenią, błękitem, fioletem i czerwienią. To ma‑
larstwo odzwierciedla – jak zwykle – to, co osobiste, przeżyte. Stąd 
zapewne pojawiające się w kolażach postaci dawne (Ignacego Loy‑
oli, Franciszka Ksawerego), jak i  te najbardziej współczesne (Amy 
Winehouse). W tych płótnach wciąż bardzo młoda Artystka odkry‑
wa coś nowego – dla siebie i dla nas: geometrię towarzyszącą wie‑
lu kompozycjom. Autoportret dawny (2010) i Lustro (2010) stanowią 
awers i rewers tej samej Ireny: pięknej, dobrej i życzliwej, która two‑
rzy światy kobiet na różnych etapach ich życia i przeżywających róż‑
ne emocje, kobiet silnych i refleksyjnych, czasem melancholijnych, 
tęskniących, bywa, że smutnych, ale zawsze – niezależnych.
 Takiej Artystce, Mojej Drogiej Przyjaciółce Irenie, z powodu zapa‑
trzenia się w Jej sztukę ofiaruję to wspomnienie – z próbą opisania 
tego, co czytam z Jej obrazów i co dzięki nim przeżywam. 
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Wspomnienia z Rzeszowa o Pani Profesor 
Irenie Popiołek‑Rodzińskiej

Z perspektywy 12 lat – tyle już minęło od poznania Pani Profesor 
Ireny Popiołek‑Rodzińskiej – pewne fakty ulegają zatarciu w pamię‑
ci, lecz najważniejsze się pamięta.
 Pamiętam dzień, w  którym przyjechałem do Instytutu Sztuk 
Pięknych z siedzibą w Krasnem koło Rzeszowa złożyć dokumentację 
konkursową przed przyjęciem pracy w Uniwersytecie Rzeszowskim. 
Był to wrzesień 2003 roku. Zostałem wówczas serdecznie przyjęty 
przez Dyrektor Instytutu Panią Prof. Irenę. Osobę niezwykle ciepłą, 
uprzejmą, o ujmującej osobowości, nie stwarzającej dystansu powo‑
dującego onieśmielenie czy skrępowanie.
 Kiedy rozpocząłem pracę w Instytucie Sztuk Pięknych stałem się 
jednocześnie członkiem Rady Wydziału Pedagogiczno‑Artystyczne‑
go. Byłem świadkiem jak Prof. Irena Popiołek‑Rodzińska walczyła na 
forum rady wydziału o dobro i rozwój Instytutu Sztuk Pięknych.
 Późną jesienią 2003 roku zostałem zaproszony na otwarcie wysta‑
wy pracowników Zakładu Malarstwa ISP, która miała miejsce w jed‑
nej z galerii w Krakowie. Zapraszając mnie Pani Prof. Irena rzekła, 
że jeśli przyjdę na wernisaż to przejdzie ze mną na „ty”. Pojechałem 
na ów wernisaż (nie dla tej obietnicy) i ku swojemu zdziwieniu Pani 
Profesor zaproponowała mi bycie „po imieniu”. Odebrałem to jako 
wielkie wyróżnienie i zaszczyt i tak to sobie poczytuje do dzisiaj.
 Profesor Irena pracując na ISP w  latach 1997‑2005 wypromo‑
wała cały szereg magistrów sztuki prowadząc pracownią dyplomo‑
wą z zakresu malarstwa. Za jej przyczyną i staraniem w Instytucie 
Sztuk Pięknych pracowali przez pewien okres znakomici profesoro‑
wie z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – prof. Adam Wsiołkow‑
ski, prof. Krzysztof Kiwerski, prof. Maria Polakowska, którzy wnieśli 
nowe doświadczenia w edukacji młodzieży studiującej w ISP.
 Po dzień dzisiejszy jest wspominana jako osoba niezwykle ele‑
gancka, życzliwa, uśmiechnięta i rozsiewająca dobrą energię.

dr hab. prof. UR Józef Jerzy Kierski 
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Z obecnym Wydziałem Sztuki na UR jestem związana od 20 lat. Naj‑
pierw jako studentka, a potem jako pracownik dydaktyczny, następ‑
nie wicedyrektor ISP, a  od 2008 roku do dziś jako prodziekan do 
spraw nauki i studenckich. Przez ten długi okres czasu miałam przy‑
jemność pracować z  wieloma wybitnymi artystami, którzy byli za‑
równo moimi pedagogami, jak i w późniejszym czasie stali się moimi 
koleżankami i kolegami z pracy. 
 Wśród tych osób zupełnie wyjątkową była i jest Pani Profesor Ire‑
na Popiołek‑ Rodzińska. Dostrzegłam w Jej osobowości pewien nie‑
zwykły dualizm. Jest bardzo kobieca a jednocześnie bardzo męska. 
Począwszy od ubioru a skończywszy na podejmowaniu decyzji ten 
dualizm był zawsze widoczny. Niczym Margaret Hilda Thatcher czy 
Angela Dorothea Merkel. Styl klasyczny – spodnium, świetnie skro‑
jone żakiety i spodnie w szlachetnej ciemnej tonacji, ale zawsze ja‑
kiś cudownie kobiecy dodatek, np. amarantowa apaszka. Gdy podej‑
mowała ważne decyzje dotyczące wydziału, czuło się względem niej 
respekt, a  równocześnie wpadało w  konsternację na gest iście ko‑
biecy – gdyż na stołach podczas Rad Wydziału lądowały wspaniałe 
wypieki, „by się nam lepiej obradowało”. Pamiętam dzień, gdy Pani 
Profesor zaproponowała mówienie do siebie po imieniu. Oczywiście 
przystałam na to jeśli chodzi o zwracanie się do mnie w taki sposób, 
jednakże nie mogłam sobie wyobrazić, by tak działo się w drugą stro‑
nę. Pani Profesor jednak nalegała. Od tamtej pory wiele się gimna‑
stykowałam, by mówić tak, aby nie użyć bezpośredniej formy „ty”, 
na którą jak sądziłam nie zasługiwałam jako młody, zwykły szerego‑
wy pracownik. Dopiero gdy spotkałyśmy się po latach w 2014 roku 
na konferencji naukowej w Krakowie, lekko ośmieliłam się na takie 
spoufalanie. Pani Profesor Kierownik Katedry Edukacji Artystycznej 
w Wyższej Szkole Filozoficzno‑Pedagogicznej  Ignatianum w Krako‑
wie i ja w końcu porozmawiałyśmy sobie – jak „władza z władzą”.
 Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, iż upływ czasu kom‑
pletnie się Pani Profesor Ireny nie ima. Poczucie humoru, dowcip, 
lekka ironia, trafne puenty a  także świetna kondycja fizyczna po‑
zwalają pokusić się o stwierdzenie, że są na tym świecie osoby, któ‑
re tak pięknie opierają się upływowi czasu i Pani Profesor się do nich 
zalicza. 

dr Anna Steliga



Anna Baran 

Pani Profesor Irena Popiołek ‑Rodzińska

Twórczość Pani Profesor Ireny Popiołek ‑Rodzińskiej poznałam po 
skończeniu studiów. Byłam jej ciekawa, ale wcześniej świadomie uni‑
kałam zetknięcia z nią. Jeszcze niepewna siebie, próbowałam zma‑
gać się sama z  sobą w  poszukiwaniu swojego artystycznego wize‑
runku bez jakichkolwiek odnośników do twórczości mistrza. Było to 
łatwe tym bardziej, że Pani Profesor w swojej pracowni malarskiej 
mocno dbała o rozwój indywidualny każdego studenta.
 Kiedy pierwszy raz, po studiach, zetknęłam się z  twórczością 
Pani Profesor, nie byłam zaskoczona. Technika akwarelowa nie na‑
leży do technik łatwych. W przypadku prac Pani Profesor nie ma tej 
świadomości, a  wręcz z  Jej osobowością i  tematyką prac idealnie 
koresponduje.
 Panią Profesor pamiętam i będę pamiętać jako osobę ekspresyj‑
ną, barwną, wrażliwą, ale też zdecydowaną i konsekwentną. To właś‑
nie cykle z Madonnami wydają się być doskonałym lustrem Jej boga‑
tej osobowości i postawy artystycznej. Obrazy te urzekają zarówno 
pięknie laserunkowo kładzionymi kolorami przenikającymi się czy‑
sto, jak i głębią psychologicznego, nieodgadnionego, skomplikowa‑
nego wnętrza kobiety. Zachwycam się obrazami tego cyklu, tym bar‑
dziej, że poprzez harmonijnie rozwibrowane, pastelowe plamy tła 
stanowią wyjątkowo wizualnie „smaczną” ucztę.
 Miałam szczęście być studentką Pani Profesor. Zawdzięczam Jej 
w swojej drodze artystycznego rozwoju bardzo wiele. Ale miałam też 
szczęście należeć do wyjątkowo ciekawej grupy studentów. Była to 
grupa, która stanowiła środowisko bardzo kreatywnych indywidua‑
listów, którzy sztuce oddawali sięz ogromną pasją, a w swoich działa‑
niach artystycznych nie bali się eksperymentów warsztatowych i już 
w trakcie studiów próbowali odnaleźć swoją artystyczną osobowość.
 Pani Profesor prowadziła taką właśnie grupę od I roku do końca 
studiów. Potrafiła nas ujarzmić i umiała z nami cudownie współpra‑
cować. Nie było to łatwe. Byliśmy różni i niepokorni. Doświadczenie 
pedagogiczne, wrażliwość, empatia, ale też konkretne, bez kokiete‑
rii, wprost prowadzone na bieżąco korekty prac sprawiały, że odkry‑
waliśmy w sobie nowe możliwości rozwoju. Byliśmy Pani Profesor za 
to zawsze bardzo wdzięczni.
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 Pamiętam atmosferę w pracowni malarskiej Pani Profesor – była 
radość i  wolność tworzenia, były emocje, była determinacja i  chęć 
sprostania wszelkim artystycznym wyzwaniom. Chciało się w  tej 
pracowni być i pracować. To Pani Profesor zawdzięczamy silną jed‑
ność grupy.
 Wystawy kończące semestr były wyjątkowe. Wyjątkowość ich po‑
legała na tym, że prace zawsze były na wyrównanym poziomie po‑
prawności warsztatowej i  zachwycały odmiennością interpretacji 
malarskich tematów.
 Dużą zaletą pracy Pani Profesor ze studentami było to, że zawsze 
utwierdzała nas w przekonaniu, że w akcie twórczym nie należy pod‑
legać modnym trendom w sztuce, że należy być prawdziwymi zawsze 
szanować swój indywidualizm, który według Niej jest istotą tworze‑
nia, który nas tak cudownie różni.
 Teraz, kiedy jestem samodzielnie działającym artystą, wspomi‑
nam różne, sytuacje z okresu studiów i myślę, że wtedy młodzi my, 
nie bardzo rozumieliśmy przesłania doświadczonego artysty. Cza‑
sem w milczeniu słuchaliśmy uwag. Dziś wiem, że uwagi te były dla 
nas bardzo ważne i cenne. Niosły uniwersalną prawdę o trudzie jaki 
artysta pokonuje w akcie twórczym. Dały nam szacunek, zrozumie‑
nie i pokorę dla własnej twórczości i dla twórczości innych artystów.



Tadeusz Borkowski

Dykteryjka

Wspomnienia niekiedy kojarzą się z osobą, która już nas na zawsze 
opuściła. Nie chciałbym, aby u kogokolwiek moje krótkie opowiada‑
nie wywołało podobny efekt, zwłaszcza, że w listopadzie spotkałem 
Panią Profesor Irenę Popiołek ‑Rodzińską na Rynku Głównym w Kra‑
kowie i  zapewniam, że wyglądała znakomicie; pełna energii i, jak 
zwykle, uśmiechu.
 Z Ireną (po wydarzeniu, o którym za chwilę opowiem, „nakaza‑
ła” mi tak się do siebie zwracać) zawsze mi się będzie kojarzyć wy‑
darzenie, które świetnie charakteryzuje Jej osobowość. Mianowi‑
cie, Rada Wydziału miała wybrać swoich przedstawicieli do Senatu 
naszej Uczelni. Irena była członkinią Senatu w poprzedniej kadencji 
i Jej pozycja nie była zagrożona. Powstał problem drugiego przed‑
stawiciela. Katedra Pani Profesor blisko współpracowała z taką samą 
jednostką jednego z profesorów i zapewne z tego powodu nasza bo‑
haterka silnie za nim lobowała. Nawet tuż przed głosowaniem głoś‑
no oświadczała na kogo będzie głosować i zachęcała do takiej samej 
decyzji innych. W tajnym głosowaniu Rada wskazała na mnie jako 
swojego reprezentanta. Irena była wyraźnie zawiedziona. 
 Do każdego posiedzenia Senatu starałem się być dobrze przygo‑
towany, czytałem wszystkie materiały, które miały być dyskutowa‑
ne, udawało mi się wychwytywać pewne słabsze punkty. Po czwar‑
tym lub piątym posiedzeniu Senatu Pani Irena podeszła do mnie 
i  głośno, aby inni słyszeli powiedziała, że przeprasza, że lobowała 
przeciwko mnie, bo w Jej mniemaniu moja aktywność wskazuje, że 
dobrze się stało. Oczywiście nie miałem do niej żadnych pretensji, 
bo głęboko wierzę w wartość wolności osobistej każdego z nas: mia‑
ła pełne prawo robić to, co uważała za słuszne. Natomiast uderzy‑
ła mnie Jej prostolinijność i zdolność do otwartego przyznania się 
do tego, że nie miała racji. Niezbyt często takie osoby się spotyka. 
Zresztą i  podczas jednej Rady Wydziału, gdy składaliśmy sprawo‑
zdanie z naszej działalności w Senacie, ponownie powiedziała, że nie 
miała racji, gdy namawiała innych, aby nie głosowali na mnie.
 Następny „wyczyn” Ireny to było Jej zwrócenie uwagi, podczas 
obrad Senatu, w  wolnych wnioskach, że trudno Jej pogodzić się 
z tym, że w Ignatianum nie ma kaplicy. Tak mocno naciskała, że ta 
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kaplica powstała. Inne zdarzenia, których szczegółów już nie pamię‑
tam dokładnie, utwierdziły mnie w przekonaniu, że Profesor Irena 
jest osobą niezwykle życzliwą ludziom, wrażliwą na krzywdę innych, 
prostolinijną, szczerą (może nawet czasami „do bólu” szczerą), nie 
bawiącą się w żadne intrygi, lecz „walczącą” z otwarta przyłbicą.
 Ona wokół siebie wytwarzała taka atmosferę, że relacje między‑
ludzkie stawały się lepsze. Dlatego, wracając do zaznaczonego na po‑
czątku spotkania z Nią na Rynku Głównym, powiedziałem z pełnym 
przekonaniem, że odczuwamy Jej brak po tym, gdy zdecydowała się 
zakończyć swoją pracę w Ignatianum.



Aleksander Pieniek

Goa, Bośnia i Hercegowina... 

Wdzięczny za zaproszenie do wzięcia udziału w pracach związanych 
z  planowaną publikacją, upamiętniającą dokonania naukowe, pe‑
dagogiczne i artystyczne Pani Profesor Ireny Popiołek ‑Rodzińskiej, 
chciałbym już na wstępie podzielić się refleksją, która towarzyszyć 
mi będzie w trakcie spisywania tych wspomnień. Oczywistym było, 
że na napisanie tekstu analitycznego w zaproponowanym terminie, 
zabraknie mi czasu, dlatego przedstawiony redakcji tekst to raczej 
impresja, bardziej felieton, niż esej. 
 Spisywanie wspomnień o  Pani Profesor akurat teraz, kiedy na‑
strój dyktuje narratorowi jesienna aura, pora opadania liści, sezon 
krakowskich mgieł, kłócić się będzie niechybnie z charakterem tych 
wspomnień, które jawią się mu wyłącznie w  barwach jasnych, po‑
godnych, barwach wiosennych. Jako narrator nie patrzę na bohater‑
kę moich wspomnień poprzez melancholijny pryzmat przemijania, 
Jej portret widzę w  promiennej aurze jakże charakterystycznego 
uśmiechu, godnej podziwu pogody ducha i nieodpartego uroku oso‑
bistego. Uśmiechem losu pozostają dla mnie koleje naszej przyjaźni. 
Zapamiętane obrazy Człowieka, Artysty i Pedagoga tworzą w mojej 
wyobraźni udatny poliptyk, te obrazy dobrze komponują się z tra‑
dycyjnymi wartościami, takimi jak wartości rodzinne, religijne, czy 
patriotyczne. Wizerunek Pani Profesor pozostaje wciąż w  moich 
oczach niezmiennie żywy, bogaty w cechy wyjątkowe, które nie prze‑
stają intrygować. Dynamiczna, utalentowana, a przy tym bezintere‑
sownie uczynna, całkowicie pozbawiona uczucia zawiści zawodowej, 
obojętna na przejawy źle pojętej rywalizacji. Słowem, osobowość 
unikatowa, będąca środowiskowym ewenementem, życzliwa i wyro‑
zumiała. Przy tym wszystkim, charyzmatyczny pedagog i nietuzin‑
kowy artysta. Nadzwyczajne zalety Jej charakteru i talentu pozwo‑
liły zaskarbić sobie wdzięczną pamięć u  bardzo wielu osób, do ich 
grona pragnie należeć także niżej/powyżej podpisany.
 To dzięki zaszczytnej, dla mnie, przyjaźni z Panią Profesor Ireną 
Popiołek ‑Rodzińską, zdarzyć się mogły nam tak często interesujące 
zbiegi okoliczności, niewiarygodne wręcz przypadki zbieżności za‑
interesowań. Takich wypadków bliźniaczego podobieństwa naszych 
losów zawodowych dane mi było doświadczać wiele. Pozostając pod 
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urokiem tych niezwykłych przygód duchowych, bywałem częstym 
świadkiem losowego kojarzenia się zakresów naszych inspiracji ar‑
tystycznych i naukowych. W moim przypadku te inspiracje wywieść 
można było z rodzinnej mitologii, z okoliczności niejednoznaczno‑
ści kulturowej, na którą skazywało mnie pochodzenie i „samo życie”. 
Przypadki, które zdarzały się Pani Profesor, były innej natury, może 
po prostu zdarzały się Jej najzwyczajniej przypadkowo. Nasze zain‑
teresowania w zadziwiający sposób bywały zbieżne, odczuwam więc 
specyficzne „pokrewieństwa dusz”. 
 Aby wyjaśnić, choćby częściowo, naturę tych zbiegów okolicz‑
ności wspomnieć należałoby wystawę indywidualną Pani Profesor 
Popiołek ‑Rodzińskiej, jaka miała miejsce w roku 2011 w Rostworow‑
ski Gallery w Krakowie. W zamieszczonej wtedy na łamach dwumie‑
sięcznika kulturalnego Nowa Dekada Krakowska, obszernie ilustro‑
wanej recenzji z wystawy, autorstwa Bernadety Stano, wymieniona 
zostaje w  tekście wśród innych bardzo egzotyczna, a  zadziwiająco 
przecież mi bliska nazwa własna – Goa. Chodzi o najmniejszy z in‑
dyjskich stanów, leżący na południu kraju, nad Morzem Arabskim, 
dawną kolonię portugalską, misję jezuicką. Oczywisty, historycznie 
uzasadniony jezuicki kontekst, ciekawie puentował naszą współpra‑
cę pedagogiczną w  krakowskim Ignatianum. Atmosferę mentalne‑
go spotkania na gruncie goańsko ‑jezuickim utrwalało, zachowane 
w  mojej pamięci, mozaikowo ‑kolorowe wspomnienie wyprawy do 
Indii. Rodzinny pretekst tej podróży ożywia stale moją wyobraźnię, 
jest obecny w  moim malarstwie. Pani Profesor zechciała mi towa‑
rzyszyć niejednokrotnie na mojej drodze artystycznej, służyła często 
radą i uprzejmą obecnością na wernisażach wystaw. 
 Równie dla mnie elektryzującym i nie mniej brzemiennym w me‑
rytoryczne skutki, było skojarzenie naszych pasji poznawczo‑
‑artystycznych, dotyczących innej geograficznej krainy, tym razem 
jednej z  bałkańskich prowincji  – Bośni i  Hercegowiny. Pojawiła się 
ona tym razem przy okazji reprodukowania prac malarskich i rysun‑
kowych autorstwa młodej debiutującej artystki krakowskiej, Ireny 
Popiołek, na łamach krajowej prasy kulturalnej wydawanej w  latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Poczucie mentalnego zbliżenia 
towarzyszyło mi zatem od dawna. Sentyment do miejsc związanych 
z rodzinną historią, do miejsca urodzenia mojej matki, był i jest inspi‑
rujący w mojej pracy artystycznej. Doświadczenia podróży sentymen‑
talnych w rodzinne strony pieczętowały moje poczucie tożsamości.
 Poczucie bliskości doświadczane w relacjach z wyjątkowym Czło‑
wiekiem, interesującym Artystą i  wyróżniającym się Pedagogiem 
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towarzyszyło autorowi tych wspomnień już od lat wielu w stopniu 
wyjątkowo intensywnym. Doświadczałem tego już we wczesnych 
lat studenckich, kiedy nie miałem jeszcze okazji nawiązać kontak‑
tów bezpośrednich ze świetnie zapowiadającą się w latach siedem‑
dziesiątych młodą artystką. To zdarzyło się znacznie później i miało 
związek z  sytuacją osobistą autora. Pani Profesor zechciała wte‑
dy zatrudnić mnie, do roku 1986 nauczyciela rysunku i malarstwa 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Da‑
jąc szansę pracy w pedagogicznej uczelni wyższej, ułatwiła młode‑
mu ojcu rocznej córeczki, stabilizację życiową. W zarządzanym przez 
siebie Instytucie Sztuki ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Krakowie, otoczyła opieką merytoryczną, przekonała niezdecydo‑
wanego do starań o stopnie naukowe do wytężonej pracy. Śledzenie 
wątku córki Anny jest o tyle istotne, że wiąże się ze wspomnianym 
motywem goańskim; historia studentki archeologii i kulturoznaw‑
stwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, która ukończyła studia w za‑
kresie klasycznego tańca indyjskiego oraz projektowania mody 
w New Delhi, w Indiach i osiadła wraz z mężem i synkiem Zandrem 
w południowych Indiach, właśnie na terenie tej byłej kolonii portu‑
galskiej. Popiołek ‑Rodzińska tytułując jedną ze swoich prawdziwie 
sugestywnych kompozycji malarskich: „Goa” miała na myśli kon‑
tekst miejsca związanego z: oczami zwróconymi ku górze, (...) zamknię‑
te w plamach niczym w komórkach relikwiarza, tkwią twarze przyjaciela 
Ignacego (Loyoli), świętego Franciszka Ksawerego. Dzięki przywołaniu 
postaci Świętego Jezuity, patronującego Indiom od stuleci, osłabio‑
na zostaje popkulturowa treść psychodelicznego (hippisowskiego) 
mitu, opiewającego uroki goańskiego „raju”, a  wzmocniona jezui‑
cka narracja, związana z charakterem ich orientalnej misji, podjętej: 
(aby) katechizować, usługiwać chorym i ubogim.
 Osobisty charakter mają także skojarzenia z  kulturowym dzie‑
dzictwem austro ‑węgierskim oraz jugosłowiańskim, obecnymi w na‑
szych biografiach. Będąc studentem Wydziału Malarstwa krakow‑
skiej Akademii Sztuk Pięknych z  zaciekawieniem odnotowywałem 
każdy fakt obecności ikonografii bałkańskiej w polskiej świadomości 
i wyobraźni zbiorowej. Szczególnie tematyka Bośni i Hercegowiny, 
nieobojętna mi z powodów rodzinnych poruszała moją wyobraźnię, 
jak się okazało w podobnym stopniu także wyobraźnię Pani Profe‑
sor. Niegdysiejsza stypendystka rządu jugosłowiańskiego odbywają‑
ca podróż studyjną po bałkańskich krainach z  życzliwością wysłu‑
chiwała moich wspomnień z odbytego w pracowni prof. Ferdinanda 
Kulmera w zagrzebskiej ASP (Akademia Likovnih Umjetnosti) stażu 
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podyplomowego. Wiele zawdzięczam tym podsumowującym nasze 
doświadczenia „jugosłowiańskie” rozmowom. Hasło: Jugosławia, 
budzące dziś wyłącznie nostalgiczne reakcje, pozostało dla nas wy‑
jątkowo żywe i inspirujące.
 Z Panią Profesor łączy mnie wspólnota doświadczeń studenckich, 
choć czas naszego studiowania nie przebiegał równolegle, wspólne 
było wspomnienie pracowni prof. Adama Marczyńskiego. To jemu 
i  jego studentom poświęcono niedawno konferencję naukową na 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Postać zmarłego 1985 roku 
Mistrza jest nader często przywoływana w naszych odbywanych re‑
gularnie rozmowach. Absolwentów prof. Marczyńskiego wyróżnia 
cecha społecznego zaangażowania, charakteryzuje ich wybór zawo‑
du artysty ‑pedagoga, nie uchylającego się od podejmowania obo‑
wiązków społecznie użytecznych. Kierownicze stanowiska, które 
piastowała Pani Profesor Irena Popiołek ‑Rodzińska, podobnie jak 
wielu Jej „pracownianych” koleżanek i kolegów, przyjmujących funk‑
cje dziekanów, dyrektorów i kierowników nie stawały na przeszko‑
dzie w harmonijnym godzeniu pasji twórczej z uciążliwymi obowiąz‑
kami administracyjnymi.
 Osobowość Popiołek ‑Rodzińskiej, doskonałej malarki i  wytraw‑
nego nauczyciela, wiele zawdzięcza klimatowi naszej wspólnej Alma 
Mater, Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie, najstarszej polskiej 
uczelni artystycznej. Duch krakowskiej artystycznej cyganerii od‑
czytać można obserwując malowniczą sylwetkę Artystki, zawsze 
wyróżniającą się w  wernisażowym tłumie bywalców i  miłośników 
sztuki, ale nie tylko. Przede wszystkim w obserwowanych cechach 
malarskiego stylu, w energii malarskiego gestu, popartego wirtuoze‑
rią akwarelowej techniki, a ostatnio zauważalny w brawurowo zorga‑
nizowanych kompozycjach malarsko ‑graficznych z użyciem techniki 
collage. Malarka z podziwu godnym temperamentem bezbłędnie roz‑
wiązuje niełatwe zagadnienia formalne i treściowe. 
 Aby portret Pani Profesor był bardziej kompletny proponuję cof‑
nąć się do heroicznych czasów demokratycznej opozycji antyko‑
munistycznej. Jak wiadomo częstą scenerią obywatelskich wystą‑
pień w tym czasie były kościoły, wyobraźmy sobie więc rzucającą się 
w  oczy parę młodych artystów, siedzących na przykład w  ławkach 
barokowej kolegiaty pod wezwaniem św. Anny w  Krakowie, zasłu‑
chanych w  słowa homilii, na przykład ks. prof. Józefa Tischnera. 
Zobaczymy wtedy brodatego „młodego gniewnego” w towarzystwi‑
‑e zjawiskowej dziewczyny. Niepogodzeni z  komunistycznym reżi‑
mem wierni to Rodzińscy. Mężowi Pani Profesor, prof. Stanisławowi 
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Rodzińskiemu, znanemu malarzowi, pedagogowi i  eseiście winie‑
nem jestem osobne wspomnienie, może innym razem, przy odpo‑
wiedniej sposobności.
 Profesor Irena Popiołek ‑Rodzińska dała się poznać jako dosko‑
nały organizator, odważny decydent i świetny administrator, podej‑
mująca trud zarządzania instytucjami, sprawnie i taktownie zarzą‑
dzająca „zasobami ludzkimi” w  krakowskiej i  rzeszowskiej uczelni 
pedagogicznej oraz całkiem niedawno w  krakowskim Ignatianum. 
Wszędzie zapamiętano Ją jako niekwestionowany autorytet, cha‑
ryzmatyczną osobę, posiadającą umiejętność skupiania wokół sie‑
bie doborowe grono artystów ‑pedagogów w duchu wzajemnego sza‑
cunku, zaufania i zrozumienia idei tzw. wspólnego dobra. Nie muszę 
dodawać, że Profesor Popiołek ‑Rodzińska merytorycznie przygo‑
towana i pedagogicznie zaangażowana była zawsze w pełni oddana 
studentom.
 Na zakończenie proponuję powrót na grunt przygotowującej się 
do wielkiego jubileuszu 200. lecia, Akademii Sztuk Pięknych w Kra‑
kowie. Uczelnia, słusznie kojarzącą się z  twórczością „ku pokrze‑
pieniu serc” mistrza Jana Matejki, nie kojarzymy zwykle z literatu‑
rą, teatrem, filmem, czy z  polityką, tylko ze sztukami wizualnymi 
i  dizajnem. Po bliższym zaś zapoznaniu się z  profilami absolwen‑
tów ASP zobaczymy jak wielu z nich to wybitne indywidualności pol‑
skiej sceny kulturalnej. Zobaczymy wtedy Akademię w innym świet‑
le. Uznać przyjdzie nam krakowską Akademię za nieprawdopodobny 
wręcz inkubator wartości kulturalnych, prawdziwą wylęgarnię ge‑
niuszu, azyl dla talentów wszelakich. Zasługi krakowskiej uczelni 
w tej materii są nie do przecenienia. Nazwiska Stanisława Wyspiań‑
skiego, Witkacego otwierają zastanawiająco bogatą listę wybitnych 
mistrzów zarówno pióra jak i pędzla. Przyjaciel, wspomnianego już 
Rodzińskiego, eseista Józef Czapski, jest dobrym tego przykładem. 
Podobny przykład odnajdujemy w przypadku Ewy Lipskiej, znaczą‑
cej przedstawicielki poetyckiej „nowej fali”, niegdyś koleżanka Ireny 
Popiołek ‑Rodzińskiej. Wywodząca swój artystyczny rodowód z „na‑
szej” pracowni, pracowni prof. Adama Marczyńskiego, Lipska stała 
się dla nas osobistym łącznikiem z wielkim światem literatury. 
 Specyfika artystycznego Krakowa bierze się z wypracowanego na 
przestrzeni wieków modelu „bratania się” środowisk twórczych. Pod 
Wawelem żaden twórca nie jest obcy, anonimowy, nie czuje się od‑
rzuconym. Tu każdy z łatwością odnajdzie łączące go z innymi, wąt‑
ki, czasem zaskakująco oczywiste tropy, nieoczekiwane konteksty 
towarzyskie. Wdzięczny jestem „ślepemu” losowi, że otwarte zostały 
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dla mnie szczęśliwie opisane tu drogi przyjaźni. W osobie Pani Pro‑
fesor Ireny ‑Popiołek ‑Rodzińskiej znalazłem orędowniczkę, do której 
mogłem zwrócić się w kluczowych momentach swojego życia z proś‑
bą o pomoc, radę, informację, albo po prostu z propozycją zwyczajnej 
przyjacielskiej rozmowy. 



Urszula Marecka ‑Danesi  
Małgorzata Marecka

O wychowaniu przez sztukę
Wychowanie  – całokształt sposobów oraz procesów 
pomagających istocie ludzkiej urzeczywistnić swoje 
człowieczeństwo  1.

Na wychowanie człowieka składa się wiele czynników, które od 
najmłodszych lat, codziennie kształtują jego styl bycia, wrażliwość, 
sposoby postępowania w  różnych życiowych sytuacjach, podejście 
do wartości, do drugiego człowieka, do pracy. Wszystko to determi‑
nuje i wpływa na to, kim jesteśmy. Każdy z nas, to, jakim jest, za‑
wdzięcza wychowaniu – najpierw przez rodziców, potem nauczycie‑
li, rówieśników. Na wychowanie składa się także obserwacja życia.
 A jak do wychowania ma się sztuka? Czy traktowane w  szkole 
po macoszemu, od najmłodszych lat, zajęcia z plastyki czy muzyki 
kształtują w jakiś sposób nasze funkcjonowanie w społeczeństwie? 
Jak wpływają na postrzeganie przez nas świata w życiu dorosłym? Te 
pytania często są zadawane i analizowane zwłaszcza przez nauczy‑
cieli, których praca związana jest ze sztuką. Nauczycieli, którzy całe 
swoje serce i  talent wkładają w  zaszczepienie w  młodych ludziach 
wrażliwości, umiejętności dostrzegania piękna w otaczającym świe‑
cie i podziwu dla dzieł powstałych z połączenia talentu, wyobraźni 
i ciężkiej pracy. Pani Profesor Irena Popiołek ‑Rodzińska to właśnie 
osoba, która z a r a ż a n i e  ludzi sztuką i ciągłe udowadnianie jej roli 
w życiu i wychowaniu, uczyniła nie tylko swą pracą, ale także misją.
 Jak podkreśla to także małżonek Pani Profesor, również artysta 
i  wieloletni nauczyciel akademicki Profesor Stanisław Rodziński: 
„Eliminowanie z procesu nauczania i wychowania dzieci i młodzie‑
ży szeroko rozumianych zagadnień i treści, jakie od wieków niesie ze 
sobą sztuka, prowadzi jedynie do dramatycznego zubożenia intelek‑
tualnego i duchowego człowieka, prowadzi do społecznego i perso‑
nalnego nieszczęścia, jakim jest barbarzyństwo, a mówiąc prościej – 
chamstwo. (…) Do tego dopuścić nie wolno”  2.

1  Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, red. J. Karbowniczek, Instytut Wydaw‑
niczy Erica, Warszawa 2014, oprac. M. Śnieżyński, s. 275.

2  S. Rodziński, Wychowanie przez sztukę – sentymentalne wspomnienia czy społeczna 
konieczność, w: Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania, red. B. Żurakowski, 
Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s. 213.
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 Jest rzeczą oczywistą, że w  procesie kształtowania osobowości 
i  w  wychowaniu nic nie zastąpi wychowawcy z  charyzmą. Wycho‑
wawcy, który swoim talentem, swoimi opowieściami i  sposobem 
przekazu obudzi w wychowankach głód poznania sztuki. I nie cho‑
dzi tutaj o zmuszanie kogoś do tego, aby na siłę udowadniał, że po‑
trafi malować, grać czy pisać wiersze. Chodzi o kształtowanie wraż‑
liwości, która towarzyszy nam przez całe życie. Wrażliwości, która 
nie tylko pomaga nam zachwycać się dziełami sztuki, aby je bardziej 
rozumieć, ale także wrażliwości, która czyni z nas ludzi myślących 
i uczy poszanowania czyjejś i swojej pracy. Jak Pani Profesor, pisze: 
„Zbliżanie dzieci, ludzi młodych i dorosłych do sztuki nie ma na celu 
tworzenia armii amatorów malowania, poezji czy muzyki. Warto jed‑
nak mieć świadomość sensu i wartości przebywania w kręgu sztuki, 
w kręgu twórczości, która czyni z życia obszar porozumienia i reflek‑
sji, wzruszenia i wchodzenia w istotę twórczości. Nie po to, by uda‑
wać znawcę sztuki. Na pewno po to, by odnajdować w niej obszar bo‑
gatych przeżyć, myślenia i autorefleksji”  3.
 Znajomość z  Panią Profesor i  Jej stała obecność w  moim życiu 
pokazała mi, że pojęcie sztuka w szerokim tego słowa znaczeniu nie 
jest czymś odległym, oderwanym, poza moim zasięgiem, dostępnym 
tylko gronu wybranych. Pokazała, że sztuka – to nie tylko namalo‑
wany obraz czy ulepiona z tworzywa postać. Ale to wrażliwość, efekt 
wyobraźni i pracy, charakter, emocje, obecne w codziennym życiu. 
I jak ważne jest obcowanie ze sztuką, poddanie się jej wpływom, bo 
„…traktowanie sztuki jako efektywnego dodatku do życia albo sno‑
bistycznej zachcianki – oddala dzieci, młodzież i ludzi dorosłych od 
wzruszeń, przeżywania, od kontaktu z innymi epokami, których ży‑
cie zawarte jest w  literaturze, poezji, muzyce, malarstwie, grafice, 
rzeźbie. Jeżeli szkoła, ale i dom rodzinny, nie będą szczególnego ro‑
dzaju miejscami, w których rozmowa, wspólne odwiedzanie muze‑
ów czy wystaw, chodzenie do teatru czy na koncerty będą częścią ży‑
cia – grozi nam kulturowa, ale i moralna zapaść … (...) Nie możemy 
pozwolić, by płytkość myślenia i relatywizm wartości zdegradowały 
życie dzieci, dorosłych, a nawet dojrzałych i starszych ludzi”  4.
 Czy ja czuję się wychowana przez sztukę?

3  I. Popiołek, Lekceważenie sztuki i kultury zagrożeniem obszaru wartości w wychowa‑
niu, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno‑Pedagogicz‑
nej Ignatianum”, Kraków 2010, s. 169 ‑170.

4  I. Popiołek, Dzieła sztuki dokumentem historii i pamiętnikiem artystów, w: Pamięć – 
Kultura – Edukacja, red. A. P Bieś, M. Chrost, B. Topij ‑Stempińska, Kraków 2011, 
s. 335 ‑336.
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 Proces wychowania to proces ciągły, który trwa przez całe życie. 
Dziś, z perspektywy czasu, mogę z pełną odpowiedzialnością powie‑
dzieć że tak, sztuka wywarła na mój rozwój i wychowanie niezaprze‑
czalny wpływ. Była ze mną obecna od lat najmłodszych. Pierwszą 
osobą, która ukazała mi znaczenie sztuki była Mama, która sama 
nie będąc osobą szczególnie wykształconą artystycznie ze względu 
na czasy, w jakich się wychowała − to jednak zaszczepiała we mnie 
od najmłodszych lat wrażliwość estetyczną poprzez wprowadzenie 
w świat rękodzieła. Praca rękodzielnicza, hafciarska, oprócz samo‑
zadowolenia z  efektów, nauczyła mnie cierpliwości, dokładności, 
uporu a także pokory i szacunku dla pracy innych.
 A następnie na studiach była – i jest nadal – Pani Profesor Irena 
Popiołek ‑Rodzińska, pedagog, wychowawca, artysta, malarz a także 
niedościgła mistrzyni stylu i sposobu bycia.
 Jej powtarzane na zajęciach słowa – pamiętajcie, piękno tkwi w pro‑
stocie – do dziś brzmią w moich uszach, dźwięcząc często w pamię‑
ci, gdy zwycięża tendencja do koloryzowania i nadmiaru w szerokim 
tego słowa znaczeniu, czy to w pracy, czy to w życiu prywatnym. Sło‑
wa te wywarły i nadal wywierają na mnie ogromny wpływ i kształtu‑
ją moją osobowość. 
 To, że Pani Profesor pamięta o mnie do tej pory, jako o swojej byłej 
studentce, jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Nigdy nie uważa‑
łam się za osobę wykazującą się talentem artystycznym, ale okaza‑
ło się, że baczne oko Pani Profesor zauważyło we mnie jakiś poten‑
cjał, który do dnia dzisiejszego pielęgnuję, a który Ona sama często 
wzmacnia każdym miłym słowem czy nawet krytyczną uwagą.
 Pani Profesor nigdy nie krytykowała nikogo za to, że wykazuje 
się według Niej mniejszym talentem. Szanowała i szanuje pracę każ‑
dego, bo każdy wyraża swoje emocje i wrażliwość w inny sposób, ani 
gorszy ani lepszy − po prostu inny. Bo, jak sama mówi, 

…wiersz, obraz, rzeźba czy utwór muzyczny był, jest i  pozostanie formą 
wypowiedzi artysty, która wyraża jego emocje, myśli, jego napięcie czy za‑
chwyt, ból czy zwątpienia. Tak jak każda ludzka wypowiedź może – mówiąc 
po prostu – podobać się lub nie  5.

 Klasa, dyplomacja, umiejętność słuchania, życzliwość, niezwy‑
kła wrażliwość artystyczna i pedagogiczna, przy tym szyk i kobieca 

5  I. Popiołek, Lekceważenie sztuki i kultury zagrożeniem obszaru wartości w wychowa‑
niu, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno‑Pedagogicz‑
nej Ignatianum” 2010, s. 167.
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elegancja, czyniła i  czyni Panią Profesor Irenę Popiołek ‑Rodzińską 
osobą, której się nie zapomina, a obecność w gronie Jej znajomych 
czy przyjaciół, była, jest i będzie dla mnie wielkim wyróżnieniem.
 Dziękuję Pani Profesor, Droga Ireno (jak sama się każe nazywać) 
za to, że Cię poznałam, że mnie zauważyłaś na zajęciach plastycz‑
nych i  za to, że obdarzając mnie swoją przyjaźnią i  będąc zawsze 
obecna w moim życiu, wywierałaś i wywierasz nadal wpływ na to, 
kim jestem, i jakie mam spojrzenie na świat.

Urszula

Społeczeństwo potrzebuje bowiem artystów, podobnie jak potrzebuje na‑
ukowców i  techników, pracowników fizycznych i  umysłowych, świadków 
wiary, nauczycieli, ojców i  matek, którzy zabezpieczają wzrastanie czło‑
wieka i rozwój społeczeństwa poprzez ową wzniosłą formę sztuki, jaką jest 
«sztuka wychowania». W rozległej panoramie kultury każdego narodu arty‑
ści mają swoje miejsce. Gdy idąc za głosem natchnienia tworzą dzieła na‑
prawdę wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe 
każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną 
na rzecz dobra wspólnego  6.

 Spotkanie z  Panią Profesor Ireną Popiołek ‑Rodzińską jest dla 
mnie spotkaniem z artystą, pedagogiem i mistrzem. Obserwując Jej 
oddanie pracy zawodowej nauczyciela akademickiego, pracy arty‑
stycznej oraz podejście do studenta przekonałam się, że posiadamy 
w sobie dużo więcej możliwości niż myślimy, a serdeczny uśmiech, 
dobre, życzliwe słowo, codzienne akty uprzejmości, wdzięczności, 
chwila uwagi i proste słowo dziękuję są bezcenne.
 Osoba Pani Profesor, Jej zaangażowanie w  wychowanie przez 
sztukę jest dla mnie inspiracją do indywidualnych spotkań ze świa‑
tem tworzonym przez artystów. Poznaję go poprzez zwiedzanie mu‑
zeów i zabytków, rozczytywanie się w literaturze, udział w koncer‑
tach, poznawanie miast, w których przeplatają się epoki, i w których 
czas stanął w miejscu. Dzięki tym przeżyciom estetycznym przy kon‑
templacji dzieł plastycznych, muzycznych czy literackich nieustan‑
nie uczę się wrażliwości. Kontemplacja dzieł sztuki jest dla mnie 
swego rodzaju wyzwoleniem z  codzienności, jest oderwaniem od 
szablonowego życia, od pracy zawodowej. Sztuka wpływa na mnie 

6  Jan Paweł II, List do artystów, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pa‑
wel_ii/listy/do_artystow_04041999.html#. Wydruk z dnia 20.06.2015 r.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_artystow_04041999.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_artystow_04041999.html
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w ogromnym stopniu, formuje świadomość, wrażliwość, możliwości 
poznawania i odnajdywania znaczenia w wytworach ludzkiej działal‑
ności. Dostarcza mnóstwo wrażeń i niesie ze sobą wartości poznaw‑
cze i moralne.
 To dzięki spotkaniu tak znaczącej dla mnie osoby, jaką jest Pani 
Profesor, obdarzonej talentem, urokiem osobistym oraz niekwestio‑
nowanym dorobkiem w  swej działalności, dzięki temu, że jest dla 
mnie artystą, nauczycielem i  mistrzem, która uczy wrażliwości na 
piękno, wzbogaca moje życie estetyczne. Stąd też pomysł, aby zwie‑
dzając miasta, iść śladami wielkich artystów i ich twórczości, jedno‑
cześnie poznając historię, której są świadkami. Ponieważ 

...w dziejach wielu narodów, ale w naszych dziejach w sposób szczególny, 
sztuka, dzieła sztuki, artyści: poeci, muzycy, malarze, pisarze, rzeźbiarze, 
przez całe dziesięciolecia byli światkami naszej historii. Byli nimi w czasach 
powstania listopadowego i styczniowego, w epokach rozbiorów, wojen, byli 
nimi także w okresie stanu wojennego, kiedy nielegalne wystawy organi‑
zowane w  kościołach i  podziemiach, ręcznie drukowana literatura  – były 
świadectwem oporu i odwagi artystów, ale i znakiem potrzeby sztuki w ży‑
ciu ludzi  7.

 Przygotowując się do zwiedzania miast wzbogacam swoją wiedzę 
rozczytując się w biografiach mówiących o życiu artystów i o odkry‑
waniu przez nich swojego powołania. Dzięki temu poznaję nie tyl‑
ko historię dzieł sztuki, ale także etapy życia twórców, którzy stają 
mi się bliżsi. Dowiaduję się o  ich pasjach, inspiracjach, tragediach, 
samotności. Takie podejście umożliwia mi pełniej odczuwać sztukę, 
poprzez zwiedzanie wspaniałych muzeów, bazylik, kościołów, w któ‑
rych podziwiam ich obrazy, rzeźby i witraże.
 W Liście do artystów Jan Paweł II napisał: „Poprzez swoje dzieło 
artysta rozmawia i porozumiewa się z innymi. Tak więc historia sztu‑
ki nie jest tylko historią dzieł, ale również ludzi”  8. Zgodnie z defini‑
cją: „Sztuka jest wyrazem ekspresji – przeżyć, uczuć, radości i cier‑
pienia. Dzieło powstaje w  procesie twórczym, które łączy w  sobie 
wzruszenie, jakość intelektualną i talent artysty”  9.

7  I. Popiołek, Dzieła sztuki dokumentem historii i pamiętnikiem artystów, w: Pamięć – 
Kultura – Edukacja, red. A.P Bieś, M. Chrost, B. Topij ‑Stempińska, Kraków 2011, 
s. 330.

8  Jan Paweł II, List do artystów, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pa‑
wel_ii/listy/do_artystow_04041999.html#. Wydruk z dnia 20.06.2015 r.

9  W. Tatarkiewicz, Parerga, PWN, Warszawa 1978, s. 91 ‑92.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_artystow_04041999.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_artystow_04041999.html
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 Wychowanie przez sztukę pojawiło się jako konsekwencja zain‑
teresowania procesem twórczym artysty, o czym pisze Pani Profesor 
w artykule Wychowanie przez sztukę – nadzieje i rozczarowania 

Tak właśnie głęboko poznany i przeanalizowany proces twórczy ujawnił swo‑
je wielkie szanse i perspektywy wychowawcze, które z latami poszerzyły się 
o ogromny obszar sztuki jako wychowawcy, ale i sztuki jako terapii. Zarów‑
no z wychowaniem estetycznym, jak i wychowaniem przez sztukę wiązali‑
śmy i wiążemy wszelkie nadzieje. Dostrzeżenie w procesie twórczym, w dzie‑
le sztuki i  wychowaniu w  obszarze sztuki wielkiej Triady: Dobra, Prawdy 
i Piękna jest w społeczeństwie współczesnym, a było również i dawniej wiel‑
ką szansą w dziele kształtowania życia wewnętrznego człowieka od jego lat 
najmłodszych, aż po wiek dojrzały. Wychowanie ludzi uważnych, skupionych, 
wrażliwych, wnikliwie patrzących na świat, żywo reagujących na przejawy 
zła, ludzi czytających książki, słuchających muzyki, chodzących na wystawy 
i na koncerty – to nie utopia, lecz realna możliwość  10.

 To właśnie przesłanie Pani Profesor Ireny Popiołek ‑Rodzińskiej, 
by wychowywać przez sztukę i dzięki sztuce stało się dla mnie istot‑
ne wtedy, gdy na swojej drodze spotkałam Panią Profesor. Dzięki 
Niej na nowo odkryłam świat obrazów, rzeźb, budowli, który wy‑
dawał mi się odległy i zamknięty w albumach na półkach bibliotek. 
Świadomie poddałam się wychowaniu przez sztukę.
 Ale spotkania z Panią Profesor to także spotkania z mistrzem, au‑
torytetem i nauczycielem. Gruntowna wiedza fachowca, rzeczowość 
wypowiedzi, autentyczność, obowiązkowość, odpowiedzialność, su‑
mienność, wiarygodność, punktualność, życzliwość, gotowość wy‑
słuchania, posiadanie własnych poglądów i odwaga ich ujawniania 
są dla mnie walorami, do których dążę, a które u Pani Profesor moż‑
na dostrzec już w trakcie pierwszych spotkań. 
 Poczucie taktu wobec studentów, szacunek wobec każdego pra‑
cownika, uczciwość i delikatność w rozwiązywaniu trudnych spraw, 
poczucie humoru, które ma niebagatelne znaczenie w rozładowaniu 
napięć, ogólna kultura i klasa to kolejne walory godne naśladowa‑
nia. Dzięki spotkaniu Pani Profesor nie tylko czuję się wychowywa‑
na przez sztukę, ale także kształtowana dzięki Jej postawie, dzięki 
zapatrzeniu się we wzór nauczyciela, przewodnika, mistrza.
 Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że spotkanie ar‑
tysty, który od lat bierze aktywny udział w wystawach zbiorowych 

10  I. Popiołek, Wychowanie przez sztukę – nadzieje i rozczarowania, w: Nauki pedagogicz‑
ne w teorii i praktyce edukacyjnej, red. J. Kuźma, J. Morbitzer, Kraków 2003, s. 45. 
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i  indywidualnych malarstwa, w  wystawach plenerowych i  konkur‑
sach malarskich, krajowych oraz zagranicznych jest dla mnie wyróż‑
nieniem i ma wpływ na kształtowanie się mojej wrażliwości i odbiór 
sztuki.
 Rozmowy z  Panią Profesor, Jej zachwyt dla pięknych stworzeń 
ręki ludzkiej utwierdziło mnie w przekonaniu, że sztuka rękodzie‑
ła i miłość do tego rzemiosła, którą wyniosłam z domu rodzinnego, 
dzięki mojej Mamie, dla której haft ręczny i  sztandarowy jest nie‑
odłączną częścią życia i samorealizacji, jest dla mnie nie tylko przy‑
godą, ale wstępem do własnej, nieśmiałej i amatorskiej twórczości, 
właśnie w obrębie haftu ręcznego. Bogactwo możliwości artystycz‑
nych w  hafcie jest dla mnie aspiracją do samodzielnej pracy twór‑
czej, w której próbuję się realizować poprzez takie techniki jak haft 
angielski, toledo, haft dziergany, haft mereżką czy bogate wzory ri‑
chelieu, zawdzięczające swój niepowtarzalny urok jakże charaktery‑
stycznym i misternym ażurom. Dzięki mojej Mamie, która nauczyła 
mnie haftu, należącego do najstarszych, a zarazem najpiękniejszych 
rękodzieł, mogę nieśmiało odczuć tajemnicę procesu twórczego, ta‑
jemnicę zadowolenia, ale i zwątpienia, rozczarowania. Ta praca jest 
rzemiosłem, charakteryzującym się cierpliwością i precyzją, ponie‑
waż wykonanie pięknego haftu to sztuka, która wymaga od wyko‑
nawcy nie tylko czasu, ale również fachowości w  doborze technik 
i materiałów. Postaci i portrety, pejzaże, kwiaty, są malowane nićmi 
do haftu (mulinami). Orły, litery oraz inne elementy sztandaru to 
haft wypukły, który uplastycznia dany element.
 Pani Profesor, dziękuję za utwierdzenie mnie w  przekonaniu, 
że we wszystkich dziedzinach życia należy doszukiwać się elemen‑
tów sztuki, która bierze się z myślenia i tworzenia właściwie pojętej 
rzeczywistości. 
 To dzięki Pani Profesor, która wychowuje przez sztukę, budząc 
nieodkryte pokłady wrażliwości, wzruszeń, przeżyć − odkrywam 
świat sztuki, świat dla mnie ważny, bo przynoszący mi piękno, do‑
bro i prawdę.
 Pani Profesor, dziękuję za znalezienie się w  gronie Pani znajo‑
mych, gratuluję wspaniałej pracy artystycznej, dydaktycznej, wycho‑
wawczej i życzę dalszych sukcesów.

Małgorzata





Małgorzata Alberska

Portret słowem malowany

Chciałabym namalować obraz. Portret. I nie chodzi o to, by był dla 
każdego „piękny”, ale o to, by był „mój”. By przedstawiał malowaną 
postać poprzez pryzmat moich emocji, doświadczeń i  mojej wraż‑
liwości. Wrażliwości kształtowanej w  mym życiu obecnością wielu 
istotnych w nim osób, jak Pani Profesor Irena Popiołek ‑Rodzińska.
 Panią Profesor poznałam przed wielu laty, tuż po zmianach ustro‑
jowych w Polsce, na zajęciach Plastyka w nauczaniu i wychowaniu. At‑
mosfera tamtych lat była wyjątkowa, bo w tak małej wówczas jezu‑
ickiej uczelni znaliśmy się wszyscy, a nasi wykładowcy byli dla nas 
szczególnymi mentorami i przewodnikami. Miałam szczęście, że ów‑
czesny program przewidywał 60 godzin ćwiczeń, dzięki temu mo‑
głam przez cały rok doświadczać prawdziwego Spotkania z Mistrzem, 
tworząc swoje plastyczne prace i dyskutując o sztuce i edukacji.
 Na cotygodniowe zajęcia z plastyki w nieistniejącym już budynku 
biegałam zawsze z dużym blokiem rysunkowym, farbami, kredkami 
lub węglem. Czasem po drodze, pod Halą Targową pospiesznie kupo‑
wałam ziemniaki, by chwilę później wykrawać z nich pieczątki i odbi‑
jać na kartce wielobarwne wzory z dziecinną, niczym nieskrępowaną 
radością. Innym razem rolę pieczątek pełniły liście jesiennych drzew 
zza okna. Zbierałam te prace z największym nabożeństwem i przez 
wiele lat trzymałam w domowych archiwach.
 Przygotowując się do zawodu pedagoga poznawałam na zajęciach 
u Pani Profesor różne techniki tworzenia prac plastycznych z dzieć‑
mi, ale nie tylko to było istotą zajęć. Przede wszystkim uczyłam się 
wyrażania siebie, swobody i odwagi w stawianiu kreski i plamy oraz 
tego, co najważniejsze: że obcowanie ze sztuką stanowi w wychowa‑
niu i edukacji młodego człowieka wartość uniwersalną, ponadczaso‑
wą. Że bez możliwości twórczego, aktywnego tworzenia i percepcji 
sztuki ograniczamy wyobraźnię dziecka, jego przestrzeń poznaw‑
czą, osobowość. Przekaz tych umiejętności i  wiedzy odbywał się 
w  atmosferze spotkania, wymiany myśli, bez listy aksjomatów do 
zapamiętania. 
 Gdy w kolejnych latach liczba godzin tego przedmiotu zajęć ulegała 
zmniejszeniu, a dla kilku specjalności wręcz wypadła z programu, Pani 
Profesor bezkompromisowo i stanowczo walczyła o ich powrót. 
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 Wracając wspomnieniami do pierwszych lat studiów i zajęć zary‑
sowałam jedynie tło, kontekst, w którym umieszczę Jej postać:
 Z daleka rozpoznawalna sylwetka Pani Profesor wyraża spokój 
i opanowanie. Ręka w kieszeni żakietu, włosy, choć przez lata zmie‑
niały barwy i odcienie zawsze krótkie. Jasna cera, ciepłe spojrzenie 
wrażliwych oczu, uśmiech zachęcający do nawiązania rozmowy, za‑
wsze gustowny strój ubogacają intensywne w  kolorystyce apaszki 
lub szale. 
 Ale to co najcenniejsze, co sprawia, iż maluję portret osoby wy‑
jątkowej, to wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka: studenta, 
współpracownika, przełożonego… Bez wyjątku, bez uprzedzeń, z ol‑
brzymim kredytem zaufania do każdego. Niekonformistyczny duch 
Pani Profesor wprawiał czasem przełożonych w zakłopotanie, ale po‑
czucie humoru, jakie zawsze Jej towarzyszy łagodziło wszelkie spo‑
ry. Ileż to razy Jej inteligentny żart rozładowywał napiętą atmosferę 
na Radzie Wydziału… Zawsze z olbrzymią kulturą i taktem, a jednak 
szczerze i dosadnie wyrażała swoje zdanie. 
 Im więcej mamy lat, tym częściej dokonujemy rewizji naszego ży‑
cia, rozrachunku z przeszłością. Uświadamiamy sobie jakie wydarze‑
nia i jakie osoby miały istotny wpływ na to, kim jesteśmy, jak wycho‑
wujemy własne dzieci, jakie mamy plany i  marzenia. Czasem ktoś 
spotkany w życiu tylko przez chwilę wnosi w nie więcej niż długolet‑
ni nauczyciel. Pani portret, Pani Profesor, jest w galerii mego serca 
na ważnym, zaszczytnym miejscu.



Małgorzata Bednarz

Mistrzyni i przyjaciel 

Poznałam Panią Profesor w  roku akademickim 1994/1995. By‑
łam wtedy studentką III roku studiów magisterskich w Akademii 
Ignatianum w  Krakowie (w tym czasie był to Wydział Filozoficz‑
ny Towarzystwa Jezusowego). Pani Profesor prowadziła zajęcia 
z  Wychowania plastycznego. Chociaż minęło wiele lat, to pamię‑
tam dzień tygodnia, w którym odbywały się zajęcia, był to czwar‑
tek. Raz w tygodniu przed studentami stawała piękna Pani, ubra‑
na elegancko z  odrobiną ekstrawagancji. Zawsze tak jest ile razy 
spotykam Panią Profesor. To jest to, co jest niezmienne i byłabym 
zaskoczona, gdybym zobaczyła coś innego. Zajęcia były bardzo 
konkretne. Poznawaliśmy różne techniki plastyczne. Celne uwa‑
gi Pani Profesor doprawione poczuciem humoru pozwalały uwie‑
rzyć, że nie trzeba być wybitnie uzdolnionym plastycznie, aby móc 
zrobić coś interesującego, jak również powodowały, że student się 
rozwijał. Pamiętam, że po studiach, kiedy przez bardzo krótki czas 
pracowałam z dziećmi w Niemczech, to pomimo bariery językowej 
udało mi się osiągnąć mały sukces pedagogiczny dzięki zastosowa‑
niu jednej z technik plastycznych wyniesionych z zajęć z Panią Pro‑
fesor. Dziękuję Pani Profesor. 
 Później, kiedy już pracowałam w Akademii Ignatianum w Kra‑
kowie, Pani Profesor stała się dla mnie Ireną, ale nie koleżanką, 
tylko Ireną  – Przyjacielem, Mentorem, Mistrzynią życia. Pamię‑
tam chyba większość naszych rozmów. Pani Profesor zawsze dba 
o  rozmówcę we wszystkich wymiarach. Rozmawiamy o  tym, co 
jest zewnętrzne, ale też (a  może przede wszystkim) o  sprawach 
duchowych i  intelektualnych. Pani Profesor zawsze interesuje się 
zdrowiem moich bliskich, a czasem po prostu rozmawiamy o tym, 
co szybko ugotować na obiad.
 Gdy po raz pierwszy zetknęłam się z twórczością Pani Profesor, 
to zobaczyłam całą komplementarność Jej osoby. Za pięknem ze‑
wnętrznym, życiowym zdecydowaniem, radością życia jest ogrom‑
na wrażliwość artysty. Za portretami kobiet widzę Damę, którą dla 
mnie jest Pani Profesor.
 Kiedy zostałam poproszona o  napisanie kilku słów z  oka‑
zji jubileuszu trochę się przestraszyłam, ale w  następnej chwili 
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przypomniałam sobie pewną rozmowę z Panią Profesor, w której 
powiedziała mi, że nic nie jest przypadkowe w życiu, także nasze 
spotkanie. Czuję się zatem zaszczycona, że z okazji pięknego świę‑
ta mam okazję podziękować w ten sposób za nasze spotkanie.



Małgorzata Lubieniecka  
Paweł Herod

Moje spotkanie z Mistrzem…
Pani Profesor Irena Popiołek ‑Rodzińska 
we wspomnieniach muzyków

Moje pierwsze spotkanie z Panią Profesor było nietypowe, przez pe‑
wien czas było na zasadzie świadomości i faktu, że Pani Profesor jest 
na uczelni w tym samym czasie co moja skromna osoba. 
 Z początkiem dwudziestego pierwszego wieku zaczęłam pra‑
cę jako początkująca adeptka pracy naukowej w  Wyższej Szkole 
Filozoficzno ‑Pedagogicznej „Ignatianum”. Pod opieką i  kierowni‑
ctwem dra Andrzeja Wilka zgłębiałam tajniki nauczania studentów 
pedagogiki, prowadząc zajęcia ze śpiewu wielogłosowego i edukacji 
muzycznej w nieistniejącej już sali 107 na parterze dzisiejszej Aka‑
demii Ignatianum. 
 Tak się złożyło, iż w tym samym czasie co ja, swoje zajęcia prowa‑
dziła Pani Profesor.
 W czasie, gdy kończyły się moje zajęcia, grupa studentów z far‑
bami, kredkami, plastelinami, kartonami papieru itp., szła przez 
korytarz z  radosnymi minami świadczącymi o  tym, iż mieli do 
czynienia z autentycznym procesem twórczym. Widać było w  ich 
oczach zadowolenie i  satysfakcję z  pracy, jaką wykonali i  włożyli 
na miarę swoich możliwości, umiejętności oraz zdolności plastycz‑
nych w swoje dzieło.
 Dzieląc się spostrzeżeniami po zajęciach z Panią Profesor zawsze 
twierdzili, iż były to prawdziwe lekcje plastyki, jakich nie mieli nawet 
w  szkole podstawowej, a  jakie powinni byli mieć, kiedy artystycz‑
ne predyspozycje najbardziej potrzebują mentora – nauczyciela pla‑
styki, do ich permanentnego rozwoju. Zajęcia, które Pani Profesor 
prowadziła, rekompensowały im te artystyczno ‑plastyczne deficyty 
i motywowały ich do dalszej intensywniejszej działalności w tej dzie‑
dzinie sztuki. To była prawdziwa radość z tworzenia swojego włas‑
nego dzieła sztuki bez większego udziału i warunku posiadania ta‑
lentu plastycznego. Pani Profesor umiała te zdolności i umiejętności 
odkryć w każdym studencie na nowo. Potrafiła zainteresować każde‑
go nie tylko praktyczną stroną zajęć plastycznych, ale także pięknem 
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historii sztuki. Dzięki temu student był dobrze przygotowany do 
podjęcia pracy pedagogicznej  – zawodowej i  mógł w  zgodzie z  sa‑
mym sobą przekazywać tę radość tworzenia następnemu pokoleniu 
poprzez edukację plastyczną. 
 To dzielenie się studentów zachwytem nad tymi akademickim 
ćwiczeniami dało mi także bodziec do przemyślenia moich zajęć mu‑
zycznych, aby i  one mogły w  podobny sposób być tak efektywnie 
prowadzone i by prowadziły do radosnego przeżywania muzyki czy 
ekspresywnego muzykowania. 
 Nie sposób porównać zajęć tak wybitnego artysty z  zajęcia‑
mi początkującego nauczyciela akademickiego, nie mającego jesz‑
cze w  tym czasie żadnego doświadczenia pedagogicznego. Jednak 
to pragnienie bycia efektywnym i  twórczym nauczycielem, tak jak 
Pani Profesor, pozostało mi do dnia dzisiejszego, za co jestem Jej 
ogromnie wdzięczna. Spotkanie z Panią Profesor wzbudziło we mnie 
pragnienie bycia nie tylko artystą, ale także dobrym pedagogiem 
i nauczycielem.
 Kiedy już doszło do bezpośredniego spotkania z Panią Profesor 
i zapoznania się z dosłownie „wycinkiem” Jej twórczości artystycz‑
nej jako artysty – malarza, narodziło się w mojej głowie pytanie: jak 
można pogodzić te dwie działalności: pedagogiczną i  artystyczną? 
Patrząc na namalowane obrazy czy to w niektórych miejscach igna‑
cjańskiej uczelni, czy na jednym z Jej wernisaży, często się nad tym 
zastanawiałam. Po pewnym czasie odkryłam, iż Pani Profesor połą‑
czyła swoje dwie pasje: uczenia i tworzenia, co po raz kolejny dało 
mi lekcję artystyczno ‑pedagogicznego samorozwoju, bez którego nie 
sposób istnieć na gruncie sztuki muzycznej. Jednym słowem pasja 
tworzenia i pasja kształcenia przenikają się wzajemnie. Każda osob‑
no nie jest w pełni doskonała i obie nie mogą bez siebie istnieć. Te 
moje przemyślenia towarzyszą mi do dziś, kiedy patrzę z podziwem 
na obrazy namalowane prze Panią Profesor. 
 Ponieważ sama nie posiadam umiejętności plastycznych, z  roz‑
rzewnieniem stwierdzam, iż gdybym wcześniej spotkała na mojej 
szkolnej ścieżce edukacji takiego nauczyciela plastyki jakim jest Pani 
Profesor, teraz mogłabym choć w niewielkim stopniu, na miarę mo‑
ich możliwości, poradzić sobie z niektórymi elementami sztuk pla‑
stycznych i mieć satysfakcję i autentyczną radość tworzenia, używa‑
jąc na przykład zwykłego ołówka. 
 Szkoda, że mogę jedynie tylko „pozazdrościć” tym wszystkim, 
którzy mieli okazję uczęszczać na zajęcia z  tak wybitnym pedago‑
giem i artystą.
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 Dane mi jednak było spotkać Panią Profesor na drodze mojego 
życia, za co i tak jestem wdzięczna Opatrzności, gdyż przykład, jaki 
Pani Profesor dała szczególnie poprzez swoją działalność pedago‑
giczną, daje wiele motywacji do działania na gruncie pedagogiczno‑
‑naukowym, za co serdecznie i zgłębi serca Pani Profesor dziękuję!

Małgorzata Lubieniecka

Kiedy zostałem zatrudniony w  Wyższej Szkole Filozoficzno‑
‑Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, byłem z  tego faktu bar‑
dzo zadowolony i dumny, że dołączyłem do Katedry Edukacji Arty‑
stycznej, którą kierowała Pani Profesor Irena Popiołek ‑Rodzińska, 
artystka, malarka, pedagog. Sam będąc muzykiem, miałem pew‑
ne obawy, czy będę potrafił odnaleźć się w zespole, którym kieru‑
je artysta ‑plastyk. Moje niepokoje zniknęły całkowicie, kiedy odbyło 
się pierwsze spotkanie Katedry, na którym poznałem Panią Profesor 
osobiście i  zostałem przedstawiony pozostałym pracownikom. Do 
dziś mile wspominam wielką życzliwość i otwartość Pani Profesor na 
nowego asystenta, zainteresowanie wykonywaną pracą i planami na‑
ukowymi, edukacyjnymi i artystycznymi. Pomimo różnych dziedzin 
sztuki, które reprezentowaliśmy, moja praca pod kierunkiem tak 
wybitnej osobowości artystycznej i pedagogicznej oraz obserwowa‑
nie codziennej pracy Pani Profesor, Jej relacji do profesorów, współ‑
pracowników, studentów, były dla mnie wyraźnym drogowskazem 
i  niedościgłym wzorem w  nowej pracy nauczyciela akademickiego. 
Szczególnie ceniłem sobie osobisty kontakt z  Panią Profesor i  za‑
pamiętałem Ją jako osobę ciepłą, serdeczną, niezwykle wrażliwą na 
ludzkie sprawy, czasem trudności, wymagającą, ale także pełną op‑
tymizmu i  poczucia humoru, które z  wielką elegancją emanowało 
od Pani Profesor podczas spotkań Katedry czy Rad Wydziału. Moją 
szczególną uwagę zwracało ogromne doświadczenie pedagogiczne 
Pani Profesor, Jej uwagi, opinie, refleksje na temat metod nauczania 
przedmiotów artystycznych, sposobu komunikacji z uczniami, spo‑
sobów oceniania, organizacji lekcji, które powinny być dla uczniów 
pasjonujące i twórcze. Szczególnie ważnym doświadczeniem była dla 
mnie możliwość włączenia się w organizację Konferencji Naukowej 
„Edukacja Artystyczna  – dylematy teorii i  praktyki”, zorganizowa‑
nej w 2014 roku, z inicjatywy i pod kierunkiem Pani Profesor. Kon‑
ferencja odbyła się w doskonałej atmosferze, z ciekawymi referatami 
i dyskusjami, co potwierdzali uczestnicy, a wszystko to było możliwe 
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dzięki życzliwości i pomocy ze strony naszego Kierownika Katedry 
Edukacji Artystycznej. 
 Pomimo, że Pani Profesor nie stoi już na czele naszej Katedry, nie 
zostały zerwane serdeczne relacje z  dawnymi pracownikami. Sam 
wielokrotnie miałem i  mam nadal zaszczyt spotykać Panią Profe‑
sor w Akademii Ignatianum, korzystać z Jej mądrości, doświadcze‑
nia i dobrej rady poprzez rozmowy telefoniczne. Zawsze onieśmie‑
la mnie ogromna życzliwość i szczere zainteresowanie Pani Profesor 
bieżącymi sprawami akademickimi, naukowymi, osobistymi przy 
braku budowania sztucznego dystansu, oraz zachowaniu ogromne‑
go autorytetu. 
 Z perspektywy kilku lat spędzonych w  Katedrze prowadzonej 
przez Panią Profesor Irenę Popiołek ‑Rodzińską, uważam się za czło‑
wieka, który miał ogromne szczęście i  otrzymał wielką szansę na 
drodze rozwoju zawodowego, mając za wzór takiego Kierownika. 
Mam nadzieję, że chociaż w części uda mi się wdrożyć inspiracje i ob‑
serwowane wzorce. Z wielkim wzruszeniem wspominam wydarzenia 
oraz lata spędzone w Katedrze Edukacji Artystycznej, zachowując je 
głęboko w pamięci. Pani Profesor natomiast składam wyrazy szcze‑
rego podziękowania za to, że była na mojej drodze nie tylko Kierow‑
nikiem Katedry, ale przede wszystkim Mistrzem!

Paweł Herod



Małgorzata Drozd ‑Witek

Moja przygoda ze sztuką 

Jest rok 1997. Przejęta powagą sytuacji, nieśmiała studentka pierw‑
szego roku licencjatu kierunku pedagogika w zakresie wychowania 
plastycznego przekracza próg Instytutu Sztuk Pięknych Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (obecnie Wydział Sztuki Uniwer‑
sytetu Rzeszowskiego). Nie mogła wówczas nawet marzyć, że spot‑
ka tu tyle życzliwości oraz kogoś bliskiego, mentora na resztę swo‑
jego życia...
 Tak zaczynała się jej – moja przygoda ze sztuką oraz znajomość 
z Panią Profesor. Dla Mojej Pani Profesor, jak Ją nieco później na‑
zwałam, również był to debiut. Rozpoczynała wówczas pracę na po‑
wyższej uczelni. A czekały tam nie lada wyzwania: pełnienie funkcji 
Kierownika Zakładu Malarstwa i funkcji Dyrektora Instytutu. 
 Przez pięć lat cotygodniowego spotykania się na zajęciach ćwicze‑
niowych z  malarstwa, później na seminarium licencjackim i  magi‑
sterskim ten znany, ceniony twórca i pedagog z dużym doświadcze‑
niem, który wydawał się nam, mnie, na początku taki nieosiągalny, 
wymagający i srogi. Stawał się, w zasadzie chyba od zawsze był: men‑
torem, mistrzem, wielkim autorytetem i... przyjacielem. Bariera zni‑
kła, pozostał ogromny szacunek i wdzięczność za przekazaną wiedzę 
zawodową i  tę o  życiu. Profesor imponowała nam studentom ową 
wiedzą, sposobem bycia, szczerością (do bólu), umiłowaniem praw‑
dy, niezwykłą elegancją i odnoszeniem się z szacunkiem i zrozumie‑
niem do słuchaczy. Ktoś kiedyś powiedział, że uczyć można tylko 
tego czym samemu się żyje. Zgadzam się i cieszę, że nauczono mnie 
widzieć baranka przez ściany skrzynki (Mały Książę).
 Pamiętaj: jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na 
właściwym miejscu. Do tej pory słyszę czasem te słowa św. Augusty‑
na w słuchawce aparatu telefonicznego, gdy rozmawiam z moją Pa‑
nią Profesor... Im więcej czasu mija, tym bardziej je doceniam i rozu‑
miem. A nasza znajomość w tym roku osiągnęła pełnoletniość.
 Przejęta powagą sytuacji, nieśmiała (nadal z  tym walczę), była 
studentka i asystentka – z czego jest niezmiernie dumna. Gratuluję 
pięknej, okrągłej rocznicy.
 Kochana Ireno dawno nie pisałam, mimo to zapewniam o swojej 
pamięci i ogromnej wdzięczności.





Grzegorz Frydryk

Wspomnienie studenta

Z Panią Profesor Ireną Popiołek‑Rodzińską spotkałem się na drugim 
roku studiów w pracowni malarskiej Instytutu Sztuk Pięknych Uni‑
wersytetu Rzeszowskiego. Zawsze elegancka, z uśmiechem na twa‑
rzy. Wymagająca, każdy student z grupy obowiązkowo miał mieć za‑
łożony szkicownik, który był przeglądany co tydzień. Szkicownik 
mam do dzisiaj, po studiach zaniedbałem jego prowadzenie, ale my‑
ślę, że jeszcze wrócę do jego kontynuacji. 
 Pozdrawiam bardzo serdecznie i na pamiątkę przesyłam zdjęcie 
z wystawy Pani Profesor w muzeum w Dukli.





Małgorzata Smyl

Mentorka – Artystka – Kolorowy Ptak

Pani Profesor Irena Popiołek ‑Rodzińska jest moją wykładowczynią, 
promotorką a także mentorką.
 Już na pierwszych zajęciach prowadzonych przez Panią Profesor, 
zwróciłam na Nią uwagę – niebanalny strój i wyraziste żółte buty. 
Pomyślałam: Artystka ‑Kolorowy Ptak. 
 Jak się później okazało Ona także zwróciła na mnie uwagę, ale nie 
zadecydował o tym bynajmniej mój ubiór, tylko niestety spóźnienie 
na zajęcia.
 Zaciekawiona Jej osobowością i tematyką zajęć bez wahania wy‑
brałam seminarium magisterskie u Drogiej Ireny (dziś mogę tak mó‑
wić, Pani Profesor zaproponowała taką formę zwracania się do Niej 
wiele lat temu).
 Lepszego wyboru dokonać nie mogłam, wszystko co się potem 
wydarzyło i trwa do dziś, zawdzięczam Pani Profesor.
 Nigdy niczego nie narzucała, ale bezustannie inspirowała 
i  wzmacniała kiedy miałam wątpliwości czy zdążę, czy dam radę. 
Była cierpliwa i wyrozumiała dla mnie, wiecznie zbuntowanej stu‑
dentki. Rozbudzała we mnie umiejętności twórcze i  kreatywność. 
Uczyła wrażliwości i bycia dobrym człowiekiem. Inspirowała, może 
nawet nie wie jak bardzo – ten styl ubierania, sposób bycia – też taka 
chciałam być!
 Jej twórczość, rozmowy z Nią były i są bardzo ważne dla mnie, 
ponieważ nieustannie zmuszają mnie do refleksji i zatrzymania się 
choć na parę chwil w tym szalonym świecie.
 To niesamowite, że nadal spotykamy się (czasami dołączają inne 
osoby z  naszej grupy seminaryjnej) i  mamy ze sobą kontakt. Jest 
niezwykła i intrygująca jak kobiety z Jej obrazów. Dziś kiedy to pi‑
szę (w towarzystwie muzyki The Rolling Stones) myślę, że dobrze 
się stało, że się wtedy spóźniłam, bo od tego zaczęła się nasza znajo‑
mość, a potem przyjaźń.
 Zadecydował przypadek? A może to było przeznaczenie?
 Francuski pisarz, autor Małego księcia Antoine de Saint ‑Exupery 
powiedział kiedyś: „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą 
nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać”.
 Jednego jestem pewna, ja mam swojego Anioła tutaj na ziemi.





Część trzecia

Spotkania 
i refleksje





Bp Tadeusz Pieronek

Profan o sztuce Ireny Popiołek

Jest mi niezręcznie pisać o  twórczości artystycznej Pani Prof. Ire‑
ny Popiołek‑Rodzińskiej, bo nie jestem ani artystą, ani znawcą sztu‑
ki, ale z  okazji Jej 50. rocznicy pracy artystyczno‑dydaktycznej, 
ośmielam się przywołać jedyną opinię o  Jej twórczości malarskiej, 
jaką wygłosiłem w Krakowie, w Muzeum Archidiecezjalnym przy ul. 
Kanoniczej 19‑21, dnia 18 czerwca 2001 r., otwierając Jej wystawę 
pt. „Malarstwo Ireny Popiołek”. Powiedziałem wówczas:
 Bardzo rzadko zdarza mi się otwierać wystawy, zwłaszcza otwie‑
rać uroczyście, jak to jest odnotowane w zaproszeniu. Jestem pro‑
stym zjadaczem chleba w dziedzinie sztuki i po prostu mało się na 
tym znam. Wynika stąd, że nie usłyszą Państwo ode mnie żadnych 
osobistych ocen, pochwał czy krytyki, bo byłyby one w moich ustach 
nieuprawnione.
 Od lat podchodzę do sztuki, także do malarstwa Pani Ireny Po‑
piołek, z  nastawieniem profana, któremu coś się podoba lub nie. 
Jest to pogląd, który – jak wiele innych utrwalonych w przeszłości – 
nie znajduje już dzisiaj powszechnego poparcia. „Od lat ćwiczę się 
w przekonaniu [mawiał podobno uznany artysta Zdzisław Beksiń‑
ski], iż sztuka nie jest po to, by się podobała” (A.  Wojciechowski, 
Polskie malarstwo współczesne. Kierunki – programy – dzieła, Warsza‑
wa 1977, s. 85). Przy takich stwierdzeniach zaczynam się gubić, ale 
w odzyskaniu równowagi pomaga mi inny autorytet, Piotr Potwo‑
rowski, wskazując na rolę sztuki współczesnej, do której przecież na‑
leży zaliczyć dorobek malarski Ireny Popiołek: „Sztuka nie może ani 
na chwilę wyrzec się swojej pionierskiej roli łączenia człowieka ze 
stworzoną przez niego cywilizacją” (Tamże, s. 153).
 Jest więc również malarstwo Ireny Popiołek próbą artystycznego 
uchwycenia współczesnego świata, a w nim człowieka z jego radoś‑
ciami i smutkami, osiągnięciami i porażkami. Jest też, tak mi się wy‑
daje, poszukiwaniem języka sztuki, który o sprawach ludzkich prze‑
mawia sylwetką ludzką, rzuconą jakby niedbale w kształty, kolory, 
czasem tak niezrozumiałe, jak otaczający nas świat.
 Wprawdzie Artystka potrafi wziąć się za pejzaż, za architekturę, 
ale zawsze pojawiają się w nich gdzieś ludzkie twarze, przeważnie ko‑
biece, uduchowione, przemalowane, zamazane, a nawet zniekształ‑
cone, chyba odzwierciedlające jakiś wewnętrzny świat, uchwycony 
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na gorąco, niekoniecznie trwały, przejmujący, a jednak odczuwalny 
i rysujący się śladem w świadomości, tworzący z  innymi jego frag‑
mentami skomplikowaną całość, zawierającą wszystkie odcienie bie‑
li, czerni i tęczową gamę kolorów. Irena Popiołek zdaje się uprawiać 
szczególny rodzaj feminizmu. Jest na tyle altruistką, że zazwyczaj 
maluje siebie, jakby chcąc powiedzieć innym, że przekazuje im tę 
wiedzę o ludziach, która jest jej osobistym doświadczeniem.
 Recenzentka twórczości Artystki, Ewa Otwinowska, pisała z oka‑
zji wystawy Jej malarstwa w styczniu 1994 r.: „Kobiety Ireny Popio‑
łek są Ireną Popiołek, wędrującą po pięknych chmurnych drogach, 
gdzie drzewa mienią się barwami wschodów i zachodów nie z nasze‑
go oswojonego świata” (E. Otwinowska, Zwierciadło, w: Irena Popio‑
łek. Malarstwo, Salon Sztuki Współczesnej BWA w Bydgoszczy, Kwie‑
cień – Maj 1994).
 Na prezentowanych obrazach zobaczymy dziś ponownie ten 
świat wirujący, kolorowy, otaczający człowieka, który jednak wydaje 
się nad nim mimo wszystko panować jak osoba nad rzeczą, refleksja 
nad martwą naturą.
 Któż lepiej od męża Artystki, także Artysty, i to na wysokim urzę‑
dzie artyzmu akademickiego, może opisać to, co dziś zobaczymy. Pi‑
sze Stanisław Rodziński: „W tych pracach pojawia się też to, co pozo‑
staje istotą malarstwa Ireny Popiołek do dnia dzisiejszego. Pojawia 
się postać, a potem twarz, która być może jest czy była przez chwilę 
autoportretem, ale też pojawiły się znaki, rekwizyty, formy – two‑
rzące klimat, osobliwe podteksty tego malarstwa. Malarstwa, które 
jest cały czas rozważaniem, rozmyślaniem o sobie, o innych, o życiu, 
o przemijaniu, o szybkich, złudnych radościach, ale i o spokoju, sku‑
pieniu i świętości” (S. Rodziński, Irena Popiołek. Malarstwo – Painting, 
bez daty i miejsca wydania).
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Bóg jest Miłością i wzywa nas do miłości

W związku z Jubileuszem Wielce Szanownej Pani Profesor Ireny Po‑
piołek tę wypowiedź dedykuję Jej, z wdzięcznością za wszelkie ge‑
sty dobroci świadczone w  sposób spontaniczny, szczery i  pełen 
życzliwości. 
 Życzę błogosławieństwa Bożego, codziennego doświadczania 
wielu przejawów miłości chrześcijańskiej ze strony ludzi oraz praw‑
dziwej satysfakcji z dokonanych dzieł i wypływającego z nich dobra. 

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. 
Wytrwajcie w miłości mojej!

(J 15,9)

Chcąc przybliżyć treści związane z teologiczną cnotą miłości, autor‑
ka postara się ukazać, czym jest sama miłość, jak objawia się miłość 
Boga w Jezusie Chrystusie oraz w jaki sposób kształtuje ona w czło‑
wieku miłość bliźniego.

Pojęcie miłości

Miłość, tak samo jak wiara i nadzieja, jest cnotą teologalną. Zostały 
one wszczepione w serce człowieka przez samego Boga, aby uzdolnić 
go do działania, jako dziecka Bożego i osiągnięcia życia wiecznego. 
Kształtują i ożywiają one całe religijne życie chrześcijanina. Stano‑
wią także rękojmię obecności i  działania Ducha Świętego we wła‑
dzach człowieka. Cnoty teologalne odnoszą się w sposób bezpośred‑
ni do Boga i uzdalniają wierzących do życia w jedności z Nim.
 Według Katechizmu Kościoła Katolickiego cnota miłości sprawia, 
że człowiek kocha zarówno Boga jak i  swoich bliźnich ze względu 
na miłość samego Boga (por. KKK 1822). Miłość stoi ponad innymi 
cnotami, ożywia je i  inspiruje ich praktykowanie, jest cnotą, która 
usprawnia i oczyszcza ludzką zdolność miłowania (por. KKK 1827). 
Teologiczna cnota miłości sprawia, że nasze ludzkie miłowanie może 
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zostać podniesione do nadprzyrodzonej miłości Bożej (por. KKK 
1827 ‑1828). Miłość jest przede wszystkim przyjaźnią i  komunią 
człowieka z Bogiem i drugim człowiekiem (por. KKK 1829).
 Katechizm Kościoła Katolickiego chcąc ukazać cechy pełnej mi‑
łości powołuje się na List św. Pawła do Koryntian. W nim bowiem 
Apostoł przekazał niezrównany obraz prawdziwej miłości, która 
powinna cechować każdego człowieka podążającego śladami Jezu‑
sa Chrystusa. Chrześcijanin musi doskonalić swoją miłość, aby od‑
powiadała ona wymaganiom prawdziwej miłości zawartej w  liście 
św. Pawła:

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest,
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma (1 Kor 13, 4 ‑7).

 Zdaniem św. Pawła miłość jest tym przymiotem człowieka, który 
nadaje sens jego życiu. Dlatego św. Paweł mówi, że choćby człowiek po‑
siadł wszelką wiedzę, rozdał całą majętność na jałmużnę, posiadał wia‑
rę taką, iżby góry przenosił, odznaczał się zdolnością mówienia wszyst‑
kimi językami, a nie miał miłości – byłby niczym (por. 1 Kor 13, 1 ‑3). 
 P. Kasiłowski SJ podkreśla, że miłować znaczy chcieć dobra dla 
drugiej osoby. Miłować oznacza więc uczynić bezinteresowny dar 
z siebie komuś drugiemu. Przez to człowiek osiąga swoją doskona‑
łość. Darowanie siebie bliźniemu jest wyrazem najwyższego stopnia 
komunikacji. W tym akcie otwartość bytowo ‑osobowa dochodzi do 
szczytu. Najwyższym aktem miłości jest oddanie się Osobie Abso‑
lutu w  chwili zakończenia życia. Bóg z  miłości stworzył człowieka 
i z miłości go odkupił. Chciał człowieka dla niego samego.
 W Biblii miłość wyraża się w  obrazie Boga miłującego wybrany 
naród izraelski, którego On sam jest Oblubieńcem i Pasterzem. Tę 
miłość w pełni objawia dzieło zbawcze Jezusa. Miłość Ojca do Syna 
jest wzorem każdej miłości. Objawia się ona w posłannictwie Syna 
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i Jego oddaniu. Zwycięstwo miłości objawia się w uwielbieniu Jezu‑
sa, w śmierci, która jest powrotem do Ojca. W tę relację miłości zo‑
stają włączeni wierzący. Są oni przyjęci do wewnętrznej relacji po‑
między Ojcem i Synem, której istotą jest miłość  1.

Bóg jest miłością 

Określenie „Bóg jest miłością” wyraża najgłębszą istotę Boga – kim 
On jest i jaki jest. Bóg nie tylko miłuje, ale jest miłością. Każda praw‑
dziwa miłość ma swoje źródło w Nim – w Jego istocie. 
 Św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 roku 
chciał zaszczepić w  nas przekonanie, że Bóg jest miłością. Dlate‑
go całą tę pielgrzymkę można nazwać hymnem o miłości. W czasie 
wizyty w Gdańsku streścił jej przesłanie w następujących słowach: 
„Przybyłem do wszystkich, bez wyjątku, aby u schyłku tego tysiąc‑
lecia przypomnieć tę jedną zasadniczą prawdę, na której zbudowa‑
na jest nasza wiara – prawdę, że Bóg jest miłością (1J 4, 8)”  2. Na‑
stępnie będąc w Gliwicach zwrócił uwagę, że: „Trzeba, aby ta radosna 
i przejmująca zarazem nowina o miłującym Bogu została światu po‑
nownie ukazana. Bóg stał się bliski człowiekowi poprzez swoją oj‑
cowską miłość. Prawda o  Bogu, który jest miłością, stanowi jakby 
syntezę i równocześnie szczyt wszystkiego, co Bóg nam objawił o so‑
bie, co nam powiedział przez Proroków i przez Chrystusa o tym, kim 
jest (…) objawił swoją miłość w sposób ostateczny i najdoskonalszy 
w Chrystusie, Jego krzyżu i w Jego zmartwychwstaniu”  3. W Toruniu 
i w Elblągu papież podkreślił, że ta miłość Boga objawiła się równie 
wydatnie przez Serce Pana Jezusa.
  Ojciec Święty przypomniał swoim rodakom, że istotą Boga jest 
miłość, która ogarnia nas w tajemnicy wcielenia i odkupienia. Kon‑
tynuując papież stwierdził, że człowiek nie może żyć bez tej miłości. 
Dlatego św. Jan Paweł II z  wielką mocą wołał  4: „Uwierzcie, że Bóg 
jest miłością! Uwierzcie na dobre i na złe! Obudźcie w sobie nadzieję! 

1  Por. P. Kasiłowski, „Miłość” w Nowym Testamencie, w: Przyjąć miłość i we wszystkim 
miłować. Wokół kontemplacji dla uzyskania miłości św. Ignacego Loyoli, red. W. Króli‑
kowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 15 ‑16.

2  J. Gaweł, Liczy się miłość. W nurcie nauczania Jana Pawła II o Bożym Sercu w pierwszą 
rocznicę pielgrzymki do ojczyzny, Kraków 2000, s. 39.

3  Tamże, s. 39 ‑40.
4  Por. tamże, s. 40.
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Niech ta nadzieja w  was wyda owoc wierności Bogu we wszelkiej 
próbie!”  5.
 Papież pragnął uświadomić nam, że konsekwencją prawdy, że Bóg 
jest miłością, jest powołanie do miłości Boga i bliźniego. Człowiek 
nigdy nie zazna szczęścia, jeżeli nie uzna, że drugi człowiek miłowa‑
ny przez Boga zasługuje na prawdziwą miłość  6.

Przymioty miłości Bożej

Dla głębszego poznania miłości Boga mogą posłużyć przymioty cha‑
rakteryzujące tę miłość, które poniżej zostaną omówione. 

• Boża miłość jest osobowa, doskonała.
   Bóg obdarował nas życiem i  wychodzi naprzeciw każdemu 

człowiekowi. Kocha każdego w  sposób niepowtarzalny i  do‑
skonały. Dla każdego pragnie tego, co najlepsze. Każdego pro‑
wadzi do bliskości z Nim samym ogarniając go swą miłością. 

• Boża miłość jest jedyną miłością, która może nas w  pełni 
uszczęśliwić.

   Tylko Bóg jest w  stanie spełnić ludzkie pragnienie bycia ko‑
chanym. On jeden jest źródłem takiej miłości. Ludzie często 
szukają zaspokojenia pragnienia miłości w rzeczach stworzo‑
nych i w bliźnich. Żaden człowiek nie jest w stanie spełnić tego 
pragnienia ze względu na swe ograniczenia. On sam potrze‑
buje miłości Boga. Człowiek chcąc zaspokoić pragnienie bycia 
kochanym stawia swego bliźniego w centrum. Bóg uczy nas, że 
spełnienie nie przychodzi przez stawianie siebie w  centrum, 
ale poprzez poświęcenie i oddanie siebie.

• Boża miłość jest czysta i bezinteresowna.
   Postawę czystości i nie szukania siebie możemy osiągnąć jedy‑

nie wtedy, gdy relacje z ludźmi opiera się na czystej i bezinte‑
resownej miłości Boga. Ta miłość uzdalnia nas do miłowania 
bez oczekiwania czegoś w zamian, niezależnie od tego czy jest 
nam z tym łatwo czy trudno. W takich relacjach nie musimy 
już szukać u ludzi szacunku, uznania, akceptacji czy spełnienia 
pragnień, bo Bóg da nam to, czego naprawdę potrzebujemy. To 
czyni nas wolnymi i zdolnymi do przekazywania innym miło‑
ści Boga.

5  Tamże.
6  Por. tamże, s. 43.
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• Boża miłość jest prawdziwa.
   Prawdziwa miłość opiera się na prawdomówności, nawet wte‑

dy, gdy nie jest przyjemnie powiedzieć komuś coś przykrego 
lub usłyszeć trudną prawdę. Św. Paweł w liście do Koryntian 
pisze, że: „Miłość (…) współweseli się z prawdą (1Kor 13, 6)  7. 

• Boża miłość jest osobista.
   Pan Bóg kocha człowieka w  sposób osobisty. Czasem posłu‑

guje się drugim człowiekiem, który wyświadcza nam miłość, 
ale zawsze głównym sprawcą miłości jest sam Bóg. Miłość 
Boga przejawiła się najpełniej przez Jezusa Chrystusa, który 
dla każdego człowieka bez wyjątku został upokorzony, znie‑
ważony, odrzucony i ukrzyżowany, aby przywrócić mu jedność 
z Bogiem Ojcem. W naszych czasach przykładami takiej miło‑
ści są bł. Matka Teresa z Kalkuty i św. Jan Paweł II. Zarówno 
ta skromna zakonnica jak i następca św. Piotra nauczyli się od 
Jezusa prawdziwej miłości i pochylali się nad biednymi, cier‑
piącymi i potrzebującymi nie szczędząc własnych sił i płacili 
osobistą cenę za miłość. 

    Chrześcijanin powinien uczyć się od Jezusa takiego płace‑
nia osobistej ceny nawet, gdy jest nią niezrozumienie, odrzu‑
cenie, cierpienie, a czasem śmierć fizyczna lub duchowa.

• Boża miłość jest widzialna w  Synu Bożym, który przyjąwszy 
ludzkie ciało mógł wyrazić miłość poprzez konkretne czyny. 
Chrystus niestrudzenie szedł do ludu, by z nimi rozmawiać, po‑
cieszać ich, uzdrawiać, by ich napominać i  wzywać do nawró‑
cenia, by ich uczyć kochać. Miłość Boża przybiera więc postać 
konkretnego działania na rzecz spotykanych ludzi. Także w tym 
aspekcie Matka Teresa z Kalkuty i Ojciec Święty Jan Paweł II sta‑
nowią dla nas wzór okazywania miłości poprzez fizyczną obec‑
ność, ofiarną pracowitość i poprzez dobre czyny.

• Boża miłość jest mądra.
   Przejawia się w różnych formach w zależności od naszego po‑

stępowania np. sprawiedliwych ludzi nagradza, grzeszników 
upomina lub budzi wyrzuty sumienia itp.

• Boża miłość jest przebaczająca.
   Przebaczająca miłość Ojca objawia się najpełniej w tajemnicy 

odkupienia. Gdy człowiek przez grzech stracił przyjaźń z Bo‑
giem – Bóg ulitował się nad jego niedolą i posłał na świat swe‑
go Syna. Jezus przez swoją mękę i śmierć krzyżową dokonał 

7  Por. www.chrześcijanie.alpha.pl/bog ‑jest ‑miloscia/, [dostęp: 10.11.2014].

http://www.chrześcijanie.alpha.pl/bog-jest-miloscia/
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pojednania człowieka z  Bogiem Ojcem i  przywrócił człowie‑
kowi utraconą godność dziecka Bożego. Przebaczającą miłość 
Boga Ojca przybliża nam w sposób najbardziej przekonywają‑
cy przypowieść o miłosiernym Ojcu ukazującą Jego relację do 
marnotrawnego syna (por. Łk 15, 11 ‑24)  8.

 Wymienione powyżej cechy miłości Boga ukazują jej wieloaspek‑
towość i wzywają nas do podobnego postępowania.

Objawienie miłości Boga przez Jezusa Chrystusa

Stworzenie świata i  człowieka jest wyrazem wielkiej miłości Boga, 
ale największym dowodem tej miłości jest posłanie na świat swojego 
Syna. Jezus przyszedł do nas, aby przez swoje życie i śmierć dać nam 
możliwość uzyskania przebaczenia i uwolnienia od grzechów.
 Przyjąć miłość Bożą, to przyjąć Jezusa i przyjąć prawdę jak bardzo 
byliśmy grzeszni. Św. Jan Apostoł w swoim liście pisze, że: „w tym 
objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzo‑
nego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu” (1J 4, 9). Ta prawda 
pokazuje nam również jaka powinna być nasza odpowiedź na tę mi‑
łość: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg 
jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” 
(1J 4, 16). Serce Jezusa, jest dla nas najpełniejszym objawieniem ko‑
chającego nas Boga. 
 Św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w  1999 roku 
podkreślił, że Serce Chrystusa stanowi: „czytelny znak i  niewyczer‑
pane źródło prawdziwego pokoju (…) Boga, który ukochał człowie‑
ka w Sercu Jednorodzonego Syna. Serce Boże jest symbolem i żywym 
obrazem nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa, która nas pobudza 
do odwzajemniania się również miłością”. Natomiast w czasie nabo‑
żeństwa czerwcowego Papież przypomniał: „Wszystko, co Bóg chciał 
nam powiedzieć o sobie, o swojej miłości, to wszystko złożył w jakiś 
sposób w swym Sercu, w Sercu swego Syna i przez to Serce wyraził. 
Stoimy wobec niezgłębionej tajemnicy. Poprzez Serce Jezusa odczytu‑
jemy cały odwieczny plan Boży zbawienia świata. A jest to plan miło‑
ści. Przyszliśmy tu dzisiaj, aby poprzez to nabożeństwo kontemplować 
miłość Pana Jezusa, Jego współczującą dobroć dla każdego człowieka; 

8  Por. M.  Dziewiecki, Miłość, której uczy Bóg, www.katolik.pl/miłosc ‑ktorej ‑uczy‑
‑bog/23175,416,cz.html, [dostęp: 19.11.2014].

http://www.katolik.pl/miłosc-ktorej-uczy-bog/23175,416,cz.html
http://www.katolik.pl/miłosc-ktorej-uczy-bog/23175,416,cz.html
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kontemplować Jego Serce gorejące miłością do Ojca, w pełności Du‑
cha Świętego. Chrystus, który nas miłuje, ukazuje nam swe Serce jako 
źródło życia, świętości, jako źródło naszego odkupienia”. 
 Dla nas, jako chrześcijan, istotny jest fakt, że miłość Jezusa do 
nas objawiła się najpełniej w przebitym włócznią Jego Sercu. Św. Jan 
Paweł II nawiązując do tego zdarzenia powiedział: „cały Kościół roz‑
waża i  czci (…) w  sposób szczególny niepojętą miłość Bożą, któ‑
ra znalazła swój ludzki wyraz w przebitym włócznią setnika Sercu 
Zbawiciela”. 
 Papież podkreślił również, że jako ludzie wierzący musimy pamię‑
tać, iż chrześcijaństwo jest religią miłości, a Serce Jezusa jest obra‑
zem miłosiernej miłości naszego Ojca Niebieskiego. Tylko ta miłość 
może przemienić ludzkie serce i otworzyć je na Boga i bliźnich. 
 Rozważanie miłości Boga powinno prowadzić chrześcijan do 
udzielania właściwej odpowiedzi miłości, którą jest zachowanie Bo‑
żych przykazań w  życiu codziennym. Wówczas będziemy prawdzi‑
wymi uczestnikami zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa  9. Podobnie 
jak św. Piotr jesteśmy wezwani do pełnej miłości Boga, a to się do‑
konuje poprzez złożenie całkowitego daru z siebie. Piękną lekcję mi‑
łości dał Jezus Piotrowi i pozostałym uczniom w Wieczerniku, w ge‑
ście obmycia nóg. Gest ten był wyrazem służby, przez który Chrystus 
chciał ukazać, że „do końca nas umiłował” (por. J 13, 1). Miłość do 
końca oznacza wierne posłuszeństwo Ojcu, aż do śmierci krzyżowej. 
Jednak, aby tak miłować trzeba najpierw przyjąć miłość Jezusa, bo 
człowiek sam z siebie nie jest zdolny do takiej miłości. Ta miłość jest 
darem Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, 
i który w nas zamieszkuje  10. 

Odpowiedzią na miłość Boga – naśladowanie Jezusa 

Chrześcijanin to człowiek, który czuje się osobiście związany z Chry‑
stusem. Relacja ta pociąga za sobą pragnienie pójścia za Nim i na‑
śladowania Go. Jednakże Jezus nie obiecuje łatwej drogi swoim na‑
śladowcom, ale mówi o trudzie życia. Idąc za Jezusem należy liczyć 
się z różnego rodzaju przeciwnościami, cierpieniem, które stanowią 

9  Por. J. Gaweł, Liczy się miłość, dz. cyt., s. 47 ‑50.
10  Por. J.  Konior, Wprowadzenie do modlitwy: czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?, 

w: Przyjąć miłość i we wszystkim miłować. Wokół kontemplacji dla uzyskania miłości 
św. Ignacego Loyoli, dz. cyt., s. 255.
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codzienny krzyż. Jeżeli bowiem człowiek wierzący pragnie rzeczywi‑
ście naśladować swego Mistrza musi do końca Mu zawierzyć. Tylko 
wówczas podjęte brzemię stanie się lekkie i  przyniesie prawdziwy 
pokój. W ten sposób człowiek złączy się całkowicie z Jezusem i zwró‑
ci się do Boga. Od chrześcijanina wymaga się więc przemiany życia 
i obumarcia, aby mógł, jako „nowy człowiek” żyć w Bogu. Równo‑
cześnie człowiek winien być zakorzeniony w otaczającą go rzeczywi‑
stość. Wezwanie do naśladowania, jakie kieruje do nas Chrystus, jest 
niemożliwe do zrealizowania jeżeli będziemy liczyć tylko na własne 
siły. Natomiast, gdy podejmiemy to wezwanie ufni w pomoc Bożą, 
stanie się ono dla nas darem Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. To 
właśnie Duch Święty uzdalnia nas do podążania za Jezusem i  cał‑
kowitego zawierzenia Bogu Ojcu. Świadomość otrzymywanego daru 
powinna pobudzić nas do ustawicznego dawania odpowiedzi Bogu 
na Jego Miłość. Odpowiedź ta może się wyrażać w życiu codziennym 
nacechowanym wiernością w  rzeczach małych. Św. Łukasz stwier‑
dza, że „kto w drobnych rzeczach jest wierny i w wielkich takim bę‑
dzie” (por. Łk 16, 10).
 Chodzi więc o  wierne naśladowanie Jezusa we wszystkich oko‑
licznościach życia. Do realizacji tego przedsięwzięcia potrzebna jest 
żywa wiara, która jednoczy nas z Chrystusem i pomaga kroczyć Jego 
śladami, aby razem z Nim uwielbiać Boga Ojca. Może się to dokonać 
jedynie poprzez oderwanie się od tego, co nas zniewala i pozostawie‑
nie wszystkiego na wzór Apostołów. Takie dawanie odpowiedzi wią‑
że się także z naszą zgodą, aby Jezus był Tym, który kształtuje naszą 
osobowość. W ten sposób Chrystus stanie się prawdziwie naszą Dro‑
gą, Prawdą i Życiem (por. J 14, 6). Człowiek przyjmując wezwanie 
do pójścia śladami Jezusa realizuje pragnienie samego Boga i staje 
się prawdziwym Jego obrazem. W kroczeniu za Jezusem należy pa‑
miętać, że nic samo się nie dzieje i nasze naśladowanie Go musi być 
oparte nie tylko na naszej wierze, ale też na modlitwie i działaniu 
zgodnym z wolą Bożą. Naśladowanie Jezusa sprawia, że w człowie‑
ku rozwija się pragnienie miłości, a przez to całkowitego oddania się 
Jemu. Jest to zarówno owoc łaski otrzymanej od Boga, jak również 
działania w nas Ducha Świętego i Jego obecności  11. 

11  Por. D.  Peplińska, Pójście za Jezusem i  naśladowanie Chrystusa, www.katolik.
pl/pojscie ‑za ‑jezusem ‑i ‑naśladowanie ‑chrystusa,2124,416,cz.html, [dostęp: 
25.11.2014].

http://www.katolik.pl/pojscie-za-jezusem-i-naśladowanie-chrystusa,2124,416,cz.html
http://www.katolik.pl/pojscie-za-jezusem-i-naśladowanie-chrystusa,2124,416,cz.html
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Miłość bliźniego

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że najważniejszym 
przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i  bliźniego (por. KKK 
2083). 
 Warto zaznaczyć, że istnieje różnica między miłością Boga, a mi‑
łością bliźniego. Wyraża się ona w samym sformułowaniu tych dwóch 
przykazań. Kadzie się większy nacisk na miłość Boga, wobec którego 
wszyscy ludzie są dłużnikami. Z tego względu ludzie winni się kiero‑
wać ku Niemu w każdej okoliczności życia i poddawać się Jego woli. 
Drugi człowiek znajduje się na tym samym poziomie i nie trzeba czy‑
nić z niego „bożka”. Bóg żąda całkowitej miłości dla siebie i miłości 
dla bliźnich według naszych możliwości  12. 
 Chrystus zdecydowanie potwierdza aktualność tego przykazania, 
ale jednocześnie mówi o nowym przykazaniu miłości. Jest ono rze‑
czywiście nowe, gdyż ukazuje nowe i ostateczne kryterium chrześci‑
jańskiej miłości: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J13, 34). To przykazanie wzy‑
wa chrześcijanina do czegoś więcej niż kochania bliźniego jak sie‑
bie samego. Ostatecznym kryterium jest miłość Chrystusa, który do 
końca nas umiłował, do śmierci na krzyżu.
 Trzeba mocno podkreślić, że być chrześcijaninem to znaczy naj‑
pierw przyjąć nowy sposób bycia człowiekiem, a dopiero w konse‑
kwencji nowy sposób działania, odnoszenia się do drugich. Kochać 
bliźnich miłością Chrystusową to najpierw być, a  dopiero później 
działać. Innymi słowy nowe przykazanie oznacza, że człowiek wie‑
rzący przez Chrystusa, w  Chrystusie i  z  Chrystusem staje się no‑
wym stworzeniem, staje się świętym. Dopiero mocą tej przemia‑
ny człowiek zaczyna działać w nowy sposób, czyli miłować miłością 
Chrystusa.

Aspekty miłości bliźniego

Miłość bliźniego jest rzeczywistością złożoną. Dla głębszego jej zro‑
zumienia trzeba wyróżnić pewne charakterystyczne cechy określają‑
ce zadania, jakie ma ona do spełnienia.

• Miłość bliźniego prowadzi do samorealizacji.

12  Por. P. Kasiołowski, „Miłość” w Nowym Testamencie, w: Przyjąć miłość i we wszystkim 
miłować. Wokół kontemplacji dla uzyskania miłości św. Ignacego Loyoli, dz. cyt., s. 19.
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   Miłość do drugiego człowieka, której uczy Chrystus nie jest 
rzeczą łatwą, gdyż stawia wielkie wymagania. Dlatego czło‑
wiek szuka czasem różnych argumentów usprawiedliwiają‑
cych brak miłości. Niektórzy uważają, że miłość bliźniego 
wymaga poświęcenia własnego życia i  szczęścia. W  rzeczy‑
wistości największą korzyść odnosi ten, kto kocha innych. 
Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże może naj‑
pełniej zrealizować siebie samego nie inaczej, jak tylko przez 
miłość, czyli poprzez bezinteresowny, szczery dar z samego 
siebie.

• Miłość bliźniego winna brać pod uwagę uczucia.
   Często ludzie popełniają błąd utożsamiania miłości z  uczu‑

ciami. Tymczasem prawdziwa miłość nie jest tylko uczuciem. 
Owszem, pozytywne uczucia do jakiegoś człowieka ułatwiają 
miłość do niego. Może się jednak zdarzyć, że nadmiar takich 
uczuć będzie stanowić przeszkodę dla prawdziwej miłości. 
Bywa również i tak, że negatywne uczucia są wyrazem praw‑
dziwej miłości. Np. gdy ktoś bliski schodzi na złą drogę, wów‑
czas budzi się w nas lęk, gniew, a nawet złość, niepokój czy nie‑
chęć. Dzieje się tak dlatego, że tę osobę prawdziwie kochamy. 
Gdybyśmy ją przestali kochać, zniknęłyby negatywne uczucia 
i moglibyśmy spokojnie spać bez względu na to, jak się ta oso‑
ba zachowuje. Z powyższego wynika, że nie zmienność uczuć, 
ale całkowita obojętność wobec drugiej osoby świadczy o bra‑
ku miłości do niej.

• Miłość bliźniego troską o jego dobro.
   Kochać to znaczy ustawicznie troszczyć się o  drugiego czło‑

wieka, pomagać mu w  podejmowaniu właściwej decyzji pro‑
wadzącej do tego, aby mógł on stawać się najpiękniejszą wizją 
samego siebie. Kochać to wskazywać drogi wzrostu w dobrym, 
nawet wówczas, gdy jest to związane z  niepokojem, stawia‑
niem wymagań i bolesnymi przeżyciami. Miłość w swej istocie 
jest troską o los drugiego człowieka, a nie romantycznym szu‑
kaniem przyjemnego nastroju. Przyjemny nastrój jest czymś 
dobrym i potrzebnym, ale jest on jedną z konsekwencji miło‑
ści, a nie samą miłością.

• Miłość bliźniego przejawia się w słowach i czynach.
   Prawdziwa miłość winna przejawiać się w słowach i w czynach. 

Taka jest właśnie miłość Boga, który przyjął ludzkie ciało, aby 
dzięki temu mógł w  sposób widzialny okazywać miłość każ‑
demu człowiekowi. W  naszych ludzkich relacjach zewnętrzne 
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gesty miłości są niezbędne dlatego, że my nie potrafimy dru‑
giemu człowiekowi pokazać naszych myśli, pragnień, motywów 
czy poruszeń serca. Nie mamy możliwości przekonać go o na‑
szej miłości w sposób czysto duchowy. Tylko nasze słowa i czyny 
oraz cały sposób odnoszenia się do drugiego człowieka pozwa‑
lają mu uwierzyć, że jest przez nas kochany. Dzięki tej wierze 
drugi człowiek może zdobyć się na ryzyko pewnego otwarcia się 
przed nami i podzielenia się bogactwem swego wnętrza, swego 
ducha.

• Miłość bliźniego miłością przebaczającą.
   Pismo Święte ukazuje nam związek istniejący pomiędzy 

przebaczeniem, jakiego człowiek udziela bliźniemu i  prze‑
baczeniem, o  które człowiek prosi Boga. Chrystus wyraźnie 
oświadcza, że Ojciec Niebieski nie przebaczy temu, który nie 
przebacza swemu bratu. Ukazuje to jasno przypowieść o nie‑
miłosiernym dłużniku (Mt 18, 23 ‑35). Chrześcijanie powinni 
mieć głęboko w sercu zapisaną świadomość jak wiele grzechów 
Bóg im przebacza, bo ona ułatwi im przebaczenie przewinień 
swoim bliźnim. Umiejętność przebaczania jest warunkiem 
nowego życia ludzi odkupionych oraz istotnym elementem 
prawdziwego chrześcijaństwa. Postawę gotowości do przeba‑
czenia możemy zdobyć dzięki ścisłemu zjednoczeniu z Jezu‑
sem, który może udzielić nam potrzebnej łaski. Św. Szczepan 
kamieniowany przez współbraci oświadczył, że „widzi nie‑
bo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga” 
i  dlatego potrafił modlić się „Panie, nie poczytuj im tego 
grzechu” (Dz 7, 56 ‑60). W praktykowaniu miłości przebacza‑
jącej mogą nam pomóc wezwania św. Piotra i św. Pawła zawar‑
te w ich listach: „nie oddawajcie złem za zło, ani złorzeczeniem 
za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem 
jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo” 
(1 P 3, 9); „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. 
Przebaczajcie sobie, tak jak i  Bóg przebaczył w  Chrystusie” 
(Ef 4, 30 ‑32).

4.2. Uwarunkowania miłości bliźniego

Miłość bliźniego podlega pewnym uwarunkowaniom. Poznanie tych 
uwarunkowań może nam ułatwić właściwą praktykę tej miłości.
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• Istotnym warunkiem miłości bliźniego jest umiejętność doce‑
nienia i pokochania swojej samotności. „Psycholog Erich Fromm 
mawiał, że umiejętność docenienia swojej samotności to waru‑
nek sine qua non by móc rzeczywiście kochać innych ludzi. Do‑
póki nie poczujesz się dobrze sam ze sobą, dopóki nie docenisz 
swoich chwil samotności, nigdy ci się nie uda pokochać innej 
osoby inaczej, niż dlatego, że jej potrzebujesz”  13. Doświadcze‑
nie potwierdza, że ludzie, którzy są najszczęśliwsi w chwilach sa‑
motności mają najpełniejsze relacje z  innymi. Natomiast tym, 
którzy nie czują się dobrze we własnym towarzystwie, trudno 
jest też o dobrą jakość i ilość swoich relacji z innymi  14.

• Innym warunkiem prawdziwej miłości drugiego człowieka jest 
poznanie jego wnętrza. Wymaga to zapewnienia klimatu bezpie‑
czeństwa, dyskrecji i życzliwości. W takim klimacie drugi czło‑
wiek będzie skłonny odsłonić nam część swej tajemnicy. Warto 
podkreślić, że chodzi tu o część tajemnicy, gdyż całej tajemnicy 
własnego życia nie zna sam zainteresowany, dlatego oczekiwa‑
nie, że drugi człowiek powie nam wszystko o sobie jest nierealne 
i niedojrzałe. Byłoby ono bardziej wyrazem zaspokojenia mojej 
ciekawości niż miłości do drugiego człowieka. Tworząc klimat 
bezpieczeństwa nie należy mieć pewności, że drugi człowiek 
rzeczywiście się przede mną otworzy. Tworzenie odpowiednie‑
go klimatu jest darem dla drugiej osoby, a jej otwarcie jest jej da‑
rem dla mnie. Człowiek powinien uświadomić sobie, że tworze‑
nie właściwego klimatu sprzyjającego otwarciu się drugiej osoby 
nie jest jego dziełem. Jest ono wyrazem wielkiej miłości Pana 
Boga, który obdarza człowieka takimi umiejętnościami, dzięki 
którym, człowiek jest zdolny do tworzenia pozytywnych relacji 
międzyludzkich. Jeżeli człowiek potrafi otworzyć się na ten dar 
Boga, przyjąć go i podzielić się nim z innymi wówczas nie będzie 
przypisywał sobie zasługi otwarcia się drugiej osoby, ale pokor‑
nemu współdziałaniu z Bogiem  15.

Teologiczna cnota miłości zawiera w  sobie bardzo wiele aspektów 
i wypływających z nich zobowiązań. Dla potrzeb naszego spotkania 

13  A. Daigneault, Długa droga do pogody ducha, aby odnaleźć w sobie serce dziecka, wyd. 
Karmelitów Bosych, Kraków 2014, tłum. A. Kuryś, tytuł oryginału: Le long chemin 
vers la sérénité. Pour retrouver son coeur ďenfant, brak miejsca i roku wydania, s. 49.

14  Por. tamże.
15  Por. M. Dziewiecki, Chrześcijańskie rozumienie miłości bliźniego, www.opoka.org.pl/

biblioteka/T/TS/milosc_blizniego.html, [dostęp 29.01.2015].

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/milosc_blizniego.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/milosc_blizniego.html
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ograniczono się do kilku – wydaje się – istotnych zagadnień. Stara‑
no się ukazać najpierw czym jest miłość sama w  sobie. Następnie 
skoncentrowano się na miłości Boga z uwzględnieniem jej charakte‑
rystycznych cech. Z miłością Boga do nas łączy się w sposób nieroze‑
rwalny miłość bliźniego. Dlatego też omówione zostały podstawowe 
elementy miłości bliźniego, które zawierają w sobie zadania i uwa‑
runkowania tej miłości. 
 Celem tego opracowania było pobudzenie czytelników do ożywie‑
nia ich miłości do Boga i bliźnich. Chodziło również o uświadomie‑
nie potrzeby wdzięczności Bogu za Jego nieograniczoną miłość, któ‑
ra jest w stanie zaspokoić pragnienia naszych serc.





Teresa Żebrowska

Malarstwo Ireny Popiołek ‑Rodzińskiej – 
wartości w sztuce i edukacji

Niniejsze rozważania dedykuję Pani Profesor dr hab. Irenie Popiołek‑
‑Rodzińskiej, której wspaniały złoty jubileusz pięćdziesięciolecia 
pracy artystycznej i pedagogicznej, jest dla byłej studentki i dokto‑
rantki oraz osoby zaproszonej przed laty do współpracy w tworzonej 
przez Panią Profesor Katedrze Edukacji Artystycznej Wyższej Szko‑
ły Filozoficzno ‑Pedagogicznej „Ignatianum” okazją do złożenia ser‑
decznych podziękowań za artystyczną opiekę na wszystkich etapach 
mojej drogi twórczej, zaufanie, wielkie serce, empatię i niesłabnącą 
życzliwość. Za szczęście spotkania Twórczego Nauczyciela raz jesz‑
cze dziękuję.
 Percepcja dzieł sztuki, organizacja życia muzycznego, literackie‑
go, uczestnictwo w  spektaklach teatralnych, prezentacjach filmo‑
wych oraz własna działalność i  aktywność twórcza ma wielorakie 
znaczenie dla rozwoju kultury estetycznej i umiejętności rozumie‑
nia zjawisk, a także kształtowania osobowości człowieka w zakresie 
intelektualnym i  moralnym. „Wychowanie estetyczne”, „wychowa‑
nie przez sztukę” – mające swoje źródła odpowiednio w XVIII i XX 
stuleciu  – są teoriami łączącymi poglądy wielu specjalistów. Jako 
działalności zintegrowane, niwelują zachowawcze bariery edukacyj‑
ne, wychodząc naprzeciw zamówieniom społecznym i tworząc nowe 
przestrzenie dla swobodnych procesów kształcenia. Częsta obecność 
sztuki w wymiarach życia codziennego, pozwala na optymistyczne 
spojrzenie w przyszłość i realizację na większą skalę tak pojętego wy‑
chowania, zarówno w sytuacjach programowych np.: w przedszko‑
lach, szkołach, na wyższych uczelniach, w placówkach muzealnych, 
kulturalno ‑oświatowych, teatrach czy filharmoniach oraz w  sytu‑
acjach improwizowanych, autogenicznych. Ponadto kontakty czło‑
wieka współczesnego z bogactwem i różnorodnością sztuki zostały 
udynamicznione przez dostępność podróży i sprofilowaną turysty‑
kę. Warto zatem zadać następujące pytania: czy w świecie zdomino‑
wanym przez technikę, w którym nie wypada przyznać się do braku 
umiejętności posługiwania się myszką, nie zabrzmią anachronicznie 
teorie Schillera, Reada, Steinera, Freineta?, czy w obecnej dobie na‑
leży rozwijać aktywność twórczą ucznia, studenta, osoby dorosłej?, 
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czy możemy ocenić rolę nauczyciela, wychowawcy, profesora, opie‑
kuna naukowego, duchowego, mentora w kształtowaniu kreatywnej 
postawy i kultury estetycznej? Warto pamiętać, że efektywność pra‑
cy nauczyciela, nie może być oceniana wyłącznie w kontekście efek‑
tów uzyskiwanych przez jego podopiecznych, ponieważ procesy te 
zależą od wielu czynników m.in.: środowiskowych, predyspozycji in‑
dywidualnych oraz warunków w jakich przebiega proces edukacyjno‑
‑wychowawczy. Optymalnym rozwiązaniem w kształtowaniu otwar‑
tych postaw wychowanków na interdyscyplinarny dialog ze sztuką 
jest sytuacja, w której s a m  n a u c z y c i e l  jest n a u c z y c i e l e m 
t w ó r c z y m, skłaniającym swoich podopiecznych do nowych, sa‑
modzielnych poszukiwań, rozwiązań poszerzających wiedzę oraz 
osiągania zamierzonych celów. Psychologowie społeczni stwierdzi‑
li, że największe szanse na pomyślne kształtowanie określonych po‑
staw ma nauczyciel, który jest osobą nastawioną na współtworzenie, 
przekazującą swoje artystyczne pasje, osobą kompetentną w danej 
dziedzinie, działającą fachowo, angażującą się w  pracę podopiecz‑
nych i  traktującą priorytetowo ich dobro. Nauczyciel twórczy nie 
może być schematyczny, to nauczyciel pomysłowy i otwarty na po‑
mysły innych, stale wzbogacający swą wiedzę merytoryczną i podno‑
szący kwalifikacje zawodowe. Nauczyciel twórczy, jest nauczycielem 
nieustannie poszukującym i  poddającym weryfikacji wypracowane 
już bezpieczne rozwiązania. Działalność w pełni twórczego nauczy‑
ciela można określić mianem nowatorstwa pedagogicznego, a auto‑
dydaktyka jest nieodłączną wartością dominującą w  jego pracy za‑
wodowej. Nauczyciel powinien pozwolić na niekłamaną odrębność 
uczniów i być wrażliwym na niepowszechność ich artystycznych po‑
glądów. To dzięki twórczej działalności nauczycieli, edukacja może 
przyczynić się do wyeksponowania ukrytego w  każdym człowieku 
wielkiego potencjału, a nauka może stać się radością uczenia się dla 
siebie, a nie dla świata.
 Miałam szczęście spotkać na swojej drodze PRAWDZIWEGO, 
TWÓRCZEGO NAUCZYCIELA, dla którego najwyższe wyróżnienia 
są zbyt skromne. 

(…) Nagrodą za osiągnięcia w wielu dziedzinach jest medal, order, statu‑
etka w  kolorze złota, choć ja  – nie odmawiając złota Dostojnej Jubilatce 
Pani Profesor Irenie Popiołek – dodałabym jeszcze zieleń jako kolor życia, 
symbol dobrego losu, harmonii, wolności, szczęścia, wewnętrznej młodo‑
ści i „zieloność Duszy”. Zieleń jest także obecna w obrazach Artystki i kore‑
sponduje z portretami znajomo nieznajomych kobiet, ich twarzami otoczo‑
nymi zjawiskową, wielobarwną florą.
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 Księga Modlitwy i Uwielbienia, seria skąpanych w barwach akwa‑
rel będących autorską interpretacją Psalmów czy oszczędne kolory‑
stycznie, utrzymane prawie w  achromatycznej gamie kompozycje 
z lat 2011 ‑2012, inspirowane duchowością hiszpańskich mistyków: 
Franciszka Ksawerego i Ignacego Loyoli, to prace o tematyce sakral‑
nej od lat obecne w twórczości Ireny Popiołek. Niezwykła Artystka, 
Człowiek z  szerokim opiekuńczym i  pomocnym gestem, Pedagog, 
który dbał o zapewnienie nam – studentom malarstwa – terytoriów 
stymulujących kreatywność, który wyzwalał i wspierał nasze twór‑
cze inicjatywy, kształtował plastyczną osobowość i  jednocześnie 
w tym samym czasie pomagał nam otwierać szeroko drzwi do indy‑
widualnych przestrzeni, artystycznych poszukiwań i chwalił, kiedy 
operowaliśmy autorskim językiem obrazowania.

Twarz i związane intymne z osobą oblicze zajmowały myśl teologiczną i fi‑
lozoficzną od wieków (…). Irena Popiołek maluje twarze, które – choć do 
malarki podobne – nie są autoportretami, raczej odsłaniają Jej świadomość 
siebie, sposób doświadczania i przeżywania – jak spostrzega prof. Paweł Ta‑
ranczewski we wstępie do katalogu – nie są bowiem na zewnątrz niej (…). 
Artystka pozostaje (…) wewnątrz swych myśli (…) bada stan swej duszy, 
wydobywając jej zawartość, tworzy malarski opis własnej świadomości, od 
smutku, poprzez niepokój do wzniosłej zadumy czy wręcz kontemplacji.
 Przestrzeń staje się nagle konkretnym krajobrazem, tym, a nie innym 
wnętrzem (…) pojawia się też to, co pozostaje istotą malarstwa Ireny Po‑
piołek do dnia dzisiejszego (…) postać a potem twarz, która być może jest 
czy była przez chwilę autoportretem, ale też znaki, rekwizyty, formy – two‑
rzące klimat, osobliwe podteksty tego malarstwa, malarstwa które jest cały 
czas rozważaniem, rozmyślaniem o sobie, o innych, o życiu, o przemijaniu, 
o szybkich złudnych radościach, ale i o spokoju, skupieniu i świętości (…). 
Portrety raz są twarzami dziewcząt, innym razem to Madonny, mniszki (…) 
ciche i skupione (Prof. Stanisław Rodziński).

„Kto nie jest wewnętrznie zrośnięty i spokrewniony z tym, co moralne 
i piękne, ten (...) nigdy nie pozna prawdy o dobru i złu”, twierdził Pla‑
ton. Dobro, Prawda, Piękno. Słynna Triada. Irena Popiołek w swojej 
odrębnej twórczości, w obrazach, które stają się Jej „wyznaniem” po‑
dejmuje tematy szczególnie ważne i eksponuje wartości, którymi win‑
niśmy się kierować. A zatem z wewnętrznym spokojem, kierując się 
Dobrem, Prawdą, Pięknem, „spokrewniona z tym, co moralne, wpisuje 
się w poczet Twórców, których osobiste, indywidualne i jednostkowe 
malarstwo, staje się uniwersalne i ponadczasowe”. Podsumowaniem 
powyższych rozważań niech będą słowa Pana Prof. Stanisława Ro‑
dzińskiego „Podobnego mu nie spotkałam” (Żebrowska, 2015, s. 134).
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Wierność powołaniu

Moja filozofia jest 
bezpośrednim produktem 
moich estetycznych doświadczeń 
i wyrażam głębokie przekonanie, 
że życie bez sztuki – to życie jałowe i brutalne.

H. Read

***

Napisać kilka zdań o twórczości tak różnorodnej, jaką stanowią ar‑
tystyczne i pedagogiczne dokonania malarki, nauczycielki i wykła‑
dowczyni Profesor Ireny Popiołek, to zaszczyt, trudne wyzwanie 
i  zarazem znakomita okazja do złożenia podziękowań i  wyrazów 
wdzięczności za Jej wyjątkowe, budowane przez lata dzieło.
 Motto do artykułu zaczerpnąłem ze wstępu napisanego przez 
Irenę Wojnar do ważnej i znanej książki Herberta Read’a: Wychowa‑
nie przez sztukę  1. W przestrzeni refleksji nad wychowaniem jest to 
praca istotna także dla Drogiej Jubilatki, która w wielu artykułach 
czy konferencyjnych wystąpieniach podejmowała to zagadnienie, 
a  przypomniana w  tej książce platońska teza głosząca, że „sztuka 
powinna być podstawą wychowania”, przez całą pedagogiczną dro‑
gę Pani Profesor określała kierunek nie tylko Jej artystycznego, ale 
i naukowego obszaru działań  2.
 Przez dwa lata byłem asystentem prof. dr hab. Ireny Popiołek‑
‑Rodzińskiej w naszej uczelni, w Katedrze Edukacji Artystycznej. To 
spotkanie, na drodze moich artystycznych i pedagogicznych działań 
jest – i na zawsze będzie – dla mnie pięknym darem, za który pozo‑
stanę wdzięczny. Dziękuję Pani Profesor!

1  H.  Read, Wychowanie przez sztukę, przełożyła Anna Trojanowska‑Kaczmarska, 
wstępem opatrzyła Irena Wojnar, Wrocław 1976, s. VI. 

2  I. Popiołek, Wychowanie przez sztukę, w: Ku pełni człowieczeństwa, red. W. Kubik, 
Kraków 1997, s. 32 ‑50.
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I

W utworze Flawiusza Filostrata Żywot Apolloniusza z Tyany zapisa‑
ny jest dialog mistrza i ucznia, którzy podróżują do Indii. Na zadane 
przez mistrza Apolloniusza pytanie „Czy malarstwo istnieje?” – jego 
uczeń, Damis odpowiedział – „Jest to równie pewne jak to, że ist‑
nieje prawda”  3. Myślę, że nad tym bardzo interesującym pytaniem 
i  mocno zastanawiającą odpowiedzią warto się zatrzymać myśląc 
o malarstwie.
 Czy malarstwo istnieje, skoro nie można go dotknąć, zatrzymać, 
ani uchwycić ręką, okiem, słowem bądź myślą?. Czy można mówić 
o malarstwie, skoro pojawia się ono bardziej w obszarze widzenia niż 
w słowach i zdaniach, którymi próbujemy uświadomić sobie i przy‑
bliżyć jego fenomen? Czy słowa nie zasłaniają malarstwa? Czy nie za‑
cierają jego zjawiskowej substancji wydobywanej jedynie od czasu do 
czasu, dzięki widzeniu? Jak mam rozwiązać ten paradoksalny węzeł 
słów, spojrzeń i przeczuć pojawiających się podczas oglądania obra‑
zów malarki Ireny Popiołek?.
 W artystyczno ‑zawodowym działaniu Profesor jest przede 
wszystkim malarką. Jej malarska i rysunkowa aktywność od samego 
początku wzbudzała uznanie ludzi sztuki i nauki, a dzisiaj w gronie 
wielbicieli Jej dzieła znajdziemy także nauczycieli, współpracowni‑
ków, wychowanków i studentów. Na progu samodzielnej drogi twór‑
czej malowała na dużych płótnach wielopostaciowe kompozycje, 
w których figury dziewcząt i kobiet umieszczone we wnętrzach czy 
symultanicznych przestrzeniach, tworzyły układy obrazów w obra‑
zie. Linearne kontury postaci pojawiających się na rysunkach i obra‑
zach, wyłaniały się z dynamicznie położonych plam – przenikających 
się stref – gdzie intymność splatała się z nieuchwytnymi drobiazga‑
mi, niezwykłość z pozornie znajomym motywem. Dziewczyny odpo‑
czywające, pozujące, kuszące, oczekujące i wabiące czarem tajemnicy. 
Dziewczyny w odsłonach: przypomniane, nieuchwytne, prowokują‑
ce, śmiałe, odważne, bezkompromisowe i szalone. Postaci nagie albo 
ubrane, stojące, leżące albo siedzące. Skąd przychodzą? Dokąd idą? 
Na kogo czekają? Na kogo, na co patrzą?

3  Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 r. Wybrał i opraco‑
wał Jan Białostocki, Warszawa 1978, s. 167. 
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 Rysunek z katalogu wystawy Próba ciała  4 – umieszczony tam jako 
partner wiersza Haliny Poświatowskiej Jeśli nie przyjdziesz – poka‑
zuje postać kobiety rysowaną w kilku ujęciach. Miękką, lekko draż‑
niącą linią zaznaczone zostało proste wnętrze, a wibrujące nieduże 
plamy układają się w deseń albo roślinny motyw. Naga dziewczyna 
patrzy wymownie.

Jeśli nie przyjdziesz

świat będzie uboższy
o tę trochę miłości
o pocałunki które nie sfruną
w otwarte okno

świat będzie chłodniejszy
o tę czerwień
która nagłym przypływem
nie rozżarzy moich policzków
świat będzie cichszy

o ten gwałtowny stukot
serca poderwanego do lotu
o skrzyp drzwi
otwieranych na oścież

drgający żywy świat
zastygnie
w kształt doskonały nieomal
geometryczny

Dziewczyny – twarze i sylwetki – tworzyły sumę znaków dopełnianych ko‑
lorem w zdania, bardziej sygnalne niż oznajmujące. Irena Popiołek malo‑
wała w istocie nie akty i portrety, ale wyłaniające się spoza nich byty nie‑
materialne: sny, marzenia i nadzieje – bagaż i siłę rozpoczynających dialog 
z dorosłością, odkrywających siebie i świat  5.

Na oniryczny charakter tego malarstwa pierwszy zwrócił uwagę Jan 
Józef Szczepański w tekście Twarze Ireny Popiołek: 

4  XIII DNI POEZJI W NOWEJ HUCIE – Próba ciała, Siedmioro poetów i siedmioro ma‑
larzy  – U.  Kozioł/ J.  Waltoś, H.  Poświatowska/ I.  Popiołek, A.  Świrszczyńska/ 
A.  Hoffman, J.  Harasymowicz  – Broniuszyc/ B.  Gawdzik ‑Brzozowska, Wincen‑
ty Faber/ Maria Markowska, T. Śliwiak/ L. Dutka, Janina Brzostowska/ Andrzej 
Herman.

5  J. Antecka, Irena Popiołek – malarstwo, Galeria Piano Nobile, 16 ‑30 października 
2007 r.; tekst w katalogu wystawy.
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Te kompozycje na pograniczu abstrakcji mają w sobie nastrój uporczywie 
powtarzanego muzycznego motywu. Zmieniają się kolory i formy, ale treść 
wypowiedzi, którą artystka pragnie przekazać widzowi, wydaje się ciągle 
ta sama. Stałym elementem każdego kolejnego obrazu jest twarz ludzka – 
twarz kobieca z  wyraźną sugestią autoportretu. Czasami eksponowana 
dobitnie, czasem lekko widoczna, stanowi niewątpliwie ważne, kluczowe 
przesłanie.
 Jest to przesłanie niepokojące, niemal obsesyjne, przywodzące na myśl 
senną zjawę. 
 I chyba właśnie poetyka snu jest materią twórczości Ireny Popiołek. 
Przy tej monotematyczności zadziwia różnorodność emocjonalnego kli‑
matu. Formy, dla których twarz jest punktem odniesienia, kojarzą się z je‑
siennymi liśćmi, z chmurami nadciągającej burzy, ze zjawiskami przyrody, 
będącymi projekcją uczuć i  nastrojów wrażliwej, samotnej wobec świata 
ludzkiej istoty.
 Trudno jest w naszej tradycji znaleźć analogię malarstwa Ireny Popiołek. 
Historyk sztuki potrafi je może umieścić w jakimś nurcie, jest ono jednak 
przede wszystkim wyrazem bardzo niezależnej osobowości artystycznej  6.

 W  katalogu do wystawy, która miała miejsce w  1975  r. w  Wał‑
brzychu, jest zamieszczona rozmowa Ireny Popiołek ze Stanisławem 
Rodzińskim, złożona z niewielu pytań i krótkich odpowiedzi malar‑
ki. Jej istotne fragmenty chcę zacytować: 

R.: W sztuce współczesnej dużo dzisiaj ruchu, zgiełku i intensywnych dzia‑
łań. Robisz malarstwo barwne, wyraziste, ale w istocie swej intymne – czy 
więc nie boisz się, że będziesz niezauważana?
P.: Nie. Nie myślę o tym.
R.: Bohaterem Twych obrazów, elementem zarówno treściowym jak i obiek‑
tem formalnych manipulacji jest kobieta, dziewczyna. Czy to „ukryte kom‑
pleksy” czy odmiana „kobiecego malarstwa”?
P.: Nie „kompleksy”, ani też „odmiana kobiecego malarstwa”, lecz apoteo‑
za kobiety.
(...)
R.: Sądząc z przebiegu rozmowy – to co masz naprawdę do powiedzenia, 
pragniesz przede wszystkim powiedzieć obrazami?
P.: Tak  7.

6  J.J.  Szczepański, Twarze Ireny Popiołek, w: Irena Popiołek  – Malarstwo, styczeń‑
‑luty 1991, Mała Galeria, BWA Nowy Sącz; tekst wykorzystany również w katalo‑
gu wystaw: BWA w Kielcach, Galeria Sztuki „U Jaksy” w Miechowie, grudzień/sty‑
czeń’94, Galeria Sztuki „Zielona” w Busku Zdroju, styczeń/luty ‘94 zatytułowany 
MADONNY Ireny Popiołek.

7  Wystawa malarstwa i rysunku Ireny Popiołek, Salon BWA w Wałbrzychu, 1975 r.
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 Wielopostaciowość kompozycji budowanych z rozmachem na po‑
czątku artystycznej drogi, została w  późniejszych latach oddalona 
na rzecz ujęcia skoncentrowanego na pojedynczej, osobnej posta‑
ci, której wizerunek zostaje przedstawiony w bliskim kadrze z pro‑
filu, en face czy en troi quarts. Przyciągają uwagę intensywne w kolo‑
rze akwarele powstające od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Noszą przeważnie powtarzające się tytuły, takie jak Psalm Dawidowy 
lub Psalm, często z podaną obok liczbą odnoszącą się do konkretnego 
utworu z Księgi Psalmów. Widać na nich kolorowe maski czy twarze 
kobiet, portrety czy autoportrety – nasuwają się skojarzenia z japoń‑
skimi drzeworytami, z  ich syntetycznym kadrowaniem i  oszczęd‑
nym komponowaniem przestrzeni. Twarze spoglądające na patrzą‑
cych, głowy w turbanach ze światła i koloru, barwne liście migo ‑tliwie 
rozbłyskujące wokół delikatnych kształtów. To sugestywne i wyrazi‑
ste realizacje, w których świetlista i gęsta materia akwareli ma moc‑
ną, niemal wrzącą substancję prze ‑nikającą barwne plamy. Są wyzna‑
niem, skierowanym w stronę zaangażowanego widza.
 Prace o tytułach: Psalm Dawidowy 25, PS 23/B, Psalm Dawidowy 
23B, Psalm 23, Psalm Dawidowy 23A, Psalm Dawida 23/A, Psalm 23A, 
PS 23, Psalm Dawidowy 24, Psalm Dawidowy 23/24, Psalm Dawidowy 
23/11, „Przebudź się” Psalm Dawida 59/58, „Miktam” Psalm Dawida 
16/15, Psalm Dawida 18/17 wskazują na mocne i twórcze połączenie 
z refleksją, odczuwaniem oraz głębokim, intymnym odczytywaniem 
przez malarkę tego niezwykłego dzieła. Jego niezwykłość „polega na 
tym, że jest to jednocześnie wielka modlitwa i wielka poezja”  8. Jak 
wskazuje autorka interesującego eseju: 

Chrześcijaństwo modli się łacińskimi słowami psalmów od czasów Wulgaty, 
ale dopiero niedawno, oskarżone o zbyt dosłowne pojmowanie i realizację 
biblijnego wezwania do czynienia ziemi poddanej [Rdz 1, 28] uświadomiło 
sobie, że człowiek jest nie tylko homo oeconomicus, ale także homo contem‑
plativus. Świat został stworzony nie tylko po to, by służyć człowiekowi i za‑
spokajać jego potrzeby, ale również po to, aby kontemplując dzieło stworze‑
nia, człowiek dostrzegał jego piękno i piękno jego stworzyciela  9.

Zachwyt nad pięknem w  świecie stworzonym ręką Boga, zapisany 
w  zbiorze pieśni biblijnych o  różnorodnej budowie i  formie, przez 

8  H. Cyran, Zachwyt dla świata w biblijnej księdze psalmów, w: Wobec świata warto‑
ści. Księga pamiątkowa w 45‑lecie pracy profesora Bohdana Dziemidoka, Gdańsk 2002, 
s. 43.

9  Tamże, s. 43.
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wiele lat znajdował wyraz w  twórczości malarskiej Ireny Popiołek. 
Według klasyfikacji H. Gunkela, który 

wyszedł od analizy form literackich, stosowanych przez autorów psalmów 
[a później] wyróżnił wśród psalmów m.im: hymny, lamentacje jednostkowe 
i zbiorowe, skargi, pieśni dziękczynne jednostkowe i zbiorowe, pieśni piel‑
grzymie, pieśni legendarne  10,

służyły i służą człowiekowi – dzięki swojej niezwykłej „poetyckiej uni‑
wersalności” – w wyrażaniu i pogłębianu duchowych doświadczeń. 

Każdy człowiek, który czyta psalmy jak wielką poezję, szuka w nich tego, co 
sam czuje, a nie potrafi wyrazić. Jeśli czytając zobaczy nagle opisane kra‑
jobrazy, poczuje zapach wody i powietrza po burzy, to znaczy, że znalazł 
to, czego szukał. Inaczej: każdy czytający nadaje im własny sens i tylko ten 
sens jest dla niego do przyjęcia. Na tym właśnie polega wieczna teraźniej‑
szość psalmów. Jednym z możliwych odczytań jest zachwyt dla świata, któ‑
ry został stworzony dla człowieka...  11.

Psalmy odczytywane po malarsku przez Irenę Popiołek, stanowią 
istotę Jej artystycznej wypowiedzi z lat dziewięćdziesiątych XX wie‑
ku i z początku XXI. Nawroty do wielokrotnej lektury hymnów, wy‑
znań ufności, oddania, pieśni zawierzenia i  wierności przymierzu 
z Bogiem, przełożone zostały na bogaty cykl utworów charaktery‑
zujący się oszczędnym fabularnym przekazem. Te malarskie pieś‑
ni światła i harmonii, pieśni o kobietach, o tęsknocie, marzeniach, 
o smutku i melancholii, nostalgii, snach, o rozmyślaniach, widzeniu 
i niezapominaniu, pełne są bukietów kolorowych plam i płaszczyzn 
przylegających do giętkich, drgających linii subtelnych postaci. 
 Dziewczyny – kobiety są najważniejsze w tym świecie. W świecie 
pieśni wyrażającej zachwyt nad witalnością tworzenia, w którym wi‑
zualna opowieść dotyczy życia wcielonego w postać dziewczyny i ko‑
biety. Autorka z  biegłością podąża za obrazami wspomnień, snów 
czy zjawień na jawie prowadzących w stronę nienazwanego, w stro‑
nę niewypowiedzianego widzenia. Monograficzne prezentacje, 
w których różnorodność bohaterek malarskich przedstawień zosta‑
ła wyodrębniona w monadyczną wyjątkowość, tworzą intymny zapis 
współczesności. Mignęły mnogie widzenia kobiecych i  dziewczyń‑
skich odbić. Pozostały uchwycone w błysku oczy, zarys ust i podbita 
emocją geometria twarzy.

10  Tamże, s. 46.
11  Tamże, s. 51.
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 Cykl obrazów prezentowanych w  Galerii Dominika Rostworow‑
skiego w 2011 r., był zestawem achromatycznych niemal kompozy‑
cji powstałych w latach 2010 ‑2011. Abstrakcyjno ‑geometryczne po‑
łączenia ostrych plam i mocno ciętych linii utworzyły dynamiczne 
struktury wibrujących płaszczyzn. Zestawione z kilkoma wcześniej‑
szymi obrazami o płynnej barwności, stanowiły mocne, ekspresyj‑
ne zderzenie pamięci i wyobrażenia, wizji i widzenia, refleksji o ży‑
ciu artystów i  świętych, o  przemijaniu i  wolności wyboru. Obrazy 
o tytułach: Jutrznia, Epitafium dla Romana Opałki, W Manresie, Goa, 
Brewiarz, Psalm Dawidowy 50, Rycerski zakon Złotego Runa, Autopor‑
tret dawny, Manresa 1522, Epitafium dla Amy, na których możemy 
zobaczyć postacie Marii, św. Ignacego Loyoli, św. Franciszka Ksa‑
werego czy Amy Winehouse; wizerunki świętych i artystów patrzy‑
ły z oszczędnych w kolorze, malarsko ‑graficznych kolaży. Bernadeta 
Stano napisała o nich: 

Postacie te dzielą wieki, ale nawet pobieżne przyjrzenie się ich działalności 
i poglądom pozwala dostrzec podobieństwa. Przede wszystkim poczucie mi‑
sji, przesłania, choć dla wielu nie do końca zrozumiałego, poszukiwanie do‑
skonałości, pełni, choć Opałko dostrzegał ją raczej u kresu życia doczesne‑
go, wieńczącego jego dzieło, a święci w innym pozaziemskim kontekście  12.

 Myśląc o obrazach Ireny Popiołek przypominam sobie słowa hi‑
storyka sztuki i filozofa sztuki profesora Wiesława Juszczaka „czło‑
wieka biegłego w różnych dziedzinach wiedzy”  13: 

Obrazy nie mówią. Zjawiają się dla widzenia. A widzieć wiele znaczy. Na‑
sza kultura była u początków apologią tego, co widzialne. Greka wywodziła 
z jednego źródła słowa „widzieć” i „wiedzieć”. Wiedzę łączono z oglądem. 
I mogła pozostawać poza wysłowieniem. Tak było, i w wielu przypadkach 
tak jest nadal. Ale dziś zapominamy o tym, w wysławianiu tylko upatrując 
możliwości docierania do znaczeń, wszystko próbując sprowadzić do jakiejś 
formy „tekstu”, by samemu móc mówić. Dlatego też wygodniej nam nie pa‑
miętać o odległości dzielącej obraz od słów  14.

Staram się pamiętać o tej niezmierzonej przestrzeni dzielącej słowa 
od obrazów, o pozasłownym żywiole obrazu: 

12  B. Stano, Sztuka inna – sztuka ta sama... Na marginesie nowych obrazów Ireny Popio‑
łek, „Nowa Dekada Krakowska” 2012, 1/2, s. 143.

13  D.  Czaja, Pochwycenie przez ciszę, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2010 rok 
LXIV nr 2 ‑3 (289 ‑290), s. 9.

14  W. Juszczak, „Nic wątlejszego nad krzemień i diament”, w: Twarzą w twarz z obrazem, 
red. Maria Poprzęcka, Warszawa 2003, s. 9.
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Z obrazu dochodzić może poryw wichru, szum fal, szelest liści, jęk albo 
szept, możemy usłyszeć w nim grzmot, może wreszcie rozbrzmiewać mu‑
zyką. Ale nic nigdy nie wiąże się tu w  okresy werbalne, których składni‑
ki dałoby się jednoznacznie wyodrębniać i definiować. Gdy zaś usiłujemy 
traktować obraz w ten sposób, znika nam z pola widzenia jako całość a za‑
tem tracimy coś z istotnej o nim wiedzy  15.

I wciąż ulegam ich silnej „epifaniczności”, o  której pisał profesor 
Juszczak:

Obraz jest „epifaniczny” w istocie przez swą „bezmowność”. Bo epifania jest 
nadejściem czegoś w widzeniu, przez widzenie tylko. Albo jest wizją samą. 
Zawsze wydarza się poza słowami, jako wymykający się im nadmiar  16.

 Ks. dr Andrzej Nowobilski zauważył, że: 

Profesor Irena Popiołek w swoim malarstwie, podobnie jak w pracy pedago‑
gicznej ze studentami przekazuje pewne wartości o drugim człowieku, któ‑
rych doświadcza sama w sferze duchowej i w ten sposób zachęca „odbiorcę” 
do wspólnej refleksji nad egzystencją człowieka  17.

 Irena Popiołek nie należała nigdy do żadnej grupy artystycznej. 
„Chronicznie bezpartyjna”  18, od początku podążała osobną, nie‑
zależną drogą. Nawet przyjaźń z artystami, którzy tworzyli Grupę 
„Wprost” czy jej pierwsza indywidualna wystawa malarstwa, jeszcze 
podczas studiów w Akademii, w mieszkaniu Zbyluta Grzywacza na 
ulicy Krakowskiej, nie zaowocowały formalną przynależnością do 
grupy artystycznej. 
 Malarka Irena Popiołek nie należy do artystek popularnych. Po‑
pularność w sztuce nie interesuje Ją w ogóle i nie jest Jej do niczego 
potrzebna. Wprowadza raczej zbędny szum, zgiełk i zamęt, a  tego 
w swojej sztuce Profesor Irena Popiołek zdecydowanie unika. Tych 
spraw, których dotyka jej sztuka nie da się zaszufladkować w katalo‑
gu rzeczy błachych czy modnych, bo w jej malarstwie najważniejszą 
sprawą jest człowiek i jego obecność.

15  Tamże, s. 10.
16  Tamże, s. 11.
17  J.A. Nowobilski, w: Katalog wystawy, Wystawa retrospektywna, Malarstwo Ireny Po‑

piołek, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, Kraków 2001.
18  J. Antecka, Gdzie dziewczęta z tamtych lat, „Dziennik Polski” 5 kwietnia 2003 r., 

nr 81(17874), Pejzaż Polski nr 118, dodatek do „Dziennika Polskiego”, s. 25.
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II

Jak ważne dla Pani Profesor były i są sprawy dydaktyki i edukacji ar‑
tystycznej, świadczy epizod z początku Jej nauczycielskiej drogi: Ko‑
leżanka znalazła informację, że jest miejsce nauczycielki rysunków 
w Zespole Szkół Odzieżowych. Pomyślała: może na pół roku? Poszła, 
została przyjęta. Starsza koleżanka (właściwie staruszka: miała ze 
40 lat...) zajęła się wprowadzaniem adeptki.
 – Zobaczyłam ich prace. Stwierdziłam, że nic nie umiem. Zemdla‑
łam – wspomina prof. Irena Popiołek swoje pierwsze spotkanie na 
pedagogicznej drodze. 
 „– Po dwóch latach pracy w Zespole Szkół Odzieżowych postano‑
wiłam, że będę jak najlepszą nauczycielką – mówi Irena”  19.
 Od stanowiska nauczycielki rysunku w  zawodowej szkole śred‑
niej prowadziła Ją droga pedagogiczno ‑naukowa. Wszystkie funk‑
cje: wykładowcy rysunku i malarstwa, Kierownika Katedry czy Za‑
kładu Wychowania Plastycznego, prodziekana i dziekana, pełniła na 
trzech uczelniach: w  krakowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej  – 
dzisiejszym UP – a także w Instytucie Sztuki, obecnie Wydział Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, oraz w Akademii Ignatianum w Kra‑
kowie. Profesor Irena Popiołek z wielką troską, stanowczo i z zaan‑
gażowaniem wypowiada się w  dyskursie dotyczącym wychowania 
przez sztukę: 

Przerażające jest to, że w  ciągu ostatnich lat w  polskim szkolnictwie do‑
strzegamy brak zaiteresowania sztuką. Zapominamy o  Jej istotnej roli 
w procesie wychowania. Powszechnie uważa się, że każdy nauczyciel, nawet 
ten bez odpowiednich kwalifikacji, może uczyć przedmiotów, które kiedyś 
nazywano wychowaniem plastycznym i muzycznym, później plastyką i mu‑
zyką, a obecnie sztuką. Nadanie tym przedmiotom miana drugorzędnych 
sprawiło, że uczniowie i rodzice uwierzyli, że wspomniane dziedziny odgry‑
wają w życiu mało istotną rolę  20.

 Przez lata podkreślała rolę i znaczenie wychowania przez sztukę 
i twórczego rozwijania edukacji plastycznej. Pisała, że nie mogą one 
„być w polskiej szkole nieustającym eksperymentem”, że formuło‑
wane programy obejmujące kształcenie i nauczanie przez sztukę mu‑
szą być 

19  Tamże.
20  I.  Popiołek, Refleksje na temat „Listu do artystów Jana Pawła II”, w: Jan Paweł II 

do artystów. Artyści do Jana Pawła II, wydanie pierwsze, red. B. Dróżdż ‑Żytyńska, 
M. Gosławska, ks. P. Kawałko, A. Oleszczuk, Lublin 2006, s. 523.
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stałą i  zdecydowanie umotywowaną częścią procesu edukacji społeczeń‑
stwa, muszą być elementem życia państwa, świadomości państwowej 
i społecznej  21.

Wszelkie działania dotyczące edukacji artystycznej nie mogą opierać się na 
okresowo modnych nurtach, trendach sztuki czy krytyki artystycznej. Mu‑
szą opierać się na starannie wybranych, uniwersalnych założeniach. Win‑
ny być sformułowane czytelnie i jasno, a w każdym razie tak, by peddago‑
dzy i funkcjonariusze służb państwowych i samorządowych wiedzieli, o co 
w nich chodzi  22.

Najpierw więc było wychowanie estetyczne jako wychowanie 
zmierzające 

do utrwalenia roli piękna w  wychowaniu człowieka, a  biorąc pod uwa‑
gę tradycje z jakich myślenie to wyszło, roli dobra i piękna w całym życiu 
człowieka  23.

Percepcja dzieł sztuki wizualnej, muzycznej czy literackiej, odpo‑
wiednio rozłożone w czasie podążanie pod przewodnictwem na‑
uczyciela śladami artystycznych decyzji czy odkryć, miały stać się 
drogą wychowania uczniów do osiągnięcia „pełni osobowości”. 
Było
 

więc wychowanie estetyczne procesem ujawniania ważności sztuki, wielko‑
ści dzieł, między innymi po to – by odkryć przed dzieckiem czy człowiekiem 
dorosłym świat piękny i świat piękna.

 Wychowanie estetyczne, rozumiane jako wielopokoleniowy pro‑
ces, który w  polskim edukacyjnym „klimacie” może zostać jednak 
zignorowany i szeroko omijany, narażone było na deprecjację. Z po‑
mocą bagatelizowanemu wychowaniu estetycznemu miała przyjść 
idea wychowania przez sztukę – sztuka jako wychowawca. 

Wychowanie estetyczne, które pojawiło się chronologicznie wcześniej mia‑
ło na celu objawienie wychowującym funkcji piękna. Wychowanie przez 

21  I.  Popiołek, Model kształcenia nauczycieli wychowania plastycznego, w: Kształcenie 
pedagogów realizujących wychowanie plastyczne – w świetle aktualnych potrzeb edu‑
kacyjnych i  uwarunkowań społeczno ‑kulturowych, red. K.  Olbrycht, Cieszyn 1998, 
s. 189 ‑191.

22  Tamże, s. 189.
23  I. Popiołek ‑Rodzińska, Wychowanie przez sztukę, w: Ku pełni człowieczeństwa, red. 

Władysław Kubik, Kraków 1997, s. 35.



Wierność powołaniu 179

sztukę, które związane jest z procesem twórczym – ujawnia JEGO wycho‑
wawcze funkcje, oraz funkcje ekspresji twórczej zarowno dziecka jak i czło‑
wieka dorosłego  24.

Podkreślając znaczenie wychowania przez sztukę Profesor pisała: 

Wychowanie przez sztukę umiejętnie wkomponowane w  życie instytucji 
pedagogicznych – nie jest więc dodatkiem do życia. Może być jednym z jego 
podstawowych sensów, które wychowują do pełnej, dojrzałej osobowości  25.

 Niezwykle ważnym dla Profesor składnikiem świadomego zaan‑
gażowania w proces twórczy, zarówno w artystycznej jak i pedago‑
gicznej domenie, jest wytrwała i poważnie podejmowana praca. 

W obiegowym znaczeniu zdolności i talent są dla artysty czymś naturalnym 
i oczywistym. Tymczasem na sukces artystyczny, choćby najmniejszy, skła‑
da się oprócz nieuchwytnego talentu także praca. Praca wytężona, syste‑
matyczna i bezinteresowna  26.

Ten absorbujący człowieka przejaw ludzkiej aktywności, stanowi 
nieodzowny element tworzenia dzieł, procesów oraz indywidual‑
nych i społecznych form współistnienia. 

Analizując dzieje sztuki przez pokolenia, od prehistorii poprzez starożyt‑
ność, średniowiecze, renesans, barok aż do współczesności, widoczny jest 
ogromny zakres i  róznorodność emocji, talentu, ale nade wszystko pracy 
artystów  27.

Także praca na rzecz wychowania jest dzialaniem wymagającym sy‑
stematyczności i wytrwałości: 

Nie można wyobrazić sobie dzisiaj wychowania człowieka, w którym poja‑
wia się zachwyt dla nauki, podziw wobec postępu techniki, szansa pozna‑
nia wielu dziedzin życia, a nie ma wysiłku kształtującego życie wewnętrzne. 
Trudno z kolei wyobrazić sobie wewnętrzny rozwój i dojrzewanie człowieka 
bez wejścia w obszar kultury i sztuki. Jeżeli w domu i szkole na marginesie 
pozostanie książka, poezja, muzyka, poszukiwanie piękna w architekturze, 

24  Tamże, s. 38.
25  Tamże, s. 40.
26  I. Popiołek, Dobro – Prawda – Piękno w sztuce naszego czasu, „Studia Paedagogica 

Igna tiana, Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie” 
2014, vol.17, s. 123.

27  Tamże, s. 128.
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malarstwie, rzeźbie  – staniemy się społeczeństwem nieczułych techno  – 
kratów, a stąd tylko krok do barbarzyństwa

– przestrzega Irena Popiołek  28. 
 Praca artystyczna, praca nauczyciela uwrażliwiającego uczniów 
na otaczające ich zjawiska, praca wychowawcy odpowiedzialnego za 
kształtowanie postaw i  przekazywanie najważniejszych wartości, 
praca wykładowcy zaangażowanego w przygotowanie nowych gene‑
racji nauczycieli edukacji artystycznej wypełniała bogato i owocnie 
twórcze życie Profesor Ireny Popiołek ‑Rodzińskiej. Wierna, wytrwa‑
ła praca skierowana w stronę bezcennych wartości: Dobra, Prawdy 
i Piękna.

28  Galeria Horyzontow Wychowania, „Horyzonty Wychowania” 3/2004 (6), s. 327.
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Refleksje na temat kultury

W tekście, który przekazuję do Księgi Jubileuszowej, dedykowanej 
Pani Profesor Irenie Popiołek ‑Rodzińskiej, z okazji 50‑lecia Jej pracy 
artystycznej i pracy pedagogicznej, podzielę się garścią refleksji na 
temat kultury. W moim przekonaniu bowiem wkład Pani Profesor 
w tę właśnie dziedzinę jest największy i najważniejszy.

*****

W działalności ludzkiej niezwykle ważną dziedziną jest kultura, któ‑
ra stanowi cenne dopełnienie i udoskonalenie człowieka. Każda filo‑
zofia ze swej istoty zawiera przynajmniej niektóre elementy filozofii 
kultury. Filozofia kultury często pojawia się wśród dyscyplin filozo‑
ficznych jako osobny przedmiot. 
 Różne kierunki i nurty filozofii, w szczególności antropologii fi‑
lozoficznej, mają istotny wpływ na kształt filozofii kultury; stąd 
poglądów na filozofię kultury i  na jej zawartość jest co najmniej 
kilka.
 Istotną treść filozofii kultury można krótko ująć w twierdzeniu, 
że człowiek jest twórcą kultury i równocześnie jej odbiorcą. Działal‑
ność kulturowa, właściwa tylko człowiekowi, stanowi podstawową 
dziedzinę aktywności ludzkiej w świecie.
 Termin kultura wywodzi się od łacińskiego czasownika colo [cole‑
re, colui, cultum]. Związek terminu kultura jest najbardziej widoczny 
przy ostatniej formie podstawowej czasownika colo (cultum – kultu‑
ra). Colere znaczy uprawiać, pielęgnować. Kultura oznaczała pier‑
wotnie troskę i  staranie o  rozwój ludzkich zdolności i  możliwości, 
zwłaszcza ludzkiego umysłu, ponad to, co pochodziło z samej wro‑
dzonej struktury biologicznej, czyli z urodzenia, z natury (od łac. na‑
sci [natus] – rodzić się). 
 Z biegiem lat, szczególnie w XVII i XVIII wieku pojęcie kultury po‑
woli nabierało szerszego znaczenia. Rozumiano przez nią także to, 
co człowiek dzięki swej działalności dodaje do natury; kultura ozna‑
czała więc także dobra kulturowe.
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 Współcześnie też przeważa pogląd, że natura oznacza to, co czło‑
wiekowi jest wrodzone i co istnieje poza nim bez jego wpływu i pra‑
cy, podczas gdy kultura obejmuje wszystko to, co powstaje dzięki 
świadomemu i wolnemu działaniu człowieka.
 Natura i kultura są jednak ściśle z sobą związane. Zdolności kul‑
turotwórcze człowieka w jakiś sposób wynikają z natury ludzkiej, są 
człowiekowi w  pewnym sensie wrodzone. Innymi słowy: kierunek 
i zakres działania kulturotwórczego jest w sposób istotny określany 
przez naturę. A wreszcie, właściwym celem kultury jest wyrażanie 
i doskonalenie natury konkretnego człowieka.
 Kultura więc jest tym, co pochodzi od człowieka jako jego auto‑
nomiczne, osobowe działanie lub jego osobowy wytwór, który służy 
także innym.
 Kultura rozwija się dzięki współpracy wielu jednostek i różnych 
społeczności. Wkład kulturowy poszczególnych grup społecznych 
i narodów, czyli kultura narodowa, składa się na kulturę ludzkości. 
Zdolność porozumiewania się ludzi i  komunikacja międzyludzka, 
urzeczywistniana przy pomocy szeroko rozumianego języka (mowy) 
umożliwia i ułatwia rozwój i wzrost kultury.
 Działalność kulturowa, czyli tworzenie kultury i „życie kulturą”, 
jest jednym z głównych zadań aktywności ludzkiej w świecie. Pew‑
ne minimum kultury bowiem jest konieczne człowiekowi do życia, 
zwłaszcza do pełniejszego rozwoju jednostek i społeczności.

Dziedziny kultury

Na kulturę można spojrzeć z różnych punktów widzenia:
• Kultura rozważana podmiotowo  – to ludzkie działanie 

kulturotwórcze. 
• Kultura rozważana przedmiotowo – to wytwory kultury.
• Kultura duchowa – to działalność poznawcza i wolitywna oraz jej 

wyniki. Tutaj należą m.in. następujące dziedziny: poznanie, po‑
dejmowanie decyzji, opanowywanie świata, nauka, sztuka itp.

• Kultura materialna – dotyczy spraw materialnych; często nazywa 
się ją cywilizacją. Obejmuje zwłaszcza szeroko rozumiane „urzą‑
dzenia” i „narzędzia”, w szczególności techniczne, np. radio, te‑
lewizor, telefon, komputer, samochód itp. 

 Kulturę materialną charakteryzuje ogromny rozwój i  postęp, 
zwłaszcza w  dziedzinie techniki. Łatwo przekracza ona granice 
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państw i narodów. Stanowi wytwór typowo ludzki. Zjawisk tego ro‑
dzaju nie stwierdzamy u zwierząt, jednolicie wypełniających swe in‑
stynktem uwarunkowane cele.

• Kultura osobowa – to działalność dotycząca bezpośrednio osoby 
ludzkiej, mająca na celu jej bezpośrednie dobro, czyli dążenie do 
pełni własnej osobowości i doskonałości oraz stopniowe osiąga‑
nie tej pełni. Główne jej przejawy to: język, nauka, moralność, 
religia, życie obywatelskie.

• Określenie „kultura rzeczowa” dotyczy przedmiotów, które raz 
wytworzone istnieją dalej bez człowieka, który je wykonał (tech‑
nika, sztuka).

 Większość osiągnięć kulturowych jest wynikiem działalności kul‑
turowej osobowej i  rzeczowej równocześnie, gdyż podmiotem tej 
ostatniej też jest człowiek – byt psycho ‑fizyczny.
 Kulturę dzieli się niekiedy także na elitarną, która cechuje wybra‑
nych, odpowiednio uformowanych ludzi, oraz na kulturę masową, 
czyli kulturę o dużym zasięgu, obejmującą dużą liczbę ludzi (masy 
ludzkie). Kultura masowa osiąga zwykle, jak się sądzi, niższy po‑
ziom, choć z drugiej strony moralność i prawość mas może jednak 
być wyższa niż elit.

Cechy kultury

Kultura jest humanistyczna (od łac. homo, humanus – człowiek, czło‑
wieczy, ludzki), czyli ludzka – dotyczy człowieka, jest dla niego i słu‑
ży mu;

• społeczna – jest dziełem zbiorowym jednostek i całych pokoleń;
• otwarta na różne wartości i formy;
• twórcza, aktywna, dynamiczna.

 Kultura jest możliwa tylko u istot duchowo ‑materialnych.
 W ciągu wieków powstawało dziedzictwo kultury ludzkości, z któ‑
rego korzystają kolejne pokolenia. Ale przekazywać i  dziedziczyć 
można wyłącznie dobra kulturowe rzeczowe, zewnętrzne. Dobra oso‑
bowe nie są bezpośrednio przekazywalne. Rodzice np. nie mogą bez‑
pośrednio przekazać dzieciom swoich zalet charakteru czy np. zna‑
jomości języka obcego. Dziedzictwo kulturowe jednego pokolenia 
przekazuje się innemu, młodszemu przez odpowiednie wychowanie.
 Pewien poziom kultury, pewne minimum kulturowe, odkrywamy 
w działalności wszystkich ludów i wszystkich czasów.
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 Wytwory kultury, czyli dobra kulturowe, cechuje swoista trwa‑
łość i niezniszczalność, dzięki czemu mogą one służyć wielu ludziom 
w ciągu stuleci i tysiącleci.
 Nierzadko rodzi się pytanie: czy w ciągu wieków zauważalny jest 
postęp kultury? Ogólnie biorąc, wiele czynników świadczy o tym po‑
stępie, choć bywały i bywają oczywiste zastoje, a nawet regresy kul‑
tury. Odpowiedź więc będzie zróżnicowana – zależnie od dziedziny, 
epoki, grupy czy nawet jednostki, której dotyczy.

Niektóre fakty dotyczące kultury

Fakt tworzenia kultury przez człowieka oraz jej istnienie i przekazy‑
wanie są oczywiste; stykamy się z nim niemal na co dzień. 
 Tylko człowiek tworzy kulturę, żyje kulturą i  poprzez kultu‑
rę. Działalność kulturowa jest wyrazem jego człowieczeństwa, jego 
wzniosłej natury. Jest to podstawowa dziedzina jego działalności 
jako człowieka. Refleksja nad nią stanowi też przesłankę dowodu na 
istnienie pierwiastka duchowego człowieka.
 W refleksji na temat kultury opieramy się zwykle:
 1) na doświadczeniu wewnętrznym, czyli bezpośrednim pozna‑
niu własnego „ja” i własnych czynności poznawczych, wolitywnych, 
emocjonalnych, rozpatrywanych jako działalność kulturotwórcza;
 2) na doświadczeniu zewnętrznym, czyli poznaniu podmio‑
tów, tj. ludzi tworzących kulturę, oraz przedmiotów istniejących 
„na zewnątrz”, poza podmiotem poznającym; chodzi tutaj o dzia‑
łalność kulturotwórcza innych ludzi oraz jej wytwory, tj. dzieła 
kultury.
 3) na rozlicznych wypowiedziach i świadectwach ludzi, zwłaszcza 
tych, którzy w większej mierze zajmują się sprawami kultury.

Filozofia kultury

Dziedzinę filozofii, zajmującą się kulturą, nazywamy filozofią kultu‑
ry. Jej zadaniem jest badać różnorodne przejawy kultury w świetle 
ich ogólnych i podstawowych przyczyn i uwarunkowań. W szczegól‑
ności filozofia kultury stara się przybliżać istotę kultury i wskazywać 
jej główne cele. Dzięki temu może określać i wytyczać kierunki i za‑
kres ludzkiej aktywności kulturotwórczej.
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 Filozofia kultury jako samodzielna dyscyplina naukowa wyodręb‑
niała się począwszy od XVIII wieku. Poszczególne dziedziny kultury 
posiadają własne, cząstkowe filozofie kultury, będące gałęziami filo‑
zofii kultury jako całości (historia, nauka, sztuka, religia, wychowa‑
nie, prawo itp.).

Kultura a praca ludzka

W działalności kulturowej niezwykle ważną rolę odgrywa praca, 
przez którą człowiek się wyraża, ujawnia swe zdolności, swoją twór‑
czość. Praca znajduje się w samym centrum życia ludzkiego i czło‑
wiek poświęca jej najwięcej swego czasu. Stanowi jeden z podstawo‑
wych wymiarów bytowania człowieka na ziemi, posiada więc wymiar 
antropologiczny.
 Istnieje wiele definicji pracy. Poniższe określenie uwzględnia róż‑
norodne strony i cechy pracy: 

[Praca to] realizowanie osobowych potencjalności człowieka w celu umoc‑
nienia się we własnym bytowaniu (w aspektach: wegetatywnym, sensytyw‑
nym i  rozumowym). Rozwój człowieka w  jego człowieczeństwie to aktu‑
alizowanie się racjonalnych potencjalności, a więc osobowej strony życia. 
Czynnikiem wyróżniającym człowieka ze świata przyrody jest jego rozum, 
ponieważ wszystkie czynności człowieka, jako człowieka, są następstwem 
aktów racjonalnego poznania. Czynności rozumu i te, którymi rozum kie‑
ruje, można w najszerszym sensie nazwać praca ludzką. Mamy więc do czy‑
nienia z pracą rozumu, z wysiłkiem i pracą woli, z pracą twórczą myśli ar‑
tystycznej i  technicznej, z  pracą ludzkich mięśni kierowanych rozumem 
i umiejętnościami rozumnie nabytymi. Tak pojęta praca jest wyrazem czło‑
wieczeństwa, a przez to jest doskonaleniem się człowieka  1.

 Człowiek ma obowiązek pracy. Najpierw dlatego, że praca go roz‑
wija i  doskonali, a  następnie dlatego, że jej owoce zaspokajają po‑
trzeby ludzkie: jego własne i innych ludzi. Człowiek przez swą pracę 
przyczynia się do dobra wspólnego, a więc służy także innym. Tak 
pojęta praca ubogaca sens ludzkiego życia na ziemi.
 Właściwe podejście do pracy, czyli kultura pracy powinna uwzględ‑
niać całościową wizję człowieka jako istoty materialno ‑duchowej, 

1  M.A. Krąpiec, Praca, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 431. 
Zob. też: J.W. Gałkowski, Ziemski los człowieka. Jana Pawła II myśl o pracy, Lublin 
2004.
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wykraczającej poza rzeczywistość doczesną. Ten aspekt bywa nazy‑
wany humanizacją pracy.
 Człowiek działając w świecie, czyli pracując, nie jest w nim jednak 
„zatopiony” bez reszty, lecz wykracza poza ten świat swym istnie‑
niem i działaniem, potrzebami i przeznaczeniem. Mają one podwój‑
ny wymiar: nie tylko doczesny, ale także pozaziemski; są ukierunko‑
wane również poza ten świat. Świat stanowi więc ojczyznę człowieka, 
ale nie jedyną i wyłączną ojczyznę.

Uwagi końcowe

Jak zauważono na początku, istnieje bardzo dużo definicji kul‑
tury, nierzadko bardzo różniących się między sobą. Stwierdzamy 
więc także i tutaj swoisty relatywizm w rozumieniu kultury i kon‑
sekwentnie w  definicjach, w  określeniach kultury. W  skrajnych 
przypadkach bywa nieraz tak, że jeden za działalność kulturotwór‑
czą uważa coś, co inny uważa za antykulturę. Ta rozbieżność jest 
m.in. przeszkodą w krzewieniu kultury, osłabia skuteczność dzia‑
łań kulturotwórczych.
 Wśród powodów tego zamieszania trzeba wymienić m.in.: zatacza‑
jący coraz szersze kręgi najogólniej rozumiany subiektywizm, zwłasz‑
cza ten, który w sposób szczególny – niekiedy przesadny – akcentuje 
wartość i rolę podmiotu. Przyczyniły się do tego nadto rozprawy o pra‑
wach człowieka, a wreszcie środki społecznego przekazu, które roz‑
propagowały sprawy związane z kulturą, zwłaszcza masową.
 Od połowy XX wieku sprawy związane z kulturą stawały się tak 
ważne i aktualne, że zagadnienia kultury, najczęściej jako filozofia 
kultury, w coraz większym zakresie trafiały do wykładów i podręcz‑
ników różnych dziedzin, zwłaszcza filozofii, ale interesowały także 
i nadal interesują szerokie kręgi społeczeństwa.
 Personalistyczna koncepcja kultury, wywodząca się od Jacques’a 
Maritaina, za której przyjęciem przemawiają mocne argumenty, 
przez kulturę rozumie w szczególności wielokierunkowy, harmonij‑
ny rozwój człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym.
 Kultura to nie tylko zdobywanie określonej wiedzy na temat róż‑
nych problemów rozważanych w obrębie tej dziedziny. Za wiedzą po‑
winno iść życie. Kultura bowiem wymaga od człowieka odpowiedniej 
postawy, zgodnej z  przyjmowaną i  wyznawaną filozofią, wymaga 
też odpowiedniego postępowania na co dzień. Wśród dyscyplin fi‑
lozoficznych zasady i reguły postępowania ludzkiego podaje przede 
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wszystkim etyka. Życiowe postawy w tym względzie można sprowa‑
dzić do trzech głównych.
 Pierwszą postawę cechuje prymat wartości duchowych, humani‑
stycznych, ludzkich nad sprawami materialnymi, ziemskimi, doczes‑
nymi; chodzi o  to, by być kimś w  dobrym, pozytywnym znaczeniu 
tego słowa.
 Drugą postawę charakteryzuje prymat „posiadania”; ludziom zaj‑
mującym taką postawę chodzi o to, by jak najwięcej mieć, i to często 
głównie w dziedzinie materialnej; dochodzi tutaj do głosu zbytnia 
troska o sprawy materialne i o gromadzenie dóbr.
 W postawie trzeciej występują podstawowe cechy postawy pierw‑
szej, ale także i drugiej, co zwykle prowadzi do należytego umiaru, 
do pewnej równowagi i do większej lub mniejszej harmonii w zaspo‑
kajaniu potrzeb ludzkich. Z punktu widzenia filozofii człowieka ta 
właśnie „trzecia droga” jest autentyczna i godna polecenia  2.
 Podstawowy wniosek wynikający z  naszych rozważań jest 
następujący:

Trzeba umacniać naturalne podstawy pojęcia (rozumienia) kultury i  jej 
praktykowania. A  to głównie dlatego, że: „Oderwanie kultury od natury 
prowadzi faktycznie do różnych form antykultury, ponieważ kultura, któ‑
ra nie liczy się z rzeczywistością (a taką jest ludzka natura), działa na rze‑
czywistość destrukcyjnie. Negując naturę jako źródło ludzkiego działania, 
zmierzającego ku określonym celom, neguje się ludzką podmiotowość, któ‑
rej natura jest dynamicznym wyrazem. Bez podmiotu nie ma osoby, a stąd 
prosta droga do totalitaryzmu, który w  teoriach głoszących nieosobową 
koncepcję bytu ludzkiego znajduje teoretyczne i ideologiczne zaplecze. Kul‑
tura staje się wówczas narzędziem zniewolenia człowieka [...]  3.

 Różnorodne formy tego zniewolenia zauważamy także, a  może 
szczególnie współcześnie. Niektórym formom zniewolenia również 

2  Filozoficznie problem „być i mieć” opracował przede wszystkim francuski filozof 
Gabriel Marcel (1889 ‑1973) w książce Être et avoir (Być i mieć), wydanej w 1918 r.; 
polski przekład tej książki ukazał się w roku 1962. Psycholog Erich Fromm (1900‑
‑1980) wydał w 1976 r. książkę To Have or to Be? (Mieć czy być?), polski przekład 
tej książki ukazał się w 1989 r., a trzecie jej wydanie w 1999 r. w Poznaniu. Au‑
tor przedstawia w niej dwie przeciwstawne sobie orientacje życiowe: „posiadanie” 
i  „bycie”. Opowiada się za drugą, gdyż jego zdaniem tylko ona potrafi uchronić 
współczesną cywilizację od zagłady. Także Karol Wojtyła – Jan Paweł II wielokrot‑
nie podkreślał prymat bycia nad posiadaniem.

3  P.  Jaroszyński, hasło: Kultura, w:  Powszechna Encyklopedia Filozofii, t.  6, Lublin 
2005, s. 140.
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i my w mniejszym lub większym stopniu ulegamy, np. przemożnemu 
wpływowi środków społecznego przekazu.
 U wielu łudzi bowiem szczególnie dużą rolę w  tworzeniu ich 
„własnej filozofii” odgrywają najbardziej popularne sposoby kultu‑
rowego przekazu, czyli środki społecznego przekazu: radio, telewi‑
zja, prasa, sieć internetowa. Nie będzie przesadą, gdy stwierdzimy, 
że mass media reprezentujące różne tendencje i różne światopoglądy 
z reguły walczą między sobą o wpływy na słuchaczy, widzów, czytel‑
ników, internautów; walczą o rząd dusz.
 Bardzo wielu korzystających z tych nośników informacji, w które 
często wplatane są także subiektywne oceny, nie zdaje sobie z tego 
sprawy lub przywiązuje do tego faktu zbyt małą wagę.
 Różne sposoby wpływania na ludzi, wykorzystujące środki spo‑
łecznego przekazu, zagrażają coraz częściej zwłaszcza ludzkiej wol‑
ności i  godności. Te środki często w  sposób zamierzony  – a  więc 
z  premedytacją  – stosują różne formy manipulacji oraz „informa‑
tycznej obróbki” i  nierzadko prowadzą odbiorców do utraty przez 
nich własnego, krytycznego, niezależnego i obiektywnego spojrze‑
nia na przedstawiane sprawy, a w konsekwencji przyczyniają się do 
większego lub mniejszego zniewolenia ludzi.



Paweł Taranczewski 

Wojciecha Weissa „Pożegnanie z Akademią”

Patrząc na niektóre obrazy Wojciecha Weissa uderzała mnie  – tak 
dawniej jak i dzisiaj – ich wewnętrzność. Są zamknięte na to, co poza 
nimi, nie ma w nich bezkresnych horyzontów, nieskończoności po‑
zwalającej odczuć wzniosłość… natomiast dana jest sfera wewnątrz 
obrazu, która jednocześnie zamyka obraz w sobie. Mam zwłaszcza 
na myśli prace, w  których artysta maluje lub towarzyszy modelce. 
Malarz i modelka są zamknięci wewnątrz owej sfery i zarazem budu‑
ją ją. Poza nimi włada niebyt… 
 Powiedziałbym, że pracownia Weissa to poszerzona dusza artysty. 
Wprawdzie wszystkie pracownie są emanacjami wnętrza malarza – 
ich właściciela, jednak pracownia Weissa jest emanacją swoistego 
psychizmu, gdzie model nie jest przedmiotem malarskiej świadomo‑
ści, a stanowi z nią jedność, nawet jest jej emanatem. Weiss niejako 
emanuje z  siebie pracownię i modele w niej. One mają psychiczną 
naturę. Są niejako wytworami świadomości artysty. Niekiedy wyda‑
je się – w niektórych obrazach, że pracownia Weissa jest symbolem 
jego duszy artystycznej. Przyjrzyjmy się obrazowi Pożegnanie z Aka‑
demią z  1949 związanemu z  – delikatnie mówiąc  – nieeleganckim 
rozstaniem się z Weissem przez uczelnię, mówiąc mniej delikatnie – 
z jego relegowaniem z uczelni na mocy decyzji uzasadnionej wyłącz‑
nie ideologicznie. Tę sprawę omawia dokładnie Janusz Antos w Al‑
bumie poświęconym artyście  1, w obrazie jej nie widać. Przystępując 
doń, patrzymy nań i widzimy, ożywiając wiedzę zaczerpniętą spoza 
obrazu, nakładamy okulary przed ‑wiedzy, przed ‑sądu, który utrud‑
nia widzenie obrazu. Wiemy zatem, że malarz z Akademią pożegnać 
się musiał, że odchodził wbrew swej woli, że odejście to wymusiła 
polityka kulturalna Polski Ludowej, że… 
 Znając budynek Akademii Sztuk Pięknych dodam od razu: stojąc 
na prawym biegu schodów między półpiętrem a piętrem drugim wi‑
dzę klatkę schodową z oculusami, widzę też okno na podwórko i ni‑
szę okienną. Każdy, kto patrzy na obraz: ty, on, ona, ono, ja. Pozo‑
stanę przy ja – dla ułatwienia. Stoję na schodach, ich prawym biegu 

1  Wojciech Weiss w  Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie, Wydawnictwo Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2010.
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na drugie piętro, dość wysoko, punkt zbiegu perspektywy znajdu‑
je się mniej więcej tam, gdzie narożnik ramy obrazu wystającego – 
na płaszczyźnie obrazu  – zza obramowania oculusa na pierwszym 
planie. 
 Czy jednak wolno mi tak powiedzieć? Czy wolno mi powiedzieć: 
Stoję na schodach? Schody w obrazie nie są dane. Dane są trzy plany, 
dwie kulisy i horyzont zamykający wnętrze architektoniczne. Pierw‑
sza kulisa to obramienie oculusa na pierwszym planie, druga  – to 
ściana z przeciwległym oculusem, na której wiszą dwa obrazy – je‑
den widoczny w całości, drugi – też na płaszczyźnie obrazu – wystaje 
zza obramienia oculusa na pierwszym planie. Horyzont tworzy ścia‑
na bez oculusa, z wiszącymi na niej obrazami, które nie są widoczne 
w całości. Płaskie, na płaszczyźnie obrazu, obrazy w obrazie, otaczają 
akt kobiecy wychylony z oculusa, głową w dół. Kobieta wyciąga rękę, 
z której wysunęła się dłoń mężczyzny – jeżeli ciemną, podobną do 
trójkąta plamę zinterpretuję jako rękaw marynarki, a jaśniejszy pas 
jako wystający z rękawa mankiet koszuli. Jednak pisząc: oculus, ku‑
lisa, mankiet, obraz, akt… to, co widzę już zinterpretowałem przed‑
miotowo. Zacznę więc raz jeszcze od początku. Gdzie jest początek? 
Obraz go nie wyznacza, jednak podsuwa go agresywnym układem 
kształtów geometrycznych  – konstrukcją perspektywiczną, któ‑
ra porządkuje formy geometryczne, zestawione w  obrazie zgodnie 
z  zasadami monookularnej perspektywy albertiańskiej. Dany jest 
naturalnie cały układ kształtów, w  którym wyróżniam cztery elip‑
sy uporządkowane tak, że dane są dwa otwory w prostopadłościa‑
nach, których krawędzi nie widzę. Pierwszy prostopadłościan jest 
jedynie domniemany, drugi jest widoczny w obrazie tak, że adekwat‑
nie dana jest tylko jego część, reszta wyglądu jest współdana, ina‑
czej jednak niż współdana jest jego tylna strona. Dana jest ponadto 
płaszczyzna na pierwszym planie… Zachował się szkic do „Pożegna‑
nia z Akademią”. 
 „Pożegnanie z Akademią” – obraz na płótnie – różni się znacznie 
od szkicu. Jeżeli na szkicu oculusy nie są elipsami, są spłaszczone, 
to w obrazie malarz nadał im geometryczny kształt. Postać kobie‑
ca na szkicu wychyla się od lewej ku prawej, na obrazie przeciwnie – 
od prawej ku lewej i bardziej zdecydowanie ku dołowi. Na szkicu akt 
leży niemal wewnątrz oculusa, widać prawie całą prawą nogę mo‑
delki i  mocno wystające jej lewe ramię. Modelka pokazuje twarz. 
We wnęce okiennej majaczy jakaś postać (odlew gipsowy). Na szki‑
cu aktywne są dwa obrazy po lewej naznaczone pełnymi ciemnymi 
plamami. Górny widoczny jest cały, dolny chowa się za oculusem; 
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na płótnie przeciwnie: ciemno ‑granatową ramę obrazu, otoczone‑
go jasnym passe par tout „przytrzymuje” drugi oculus, za którym 
rama częściowo się kryje. Dolny obraz w takiejże ciężkiej ramie widać 
w całości. 
 Plama barwna na prawo od jasnej wnęki okiennej jest nie najle‑
piej ustawiona w przestrzeni obrazu. Mam na myśli oryginał!  Weiss 
nie rozstrzygnął jednoznacznie, czy wiąże się ona z przyległą do niej 
plamą po prawej  – ustawioną równolegle do płaszczyzny obrazu, 
sama załamując się w głąb, czy też – także równolegle do płaszczy‑
zny obrazu – ciągnie się za nią dalej, pokazując ponowne przez ocu‑
lus z modelką. Nie jest jasne to, czy plama barwna przy oknie po pra‑
wej i plama za oculusem są ze sobą związane bliską analogią. Żeby 
unaocznić tę bliskość, zabarwiłem obie plamy jednym kolorem. 
 Poprzez szary w tonie, cieplejszy w cieniu, chłodniejszy w świat‑
łach oculus otwiera się złotawo ‑żółta, przesunięta w kierunku szaro‑
ści przestrzeń, w której centrum działają na siebie: jasna czerwień, 
turkusowy błękit i  żółcień wewnątrz rombu, utworzonego przez 
ramy wiszących na ścianach obrazów, które znajdują się na jednym 
planie kolorystycznym. Prosta poprowadzona od narożnika obra‑
zu górnego po prawej do obrazu, na dole po lewej przebiega dokład‑
nie przez głowę wychylonej z oculusa modelki. Obrazy w ramach – 
mimo, że na innych kulisach wewnątrz obrazu umieszczone łączą się 
w nieregularny romb otaczający scenę centralną, która ze swej stro‑
ny wpisana jest w trójkąt „zwrócony” w dół, wskazujący niejako na 
literackie centrum obrazu: zerwaną więź modelki w oculusie z dłonią 
niewidocznego mężczyzny. 
 Pion poprowadzony przez ramę obrazu widocznego niemal w ca‑
łości u góry płótna, rękę wychylonej kobiety, dłoń i widoczną par‑
tię przedramienia mężczyzny przecina płótno w  stosunku złotym, 
przy czym złoty podział dokonamy został „na oko”, intuicyjnie, nie 
w oparciu o wyliczenie matematyczne lub geometryczną konstruk‑
cję. Nie ma to znaczenia dla kompozycji obrazu, wystarczy, że po‑
dział dany jest „jako złoty”, że jako taki działa, jest wartościowo do‑
niosłą jakością. Podobnie do „geometrii” całej kompozycji płótna. 
Analogiczną rolę pełni przekątna płótna przecinająca kolorystyczną 
dominantę czerwieni – prawej od głowy kobiety w złoto ‑zielonawym 
kolorze. 
 Wokół przekątnej grupują się stożkowato linie perspektywiczne, 
biegnące do punktu zbiegu, który najprawdopodobniej znajduje się 
w okolicy narożnika ramy obrazu na ostatnim planie, ostatniej kuli‑
sie płótna, narożnika wystającego spoza bordiury oculusa na planie 
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pierwszym. Dlatego „najprawdopodobniej”, ponieważ dokładne wy‑
znaczenie punktu zbiegu wymagałoby ścisłej rekonstrukcji perspek‑
tywy zbieżnej porządkującej obraz. Druga perspektywa to układ na‑
stępujących po sobie kulis: pierwszej i drugiej z otworami oculusów 
i tła, przy czym malarz zaakcentował kulisę drugą nagromadzeniem 
kontrastów kolorystycznych oraz umieszczając w niej nagą kobietę 
z wyciągniętą w dół ręką. Oko widza znajduje się naturalnie na wy‑
sokości punktu zbiegu, na jego osi. 
 Uciekające elipsy kontrastują z szeregiem pionów i poziomów wy‑
znaczonych przez ramy obrazów, okno i ściany. 
 Konstrukcja perspektywiczna jest jakością wartościową, „wymu‑
szony” przez nią układ oculusów „nanizanych” niejako na oś skośną 
dzięki perspektywie, która niejako wbrew logice perspektywicznego 
centrum zmusza spojrzenie do biegu od lewej do prawej, w ślad za 
„pędzącymi” w głąb oculusami. 
 Przeciwstawia się mu z  jednej strony ruch kobiety, która „wpa‑
da” do obrazu od strony jego górnego narożnika, zatrzymana przez 
oculus wyciąga rękę w dół, z drugiej światło padające z lewej, z okna 
i rozjaśniające głównie prawą stronę oculusa na pierwszym planie. 
W opozycji do kierunku padania światła jest ruch spojrzenia biegną‑
cego ku oknu. Mamy więc opozycję kierunków skośnych perspekty‑
wy oculusów i padającego światła.
 Wreszcie kluczowe dla znaczenia obrazu napięcie kierunkowe 
w dół, któremu naprzeciw wychodzi napięcie skierowanej ku górze 
ręki mężczyzny. Rękę tę „pcha” do góry ciężar obrazu na drugiej szali 
wagi. 
 Próbowałem zrozumieć strukturę obrazu i rolę, jaką pełni ona 
w jego całości: akompaniament różnych przeciwieństw, otoczenie 
jednego centralnego przeciwstawienia kierunków i napięć kierun‑
kowych wyciągniętych rąk kobiety i mężczyzny. Para wyciągniętych 
rąk, które nie mogą się spotkać, jest tak pokazana, że zmusza nie‑
jako do pytania o ich znaczenie, a przy tym także o znaczenie to‑
warzyszących im elementów i  momentów obrazu Weissa. O  tym 
za chwilę. Niejakie utrudnienie w  odbiorze obrazu powoduje to, 
że plany w obrazie Weissa nie są jednoznaczne. Obraz na ostatniej 
ścianie wysuwa się na plan pierwszy, i nie bardzo wiadomo, na któ‑
rym planie owa ostatnia ściana się znajduje. Problem ten ilustruje 
dobrze analiza drzeworytu Hansa Arpa przeprowadzona przez Ru‑
dolfa Arn heima. Strukturę przestrzenną drzeworytu można inter‑
pretować na cztery sposoby. W  przypadku „Pożegnania z  Akade‑
mią” stosunki między planami nie są aż tak wieloznaczne jednak 



Wojciecha Weissa „Pożegnanie z Akademią” 193

dwa obrazy u góry płótna, mimo, że „wiszą na jednej ścianie” nie 
są na jednym planie w  obrazie. To rozchwianie jedynie utrudnia 
patrzenie na obraz, ponieważ rozstrzygnięcie go nie jest możliwe. 
Nie jest to też „nierozstrzygalnik” taki, jak drzeworyt Arpa. W jego 
przypadku wskazanie relacji przestrzennej jedynie obowiązującej 
nie jest możliwe. 
 Struktura obrazu wiedzie nas do centrum sensu, który nie jest 
od razu zrozumiały. Aby sens ten zrozumieć, należy – jak się zda‑
je – wyjść poza obraz. Kim jest kobieta wychylona z oculusa? Nie 
jest to modelka, modelki nie biegają nago po Akademii! Potwier‑
dzenie mej myśli znalazłem u Marii Poprzęckiej – modelka to Aka‑
demia, personifikacja akademii. Akademia jest wszak rodzaju żeń‑
skiego… Wiemy, że Akademia obeszła się z Weissem – delikatnie 
mówiąc – nieelegancko. Jednak naga Akademia na obrazie nie od‑
rzuca właściciela ręki widocznej u  dołu, ona pędziła za nim, gdy 
szedł korytarzem, skręcił na schody i zaczął zstępować nimi w dół 
ku sali wykładowej noszącej dziś nr 104. Ten ktoś szedł zrezygno‑
wany a naga Akademia popędziła za nim, nie udało się jej go chwy‑
cić, już go na schodach nie było, rzuciła się w biegu do oculusa, zo‑
baczyła i wyciągnęła rękę ryzykując upadek. On jednak szedł dalej, 
jeśli Akademia choć chwilę trzymała jego dłoń w  swojej, to dłoń 
już się była wysunęła, obsunęła. Ona chce go zatrzymać, on od‑
chodzi… Na obrazie nie namalował Weiss odrzucenia znanego nam 
z  dokumentów, na obrazie oddala się ktoś, kto rozplótł ramiona 
kochanki, odsunął ją i odchodzi. Dokumenty mówią, że oddalić się 
musi, jednak obraz na ten temat milczy. Widzimy jedynie, że on 
odchodzi, ona chce go powstrzymać, biegnie za nim, daremnie wy‑
ciąga dłoń… Jest to rozstanie i zerwanie, ale nie odrzucenie. Naga 
Akademia to nie jej Senat, nie jej rektor… 
 Kto patrzy na tę scenę? Weiss? W tym płótnie Weiss rozdwoił się 
na niewidocznego narratora i namalowanego bohatera, którego wi‑
doczna pars dana pro toto rozstaje się z Akademią. Jednak na scenę 
patrzy każdy z nas, każdy, kto był kiedykolwiek związany z Akade‑
mią. Patrzy na rozstanie, które go czeka lub które ma już za sobą. 
Miejsce w obrazie, które ona zajmuje, jej miejsce w kompozycji jest 
tak centralne, tak mocne, tak podkreślone otoczeniem, że tytuł po‑
winien brzmieć raczej „Akademia żegna…” – kogo? Weissa? Owszem, 
Weissa, ale i każdego, każdego z nas, kogo ogarnęła swymi ramiona‑
mi, kogo przygarnęła, przytuliła i kto kochał ją, z większą lub mniej‑
szą wzajemnością. Kochał, ale musi odejść, bo już czas. Ręka odcho‑
dzącego jest niemal niewidoczna, dominuje naga, nie rozebrana, 
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naga kobieta, naga Akademia i… – oculusy. Są tak mocne, oculusy 
i akt, że stanowią właściwy temat obrazu. – Akademia totalna. To 
ona trwa. Academia Perennis. Ktoś odchodzi, Akademia zostaje, Ona 
była, jest i będzie, Odeszli: Brodowski i Peszka, Stattler, Matejko, Fa‑
łat, Mehoffer… i Weiss… odeszły następne pokolenia, odejdą dzisiej‑
sze – Academia Perennis trwa, ciągle jeszcze trwa… 



Część czwarta

Spotkania 
i inspiracje





Bożena Sieradzka ‑Baziur

Wyobraźnia jako pojęcie

Znam obecności hojne jak drzewa,
które wyciągają daleko swe gałęzie, by rozsiewać cień.

A. de Saint ‑Exupéry

Każdy artysta posiada sobie właściwą osobowość twórczą. Składa się 
na nią wiele różnorodnych czynników takich jak np. rodzaj wrażli‑
wości estetycznej, typ emocjonalności, doświadczenie zdobyte w ży‑
ciu, wyobraźnia. E. de Bruyne tak charakteryzuje artystę: 

Artysta nie jest człowiekiem anormalnym, lecz jest człowiekiem niezwy‑
kłym; odczuwa on inaczej niż pozostali ludzie, bardziej głęboko; kontem‑
pluje świat w  sposób bezinteresowny i  obiektywny i  wyraża swą intuicję 
w formie określonej techniką  1.

 Wyobraźnia jest jednym z najistotniejszych czynników osobowo‑
ści twórczej i temu zagadnieniu zostanie poświęcony ten tekst. Defi‑
nicję wyobraźni znajdujemy w Słowniku języka polskiego pod redakcją 
Mieczysława Szymczaka: 

w y o b r a ź n i a   – zdolność do tworzenia wyobrażeń twórczych, przewi‑
dywania, uzupełniania i odtwarzania oraz zdolność przedstawiania sobie 
zgodnie z własną wolą sytuacji, osób, przedmiotów, zjawisk nie widzianych 
dotąd  2.

 W definicji jest mowa o tym, że zdolność do tworzenia wyobra‑
żeń dotyczy przeszłości oraz przyszłości. Mieści się w  jej obrębie 
zdolność do przewidywania, uzupełniania, odtwarzania i  przed‑
stawiania sobie czegoś dotąd nie widzianego. Na uwagę zasługuje 
fakt, że ta leksykograficzna definicja jest punktem wyjścia do roz‑
ważań psychologa  3 w  pracy: Psychologia. Podręcznik akademicki, 

1  Cyt. za: Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Fundacja Innowacja, Warszawa 
1998, s. 912. 

2 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1978, t. III, s. 826.
3  Częstszy jest kierunek odwrotny – to leksykograf korzysta z ustaleń naukowych. 
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w  której  wyobraźnia definiowana jest jako proces psychiczny, któ‑
ry umożliwia przetwarzanie wyobrażeń. Z kolei wyobrażenia dzielo‑
ne są na odtwórcze i twórcze. Drugie z nich nie mają swoich odnie‑
sień w rzeczywistości i wyobrażenia te posiadają ci, których określić 
można mianem twórców, a interesują one tych, którzy analizują to 
zagadnienie od strony teoretycznej  4. Na początku aktu twórczego 
jest wyobrażenie na temat tego, czego jeszcze nie było w takiej właś‑
nie postaci, tego, czego nikt nie zrobił jeszcze w  taki sam sposób. 
U  podstaw działań artystycznych funkcjonują jednak wyobrażenia 
odtwórcze, gdyż dzieło sztuki, genialny tekst powstaje w mniejszym 
lub większym stopniu w powiązaniu z tym, co już istnieje. Jednak 
bez „wyobraźni stwarzającej”  5 nie jest możliwe wnoszenie wkładu do 
muzyki, malarstwa, rzeźby, literatury – ale też nauki. Na uwagę za‑
sługuje stwierdzenie: stworzyć coś z niczego skłaniające do rozważań 
na temat tego, co jest „wartością dodaną” w akcie stwórczym, a co 
jest indywidualnym wkładem artysty w  procesie tworzenia dzieła. 
Norbert Sillamy pisze, że: 

Wyobraźnia sytuująca się w  połowie drogi między postępowaniem racjo‑
nalnym, intelektualnym a  myśleniem indywidualnym, zależnym jedynie 
od osobistych uczuć (marzenia senne, marzenia na jawie), związana jest ze 
strukturą charakteru. Aby zerwać z pewnym sposobem myślenia i wytwo‑
rzyć nowe pomysły, trzeba pewnej giętkości umysłu, która w dużej mierze 
zależy od najgłębiej ukrytych postaw jednostki  6.

 W tym miejscu powstaje więc pytanie o to, czy wobec faktu, iż do 
tworzenia nowych pomysłów trzeba „pewnej giętkości umysłu” za‑
sadne jest rozważanie kwestii kształtowania wyobraźni? Do tego py‑
tania wrócę w dalszej części artykułu. 
 Kolejnym interesującym zagadnieniem pojawiającym wtedy, gdy 
rozważamy fenomen wyobraźni jest obserwacja, że człowiek snuje 
wyobrażenia tu i  teraz i  zanurzone są one w  przeszłości lub przy‑
szłości. Dotyczyć mogą faktów, zjawisk, wydarzeń konkretnych bądź 
abstrakcyjnych, czegoś, czego nigdy nie było (przykładem mogą być 
np. mity przekazywane z pokolenia na pokolenie) i może nigdy tego 

4  Por. Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J.  Strelau, t.  2, Psychologia ogólna, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 186 ‑187.

5  Por. J. Czechowicz, Wyobraźnia stwarzająca. Wstęp, wybór i opracowanie T. Kłak, 
Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1972.

6  Słownik psychologiczny, Wyd. „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1985, s. 348.
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czegoś nie będzie, bądź może zaistnieje dzięki wyobraźni stwórczej 
i konkretnemu działaniu.
 Wiedza na temat tego, jak ludzie konceptualizują swoje obser‑
wacje dotyczące zjawisk, faktów, innych ludzi, ich funkcjonowania, 
etc. zakodowane są w języku. Jak wiadomo, język jest narzędziem do 
przekazywania myśli, a  konkretne fakty językowe są projekcją do‑
świadczeń społeczności, w której żyje dana osoba. Stanowi strukturę 
znaków, które odsyłają do przedmiotów, zjawisk, zdarzeń, sposobów 
funkcjonowania człowieka jako istoty fizycznej, relacji międzyludz‑
kich, emocji etc. Znaki te występują w realnej bądź duchowej rzeczy‑
wistości, czy takiej, którą sobie ktoś wyobraża. Ferdinand de Saus‑
sure przeszło sto lat temu sformułował przełomową tezę, iż język 
jest systemem odrębnych znaków odpowiadających odrębnym po‑
jęciom  7. W obrębie leksyki nadrzędne jest pojęcie, konkretny użyt‑
kownik języka przyporządkowuje mu fakty językowe. Pojęcie jest 
polisemantyczną strukturą, kształtowaną w trakcie rozwoju języka, 
którą należy rozpatrywać na tle różnorodnych kontekstów społecz‑
nych, kulturowych, psychologicznych, religijnych i innych. Użytkow‑
nicy języka przyporządkowują pojęciu wyrazy stanowiące jego rdzeń, 
występujące w jego centrum, na peryferiach bliższych i ewentualnie 
dalszych. F. de Saussure pisze, że język jest systemem znaków i reguł 
ich tworzenia i nie jest wytworem pojedynczego człowieka. Jest abs‑
trakcją, która urzeczywistnia się w  indywidualnych aktach werbal‑
nych (mówieniu)  8. Wszystkie pojęcia funkcjonujące w społeczności 
posługującej się określonym językiem tworzą strukturę, którą moż‑
na odtworzyć, analizując wyrażenia, zwroty i  frazy używane przez 
daną grupę językową.
 Pojęcie WYOBRAŹNIA funkcjonuje w obrębie większej kategorii 
pojęciowej: PROCESY POZNAWCZE. W jej obrębie występują takie 
pojęcia jak: 
 1. SPOSTRZEGANIE
 2. ŚWIADOMOŚĆ I SAMOŚWIADOMOŚĆ
 3. UWAGA
 4. PAMIĘĆ
 5. WYOBRAŹNIA
 6. MYŚLENIE

7  Por. F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, przekład K. Kasprzyk, wyd. II, 
poprawione, Warszawa 1991, s. 38. 

8  Por. F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, dz. cyt., s. 35 ‑45. 
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 Celem tego artykułu jest pokazanie, jak współcześnie w  ogól‑
nym języku polskim wyrażane jest pojęcie WYOBRAŹNIA ‒ poprzez 
wskazanie, jakie wyrazy, wyrażenia, zwroty, frazy do niego należą, co 
stanowi jego rdzeń, tworzy jego centrum, bliższe i ewentualnie dal‑
sze peryferia  9. 

Znaki językowe odnoszące się 
do pojęcia WYOBRAŹNIA

Rdzeniem kategorii pojęciowej odpowiadającej pojęciu WYOBRAŹ‑
NIA jest wyraz wyobraźnia. Wiesław Boryś podaje, że podstawą tego 
wyrazu i innych z tej rodziny słowotwórczej jest średniowieczny lek‑
sem obraz ‘postać, kształt’  10. 
 Na uwagę zasługuje definicja psychologiczna wyobraźni, w któ‑
rej pojawia się wyraz obrazowy, który świadczy o zbieżności wiedzy 
zdroworozsądkowej z ustaleniami naukowymi: „Wyobraźnia to auto‑
nomiczna kategoria aktywności psychicznej polegająca na zdolności 
do przetwarzania informacji w postaci obrazowej”  11. 
 Współcześnie w kategorii pojęciowej WYOBRAŹNIA mamy takie 
wyrazy i wyrażenia jak:
 fantazja, imaginacja, marzenie, wyobraźnia;
 pomysłowość, wynalazczość, kreatywność, inwencja; 
 sen na jawie;
 fantazjować, wyimaginować sobie coś, marzyć, wyobrażać sobie coś, 
śnić o czymś, roić coś sobie;
 być pomysłowym, być wynalazczym, być kreatywnym, mieć 
inwencję;
 potęga wyobraźni;
 Wyobraźnia może być: plastyczna, muzyczna, literacka, poetycka, 
przestrzenna, konstrukcyjna. 

9  Pojęciu SAMOTNOŚĆ oraz INDYWIDUALIZM zostały poświęcone dwa wcześniej‑
sze artykuły, por. B. Sieradzka ‑Baziur, O strukturze semantycznej języka. Pojęcie SA‑
MOTNOŚĆ, „Horyzonty Wychowania” 2013, nr 12 (23), s. 117 ‑138; B. Sieradzka‑
‑Baziur, INDYWIDUALIZM jako pojęcie, „Horyzonty Wychowania” 2013, nr 12 
(24), s. 17 ‑35.

10  Por. W.  Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2005, s. 719.

11  Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, 
s. 1019.
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 Niektóre z  tych wyrażeń są synonimiczne, niektóre wyszły już 
z użycia, są tu też neologizmy. Rdzeniem pojęcia WYOBRAŹNIA są 
wyrazy wyobraźnia, wyobrażać sobie kogoś lub coś, wyobrażenie, w cen‑
trum są takie jak: pomysłowość, wynalazczość, kreatywność, inwencja; 
być pomysłowym, być wynalazczym, być kreatywnym, mieć inwencję;
 Na peryferiach dalszych i bliższych są takie wyrazy i wyrażenia 
jak np. fantazja, imaginacja, marzenie; fantazjować, wyimaginować so‑
bie coś, marzyć.
 Wyobraźnia wciąż jest zjawiskiem tajemniczym dla badaczy. 
W  podsumowaniu rozdziału dotyczącego wyobraźni w  monogra‑
fii specjalistycznej Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J.  Stre‑
lau czytamy: „Pomimo przeprowadzenia wielu badań nad różnymi 
aspektami wyobraźni fundamentalne problemy w tej dziedzinie po‑
zostają nierozwiązane”  12.
 Pewną pomoc w  próbie zrozumienia tego, czym jest wyobraź‑
nia stanowi analiza metaforycznych wyrażeń z komponentami od‑
noszącymi się do tego pojęcia. Używając języka konkretu, możemy 
wyrazić poprzez metaforę to, co tkwi w naszej świadomości a nawet 
podświadomości. Kognitywiści zwracają uwagę na fakt, że „Istnie‑
nie metafor jako wyrażeń językowych jest możliwe właśnie dlatego, 
że metafory tkwią w systemie pojęć człowieka”  13. Zgodnie z meto‑
dologią kognitywistyczną doświadczenie ma ogromną rolę w kształ‑
towaniu się pojęć. Za pomocą przedmiotów fizycznych, których do‑
świadczamy w sposób konkretny możemy opisać to, co niewidzialne, 
trudne do jednoznacznego zwerbalizowania. Materiał przykładowy 
został wyekscerpowany ze Słownika frazeologicznego języka polskiego, 
pod redakcją S. Skorupki (1968) oraz opracowań cytowanych w tym 
artykule. 
 Podstawową metaforę, którą posługują się użytkownicy języka 
polskiego, kiedy mówią o wyobraźni można ująć w obrębie formuły: 
 wyobraźnia ma oczy
 Zwroty i  wyrażenia metaforyczne mieszczące się w  obrębie tej 
metafory to:
 zobaczyć coś w wyobraźni
 widzieć coś oczyma wyobraźni
 patrzeć oczami wyobraźni

12  Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, dz. cyt., s. 202.
13  G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa, 1988, s. 28.
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 Zgodnie z etymologią, tak jak to już wcześniej zostało napisane, 
wyraz wyobraźnia ma w swojej strukturze słowotwórczej obraz czy‑
li ‘postać, kształt’ i jest ona konceptualizowana poprzez odniesienia 
do zmysłu wzroku, który dostarcza człowiekowi najwięcej informacji 
o świecie. Człowiek posiada zdolność do zobaczenia bądź umieszcze‑
nia w swoim umyśle przyszłego dzieła zanim zostanie ono technicz‑
nie wykonane. Ciekawe spostrzeżenie W. Jamesa na temat sposobu 
myślenia zawarł Ludwig Wittgenstein w  jednej ze swoich notatek: 
„W.  James: myśl jest gotowa już na początku zdania. Skąd to wia‑
domo? – Jednakże zamiar jej wypowiedzenia może już istnieć, za‑
nim wyrzekniemy pierwsze słowo. Gdyby bowiem zapytać człowie‑
ka: „Czy wiesz, co chcesz powiedzieć?” często udzieliłby odpowiedzi 
twierdzącej”  14. 
 Mówimy o  wyobraźni tak, jakby ona miała oczy, jest to jednak 
tylko metafora ze świata ludzi widzących. Niewidomi nie widzą, 
a mimo tego korzystają ze swojej wyobraźni, o której być może też 
by powiedzieli, że ona widzi. 
 Posługiwanie się wyobraźnią oznacza taki sposób myślenia, 
w którym istotne jest działanie zgodnie z formułą: „co by było, gdy‑
by”. Istotne jest to, aby w swojej wyobraźni oglądać rzeczy od innej 
strony, pod innym kątem. Jest ona sprzęgnięta z inteligencją rozu‑
mianą prototypowo jako zdolność dostosowywania się do zmienia‑
jących się warunków. 
 Poniżej zestawiono wyrażeniami i zwroty metaforyczne, którymi 
posługujemy się, mówiąc o wyobraźni – i opatrzono je nagłówkami.
 w y o b r a ź n i a  u l e g a  c i e p ł u  i   o g n i o w i 
   wyobraźnia jest gorąca, ognista, płomienna, rozogniona, rozpalo‑

na, zapalna, zapalić, rozpalić, rozpłomienić, czyjąś wyobraźnię 
  w y o b r a ź n i a  j e s t  j a k  z w i e r z ę  (k o ń), k t ó r e  t r z e b a 

p i l n o w a ć
  cugle, lejce, wodze wyobraźni 
  ściągać cugle, lejce, wodze wyobraźni
   puszczać cugle wyobraźni ‘pozwalać sobie na fantazjowanie, po‑

grążać się w marzeniach’
 w y o b r a ź n i a  r u s z a  s i ę
  ruch wyobraźni  15

14  L. Wittgenstein, Kartki, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 9.
15  Niemiecki tytuł dzienników L.  Wittgensteina Denkbewegungen przetłumaczony 

został jako Ruch myśli, por. Wittgenstein L., Denkbewegungen. Tagebücher 1930‑
‑1932, 1936 ‑1937, Herausgegeben von Ilse Somavilla, Haymon ‑Verlag, Innsbruck 
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 w y o b r a ź n i a  l a t a 
  skrzydła wyobraźni, 
  rozwinąć skrzydła wyobraźni
 n o s i  k o g o ś
  dać się unieść wyobraźni
 p o t r z e b u j e  z a p ł o d n i e n i a
  płodna wyobraźnia
  zapładniać wyobraźnię
 w y o b r a ź n i a  r o z c z a r o w u j e
  kogoś zawiodła wyobraźnia
 w y o b r a ź n i a  t w o r z y  c o ś
  wyobraźnia wizjonerska, twórcza 
 m o ż n a  w p ł y w a ć  n a  c u d z ą  w y o b r a ź n i ę
  zaludnić czyjąś wyobraźnię
  zawładnąć wyobraźnią
 w y o b r a ź n i a  j e s t  j a k  i s t o t a  ż y j ą c a
  żywa wyobraźnia
 w y o b r a ź n i a  j e s t  j a k  r o ś l i n a
  bujna wyobraźnia 
 r o z u m i e  j ę z y k
  coś przemówiło do czyjejś wyobraźni
 w y o b r a ź n i a  m ó w i
  wyobraźnia podszeptuje komuś coś
 j e s t  j a k  ś w i a t ł o
  błyskotliwa wyobraźnia
 w y o b r a ź n i a  c h o r u j e
  chora, chorobliwa wyobraźnia 
 j a k  r o ś l i n a
  bujna
 j a k  w o d a
  kipiąca
 w y o b r a ź n i a  j e s t  j a k  p u d e ł k o
  czerpać, snuć, wysnuć z wyobraźni.

 Na koniec pytanie dotyczące tego, czy wyobraźnię można kształ‑
tować czy nie? Skoro o kształcie naszych życiowych sukcesów decy‑
dują w równym stopniu geny, co środowisko, to odpowiedź jest oczy‑
wista. Dbając o  jej rozwój należy najpierw określić u  wychowanka 

1997; Ruch myśli. Dzienniki 1930 ‑1932, 1936 ‑1937, translated by R. Reszke, Spa‑
cja, Warszawa 2002.
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przeważający typ posiadanej przez niego wyobraźni, a może to być 
wyobraźnia plastyczna, muzyczna, literacka, poetycka, przestrzen‑
na, konstrukcyjna. Etykietowanie negatywne, które występuje czę‑
sto również w szkole, a sprowadzające się w tym wypadku do hasła: 
Ty nie masz wyobraźni! jest czymś, co może skutecznie i na zawsze 
zablokować aspiracje twórcze ucznia. Ładny rysunek nie zawsze jest 
dowodem na to, że uczeń posiada wyobraźnię i odwrotnie, brzydki 
nie świadczy o braku wyobraźni dziecka. Każdy człowiek posiada wy‑
obraźnię i należy ją kształtować. Świadczą o tym choćby popularne 
zwroty, w których ukryte jest doświadczenie użytkowników języka: 
działać, podziałać, wpływać na wyobraźnię 
coś utrwala się w wyobraźni.
 Jan Kasprowicz pisze w utworze Chwile (119) „Muzyka, śpiewy, 
rozhowory, tańce, oto czym winna żyć twoja wyobraźnia”.
 Interesujące badania sondażowe dotyczące kształtowania wyob‑
raźni dziecka przeprowadziła pod moim kierunkiem w kilku szko‑
łach małopolskich p. Agnieszka Knapik i wynikiem jej ustaleń jest 
obroniona w 2014 roku praca zatytułowana: Wyobraźnia dziecka i jej 
kształtowanie w świetle badań własnych. Z badań ankietowych prze‑
prowadzonych przez p.  A.  Knapik wśród rodziców dzieci klas I‑III 
oraz wywiadów z ich nauczycielami wynika, że wpływ na to, czy ak‑
tywność twórcza dziecka będzie rozwijana czy osłabiana mają przede 
wszystkim warunki sytuacji edukacyjnych oraz postawy dorosłych, 
z którymi dziecko się styka, ich sposób postępowania i myślenia oraz 
sposoby komunikowania się z uczniem, zachęcające bądź zniechęca‑
jące go do bycia aktywnym i kreatywnym  16.
 Do dziecka stale powinien być kierowany przekaz, że jest dobre, 
że umie, że potrafi, że mu się powiedzie i że powinno wyobrażać so‑
bie przyszłość jak najwspanialej  17. Taki sposób myślenia i działania 
znajdujemy w wypowiedzi amerykańskiej nauczycielki skierowanej 
do ucznia mającego trudności w nauce: 

Josiah, jesteś ważny i  jesteś wyjątkowy. Teraz pewnie nie zdajesz sobie 
z tego sprawy, ale masz wyjątkowy dar, który możesz ofiarować światu. Nie 
obchodzi mnie, co mówią inni. Wiem, że potrafisz zrobić wszystko, czego 

16  A. Knapik, Wyobraźnia dziecka i jej kształtowanie w świetle badań własnych, Kraków, 
praca magisterska, maszynopis, Akademia Ignatianum 2014, s. 86.

17  Cenne wskazówki dotyczące kształtowania własnego losu przez pozytywny sto‑
sunek do wyzwań zawiera znana praca: J. Murphy, Potęga podświadomości, Świat 
Książki, Warszawa 2013. 
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tylko zapragniesz, i być tym, kim chcesz być, jeśli tylko podejmiesz taką de‑
cyzję. Nie pozwól, aby ktokolwiek wmawiał ci, że jest inaczej  18.

 Trzeba też pamiętać o tym, że zachodni system szkolnictwa dba 
o  rozwój kreatywności dzieci i  młodzieży. Maja Gawrońska pisze, 
że w  Ameryce kreatywności uczy się od kołyski, a  niemal do każ‑
dej zabawki jest dołączony opis, w jaki sposób klocki lub pluszowy 
miś pobudzają neurony. Tworzone są żłobki i  przedszkola, w  któ‑
rych opiekunowie i opiekunki z doktoratami zabiegają o stymulowa‑
nie twórczego myślenia. Kreatywność stała się nawet pełnoprawnym 
kierunkiem studiów  19. W Polsce nie mamy jeszcze takich możliwo‑
ści, ale zarówno rodzice, jak i nauczyciele mają coraz większą świa‑
domość tego, że należy rozwijać wyobraźnię i  kreatywność dzieci. 
Publikowanych jest wiele książek, które dotyczą kształtowania wy‑
obraźni dziecka przez np. czytanie szczególnego rodzaju baśniowych 
opowieści zaproponowanych w  opracowaniu Güntera Harnisha na 
temat podróży w wyobraźni  20. 

Podsumowanie

Istotą analizowanego pojęcia WYOBRAŹNIA jest sem znaczeniowy, 
który można ująć w obrębie formuł:

[posiadanie zdolności do zobaczenia wydarzeń przeszłych i  prze‑
kształcania ich w swoim umyśle zgodnie z własną wolą].
[posiadanie zdolności do odtworzenia wydarzeń przyszłych i prze‑
kształcania ich w swoim umyśle zgodnie z własną wolą].
 Wyobraźnię można kształtować samemu, ale inni też mogą na nią 
wpływać w sposób negatywny bądź pozytywny.

18  Balsam dla duszy nauczyciela, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, s. 373.
19  Por. Od przedszkola do Google, w:  Na pamięć, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 

20.09.2014, s. 04 ‑05. 
20  G. Harnish, Podróże w wyobraźni. Jak pomagać dzieciom w uzyskaniu wewnętrznego 

pokoju, tłumaczenie E. Sujak, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2001.
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Aneks

Wiersz W. Szymborskiej dotyczy korzystania z zasobów wyobraźni 
poetyckiej.

Radość pisania 

Dokąd biegnie ta napisana sarna przez napisany las?
Czy z napisanej wody pić,
która jej pyszczek odbije jak kalka?
Dlaczego łeb podnosi, czy coś słyszy?
Na pożyczonych z prawdy czterech nóżkach wsparta
spod moich palców uchem strzyże.
Cisza – ten wyraz też szeleści po papierze i rozgarnia
spowodowane słowem „las” gałęzie.

Nad białą kartką czają się do skoku
litery, które mogą ułożyć się źle,
zdania osaczające,
przed którymi nie będzie ratunku.

Jest w kropli atramentu spory zapas
myśliwych z przymrużonym okiem,
gotowych zbiec po stromym piórze w dół,
otoczyć sarnę, złożyć się do strzału.

Zapominają, że tu nie jest życie.
Inne, czarno na białym, panują tu prawa.
Okamgnienie trwać będzie tak długo, jak zechce,
pozwoli się podzielić na małe wieczności
pełne wstrzymanych w locie kul.
Na zawsze, jeśli każę, nic się tu nie stanie.
Bez mojej woli nawet liść nie spadnie
ani źdźbło się nie ugnie pod kropką kopytka.

Jest więc taki świat,
nad którym los sprawuję niezależny?
Czas, który wiąże łańcuchami znaków?
Istnienie na mój rozkaz nieustanne?

Radość pisania.
Możność utrwalania.
Zemsta ręki śmiertelnej.
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Tekst R.M. Rilkego jest świadectwem wyobraźni bez granic:

[Do współuczucia z każdej rzeczy woła]

Do współuczucia z każdej rzeczy woła
Z każdego ruchu daje znak: Wspominaj!
Dniem, co był dla nas obojętny wczoraj,
Znów nas obdarza nieznana godzina.

Kto liczy plony nasze? Kto nas dzieli
Od lat skazanych na wieczne rozstaje?
Od wieków, czegośmy się dowiedzieli
Nad to, że jedno w drugim się poznaje?

Że obojętne sobą ogrzewamy?
O domie, skłonie łąki, o wieczorze,
Nagle to widzisz przelśnione przez zorze,
Obejmujący i obejmowany.

Wszystkie istoty przenika tajemnie
Wewnętrzny świat. Ptaki cichymi Pióry
Lecą na wskroś przez nas. O, który
Chcę róść, spoglądam, i drzewo jest we mnie.

Ja trudzę się, i we mnie stoi dom.
Ja strzegę się, i we mnie moc strzegąca.
Kochanek, na mnie opiera się drżąca
Piękność stworzenia, każąc płynąć łzom.

 Tekst Życzenia. Otwieranie starego kufra na strychu (z:) Günter 
Harnish, Podróże w wyobraźni. Jak pomagać dzieciom w uzyskaniu we‑
wnętrznego pokoju, s. 78 ‑81.

Nasze sny przemawiają prastarymi symbolami, podobnie jak stare baśnie 
ludowe. Kufer na strychu w języku symbolicznym oznacza przeważnie ja‑
kieś miejsce, gdzie przechowujemy stare, zapomniane myśli. Dom, w któ‑
rym mieszkamy, jest odbiciem naszej osobowości. Strych tego domu to 
miejsce, w  którym składamy i  przechowujemy stłumione wspomnienia. 
Wydobycie ich na światło naszej świadomości, przyjrzenie się na nowo 
ukrytym lękom i pragnieniom może być przeżywane jako niespodziewane 
odkrycie i często zadziwiająco pomaga w rozwoju osobowości. Prawie za‑
wsze przedmioty znalezione w starym kufrze mają dla nas jakieś istotne 
znaczenie. Mają coś ważnego do powiedzenia o nas samych. Czasem stano‑
wią zaszyfrowaną zagadkę i znaczą coś innego, do czego kluczem mógłby 
być jakiś sennik.
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Odpręż się, proszę,
tak jak to już potrafisz (s. 33 opracowania)

Jesteś teraz
zupełnie spokojny,
jest ci ciepło,
jesteś bardzo ciężki
i głęboko odprężony.

Wejdź teraz w wyobraźni
po schodach
aż po strych domu, w którym mieszkasz.

Rozejrzyj się
po całym pomieszczeniu.

Pewnie znajdziesz tu
różne stare rzeczy
porozstawiane wszędzie,
przedmioty nikomu niepotrzebne
i dawno zapomniane.

Obejrzyj je.

Gdy spojrzysz uważniej,
być może zobaczysz
ukryty w półmroku
stary kufer.

Podejdź do niego bliżej,
przyjrzyj mu się uważnie.

Pewnie jest pokryty kurzem,
opleciony pajęczynami,
bo stoi tu już bardzo długo
zupełnie zapomniany.

Jeśli masz ochotę
spróbuj teraz
otworzyć kufer.
Może być tak,
że wieko otwiera się z trudem.

Dasz sobie z tym radę,
tylko spróbuj.
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Gdy już otworzyłeś kufer,
zajrzyj do jego wnętrza,
zobacz, co on kryje.

Wyjmij z niego to,
co w nim znalazłeś.
Może będzie to niespodzianka…

Masz teraz dosyć czasu,
żeby wszystko powyjmować,
i dokładnie to obejrzeć.

A gdy już wszystko dobrze obejrzysz,
wtedy daj mi, proszę,
mały znak ręką.
*
*
*
A teraz zejdź, proszę,
ze strychu na dół.

Jeśli masz ochotę,
możesz
jakiś jeden lub drugi przedmiot,
który znalazłeś w kufrze,
zabrać ze sobą.

Powoli odczuwasz,
jak twoje ciało
staje się znowu lekkie.

 A gdy teraz
policzę do trzech,
powrócisz ze swego odprężenia
i poczujesz się rześko i swobodnie.

Teraz liczę do trzech:

Raz
dwa
trzy.

Wracaj, proszę!





Krystyna Zabawa

Artyst(k)a – Nauczyciel(ka). Szkic do portretu

Mistrzowie są potrzebni, bez nich bowiem nasze ży‑
cie byłoby pozbawione ducha. Są potrzebni, by nas ob‑
darowywać wiedzą, nakazem poszukiwania, pragnie‑
niem wewnętrznej niezależności.
 Każde spotkanie z mistrzem rodzi chęć dania świa‑
dectwa temu zdarzeniu, wywołuje odruch wdzięczno‑
ści za otrzymany dar  1.

Nauczycielka, nauczyciel – to postaci niezwykle ważne w życiu każ‑
dego człowieka. Pierwszymi nauczycielami są (albo powinni być) 
niewątpliwie rodzice. Ich autorytet bywa jednak poddawany próbie 
już w czasie, gdy dziecko idzie to przedszkola i to „nasza Pani” wy‑
daje się skarbnicą wiedzy i ostateczną instancją. Dziecko – urodzony 
artysta – już wtedy dostrzega i szczególnie ceni artystyczne talenty 
wychowawczyni: umiejętność śpiewu, gry na instrumentach, zręcz‑
ność rąk, wyczarowujących przedszkolne dekoracje i pomagających 
w pierwszych pracach plastycznych najmłodszych. Wrażliwość arty‑
styczna nauczycielki/nauczyciela w tym okresie pozwala dzieciom na 
obcowanie ze sztuką pięknego słowa, teatru, tańca… Po przejściu do 
szkoły (zwłaszcza do klasy IV) dziecko zauważa, że tak ważna do tej 
pory muzyka, plastyka, wiersz, taniec schodzą na plan dalszy, sta‑
ją się przedmiotami „mniej ważnymi”, nauczyciele nie odwołują się 
do nich (albo robią to niezwykle rzadko), kiedy chcą czegoś nauczyć. 
Tymczasem teoretycy podkreślają, jak istotny jest pierwiastek twór‑
czy w nauczaniu, jak ważne i efektywne jest wychowanie przez sztu‑
kę. Artysta w  przedszkolu i  szkole z  pewnością wnosi w  edukację 
dziecka wartości, bez których trudno żyć. W tym szkicu chcę przed‑
stawić, na podstawie wybranej literatury i tekstów kultury, obraz ar‑
tysty i nauczyciela, a właściwie w dużej mierze artystki i nauczyciel‑
ki (stąd ta podwójność rodzajowa w tytule). Jak wiadomo, w Polsce 

1  M.  Stala, Mistrzowie są potrzebni. Marii Podrazie ‑Kwiatkowskiej na jubileusz, 
w:  W  kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazie ‑Kwiatkowskiej, red. 
M. Stala, F. Ziejka, Kraków 2001, s. 5.
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od wieków zawód nauczycielski pełnią przede wszystkim kobiety  2. 
To one były i są „siłaczkami”, czasem na rzecz nauczania porzuca‑
jąc własne ambicje artystyczne lub inaczej – właśnie w nauczaniu je 
realizując. 
 Zamierzony portret, z konieczności „niedokończony”, zacznę od 
osobistej refleksji i wspomnienia: od czasów przedszkolnych chcia‑
łam zostać nauczycielką. To pragnienie umacniało się we mnie przez 
cały okres nauki szkolnej pod wpływem wspaniałych, mądrych 
i wrażliwych nauczycieli oraz lektury. Zapamiętałam przede wszyst‑
kim postaci nauczycielek z ukochanych książek mojego dzieciństwa – 
cyklu o Ani z Zielonego Wzgórza. Wzruszała mnie miłość, okazywa‑
na przez uczniów tym, którzy poświęcali im także swoje serce, swój 
czas, przekazywali wiedzę i życiową mądrość. „Czyż to nie szlachet‑
ne dążenie zostać nauczycielką taką jak panna Stacy? (…) Mnie się 
wydaje, że to musi być niezmiernie piękny zawód”  3. – tak zwierza 
się Maryli mała Ania, zafascynowana postacią swojej wychowawczy‑
ni. Po ponad dwudziestu latach pracy jako nauczycielka z pełną od‑
powiedzialnością mogę potwierdzić: tak, to „niezmiernie piękny za‑
wód”, a traktowany poważnie – jest sztuką.

Artysta 

„Artysta” to według słownika języka polskiego „osoba uprawiająca 
jakąś dziedzinę sztuki”, ale także „osoba odznaczająca się mistrzo‑
stwem w jakiejś dziedzinie”  4. Ta podwójność znaczenia sprawia, że 
w każdym zawodzie można (i trzeba) dążyć do zostania artystą, mi‑
strzem. Warto przy tym pamiętać, że słowo „mistrz” bywało syno‑
nimem nauczyciela, przewodnika  5. Artysta w sensie ścisłym zajmu‑

2  Według statystyk z 2002 r. kobiety stanowiły 78,2 % w zawodzie nauczycielskim. 
W wychowaniu przedszkolnym było to już 99,5% (!), w klasach I‑III – 98,7%. Zob. 
J. Zarębska, Nauczyciel polski – portret statystyczny, w: Encyklopedia pedagogiczna 
XXI wieku, red. T. Pilch, t. III, Warszawa 2004, s. 569.

3  L.M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza, przeł. R. Bernsteinowa, il. B. Ziele‑
niec, Warszawa 1990, s. 239.

4  Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/artysta;2441407.html, [do‑
stęp: 28.09.2015]. Podobnie sformułowane są definicje w monumentalnym dziele 
Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 2, s. 283: „arty‑
sta – twórca lub odtwórca dzieła sztuki; człowiek odznaczający się mistrzostwem 
w jakiejś dziedzinie; mistrz, znakomitość”.

5  Zob. W.  Kopaliński, Mistrz, w: Słownik mitów i  tradycji kultury, Warszawa 1987, 
s. 698.

http://sjp.pwn.pl/sjp/artysta;2441407.html
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je się jakąś dziedziną twórczości. Ale i tu okazuje się, że twórczość 
można pojmować szeroko. Jak mówi Irena Popiołek: „…w życiu po‑
winno być dużo aspektów twórczości, tej najlepiej pojętej, to znaczy 
żadna praca nie powinna być wykonywana mechanicznie i  według 
schematów, z  wyłączeniem myślenia. Myślenie jest naprawdę nie‑
słychanie ważne!”  6. A zatem artysta to człowiek myślący, ten, który 
zastanawia się nad tym, co robi, co tworzy. Jest to osoba, która po‑
trafi uniknąć w swoim działaniu rutyny, jest elastyczna. Dziś karierę 
w języku, a także w pedagogice robi słowo „kreatywność”, rozumiane 
jako synonim twórczości. Powstają pozycje książkowe o takich zna‑
czących tytułach jak np. Kreatywność – kluczem do sukcesu w eduka‑
cji  7. Potrzebne wydaje się zatem wciąż na nowo podejmowanie re‑
fleksji nad tym co oznacza twórczość, kim jest/powinien być artysta.
 Taka refleksja nie jest obca samym artystom, którzy od wieków 
próbują w każdej ze sztuk (literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce, 
teatrze, filmie) przedstawić swoją wizję własnego miejsca w świecie, 
swój autoportret. Wybrałam dwa obrazy, uwidaczniające jak różne 
może być podejście do tematu, jak różne wnioski na temat kondycji 
artysty można z nich wyciągać. Pierwszy to Autoportret przy sztaludze 
Sofonisby Anguissoli z 1556 roku ze zbiorów Zamku w Łańcucie  8. 
Na obrazie wyróżniają się, „wychylają” z ciemnego tła trzy elemen‑
ty: twarz malarki, jej ręce trzymające pędzle i jej dzieło. Jakkolwiek 
wzrok widza przyciągają od razu utkwione w nim oczy kobiety, zaraz 
później kieruje się on na tworzony właśnie obraz Madonny z Dzie‑
ciątkiem i trudno już się od niego oderwać. Ten autoportret to tajem‑
nica spojrzeń: Maryja i Jezus mają oczy głęboko utkwione w sobie, 
z wyrazem miłości, czułości, oddania. Skontrastowane z nimi wyda‑
je się spojrzenie malarki, przez nikogo nieodwzajemniane, pełne za‑
dumy, może smutku (?), samotne. Dłonie Matki Boskiej, tak podob‑
ne do rąk artystki, dotykają twarzy Syna, są Jego „pełne”. Sofonisba 
trzyma narzędzia swojej pracy. Można to odczytywać jako dumę 
z faktu, że oto potrafi tworzyć piękno, przybliżać widzowi sacrum, 

6  „Twórcą może być każdy” – wywiad z prof. dr hab. Ireną Popiołek – rozmawia Krystyna 
Zabawa, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2012, nr 26, s. 45.

7  Kreatywność – kluczem do sukcesu w edukacji, red. W. Dobrołowicz, Warszawa 2006. 
Zob. także: Kreatywność w edukacji elementarnej, red. W. Szuflik, E. Piwowarska, 
Częstochowa 2005. Ważną pozycją poświęconą twórczości w szkole jest tom XIV 
serii Edukacja nauczycielska polonisty: Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycz‑
nej, red. A. Janus ‑Sitarz, Kraków 2012.

8  Zob. np. http://kulturarum.blogspot.com/2014/05/ars ‑auro ‑prior ‑sofonisba‑
‑anguissola.html, [dostęp: 26.09.2015’.

http://kulturarum.blogspot.com/2014/05/ars-auro-prior-sofonisba-anguissola.html
http://kulturarum.blogspot.com/2014/05/ars-auro-prior-sofonisba-anguissola.html
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odmalowywać najintymniejsze ludzkie relacje. Całość może jednak 
także być wyrazem tęsknoty za taką relacją, za macierzyństwem, cie‑
płem i świętością wielkiego uczucia. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
na opisywanym obrazie równie ważna jest osoba artystki jak to, co 
ona tworzy. Zupełnie inaczej potraktował temat trzy wieki później 
Henryk Rodakowski. Jego Autoportret przy sztaludze z  1858 roku  9 
ma całkiem inną kompozycję. W centrum obrazu znajduje się peł‑
na sylwetka malarza, znajdującego się w pracowni. On także trzyma 
w jednej ręce pędzel. Sztaluga jednak odwrócona jest tyłem do wi‑
dza, a zatem obraz powstający na niej jest niewidoczny. To jeszcze je‑
den rekwizyt, obok ustawionych na szafce flakonów, figurek, jakiejś 
niewielkiej kopii antycznej (zapewne) rzeźby. Nie ma wątpliwości, że 
najważniejszy jest tu – ujęty w nieco nonszalanckiej, pewnej siebie 
pozie – artysta malarz. Jego wzrok nie szuka widza: mężczyzna zdaje 
się silny, samowystarczalny, niezależny.
 Czy różnice w tych autoportretach wynikają z różnicy płci, epoki, 
osobowości? Zapewne tak. Dla mnie jednak są także wyrazem róż‑
nie artykułowanej prawdy: osobowość artysty bywa często określa‑
na przez napięcie między nakierowaniem na siebie i innych, skupie‑
niem na dziele i na samym sobie. Często nie ma w tym sprzeczności. 
Obie postawy uzupełniają się. Artysta musi patrzeć w siebie i siebie 
poznawać. Kiedy staje się mistrzem, nauczycielem powinien umieć 
skupić się także na uczniu. Doświadczenie samopoznania i samood‑
czucia artysty, ważne jest w  pracy nauczyciela i  odwrotnie  – rela‑
cje z innymi, w które wchodzi nauczyciel, mogą pogłębiać jego twór‑
czość artystyczną. Właśnie te dwa bieguny zdają się określać status 
artysty (podobnie jak nauczyciela): ja – on/ona/oni (widz, odbiorca, 
uczeń, społeczeństwo). Na tej relacji najczęściej skupiają się twór‑
cy i teoretycy, chcący przekazać swoje rozumienie fenomenu sztuki, 
tworzenia, bycia artystą. Jeden z  największych kompozytorów XX 
wieku, Witold Lutosławski, twierdził: „Wyobrażam sobie, że to właś‑
nie jest celem sztuki: wspólność przeżyć, w których twórca i odbiorca 
są w gruncie rzeczy dwiema częściami tego samego instrumentu”  10.
 Bardzo sprecyzowane i  wyostrzone sądy na ten temat wyrażał 
także wybitny twórca kina – Andriej Tarkowski: 

9  Obraz znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Zob. np. http://katalog.
muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK‑II‑509‑Autoportret ‑przy ‑sztaludze, [dostęp: 
26.09.2015].

10  W. Lutosławski, cyt. za D. Gwizdalanka, K. Meyer, Droga do mistrzostwa, Kraków 
2005, s. 60.

http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-II-509-Autoportret-przy-sztaludze
http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-II-509-Autoportret-przy-sztaludze
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Być artystą – to przede wszystkim nauczyć się służyć… Artysta to przede 
wszystkim ktoś, kto nie jest panem siebie i nie powinien nim być. W isto‑
cie nie wyraża on swych odczuć osobistych, nawet jeśli ma wrażenie, że 
to robi. Reprezentuje język tych, którzy sami nie potrafią wyrażać się 
elokwentnie  11.

Służba to słowo ‑klucz w  wielu wypowiedziach o  sensie zawodów 
artystycznych. Podobnym słowem jest „powołanie” czy „posłanni‑
ctwo”. Znów narzucają się skojarzenia z zawodem nauczyciela. Roz‑
ważania na ten temat podsumowywał Jan Paweł II w liście do arty‑
stów z 1999 roku:

Odrębne p o w o ł a n i e  każdego artysty określa pole jego s ł u ż b y, a za‑
razem wskazuje zadania, które go czekają, ciężką pracę, do której musi być 
przygotowany, i wreszcie odpowiedzialność, którą winien podjąć  12.

Zadania, praca, odpowiedzialność – to nie są pierwsze, powszechne 
skojarzenia z artystą czy sztuką. Te słowa, ukazujące perspektywy 
jego działalności, stawiają go na równi z każdym człowiekiem, rze‑
telnie podchodzącym do swoich obowiązków, poważnie traktujących 
życie własne i innych. Gdzie tu miejsce na romantyczne natchnienie, 
modernistyczne marzenie o „sztuce dla sztuki”, przekonanie o wyż‑
szości jednostki twórczej, szczególnej, wybranej, wyrastającej ponad 
tłum. Jeśli artystę postrzega się i on sam siebie widzi jako hojniej 
od innych obdarowanego, tym bardziej obowiązuje go biblijna zasa‑
da: „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” (Łk  12, 
48b). Związek człowieka sztuki ze społeczeństwem, w którym przy‑
szło mu żyć, jest wieloraki, ale zawsze istnieje. Według Tarkowskie‑
go „artysta przede wszystkim wyraża idee, jakie dojrzewają w spo‑
łeczeństwie, w którym żyje. Krótko mówiąc – okazuje się jak gdyby 
medium, wyrazicielem idei…”  13. Wracając do poprzednio cytowanej 
myśli wybitnego reżysera, trzeba dodać, że artysta wyraża często to, 
co jeszcze nieuświadomione albo też to, czego inni nie potrafią ująć 
w  „widzialną”, doświadczaną zmysłami formę  – słów, obrazów czy 
dźwięków.

11  A. Tarkowski, Kompleks Tołstoja. Myśli o życiu, sztuce i filmie, wybór, oprac., przed‑
mowa S.  Kuśnierczyk, Warszawa 1989; http://www.filozofia ‑moja.republika.pl/
tarkowski.pdf, [dostęp: 26.09.2015].

12  List Ojca świętego do artystów, Częstochowa 1999, s. 11. [Podkr. moje, KZ].
13  A. Tarkowski, Kompleks Tołstoja. Myśli o życiu, sztuce i filmie, dz. cyt.

http://www.filozofia-moja.republika.pl/tarkowski.pdf
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 Sens istnienia i pracy artysty zależy natomiast od tego, jaki sens 
nadaje się sztuce, temu co tworzą. Twórca Ofiarowania, podob‑
nie jak wielu innych wybitnych osób, nie ma w tej kwestii żadnych 
wątpliwości:

Sztuka potrzebna jest człowiekowi do tego, by mógł się duchowo doskona‑
lić, wznosić ponad samego siebie… (…)
 Człowiek nie może istnieć bez sztuki. Jest ona niejako „organicznie” 
związana z jego duchowym wnętrzem, jak zmysły z ciałem… Sztuka jest po 
to, aby poruszać, wstrząsnąć człowiekiem, „rozmiękczać” jego duszę, roz‑
budzać w  nim to wszystko, co dobre, co szlachetne. Tylko w  taki sposób 
człowiek może doskonalić się, rozwijać…  14.

 Tarkowski odwołuje się do konieczności dobra, Norwid pisze 
o pięknie, które „po to jest, by zachwycało/ do pracy”. Piękno, dziś 
często lekceważone, stanowiło przez wieki punkt odniesienia i wy‑
różnik sztuki. Jak pisał Jan Paweł II: „Artysta w szczególny sposób 
obcuje z pięknem. W bardzo realnym sensie można powiedzieć, że 
piękno jest jego powołaniem…”  15.
 Zachwyt i zdumienie to sedno człowieczeństwa:

Był samotny z tym swoim zdumieniem
Pośród istot, które się nie zdumiewały
– wystarczyło im istnieć i przemijać  16.

 Zadaniem artysty jest uświadamianie odbiorcom, że to co ich ota‑
cza warte jest uwagi, może wzbudzać zachwyt i zdumienie. Czyż nie 
podobne jest zadanie nauczyciela? Wytrącanie ze stanu obojętności, 
pobudzanie do poszukiwań, odnajdywanie radości i szczęścia w tym, 
co najprostsze i codzienne, a przecież wciąż nie do końca poznane, 
nie do końca zrozumiane, odczute.

Nauczyciel

Nauczyciel to, według definicji Czesława Banacha, „osoba uczą‑
ca innych przez przekazywanie wiadomości (treści), wprowadzają‑
ca w  świat wartości oraz kształtująca kompetencje i  umiejętności, 

14  A. Tarkowski, Kompleks Tołstoja. Myśli o życiu, sztuce i filmie, dz. cyt.
15  List Ojca świętego do artystów, dz. cyt., s. 11.
16  Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, Kraków 2003, s. 10.
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w tym uczenia się przez całe życie”  17. Istotne jest tu zwłaszcza pod‑
kreślenie, że bycie nauczycielem nie sprowadza się wyłącznie do wy‑
posażania uczniów w wiedzę czy nawet umiejętności. Osoba ucząca 
w przedszkolu czy szkole jest zawsze, świadomie lub nie, także wzo‑
rem postępowania, wyboru określonych wartości. Warunkuje czę‑
sto rozwój dziecka w sferze moralnej i światopoglądowej, wpływa na 
jego hierarchię wartości. Dlatego tak kluczowy jest stosunek nauczy‑
ciela do świata, do innych ludzi, wreszcie do samego siebie.
 Nasz obraz nauczyciela (częściej nauczycielki) ukształtowany 
jest przez nasze osobiste doświadczenia, ale także przez lektury 
(ileż w nich postaci nauczycielskich!  18), filmy, obrazy. Gabriela Ju‑
ranek wybrała dziesięć dzieł malarskich, dla których inspiracją była 
nauka i szkoła  19. Na siedmiu z nich widnieją nauczycielki! Tylko na 
jednym  – nauczyciel. Na dwu obrazach nauczycielki są artystkami 
i nauczają swojej dziedziny sztuki: Adélaïde Labille ‑Guiard w Auto‑
portrecie z dwiema uczennicami (1787) ukazała siebie, siedzącą przed 
sztalugami z  paletą i  pędzlem w  rękach, natomiast Jean ‑Baptiste 
Mauzaise namalował Księżniczkę Adelajdę Orleańską pobierająca lekcję 
gry na harfie u pani de Genlis (ok. 1789). Co ciekawe, pierwsza artyst‑
ka jest także autorką portretu hrabiny de Genlis – francuskiej pisar‑
ki, harfistki, nauczycielki. Jak pisze w swoim komentarzu blogerka: 

Pani Genlis była nie tylko jedną z najlepszych harfistek swoich czasów, ale 
przede wszystkim wielkim pedagogiem i pierwszą kobietą, która (…) dosta‑
ła na wychowanie syna z rodziny królewskiej – był to Ludwik Filip, później‑
szy król Francji  20.

Na obrazie Mauzaise’a siedzi z  harfą za swoją małą wychowanką, 
zdaje się pochłonięta muzyką. Swoje zadanie traktuje najwyraźniej 
bardziej jako towarzyszenie dziewczynce w  świecie sztuki niż pro‑
wadzenie jej za rękę. Daje dziecku dużo swobody we wspólnym mu‑
zykowaniu. Labille ‑Guiard eksponuje swoją osobę jako mistrzynię, 

17  Cz. Banach, Nauczyciel, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, dz. cyt., s. 548.
18  Wystarczy wspomnieć powieści takich pisarzy jak Kornel Makuszyński czy Ed‑

mund Niziurski, Hanna Ożogowska... Zob. też np. B. Hadaczek, Postać pedagoga 
w  literaturze polskiej, Warszawa ‑Poznań 1977; M.  Rusek, W  cieniu belfra idealne‑
go. Uwag kilka o literackich obrazach nauczycieli, w: Etyka nauczyciela, red. M. Bajan, 
S.J. Żurek, Lublin 2011, s. 117 ‑129; Cz. Galek, Szkoła i nauczyciel w II połowie XIX 
wieku (…) w polskiej literaturze pamiętnikarskiej i beletrystycznej, Zamość 2012.

19  Zob. http://lareinederetro.blogspot.com/2014/09/szkolne ‑inspiracje.html, [do‑
stęp: 2.10.2015].

20  Tamże.

http://lareinederetro.blogspot.com/2014/09/szkolne-inspiracje.html
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której dziełu z szacunkiem i podziwem przyglądają się dwie adeptki, 
stojące za nią, niejako w jej cieniu. Dumne spojrzenie malarki zda‑
je się mówić: podążajcie za mną, próbujcie naśladować jeśli zdołacie! 
Dwa różne podejścia do nauczania, które łączy jednak oddanie sztu‑
ce, pasja, wiara we własne umiejętności.
 Całkiem inne wizje nauczania przedstawione są na dwu obrazach, 
które dzieli ponad sto lat, miejsce nauki i płeć nauczycieli. Pierwszy 
z nich to Guwernantka Jean ‑Baptiste’a Chardina (1735 ‑36), drugi – 
Wiejska szkoła Johanna Petera Hasenclevera (1845). Intymną scenę 
prywatnego nauczania można skontrastować z nauką w klasie peł‑
nej dzieci. Skupiona na jednym uczniu kobieta patrzy na niego z czu‑
łością i uwagą, wskazuje literki. Widzowi udziela się szczególne na‑
pięcie i serdeczność więzi między dwoma przedstawionymi osobami. 
Ich fizyczna bliskość zdaje się przekładać na bliskość emocjonalną 
i  duchową. Tymczasem nauczyciel na obrazie Hasenclevera góruje 
nad stłoczonymi w izbie dziećmi (stoi na katedrze, za pulpitem), nie 
patrzy na nich, najprawdopodobniej krzyczy. Wskazuje na literki na 
tablicy, wymagając od dzieci skandowania. Nie wszyscy uczniowie są 
zainteresowani lekcją. Niepokój budzą występujące w dwu miejscach 
obrazu ośle łby: czy odnoszą się do głupoty wiejskiej dziatwy czy ra‑
czej piętnują tępotę nauczyciela, który nie próbuje wejść w żadne re‑
lacje z powierzoną mu gromadą. Wykonuje swój zawód mechanicz‑
nie, rutynowo, według schematu, a zatem pozbawia go niezbędnego 
pierwiastka twórczości. Ma niewielkie szanse na powodzenie.
 Jak pisał Jan Paweł II do nauczycieli: „Potrzeba szczegól‑
nej w r a ż l i w o ś c i  ze strony wszystkich, którzy pracują w  szko‑
le, aby stworzyć w  niej klimat p r z y j a z n e g o  i   o t w a r t e g o 
d i a l o g u”  21. Tylko w ten sposób można dotrzeć do wychowanków, 
zarazić ich własną ciekawością świata i pasją, skierować ku wyznawa‑
nym wartościom. 

Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne 
wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlate‑
go szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i   c e n i  t y c h 
l u d z i ,  k t ó r z y  i c h  n a u c z a j ą  i   w e d ł u g  n i c h  ż y j ą. Któż z nas 
nie miał w życiu i nie wspomina z wdzięcznością takiego człowieka: kapła‑
na, nauczyciela, profesora lub przyjaciela, który umiał odsłonić nam nowy 

21  List Jana Pawła II do nauczycieli, 1999, http://ziemianczykp.republika.pl/1999 
2000/list/list.html, [dostęp: 20.09.2015]. [Podkr. moje, KZ].

http://ziemianczykp.republika.pl/19992000/list/list.html
http://ziemianczykp.republika.pl/19992000/list/list.html
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świat wartości i wzbudzić dla niego trwały e n t u z j a z m, czy nawet nadać 
cały kierunek życiu?  22

 Wrażliwość, otwartość, entuzjazm – to cechy dobrego nauczycie‑
la, mistrza, artysty.

Artyst(k)a‑nauczyciel(ka) 
i nauczyciel(ka)‑artyst(k)a

W 2014 roku ukazał się w kinach film australijskiego reżysera Freda 
Schepisiego Words and Pictures (polski tytuł: Wypisz, wymaluj … mi‑
łość). Bohaterami są nauczyciele, wcześniej uznani artyści: on – pi‑
sarz, ona – malarka. Z różnych powodów przeżywają twórczy kryzys. 
Jack posuwa się do plagiatu, Dina walczy z własnym ciałem i postę‑
pującą chorobą, starając się jednak znaleźć sposób na dalsze two‑
rzenie pomimo ograniczeń. Oboje stają się mistrzami dla otaczają‑
cej ich młodzieży. Są wiarygodni, bo o sztuce słów i obrazów mówią 
z pasją, dzielą się własnym doświadczeniem, przeżyciem. Nie prze‑
kazują jedynie wiedzy, informacji, stojąc bezpiecznie „na zewnątrz”, 
ale nie obawiają się mówić „z wewnątrz”, skąd może widok nie jest 
tak obiektywny i naukowy, ale za to przepełniony emocjami, które 
się udzielają. Jak mówi o swoim bohaterze, grający go aktor, Clive 
Owen: 

Nauczycielem jest naprawdę świetnym. (…) Pełnym pasji, zapału i  wiary 
w sens swojej pracy. Głęboko wierzy w wartość języka i literatury (…). Po‑
trafi zarazić swoim entuzjazmem uczniów; lekcje, które prowadzi są pory‑
wające i odkrywcze  23.

 Dina nie jest tak ciepła i  otwarta jak jej adwersarz, ale jej ucz‑
niowie wierzą jej, ufają jej sądom, szukają akceptacji. Juliette Bino‑
che – aktorka, grająca Dinę, jest także malarką. To ona sama malo‑
wała obrazy, „grające” w filmie. Jej refleksje jako artystki bliskie są 
temu, co wypowiada na ekranie: 

22  Jan Paweł II, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i  uczniów, Włocławek, 
6.06.1991, http://mateusz.pl/jp99/pp/1991/pp19910606d.htm, [dostęp: 20.09. 
2015].

23  C.  Owen, Wypowiedź, w: Wypisz, wymaluj… miłość, książka i  film na DVD, Kino 
Świat, Warszawa 2014.

http://mateusz.pl/jp99/pp/1991/pp19910606d.htm
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Zawsze czułam, że słowa są tylko wierzchołkiem góry lodowej, że pod nimi 
jest coś głębszego, nieznanego, ukrytego wewnątrz nas. Tym czymś mogą 
być obrazy – nasze wizje i wszystkie uczucia, których nie potrafimy wyrazić 
za pomocą słów  24.

Kontynuując, przechodzi do stwierdzeń natury filozoficznej, wyraża 
to, co w pierwszej części eseju zostało napisane o sztuce, jej roli w ży‑
ciu k a ż d e g o  człowieka. Nauczyciel, który potrafi odnaleźć w tym, 
co robi, mówi i przekazuje uczniom, głębsze znaczenie, ma szansę 
stać się mistrzem, prowadzącym wychowanków ku najwyższym war‑
tościom. Jak przyznaje aktorka: 

Dina twierdzi, że słowa mogą stać się kłamstwem i pułapką (…). Malarstwo 
jest dla Diny czymś, co otwiera sferę, w  której jeszcze nie ma słów. Jest 
bardziej kreatywne, bo pozwala obcować z  czymś niewidzialnym, jeszcze 
nienazwanym. To coś, co poprzedza słowa. Podobnie jest z poezją – słowa 
złożone w  określonym porządku nabierają nowego znaczenia, przenoszą 
czytelnika na wyższy poziom, ponieważ nie chodzi w nich tylko o logiczny 
sens, ale także o emocje, jakie wywołują. Odnoszą się do pytania o to, czym 
jest człowieczeństwo i jak się go doświadcza. To fascynująca refleksja  25.

Ważne, aby nauczyciel, pracujący w dużej mierze słowem, miał świa‑
domość ich niewystarczalności. A  taką świadomość daje sztuka, 
zwłaszcza jej tworzenie, zmaganie się z tworzywem (także słowem), 
aby dzieło znalazło się jak najbliżej emocji, przeczuwanej prawdy. 
Mickiewiczowskie przekonanie, że „język kłamie głosowi, a głos my‑
ślom kłamie”, wyrażone przez Konrada w  Wielkiej Improwizacji, 
wspólne jest wielu twórcom sprzed wieków i współczesnym. Warto, 
aby to przekonanie, rodzące pewną podejrzliwość wobec wypowia‑
danych słów, towarzyszyło także nauczycielom.
 Co daje połączenie tych dwu zawodów, powołań: artystycznego 
z nauczycielskim? W przywołanym filmie widać wyraźnie, że praw‑
dziwe, skuteczne nauczanie to działanie twórcze, konieczny jest tu 
artyzm. Równocześnie sztuka to także w pewnym sensie nauczanie, 
przekazywanie innym swojego widzenia świata, ale również podsta‑
wowych wartości – Prawdy, Dobra i Piękna. Jak pisze Irena Popiołek:

Dostrzeżenie w procesie twórczym, ale i w całych dziejach sztuki wielkiej 
triady: Dobra, Prawdy i Piękna było dawniej, a w tej chwili jest szczególnie 
wielką szansą w dziele kształtowania życia wewnętrznego człowieka od jego 

24  J. Binoche, tamże.
25  Tamże.
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lat najmłodszych aż po wiek dojrzały. Wychowanie ludzi uważnych, skupio‑
nych, wrażliwych, żywo reagujących na przejawy zła (…) – to nie utopia, 
lecz realna możliwość. To nie tylko możliwość, ale wprost konieczność  26.

 Potrzebą chwili wydaje się uświadomienie artystom, że warto 
wchodzić do szkół (nie tylko artystycznych). Powszechnie w środo‑
wisku słyszy się narzekania na spychanie przedmiotów artystycz‑
nych na margines uczniowskiego życia. Jeśli nie skutkują inicjaty‑
wy podejmowane na większą skalę, należy być może przyjąć politykę 
małych kroczków, uwierzyć, że „kropla drąży skałę”. Jeśli w  szko‑
łach pojawią się mądrzy, prawdziwi artyści, który swoim entuzja‑
zmem pociągną za sobą dzieci i młodzież (jak to pokazuje film Words 
and Pictures), w końcu i do władz dotrze, jak istotną rolę w szero‑
ko pojętej edukacji (nauczaniu i wychowaniu) pełni sztuka. Artysta‑
‑nauczyciel wniesie w szkolne mury swoją autentyczność, świat swo‑
jej twórczości, wrażliwość. Przyczyni się też, być może, do tego, że 
koleżanki i koledzy zechcą dążyć do ideału nauczyciela ‑artysty, mi‑
strza, traktującego swoje działania nie jak wypełnianie poleceń, re‑
alizację zaleceń ministerialnych, kuratoryjnych i sylabusów, ale jak 
niezwykły proces tworzenia, na każdym kroku zaskakujący, przed 
samym twórcą odkrywający to, czego do tej pory nie wiedział.
 Funkcje, przypisywane nauczycielom, zmieniają się w każdej epo‑
ce. Na jedne kładzie się większy nacisk, na inne mniejszy. Współ‑
cześnie Cz. Banach wyróżnia 

trzy potrzeby i tendencje:
– indywidualizację i personalizację;
– przechodzenie od postawy pewności naukowej do poszukiwania bądź 
tworzenia wiedzy;
– zastępowanie postawy dominacji postawą empatii, dialogu, negocjacji, ot‑
wierania się na (…) potrzeby ludzi  27.

Nietrudno zauważyć, że takie traktowanie roli nauczyciela bliskie 
jest postawie twórcy. Znak równości między sztuką a wychowaniem/
nauczaniem stawia Jan Paweł II w cytowanym już w tym eseju liście 
do artystów, pisząc: 

26  I.  Popiołek, Wychowanie estetyczne i  wychowanie przez sztukę, w: Z  historii, teorii 
i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, red. 
K. Zabawa, Kraków 2014, s. 21.

27  Cz. Banach, Nauczyciel, dz. cyt., s. 549.
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Społeczeństwo potrzebuje bowiem artystów, podobnie jak potrzebuje na‑
ukowców i techników (…), świadków wiary, nauczycieli, ojców i matek, któ‑
rzy zabezpieczają wzrastanie człowieka i  rozwój społeczeństwa poprzez 
ową w z n i o s ł ą  f o r m ę  s z t u k i, jaką jest „sztuka wychowania”  28.

 Zakończę zatem swoje rozważania postulatem: w KAŻDEJ szkole 
powinno znaleźć się miejsce dla artystów, którzy pełniąc funkcje na‑
uczycielskie, równocześnie wnoszą ducha swojej twórczości, orygi‑
nalność, niepowtarzalność, barwność. Pokazują, że warto się spierać 
o kwestie tak, wydawałoby się niektórym, abstrakcyjne i „nieżycio‑
we”, jak prawda i piękno. Bo właśnie one są dla ludzkiego życia nie‑
zbędnie potrzebne, a dążenie do tych wartości nadaje sens istnieniu.

28  Jan Paweł II, List do artystów, dz. cyt., s. 11.



Anna Królikowska

W trosce o edukację artystyczną w programach 
kształcenia nauczycieli

Punktem wyjścia dla tej jubileuszowej refleksji będą dwie definicje, 
które w  moim przekonaniu stanowią kanwę działalności pedago‑
gicznej i artystycznej Jubilatki: 

„Edukacja” (łac. education ‘wykształcenie, wychowanie’) obejmuje wszelkie 
wpływy osobotwórcze, prowadzące do ukształtowania się jednostki świa‑
domej swoich możliwości rozwojowych, o ugruntowanej tożsamości, zdol‑
nej do aktywnej samorealizacji, podejmowania zadań ponadosobistych 
i dalekich oraz do twórczego współdziałania w różnych wspólnotach: naro‑
dowej, kulturowej, globalnej (Zbigniew Kwieciński).

Edukacja kulturalna jest (…) działaniem w  kierunku wielostronnego roz‑
woju człowieka i wspieraniem go w osiąganiu wysokiej jakości życia. Tak 
pojęta edukacja kulturalna stanowi współczesną wersję koncepcji pedago‑
gicznej znanej jako wychowanie estetyczne czy wychowanie przez sztukę. 
Koncepcja ta interpretuje sztukę jako swoisty środek kształtowania oso‑
bowości zarówno w zakresie jej kultury estetycznej, jak i we wszystkich in‑
nych zakresach ludzkich przeżyć i działań (Irena Wojnar).

 W sposób systematyczny i całościowy o związkach sztuki z kształ‑
ceniem i wychowaniem pisał Herbert Read, filozof i teoretyk sztuki, 
który swoją koncepcję o wkładzie sztuki w kształcenie i wychowa‑
nie człowieka, wyłożył w  publikacji pt. The Education Through Art, 
wydanej w  Londynie w  1943 roku. Praca ta miała fundamentalne 
znaczenie dla późniejszych koncepcji wychowawczych, kształcących 
i  poznawczych opartych na sztuce  1. Jej zasadnicza teza brzmiała: 
„Sztuka powinna być podstawą wychowania”  2.

Związki wychowania ze sztuką
W obszarze edukacji można znaleźć wiele kategorii, które wią‑
żą ją ze sztuką: wychowanie estetyczne, edukacja artystyczna, 

1  G. Stojak, Świat wychowania przez sztuki piękne w polskiej szkole. Edukacyjne aspekty 
wychowania przez sztukę w kształceniu nauczycieli plastyki, Kraków 2007, s. 13.

2  H. Read, Wychowanie przez sztukę, Ossolineum, Wrocław 1976, s. 6.
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edukacja kulturowa, wychowanie przez sztukę itp. Każda z tych ka‑
tegorii posiada nieco odmienny zakres znaczeniowy. Jak pisze Pani 
Profesor – Jubilatka, 

wychowanie estetyczne, chronologicznie wcześniejsze, żmudnie przygoto‑
wywało do odbioru sztuki. Uczono dzieci, młodzież i dorosłych, jak patrzeć 
na obrazy i rzeźby, jak słuchać muzyki, jak zachowywać się w świątyniach 
sztuki, jakimi były muzea, sale koncertowe czy teatralne lub literackie salo‑
ny. Dzieła sztuki poznawane były jako symbole wartości, ku którym warto 
zmierzać. Istotą wychowania estetycznego było więc przygotowywanie do 
percepcji dzieła sztuki  3.

Można dodać za Stefanem Szumanem, że 

technika wychowania estetycznego wymaga przede wszystkim wprowadze‑
nia odbiorców sztuki w charakterny sens – niejako w słownictwo i seman‑
tykę, w gramatykę i składnię – języka artystycznego. (…) Wychowując este‑
tycznie uczymy ludzi rozumienia wyrazu i wymowy dzieła sztuki, uczymy 
docierania, poprzez jego upostaciowienie (formę), do jego wyrazu i treści”  4. 
Zadaniem wychowania estetycznego jest zatem wychowawcze uprzystęp‑
nianie odbiorcom dzieł sztuki  5. Mówiąc o  wychowaniu estetycznym, jak 
twierdzi Bogdan Suchodolski, należy brać pod uwagę „nie tylko, jak jed‑
nostka ludzka układa swój stosunek do dzieł sztuki, z którymi ma do czy‑
nienia, ale także i to, co dzieje się z jednostką ludzką pod wpływem dzieł 
sztuki i jak sztuka kształtuje całego człowieka  6.

 Istotę wychowania estetycznego wyjaśnia Irena Popiołek, pod‑
kreślając, że 

wychowanie estetyczne tym się różni od zwykłych sposobów i  zabiegów 
dydaktycznych i wychowawczych, że uczy spostrzegania, doznawania i od‑
czuwania rzeczywistości, a także pojmowania istoty i celu życia ludzkiego 
przez „pryzmat sztuki”  7.

3  I.  Popiołek, Wychowanie estetyczne i  wychowanie przez sztukę, w: Z  historii, teorii 
i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, red. 
K. Zabawa, Akademia Ignatianum, WAM, Kraków 2014, s. 19.

4  Cyt. za: tamże, s. 23.
5  Por. artykuł S. Szumana, O udostępnianiu, uprzystępnianiu i upowszechnianiu sztuki, 

„Ruch Pedagogiczny” 1959, nr 2.
6  B.  Suchodolski, Współczesne problemy wychowania estetycznego, w: Wychowanie 

przez sztukę, wybór, wstęp i redakcja Irena Wojnar, Państwowe Zakłady Wydaw‑
nictw Szkolnych, Warszawa 1965, s. 22.

7  I. Popiołek, Wychowanie estetyczne i wychowanie przez sztukę, dz. cyt. s. 23.
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Natomiast 

wychowanie przez sztukę nie wyeliminowało wychowania estetycznego, ale 
pogłębiło jego założenia. Tak jak poznawanie dzieła było sensem wychowa‑
nia estetycznego, tak poznawanie dzieła w drodze własnego twórczego pro‑
cesu stało się podstawą wychowania przez sztukę  8.

Edukacja estetyczna niewątpliwie połączona jest z samą indywidual‑
ną twórczością człowieka. To ona jest efektem procesu wychowania 
przez sztukę. 

Jest najwyższą formą ludzkiego działania, dlatego jej zakres wiąże się w na‑
szych czasach ze wszystkimi możliwymi rodzajami aktywności człowieka, 
wyrażającymi się w formie przedmiotu bądź idei  9.

W tych przywołanych powyżej sposobach rozumienia związków 
sztuki i wychowania, kształcenia da się wyodrębnić coś, co je z sobą 
łączy, a mianowicie odniesienie do wartości piękna. Wspólnym mia‑
nownikiem dla tych kategorii jest również wskazanie na możliwości 
ludzkiego ducha, które przejawiają się w procesie twórczym. 
 Twórczość jest zobiektywizowanym przejawem ludzkiego ducha. 
Od tej tezy wychodzi pedagogika kultury, zwana również pedagogi‑
ką ludzkiej duchowości  10. Jej autor, Wilhelm Dilthey, sformułował 
oryginalną koncepcję tzw. filozofii życia. Punktem wyjścia własnej 
filozofii – jak sam podkreślał – uczynił całego człowieka, całość ży‑
cia i całość doświadczenia ludzkiego. Człowieka bowiem nie moż‑
na redukować do jakiegoś jednego aspektu, np. biologicznego, eko‑
nomicznego czy społecznego, lecz należy ujmować go całościowo, 
uwzględniając wszystkie wymiary jego życia, które kumulują się 
w szeroko pojętej duchowości. Dla Diltheya szeroko pojęte wytwory 
kulturowe to uzewnętrznione ekspresje życia. Oznacza to, że kultura 
(literatura, sztuka, nauka, religia, obyczaj, instytucje społeczne) zo‑
stała uznana za pewnego rodzaju kod, w którym wyrażona jest praw‑
da o ludzkim życiu  11. Godność człowieka zasadza się więc na fakcie, 

8  Tamże, s. 20.
9  S.  Popek, Psychologiczne teorie procesu twórczości artystycznej, w: S.  Popek, Twór‑

czość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, Wydawnictwa Szkolne i Pedago‑
giczne, Warszawa 1985, s. 29.

10  Por. B. Milerski, Pedagogika kultury, w: Pedagogika, t.1, red. Z. Kwieciński, B. Śli‑
werski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 221.

11  Por. B. Milerski, Pedagogika kultury, dz. cyt., s. 224.
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że jako jedyna istota ma charakter kulturowy, a jednocześnie, dzięki 
kulturze, może zyskiwać pełniejsze rozumienie własnej egzystencji 
i w tym sensie wzbogacać własną osobowość. 
 Pedagogika powinna ów proces wzbogacania osobowości wspoma‑
gać. Zadaniem wychowania jest zatem pomoc w  osiąganiu auto‑
nomii i pełni o s o b o w o ś c i, które realizuje się nie tyle poprzez 
spontaniczne dążenie jednostki ku własnym celom, ile prze‑
de wszystkim poprzez k s z t a ł c e n i e  odwołujące się do sfery 
w a r t o ś c i  k u l t u r o w y c h. 
 Edukacja artystyczna jest jednym z elementów edukacji kulturowej. 
Składają się na nią działania edukacyjne z wykorzystaniem sztuki jako 
narzędzia wzmacniania postawy świadomego uczestnictwa w kultu‑
rze. Celem edukacji artystycznej jest zatem zbliżenie ludzi do sztu‑
ki, rozbudzenie zainteresowania stojącymi za nią wartościami, idea‑
mi i praktykami społecznymi. Edukacja artystyczna ma także na celu 
krytyczną i żywą refleksję oraz dyskusję nad zjawiskami społeczno‑
‑kulturowymi, zdobywanie i  pogłębianie kompetencji artystycznych 
oraz – szerzej – kulturowych, w tym także interpersonalnych i spo‑
łecznych. Jej celem jest także rozwój psychiczny jednostki, budowanie 
tożsamości wspólnotowej czy rozbudzanie twórczego i kreatywnego 
charakteru działań w różnych obszarach życia człowieka. 

Twórczość w edukacji artystycznej 

Nieodzownym elementem edukacji artystycznej jest twórczość czło‑
wieka. Jest ona nieodłączną cechą jednostki. Pojęcie twórczości wy‑
stępuje na przemian z pojęciem kreatywności i obydwa te po jęcia 
traktowane są najczęściej jako synonimy. Krzysztof Szmidt defi‑
niuje kreatywność jako „zdolność człowieka do w miarę częstego 
ge nerowania nowych i wartościowych wytworów (rzeczy, idei, me‑
tod działania itp.)”  12. Zdaniem Wiesławy Limont sedno różnicy tych 
dwóch pojęć tkwi w „samoświadomości jednostki”. Twórczość rozu‑
miana jako kreatywność przesuwa akcent z wytworu, którym jest 
dzieło sztuki, naukowe odkrycie, w kierunku aktywności jednostki, 
której przypisujemy kreatywność  13. Takie rozumienie  kreatywności, 

12  K. Szmidt, Pedagogika twórczości, GWP, Sopot 2013, s. 83. 
13  W. Limont, Twórczość w aspekcie cyklu życia, w: E. Dombrowska, A. Niedź‑

wiedzka (red.), Twórczość – wyzwanie XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Im‑
puls, Kraków 2003, s. 18.
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odnoszące się do procesu rozwoju ucznia, w szkole wpasowuje się 
w  ogólne cele edukacji, a w cele edukacji artystycznej szczególnie. 
Analizując proces twórczy w edukacji artystycznej, zaczęto intereso-
wać się jego wartościami wychowawczymi. 

Dostrzeżenie w procesie twórczym, ale i w całych dziejach sztuki wielkiej 
triady: Dobra, Prawdy i Piękna było dawniej, a w tej chwili jest szczegól-
nie wielką szansą w dziele kształtowania życia wewnętrznego człowieka od 
jego lat najmłodszych, aż po wiek dojrzały  14.

Dzieci od najmłodszych lat zaczynają kreślić linie kredkami, pisa-
kami, zaczynają pląsać do muzyki czy wydawać dźwięki przypomi-
nające śpiewanie. Intuicyjnie wyrażają swoją osobowość za pomocą 
twórczych działań. Są wyjątkowo kreatywne i zadaniem nauczycieli 
jest, aby tę kreatywność i wyobraźnię rozwijać a nie ograniczać. Zna-
mienna jest w tym kontekście refleksja Alfreda Northa Whiteheada, 
który podkreślał znaczenie twórczej wyobraźni dla procesu eduka-
cyjnego. Pisał on, że paradoks, który pogrzebał wiele obiecujących 
teorii kształcenia polega na tym, iż ćwiczenie umiejętności technicz-
nych może bardzo skutecznie zdusić wyobraźnię. Ćwiczenie wyma-
ga powtarzania, a wyobraźnią rządzi impuls. Do pewnego momentu 
rozwój umiejętności wytycza nowe szlaki dla wyobraźni, ale każde 
ćwiczenie ma swoje granice; gdy je przekroczy, przynosi więcej szko-
dy niż pożytku. 
 W procesie tworzenia, w dialogu ze światem urzeczywistniają się 
emocje i przeżycia. Twórczość dziecka wpływa na całe jego później-
sze życie i zaangażowanie. Barbara Surma podkreśla w tym kontek-
ście, że 

potrzeba kształtowania postawy twórczej małego dziecka wynika z wielu 
przesłanek teoretycznych i praktycznych. Z punktu widzenia pedagogicz-
nego można rozważać twórczość jako:
•  wszelkie przejawy aktywności dziecka, wynikające z  jego wrodzonych 

predyspozycji i potrzeb rozwojowych za pomocą, których wyraża siebie, 
a także poznaje otaczającą rzeczywistość;

•  proces;
•  postawę;
•  zdolność do przetwarzania rzeczywistości;

14  I.  Popiołek, Wychowanie estetyczne i  wychowanie przez sztukę, w: Z  historii, teorii 
i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dz. 
cyt., s. 21.
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•  wyrażanie siebie poprzez dzieła i  wytwory wykonane spontanicznie 
i samodzielnie;

•  pewne dyspozycje emocjonalno ‑poznawcze dziecka  15.

 A zatem kształtowanie postawy twórczej dotyczy nie tylko ob‑
szaru aktywności artystycznej, ale wszystkich wymiarów działalno‑
ści człowieka. Jeśli szkoła chce wychowywać osoby kreatywne, jeśli 
innowacyjność, umiejętność współpracy to  mają być kompetencje 
młodych ludzi opuszczających system edukacji, sprawdzoną na świe‑
cie drogą do ich uzyskania jest edukacja artystyczna w szkole, a na‑
wet wcześniej.
 Coraz częściej zwraca się uwagę na artystyczne kształtowanie 
dziecka już w wieku niemowlęcym. Stwierdzono, że dziecko jest pod‑
miotem, który powinien aktywnie przeżywać kulturę i uczestniczyć 
w jej tworzeniu. 

Głównym wyzwaniem dla edukacji jest zmiana w podejściu do wychowan‑
ka i wychowawcy. Edukacja ma kształtować osobowości ludzkie wolne i zin‑
dywidualizowane, posiadające inicjatywę, zdolne do działań twórczych 
i odpowiedzialnych  16.

Profesor Irena Popiołek, doskonale rozumiejąc ten cel wychowa‑
nia, nie akceptowała zmian w podstawach programowych kształce‑
nia na różnych szczeblach w kierunku postępującej redukcji edukacji 
artystycznej: 

W obecnym szkolnictwie poza profilowanymi instytucjami, wychowanie 
przez sztukę zanika z roku na rok. W placówkach o kształceniu ogólnym 
edukacja artystyczna ogranicza się do jednej godziny plastyki w tygodniu 
połączonej z elementami techniki, a muzyka w tym samym wymiarze go‑
dzin jest jedynie dodatkiem do obowiązkowych przedmiotów. Reforma‑
torzy polskiej szkoły zapominają o zaletach i wartościach, jakie daje spo‑
łeczeństwu sztuka, plastyka, muzyka, technika. Ile może wnieść do życia 
młodego człowieka  17.

15  B. Surma, Teoretyczne założenia kształtowania postawy twórczej dzieci w wieku przed‑
szkolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 26 (4/2012), s. 13.

16  Tamże, s. 19.
17  I.  Popiołek, Wychowanie estetyczne i  wychowanie przez sztukę, w: Z  historii, teorii 

i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dz. 
cyt., s. 24.



W trosce o edukację artystyczną w programach kształcenia nauczycieli 229

Nie tylko pedagodzy, ale również psycholodzy, a  także filozofo‑
wie żywo zainteresowani problemami współczesnego człowieka są 
zgodni co do tego, że kontakt dziecka ze sztuką, realizowany głów‑
nie przez aktywną względem niej postawę, powinien kształtować się 
zgodnie z prawami ogólnego rozwoju psychicznego  18. Można w tym‑
kontekście stwierdzić, że wychowanie estetyczne stanowi skład‑
nik ogólniejszej koncepcji kształtowania człowieka przez tworzenie 
przez niego samego „świata humanistycznego”. Świat ten obejmuje 
dokonania twórcze z różnych dziedzin aktywności człowieka: filozo‑
fii, nauki, techniki, sztuki. W ten sposób wychowanie przez sztukę 
kwestionuje podział oddziaływań pedagogicznych na odrębne dzie‑
dziny wychowania odpowiadające autonomicznym ludzkim dyspo‑
zycjom psychicznym: wychowanie umysłowe  – umysł, wychowa‑
nie moralne – wola, wychowanie estetyczne – uczucia, wychowanie 
fizyczne – sprawność. 
 Warto w  tym miejscu przywołać ponownie prekursora edukacji 
artystycznej H.  Reada, który, dokonując diagnozy współczesnego 
świata, stwierdził, że dzisiejszy człowiek jest rozdarty wewnętrznie. 
Przypomina okaleczonego ptaka, u którego skrzydło uczuć i wyob‑
raźni zostało podcięte. Świat każe współczesnemu człowiekowi po‑
sługiwać się skrzydłem intelektu. Tymczasem harmonię lotu może 
zapewnić tylko sztuka, narzędzie rozwoju wszystkich sił  19. W  tym 
kontekście idea wychowania przez sztukę  – harmonijnego kształ‑
towania człowieka – nabiera coraz większego znaczenia. Sztuka bo‑
wiem pełni rolę „podręcznika życia”. Jest to określenie Ireny Wojnar, 
która ten podręcznik życia rozumiała jako źródło zarówno wiedzy 
o  świecie i  o  ludziach, jak i  samowiedzy każdego człowieka. Jak 
pisała, 

wiedzę chętnie przeciwstawiamy rozproszonym i  niespójnym wiadomoś‑
ciom, jest ona bowiem ściśle powiązana z  przeżyciami emocjonalnymi 
i  wyobraźnią człowieka, ma charakter osobisty. Dzięki niej kształtuje się 
stosunek człowieka jako całości do świata jako całości, stosunek dawniej 
określany mianem światopoglądu (…); ona umożliwia procesy rozumie‑
nia, a zatem i porozumienia człowieka z człowiekiem dzięki „wycieczkom 

18  Por. M.  Olczak, Trening twórczości  – współczesna i  efektywna forma wychowania 
przez sztukę, Kraków 2009, s. 13.

19  Por. Wstęp Ireny Wojnar do książki: H.  Read, Wychowanie przez sztukę, dz. cyt., 
s. XVIII.
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w  sferę istnienia drugiego człowieka”, ona wreszcie skłania człowieka do 
zadumy nad sobą samym  20. 

Nauczyciel w edukacji artystycznej

Niekwestionowaną rolę w  procesie edukacji artystycznej odgrywa 
nauczyciel ‑wychowawca. Wprowadza w świat wartości, ukazując je 
i przedstawiając konsekwencje ich wyborów. Przybliża wzory, idea‑
ły i umożliwia kontakty z dziełami kultury. Towarzyszy wychowan‑
kom w codziennych wyborach. Stawia nowe zadania, wyzwania wy‑
chowankom, wspomagając ich rozwój. Pomaga, podpowiada, ale nie 
narzuca własnych wartości, ułatwia wychowankom dokonywanie 
samodzielnych wyborów. Prezentowana przez Reada koncepcja wy‑
chowania jako wyboru i roli nauczyciela w tym wychowaniu wyrasta 
na kanwie filozofi Martina Bubera.

Dzięki nauczycielowi uczeń dokonuje wyboru zjawisk oddziałującego świa‑
ta; jednak nie uzyska on od ucznia właściwej reakcji, jeśli będzie forsował 
ten wybór za pomocą interwencji. Uczeń musi zebrać własny plon doświad‑
czeń i należy mu zapewnić atmosferę spokoju, by mógł czerpać ze swoich 
zasobów. Czynna interwencja rozszczepia psychikę ucznia na część po‑
słuszną i oporną; dyskretny wpływ na całą jego osobowość posiada siłę jed‑
noczącą, spajającą  21.

Kształcenie artystyczne czy edukacja artystyczna opiera się na róż‑
nych rodzajach aktywności, które współistnieją ze sobą, mieszają się 
ze sobą: 

1. Ekspresja rozumiana jako wewnętrzna potrzeba jednostki ko‑
munikowania innym ludziom swoich myśli, uczuć i wzruszeń.

2. Obserwacja rozumiana jako dążenie jednostki do rejestrowa‑
nia i utrwalania swoich wrażeń zmysłowych, wyjaśniania swo‑
jej wiedzy pojęciowej, rozwijania pamięci, wytwarzania przed‑
miotów wspierających jej działalność praktyczną.

3. Ocena rozumiana jako reakcja jednostki na rodzaje ekspre‑
sji kierowane pod jej adresem przez innych ludzi, ogólnie 

20  I. Wojnar, Sztuka jako „podręcznik życia”, Warszawa 1984, s. 18.
21  H. Read, Wychowanie przez sztukę, dz. cyt., s. 324‑325.
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reakcja jakościowa na ilościowe wyniki aktywności przytoczo‑
nych w punktach 1, 2  22.

 Każdej z  tych czynności przypisana jest odpowiednia rola na‑
uczyciela. Ekspresja jest tym rodzajem aktywności, której nie moż‑
na nauczyć. Wszelkie próby jej oceny powodują zamknięcie, zaha‑
mowanie. Rola nauczyciela sprowadza się tu do roli obserwatora, 
przewodnika, inspiratora. Obserwacja jest umiejętnością, a  zatem 
można jej się nauczyć. Obserwacja wymaga koncentracji uwagi, ko‑
ordynacji ręki, oka. Jednym przychodzi to łatwiej, innym trudniej, 
ponieważ jedni mają wodzoną skłonność do większej koncentracji 
inni nie. W każdym jednak razie zmysły trzeba ćwiczyć w obserwa‑
cji. Umiejętność oceny może być rozwijana, choć jest ona, podobnie 
jak ekspresja, zależna od typu psychiki. Read twierdzi, że „jeżeli (…) 
ocena oznacza odpowiedź na formy ekspresji innych ludzi, to może 
rozwijać się jako jeden z aspektów społecznej adaptacji i nie można 
oczekiwać, że pojawi się u dziecka przed okresem dojrzewania”  23. Ma 
to swoje konsekwencje dla postawy nauczyciela: jego zadaniem bę‑
dzie zapewnienie warunków swobodnej, szczerej ekspresji i przyję‑
cie postawy należnego podziwu. Należy podkreślić, że relacje między 
nauczycielem a uczniami w kontekście edukacji artystycznej (zresz‑
tą odnosi się to do wszystkich dziedzin wychowania) są najważniej‑
szym czynnikiem rozwoju na każdym szczeblu kształcenia. Dobre 
relacje stanowią kanwę dla postawy twórczej. Będzie więc chodziło 
o wzrost zaufania, wyeliminowanie lęku, o wytworzenie klimatu ser‑
deczności. To jest jedno z ważniejszych zadań nauczyciela.
 Aby nauczyciel rzeczywiście był promotorem rozwoju dzieci we 
wszystkich wymiarach ich życia, niezbędne jest jego odpowiednie 
przygotowanie zawodowe. Potrzebna jest świadomość i przekonanie 
nauczycieli różnych przedmiotów, że stymulowanie twórczości i za‑
pewnienie edukacji kulturalnej to nie jest zadanie tylko przedmio‑
tów artystycznych, ale że są to ogólne funkcje edukacji. Konieczna 
jest zmiana, inne podejście do tego zagadnienia w przygotowaniu za‑
wodowym nauczycieli. Często jest bowiem tak, że przedmiotów arty‑
stycznych uczą nauczyciele, którzy nie posiadają wysokich kompe‑
tencji w sztukach plastycznych czy muzycznych. Dotyczy to głównie 
klas I‑III w edukacji zintegrowanej. W obecnym systemie rekrutacji 

22  H. Read, Wychowanie przez sztukę, dz. cyt., s. 231. Zob. również H. Read, Sztuka 
w ogólnym kształtowaniu człowieka, w: Wychowanie przez sztukę, wybór, wstęp i re‑
dakcja Irena Wojnar, Warszawa 1965, s. 38.

23  H. Read, Sztuka w ogólnym kształtowaniu człowieka, dz. cyt., s. 38, 39.
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na studia nauczycielskie (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) 
nie weryfikuje się tych kompetencji. 
 We wstępie do podstawy programowej wszystkich przedmiotów, 
także eduka cji artystycznej, znajduje się zapis: „W procesie kształ‑
cenia ogólnego szkoła […] kształ tuje u uczniów postawy sprzyjające 
ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak 
[…] kreatywność”  24. Powstaje w tym kontekście pytanie o programy 
kształcenia nauczycieli, zwłaszcza dotyczące edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej i o miejsce w nich edukacji artystycznej. Źle przy‑
gotowany, mało twórczy nauczyciel nie nauczy swoich wychowan‑
ków być twórczymi.. Z tego przekonania wychodziła Pani Profesor, 
walcząc podczas Rad Wydziału Pedagogicznego o  należne miejsce 
dla edukacji artystycznej w kształceniu nauczycieli. Irena Popiołek‑
‑Rodzińska jest nie tylko wybitną artystką, ale również Pedagogiem, 
który, rozumiejąc wartość i konieczność edukacji artystycznej w pro‑
cesie kształcenia nauczycieli, jest jej niestrudzoną lobbystką. Ten 
między innymi rys Jej znaczącej obecności w społeczności akademi‑
ckiej Ignatianum zasługuje na uznanie.

24  Zob. np. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przed‑
szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, załącz‑
nik nr  2: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, 
Dz.U. 23.06.2016, poz.895.
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Oddziaływanie wychowawcze istotnym 
powołaniem sztuki – w optyce klasyków

Sztuka jest sumieniem, ponieważ chroni nas 
od brutalności

Tomasz Mann

Człowiek tworzy sztukę. Sztuka równocześnie wyraża i współtworzy czło‑
wieka. Człowiek snuje refleksje na temat swojej sztuki, a one z kolei pogłę‑
biają jego wiedzę nie tylko o tym, co stworzył, ale i o tym jak rósł i dojrzewał 
w tym procesie sam twórca. Człowiek wreszcie wzbogaca także i dzięki swo‑
jej sztuce wizje i sposoby życia, kształtuje swoje człowieczeństwo  1.

Estetyczna samowiedza człowieka, a więc wiedza człowieka o sobie 
samym, wiedza intymna, osobista; to tylko jeden wymiar oddziały‑
wania sztuki na człowieka. Sztuka również może sprawić, iż czło‑
wiek zastanawia się nad sobą, ale także może wywołać jego refleksję 
nad światem, który go otacza, który on współtworzy, przez co two‑
rzy i siebie. Świat, w którym przyszło mu żyć i być z innymi ludźmi. 
A tworzyć swoje życie znaczy umieć odpowiedzieć świadomie na trzy 
pytania: o siebie, o innych ludziach i o świat.
 Ciągle na nowo powstaje więc pytanie: czy sztuka zawiera w so‑
bie wartości etyczne, czy może oddziaływać na człowieka w kierun‑
ku pomnażania w nim dobra, czy może być pomocna w stawaniu się 
człowiekiem, czy wreszcie może być pomocna w budowaniu człowie‑
czeństwa w  ogóle?. To pytanie o  pozaestetyczne znaczenie sztuki 
w życiu człowieka. Pytanie takie stawiają zarówno estetycy jak rów‑
nież pedagodzy i wychowawcy, którym idea wychowania człowieka 
cenna jest, a sztuka ich zdaniem posiada szczególną moc oddziały‑
wania. Oczywiście sztuka, którą kojarzono zawsze z  najwyższymi 
wartościami prawdziwie twórczego społeczeństwa. Teza, że sztuka 
pomaga w  kształtowaniu „ludzkich serc” jest chyba tak dawna jak 

1  I. Wojnar, Estetyczna samowiedza człowieka, Warszawa 1982.
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sama sztuka i  stanowi ona osnowę wielu programów społecznego 
odrodzenia człowieka  2, również współcześnie.
 Program pełnego zaufania do sztuki sformułowany był już w epo‑
ce starożytnej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w ideale wycho‑
wania tejże epoki – kalokagathia – , w którym łączono ideę piękna 
i  dobra jako wyraz wewnętrznej harmonii, a  którą osiągnąć czło‑
wiek może właśnie dzięki sztuce. I dalej, jak sądzono sztuka pośred‑
nio może przywracać harmonię społeczną, nie dającą się zresztą po‑
myśleć bez określonego ideału moralnego. Ten ideał wychowania 
jako model człowieczeństwa przywoływany był często w  później‑
szych epokach, programach społecznego odrodzenia (por. F.  Schil‑
ler, H. Read). Refleksje F. Schillera w Listach o wychowaniu estetycz‑
nym nad istotą piękna prowadziły autora od arkadyjskich urzeczeń, 
do analizy powiązań między pięknem a  wolnością stwierdzając, iż 
„piękno jest równoznaczne z wolnością w zjawisku”  3. Był to wyraz 
wielkiej utopii głoszącej pełne zaufanie do sztuki.
 Innym przykładem może być okres Wielkiej Rewolucji Francu‑
skiej, gdzie pierwszym krokiem w  realizowaniu rewolucji społecz‑
nej miała być postulowana rewolucja estetyczna, podjęta w  imię 
harmonijnego i wszechstronnego rozwoju człowieka, rozdartego we‑
wnętrznymi sprzecznościami. Przeobrażenie człowieka dokonać się 
miało za sprawą sztuki. W  późniejszych rozważaniach nad wycho‑
wawczymi powinnościami sztuki w wymiarze jej związków ze spo‑
łeczeństwem należy przypomnieć jeszcze paru myślicieli: J. Ruskin, 
A. Malraux, J. Dewey, J. Duvignaud i innych, którzy sztukę ujmowa‑
li jako wizję lepszego człowieka i lepszego społeczeństwa, ukazując 
głębokie możliwości oddziaływania wychowawczego przez sztukę.
 W szczególny sposób wychowawczą funkcję eksponowali: 
H. Read, S. Szuman, I. Wojnar, B. Suchodolski. Nie wnikając w głę‑
bię poszczególnych koncepcji można stwierdzić, iż na przestrzeni 
dziejów wskazywano na wychowawcze powinności sztuki, przede 
wszystkim w dziedzinie moralnej w związku z określonymi wartoś‑
ciami wyznaczającymi treści ludzkiego postępowania, takimi jak: 
dobro, prawda, wolność, bezinteresowność, odpowiedzialność itd.

2  F. Schiller, Listy o wychowaniu estetycznym i inne rozprawy, Warszawa 1972; I. Woj‑
nar, Wizja człowieka uskrzydlonego, w: H.  Read, Wychowanie przez sztukę, Wstęp, 
Wrocław 1976.

3  Por. F. Schiller, Listy o wychowaniu estetycznym i inne rozprawy, dz. cyt.; I. Wojnar, 
Wizja człowieka uskrzydlonego, dz. cyt.; I. Wojnar, Wychowanie estetyczne stymulują‑
cą osobowości i przyswojeniem świata, w: Sztuka i społeczeństwo, red. A. Kuczyńska, 
Warszawa 1976.
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 W sytuacji świadomego poszukiwania piękna w sztuce, w kształ‑
towaniu wrażliwości estetycznej poprzez wzrastanie jednostki w kul‑
turę oraz kształtowaniu podstaw moralnych przez sztukę mogą za‑
chodzić zjawiska zarówno: –  absolutyzacji piękna, czy moralizmu, 
bądź też obojętności na sprawy piękna i moralności.
 Dla pedagoga szczególnie interesującą jest sytuacja pozytywne‑
go zainteresowania pięknem i jego koegzystencji z dobrem, prawdą, 
a więc dziedzina analogii rozwoju moralnego i estetycznego człowie‑
ka, dziedzina wspólnych źródeł estetyki i etyki.
 Przyjmując, że sztuka wywiera dodatni etyczny wpływ na czło‑
wieka zakłada się, że przeżycie estetyczne ma charakter retencyjny, 
nie ograniczając się wyłącznie do czasu obcowania z dziełem sztu‑
ki, pozostawia mniej lub bardziej trwały ślad w psychice człowieka. 
Oprócz tego przyjmuje się, że wpływ sztuki sięga wielu dziedzin ży‑
cia, nie ogranicza się tylko i  wyłącznie do sfery czysto estetycznej 
i że wpływ ten jest zasadniczo pozytywny. Zatem powstaje pytanie 
o funkcje jakie najczęściej przypisuje się sztuce, w związku z moż‑
liwością jej pozaestetycznych oddziaływań. Chodzi więc o  funkcje, 
które związane są z moralnością człowieka, i dzięki którym sztuce 
przyznaje się szczególny ethos. Mówi się zatem o integracyjnej funk‑
cji sztuki, gdzie poznawanie i  przeżywanie wartości estetycznych 
przez znaczną liczbę osób stwarza płaszczyznę wspólnoty, co z kolei 
prowadzi do zacieśnienia więzów międzyludzkich itp. Czy też wska‑
zuje się na różne odmiany poznawczej funkcji sztuki, ukazując jej 
walory osobotwórcze, kompensacyjne czy też terapeutyczne.
 Z pedagogicznego punktu widzenia szczególnej kwalifikacji na‑
biera wychowawcze oddziaływanie sztuki, w  którym zawierają się 
często działania wcześniej wymienione. Wydaje się jednak, że bar‑
dziej trafnym określeniem tego typu oddziaływań sztuki byłoby 
określenie jako inspiracji lub transcendencji do innych sfer życia 
człowieka, na przykład: sferze moralności.
 Należy jednak podkreślić, że sztuka w ścisłym znaczeniu nie rea‑
lizuje wartości moralnych, lecz może odznaczać się specjalnym eto‑
sem i inspirować ku wartościom innego rodzaju, należącym do rzę‑
du wartości naczelnych. Jeśli jest to transcendowanie ku wartościom 
moralnym, dzieło staje się czynnikiem ethosu w obiegu społecznym, 
uczestniczy w budowaniu ethosu zbiorowości ludzkich  4.
 Sztuka może aspirować ku wyższym wartościom, przy czym nie 
przestaje być sztuką, bo aspiruje do czegoś, co jest cenniejsze dla 

4  Ethos sztuki, red. M. Gołaszewska, Kraków 1985.
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człowieka, niż same wartości estetyczne (na przykład sztuka re‑
ligijna). Ponadto sztuka aspirująca ku ethosowi może być bliższa 
człowiekowi.
 Rozważając zagadnienia możliwości wychowawczego oddziaływa‑
nia sztuki i uznając tę sferę wpływów za szczególnego rodzaju „powo‑
łanie” sztuki w życiu społecznym, trudno ustrzec się od pytania i wąt‑
pliwości, czy sztuka pełni funkcje społeczne niejako automatycznie 
per se, czy też należałoby uruchomić jakiś mechanizm ludzkich reakcji, 
odczuwania, przeżywania. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, zwłasz‑
cza w sytuacji powstawania ciągle nowych zjawisk w sztuce współczes‑
nej, jak malarstwo abstrakcyjne, sztuka konceptualna, czy rozwój ki‑
nematografii itp. Problem ten stanowi zadanie do rozwiązania przez 
teoretyków i praktyków wychowania estetycznego.
 Ewolucja artystycznego statusu sztuki, przemiany i przeobraże‑
nia jakim podlega, stawia wychowanie estetyczne wobec konieczno‑
ści znalezienia odpowiedzi na pytania:

• Czym jest sztuka? Jakie formy kontaktu z nią można uznać za 
optymalne?

• Czy można ingerować w przeżycie?.
 Są to pytania, na które odpowiada estetyka, a  powiązania jej 
z wychowaniem estetycznym są bezsporne. W obfitej literaturze do‑
tyczącej istoty sztuki, a  zwłaszcza sztuki współczesnej, można za‑
obserwować niechęć do jednoznacznych definicji, przeważają raczej 
pojęcia „otwarte”, koncepcje niejednoznaczne. Dlatego też funda‑
mentalne znaczenie w przezwyciężeniu kryzysu definicyjnego w na‑
uce o sztuce ma praca W. Tatarkiewicza Dzieje sześciu pojęć. Wpro‑
wadza ona alternatywne, ale porządkujące ujęcie podstawowych 
terminów takich jak: sztuka, piękno, forma, twórczość, przeżycie 
estetyczne. Zdaniem W. Tatarkiewicza 

sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, bądź konstruowaniem form, bądź wyra‑
żaniem przeżyć, jeśli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyraża‑
nia – zdolny jest zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać  5.

Zatem sztuką są zarówno dzieła czy wytwory artystyczne, jak rów‑
nież działanie o charakterze twórczym.
 Takie szerokie rozumienie sztuki dominuje we współczesnych 
rozważaniach nad wychowaniem estetycznym, wyznaczając w dzie‑
dzinie kontaktów ze sztuką dwie płaszczyzny działań:

5  W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1975, s. 52.
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•  poznawanie i  doznawanie wartości estetycznych (percepcję) 
oraz

• działanie artystyczne, paraartystyczne, tworzenie nowych war‑
tości w zakresie różnorodnych dziedzin sztuki (ekspresję).

 Czy wobec takiej złożoności definicji sztuki można określić naj‑
bardziej pożądany i celowy, z punktu widzenia wychowawczego, typ 
przeżycia estetycznego? M. Gołaszewska, dokonując analizy struk‑
tury przeżycia estetycznego, wyróżnia podstawowe typy odbioru 
sztuki: przeżycie „irracjonalne” (zwane też „fascynacją”), przeżycie 
„nawykowe”, przeżycie „ekspresyjne” oraz przeżycie „rozumiejące”. 
Zdaniem autorki w  największym stopniu „oddaje sprawiedliwość” 
dziełu sztuki przeżycie rozumiejące nastawione na genezę, funkcję 
i strukturę danego dzieła  6. Przeżycie to traktuje jako model postulo‑
wany, teoretyczny, jednocześnie przestrzegając przed uznaniem tego 
typu przeżycia za jedynie słuszny. W rzeczywistości nie występują 
przecież „czyste” typy przeżyć estetycznych mimo, że przeżycia „na‑
wykowe” i „ekspresyjne” skłonni jesteśmy uznawać za mniej dosko‑
nałe sugerując, że traktować je należy jako przejściowe, prowadzące 
do przeżyć bardziej dojrzałych. Przeżycie estetyczne „rozumiejące” 
jest więc procesem wielofazowym, w którym można wyodrębnić wie‑
le etapów: od początkowej emocji, stanu pewnego niepokoju, dalej 
postawienia pytań co do natury przedmiotu – do uświadomienia so‑
bie specyficznej wartości dzieła (na przykład piękna, tragizmu itp.) 
i  syntetycznego stwierdzenia oceniającego, zaakceptowania bądź 
odrzucenia.
 Tak więc do współczesnej estetyki wprowadza się pojęcie złożo‑
nego, zróżnicowanego, aktywnego procesu recepcji, w  miejsce gło‑
szonej dawniej dominacji „kontemplacji” sztuki. Aktywność odbior‑
cy jest celem właściwego odbioru sztuki, rzutującym na pełniejsze 
spełnianie przez sztukę funkcji wychowawczych. Przykładem tej 
ewolucji poglądów jest również propozycja A.  Kuczyńskiej, która 
twierdzi, że 

podstawową formą przyswojenia przez odbiorcę wartości estetycznych jest 
aprobata emocjonalna wyrażająca się w postaci przeżycia, które jest cało‑
ściowym wyrazem identyfikacji odbiorcy z dziełem sztuki  7.

6  M. Gołaszewska, Zarys estetyki, Kraków 1973, s. 304.
7  A. Kuczyńska, Kreatywne działanie sztuki, w: Sztuka i społeczeństwo, red. A. Kuczyń‑

ska, Warszawa 1976, s. 64.
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Odbiór stanowi więc społeczną weryfikację wartości dzieła. Od‑
biór dzieła sztuki traktowany jest przez autorkę jako kategoria 
filozoficzno ‑estetyczna i twierdzi ona, że stanowi on szczególny ro‑
dzaj aktywizacji osobowości, dzięki której wartości podstawowe: mo‑
ralne, filozoficzne, ideowe, artystyczne, mogą być lepiej, skuteczniej 
przyswojone, a zatem mogą przejść dalszą ewolucję transformacyj‑
ną. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera potrzeba kształto‑
wania postaw twórczych wychowanków i uznanie jej priorytetu nad 
postawami konsumpcyjnymi.
 Postawa twórcza jako preferowany typ postaw, wymaga bliższe‑
go jej określenia. Mówiąc o twórczym działaniu sztuki nie mamy na 
myśli przygotowania odbiorcy do aktów twórczych w ogóle. Postawa 
twórcza i proces twórczy ma w tym przypadku charakter podrzędny 
do wartości, które mogą być czy mają być efektem tego procesu.
 Postawę twórczą należy traktować nie tylko jako wartość samą 
w sobie, jako cel finalny, lecz „ze względu na treści, jakie za pośred‑
nictwem tego procesu zostają wytworzone, przyswojone, lub po pro‑
stu poznane”  8. Modelowym wzorcem tych procesów jest właśnie 
sztuka. 
 Wydaje się zatem celowe konstruowanie wzorcowych modeli ak‑
tywnego odbioru nie tylko wartości estetycznych, ale też wartości 
szeroko rozumianej kultury. A. Kuczyńska uznaje za wzorcowy mo‑
del percepcji estetycznej proces, który winien obejmować różne fazy 
łącznie występujące, lecz wydzielone dla uchwycenia głównej ten‑
dencji procesu. Są to: 

przeżycia, rozumienie, refleksje. Przeżyciu odpowiadają przede wszystkim 
emocje; rozumieniu  – wiedza, informacji – ideologia; refleksjom – porów‑
nawczość, selektywność, zdolność do wybiórczości, pełna ocena artystycz‑
na i ideowa utworu  9.

Zdaniem autorki sztuka w płaszczyźnie poziomej (współczesna) jest 
rozumiana jako forma międzyludzkiej komunikacji jest językiem 
uniwersalnym, dostępnym odbiorcy w znacznym stopniu od jego su‑
biektywnych możliwości.
 I znów nasuwa się wątpliwość, jak w tak szybko zmieniającym się 
świecie wartości kulturowych potrafi odnaleźć się człowiek – odbior‑
ca nieprzygotowany na zetknięcie się ze sztuką nową, często obcą 

8  A. Kuczyńska, Kreatywne działanie sztuki, dz. cyt., s. 13.
9  Tamże, s. 85.
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i niezrozumiałą. Powstaje tu konieczność dokonywania wyboru, ko‑
nieczność zorientowania się w  bogactwie propozycji, jakie stawia 
człowiekowi współczesna sztuka.
 Współczesne rozważania nad teorią wychowania estetycznego 
sugerują dwie drogi analizy oddziaływań przez sztukę:

1. jako możliwość różnego rodzaju wpływu sztuki na człowieka 
w ramach wychowania integralnego, pojmowanego jako cało‑
kształt oddziaływań wychowawczych  10,

2. oraz funkcji wychowawczej, jako jedna z wielu różnych funkcji 
sztuki  11.

 W pierwszym przypadku zarówno pedagogika, psychologia, so‑
cjologia sztuki jak i wielu teoretyków różnych dyscyplin sztuki pod‑
kreślają istnienie takiego wpływu i  konieczność jego wykorzysta‑
nia; w  przypadku drugim, estetycy uznają istnienie takiej funkcji, 
a  u  S.  Morawskiego przybiera ona nawet postać funkcji trójpozio‑
mowej  – moralnej, estetycznej i  praktyczno ‑wychowawczej  12. Zda‑
niem autora należy oddzielić problem wychowania przez sztukę od 
problemu wychowawczej funkcji sztuki. Słuszność tej tezy potwier‑
dza również S. Szuman. W szczególny sposób eksponuje wychowaw‑
czą funkcję sztuki H. Read, łącząc ją ściśle z problematyką moralną. 
M. Gołaszewska, wymieniając tę funkcję wśród wielu innych wpro‑
wadza jedna istotne zastrzeżenia dotyczące przeceniania tej funkcji 
w  procesie wychowania. Otóż sztuka nie pełni funkcji wychowaw‑
czych automatycznie, per se, i  liczenie na jej bezwzględnie dodat‑
ni wpływ byłoby błędem. Wchodzi tu w grę nie tylko dzieło sztuki 
i wartości w nim zawarte, lecz także świadomość człowieka w odnie‑
sieniu do całokształtu jego osobowości oraz przekonań dotyczących 
świata. W zależności od wrażliwości odbiorcy, nie tylko estetycznej, 
lecz także moralnej i społecznej – dzieło inaczej jest odbierane, pozo‑
stawi inny ślad w psychice człowieka i w innym kierunku ukształtuje 
jego zachowanie i poglądy  13.
 Ten głos jest punktem zwrotnym w dyskusji nad wychowawczymi 
możliwościami sztuki, wskazuje na pewne niebezpieczeństwa prak‑
tyki pedagogicznej. Uwaga wychowawców najczęściej skupia się na 

10  Por. J. Duvignaud, Socjologia sztuki, Warszawa 1971.
11  Por. H. Read, Wychowanie przez sztukę; M. Gołaszewska, Zarys estetyki; S. Szuman, 

O sztuce i wychowaniu estetycznym.
12  S. Morawski, Trojaka funkcja wychowania sztuki, w: Wychowanie przez sztukę, red. 

I. Wojnar, Warszawa 1965, s. 77 ‑80.
13  M. Gołaszewska, Zarys estetyki, dz. cyt., s. 144.
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możliwościach wykorzystania sztuki w procesie wychowania, odda‑
lając zagadnienia celowego i świadomego oddziaływania w tej dzie‑
dzinie na plan dalszy, nie uwzględniając konieczności odpowiednie‑
go przygotowania wychowanka, umożliwiającego mu korzystanie 
z całokształtu przekazu, wartości i znaczeń niesionych przez sztukę, 
by umiał poruszać się wśród wielości i różnorodności propozycji, by 
umiał odróżnić wartości prawdziwe od wartości „pozornych”.
 Niepokój w tym zakresie wykazują również teoretycy sztuki, este‑
tycy, socjologowie sztuki, sygnalizując konieczność przygotowania 
do odbioru sztuki, która podlega ciągłym przemianom. Z. Lissa pi‑
sze: „losy każdej sztuki zależą od tego w jakim stopniu społeczeństwo 
umie uchwycić jego istotę, rozumie prawidłowość jego działania”  14. 
Również W. Lam sugeruje, iż dzieła malarskie „nie są łatwe w odbio‑
rze, wymagają poznania ich i zżycia się z nimi”  15.
 M.  Gołaszewska natomiast, analizując problem wychowawczej 
funkcji sztuki, pisze: Wydaje się, iż nie należy taić, że istnieje też ne‑
gatywny wpływ sztuki na człowieka. Tym bardziej niezbędna wydaje 
się działalność zmierzająca do wychowania człowieka dla sztuki, by 
nauczył się korzystać z jej bogactwa, by mógł być przez nią wycho‑
wywany. Problematyka poruszana przez sztukę jest selekcjonowana 
na zasadzie określonych przeświadczeń podmiotu twórczego, które 
nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka, a przecież bez ich wy‑
dobycia dzieło sztuki nie może trafnie być zrozumiane  16.
 Estetycy akcentują dwa zagadnienia: problem uwarunkowania 
procesu dochodzenia do wartości estetycznych, odkrywanie ich ak‑
tywnością i  możliwościami odbiorcy (por. M.  Gołaszewska) oraz 
specyficzna sytuacja sztuki w  dzisiejszej rzeczywistości, wyma‑
ga odpowiedniego przygotowania odbiorcy stojącego wobec świata 
estetycznej „sztuki nowej” i  jednocześnie wobec wielości tradycyj‑
nie pojmowanych dzieł sztuki wszystkich epok  17. Sugerują, iż odkry‑
wanie wartości estetycznych możliwe jest jedynie na drodze prze‑
żyć estetycznych, co jest warunkiem pełnego oddziaływania sztuki 
na odbiorcę w całej mnogości jej funkcji. I odwrotnie, odbiór dzieła 

14  Z. Lissa, Wychowawcza rola muzyki filmowej, w: Wychowanie przez sztukę, dz. cyt., 
s. 304. 

15  W. Lam, Problemy wychowania plastycznego, Warszawa 1974, s. 10 ‑12.
16  Por. M. Gołaszewska, Zarys estetyki, dz. cyt., s. 144.
17  M. Gołaszewska, Sztuka nowa, dyskusje i kontrowersje, „Plastyka w Szkole”, nr 8.
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stanowi praktyczne doświadczenie wartości dzieła, jest jakby este‑
tyczną weryfikacją jego istoty w kontekście społecznej praxis  18. 
 Jeśli przyjmiemy, że to wartości odgrywają zasadniczą i kierun‑
kową rolę w procesie wychowania, to należałoby się zastanowić, czy 
współczesny człowiek potrafi w ogóle dokonywać ich wyborów, po‑
trafi odróżnić wartości prawdziwe od wartości pozornych itp. M. Ma‑
licka sądzi, że 

współczesny człowiek nie przywykł przeżywać sytuacji, w których właśnie 
z wartościami ma do czynienia, a tworzeniu własnych indywidualnych hie‑
rarchii wartości na pewno nie sprzyjają typowo we współczesnym świecie 
sytuacje  19.

Zdaniem autorki kontaktowanie się ze sztuką „przy okazji”, jest cha‑
rakterystyczną cechą spotkań współczesnego człowieka ze sztuką co 
wcale nie jest równoznaczne z kontaktem pełnowartościowym, dają‑
cym możliwość autentycznego przeżywania. Powstają zatem pozory 
przeżyć, pseudo uczucia i pseudo emocje.
 Wynika stąd dość oczywisty wniosek, iż sytuacja ta wymaga dzia‑
łania wychowawczego, które pozwoliłoby na ukształtowanie auten‑
tycznych potrzeb, autentycznych upodobań, umiejętności wybo‑
ru i  wartościowania. Podnoszenie poziomu kultury społeczeństwa 
w ogóle jest sprawą zarówno dostępności sztuki, obecnością warto‑
ści w świecie człowieka, ale także sprawą edukacji. 
 Zdaniem I. Wojnar wyrobienie estetyczne wyraża się w umiejęt‑
ności rozróżnienia tego co się komu podoba i tego co jest godne oce‑
ny, np. jest zrozumiałe, że ktoś nie lubi muzyki Chopina, lecz nie 
do przyjęcia jest opinia, że muzyka Chopina jest muzyką złą. Szcze‑
gólna rola przypada w tym zakresie szkole, szkoła bowiem decyduje 
ostatecznie o tym, iż pewne treści kultury stają się „wspólnym języ‑
kiem pokolenia”. Szkoła, która poprzez przemyślany system oddzia‑
ływań w zakresie wychowania estetycznego może pełnić szczególną 
rolę w poznawaniu i odkrywaniu świata wartości estetycznych, jego 
bogactwa i różnorodności. Oczywiście przy założeniu, że będzie to 
działalność niczym nie skrępowana.
 Mówiąc o przygotowaniu do odbioru wartości  estetycznych, nie 
chodzi o  przekazanie wychowankom szeregu „recept”, zapewnia‑
jących pełny i właściwy kontakt ze sztuką, lecz szersze rozumienie 

18  A. Kuczyńska, Sztuka i społeczeństwo, Warszawa 1976, s. 10.
19  I.  Wojnar, Wychowanie estetyczne stymulacją osobowości i  przyswojeniem świata, 

w: Sztuka i społeczeństwo, red. A. Kuczyńska, Warszawa 1976.
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przygotowania, jako umożliwiania odbiorcom odczytywanie języ‑
ka sztuki, uświadomienia im, jakiego typu wartości mogą odnaleźć 
w świecie sztuki, jak włączyć je we własne życie, tym samym wzboga‑
cając swoją osobowość, swoje życie.
 Szczególnego zatem znaczenia w procesie wychowania estetycz‑
nego, nabiera twórczość, a twórczość, jak pisze J. Pasierb  20, jest pew‑
ną szansą współczesnego człowieka, który powinien dokonać wybo‑
ru „kim chcę być”; szansą na ocalenie siebie i swojej duszy. Możemy 
to zrobić przez odkrycie i stworzenie własnego życia. A tworzyć swo‑
je życie znaczy odpowiedzieć dziś świadomie na trzy pytania: o sie‑
bie, o innych ludzi i o świat.

20  J. Pasierb, Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983, s. 14.
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Obraz i fotografia jako źródło historyczne

Historyk, pisząc o przeszłości najczęściej odwołuje się do źródeł ar‑
chiwalnych. Pozwalają mu one bowiem nie tylko opisać przeszłość 
taką, jaka ona była, ale również podjąć próbę jej rekonstrukcji. Korzy‑
stając ze źródeł ma możliwość poznania tych wydarzeń, które bezpo‑
wrotnie już minęły, gdyż to dzięki źródłom historycznym dochodzi 
do spotkania przeszłości z teraźniejszością. Historyk – jak zauważa 
Jacek Kurek – zostaje zatem „powołany do stawania się człowiekiem 
pogranicza (…), pogranicza rozumianego jako miejsce spotkania”. 
Spotkania „człowieka współczesnego z człowiekiem czasu, który mi‑
nął, z autorem, ale też z bohaterem źródeł historycznych”  1. To sta‑
wanie się człowiekiem pogranicza zmusza historyka do spojrzenia 
na badane źródło w szerokim kontekście kulturowym, społecznym, 
politycznym, ekonomicznym, a  nie tylko zaistniałego faktu histo‑
rycznego. Ważne jest by historyk w swoich poszukiwaniach, miał od‑
wagę wędrować jeszcze nieodkrytymi drogami, by nie chciał trzymać 
się jedynie bezpiecznych i wytyczonych ścieżek. 
 W opisywaniu i  rekonstruowaniu świata historyk korzysta naj‑
częściej ze źródeł pisanych. W tej kategorii archiwaliów mieszczą się 
zarówno dokumenty urzędowe, jak i osobiste, tj. pamiętniki, dzien‑
niki, notatki, listy. Wydawać by się mogło, że zgromadzony doro‑
bek pisarski ludzkości – pozostawiony w różnorodnej formie – po‑
winien historykowi w zupełności wystarczyć do przekonywującego 
opowiedzenia o tym, „co ma do opowiedzenia”  2. I zazwyczaj to wy‑
starczy, aby powstała rzetelna rozprawa naukowa, ale jak zauważa 
Norman Davies, trzeba jeszcze dotrzeć do czytelnika. Zatem histo‑
ryk jako „człowiek pogranicza” powinien w swoich próbach opowia‑
dania o przeszłości skorzystać również z innych dostępnych źródeł. 
Powinien w  opisywaniu czy rekonstruowaniu minionej rzeczywi‑
stości uwzględnić również źródła ikonograficzne. Źródła tego typu 
mogą w sposób interesujący nie tylko ilustrować przedstawianie wy‑
darzenia historyczne, ale nawet uzupełniać czy dopełniać ich opis. 

1  J.  Kurek, Wyobraźnia jako źródło historyczne, www.wiecjestem.us.edu.pl/print/
node/8821 [dostęp: 15.06.2015]

2  N. Davies, Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998, s. 29.
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A nawet, w niektórych przypadkach, stać się podstawą rekonstruk‑
cji przeszłości. Ten rodzaj źródeł pozwala zobaczyć, a nawet poczuć 
atmosferę minionych czasów. Zatrzymują one bowiem czas – poka‑
zują jak wyglądały miejsca, jak żyli i czym się pasjonowali ludzie itp. 
Ponadto dzięki nim możliwe jest porównanie świata przeszłego i te‑
raźniejszego – unaoczniają one style architektoniczne oraz ich deta‑
le, modę, środki transportu, klasy społeczne, a także role społeczne 
przypisane w danej epoce kobietom i mężczyznom itp.
 Wykorzystanie tego typu źródeł pozwala uruchomić wyobraź‑
nię, bowiem jak stwierdza Jacek Kurek, „wyobraźnia jest najważniej‑
szym źródłem historycznym”, pomaga wyzwolić się „ze skostniałego 
przepisywania źródeł i mierzenia wartości opracowań liczbą cytowa‑
nych sygnatur”  3. Sięganie w pracy badawczej do różnorodnych ma‑
teriałów źródłowych staje się koniecznością, swoistym rodzajem im‑
peratywu. Przeszłość przedstawiona na kartach rozprawy naukowej 
czy popularnonaukowej dzięki temu stanie się bliższa czytelnikowi, 
a  być może nawet spróbuje ją zrozumieć i  odnaleźć „niewidzialną 
nić” łączącą przeszłość z teraźniejszością.

Obraz – „twarzą w twarz z historią”

Wielu historyków nie traktuje źródeł wizualnych „z należytą powagą, 
a w ostatnim czasie mówi się o «niewidoczności wizualnego»”, a na‑
wet dostrzegalne jest „lekceważenie obrazów”  4. Z dużą ostrożnością 
źródła ikonograficzne traktują również socjologowie. Wiąże się to, 
zdaniem Tomasza Stempowskiego, „z niewypowiedzianym przeko‑
naniem o ich mniejszej wadze i użyteczności dla nauk społecznych”  5. 
Jednak w ostatnich dziesięcioleciach wzrosło zainteresowanie histo‑
ryków oraz badaczy innych dyscyplin naukowych życiem społecz‑
nym i  codziennym człowieka, mentalnością, dzieciństwem, macie‑
rzyństwem, ojcostwem, starością, a  nawet historią ciała. Podjęcie 
badań, m.in. w  tych obszarach, wymaga od badaczy sięgania tak‑
że po źródła ikonograficzne. Zmuszeni zatem będą do pewnego 

3  J. Kurek, Wyobraźnia jako źródło historyczne, art. cyt.
4  P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012, 

s. 28. 
5  T. Stempowski, Lieux de mémoire, ikony, fotografie. Wpływ obrazów fotograficznych 

na pamięć zbiorową w  Polsce  – rekonesans, „Pamięć i  Sprawiedliwość” 2013, nr 2, 
s. 93.
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równouprawnienia źródeł wizualnych i  pisanych. W  tym miejscu 
można odwołać się do przykładów dotyczących prehistorii czy histo‑
rii starożytnej, aby udowodnić, że bez korzystania z „dzieł sztuki”, 
szczególnie tych prehistorycznych  – rysunki naskalne, malowidła 
nagrobne, niemożliwe byłoby odtworzenie niektórych okresów hi‑
storii Europy, albo wiedza o nich byłaby niepełna. Obrazy bowiem 
towarzyszą człowiekowi od momentu, gdy odkrył potrzebę pozosta‑
wienia po sobie śladu, świadczą o tym, wspomniane już, malowidła 
w jaskini w Altamirze i Lascaux. Z czasem obrazy prezentujące reali‑
styczne wydarzenia zostały „wyparte” przez te wyobrażone przez au‑
tora lub te inspirowane aktualną modą czy polityką, niemniej jednak 
pozostają one nadal świadectwem czasu, w którym powstały. Jako 
przykład możemy przywołać obrazy Jana Matejki. Współcześni ba‑
dacze wiedzą, że z jednej strony są one wyobrażeniem malarza o za‑
istniałym fakcie czy wydarzeniu historycznym, a z drugiej – cechuje 
je niezwykła dbałość artysty o wierne oddanie na płótnie historycz‑
nej rzeczywistości. Jednakże w  przypadku malarstwa Matejki naj‑
ważniejsza jest intencja artysty i to dla badacza dziejów społeczeń‑
stwa polskiego XIX wieku powinno być najistotniejsze. Obrazy te 
mówią wiele więcej o oczekiwaniach, potrzebach zniewolonego na‑
rodu polskiego niż niejeden manifest polityczny. 
 Rola dzieł sztuki (m.in. obrazów) w edukacji historycznej młode‑
go pokolenia jest nadal bagatelizowana  6. Często są one jedynie ilu‑
stracją do analizowanego tekstu, nie zwraca się na nie uwagi. Nie 
czyni się dzieła sztuki punktem wyjścia do dyskusji wokół proble‑
mu historycznego. Trudno sobie wyobrazić, że ucząc młode poko‑
lenia o dziejach narodowych, nauczyciel nie odwoła się do polskie‑
go malarstwa historycznego jako pełnoprawnego źródła. Niejeden 
obraz Matejki, Gierymskiego, Gersona, Malczewskiego, Kossaka 
opowiada nie tyko o historycznych wydarzeniach, ale jest zapisem 
marzeń, tęsknot, miłości Polaków XIX stulecia. Dzięki temu minio‑
na przeszłość staje się bardziej ludzka, nie jest już jedynie datą za‑
pisaną na osi czasu, bo przecież historia to nie tylko ustalanie i od‑
twarzanie minionych faktów. Upraszczając, można powiedzieć, że 
historia jest przecież nauką badającą ludzką przeszłość, podejmowa‑
ną działalność, odniesione sukcesy i doznane porażki. Zatem należy 

6  Podobnie podchodzi się do fotografii, traktując ją jedynie jako materiał ilustracyjno‑
‑informacyjny. M. Hallada, D. Jankowska, Fotografia dydaktyczna w podręcznikach 
szkolnych – na przykładzie podręcznika historii Śladami przeszłości dla klasy pierwszej 
gimnazjum, w: Technologie edukacyjne w wymiarze praktycznym, red. T. Lewowicki, 
B. Siemieniecki, Toruń 2011, s. 145.
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wykorzystać wszelkie możliwe przejawy ludzkiej działalności, rów‑
nież tej artystycznej, do opowiedzenia jej dziejów  7.
 Wymaga to jednak od badacza posiadania pewnych umiejętności 
np. interpretacji dzieła oraz wiedzy ogólnej, „obycia” w temacie. Hi‑
storyk zanim zacznie traktować obraz jako źródło historyczne, po‑
winien – zdaniem Petera Burke – ustalić: „czy dany obraz jest rezul‑
tatem naocznej obserwacji czy nie pochodzi od innego autora” oraz 
umiejscowić obraz w  jego „tradycji kulturowej”, sprawdzić „drugi 
plan”, bowiem umieszczone tam być mogą elementy wiarygodne dla 
badanej rzeczywistości. Ponadto powinien zbadać recepcję dzieła, 
możliwość „manipulacji” i czy obraz nie powstał na zamówienie osób 
trzecich. Należy skonfrontować badane źródło z  innymi powstały‑
mi w tym czasie i wziąć pod uwagę kontekst obrazu  8. Najistotniej‑
sze jest jednak, by historyk umiał zadać właściwe pytania badanemu 
dziełu sztuki. Obrazy pomagają unaocznić przeszłą rzeczywistość 
i  pomóc zrozumieć jej znaczenie dla teraźniejszości i  przyszłości. 
Warto pamiętać przy tym, iż historia społeczeństwa opowiedziana 
poprzez źródła wizualne może inspirować, pobudzać wyobraźnię, 
wspierać rozwój twórczego historycznego myślenia  9. 

Portret – świadectwo minionych czasów

Istotnym źródłem historycznym mogą być portrety, uznawane są 
przez wielu badaczy z różnych dyscyplin za najbardziej realny obraz 
przeszłej rzeczywistości. Wprawdzie w przypadku tego rodzaju źró‑
deł zdarzają się nadużycia w postaci zafałszowania rzeczywistości, 
to mimo to, należy uwzględniać w „przywoływaniu czasu minione‑
go” ten typ źródeł wizualnych. Portret malowany to przede wszyst‑
kim uobecnienie postaci historycznej. Jednak artysta nie zawsze 
mógł wiernie oddać na płótnie realny wizerunek osoby. Szczegól‑
nie, gdy dzieło powstawało na zamówienie, musiał dostosować się 
np. do obowiązujących kanonów mody czy życzeń klienta. Portret 
służył zazwyczaj autoprezentacji i  często był przejawem marzeń 

7  Szerzej o  znaczeniu sztuki dla polskiego dziedzictwa narodowego: I.  Popiołek, 
Dzieła sztuki dokumentem historii i pamiętnikiem artystów, w: Pamięć – kultura – edu‑
kacja, red. A.P. Bieś, M. Chrost, B. Topij ‑Stempińska, Kraków 2011, s. 329 ‑336.

8  Por. P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, dz. cyt., 
s. 20 ‑25.

9  Por. J. Kurek, Wyobraźnia jako źródło historyczne, art. cyt.
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portretowanej postaci o  lepszym „ja”. Przykłady tego typu malar‑
stwa portretowego można znaleźć w niejednym muzeum. Historyk 
może, a  nawet powinien, oczywiście wtedy, gdy zachodzi taka po‑
trzeba, korzystać z  informacji dostarczanej przez portret. Portret 
bowiem z natury rzeczy mówi o kwestiach, które w opisach często 
są pomijane. Ponadto daje wyraz temu, co nie zostało wypowiedzia‑
ne. Trudno jest dzisiaj tak naprawdę dociec, jaka była intencja arty‑
sty tworzącego dzieło w  takiej, a  nie innej formie. Należy przypo‑
mnieć jednak, że portrety nie powstały z myślą o badaczach historii. 
Zazwyczaj adresowane były do osób najbliższych, w  tym wypadku 
miały być np. prezentem. W przypadku portretów nagrobnych, tru‑
miennych miały upamiętniać zmarłego. Jednakże portretom przypi‑
sywano także funkcje tzw. reklamowe i propagandowe. 
 Odkrycie wpływu wizerunku na odbiorcę nie jest wynalazkiem 
XX wieku, dostrzeżono i  doceniono go także wcześniej, wymow‑
nym przykładem są portrety króla Stanisława Augusta Poniatow‑
skiego. Portrety władcy, autorstwa Bacciarellego, były wielokrotnie 
kopiowane i  upowszechniane, np. w  kościołach, na dworach mag‑
nackich, miniatury z wizerunkiem panującego były formą podarun‑
ku dla możnowładców. Ich zadaniem było przysporzyć królowi zwo‑
lenników, przedstawić go jako władcę mądrego, sprawiedliwego, dla 
którego ważne jest dobro państwa. Mając do dyspozycji ten rodzaj 
źródła, historyk może nie tylko zilustrować historię życia króla, ale 
pokusić się np. o odkrycie motywów, które nim kierowały.
 Portrety władców są najczęściej eksploatowane jako „źródło ilu‑
strujące”. Najbardziej rozpowszechnione są wizerunki władców 
Polski autorstwa Jana Matejki  10. Zostały przez niego odtworzone, 
a  właściwie zinterpretowane. Badacze dzieł Matejki „podkreślają 
ogromny wysiłek wykonany dla wskrzeszenia zmarłych władców”  11, 
poprzedzony studiami nad opisem władców zachowanym w  daw‑
nych kronikach oraz archeologicznymi zabytkami  – monetami, 
rzeźbami nagrobnymi. Poczet królów i książąt polskich Matejki moc‑
no zakorzenił się w świadomości Polaków, m.in. wizerunki władców 

10  Szerzej o  znaczeniu i  roli malarstwa Jana Matejki: I.  Popiołek ‑Rodzińska, Ma‑
larstwo historyczne Jana Matejki. Dokument – ilustracja – wizja, w: Pamięć wieków 
kształtuje potomność. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Ludwiko‑
wi Grzebieniowi z  okazji 70. urodzin, red. A.P.  Bieś, B.  Topij ‑Stempińska, Kraków 
2010, s. 265 ‑271.

11  Np. D. Karkut, Wizerunki Władysława Jagiełły w literaturze i malarstwie, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Filologiczne. Dydaktyka 9” 2014, 
z. 86, s. 73.
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widnieją na banknotach. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie podręczni‑
ki do historii bez portretu władcy Polski autorstwa Matejki. Z tą wi‑
zją wizerunków królów zmierzył się współczesny grafik i portreci‑
sta Waldemar Świerzy. Stworzony przez niego Nowy poczet władców 
Polski ukazuje nowe oblicze polskich królów i książąt. Tworząc swoje 
dzieło, portrecista skorzystał z 

materiałów źródłowych przygotowywanych w oparciu o najnowszą wiedzę 
historyczną i z zachowaniem realiów epoki, choć najważniejszym zdaniem, 
które postawił przed sobą artysta było oddanie charakteru poszczególnych 
postaci i towarzyszących im emocji  12.

Wizja władców Waldemara Świerzego ma odczarować posągowe po‑
stacie stworzone przez mistrza Matejkę, ma ukazać bardziej ludzkie 
i bliższe prawdzie oblicza władców. W przypadku tych dwóch ostat‑
nich źródeł ikonograficznych, trudno będzie dowieść ich roli w do‑
kładnym poznaniu realiów towarzyszących życiu władców, ale za‑
pewne przybliżą postać i  zawsze jednak pozostaną świadectwem 
czasów, w których powstały. Przed historykami stoi trudne zadanie, 
muszą zdecydować, czy te wizualizacje można uznać już za źródło, 
czy muszą one nabrać stosownej patyny.
 Na miano materiału źródłowego zasługują zapewne portrety po‑
wstałe „z natury”. Do tej kategorii należy zaliczyć wspomniane już 
portrety króla Stanisława Augusta oraz wizerunki władców nama‑
lowane przez współczesnych im artystów. Dla historyka mogą być 
one interesującym dokumentem epoki, odzwierciedlają one nie tyl‑
ko postać, ale dzięki nim historyk znajdzie odpowiedź na pytania 
dotyczące potrzeb społecznych ówczesnych czasów i  mentalności 
oraz podejmowanej działalności politycznej. Mogą one dla historyka 
badającego dzieje polityczne, stanowić również inspiracje do szuka‑
nia relacji między życiem codziennym a polityką. Również history‑
cy zajmujący się dziejami, np. szkolnictwa wyższego, mogą odwołać 
się do źródeł ikonograficznych, bowiem w tradycji uniwersyteckiej 
powszechne jest portretowanie rektorów. Najstarszy uniwersytet 
w Polsce posiada w swoich zbiorach wizerunki swoich rektorów. Jak 
istotna jest to tradycja, może świadczyć fakt, iż „młode” uczelnie za‑
mawiają również podobizny swoich rektorów. Takim przykładem 
są portrety pierwszych rektorów Akademii Ignatianum w Krakowie 

12  M.  Pielka, Nowy poczet władców Polski, http://historia.org.pl/2015/05/07/nowy‑
‑poczet ‑wladcow ‑polski/ [dostęp. 25.06.2015].

http://historia.org.pl/2015/05/07/nowy-poczet-wladcow-polski/
http://historia.org.pl/2015/05/07/nowy-poczet-wladcow-polski/
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autorstwa Ireny Popiołek. Dzięki pracom artystów, również portre‑
cistów, możliwy staje się dialog między badaczem a  autorem i  bo‑
haterem dzieła. Źródła wizualne dają badaczowi również możliwość 
prowadzenia swoistego rodzaju dialogu  – pomiędzy przeszłością 
a teraźniejszością.

Fotografia – „medium przywracające pamięć 
o przeszłości”

Obrazy dominowały jako wytwór kultury wizualnej do początków 
XX wieku. Stopniowo były zastępowane przez fotografię. Jednak 
próba uznania fotografii za dzieło równe obrazowi zakończyła się 
fiaskiem, jak zaznaczają Violetta Julkowska i Maciej Bugajewski, fo‑
tografia bowiem jest zbyt szczegółowa, a ponadto trudno jest ustalić 
hierarchię pomiędzy tymi szczegółami. Przypisano jej zatem rolę je‑
dynie użytkową, a nie artystyczną  13. Paradoksalnie to właśnie „zdol‑
ność” do zachowania wielu detali i utrwalania świata – rzeczy i zja‑
wisk  – w  sposób obiektywny uczyniła z  fotografii „mile widziany” 
materiał źródłowy. To ona stała się, zdaniem wielu badaczy, nowym 
źródłem pozwalającym poznać przeszłość  14. „Nowe generacje pozna‑
ją przeszłość nie tylko za pomocą druku, lecz przede wszystkim za 
pomocą mediów wizualnych”  15. Kamilla Łaguna ‑Raszkiewicz, po‑
wołując się na Marianne Hirsch, przypomina, iż współczesny czło‑
wiek żyje w kulturze ukształtowanej przez fotograficzne obrazy. Za‑
tem podejmując badania nad przeszłością społeczeństw, na przykład 
tych dotyczących pamięci zbiorowych, powinien badacz odwołać się 
fotografii, która zdaniem Jacquesa Le Goff 

dokonuje przewrotu w kwestii pamięci: pomnaża ją i demokratyzuje, przy‑
daje jej precyzji i prawdziwości wcześniej nieosiągalnej w zakresie pamięci 

13  V. Julkowska, M. Bugajewski, Fotografia jako dokument, przedstawienie i zastąpienie 
przeszłości, w: Foto ‑historia. Fotografia w przedstawieniu przeszłości, red. V. Julkow‑
ska, Poznań 2012, s. 7.

14  A. Rouille, Fotografia między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków 2005; Zob. 
A. Barzycka, Fotografia jako źródło historyczne. Wybrane problemy, „Historyka. Stu‑
dia Metodologiczne” 2006, nr 36, s.  105 ‑117; także S.  Tomczak, Fotografia jako 
źródło historyczne – rys problemowy, „Archiwista Polski” 2013, nr 2, s. 31 ‑40.

15  K. Łaguna ‑Raszkiewicz, Fotografia jako źródło postpamięci, „Pedagogika Społeczna” 
2016, nr 1, s. 160 ‑161. Autorka wspomnianego wyżej artykułu powołuje się na pracę 
M. Moss, Toward the visualisation of history. The past as image, Lexington Books 2009.
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wizualnej oraz pozwala uchronić pamięć przed czasem i  związaną z  nim 
przemianą  16.

Niebezpieczeństwo tkwi jednak w  tym, iż takie nowe technologie 
rozwijają się jednak dużo szybciej, niż badacz jest wstanie je opisać 
i zinterpretować  17. Jednym z tych nowych wszechobecnych techno‑
logii jest właśnie fotografia i  jako materiał źródłowy wymaga rów‑
nież odczytania. „Odczytanie, tak jak widzenie obrazu, staje się jego 
interpretacją”  18. Dla historyka fotografia jest historycznym świade‑
ctwem podejścia do czasu, bowiem, jak zauważa Krzysztof T. Kone‑
cki, „fotografie są «protezą pamięci». Pozwalają zachować określony 
moment czasowy zachowując określoną sytuację”  19. Fotografie, po‑
dobnie jak wcześniej obrazy, pozwalają badaczowi odkryć miniony 
czas, przywracają pamięć o osobach, miejscach, sytuacjach. Często 
są jedynym świadectwem, np. zagubionego lub zapomnianego wyda‑
rzenia, zatem aby przywrócić pamięć o trudnych, często wręcz nie‑
wyobrażalnych wydarzeniach z przeszłości trzeba i należy odwołać 
się do fotografii  20.
 Historyk w swoich pracach badawczych nie powinien pomijać fo‑
tografii, bowiem od momentu kiedy powstała, towarzyszyła czło‑
wiekowi w chwilach ważnych i błahych, radosnych i smutnych, pod‑
czas wielkich wydarzeń państwowych i tych rodzinnych. Fotografia 
zastąpiła m.in. dawną „galerię portretów”, bowiem każda współczes‑
na rodzina, jak pisze Pierre Bourdieu, ma swojego portrecistę, za‑
zwyczaj jest nim „głowa rodziny”  21. Dzięki fotografii możliwe stało 

16  J. Le Goff, Historia i pamięć, Warszawa 2007, s. 145.
17  K.  Łaguna ‑Raszkiewicz, Fotografia jako źródło postpamięci, dz. cyt., s.  156. Zob. 

M.  Hirsch, Family frames. Fotography, narrative and postmemeory, Harvard 2012, 
s. 14.

18  K.T.  Konecki, Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w  socjologii wizu‑
alnej a metoda teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2005, nr 1, 
s. 43; Zob. również T. Barrett, Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy, Kraków 2014, 
s. 54.

19  K.T. Konecki, Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizual‑
nej a metoda teorii ugruntowanej, dz. cyt, s. 44; Zob. również P. Bourdieu, Społeczna 
definicja fotografii, w: Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. 
B. Bogunia ‑Borowska, P. Sztompka, Kraków 2012, s. 237 ‑264.

20  Konieczność wykorzystania fotografii jako źródła historycznego – źródła pamięci 
o traumatycznych wydarzeniach podkreśla m.in. Georges Didi ‑Huberman w Obra‑
zy mimo wszystko, Kraków 2004.

21  Zob. P.  Bourdieu, Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photograhie, Pa‑
ris 1965. Również Jolanta Szablicka ‑Żak podkreśla znaczenie fotografii rodzinnej 
jako materiału źródłowego dokumentującego losy rodziny na przestrzeni dziejów. 

http://jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=kata&i=120&q=moyen
http://jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=kata&i=120&q=Essai
http://jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=kata&i=120&q=usag
http://jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=kata&i=120&q=socia
http://jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=kata&i=120&q=photogra
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się poznanie nie tylko losów wybitnych jednostek, ale również ście‑
żek życia tych tzw. zwyczajnych ludzi. Na zdjęciach utrwalano już nie 
tylko „dzień świąteczny”, ale także ten codzienny. Dokumentowa‑
no warunki życia najbiedniejszych – chłopów, robotników – ich wy‑
gląd, ubiór, miejsca zamieszkania itp.  22. Można pokusić się o stwier‑
dzenie, że fotografia stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
atrybutów XX wieku. To właśnie „dzięki fotografii zakres naszego po‑
strzegania świata się poszerzył, a fotografia wpływa permanentnie 
na ludzką wyobraźnię i na wyobraźnię o rzeczach i zdarzeniach”  23. 

***

Współcześni badacze przeszłości nie powinni przechodzić obojęt‑
nie obok źródeł wizualnych, bowiem, jak zauważa Markus Banks, 
„ właśnie dlatego że obrazy mogą być odczytane na wiele sposobów, 
w zależności od społecznego i osobistego kontekstu widza, można 
je na wiele sposobów analizować”  24. Historia wizualna obejmuje te 
wszystkie sfery życia człowieka, które leżą na styku historii i sztu‑
ki, fotografii, nowych mediów. Należy zgodzić się z  twierdzeniem 
wielu badaczy, że źródłom wizualnym należy się równouprawnienie, 
chociaż wymagają one od badacza nowych umiejętności w  podej‑
ściu badawczym. Dzięki wykorzystywaniu materiałów wizualnych 
i  metod wizualnych, badacz ma dostęp do nowych kierunków ba‑
dań, „odbijając w ten sposób płynność ludzkiego doświadczenia”  25. 
Obrazy, a  szczególnie fotografie, oferują „unikatowy rodzaj przed‑
stawienia obrazowego” minionej rzeczywistości, który jednocześnie 

J. Szablicka ‑Żak, Rodzina w fotografii – historia mówiona obrazem. Kontekst histo‑
ryczny i współczesny, „Wychowanie w Rodzinie” 2013, t. 8, s. 15 ‑30.

22  Np. R. Sulima, Fotografia chłopów polskich, http://cyfrowaetnografia.pl/Content/ 
3007/Strony%20od%20PSL_XLI‑21_Sulima_popraw113.pdf [dostęp: 6.10.2016]. 
Roch Sulima podkreśla, iż „fotografia chłopów polskich rzadko interesowała etno‑
logów, częściej doceniali jej istnienie historycy ruchów społecznych oraz historycy 
kultury, którzy traktowali ją jako źródło historyczne”. Zaznacza również, że „foto‑
grafię chłopską widzieć należy nie tylko jako nowy typ źródła do poznania kultury 
ludowej, ile nową formę ekspresji tej kultury”.

23  A. Topolska, Fotograficzne obrazy wojny. Przypadek byłej Jugosławii, w: Obrazy kul‑
tur, red. G. Pełczyński, R. Vorbrich, Poznań 2007, s. 30.

24  M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2013, s. 198.
25  Tamże.

http://cyfrowaetnografia.pl/Content/3007/Strony od PSL_XLI-21_Sulima_popraw113.pdf
http://cyfrowaetnografia.pl/Content/3007/Strony od PSL_XLI-21_Sulima_popraw113.pdf
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przedstawia się „jako niezwykle ciekawy rodzaj źródła”  26. Pomimo 
tego nadal wykorzystuje się źródła wizualne w ograniczonym zakre‑
sie, chociaż pomagają one nie tylko w poznaniu przeszłości, ale „słu‑
żą społecznemu trwaniu w czasie”  27 i mogą przyczynić się do podtrzy‑
mywania tożsamości jednostek i społeczności. Obrazy i fotografie są 
niemymi świadkami historii, a  dzięki badaczom mogą przemówić 
i opowiedzieć historię „zatrzymaną w kadrze”.

26  A. Barzycka, Fotografia jako źródło historyczne. Wybrane problemy, dz. cyt., s. 117.
27  K. Łaguna ‑Raszkiewicz, Fotografia jako źródło postpamięci, dz. cyt., s. 163.



Ludwik Grzebień SJ

Pierwsze obrazy św. Stanisława Kostki, 
patrona młodzieży polskiej

Św. Stanisław Kostka – patron młodzieży

W okresie otwierania jezuickich szkół humanistycznych w Europie, 
w drugiej połowie XVI wieku, a później i w krajach misyjnych, za pa‑
trona młodzieży uczącej się obierano przeważnie Polaka Stanisława 
Kostkę.
 Św. Stanisław Kostka urodził się w 1550 roku w Rostkowie k. Przas‑
nysza. Był synem kasztelana Jana Kostki i  Małgorzaty z  Kryskich. 
W 1564 roku wyjechał ze starszym bratem Pawłem i preceptorem Bi‑
lińskim do szkół jezuickich w Wiedniu. Tam duchowo dojrzewał i po‑
stanowił wstąpić do zakonu jezuitów. Nie mając pozwolenia rodziny, 
w sierpniu 1567 roku, poszedł pieszo z Wiednia do Bawarii i w Dylin‑
dze, zgłosił się do prowincjała jezuitów św. Piotra Kanizego. Odesła‑
ny do Rzymu, został przyjęty do zakonu przez generała św. Franciszka 
Borgiasza i rozpoczął nowicjat przy kościele św. Andrzeja na Kwiryna‑
le w Rzymie. W sierpniu 1568 roku zapadł na malarię i zmarł po kilku 
dniach choroby, w nocy z 14 na 15 VIII 1568 roku  1.
 Szerzące się szybko oznaki kultu Stanisława Kostki spotkały się 
z półoficjalną aprobatą kościelną. W 1605 roku papież Paweł V ze‑
zwolił na wniesienie do kościoła na Kwirynale obrazu Stanisława 
i zawieszenie przed nim srebrnej lampy oraz wotywnych tablic, co 
uznano za akt odpowiadający formalnej beatyfikacji  2.
 Ten sam papież, pisząc do króla Zygmunta III, nazwał Stanisła‑
wa błogosławionym. W latach 1633, 1636 i 1639 zanoszono do Rzy‑
mu prośby o oficjum i mszę św. ze wspomnieniem Stanisława. Do‑
piero papież Klemens X zezwolił w 1670 roku zakonowi i diecezjom 
polskim na liturgiczne wspomnienie błogosławionego, a  w  1674 
roku ogłosił Stanisława jednym z głównych patronów Korony Pol‑
skiej i  Wielkiego Księstwa Litewskiego. Za papieża Klemensa  XI 

1  J. Majkowski, Św. Stanisław Kostka. Studium z dziedziny hagiografii psychologicznej, 
Rzym 1965.

2  J.  Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego OO.  Jezuitów, t.  2, Kraków 1886, 
s. 96.
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przygotowano dekret kanonizacyjny, a  samej kanonizacji dokonał 
dopiero w 1726 roku papież Benedykt XIII  3.
 Zaraz po śmierci Stanisława pojawiły się wierne jego biografie 
i  opisy różnych wydarzeń związanych z  życiem i  śmiercią. Na żą‑
danie generała zakonu św. Franciszka Borgiasza, pierwszą relację 
o świętym sporządził Rainer Fabricius, mistrz nowicjatu. Wcześnie 
napisał też o nim wspomnienie jego współnowicjusz, Stanisław War‑
szewicki, którego naukowe opracowanie wydali w całości Bollandyści 
dopiero w 1895 roku  4.
 Również ks. Piotr Skarga, który wstąpił do zakonu w Rzymie kilka 
miesięcy po śmierci Stanisława, zamieścił budujący i bogaty w szcze‑
góły biogram Stanisława w „Przydatkach” do swoich Żywotów świę‑
tych, wydanych po raz pierwszy w 1610 roku  5. 
 Od początku XVII wieku ukazywały się liczne druki poświęcone 
Stanisławowi, w tym autorstwa Franciszka Sacchiniego, które wzna‑
wiano na całym świecie aż do XIX wieku  6. Dzięki tym publikacjom 
postać Stanisława Kostki stawała się bardzo popularna w krajach ka‑
tolickich, gdzie istniały szkoły i nowicjaty jezuickie.

Pierwsze portrety Stanisława

W czasie studiów wiedeńskich, około 1565 roku, powstał pierwszy 
portret Stanisława, który został przedstawiony na obrazie nieznane‑
go autora w polskim stroju szlacheckim. Obraz znajdował się w gale‑
rii Lanckorońskich w Wiedniu, a spłonął już po zakończeniu II woj‑
ny światowej  7. Pierwsze portrety Stanisława jako jezuity powstały 
w Rzymie niemal natychmiast po jego śmierci w 1568 roku, więc na‑
leży je uznać za wizerunki wierne.
 W Polsce już pod koniec XVI wieku obserwujemy istnienie obrazu 
Stanisława w Jarosławiu, a w początkach XVII wieku w wielu kościo‑
łach, m.in. w Krakowie, Kaliszu, Lwowie, Lublinie i Kaczycach pod 
Pułtuskiem, gdzie bardzo wcześnie czczono obrazy Stanisława jako 
łaskami słynące i cudowne.

3  H. Fros, Święci i błogosławieni Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1992, s. 25 ‑27.
4  S. Warszewicki, Vita S. Stanislai Kostka, Edid. Hagiographi Bollandiani. Bruxellis 

1895, Typ. Polleunis et Ceuterick, ss. 31.
5  Zob. P. Skarga, Żywoty świętych polskich, Kraków 2000, s. 121 ‑141.
6  F. Sacchini, Vita B. Stanislai Kostka, Poloni, e Societate Iesu, Ingolstadii 1609, Typ. 

Ad. Sartori, ss. 57.
7  J. Majkowski, Św. Stanisław Kostka, dz. cyt., s. 229.
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1. Stanisław Kostka jako stu‑
dent. Portret z Galerii Lancko‑
rońskich w Wiedniu. (Majkow‑
ski, s. 229).

 Kult był zawsze szczególnie żywy w nowicjatach i szkołach jezui‑
ckich, w których pojawiła się nawet praktyka tzw. Pactum Sancti Sta‑
nislai, polegająca na przyrzeczeniu szerzenia jego kultu  8. Poprzez 
liczne szkoły jezuickie na ziemiach Polski i Litwy postać Stanisława 
stawała się popularna szczególnie wśród młodzieży.
 Wizerunki Stanisława Kostki poprzez ośrodki jezuickie znalazły 
się bardzo szybko we wszystkich zakątkach świata, gdzie zakon pro‑
wadził swoje misje i  otwierał swoje szkoły. Najpełniejszy przegląd 
tych obrazów obejmuje osobny album opublikowany w  Warszawie 
w 1928 roku  9.

8  H. Fros, Święci i błogosławieni Towarzystwa Jezusowego, dz. cyt., s. 27.
9  C. Squarr, Stanislaus Kostka, w: Lexikon der christlichen Ikonographie, T. 8, Frei burg 

1976, kol.  389 ‑390; [A.  Ziemski, S.  Bednarski], Św. Stanisław Kostka, Warszawa 
1928, Nakł. XX. Jezuitów, ss. CXV, 4 [Album].
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Znaczenie kongregacji studenckich

W szkołach jezuickich kult Stanisława szerzyły głównie kongregacje 
szkolne, czyli Sodalicje Mariańskie – katolickie stowarzyszenia osób 
świeckich, powołane do życia w 1563 roku z inicjatywy jezuickiego 
kleryka Jana Leunisa w środowisku studenckim Rzymu. Jego głów‑
nym celem było połączenie studiów z życiem chrześcijańskim, w tym 
praktykowanie cnót miłosierdzia dla ubogich i  chorych. Sodalicje 
bardzo szybko przeniknęły do innych szkół jezuickich całej Europy.
 Sodalicje szkolne posiadały swoje własne kaplice, a przynajmniej 
ołtarze z  obrazami Matki Bożej Śnieżnej i  Stanisława Kostki, albo 
w miejscowym kościele, albo na terenie szkół, gdzie sodalisi świeci‑
li lampy, odmawiali przepisane modlitwy, urządzali spotkania i uro‑
czystości. W  niektórych miastach cieszący się kultem obraz Sta‑
nisława przenoszono z  czasem uroczyście z  sodalicyjnych kaplic 
szkolnych do publicznego kultu w kościołach  10.
 Obraz Matki Bożej Śnieżnej należał obok obrazu Stanisława Kost‑
ki do najczęstszych ikon Maryi w ołtarzach sodalicyjnych. Oba obrazy 
łączył fakt, że Stanisław miał szczególny kult do Matki Bożej Śnieżnej 
z rzymskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore. Nic więc też dziwnego, że 
jedną z pierwszych kopii obrazu Matki Bożej Śnieżnej kazał generał 
Franciszek Borgiasz zawiesić w miejscu śmierci Stanisława  11.

Kult błogosławionego Stanisława w Jarosławiu

W  Polsce kult Stanisława Kostki, wielkiego czciciela Matki Bożej 
Śnieżnej, krewnego przez Zofię Kostkową z domem książąt Ostro‑
gskich, obserwujemy najwcześniej w  kolegium i  kościele jezuitów 
w  Jarosławiu. Generał zakonu Franciszek Borgiasz chciał koniecz‑
nie, by jezuici otworzyli placówkę na Rusi, planowaną w Jarosławiu, 
więc podtrzymywał zbożne intencje fundatorki Zofii Kostkowej, 
a znając doskonale dzięki Skardze jej zapał i wielką hojność, w tym 
dla domu nowicjatu w  Rzymie, gdzie znajdował się grób Stanisła‑
wa Kostki, który według Skargi „upominki śląc bogate do Rzymu, 

10  M. Inglot, Kongregacje (Sodalicje) Mariańskie w szkołach jezuickich od XVI do XVIII 
wieku (Postulat badawczy), w: Historia, społeczeństwo, wychowanie. Księga pamiątko‑
wa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, Pułtusk ‑Warszawa 2004, s. 277 ‑282.

11  A.P. Bieś, L. Grzebień, Obrazy Matki Bożej Śnieżnej (Salus Populi Romani) w Polsce na 
przełomie XVI i XVII wieku. Legendy i fakty, Kraków 2016.
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uczciła”, przeznaczył dla niej (a tym samym dla jezuitów) wierną ko‑
pię świętego obrazu Matki Bożej Śnieżnej  12.
 Pierwszy obraz Stanisława Kostki w Jarosławiu został niewątpli‑
wie namalowany przez brata zakonnego Macieja Klimkowicza pod 
sam koniec XVI wieku. Największa uroczystość z  okazji beatyfika‑
cji (raczej elewacji w 1604 r.) odbyła się w tym mieście w 1605 roku, 
gdzie Anna ze Sztembergu księżna Ostrogska, siostra stryjeczna Sta‑
nisława, nie szczędziła kosztów na zorganizowania wspaniałej uro‑
czystości  13. Uroczystość Stanisława Kostki z 1605 roku opisała kro‑
nika kolegium jarosławskiego, zaznaczając, że oprócz czterdziestu 
różnych emblematów rozwieszonych w  kościele, wystawiono dwa 
obrazy, jeden Matki Bożej adorowanej przez św. Ignacego i Stanisła‑
wa Kostkę, drugi samego św. Stanisława przyjmującego z rąk anio‑
łów Komunię św.  14. Wkrótce potem księżna Ostrogska sprawiła do 

12  P. Skarga, Żywoty świętych polskich, dz. cyt., s. 141.
13  J. Sygański, Święty Stanisław Kostka, patron Lwowa, Lwów 1906, s. 9  ‑10.
14  Hic altaris in modum duae cernebantur effigies: altera Dei Matris erat, cui 

B.P. Igna tius cum D. Stanislao adflexit supplex; altera ipsum beatum Stanislaum, 

2. Św. Stanisław Kostka. Por‑
tret z kościoła św. Barbary 
w Krakowie, prawdopodobnie 
pędzla Macieja Klimkowicza, 
ok. 1600.
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kościoła srebrny relikwiarz (thecam) ozdobiony drogimi kamieniami 
przeznaczony na relikwie Stanisława Kostki  15.
 Podobny rozwój kultu Stanisława Kostki obserwujemy następnie 
w Krakowie, Kaliszu, Lublinie, Lwowie i Sandomierzu. W niektórych 
jezuickich kościołach i kaplicach sodalicyjnych kult Stanisława Kost‑
ki, z racji patriotycznych, przesłonił nawet z biegiem czasu kult Mat‑
ki Bożej Śnieżnej  16.

Pierwsi malarze obrazów błogosławionego 
Stanisława

W początkach XVII wieku największą rolę w propagowaniu wizerun‑
ków Stanisława Kostki mieli dwaj malarze Włoch Tomasz Dolabella 
i jezuicki malarz Maciej Klimkowicz.
 Malarz Maciej Klimkowicz (ok. 1570 ‑1631) pochodził ze Lwowa, 
mając około 25 lat wstąpił do zakonu 28 lipca 1595 roku w Krakowie. 
Po rocznym nowicjacie został skierowany do Jarosławia na zakry‑
stiana nowo zbudowanej świątyni z obrazem Matki Bożej Śnieżnej 
i przez prawie cztery lata oddawał się opiece kościoła, i kopiowaniu 
tego obrazu. Wtedy stworzył pierwsze kopie Matki Bożej Śnieżnej 
(dla Jarosławia i Krakowa) oraz liczne obrazy Stanisława Kostki dla 
jezuitów i rodziny Kostków.
 Później brat Klimkowicz przebywał na dworze biskupa krakowskie‑
go Bernarda Maciejowskiego, który w dzieciństwie uczył się do 1566 
roku u jezuitów w Wiedniu wraz ze Stanisławem Kostką, a później zo‑
stał duchownym m.in. pod wpływem zachęty ks. Piotra Skargi. Te ścisłe 
związki z jezuitami sprawiły, że bp Maciejowski stał się głównym w Pol‑
sce promotorem obrazów Matki Bożej Śnieżnej i Stanisława Kostki.
 W czasie pobytu w  Krakowie brat Klimkowicz doskonalił swo‑
je malarstwo i  współpracował z  Tomaszem Dolabellą, Włochem, 
malarzem króla Zygmunta  III. O  ile Klimkowicz uprawiał głównie 
malarstwo portretowe, pozostawiając obrazy postaci Stanisława, 
o tyle Dolabella tworzył obrazy zbiorowe, w tym Stanisława Kostki 

e manibus Angelorum Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumentem, refe‑
rebat (Litterae annuae, 1605, Duaci 1618, s. 916; S. Załęski, Jezuici w Polsce, T. IV, 
Kraków 1905, s. 172).

15  Annuae litterae 1606 ‑1608, Moguntiae 1618, s. 734.
16  J. Sygański, Święty Stanisław Kostka, patron Lwowa, dz. cyt., s. 9  ‑10.
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w chwale. Im też zawdzięczamy powstanie pierwszych obrazów Sta‑
nisława na ziemiach polskich  17.

Ośrodek krakowski

W Krakowie posiadali jezuici od 1586 roku swój nowicjat prowincji 
polskiej, który przyjął bł. Stanisława Kostkę jako patrona młodzie‑
ży zakonnej.

17  A.P. Bieś, L. Grzebień, Obrazy Matki Bożej Śnieżnej (Salus Populi Romani) w Polsce na 
przełomie XVI i XVII wieku, s. 44 ‑47; J. Poplatek, J. Paszenda, Słownik jezuitów arty‑
stów, Kraków 1972, s. 134 ‑135.

3. Maciej Klimkowicz, Stanisław Kost‑
ka. Obraz w kościele lwowskim jezuitów, 
1612.
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 Pozostające w rękopisie Annuae litterae podają niektóre informa‑
cje na temat obrazu Stanisława w kościele nowicjackim św. Macieja 
w Krakowie. W 1601 roku przed 15 sierpnia, w uroczystość Stanisła‑
wa Kostki wystawiono w czasie nabożeństwa obraz Kostki między 
dwoma świecznikami  18. Podobnie w  1606 roku w  kaplicy nowicja‑
ckiej i kościele św. Macieja urządzono uroczystość ku czci Stanisła‑
wa Kostki i bł. Alojzego Gonzagi  19. W 1616 roku obraz bł. Stanisława 
umieszczono w ołtarzu św. Urszuli w kościele parafialnym św. Szcze‑
pana, obok jezuickiego nowicjatu  20.
 Przy kościele św. Barbary posiadali jezuici od końca XVI wieku 
swój dom profesów. W domu tym już od 1600 roku spotykamy dość 
duży olejny obraz Stanisława, według Rejowicza ofiarowany przez 
ks. Tomasza Oborskiego, późniejszego biskupa sufragana krakow‑
skiego, ale też mógł zostać namalowany przez Tomasza Dolabellę 
lub brata Macieja Klimkowicza  21. W styczniu 1613 roku wstawiono 
do bocznego ołtarza kościoła św. Barbary obrazy św. Trójcy, św. Igna‑
cego i bł. Stanisława Kostki. Ale już po pięciu latach (1618) ołtarz 
ten zastąpiono nowym, z obrazami świętych: Ignacego, Franciszka 
Ksawerego, Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi, pędzla Tomasza 
Dolabelli  22.
 Ośrodkiem kultu Stanisława Kostki stał się też w Krakowie nowy, 
budowany przy ulicy Grodzkiej z fundacji króla Zygmunta III jezui‑
cki kościół świętych Piotra i Pawła. Do jego ozdoby król i jezuici naję‑
li malarza Tomasza Dolabellę. Zidentyfikowane dotąd obrazy pędzla 
Dolabelli wykonane dla jezuitów powstawały w 1609 roku, ale mo‑
gły też powstać nieco wcześniej. Na początku XVII wieku przy koś‑
ciele św. Piotra powstała szlachecka sodalicja Mariańska założona 
przez Mikołaja Zebrzydowskiego, w  1609 roku przystąpił do niej 
król Zygmunt III. Jej oratorium kazał król przyozdobić swemu ma‑
larzowi Dolabelli, posiadało więc wiele malowideł, które – jak pisze 
kronika sodalicji szlacheckiej – powstały „kosztem sodalicji pięknie 

18  Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI), Pol. 66, s. 95v.
19  ARSI, Pol. 66, s. 100.
20  ARSI, Pol. 66, s. 105.
21  J. Rejowicz, Święty Stanisław Kostka. Kilka dat historycznych, Kraków 1906, s. 5  ‑6.
22  J. Paszenda, Kościół Św. Barbary w Krakowie z domem zakonnym księży jezuitów. Hi‑

storia i architektura, Kraków 1985, s. 77; M. Skrudlik, Tomasz Dolabella, jego życie 
i dzieła, „Rocznik Krakowski” 16 (1914), s. 91 ‑162; W. Tomkiewicz, Dolabella, War‑
szawa 1959, s. 22.
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wymalował szlachetny p. Tomasz Dolabella, Włoch, malarz Zygmun‑
ta III”  23. Szybki wzrost kultu Stanisława Kostki w Krakowie sprawił, 
że już w 1611 roku Stanisław został włączony w poczet głównych pa‑
tronów królewskiego miasta  24.

Kult w ośrodku wielkopolskim

Brat Maciej Klimkowicz pracował w Poznaniu jako malarz w latach 
1606 ‑1609 i 1611 ‑1612. Kronika kolegium zanotowała pod rokiem 
1609 rokiem, kiedy opuszczał Poznań, taką charakterystykę jego 
twórczości: 

23  Compendium historiae congregationis nobilium sub titulo Assumptionis B. Mariae V. et 
S. Barbarae, Kraków 1744, s. 3, 21, 29, 32.

24  K.  Konopka, Nieznany patron Krakowa. Przyczynek do historii czci św. Stanisława 
Kostki. Dokument z r. 1611, „Nasze Wiadomości” 2 (1906 ‑1909), s. 652 ‑661.

4. Tomasz Dolabella, Św. Sta‑
nisław Kostka i św. Aloj‑
zy Gonzga. Obraz w koście‑
le św. Barbary w Krakowie, 
1618.
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Dla ozdoby kościoła oraz kolegium otrzymaliśmy kunsztownie odmalowa‑
ne obrazy naszych św. ojców i braci: św. Ignacego, św. Franciszka Ksawe‑
rego, św. Alojzego Gonzagi i św. Stanisława Kostki. Zawieszone w świąty‑
ni przydawały wnętrzu wytworności i  silnie rozbudzały pobożność ludu. 
Również w domu umieściliśmy sporo malowanych wizerunków męczenni‑
ków z Towarzystwa Jezusowego oraz wiele innych świętych obrazów Naj‑
świętszej Maryi Panny, polskiego królewicza św. Kazimierza, św. Tomasza 
z Akwinu i innych, których wyliczać nie trzeba. Wszystkie te obrazy nama‑
lował brat koadiutor Maciej Klimkowicz, który w dniu 15 czerwca wyjechał 
z Poznania do Lublina  25.

 Dość wcześnie, w pierwszych latach XVII wieku, również ucznio‑
wie sodalisi posiadali w Kaliszu w swojej kaplicy obrazy Matki Bożej 
Śnieżnej i bł. Stanisława Kostki, pędzla Macieja Klimkowicza  26. Do 
promocji obrazu Matki Bożej Śnieżnej i Stanisława Kostki przyczy‑
nił się też drugi jezuicki malarz tego okresu Kasper Livensis (z Liwu), 
który przebywał w Kaliszu w latach 1615‑1620 i tam namalował na 
ołtarze m.in. obrazy bł. Ignacego Loyoli i Stanisława Kostki  27.

Obraz lwowski 

W kościele jezuitów we Lwowie istniał słynący łaskami obraz bł. Sta‑
nisława Kostki, patrona szkół i miasta. Nie jest wykluczone, że po ot‑
warciu szkół w 1608 roku, jezuici postarali się o obraz bł. Stanisława. 
Według Sygańskiego w 1611 roku obraz ten miał być już obwieszony 
wotami  28. Historyk Jan Sygański pisał: „To pewne, że obydwa ołta‑
rze i obrazy Matki Boskiej i św. Stanisława Kostki, prawdziwa ozdo‑
ba kościoła, znajdowały się w ołtarzach drewnianej kaplicy”  29. 
 Przystępując w  1610 roku do budowy dużego barokowego koś‑
cioła św. Piotra i Pawła z fundacji Elżbiety Sieniawskiej przygotowy‑
wano artystyczne wyposażenie przyszłej świątyni. Według katalogu 
osobowego jezuitów Maciej Klimkowicz występuje we Lwowie w  la‑
tach 1612‑13 jako malarz (pictor), a w następnym roku 1613/14 jako 

25  Kronika jezuitów poznańskich (młodsza), t. I: 1570 ‑1653, oprac. L. Grzebień i J. Wie‑
siołowski, Poznań 2004, s. 199 ‑200.

26  W. Bystrzonowski, Honor Nayświętszey Maryi historycznie wyrażony, Kalisz [1741], 
s. 5.

27  ARSI, Pol. 51, f. 308v.
28  J. Sygański, Święty Stanisław Kostka, patron Lwowa, dz. cyt., s. 10.
29  S. Załęski, OO. Jezuici we Lwowie, Lwów 1880, s. 11.
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towarzysz księży wychodzących poza dom zakonny (socius exeuntium), 
zatem przebywał we Lwowie dwa lata. Na te więc lata przypada po‑
wstanie nowych obrazów. Należy pamiętać, że lwowski obraz Matki 
Bożej i św. Stanisława były malowane równocześnie, dopasowane zo‑
stały do budowanych nowych podobnych ołtarzy i są zbliżone w stylu, 
Matka Boża ma nad głową Ducha św., a Stanisław znak IHS  30.

W dzień konsekracji nowego kościoła, 10 listopada 1630, wniesiono do nie‑
go w uroczystej procesji z dawnej drewnianej kaplicy, obraz Najświętszej 
Bogarodzicy, który... Franciszek Borgiasz przysłał z  Rzymu jarosławskim 
jezuitom, ci zaś ofiarowali go braciom swoim zakonnym we Lwowie”. A da‑
lej: „Wspaniała to była uroczystość, rozpoczęta procesją, w której Najświęt‑
szy Sakrament i obrazy Matki Bożej Większej i bł. Stanisława Kostki z sta‑
rej kaplicy do nowej świątyni wniesiono

– pisał Stanisław Załęski  31.
 W 1636 roku zanotowano w  kronice wzrost kultu Matki Bożej 
Śnieżnej oraz ozdobienie srebrem i drogocennymi kamieniami ołta‑
rzy Matki Bożej i bł. Stanisława Kostki; w 1643 roku ozdobiono sztu‑
katerią i złoceniem kaplice Matki Bożej i bł. Stanisława Kostki, a ich 
obrazy ozdobiono srebrem  32.

Inne ośrodki jezuickie

Dość wcześnie obserwujemy obecność obrazów bł. Stanisława Kostki 
w kościele i kolegium lubelskim. Wprawdzie Maciej Klimkowicz przeby‑
wał w Lublinie dopiero w latach 1609 ‑1610, ale już wcześniej pojawiły 
się tu zapewne z inicjatywy biskupa Bernarda Maciejowskiego, współ‑
fundatora kolegium i kościoła, wizerunki Matki Bożej i bł. Stanisława  33.
 Annuae litterae kolegium lubelskiego z  1605 roku podają opis 
uroczystość ku czci świętych młodzieńców, czyli Alojzego Gonzagi 

30  Kościół świętych Piotra i Pawła i klasztor jezuitów we Lwowie, w: Bogurodzicy zawsze 
wierni. Sanktuaria maryjne Kresów południowo ‑wschodnich, Sandomierz [2012], 
s. 96 ‑105.

31  A. Fridrich, Historye cudownych obrazów, t. II, Kraków 1905, s. 243 ‑246; S. Załęski, 
Jezuici w Polsce, IV, dz. cyt., s. 594.

32  J.  Paszenda, Kościół jezuitów we Lwowie w  świetle źródeł archiwalnych, w: Budow‑
le jezuickie w Polsce XVI‑XVIII w., T. 2, Kraków 2000, s. 116, 121, 125; S. Załęski, 
OO. Jezuici we Lwowie, dz. cyt., s. 18.

33  B. Natoński, Geneza i budowa katedry lubelskiej (kościoła pojezuickiego) (1580 ‑1625), 
„Nasza Przeszłość” 27 (1967), s. 115 ‑116.
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i Stanisława Kostki, jaką urządzono w kaplicy sodalicyjnej w kościele 
jezuickim  34. Obraz bł. Stanisława Kostki w kościele przynajmniej od 
1632 roku słynął łaskami i obwieszony był licznymi wotami  35.
 Następnie widzimy Klimkowicza ponownie w  Poznaniu 1611‑
‑1612, Lwowie 1612‑1614 i  najdłużej w  Łucku 1614‑1631, gdzie 
pracował do końca życia, zarówno jako malarz, ale też jako socjusz 
ojców udających się na misje poza kolegium. Wszędzie tam pozosta‑
wił wierne kopie Matki Bożej Śnieżnej i świętego Stanisława Kostki, 
a także wiele obrazów oryginalnych i wiernych kopii, które z racji po‑
żaru Łucka się nie zachowały  36.

Błogosławiony Stanisław patronem Polski

Ważnym momentem dla rozwoju kultu bł. Stanisława Kostki i po‑
wstania jego obrazów miało zwycięstwo chocimskie nad wojskami 
tureckimi w 1621 roku. To historyczne wydarzenie wiązano ze wsta‑
wiennictwem bł. Stanisława. Powiązanie postaci Stanisława Kost‑
ki z  Chocimiem widoczne było szczególnie w  szkołach jezuickich, 
w wykładach i utworach z poetyki i retoryki, a szczególnie w boga‑
tym teatrze szkolnym. Rolę bł. Stanisława Kostki w zwycięstwie cho‑
cimskim najlepiej opisał Wojciech Bystrzonowski w książce o soda‑
licji szkolnej w Kaliszu. Na stronie piątej autor nawiązuje do postaci 
św. Stanisława Kostki: 

Św. Stanisław Kostka wyrażony jest na kopersztychu (...), w  życiu miał 
osobliwsze nabożeństwo do sławnego cudami obrazu w Rzymie od św. Łu‑
kasza malowanego Beatae Virginis Majoris, według świadectwa historii ży‑
cia, i tu w Kaliszu widziany roku 1621 dnia 10 października, klęczący przed 
SS.  Maryją, trzymającą Dziecinę Jezusa, i  po niebie jadącą, w  który sam 
dzień traktat pokoju między Turkami i Polakami zawarty jest.

Dalej opisuje liczne cuda dokonane za przyczyną św. Stanisława  37.

34  „Sacellum etiam templi, Sodalibus Virginis Beatissimae destinatum, emblematis 
venustis a studiosis politioris litteraturae, fuit exornatum in honorem Sanctorum 
Innocenetium. (Litterae Annuae 1605, Duaci 1618, s. 907).

35  S. Załęski, Jezuici w Polsce, IV, dz. cyt., s. 357.
36  ARSI, Pol. 66, f. 185v (Historia Collegii Luceoriensis, 1631).
37  W. Bystrzonowski, Honor Nayświętszey Maryi historycznie wyrażony, dz. cyt., s. 5.
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Zakończenie

Początkowy rozwój kultu św. Stanisława Kostki związany był ściśle 
z kultem Matki Bożej Śnieżnej, zrodził się w Jarosławiu, a następnie 
w ośrodku krakowskim, by później ogarnąć cały kraj.
 Środowisko to zostało już w  XVII wieku najlepiej ukazane 
w dwóch relikwiarzach, jakie umieszczone zostały w wielkim ołta‑
rzu kościoła w Zielenicach, majątku domu nowicjatu jezuitów kra‑
kowskich. W  jednym z nich, na którego podstawie widnieją meda‑
liony: Matki Boskiej Bolesnej z Jarosławia, św. Ignacego Loyoli i św. 

5. Klauber, Św. Stanisław Kost‑
ka, patron wojsk polskich pod 
Chocimiem, XVIII w., ARSI, Jap.
Sin. 186,17.
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Stanisława Kostki są umieszczone relikwie św. Macieja, św. Chry‑
zogona i św. Bonawentury. W drugim zaś relikwiarzu na jednej jego 
stronie są relikwie św. Ignacego i św. Stanisława Kostki, poniżej me‑
dalion, który przedstawia św. Ignacego, przyjmującego do zakonu 
św. Franciszka Borgiasza, po drugiej zaś stronie ponad medalionem 
przedstawiającym św. Stanisława Kostkę, przyjmującego z rąk Anio‑
ła Komunię św., są relikwie św. Stanisława Biskupa i św. Franciszka 
Borgiasza. Dla historyka sztuki wyrażone postacie są świadectwem 
początków kultu Matki Bożej Śnieżnej i bł. Stanisława Kostki, które 
wywodziły się na terenie Polski z Jarosławia i były mocno powiązane 
z kultem św. Stanisława Kostki i św. Franciszka Borgiasza  38.
 W XVII i XVIII wieku powstało wiele barokowych obrazów i  rzeźb 
św. Stanisława Kostki, zarówno oryginalnych jak i kopii, które zdobiły 
polskie kościoły i kaplice, skupiając wokół siebie głównie młodzież szkół.

38  W.  Szołdrski, Kościół i  cudowny obraz Najświętszej Panny w  Zielenicach, Cieszyn 
1920, s. 9  ‑11.

6. Ołtarz św. Stanisława Kostki we Lwo‑
wie, 1612.



Renata Jasnos 

Sztuka, która pozwala wyrazić i odnaleźć 
samego siebie 

Dedykuję Pani Profesor Irenie Popiołek ‑Rodzińskiej, 
która służąc sztuce „wybrała najlepszą cząstkę”.

Prolog

Sztuka nie jest tylko dobrem dodanym, jest właściwym człowieko‑
wi środowiskiem życia. Może też być przedmiotem podstawowej ak‑
tywności życiowej albo okazać się remedium na różne problemy i do‑
legliwości duszy. 
 Celem opracowania jest ukazanie roli sztuki w życiu człowieka na 
przykładzie biblijnych tradycji o wybranych postaciach – Saula, Da‑
wida i Jezusa. 

Akt 1

Od kiedy wczesnoizraelski władca Saul sprzeciwił się kilkakrotnie 
Bogu i  opuścił go Boży duch, od tej pory miewał napady, podczas 
których dręczył go duch zły. Czasem Saul popadał w szał pełen po‑
dejrzliwości i zawiści (por. 1 Sm 16,14; 18,10). Starożytni mieszkań‑
cy Kanaanu musieli dobrze zdawać sobie sprawę z leczących duszę 
właściwości muzyki, skoro słudzy Saula zaproponowali władcy, że 
poszukają dobrego cytrzystę. Jeden z nich zwrócił uwagę na młode‑
go, przystojnego syna Jessego z Betlejem, który był nie tylko zręcz‑
nym i  odważnym wojownikiem, ale także utalentowanym instru‑
mentalistą. Dworzanie Saula wypowiadali się o  nim z  uznaniem: 
„dobrze gra. To dzielny wojownik, wyćwiczony w walce, wyrażający 
się mądrze, piękny mąż, a i Jahwe jest z nim” (1 Sm 16,18). 
 Sprowadzono więc Dawida do chorego na duszy Saula. 

A kiedy zły duch […] napadał Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul do‑
znawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego (1Sm 16,23)  1. 

1  Cytaty biblijne zaczerpnięte zostały z IV wydania Biblii Tysiąclecia. 
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Akt 2 

Dawid był człowiekiem żyjącym z pasją  2. Kochał kobiety i miał wie‑
le żon  3. Kochał jak brata przyjaciela, królewskiego syna  – Jonata‑
na, którego przyjaźń cenił „nad miłość kobiet”  4, a  który ocalił mu 
życie (por. 1 Sm 20,1 ‑42). Kochał swe dzieci i zabiegał o ich dobro. 
Rozpaczał nad śmiercią zbuntowanego przeciw niemu syna Absalo‑
ma (por. 2 Sm 15; 19,1 ‑5  5). Gdy śmiertelnie zachorował jego nowo‑
narodzony syn pościł leżąc na ziemi, niewzruszony na próby sług 
chcących go podnieść (por. 2 Sm 12,16 ‑17). Pełen pasji, miłości, cza‑
sem rozpaczy, był człowiekiem o ogromnym temperamencie i nad‑
zwyczajnych talentach, kochającym nie tylko ludzi, ale zakochanym 
też w Bogu, czemu dawał wyraz na swój sposób – śpiewem a nawet 
tańcem! 
 Pieśń i  taniec pomagały budować jego relacje, pozwalały lepiej 
wyrażać ich treść a  także kształtować uczucia. Zarówno opłakując 
śmierć przyjaciela jak i ciesząc się z miłości i wsparcia swojego Boga, 
czynił to w sposób niezwykle ekspresyjny. Śpiew lamentacyjny służył 
mu za żałobę (por. 2 Sm 1,17 ‑27)  6. Pieśń pełna podzięki i  zdziwienia 

2  Zob. S. Ackerman, When Heroes Love. The Ambiguity of Eros in the Stories of Gilga‑
mesh and David, Columbia University Press, New York 2012. 

3  Pierwsza Księga Kronik wymienia ich siedem (por. 1 Krn 3,1 ‑9). Szczególne zna‑
czenie w  biblijnych dziejach odegrały zwłaszcza Mikal, Abigail i  Batszeba. Por. 
D.L. Jacobson, And Then There Were the Women in His Life. David and His Women, 
„Word and World” 2003, t. 23, nr 4, s. 403 ‑412; J.D. Levenson, B. Halpern, The Po‑
litical Import of David’s Marriages, „Journal of Biblical Literature” 1980, t. 99, nr 4, 
s. 507 ‑518. 

4  Por. S. Ackerman, When Heroes Love, dz. cyt., s. 165 ‑198. Jonatan, syn królewski, 
był walecznym wojownikiem. Kiedy Dawid, po pokonaniu Goliata, przedstawiany 
był królowi, Jonatan pokochał go jak brata. „Kiedy właśnie przestał przemawiać do 
Saula, dusza Jonatana przylgnęła całkowicie do duszy Dawida. Pokochał go Jona‑
tan tak jak samego siebie. […] Jonatan zaś zawarł z Dawidem związek przyjaźni, 
umiłował go bowiem jak samego siebie. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie, 
i oddał go Dawidowi, jak i resztę swojego stroju – aż do swego miecza, łuku i pasa” 
(1 Sm 18,1.3 ‑4). Zawierając przymierze z Dawidem królewski syn dał przyjacielowi 
gwarancję wierności i ochrony. Było to ważne, gdyż król Saul, zazdrosny o popular‑
ność Dawida wśród ludu, usiłował go zabić (por. 1 Sm 18,5 ‑20,42). 

5  „Król zadrżał. Udał się do górnego pomieszczenia bramy i płakał. Chodząc tak mó‑
wił: «Synu mój, Absalomie! Absalomie, synu mój, synu mój! Kto by dał, bym ja 
umarł zamiast ciebie? Absalomie, mój synu, mój synu!»” (2Sm 19,1).

6  Druga Księga Samuela rozpoczyna się od opisu żałoby po śmierci króla Saula. Da‑
wid tworzy wówczas pieśń żałobną (por. 2 Sm 1,17 ‑27). Pieśń jest wyrazem jego 
żalu, bólu, drogą do pogodzenia się ze stratą. Opłakuje śmierć władcy izraelskie‑
go, ale szczególnie wymowny jest jego żal po stracie ukochanego przyjaciela, który 
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nad tym, czego w  relacji z  Jahwe doświadczył, służyła mu za roz‑
mowę z ukochanym Bogiem (por. 2 Sm 22,1 ‑51). Aby wyrazić sie‑
bie przed Nim Dawid także …tańczył! Epizod tańca Dawida został 
przedstawiony w ramach relacji o kultycznym wydarzeniu sprowa‑
dzenia Arki Pana do Jerozolimy, gdy syn Jessego był już władcą. 

Dawid wtedy tańczył z  całym zapałem w  obecności Pana, a  ubrany był 
w lniany efod. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pań‑
ską, wśród radosnych okrzyków i grania na rogach (por. 2Sm 6,14 ‑15). 

Taniec był na tyle zapamiętały, pełen pasji, gwałtownych ruchów, że 
aż żona władcy poczyniła mu wymówki. Jak musiał być to szalony 
widok, świadczą słowa królewskiej małżonki: „O, jak to wsławił się 
dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic sług swo‑
ich, tak jak się pokazać może ktoś niepoważny” (2 Sm 6,20). I cho‑
ciaż Mikal „wzgardziła nim w sercu” (2 Sm 6,16), Dawid odpowie, 
że w tej sytuacji gotów jest się upokorzyć – „przed Panem będę tań‑
czył!” (w. 21)  7. 
 Tradycja przedstawiająca historię relacji Dawida z  Bogiem uka‑
zuje wiele niezwykłych wydarzeń, świadcząc o  wyjątkowości tego 
związku. Bóg w relacji do Dawida zdaje się kierować „sercem”. Wyjaś‑
nia prorokowi Samuelowi, żeby wybierając króla spośród synów Jes‑
sego nie zwracał uwagi na ich wzrost i wygląd, „bo człowiek patrzy 
na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce” (1 Sm 
16,7). A  jednak Dawid zwracał na siebie uwagę, przykuwał wzrok. 
Niezwykły, bo blond a właściwie rudy, Dawid „miał piękne oczy i po‑
ciągający wygląd” (1  Sm 16,12). Wybrany do zadań niezwykłych 
już w wieku chłopięcym, gdy jeszcze nie posiadał męskiej siły, cza‑
rował osobistym wdziękiem, odwagą i chłopięcym sprytem. Zdobył 
sławę, gdy pokonał potężnego wojownika filistyńskiego Goliata ka‑
mieniem ciśniętym celnie z bojowej procy  8 w odsłoniętą część nie‑
uzbrojonej twarzy przeciwnika. Kiedy stał się mężczyzną, wojow‑
nikiem i  dowódcą podziwiany był przez lud (1  Sm 18,5 ‑7), gdy 
wracał ze zwycięskich walk. Pod jego urokiem były także kobiety, 
o czym świadczy mniej chlubny epizod z uwiedzenia żony wiernego 

zginął wraz z królem: „Żal mi ciebie, mój bracie, Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi 
drogi! Więcej ceniłem twą miłość niżeli miłość kobiet” (w. 26). 

7  Por. M. Perry and M. Sternberg, The King through Ironic Eyes: Biblical Narrative and 
the Literary Reading Process, „Poetics Today” 1986, t. 7, nr 2, s. 275 ‑322. 

8  Doświadczeni i zręczni procarze, podobnie jak współcześni miotacze młotem, po‑
trafili rzucić kamieniem nie tylko daleko, ale także celnie. 
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żołnierza Uriasza  9 (por.  2  Sm 11,2 ‑27). Wybrany przez Jahwe do 
pełnienia roli króla izraelskiego Dawid miał do Boga także stosunek 
bardzo szczególny. Dająca wyraz przeżyciom i przemyśleniom, pełna 
ekspresji i dynamiki dziękczynna pieśń króla stanowi zarazem świa‑
dectwo przyznawanych mu poetyckich umiejętności (Ps 18 (17),1‑
‑51; por. 2 Sm 22,1 ‑51  10). Gianfranco Ravasi nazwał utwór malow‑
niczą i  odważną poezją  11. Wprowadzenie do psalmu informuje, że 
„Dawid wygłosił na cześć Pana słowa pieśni. Było to wtedy, gdy Pan 
wyzwolił go z ręki wszystkich wrogów i z ręki Saula. Rzekł wtedy: 

Miłuję Cię, Panie, Mocy moja, 
Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, 
Boże mój, skało moja, na którą się chronię, 
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono! […]
Zatrzęsła się i zadrżała ziemia. 
Posady niebios się poruszyły, 
zatrzęsły się, bo On zapłonął gniewem. 
Uniósł się dym z Jego nozdrzy, 
a z Jego ust – pochłaniający ogień: 
<od Niego zapaliły się węgle>. 
Nagiął niebiosa i zstąpił, 
a czarna chmura była pod Jego stopami. 
Lecąc cwałował na cherubie, 
a skrzydła wiatru Go niosły. 
Otoczył się mrokiem niby namiotem, 
ciemną wodą, gęstymi chmurami. 
Od blasku Jego obecności 
rozżarzyły się węgle ogniste.
Pan odezwał się z nieba grzmotem: 
to głos swój dał słyszeć Najwyższy. 
Wypuścił strzały i rozproszył [wrogów], 
błyskawice – i zamęt wśród nich wprowadził. 
Aż ukazało się łożysko morza 
i obnażyły się posady lądu 
od groźnej nagany Pana, 
od tchnienia wichru Jego nozdrzy. 
On wyciąga [rękę] z wysoka i chwyta mnie, 
wydobywa mnie z toni ogromnej; 

9  Por. M. Garsiel, The Story of David and Bathsheba. A Different Approach, „The Catho‑
lic Biblical Quarterly” 1993, t. 55, nr 2, s. 244 ‑262.

10  Pieśń dziękczynna Dawida posiada dwa świadectwa w Biblii, jedno w Drugiej Księ‑
dze Samuela a drugie w Psałterzu. 

11  G. Ravasi, Il Libro dei Salmi. Commento e attualizzazione. Volume 1. Salmi 1 ‑50, Edi‑
zioni Dehoniane, Bologna 1981, s. 321.
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Wyrywa mnie od przemożnego nieprzyjaciela, 
od mocniejszych ode mnie, co mnie nienawidzą. 
Napadają na mnie w dzień dla mnie złowrogi, 
lecz Pan jest moją obroną, 
wyprowadza mnie na miejsce przestronne; 
ocala, bo mnie miłuje. […]
Bo Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni: 
Boże mój, oświecasz moje ciemności. 
Bo z Tobą zdobywam wały, 
mur przeskakuję dzięki mojemu Bogu. […]
Bóg, co mocą mnie przepasuje 
i nienaganną czyni moją drogę, 
On daje moim nogom rączość nóg łani 
i stawia mnie na wyżynach, 
On ćwiczy moje ręce do bitwy, 
a ramiona – do napinania spiżowego łuku. 
Dajesz mi tarczę Twą dla ocalenia, 
i wspiera mnie Twoja prawica, 
a Twoja troskliwość czyni mnie wielkim. 
Wydłużasz mi kroki na drodze 
i stopy moje się nie chwieją.
Ścigam mych wrogów i niszczę, 
a nie wracam, póki nie zginęli. 
Pobiłem ich – nie mogli się podnieść: 
upadli pod moje stopy. 
Mocą mnie przepasałeś do bitwy, 
sprawiasz, że przeciwnicy gną się pode mną, 
zmuszasz do ucieczki moich wrogów, 
a wytracasz tych, co mnie nienawidzą. 
Wołają – lecz nie ma wybawcy – 
do Pana – lecz im nie odpowiada” (Ps. 18,1 ‑3.8 ‑20.29 ‑30.33 ‑42).

 Psalm jest niezwykle dynamiczny i emocjonalny. Dynamizm wy‑
rażony został poprzez ukazanie zarówno Dawida jak i Boga w dzia‑
łaniu (por. Bóg: w. 8  ‑20, 29, 40 ‑41, również: 33 ‑34, 44, 48 ‑49, 51, 
Dawid: w.  5  ‑7, 30, 38 ‑39, 43). Nie są to jednak zwykłe czynności, 
ale czyny odsłaniające potęgę dzieł Boga i jego wybrańca – Dawida. 
Bóg i król Dawid ukazani są niczym dwaj mityczni bohaterowie (por. 
Bóg: w. 8 ‑16, 33 ‑37, 40, Dawid: w. 5  ‑7, 29 ‑30, 38 ‑39, 43) – jak Gil‑
gamesz i Enkidu, walczący razem i wspierający się w walce  12. Psalm 

12  K.‑P.  Adam, Der königliche Held. Die Entsprechung von kämpfendem Gott und 
kämpfendem König in Psalm 18 (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und 
Neuen Testament, Band 91), Neukirchener Verlag, Neukirchen ‑Vluyn 2001. 
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zbliża się tematyką do poematów heroicznych (por. Epos Gilga‑
mesz  13),  jednocześnie pozostaje psalmem pochwalnym. Dawid  bo‑
wiem dziękuje za pomoc, przyznaje, że jego życie zostało ocalone 
przez Boga a jego zwycięstwa, choć wspaniałe, są w pełni zależne od 
Jego wsparcia  14. 
 Psalm ten jest psalmem szczególnego rodzaju. Jego niezwykłość 
polega na tym, że wyrażona w nim została miłość „wzajemna” – Da‑
wida i  Boga. Pierwsze słowa Psalmu są wyznaniem miłości Dawi‑
da! „Miłuję Cię, Panie, Mocy moja” (w. 2). Słowa te w komentarzu 
do Księgi Psalmów autorstwa Stanisława Łacha zostały przełożo‑
ne inaczej: „Uwielbiam Cię, Jahwe, mocy moja”  15. Tymczasem poza 
tym komentatorem nikt inny nie „poprawia” oryginalnego tekstu  16. 
Trudności w  przekładzie wynikły z  nietypowego dla psalmów we‑
zwania, gdyż psalmy pochwalne zaczynają się zwykle od wezwania 
do pochwały Boga, śpiewania Mu, czy błogosławienia Jego imienia 
(por. Ps 96,2; 103,1; 106,1; 113,1; 117,1; 135,1; 136,1 itd.), a  nie 
od wyznania miłości! Inaczej jest w analizowanym utworze  17. Dawid 
zamiast wyrazić wdzięczność i  podziw, wybucha słowami miłos‑
nego wyznania. Następnie ogłasza, że również jego Bóg miłuje. To 

13  Por. Epos o Gilgameszu (Antologia literatury mezopotamskiej), przekład K. Łycz‑
kowskiej, P. Puchty, M. Kapełuś, Wydawnictwo Agade, Warszawa 2002; A.R. Geor‑
ge, Gilgamesh and the literary traditions of ancient Mesopotamia, w: The Babylonian 
World, ed. G. Leick, Routledge, New York – London 2007, s. 447 ‑459. 

14  Por. D.K. Berry, The Psalms and their Readers. Interpretive Strategies for Psalm 18, 
A&C Black, Edinburgh 1993. 

15  S. Łach, Księga Psalmów. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz. Ekskursy (Pismo 
Święte Starego Testamentu, tom VII, cz. 2), Pallottinum, Poznań 1990. 

16  Por. przekłady Biblii Tysiąclecia (różne wydania), Biblii Poznańskiej, Biblii 
Paulińskiej. 

17  Zastosowany czasownik rāḥam znaczy: kochać, współczuć, współodczuwać z kimś, 
zmiłować się. Czasownik nawiązuje do matczynego łona (rzeczownik „łono” opar‑
ty jest na tym samym rdzeniu co analizowany czasownik) i wewnętrznego poru‑
szenia podczas silnych emocji. Czasownik ten może występować w parze z innym 
czasownikiem ʾāhab – kochać, pragnąć (por. 1 Krl 10,9). Najczęściej jest w Biblii 
tłumaczony jako: zmiłować się, ulitować się. Jednak jest to zawężenie jego znacze‑
nia (np. Iz 49,10.13), które nie zawsze da się utrzymać. Są miejsca, gdzie musia‑
no w przekładzie oddać szersze znaczenie rāḥam przez polski czasownik kochać/
miłować: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta która kocha 
syna swego łona?” (Iz 49,15; por. 54,10; Oz 2,3). Por. The Brown ‑Driver ‑Briggs He‑
brew and English Lexicon. With an appendix containing the Biblical Aramaic, F. Brown, 
S.R.  Driver, Ch.A.  Briggs, Hendrickson Publishers Inc, Peabody, Massachusetts 
2011, s. 13, 933; E.M. Good, Love, w: The Interpreter’s Dictionary of the Bible. An Il‑
lustrated Encyclopedia, ed. G.A. Buttrick, T.S. Kepler, J. Knox, Abingdon Press, New 
York – Nashvile 1962, s. 166 ‑168. 
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właśnie miłość Boga do Dawida, wyrażona w Psalmie czasownikiem 
ḥāpeṣ (w. 20)  18, jest podstawą boskich interwencji (por. w. 17 ‑20, 44‑
‑46, 49, 51), ochrony i wsparcia dla króla (por. w. 4, 7, 15, 29 ‑30, 33‑
‑41, 44, 48). 
 Późniejsza tradycja biblijna przypisała Dawidowi autorstwo wie‑
lu psalmów nazywając je „Dawidowymi”, w końcu wskazała go jako 
autora Psałterza (Księgi Psalmów)  19. Król Dawid przetrwał w trady‑
cji biblijnej nie tylko jako waleczny król, który zjednoczył dwa kró‑
lestwa Izraela, ale także jako natchniony poeta zakochany w Bogu 
i w człowieku, zapamiętały tancerz i wrażliwy muzyk  20, kojący dźwię‑
kami cytry chorą duszę swojego wroga (por. 1 Sm 16,23). 

Akt 3

Dawidowy Potomek, jak się wydaje, także stosował strategię uspo‑
kajania gniewu i powstrzymywania agresji swoich adwersarzy. Jezus 
podobnie jak Dawid grający na cytrze wzburzonemu wewnętrznie 
Saulowi, konfrontował swoich przeciwników ze sztuką. Tym razem 
jednak nie chodzi o terapeutyczny dźwięk, który wprawia ludzkiego 
ducha i umysł w kojące wibracje. 
 Jezus, zgodnie ze świadectwami Ewangelistów, posługiwał się 
najczęściej słowem mówionym, lecz na wzór starotestamentalnych 
proroków wykonywał chętnie gesty i czynności o symbolicznym zna‑
czeniu. To one dawały do myślenia, pobudzały do głębszej refleksji 
a czasem wytrącały z fałszywej pewności własnych racji. 
 Jedną z nich było kreślenie znaków, rysowanie. Nikt nie wie co 
Jezus pisał  21 palcem na ziemi, czy rysował figury a może postaci, czy 

18  Ḥāpeṣ – upodobać sobie, podziwiać, pragnąć, uczcić. Tym samym czasownikiem 
wyrażona została miłość Jonatana do Dawida (por. 1 xSm 18,3). Por. The Brown‑
‑Driver ‑Briggs Hebrew and English Lexicon, dz. cyt., s. 343.

19  Dawidowi przypisano w  sumie 73 spośród 150 Psalmów. Por. J.  Frankowski, 
A.  Strus, J.  Warzecha, Pieśni Izraela. Pieśń nad Pieśniami, Psalmy, Lamentacje 
(Wprowadzenie w Myśl i Wezwanie Ksiąg Biblijnych 7), Akademia Teologii Katoli‑
ckiej, Warszawa 1988, s. 19. 

20  Por. M. O’Kane, The Biblical King David and His Artistic and Literary Afterlives, „Bi‑
blical Interpretation” 1998, t. 6, nr 3, s. 313 ‑347. 

21  W omawianej narracji pojawia się idea związana z pisaniem i rysowaniem (J 8,6.8), 
wyrażona za pomocą dwóch czasowników. Obydwa są użyte w formie imperfek‑
tum, która wyraża trwanie określonej czynności. Mają one następujące znacze‑
nia: grafo/ grafein – wydrapać znaki, kreślić, rysować, malować, pisać, wypisać, za‑
pisać, napisać, opisywać; katagrafo/ katagrafein – podrapać, wyryć, zostawić ślad, 
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stawiał znaki czytelne a może była to … abstrakcja? Niewiedza do‑
tycząca tego, jakie ślady, znaki, figury pojawiały się na prochu ziemi 
pod Jezusowym palcem jest tyle wymowna, co i znacząca  22. 

Jezus „o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Nie‑
go, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przy‑
prowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a posta‑
wiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero 
pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamie‑
nować. A Ty co mówisz?» Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co 
Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi (J 8,1 ‑6).

 Wydaje się, że same słowa mogły być niewystarczające w tak na‑
piętej sytuacji. Kiedy serce człowieka przepełniają złe emocje, gdy 
rośnie gniew, złość czy lęk, łatwo jest zadać pospieszny cios, uderzyć 
bezbronną kobietę, rzucić kamień, za którym posypią się inne, ze‑
strzelić samolot rozpoczynając wojnę, odebrać życie, zniszczyć coś 
nieodwracalnie. Toteż Jezus przez czas pewien milczał, nie patrzył 
w oczy atakujących, pozornie nie reagował, nie podjął tematu, aż do 
czasu ponownego pytania.

A kiedy w  dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i  rzekł do nich: „Kto 
z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie 

zostawić znak, wypisać, naszkicować, naznaczyć kontury, pomalować, zapisać, za‑
notować, spisać; por. Z. Abramowiczówna (red.), Słownik grecko ‑polski, Warszawa 
1960, t. I, s. 481 i t. II, s. 572; por. M. Zerwick, M. Grosvenor, A Grammatical ana‑
lysis of the Greek New Testament, wyd. 3 poprawione, Editrice Pontificio Instituto 
Biblico, Roma 1988, s. 310 ‑311. 

22  Jest wiele prób interpretacji tajemniczej czynności pisania przez Jezusa. Zwraca 
się w nich uwagę na niezwykłość samej czynności pisania, o której w wykonaniu 
Jezusa tylko ten jedyny raz w NT informują ewangelie (w ST Bóg jest przedstawio‑
ny jako zapisujący prawa dekalogu na kamiennych tablicach; por. Wj 24,12; 31,18; 
32,15 ‑16; Pwt 4,13; 5,22; 9,10; 10,2.4); na analogię do Mojżeszowego zapisu Pra‑
wa Bożego (adwersarze Jezusa odwoływali się właśnie do Prawa Mojżeszowego, 
czyli spisanej Tory), na czynność zapisu dokonaną przez Jezusa palcem (w ST „pa‑
lec Boży” jest synonimem mocy i wielkich dzieł Boga; por. Wj 8,15; Ps 8,4; por. Pwt 
9,10); na pisanie na prochu ziemi (w ST znany jest motyw zapisu imion sprawied‑
liwych w księdze życia a imion grzeszników na piasku, na prochu ziemi; por. Iz 4,3; 
Ps 9,6; 69,29; Wj 32,32.33; Łk 10,20 – Jr 17,13). 

   Są również próby odgadywania co Jezus mógł pisać, czy grzechy oskarżycieli, 
czy ich imiona na prochu ziemi, czy wypisywał prawa Mojżesza, które przekroczy‑
li, czy może jako nowy Mojżesz zapisał nowe Boże prawo miłości; por. S. Mędala, 
Ewangelia według świętego Jana rozdz. 1‑12. Wstęp – Przekład z oryginału – Komen‑
tarz (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament t. IV cz. 1), Ed. Świętego Pawła, 
Częstochowa 2010, s. 665 ‑668. 
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nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim 
zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko 
Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do 
niej: „Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?” A ona odrzekła: „Nikt, 
Panie!” Rzekł do niej Jezus: „I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili 
już nie grzesz!” (J 8,7 ‑11).

 Ten pozorny brak reakcji był celowy, był wymierzony w ich pew‑
ność, w ich gotowość do osądu. Nie pozwolił im na podtrzymywanie 
samozadowolenia, na zachowanie pewności własnych racji, na po‑
czucie słuszności sprawy i  własnej prawości, na dumne wyrażanie 
świętego oburzenia. Zachwiał ich poczuciem, iż działają w imię jedy‑
nie słusznego prawa i sprawiedliwości. 
 Kreślone zagadkowe, abstrakcyjne znaki zmuszały do wysiłku, 
do próby odczytania, próby zrozumienia, były jak sztuka, która nie 
jest łatwa, której interpretatorem staje się odbiorca, o  ile pozwoli 
sobie na otwarcie własnego wnętrza, o  ile da się skusić na reflek‑
sję, na spojrzenie w głąb, na rozluźnienie pięści i serca. Niedookre‑
ślone znaki, niosące przekaz a jednocześnie otwarte, wieloznaczne, 
jak sztuka, zmuszają do zastanowienia, do szukania wymowy i sen‑
sów, stwarzają przestrzeń umożliwiającą otwarcie i  projekcję wnę‑
trza. Znaki, linie, kształty, wyobrażenia stały się kluczem do wnętrza 
adwersarzy Jezusa. Pokonał ich sztuką … ulotnymi znakami żłobio‑
nymi w prochu, które po chwili mogły się rozpłynąć pod podmuchem 
wiatru albo pod stopą przechodnia. 
 Słowa Jezusa kończyły dzieło tej dziwnej „rozmowy” czy też dys‑
puty z niedoszłymi sędziami kobiety. Rozmowy, w której atakujący, 
zbyt pewni siebie i racji w imię których przychodzili, nie oczekiwa‑
li od Jezus, że ten sprosta ich argumentom. Właściwie w ogóle nie 
przyszli rozmawiać. Przyszli oskarżyć – ją, a pośrednio też Jego. Wy‑
daje się, że oboje – Jezus i kobieta – zostali razem osaczeni „w za‑
mkniętym kręgu śmierci”  23. Przeciwnicy nie oczekiwali słów, które 
mogłyby zmienić podjęty przez nich werdykt. Kamienie w zaciśnię‑
tych pięściach były gorące od gniewu i gotowe wykonać wyrok. Jezus 
prawie zgodził się na ich werdykt, ale… zażądał, aby odpowiedzial‑
ność za krew  24 zabitej wziął na siebie człowiek sprawiedliwy. To on 
miał rozpocząć egzekucję. – „Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci 
kamień”. Ale kamienie, ukryte w zagłębieniach zaciśniętych pięści, 

23  Tamże, s. 665.
24  Czyli za śmierć, za odebranie życia. Krew w  kulturze biblijnej jest synonimem 

życia. 
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nie spełniły wyznaczonego im zadania. Nagle zbyt świadome win 
dzierżących je dłoni  – zdziwione, że nie znalazła się choćby jedna 
sprawiedliwa. Spadały zawstydzone swym ciężarem i swą zdolnoś‑
cią ranienia. Spadały bezwładnie na ziemię znacząc miejsce, gdzie 
przed chwilą stali jeszcze uzurpatorzy do roli sędziów. Teraz już wol‑
ne, spoglądały z ziemi na Sprawiedliwego. – „Gdzież oni są”? – za‑
pytał w końcu Jezus – Gdzie twoi oskarżyciele? „Nikt cię nie potę‑
pił?”  – zapytał ponownie zmuszając kobietę do wyrażenia swego 
odmienionego nieoczekiwanie stanu. – Nikt mnie nie potępił, Panie. 
Nie jestem potępiona”. 
 Wydaje się, że tamtego dnia o  brzasku, Jezus w  świątyni ocalił 
nie tylko kobietę, uchronił także – przed samym sobą – niejednego 
faryzeusza i uczonego w Piśmie. Uwolnił od własnych zaciśniętych 
pięści, od złudnego poczucia własnej sprawiedliwości, od naprawia‑
nia świata za pomocą rzucanych oskarżeń i kamieni. Ujął ich poprzez 
sztukę, sprowokował, wzbudził ciekawość, zaintrygował, pomógł 
dostrzec rzeczy wyraźniej, rozluźnić pięści i odnaleźć drogę powrotu 
do samego siebie. 

Epilog

Sztuka może być dla człowieka środowiskiem życia i środkiem wyra‑
zu oraz oddziaływania. Tę prawdę znali już starożytni. Śpiew, obraz, 
poezja i taniec potrafią pomóc wyrazić uczucia i nazwać myśli. 
 W języku, podobnie jak w sztuce, następuje przerost funkcji sym‑
bolicznej  25. Sztuka rozmowy może także posiadać walor sztuki pięk‑
nej. Ważone słowa i chwile milczenia a także gesty i znaki niewerbal‑
ne odsłaniają ukryte znaczenia. Sztuki piękne – zaangażowane do 
wyrażania, komunikowania – stanowią różne formy wyrazu, komu‑
nikacji i oddziaływania człowieka.

25  Por. A. Kłoskowska, Współczesne tendencje w dziedzinie socjologii kultury, w: Orien‑
tacje teoretyczne we współczesnej socjologii, red. W.  Kwaśniewicz, WUJ, Kraków 
1990, s. 123. 
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Droga do Miłości. 
Kierownictwo duchowe według metody 
Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli 

Wstęp

Podstawowym celem człowieka jest budowanie coraz głębszej relacji 
z Bogiem, który jest Miłością: „Bóg jest miłością” (1J 4, 8)  1. Niezwy‑
kłą pomocą w realizacji tego najważniejszego, wiecznego powołania 
każdego chrześcijanina są Ćwiczenia duchowe św. Ignacego Loyo li 
(1491 ‑1556)  2, założyciel Towarzystwa Jezusowego (jezuitów), pa‑
tron wszystkich ćwiczeń duchowych i rekolekcji  3. Integralnym, me‑
todologicznym elementem rekolekcji ignacjańskich, opartych na 
słynnej książeczce Ćwiczeń duchowych, zatwierdzonej przez Papieża 
Pawła III w 1548 roku jest indywidualne kierownictwo duchowe.
 Kierownictwo duchowe, rozumiane ogólnie, było znane i prakty‑
kowane zarówno w Biblii, jak i w całej Tradycji Kościoła  4. Św.  Ignacy 

1  Pismo Święte Starego i  Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 
2000.

2  Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, tłum. Mieczysław Bednarz SJ, Wydawni‑
ctwo WAM, Kraków 2002, nr 233 (dalej: Ćd).

3  Papież Pius XI ogłosił św. Ignacego Loyolę patronem wszystkich ćwiczeń ducho‑
wych i rekolekcji 25 lipca 1922 roku; por. Św. Ignacy Loyola, Pisma Wybrane. Ko‑
mentarze, tłum. i oprac. M. Bednarz SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 1968, t.  I, 
s. 87.

4  Zob. Direction spirituelle, w: Dictionnaire de Spiritualité. Ascétique et mystique. 
Doctrine et histoire, Paris 1957, t.  III, kol.  1002 ‑1142; J.  Struś, Direzione spiritu‑
ale, w:  E.  Ancilli (ed.), Dizionario Enciclopedico di Spiritualità, Città Nuova Edi‑
trice, Roma 1992, t.  I, s.  793 ‑806; J.F.  Valderrábano Ordeig, Direzione Spiritua‑
le, w:  T.  Goffi  – A.  Palazzini (ed.), Dizionario Teologico della Vita Consacrata, Ed. 
Àncora, Milano 1994, s. 558 ‑573; U. Occhialini, Direzione spirituale, w: L. Borriel‑
lo – E. Caruana – M.R. del Genio – N. Suffi (ed.), Dizionario di Mistica, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, s. 420 ‑424; J. Naumowicz, Kierowni‑
ctwo duchowe, w: A. Szostek, B. Migut, E. Gigilewicz i in. (red.), Encyklopedia Katoli‑
cka, KUL, Lublin 2000, t. VIII, kol. 1412 ‑1417; J. Misiurek, Kierownictwo duchowe, 
w: M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Wydawnictwo „M”, Lub‑
lin – Kraków 2002, s. 411 ‑415; J. Augustyn (red.), Sztuka kierownictwa duchowego. 
Poradnik, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.
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poprzez swoje Ćwiczenia duchowe jeszcze bardziej rozpowszech‑
nił w  Kościele praktykę kierownictwa duchowego, wpisującego się 
w duszpasterstwo indywidualne, co w sposób szczególny podkreślił 
Papież Pius XI w Encyklice Mens Nostra  5.
 Kierownictwo duchowe praktykowane podczas rekolekcji igna‑
cjańskich, choć wpisuje się w  kierownictwo duchowe pojęte ogól‑
nie, posiada jednak swoją specyfikę, która związana jest z metodą 
Ćwiczeń duchowych  6. Według tej prostej i  jakże skutecznej metody 
na każdym etapie duchowego rozwoju kierownik duchowy pomaga 
rekolektantowi najpierw w przyjęciu miłości Boga, a następnie w od‑
powiedzi miłością na Miłość. Każdy bowiem z etapów rekolekcji ig‑
nacjańskich opiera się na dialektyce przyjęcia miłości od Boga i od‑
powiedzi Bogu miłością na Jego miłość  7.
 Dwaj jezuici – William A. Barry SJ i William J. Connolly SJ, pod‑
kreślają w tym kontekście, że kierownictwo duchowe polega na tym, 
aby pomóc człowiekowi 

zwrócić swoją uwagę na więź między sobą a Bogiem oraz by dać odpowiedź 
Bogu, który wchodzi z nim w dialog jako osobą. Staje się on także zdolny do 
wzrastania w zażyłej więzi z Nim oraz do wcielania w życie konsekwencji, 
jakie wypływają z tej relacji  8.

Tak rozumiane kierownictwo duchowe „pociąga za sobą wykonywa‑
nie oraz wspieranie rozeznawania duchowego”  9.
 Niniejsza refleksja jest syntetyczną analizą duchowego rozwo‑
ju relacji człowieka z  Bogiem na poszczególnych etapach Ćwiczeń 
duchowych oraz zadań kierownika duchowego. W  rekolekcjach ig‑
nacjańskich kierownik duchowy winien pomagać rekolektantowi 

5  Zob. Pius XI, Mens Nostra, Acta Apostolicae Sedis 21 (1929), s. 689 ‑706. Tłumacze‑
nie na język polski w: Św. Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, dz. cyt., t. II, s. 260 ‑275.

6  Por. A.  Lefrank, Być wolnym, aby służyć. Praktyka udzielania Ćwiczeń duchownych 
z kierownictwem indywidualnym, tłum. J. Zamojski, Wydawnictwo WAM, Kraków 
1993; W. Królikowski (red.), Kierownictwo duchowe według św. Ignacego Loyoli, Wy‑
dawnictwo WAM, Kraków 2013.

7  Por. W. Królikowski, Wychowanie do miłości w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego 
Loyoli, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego WSFP Ignatianum w Krakowie” (2007), 
s. 131 ‑158; Tenże, Miłość ponad wszystko. Kierownictwo duchowe w odkrywaniu mi‑
łości Boga, „Życie Duchowe” 72 (2012), s. 79 ‑86.

8  W.A.  Barry, W.J.  Connolly, Kierownictwo duchowe w  praktyce, tłum. P.  Samerek, 
J. Oniszczuk, Kraków 1992, s. 29.

9  M. Ruiz Jurado, Rozeznawanie duchowe. Teologia. Historia. Praktyka, tłum. K. Homa, 
Kraków 2002, s. 283.
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w przyjmowaniu coraz większych darów miłości Boga i w odpowia‑
daniu na nie coraz większą miłością i służbą Miłości. Przyjmowanie 
coraz większej miłości Bożej i odpowiadanie na nią z coraz większą 
hojnością i  wielkodusznością prowadzi rekolektanta do zjednocze‑
nia z miłującym go Bogiem  10.

Pomoc w przyjęciu i odpowiedzi na etapie 
Fundamentu Ćwiczeń duchowych

Na samym początku drogi duchowego rozwoju według Ćwiczeń du‑
chowych, w tak zwanym Fundamencie, św. Ignacy zaprasza rekolek‑
tanta do rozważenia podstawowego i ostatecznego celu człowieka. 
Według św. Ignacego ostatecznym celem człowieka jest relacja z Bo‑
giem: „El hombre es criado para Dios” – „Człowiek został stworzony 
dla relacji z Bogiem” (Ćd 23)  11. Wzorem relacji człowieka z Bogiem są 
wzajemne relacje Trzech Osób Boskich. Bóg stworzył człowieka na 
swój obraz, jak czytamy w Księdze Rodzaju: Stworzył więc Bóg czło‑
wieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył (Rdz 1, 27). Tę prawdę 
przypomina nam także Katechizm Kościoła Katolickiego, gdzie czyta‑
my: „Celem ostatecznym całej ekonomii Bożej jest wejście stworzeń 
do doskonałej jedności Trójcy Świętej”  12.
 Prorok Jeremiasz przypomina nam, że naszą pierwszą relacją, 
w której zaistnieliśmy, jest relacja z Bogiem Stwórcą: Zanim ukształ‑
towałem cię w łonie matki, znałem cię (Jr 1, 5; por. Ps 139, 13 ‑14). Gdy 
człowiek wzbrania się 

10  Cenną pomocą w ignacjańskim kierownictwie duchowym są tak zwane Adnotacje 
do Ćwiczeń duchowych (zob. Ćd 1 ‑20); por. P. Wamy, Les Annotation des Exercices de 
saint Ignace. Essai d’analyse et de classification, „Collection de la Bibliothèque des 
Exercices” 29 ‑30 (1910), s. 1 ‑80; A. Haas, Commento sulle Annotazioni agli Esercizi 
spirituali, Centrum Ignatianum Spiritualitatis, Roma 1976; C. Viard, Il ruolo di chi 
da gli esercizi, „Appunti di Spiritualità” 16 (1987), s. 25 ‑33; J.E. González Magaña, 
Anotaciones, w: Diccionario de Espiritualidad Ignaciana (A‑F), Mensajero ‑Sal Terrae, 
Bilbao 2007, s. 170 ‑176; W. Królikowski (red.), Podstawy ignacjańskiego kierownic‑
twa duchowego. Wokół Adnotacji do Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, Wydaw‑
nictwo WAM, Kraków 2016.

11  Por. P.G.  Van Bremen, Homo Creatus est, „Cahiers de Spiritualité Ignatienne” 
19 (1981), s.  147 ‑157; S.  Rendina, Il fine degli Esercizi Spirituali, „Appunti di 
Spiritualità” 41 (1996), s. 7 ‑22; M. Ruiz Jurado, Lo scopo degli Esercizi e la loro natu‑
ra pedagogica, „Appunti di Spiritualità” 43 (1996), s. 23 ‑37.

12  Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994, nr 260. Por. P. Schiavone, 
La Santissima Trinità negli Esercizi Spirituali di Ignazio di Loyola, ADP, Roma 2000.
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uznawać Boga za swój początek, burzy należyty stosunek do swego celu osta‑
tecznego, a także całe swoje uporządkowane nastawienie czy to w stosunku 
do siebie samego, czy do innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych  13.

Dlatego Papież Benedykt XVI podczas inauguracji swojego pontyfi‑
katu przypomniał, że „nie jesteśmy jakimś przypadkowym i pozba‑
wionym znaczenia produktem ewolucji. Każdy z  nas zaistniał na 
skutek zamysłu Bożego”.
 Wzajemna relacja człowieka z Bogiem oparta jest na dialektyce 
przyjęcia i  odpowiedzi. Św. Ignacy w  Fundamencie Ćwiczeń ducho‑
wych miłość zstępującą od Boga do człowieka, owo przyjęcie od Boga 
określa czasownikiem: „chwalić”, zaś miłość wstępującą od człowie‑
ka do Boga, czyli odpowiedź Bogu czasownikami: „czcić” i „służyć”. 
W takim sensie należy odczytywać treść pierwszego zdania Funda‑
mentu, gdzie czytamy: „Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, 
Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę 
swoją” (Ćd 23). Podkreślmy raz jeszcze za św. Ignacym, że celem ży‑
cia człowieka jest miłosna i wzajemna relacja z Bogiem, która wyraża 
się w przyjęciu („chwalić”) i w odpowiedzi („czcić” i „służyć”). Prze‑
żywanie w pełni miłosnej i wzajemnej relacji z Bogiem jest dla czło‑
wieka absolutnym szczęściem, czyli zbawieniem, dlatego św. Ignacy 
dodaje: „A przez to zbawił duszę swoją” (Ćd 23)  14.
 Proces miłości zstępującej od Boga Stwórcy do człowieka („chwa‑
lić”), uświadamia nam, że pierwszą formą przeżywania relacji czło‑
wieka z Bogiem jest doświadczenie przyjęcia Bożej miłości. W rela‑
cjach międzyludzkich chwalić kogoś, oznacza najpierw widzieć, co 
dobrego ktoś mi daje. Podobnie w relacjach z Bogiem. Chwalić Pana 
Boga, to przede wszystkim widzieć, co Bóg czyni dla mnie. Jak czy‑
tamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „chwałą Boga jest to, by re‑
alizowało się ukazywanie i udzielanie Jego dobroci, ze względu na 
które został stworzony świat”  15.
 Bóg Stwórca wyraża swoją miłość poprzez ofiarowanie czło‑
wiekowi daru życia oraz niezliczonej ilości innych stworzeń, dlate‑
go św. Ignacy dodaje w drugim zdaniu Fundamentu: „Inne zaś rze‑
czy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały 
do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony” (Ćd 23), czyli do 

13  Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska „O Kościele w  świecie współczes‑
nym”, Ed. du Dialoque, Paris 1967, nr 13.

14  Por. S. Rendina, Principio e Fondamento, „Appunti di Spiritualità” 24 (1988), s. 5 ‑20.
15  Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994, nr 294.
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zjednoczenia z Bogiem w miłości. Na tym etapie Ćwiczeń kierownik 
duchowy powinien pomóc rekolektantowi w  przyjęciu faktycznej 
miłości Boga Stwórcy, czyli w prawdziwym chwaleniu Go  16. 
 Przyjęcie miłości Boga Stwórcy polega najpierw na dostrzeżeniu 
Jego stworzeń, jako prezentów dla człowieka: „Bo z wielości i piękna 
stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13, 5). 
Zobaczenie tak wielu stworzeń jest najpierw czynnością rozumu 
oświeconego wiarą (czynność intelektualna). Król Dawid, nasycony 
latami życia, w Psalmie 103 napomina samego siebie, aby nie zapo‑
minał o wszystkich dobrodziejstwach, jakie otrzymał od Boga: „Bło‑
gosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobro‑
dziejstwach!” (Ps 103, 2). Najpiękniejszym przykładem „widzenia” 
wielkich Bożych darów jest Maryja, która w Magnificat wyśpiewuje: 
„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1, 49). Święty Augu‑
styn zaś pisze: 

Zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza, które rozprzestrzenia się i  roz‑
prasza; zapytaj piękno nieba (…) zapytaj wszystko, co istnieje (...). Piękno 
tego, co istnieje, jest jakby wyznaniem (confessio) Tego, który jest Piękny 
(Pulcher)  17.

Wytrwałe ćwiczenie się w  dostrzeganiu niezliczonych darów Boga 
Stwórcy rodzi w  człowieku uczucie wdzięczności i  miłości wobec 
Dawcy (przeżycie uczuciowe). Dlatego Maryja po uświadomieniu so‑
bie „wielkich rzeczy”, które uczynił Jej Wszechmocny, zaraz dodaje: 
„Święte jest Jego imię” (Łk 1, 49)  18.
 Wreszcie widzenie i smakowanie faktycznej miłości Boga Stwór‑
cy rodzi w rekolektancie pragnienie hojnej i wielkodusznej odpowie‑
dzi miłością na Miłość (akt woli). Kiedy Anioł Gabriel zapowiedział 
Maryi: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” 
(Łk 1, 31), oraz że: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 
okryje Cię cieniem” (Łk 1, 35), wówczas Maryja, przyjmując Miłość 
całym sercem odpowiedziała z miłością: „Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38).
 Pragnienie odpowiedzi Bogu miłością na Miłość, czyli proces mi‑
łości wstępującej św. Ignacy określa dwoma czasownikami: „czcić” 

16  Por. J. Rovira, El fín del hombre, la gloria de Dios, „Manresa” 7 (1931), s. 225 ‑237; 
C. Viard, Créés pour louer, „Christus” 26 (1979), s. 213 ‑223.

17  Św. Augustyn, Sermones, 241, 2; PL 38, 1134; cytuję za: Katechizm Kościoła Katoli‑
ckiego, Pallottinum, Poznań 1994, nr 32, przypis 9.

18  Por. J. Rovira, De las otras cosas sobre la haz de la tierra, „Manresa” 8 (1932), s. 236 ‑244.
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i „służyć”: „Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, 
chwalił, czcił i Jemu służył” (Ćd 23). Czcić Pana Boga oznacza, po‑
dobnie jak w relacjach międzyludzkich, uszanować Jego wolę, speł‑
nić Boże życzenie. Wypełniamy wolę Bożą, gdy zachowujemy przyka‑
zania Boże, przykazania kościelne, gdy rzetelnie wypełniamy nasze 
dobre obowiązki wynikające ze stanu naszego życia, gdy zaradzamy 
potrzebom najuboższych lub gdy jesteśmy ulegli natchnieniom Du‑
cha Świętego  19.
 Niezwykle praktyczną pomocą w wypełnieniu woli Bożej („czcić”) 
jest ignacjańska zasada: Tantum quantum – „o tyle, o ile”, która doty‑
czy właściwego korzystania ze stworzeń. Św. Ignacy podaje ją w ko‑
lejnym zdaniu Fundamentu: 

Człowiek ma korzystać z nich (ze stworzeń) w całej tej mierze, w jakiej mu 
one pomagają do jego celu, a  znów w  całej tej mierze winien się od nich 
uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu (Ćd 23)  20.

 Hojna i  wielkoduszna odpowiedź na wcześniej przyjętą miłość 
Boga Stwórcy, owo ignacjańskie „czcić” Pana Boga rodzi w sercu czło‑
wieka wielką radość. Bo jak czytamy w Dziejach Apostolskich: „Wię‑
cej szczęścia jest w  dawaniu, aniżeli w  braniu” (Dz 20, 30). W  ten 
sposób miłosna odpowiedź człowieka staje się dla niego kolejnym, 
jeszcze większym darem Bożej miłości, która z kolei wyzwala jeszcze 
hojniejszą i jeszcze głębszą miłosną odpowiedź człowieka na Miłość.
 Większą i hojniejszą odpowiedź człowieka na wciąż większe dary 
Stwórcy św. Ignacy określa czasownikiem „służyć”. Służyć Panu 
Bogu, to nie tylko wypełnić wolę Bożą, wypełnić wolę Tego, który 
prosi, poleca, ale nadto utożsamić się z Polecającym  21. Najdoskonal‑
szym wzorem nie tylko wypełnienia woli Bożej („czcić”), ale nadto 
utożsamienia się („służyć”) z Objawiającym ją jest Jezus Chrystus, 

19  W  tym kontekście, czasownik „czcić” jest równoznaczny z  czasownikiem „mi‑
łować”: Kto ma przykazania moje i  je zachowuje, ten Mnie miłuje (J 14, 21). Por. 
L. Teixiodor, La ley de la caridad en el Principio y Fundamento de los Ejercicios, „Man‑
resa” 1 (1925), s. 193 ‑203; J. Calveras, Por qué no se habla de amor en el Principio 
y Fundamento?, „Manresa” 5 (1929), s. 225 ‑237.

20  Por. J. Calveras, Alcance de la regla del «tanto cuanto» en el uso de las criaturas, „Man‑
resa” 7 (1931), s. 193 ‑205; J. Augustyn, Zasada Tantum quantum w Ćwiczeniach du‑
chowych św. Ignacego Loyoli, w: W. Królikowski (red.), Droga duchowego uporządko‑
wania i miłości. Podstawowe pojęcia w duchowości ignacjańskiej, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2017, s. 129 ‑138.

21  Por. J. Lewis, La grâce et l’honneur de servir, „Cahiers de Spiritualitaté Ignatienne” 
18 (1994), s. 5 ‑19.
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który jest jedno z Ojcem: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30)  22. 
Tak, jak na poziomie „czcić” wielką pomocą była ignacjańska zasada 
tantum quantum, tak tutaj, na poziomie „służyć” szczególną pomo‑
cą jest najbardziej sztandarowa zasada św. Ignacego, zasada magis – 
więcej, lepiej, bardziej, której treść zawarta jest w ostatnim zdaniu 
Fundamentu: „Trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej 
pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni” (Ćd 23)  23. W ten 
sposób św. Ignacy roztacza przed rekolektantem perspektywę nie‑
ustannego, coraz większego przyjmowania i odpowiedzi, jakby du‑
chową spiralę wzrostu w Miłości  24.

Pomoc w przyjęciu i odpowiedzi na etapie 
pierwszego tygodnia Ćwiczeń duchowych

Przeżywanie coraz głębszej relacji z Bogiem, która polega na przyję‑
ciu i odpowiedzi, wymaga od człowieka wewnętrznej wolności. Kon‑
sekwentnie, właściwe korzystanie ze stworzeń, praktyczne stoso‑
wanie zasady tantum quantum oraz podejmowanie decyzji według 
zasady magis także zakłada wewnętrzną wolność rekolektanta  25. 
Kiedy więc św. Ignacy podkreśla w Fundamencie, że 

trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi [nie robiącymi różnicy] w stosunku 
do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności 

22  T.  Dias, Sentido cristológico del „Principio y  Fundamento”, „Manresa” 44 (1972), 
s. 53 ‑68; J. Losada, Presencia de Cristo Jesús en el Principio y Fundamento, „Manre‑
sa” 54 (1982), s.  45 ‑57; L.M.  Armendariz, „Juntamente contemplando su vida…”. 
(La cristología de los Ejercicios Espirituales), „Manresa” 63 (1991), s. 125 ‑161.

23  Por. I. Casanovas, Comentario y explanación de los Ejercicios Espirituales de San Igna‑
cio de Loyola, Balmes, Barcelona 1945, t. I, s. 359; N. Nartínez ‑Gayol, Magis, w: Dic‑
cionario de Espiritualidad Ignaciana (G‑Z), dz. cyt., s. 1155 ‑1168; B. Steczek, Magis 
w ignacjańskiej duchowości, w: W. Królikowski (red.), Droga duchowego uporządkowa‑
nia i miłości, dz. cyt., s. 197 ‑210.

24  Por. H. Coathalem, Commentaire du livre des Exercices, Desclée de Brouwer, Paris 
1965, s. 85 ‑90; P. Schiavone (red.), S.  Ignazio di Loyola. Esercizi spirituali. Ricerca 
sulle fonti, San Paolo, Milano 1995, s. 100; D. López Tejada, Los Ejercicios Espiri‑
tuales de San Ignacio de Loyola. Comentario y textos afines, Edibesa, Madrid 1998, 
s. 146 ‑164.

25  Ojciec Jacek Bolewski SJ wewnętrzną wolność, świętą obojętność określił ter‑
minem: „bezstronność”; zob. J. Bolewski, Boska bezstronność. Przeciw obojętności, 
„Życie Duchowe” 60 (2009), s.  98 ‑105; Tenże, Boża miłość i  bezstronność, „Życie 
Duchowe” 61 (2010), s. 91 ‑97; Tenże, Tajemnica bezstronności Jezusa, „Życie Du‑
chowe” 62 (2010), s. 95 ‑101.
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naszej wolnej woli, a nie jest zakazane [lub nakazane], tak byśmy z naszej 
strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa [więcej] niż ubó‑
stwa, zaszczytów [więcej] niż wzgardy, życia długiego [więcej] niż krótkie‑
go, i podobnie we wszystkich innych rzeczach (Ćd 23),

to wówczas rekolektant uświadamia sobie, że wewnętrzna wolność, 
bezstronność jest kolejnym Bożym darem, którego bardzo potrzebu‑
je, aby mógł żyć w wolności dziecka Bożego  26.
 Brak wewnętrznej równowagi, Boskiej bezstronności spowodo‑
wany jest skutkami grzechu pierworodnego i  osobistymi grzecha‑
mi człowieka. Jak czytamy w Konstytucji duszpasterskiej O Kościele 
w świecie współczesnym,

człowiek wglądając w swoje serce, dostrzega, że jest skłonny także do złe‑
go i  pogrążony w  wielorakim złu, które nie może pochodzić od dobrego 
Stwórcy  27.

Zaś Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas, że 

w historii Izraela grzech często jawi się przede wszystkim jako niewierność 
Bogu przymierza i  jako przekroczenie Prawa Mojżeszowego. Również po 
Odkupieniu przez Chrystusa grzech ujawnia się wśród chrześcijan na wie‑
le sposobów  28. 

 Grzech człowieka jest niszczącą, wręcz śmiertelną przeszkodą 
w  relacji z  Bogiem. Tę śmiertelną przeszkodę może pokonać tylko 
Bóg Zbawiciel. Dlatego na etapie pierwszego tygodnia Ćwiczeń du‑
chowych św. Ignacy zaprasza rekolektanta do przyjęcia łaski pozna‑
nia przeszkody w relacji z Bogiem, czyli grzechów, oraz do przyję‑
cia łaski przebaczenia grzechów, którą ofiaruje Jezus Chrystus, nasz 
Zbawiciel. Rekolektant prosi zatem o  „wielkie zawstydzenie przed 
samym sobą” (Ćd 48) oraz o „wielką i głęboką boleść duszy i o  łzy 
z powodu swych grzechów” (Ćd 55). W tak zwanym potrójnym ko‑
lokwium – z Matką Bożą, z Jezusem i z Bogiem Ojcem rekolektant 
prosi także o to, „aby miał wewnętrzne odczucie i poznanie swoich 

26  Por. G. Botterau, Indifférence ignatienne, w: Dictionnaire de Spiritualité. Ascétique et 
mystique. Doctrine et histoire, Paris 1969, t. VII, kol. 1692 ‑1694; J. Sermak, Obojęt‑
ność w Ćwiczeniach duchowych, w: W. Królikowski (red.), Droga duchowego uporząd‑
kowania i miłości, dz. cyt., s. 139 ‑151.

27  Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska „O Kościele w  świecie współczes‑
nym”, Ed. du Dialogue, Paris 1967, nr 13.

28  Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 401.
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grzechów i odczuł wstręt do nich” oraz „aby odczuł nieład swych czy‑
nów i brzydził się nim” (Ćd 63). 
 Rekolektant przyjmując łaskę, o  którą prosi, wydaje z  siebie 
„okrzyk pełen zdziwienia i wielkiej miłości” (Ćd 60) i 

przechodząc w myśli wszystkie stworzenia dziwi się, jak one zezwoliły mi 
żyć, owszem przy życiu mnie zachowały. Jak aniołowie, choć są mieczem 
Bożej sprawiedliwości, znosili mię i strzegli i modlili się za mnie? Jak świę‑
ci mogli wstawiać się za mną i modlić się za mnie? A niebo, słońce, księżyc 
i gwiazdy? A żywioły, owoce, ptaki, ryby i zwierzęta? A ziemia sama – jak 
to się stało, że nie otworzyła się i nie pochłonęła mię, tworząc nowe piekło, 
abym na wieki doznawał w nim katuszy? (Ćd 60).

Na modlitwie, 

wyobrażając sobie Chrystusa, Pana naszego, obecnego i wiszącego na krzy‑
żu, rozmawia z Nim, pytając Go jak to On, będąc Stwórcą, do tego doszedł, 
że stał się człowiekiem, a od życia wiecznego przeszedł do śmierci doczes‑
nej i do konania za moje grzechy (Ćd 53).

 Z tym większą wdzięcznością i  ufnością przystępuje do Sakra‑
mentu pojednania i uzdrowienia, w którym zawierza Bożemu miło‑
sierdziu całe swoje dotychczasowe życie. Na zakończenie rekolekcji 
pierwszego tygodnia odbywa więc spowiedź generalną i w ten spo‑
sób przyjmuje całym sercem Boże dary w porządku zbawienia  29.
 Łaski, o które rekolektant prosi i które przyjmuje w pierwszym 
tygodniu Ćwiczeń duchowych, są darami dotyczącymi porządku zba‑
wienia. Jako takie są jeszcze większe aniżeli dary w porządku stwo‑
rzenia. Jak śpiewamy w Orędziu wielkanocnym: „Nic by nam przecież 
nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni”  30. Zatem 

29  Św. Ignacy wymienia trzy główne korzyści, jakie wynikają ze spowiedzi general‑
nej (zob. Ćd 44); por. R.  Althann, The Mind of Ignatius on Confession, „The Way. 
Suppl.” 31 (1977), s. 88 ‑92; M. Bednarz, Rachunek sumienia i  spowiedź generalna 
w pierwszym tygodniu Ćwiczeń, w: Droga wyzwolenia. Duchowość ignacjańska, „Za‑
skale”, Kraków 1988, s. 237 ‑252; J. Calveras, Los „confesionales” y los Ejercicios de 
San Ignacio, „Archivum Historicum Societatis Iesu” 17 (1948), s.  51 ‑101; Ten‑
że, Obligación y materia de la confesión general, „Manresa” 23 (1951), s. 211 ‑217; 
G. Cusson, Sacrement du pardon et expérience des Exercices, „Cahiers de Spiritualité 
Ignatienne” 33 (1985), s. 60 ‑66; P. Gervais, Ignace de Loyola et la confession géné‑
rale, „Communio” 8 (1983/5), s. 69 ‑83; W. Królikowski, Spowiedź generalna – isto‑
ta, cel, metoda i jej miejsce w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli, „Studia Bo‑
bolanum” 3 (2005), s. 95 ‑116; L. Pujadas, La «Confesión general con la comunión», 
„Manresa” 9 (1933), s. 45 ‑53.

30  Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Pallottinum, Poznań 2009, s. 158.
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na etapie pierwszego tygodnia Ćwiczeń duchowych rekolektant stoi 
przed Bogiem, który chce mu dać jeszcze więcej, aniżeli na etapie 
Fundamentu. Stoi nie tylko przed Bogiem Stwórcą, ale także przed 
Bogiem pełnym miłosierdzia. Przyjęcie dotyczy teraz nie tylko darów 
w porządku stworzenia, ale nadto darów w porządku zbawienia  31. 
 Zadaniem kierownika duchowego jest pomoc rekolektantowi 
w jak najpełniejszym przyjęciu darów w porządku zbawienia – daru 
poznania obrzydliwości grzechu oraz daru Bożego przebaczenia. Nie‑
zwykle skuteczną pomocą w przyjęciu darów Bożego miłosierdzia są 
ćwiczenia duchowe, które św. Ignacy proponuje na czas pierwszego 
tygodnia rekolekcji ignacjańskich  32, rachunek sumienia szczegółowy 
i ogólny (zob. Ćd 24 ‑43)  33, tak zwane Addycje, czyli „Uwagi dodatko‑
we pomocne do lepszego odprawiania Ćwiczeń i do lepszego znale‑
zienia tego, czego się pragnie” (zob. Ćd 73 ‑90), Reguły rozeznawania 
duchów właściwe dla pierwszego tygodnia Ćwiczeń duchowych (zob. 
Ćd 313 ‑327)  34 oraz Reguły o skrupułach (zob. Ćd 345 ‑351)  35.
 Wielkie zadziwienie nad bezgranicznym Bożym miłosierdziem, 
serdeczna z Jezusem „rozmowa o miłosierdziu” (Ćd 61) oraz dogłęb‑
na wdzięczność wobec Jezusa, „że aż dotąd miał dla mnie tyle łaska‑
wości i miłosierdzia” (Ćd 71) rodzi w sercu rekolektanta pragnienie 
wielkodusznej odpowiedzi. Dlatego wyobrażając sobie Jezusa Chry‑
stusa, swojego Odkupiciela przybitego do krzyża i „patrząc na siebie 

31  Por. S. Rendina, La prima settimana, „Appunti di Spiritualità” 29 (1989), s. 19 ‑42.
32  W  pierwszym tygodniu Ćwiczeń św. Ignacy proponuje pięć ćwiczeń. Ćwiczenie 

pierwsze, czyli „Rozmyślanie przy pomocy trzech władz duszy o pierwszym, dru‑
gim i  trzecim grzechu” (Ćd 45 ‑52); ćwiczenie drugie, czyli „Rozmyślanie o grze‑
chach własnych” (Ćd 55 ‑61); ćwiczenie trzecie, czyli „powtórzenie ćwiczenia 
pierwszego i drugiego, z  trzema rozmowami końcowymi” (Ćd 62 ‑63); ćwiczenie 
czwarte – „Jest ono podjęciem i powtórzeniem trzeciego” (Ćd 64); oraz ćwiczenie 
piąte, czyli „Rozmyślanie o piekle” (Ćd 65 ‑71).

33  Por. W.  Soto Artuñedo, El esamen particular como auto ‑observación eonductual, 
„Manresa” 57 (1985), s. 3 ‑16; K. Osuch, Rachunek sumienia szczegółowy i ogólny, 
jak codziennie ulepszać siebie, relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2004. 

34  Por. M.A. Fiorito, Discernimiento y lucha espiritual. Comentario de las Reglas de di‑
scernir de la Primera Semana de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, 
Diego de Torres, San Miguel ‑Buenos Aires 1985; C. Garcia Hirschfeld, Las Reglas 
de discreción de primera semana (E.E. 313 ‑327), „Manresa” 60 (1988), s. 331 ‑341. 
A. Guillen, El valor pedagógico de la desolación, „Manresa” 75 (2003), s. 345 ‑357.

35  Por. P.‑H. Kolvenbach, Normas de San Ignacio sobre los escrupulos, w: Decir al Inde‑
cible, Mensahero – Sal Terrae, Bilbao 1999, s. 183 ‑197; G. Soveringo, Senso di col‑
pa, peccato e confessione. Aspetti psicopedagogici, Bologna 2000; W. Królikowski, Mo‑
ralne lęki. Reguły o  skrupułach św. Ignacego Loyoli, „Studia Bobolanum” 1 (2014), 
s. 63 ‑81.
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samego, pyta się siebie: „Com ja uczynił dla Chrystusa? Co czynię dla 
Chrystusa? Com powinien uczynić dla Chrystusa?” (Ćd 53). Szcze‑
gólnie to trzecie pytanie rekolektanta związane jest z pragnieniem 
udzielenia Chrystusowi hojnej i wielkodusznej odpowiedzi na Jego 
miłość miłosierną.
 Hojna i wielkoduszna odpowiedź rekolektanta na tym etapie wy‑
razi się w radykalnej decyzji zerwania z grzechem oraz w mocnym 
postanowieniu poprawy, aby w pełni żyć łaską Bożego miłosierdzia. 
Dlatego „postanawia na przyszłość poprawę z pomocą Jezusowej ła‑
ski” (Ćd 61); pragnie, aby jego życie było odtąd uporządkowane (zob. 
Ćd 63)  36; „odrzuca od siebie rzeczy światowe i próżne” (Ćd 63) oraz 
postanawia zdecydowanie „unikać grzechu” (Ćd 65) w przyszłości  37.

Pomoc w przyjęciu i odpowiedzi na etapie drugiego 
tygodnia Ćwiczeń duchowych

Rekolektant, który otrzymał od Jezusa Miłosiernego nowe życie, stoi 
teraz przed Jezusem Dobrym Pasterzem, Królem Przedwiecznym, 
który pragnie udzielić mu kolejnych łask. Łaską, którą rekolektant 
może przyjąć na etapie drugiego tygodnia Ćwiczeń duchowych, jest dar 
przyjaźni i miłości z Jezusem oraz dar uczestnictwa w misji głosze‑
nia Dobrej Nowiny o zbawieniu. Jezus nie poprzestaje na ofiarowaniu 

36  Por. J. Calveras, Tecnicismos explanados. I. Quitar de sí todas las afecciones desordena‑
das, „Manresa” 1 (1925), s. 25 ‑42, 118 ‑128, 307 ‑320. „Manresa” 2 (1926), s. 21‑
‑34, 119 ‑132, 201 ‑214, 322 ‑332. „Manresa” 3 (1927), s. 12 ‑29, 112, 129. „Man‑
resa” 5 (1929), s. 124 ‑141; F. Meures, Liberarsi da ogni affetto disordinato, Roma 
1985, s. 6  ‑28; J. Corella, Dinámica del deseo y afecciones desordenadas en el proceso 
de los Ejercicios Espirituales, „Manresa” 66 (1994), s. 47 ‑160, 297 ‑310; L.M. García 
Dominguez, Orden – desorden, w: Diccionario de Espiritualidad Ignaciana, dz. cyt., 
s. 1378 ‑1387; K. Dyrek, Orden – desorden według św. Ignacego Loyoli, w: W. Króli‑
kowski (red.), Droga duchowego uporządkowania i miłości. Podstawowe pojęcia w du‑
chowości ignacjańskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, s. 88 ‑112. 

37  Por. I.  Hausherr, Abnégation, renoncement, mortification, „Christus” 6 (1959), 
s. 182 ‑195; Vocabulario de Ejercicios Espirituales, Ensayo de hermenéutica ignaciana, 
CIS, Roma 1978, s. 199 ‑204; Ch. Morel, Mortification, w: Dictionnaire de Spiritua‑
lité. Ascétique et mystique. Doctrine et histoire, Beauchesne, Paris 1932 ‑1995, t. X, 
kol. 1791 ‑1799; J. Osuna, Ascética y disciplina en la espiritualidad ignaciana, „Cen‑
trum Ignatianum Spiritualitatis” 25 (1994), s. 25 ‑46; J. Melloni, La abnegación, una 
alternativa para nuestro tiempo, „Manresa” 73 (2001), s. 419 ‑427; S. Kiechle, Ven‑
cerse a sí mismo, w: Diccionario de Espiritualidad Ignaciana, dz. cyt., s. 1754 ‑1757; 
W. Królikowski, Ignackańskie agere contra – działać przeciw, w: Tenże (red.), Droga 
duchowego uporządkowania i miłości, dz. cyt., s. 113 ‑128.
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rekolektantowi daru swojego miłosierdzia, ale nadto, jak w  spira‑
li wzrostu, chce mu teraz ofiarować dar przyjaźni, miłości oraz dar 
współudziału w swojej zbawczej misji na ziemi. Jezus, który wybawił 
grzesznika od jego grzechów i od śmierci wiecznej, teraz chce go wy‑
chować na swojego przyjaciela i naśladowcę, na „alter Christus”. Wiel‑
kim zadaniem kierownika duchowego na tym etapie jest pomoc re‑
kolektantowi w przyjęciu jakże zaszczytnego zaproszenia oraz pomoc 
w udzieleniu Jezusowi hojnej odpowiedzi na Jego miłość  38. 
 W pierwszej, a zarazem fundamentalnej medytacji drugiego tygo‑
dnia Ćwiczeń, w medytacji „O wołaniu Króla Przedwiecznego” (zob. 
Ćd 91 ‑98) Jezus zwraca się do rekolektanta z  prośbą, aby przyjął 
Jego zaproszenie do realizowania wspólnej misji zleconej przez Ojca. 
Wzywa go, jak Apostołów: Pójdź za Mną (Mk 2, 14). Jezus jednocześ‑
nie uświadamia rekolektantowi, że ta misja nie będzie łatwa, że bę‑
dzie wymagała trudu i  cierpienia, ale zakończy się zwycięstwem: 
„Wolą moją jest podbić świat cały i  wszystkich nieprzyjaciół i  tak 
wejść do chwały Ojca mego. Przeto ten, co zechciałby pójść za mną, 
powinien ze mną się trudzić, aby idąc za mną w cierpieniu, szedł też 
za mną i w chwale” (Ćd 95)  39.
 Rekolektant, świadom trudu, ale i zaszczytnego wezwania Chry‑
stusa Króla, „widząc (oczyma wyobraźni) Chrystusa, Pana naszego, 
Króla wiecznego, a przed Nim wszystek świat, i  jak On go wzywa” 
(Ćd 95) do przyjęcia kolejnego daru usilnie prosi Jezusa „o łaskę, 
żeby nie był głuchy na Jego wezwanie” (Ćd 91). Rekolektant pro‑
si również podczas wszystkich kontemplacji tajemnic życia Jezusa 
w drugim tygodniu Ćwiczeń o  „dogłębne poznanie Pana, który dla 
mnie stał się człowiekiem” (Ćd 104).
 Zły duch, przemieniając się w anioła światłości nie chce, aby re‑
kolektant przyjął łaskę „dogłębnego poznania Pana”. Zaczyna więc 
kusić rekolektanta pozorami dobra, fałszywymi racjami  40. Dlate‑
go św.  Ignacy podaje niezwykłą pomoc zarówno rekolektantowi, 
jak i kierownikowi duchowemu, czyli Reguły rozeznawania duchów, 

38  Por. M. Ruiz Jurado, Antropologia di sant’Ignazio di Loyola, w: Ch. A. Bernard (red.), 
L’antropologia dei maestri spirituali, Gregorianum, Roma 1991, s. 255.

39  Por. J.  Clémence, La pédagogie de la foi selon l’Évangile. La méditation du Règne, 
„RAM” 32 (1956), s. 145 ‑173; J. Losada, Cristología de la meditación del llamamien‑
to, „Manresa” 54 (1982), s. 147 ‑166; J. Lewis, Le Roi Éternel des Exercices et le Ser‑
viteur de Yahvé, „Cahiers de Spiritualitaté Ignatienne” 8 (1984), s. 3 ‑8; S. Rendina, 
La contemplazione del Regno, „Appunti di spiritualità” 34 (1991), s. 7 ‑28.

40  K. Dyrek, Pokusy u tych, którzy postępują w dobrem, „Zeszyty Formacji Duchowej” 
18 (2002), s. 45 ‑54.
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zwłaszcza te, które „odpowiadają bardziej drugiemu tygodniowi 
Ćwiczeń” (Ćd 328 ‑336)  41. Pomocna jest również tak zwana triada ig‑
nacjańska, czyli trzy klasyczne rozmyślania św. Ignacego, propono‑
wane mniej więcej w połowie drugiego tygodnia Ćwiczeń. Pierwszym 
z nich jest medytacja „O dwóch sztandarach” (zob. Ćd 136 ‑147), dru‑
gim – medytacja „O trzech parach ludzi” (zob. Ćd 149 ‑156) i  trze‑
cim – rozmyślanie „O trzech stopniach pokory” (zob. Ćd 165 ‑168)  42.
 W procesie przyjęcia daru Jezusowego wezwania szczególną 
rolę odgrywa medytacja „O  dwóch sztandarach”. W  medytacji tej 
św. Igna cy każe „prosić o poznanie podstępów złego przywódcy Lu‑
cyfera i o pomoc, aby się ich ustrzegł, oraz o poznanie życia prawdzi‑
wego, które ukazuje nam najwyższy i prawdziwy Wódz Jezus Chry‑
stus” (Ćd 139). Z pomocą łaski Bożej rekolektant przekonuje się do 
głębi, że prawdziwy Jezus, to Jezus wewnętrznie i zewnętrznie ubo‑
gi; dalej, Jezus „pragnący zniewag i wzgard” oraz Jezus pokorny, czy‑
li miłujący (Ćd 146). „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorne‑
go serca” (Mt 11, 29)  43.
 Przyjęcie daru zaszczytnego wezwania Jezusa oraz daru dogłęb‑
nego poznania Go rodzi w sercu rekolektanta uczucie miłości do Je‑
zusa i pragnienie odpowiedzi na Jego wezwanie. Św. Ignacy zauwa‑
ża, że „wszyscy ludzie, mający rozsądek i zdrowy rozum, ofiarowaliby 
się całkowicie na trud razem z Chrystusem” (Ćd 96). Dlatego reko‑
lektant prosi Jezusa najpierw o to, aby mógł hojnie i wielkodusznie 
odpowiedzieć na Jego wezwanie: „Prosić Pana naszego o tę łaskę, że‑
bym nie był głuchy na Jego wezwanie, lecz skory i pilny do wypeł‑
nienia Jego najświętszej woli” (Ćd 91). Przyjąwszy łaskę „poznania 
życia prawdziwego, które ukazuje nam najwyższy i prawdziwy Wódz 

41  D. Gil, Discernimiento segun San Ignacio, CIS, Roma 1980; J. Toner, A Commenta‑
ry on Saint Ignatius’ Rules for the Discerment of Spirits. A guide to the Principles and 
Practice, The Institute of Jesuit Sources, Saint Louis 1982; K. Dyrek, Reguły roze‑
znawania duchowego drugiego tygodnia jako pomoc w dążeniu do celu proponowane‑
go przez Chrystusa, w: K. Osuch (red.), Wybór Jezusa, O drugim tygodniu Ćwiczeń 
duchownych św. Ignacego Loyoli, „Zaskale”, Czechowice ‑Dziedzice 1991, s.  45 ‑54. 
M. Ruiz Jurado, Rozeznawanie duchowe. Teologia. Historia. Praktyka, tłum. K. Homa 
SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002; T. Cotalá, Cuando sentimos que es Dios quien 
nos mueve. Discernir la consolación, „Manresa” 75 (2003), s. 221 ‑234.

42  Por. S.  Rendina, La «triade ignaziana» nella seconda settimana, „Appunti di 
Spiritualità” 40 (1994), s. 7 ‑32; G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spurutuelle per‑
sonnelle, DDB, Bruges ‑Paris 1968, s. 290 ‑296.

43  Pro. A. Demoustier, La meditation des Deux Etendards, „Notes et Pratiques Igna‑
tiennes” 8 (1986), s.  9 ‑12; C.  Viard, Wyobraźnia jako miejsce walki. Medytacja 
o Dwóch Sztandarach w Ćwiczeniach duchownych, tłum. P. Kostyło SJ, „Zeszyty Igna‑
cjańskie” 4 (1992), s. 21 ‑30.
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Jezus Chrystus” (Ćd 139), teraz jeszcze usilniej prosi o  łaskę hoj‑
niej odpowiedzi. Pragnie być „skory i pilny do wypełnienia Jego naj‑
świętszej woli” (Ćd 91); teraz pragnie tylko jednego: „Abym Go na‑
śladował” (Ćd 139).
 Rekolektant, wsparty szczególną łaską, głęboko rozeznaje, że 
pragnie nie tylko udzielić Jezusowi hojnej odpowiedzi na Jego mi‑
łosne wezwanie, ale pragnie, aby ta odpowiedź była jak największa, 
chce „więcej Go kochać i odznaczyć się we wszelkiej służbie swego 
Króla wiecznego i Pana wszech rzeczy” (Ćd 97). Składa więc z siebie 
„ofiarę większej wartości i większej wagi, tak mówiąc” (Ćd 97): 

Odwieczny Panie wszystkich rzeczy! Oto przy Twej łaskawej pomocy skła‑
dam ofiarowanie swoje w  obliczu nieskończonej Dobroci Twojej i  przed 
oczami chwalebnej Matki Twojej i wszystkich świętych dworu niebieskiego 
[oświadczając], że chcę i pragnę i taka jest moja dobrze rozważona decyzja, 
jeśli to tylko jest ku Twojej większej służbie i chwale, naśladować Cię w zno‑
szeniu wszystkich krzywd i wszelakiej zniewagi i we wszelkim ubóstwie tak 
zewnętrznym, jak i duchowym, jeżeli tylko najświętszy Majestat Twój ze‑
chce mię wybrać i przyjąć do takiego rodzaju i stanu życia (Ćd 98)  44.

Wielkie pragnienia i hojną decyzję rekolektant przeżywa także pod‑
czas medytacji O trzech parach ludzi (zob. Ćd 149 ‑157), która pomaga 
mu „wybrać to, co lepsze” (Ćd 149). Tutaj już nie tylko prosi Jezusa, 
ale wręcz „błaga o łaskę do wybrania tego, co bardziej jest pomocne do 
chwały Jego Boskiego Majestatu i do zbawienia duszy” (Ćd 152). W po‑
trójnym kolokwium z Matką Najświętszą, Panem Jezusem i z Bogiem 
Ojcem prosi o łaskę „przyjęcia pod sztandar Chrystusa, 

najpierw w najwyższym ubóstwie duchowym, a jeśliby się to podobało Jego 
Boskiemu Majestatowi i chciałby mię do tego wybrać i przyjąć, to nie mniej 
i w ubóstwie zewnętrznym. Po drugie, w znoszeniu zniewag i krzywd, abym 
Go w nich więcej naśladował, bylebym tylko mógł je znosić bez czyjegokol‑
wiek grzechu i z upodobaniem Jego Boskiego Majestatu (Ćd 147)  45.

 Podobną prośbę rekolektant zanosi do Boga w  rozważaniu 
„O trzech stopniach pokory” (zob. Ćd 165 ‑168). Prosi, 

44  Por. E. Hernández García, La elección en los Ejercicios de san Ignacio, Comillas, Ma‑
drid 1956.

45  Por. D. Bertrand, La liberté de notre désir. Les trois classes d’hommes, „Christus” 25 
(1978), s. 362 ‑371; A. Alburquerque, Binarios, w: Diccionario de Espiritualidad Igna‑
ciana (A‑F), dz. cyt., s. 230 ‑238.
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aby Pan nasz zechciał wybrać go do praktykowania tej trzeciej, większej 
i lepszej pokory, by Go bardziej naśladował i lepiej Mu służył przy równej co 
najmniej lub większej służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu (Ćd 168)  46.

Niezmiernie cenną pomocą zarówno dla rekolektanta, jak i dla kie‑
rownika duchowego w  procesie duchowego rozeznawania i  podję‑
cia decyzji zgodnej z wolą Bożą, jako odpowiedzi na wciąż większą 
miłość Bożą są Reguły dokonywania rozsądnego i dobrego wyboru 
(zob. Ćd 169 ‑188)  47. Ich uzupełnieniem jest także ignacjańska Uwa‑
ga pomocna do poprawy i reformy własnego życia i stanu (zob. Ćd 
198). Na samym początku tych Reguł św. Ignacy przypomina, że 

w każdym dobrym wyborze, jeżeli chodzi o nas samych, oko naszej intencji 
winno być proste [por. Mt 6, 22 i Łk 11, 34], wpatrzone jedynie w cel, dla 
którego jestem stworzony, a  mianowicie dla chwały Boga, Pana naszego, 
i dla zbawienia mej duszy. I dlatego cokolwiek wybieram, powinno być po‑
mocne do tego celu, dla którego jestem stworzony (Ćd 169)  48.

Pomoc w przyjęciu i odpowiedzi na etapie trzeciego 
tygodnia Ćwiczeń duchowych

Lawina miłości zstępującej od Boga do człowieka nie kończy się na eta‑
pie drugiego tygodnia Ćwiczeń duchowych św. Ignacego. Dalsze, coraz 
większe łaski Boże rekolektant przyjmuje także w trzecim tygodniu 
Ćwiczeń. Trzeci tydzień rekolekcji ignacjańskich dotyczy kontemplacji 
tajemnic życia Jezusa cierpiącego i ukrzyżowanego. Rekolektant uczy 
się więc od Jezusa niesłusznie oskarżonego, skazanego na śmierć, 

46  Por. G. Martelet, El tercer grado de humildad como principio de apostolado, „Centrum 
Ignatianum Spiritualitatis” 48 (1985), s.  99 ‑108; E.  Royón, Las tres maneras de 
humildad en la dinámica del seguimiento de Jesús, „Manresa” 58 (1986), s.  69 ‑76; 
P.  Gouet, Les trois sortes d’humilité, „Notes et Pratiques Ignatiennes” 10 (1987), 
s. 9 ‑12; C. Domínguez, Las tres maneras de humildad. Una relectura desde la teología 
y el psicoanálisis, „Manresa” 68 (1996), s. 287 ‑303; C. Domínguez Morano, Maneras 
de humildad, w: Diccionario de Espiritualidad Ignaciana (G‑Z), dz. cyt., s. 1185 ‑1192.

47  Por. L.  González Hernández, El primer tiempo de elección segun san Ignacio, Ma‑
drid 1956; C. Viard, Trzy pory wyboru, tłum. P. Kostyło SJ, „Zeszyty Ignacjańskie” 
1 (1992), s. 10 ‑21; J. Warzocha, Rozeznawanie duchowe. «Trzy czasy wyboru» we‑
dług Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, „Zeszyty Ignacjańskie” 1 (1992), s. 2 ‑9; 
S.  Fausti, Okazja czy pokusa. Sztuka rozeznawania i  podejmowania decyzji, tłum. 
B.A. Gancarz OFMConv, Wydawnictwo „Bratni Zew”, Kraków 2004.

48  Por. M. Ruiz Jurado, Para encontrar la voluntad de Dios. Guía de Ejercicios Espiritua‑
les, BAC, Madrid 2002.
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dźwigającego krzyż i umierającego na krzyżu trwania w miłości Ojca 
oraz miłowania aż do końca: „Do końca ich umiłował” (J 13, 1). Reko‑
lektant przyjmuje teraz od Jezusa dar Jego przyjaźni i miłości, która 
kosztuje Go bardzo wiele, bo nadludzkie cierpienie i śmierć. W drugim 
tygodniu Ćwiczeń Jezus ofiarował rekolektantowi bardzo wiele, zapro‑
sił go do swojego codziennego życia, do świata swoich wartości i mi‑
łości, podobnie jak uczniów Jana Chrzciciela: „Chodźcie a zobaczycie” 
(J 1, 39). Teraz nadal zaprasza rekolektanta, bo chce mu dać jeszcze 
więcej i dlatego prosi go, jak swoich uczniów w Ogrójcu: „Zostańcie tu 
i czuwajcie ze Mną” (Mt 26, 38). A ponieważ zły duch robi wszystko, 
żeby przeszkodzić rekolektantowi w przyjęciu kolejnych darów Bożej 
miłości, żeby „zasnął”, dlatego Jezus ponawia prośbę i mówi: „Czuwaj‑
cie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26, 41)  49. 
 Wysiłek Jezusa, aby udzielić rekolektantowi swoich darów przy‑
jaźni i miłości dokonuje się tutaj już nie tylko w „pocie czoła”, jak to 
było w drugim tygodniu, ale wręcz w „krwawym pocie czoła” i w cał‑
kowitym oddaniu siebie: „Wyzionął ducha” (Łk 23, 46). Rekolektant 
świadom tak wielkich łask, jakie Jezus cierpiący i umierający z mi‑
łości na krzyżu pragnie mu ofiarować, gorąco prosi o pomoc w przy‑
jęciu Jego wielkiej miłości ofiarnej. We wszystkich kontemplacjach 
trzeciego tygodnia Ćwiczeń „prosi o boleść i współczucie” (Ćd 193) 
z Jezusem, o odczucie Jego wielkiej miłości, która nie cofa się nawet 
przed okrutnym cierpieniem i śmiercią  50.
 Rekolektant rozważa też, „co Chrystus, nasz Pan, cierpi w swoim 
człowieczeństwie (Ćd 195); jak Jego „Bóstwo się ukrywa, a miano‑
wicie, jak mogąc zniszczyć nieprzyjaciół swoich nie czyni tego, i jak 
zezwala, aby tak okrutnie cierpiało Jego człowieczeństwo najświęt‑
sze” (Ćd 196); oraz „jak to wszystko cierpi Chrystus za moje grze‑
chy” (Ćd 197).
 Rozważania i kontemplacje darów, które rekolektant przyjmuje na 
tym etapie rodzą w nim ogromną wdzięczność wobec niepojętej miło‑
ści Chrystusa, ale także pragnienie jeszcze większej, ofiarniejszej od‑
powiedzi. Wraz ze św. Ignacym, patrząc na cierpiącego Jezusa pyta 
sam siebie: „Com ja powinien czynić i  cierpieć dla Niego” (Ćd 197). 
Świadom, że wszystko jest łaską Bożą, także jego hojna i wielkodusz‑
na odpowiedź, prosi „o boleść wespół z Chrystusem pełnym boleści, 
o udrękę serca z Chrystusem udręczonym, o łzy i mękę wewnętrzną 

49  Por. J. Grenero, Las contemplaciones de la tercera semana, „Manresa” 27 (1955) s. 35 ‑41.
50  Por. C. Viard, Il luogo della compassione. La terza settimana degli Esercizi Spirituali, 

„Appunti di Spiritualità” 41 (1995), s. 71 ‑81.
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z powodu tak wielkiej męki, którą Chrystus wycierpiał za mnie” (Ćd 
203). W ten sposób jeszcze raz potwierdza tak zwany wybór Jezusa 
i Jego stylu życia, którego dokonał w drugim tygodniu Ćwiczeń  51.
 Formą odpowiedzi na ofiarną miłość Jezusa cierpiącego jest tak‑
że praktyczne stosowanie przez rekolektanta „Reguł służących do 
zaprowadzenia ładu w jedzeniu” (Ćd 210), które św. Ignacy umiesz‑
cza w  trzecim tygodniu Ćwiczeń (zob. Ćd 210 ‑217). Są one dla re‑
kolektana pomocą i okazją do tego, aby poprzez wysiłek związany 
z  uporządkowaniem w  szeroko pojętej dziedzinie konsumpcji, po‑
przez ascezę, współ ‑czuć z Jezusem, bardziej Go naśladować w Jego 
cierpieniach  52.
 Niezwykle ważnym zadaniem kierownika duchowego na tym eta‑
pie jest pomoc rekolektantowi w  głębokim rozeznaniu duchowym, 
aby pragnień naśladowania Jezusa cierpiącego nie pomylił z różnymi 
podświadomymi potrzebami psychicznymi. Kierownik duchowym po‑
winien pomóc rekolektantowi w  możliwie najpełniejszym przyjęciu 
Bożych łask tego etapu i w udzieleniu możliwie najpełniejszej, kon‑
kretnej odpowiedzi, jakby w dodatkowym potwierdzeniu wyboru, czyli 
naśladowania Jezusa ubogiego, wzgardzonego i pokornego  53.

Pomoc w przyjęciu i odpowiedzi na etapie 
czwartego tygodnia Ćwiczeń duchowych

Darem, który rekolektant przyjmuje od Boga na etapie czwartego 
tygodnia Ćwiczeń, jest dar przemiany, dar Jezusa Zmartwychwsta‑
łego. W trzecim tygodniu rekolektant widział ogrom miłości Jezu‑
sa, który w ofiarowaniu siebie nie cofał się nawet przed cierpieniem 
i śmiercią. Czy jednak rekolektant zdołał przyjąć w pełni tak wielką 
i niepojętą miłość Jezusa cierpiącego i ukrzyżowanego? Czy w jakiejś 

51  Por. E. Barrios, La oración en la tercera Semana de los Ejercicios, „Manresa” 46 (1974), 
s. 317 ‑332.

52  Por. J.M. Bover, Reglas para ordenarse en el comer „Por qué en la Tercera Semana”, 
„Manresa” 9 (1933), s.  128 ‑133; E.Th.  Clarke, Jesus at table: The Ignatian Rules 
and human Hunger Today, w: P. Schner (ed.), Ignatian Spirituality in a Secular Age, 
„Studies in Religion Supplement” 15 (1984), s. 91 ‑112; C. García Hirschfeld, Las 
„Reglas para ordenarse en el comer para adelante” [210 ‑217], „Manresa” 56 (1984), 
s. 195 ‑204; W. Królikowski, Ludzkie głody. Reguły [służące] do zaprowadzenia ładu 
w jedzeniu św. Ignacego Loyoli, „Studia Bobolanum” 3 (2014), s. 127 ‑146.

53  Por. M. Ruiz Jurado, Linee teologiche strutturali degli Esercizi ignaziani, PUG, Roma 
1998, s. 47.
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mierze nie „zasnął” jak Apostołowie w Ogrójcu? Czy mimo wszyst‑
ko nie pozostały w jego sercu jakieś „zamknięte” wieczerniki, do któ‑
rych tylko Zmartwychwstały może przejść pomimo zamknięcia? 
 Kiedy rekolektant kontempluje tajemnice życia Jezusa Zmar‑
twychwstałego, widzi radosną perspektywę przyjęcia kolejnych da‑
rów, darów Nowego Życia. Jezus pragnie teraz dać rekolektantowi 
to, co dał niewiastom idącym do grobu, które martwiły się i mówi‑
ły: „Kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu? Gdy jednak spoj‑
rzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo duży” 
(Mk 16, 3 ‑4). Czy też to, co dał Marii Magdalenie, przywracając ją 
niejako do pełni życia. Bo kiedy „Jezus rzekł do niej: Mario! Ona, 
obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to zna‑
czy: Mój Nauczycielu!” (J 20, 16). Podobnie było z Uczniami idącymi 
do Emaus, którym Zmartwychwstały niejako zabrał serce kamienne, 
a dał im serce żywe i pałające: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy roz‑
mawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk 24, 32)  54.
 Rekolektant pragnie przyjąć od Zmartwychwstałego to, co przy‑
jął niedowierzający Tomasz Apostoł, który ostatecznie z wielką ra‑
dością powiedział: „Pan mój i Bóg mój!” (J 20, 28). Czy to, co przyjęli 
Uczniowie zamknięci „z obawy przed Żydami, do których przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziaw‑
szy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy 
Pana” (J 20, 19 ‑20). 
 Głębokie pragnienie przyjęcia daru przemiany od Jezusa Zmar‑
twychwstałego rekolektant wyraża w  prośbie podczas każdej kon‑
templacji czwartego tygodnia Ćwiczeń. Prosi „o łaskę wesela i  sil‑
nej radości z powodu tak wielkiej chwały i radości Chrystusa, Pana 
naszego” (Ćd 221). Darem, który rekolektant przyjmuje i  który 
przemienia jego życie, jest „wielka chwała i  radość” Jezusa Zmar‑
twychwstałego. Dlatego podczas kontemplacji tajemnic życia Jezu‑
sa Zmartwychwstałego koncentruje się na tym, „jak Bóstwo, które 
w Męce zdawał się ukrywać, teraz objawia się i ukazuje tak cudownie 
w  najświętszym Zmartwychwstaniu przez swoje prawdziwe i  naj‑
świętsze stuki” (Ćd 223)  55. 
 Cała uwaga rekolektanta skupiona jest wyłącznie na Jezu‑
sie Zmartwychwstałym i  Jego wielkiej radości. Bardzo ważnym 

54  Por. M. Tejera, La cuarta semana en la dinamica de los Ejercicios Espirituales, „Manre‑
sa” 59 (1987), s. 315 ‑324.

55  Por. I. Casanovas, El método de San Ignacio en los Ejercicios. (II) Elmentos sobrenatu‑
rales. (F) Fin de la Cuarta Semana, „Manresa” 6 (1930), s. 97 ‑103.
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zadaniem kierownika duchowego na tym etapie jest pomoc reko‑
lektantowi w całkowitym oderwaniu się od siebie, aby w pełni mógł 
przylgnąć do Zmartwychwstałego i bez przeszkód przyjąć nowe ży‑
cie, które daje. Akcent w prośbie o owoc czwartego tygodnia Ćwiczeń 
nie jest położony na „wesele i silną radość” rekolektanta, ale na jej 
powód, czyli na „wielką chwałę i  radość Chrystusa, Pana naszego” 
(Ćd 221). Dlatego kierownik duchowy powinien czuwać, aby reko‑
lektant przyjmując dar przemiany od Zmartwychwstałego nie uległ 
pokusie pod pozorem dobra.
 Odpowiedzią rekolektanta na wcześniej przyjęty dar wewnętrz‑
nej przemiany, dar wielkiej radości i wesela Zmartwychwstałego jest 
pragnienie dzielenia się otrzymanym Nowym Życiem. Kontemplu‑
jąc Zmartwychwstałego jako Przyjaciela, który „spełnia zadanie po‑
cieszania” chce Go naśladować i także nieść pocieszenie innym, aby 
„pocieszać się wzajemnie” (Ćd 224): „Zaprawdę powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z  tych braci moich najmniej‑
szych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Podobnie więc, jak ucznio‑
wie Zmartwychwstałego dzieli się z innymi radością Nowego Życia. 
Maria Magdalena posłana przez Zmartwychwstałego „oznajmi‑
ła uczniom: Widziałam Pana” (J 20, 18). Także uczniowie z Emaus 
„opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu 
chleba” (Łk 35). Zaś Piotr, wchodząc z Janem do świątyni na modli‑
twę i widząc chromego od urodzenia w Pięknej bramie jak prosił ich 
o jałmużnę, 

przypatrzywszy się mu wraz Janem, powiedział: Spójrz na nas! A on pa‑
trzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota – po‑
wiedział Piotr – ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarej‑
czyka, chodź! I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast 
odzyskał władzę w nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, 
skacząc i  wielbiąc Boga. A  cały lud zobaczył go chodzącego i  chwalącego 
Boga (Dz 3, 4 ‑9).

Kiedy rekolektant przyjmie od Zmartwychwstałego łaskę dogłębnej 
przemiany, tak jak Apostołowie, wówczas podobnie jak oni, nawet 
w  bardzo trudnych okolicznościach życia nie przestanie dzielić się 
tym, co otrzymał – radością Miłości, która „wszystko przetrzyma” 
(1 Kor 13, 7). Kiedy Apostołowie po ubiczowaniu

odchodzili sprzed Sanhedrynu cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla 
Imienia Jezusa. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po do‑
mach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie (Dz 5, 41 ‑42).
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Zaś św. Paweł Apostoł, przepełniony miłością Jezusa Zmartwych‑
wstałego wołał:

A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około wa‑
szej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi; tak samo i wy się 
cieszcie i dzielcie radość ze mną! (Flp 2, 17 ‑18).

 Cenną pomocą zarówno dla kierownika duchowego, jak i dla re‑
kolektanta w  udzieleniu odpowiedzi Zmartwychwstałemu na tym 
etapie Ćwiczeń są ignacjańskie Reguły rozdawania jałmużn (zob. Ćd 
337 ‑344)  56 oraz Reguły o trzymaniu z Kościołem (zob. Ćd 352 ‑370)  57. 

Pomoc w przyjęciu i odpowiedzi na etapie 
Kontemplacji pomocnej do uzyskania miłości

Droga do Miłości ma w swój początek w Bogu Stwórcy, prowadzi przez 
miłość ofiarowaną przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, aby 
ostatecznie znaleźć swoje dopełnienie w miłości Boga w Trójcy Jedy‑
nego – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Punktem kulminacyjnym całe‑
go procesu duchowej drogi Ćwiczeń jest Kontemplacja pomocna dla 
uzyskania miłości (zob. Ćd 230 ‑237). Jako ostatnie ćwiczenie reko‑
lekcji ignacjańskich jest ukoronowaniem duchowej drogi do Miłości 
według metody książeczki Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli  58.

56  Por. W. Królikowski, Troska o najuboższych według św. Ignacego Loyoli, „Studia Bobo‑
lanum” 2 (2014), s. 75 ‑91.

57  Por. P. Arrupe, Servir sólo al Seńor y a  la Iglesia, su esposa, bajo el Romano Pontífice, 
Vicario de Cristo en la tierra, „Manresa” 50 (1978), s.  195 ‑212; J.G. Gerhartz, „Sentire 
cum ecclesia” II, „Civiltà Cattolica” 144 (1993), s. 227 ‑237; J. Corella, Sentir la Iglesia. 
Comentario a las reglas ignacianas para el sentido verdadero de Iglesia, Mensajero ‑Sal 
Terrae, Bilbao 1996; M.  Ruiz Jurado, Discernimiento ignaciano del sentido eclesial, 
„Manresa” 61 (1991), s. 213 ‑223; W. Królikowski, Ignacjańska pedagogia pastoralna. 
Reguły o trzymaniu z Kościołem św. Ignacego Loyoli, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego 
Wyższej Szkoły Filozoficzno ‑Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie 2008”, s. 57 ‑76; 
Tenże (red.), Miłość Kościoła dzisiaj. Wokół „Reguł o trzymaniu z Kościołem” św. Ignacego 
Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009. 

58  Por. J.M. Díez ‑Alegria, La «Contemplación para alcanzar amor» en la dinámica espiri‑
tual de los Ejercicios de San Ignacio, „Manresa” 23 (1951), s. 171 ‑193; I. Iglesias, La 
contemplación para alcazar amor en la dinámica de los Ejercicios espirituales, „Manre‑
sa” 59 (1987), s. 373 ‑387; A. Guillén, Las cuatro semanas de los Ejercicios en una sola 
contemplación, „Manresa” 68 (1996), s. 5 ‑15; W. Królikowski, Kontemplacja dla uzy‑
skania miłości. Jej miejsce i sens w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli, „Stu‑
dia Bobolanum” 1 (2005), s. 121 ‑143; Tenże (red.), Przyjąć Miłość i we wszystkim 
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 Na samym początku tej Kontemplacji św. Ignacy przypomina 
dwie prawdy dotyczące miłości. Pierwsza, że „miłość winno się za‑
kładać więcej na czynach niż na słowach” (Ćd 230), i druga, że „mi‑
łość polega na obopólnym udzielaniu sobie” (Ćd 231)  – przyjęcie 
i odpowiedź.
 Proces przyjęcia Bożej miłości jest tutaj bardzo precyzyjnie opisa‑
ny przez św. Ignacego. Już przy okazji ustalenia miejsca, czyli obrazu 
który towarzyszy danemu ćwiczeniu św. Ignacy zachęca, aby „widzieć 
siebie, jak stoję przed obliczem Boga, Pana naszego, przed aniołami 
i świętymi, a oni wstawiają się za mną” (Ćd 232). Jakże przepiękna 
sceneria Miłości, która nas otacza i pochyla się ku nam.
 Także w prośbie o owoc czytamy, aby „prosić o wewnętrzne po‑
znanie tylu i tak wielkich dóbr otrzymanych od Boga” (Ćd 233). Ce‑
chą charakterystyczną tej prośby, odróżniającą ją od wszystkich 
wcześniejszych próśb o owoc medytacji i kontemplacji Ćwiczeń jest 
totalność, całkowitość i pełnia. Całkowite poznanie tylu i tak wiel‑
kich dóbr otrzymanych od Boga przepełnia nas wdzięcznością  59.
 W procesie przyjęcia Bożej miłości św. Ignacy posługuje się wiel‑
kim dorobkiem scholastyki i  systematyzuje pojęcia. W  pierwszym 
punkcie Kontemplacji pisze, żeby najpierw „przywieść sobie na pa‑
mięć dobrodziejstwa otrzymane  – stworzenie, odkupienie, a  tak‑
że dary poszczególne, ważąc i doceniając z wielkim uczuciem miło‑
ści, jak wiele mi dał z tego, co posiada. A dalej, jak bardzo tenże Pan 
pragnie mi dać samego siebie, ile tylko może wedle swego Boskiego 
planu” (Ćd 234). Widzimy tutaj, jak św. Ignacy każe rekolektantowi 
przypomnieć sobie to wszystko, co przyjmował od Boga na etapie 
Fundamentu – dary w porządku stworzenia, na etapie pierwszego 
tygodnia – dary w porządku zbawienia, i na dalszych etapach Ćwi‑
czeń – dary poszczególne. 
 Pierwszą czynnością rekolektanta jest teraz przypominanie so‑
bie niezliczonych Bożych darów: „Przywieść sobie na pamięć”. Dru‑
gą czynnością rekolektant w procesie przyjęcia miłości od Boga jest 
dogłębne odczucie miłości Dawcy: „Ważąc i  doceniając z  wielkim 
uczuciem miłości”. Jest to bardzo ważna sugestia dla kierownika 
duchowego, aby pomagał rekolektantowi najpierw „widzieć”, czyli 

miłować. Wokół Kontemplacji dla uzyskania miłości św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2008.

59  Por. S.  Decloux, En todo amar y  servir. Para una comprensión del lema ignaciano, 
„Manresa” 63 (1991), s. 7 ‑31; A. Demoustier, Trouver Dieu en toutes choses, „Chri‑
stus” (Hors série) 159 (1993), s. 8 ‑20.
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uświadomić sobie obiektywnie niezliczoną ilość gestów miłości Boga 
Stwórcy i Zbawiciela. „Widzenie” bowiem gestów Bożej miłości oży‑
wia serca i uczy je kochać na wzór Miłości. Jest rzeczą zdumiewającą, 
jak niezwykłe, by nie powiedzieć pierwszorzędne znaczenie przypi‑
suje św. Ignacy ludzkiemu rozumowi oświeconemu wiarą: „Przywieść 
sobie na pamięć”. Czyni to jednak dlatego, że ostatecznie najważniej‑
sze jest uczucie miłości, pełne i najgłębsze odczuwanie bezgranicznej 
Bożej miłości: „Ważąc i doceniając z wielkim uczuciem miłości”. Po‑
dobnie jak dla św. Pawła, tak też dla św. Ignacego ostatecznym celem 
jest Miłość: „Wielkie uczucie miłości” do Boga w Jezusie Chrystusie: 
„Największa z nich jednak jest miłość” (1 Kor 13, 13).
 W kolejnych punktach Kontemplacji św. Ignacy, posługując się 
metodą przechodzenia od ogółów do szczegółów, zaprasza do rozwa‑
żenia wielu szczegółowych aspektów Bożych darów, pochodzących 
od Boga. W drugim punkcie, w ramach przyjęcia od Boga, każe reko‑
lektantowi „zwrócić uwagę na to, jak Bóg mieszka w stworzeniach: 
w żywiołach, dając im istnienie, w roślinach, dając im życie i wzrost; 
w zwierzętach, dając im czucie; w ludziach, darząc ich rozumieniem. 
I we mnie także mieszka, dając mi być, żyć, czuć i darząc mię rozu‑
mem. A nadto uczynił mię świątynią swoją, bom stworzony jest na 
podobieństwo i obraz Jego Boskiego Majestatu” (Ćd 235). 
 W trzecim punkcie św. Ignacy każe „rozważać, jak Bóg działa i pra‑
cuje dla mnie we wszystkich rzeczach stworzonych na obliczu ziemi. 
Znaczy to, że postępuje tak, jak ktoś pracujący. I  tak, w niebiosach, 
w żywiołach, w roślinach, owocach, trzodach itd. dając [wszystkiemu] 
istnienie, zachowując, darząc wzrostem i czuciem itd.” (Ćd 236)  60.
 Zaś w  czwartym punkcie, w  ramach procesu przyjęcia miłości 
zstępującej, zachęca, aby „patrzeć [i rozważać], jak wszystkie dobra 
i dary zstępują z góry; jak moja ograniczona moc – od najwyższej 
i nieskończonej owej mocy z góry [pochodzi]; i w podobny sposób 
sprawiedliwość, dobroć, miłość, miłosierdzie itd. tak, jak od słońca 
wychodzą promienie, jak ze źródła – wody itd.” (Ćd 237)  61.

60  Por. J.A. García Rdz., „Mi Padre trabaja siempre”. El „trabajo de Dios por mí” en la con‑
templación para alcanzar amor, „Manresa” 68 (1996), s. 47 ‑60; D. Mollá, „Dios traba‑
ja... reflectir en mí mismo”. Relectura desde las intuiciones de la Congregación General 34ª 
de la Compañía de Jesús del n.° 236 de los Ejercicios, „Manresa” 68 (1996), s. 61 ‑70.

61  Por. R. Ruíz Amado, El cuarto punto de la contemplación para alcanzar amor, „Manre‑
sa” 9 (1933), s. 218 ‑221; J. Iturrioz, Dios en todas las personas. En torno al 4.° Punto 
de la „Contemplación para alcanzar Amor”, „Manresa” 49 (1977), s. 229 ‑248. Niektó‑
rzy komentatorzy Ćwiczeń duchowych upatrują w całej Kontemplacji pomocnej do 
uzyskania miłości, a szczególnie w jej czwartym punkcie odniesienie do tajemnicy 
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 We wszystkich czterech punktach Kontemplacji pomocnej do 
uzyskania miłości, począwszy od prośby o owoc, widzimy wyraźnie 
nie tylko proces przyjęcia miłości od Boga, ale także proces odpo‑
wiedzi miłością na Miłość. Jak zauważa św. Ignacy, miłość polega na 
wzajemności, czyli „na tym, aby miłujący dawał i udzielał umiłowa‑
nemu tego, co sam posiada, albo coś z tego, co jest w jego posiadaniu 
lub w jego mocy; i znów wzajemnie, żeby umiłowany udzielił miłują‑
cemu” (Ćd 231).
 W prośbie o owoc rekolektant prosi nie tylko „o wewnętrzne po‑
znanie tylu i tak wielkich dóbr otrzymanych od Boga”, ale także o to, 
aby „w pełni przejęty wdzięcznością mógł we wszystkim miłować 
Jego Boski Majestat i służyć Mu” (Ćd 233). Prośba ta, która jest za‑
mierzonym przez św. Ignacego owocem nie tyko całej Kontempla‑
cji, ale i  całych rekolekcji ignacjańskich wskazuje na takie aspekty 
w procesie przyjęcia i odpowiedzi: „W pełni”, „we wszystkim”, jakich 
nie było dotąd w całych Ćwiczeniach duchowych  62. Bardzo wyraźnie 
wybrzmiewa tutaj jakże charakterystyczny rys duchowości ignacjań‑
skiej, jakim jest magis, które jest dopełnieniem owego magis z Fun‑
damentu, i obecnego na pozostałych etapach Ćwiczeń  63.
 Rekolektant nie tylko pragnie i prosi Boga o łaskę całkowitej i we 
wszystkim odpowiedzi na Jego miłość, ale także podejmuje decyzję 
ofiarowania całego siebie Miłości, ofiarowania całej swojej wolności, 
ze wszystkim, co ma i co posiada i tak się modli: 

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę 
mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś – Tobie to, 
Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej 
woli. Daj mi jedynie miłość twą i łaskę,albowiem to mi wystarcza. [Amen] 
(Ćd 233)  64.

zesłania Ducha Świętego; por. J.M. Lera, Apuntes para una pneumatología de los Ejer‑
cicios. Tercera parte: La contemplación para alcanzar amor, el pentecostés ignaciano, 
„Manresa” 63 (1991), s. 163 ‑190; J. Chechon Chong, La Contemplación para alcan‑
zar amor [230 ‑237], el Pentecostés ignaciano, „Manresa” 72 (2000), s. 293 ‑303.

62  Por. J. Iturrioz, „Coloquio” del „Primer Ejercicio” y „Contemplación para alcanzar amor” 
[52] y [230 ‑237], „Manresa” 51 (1979), s. 165 ‑171.

63  Por. S.  Decloux, En todo amar y  servir. Para una comprensión del lema ignaciano, 
„Manresa” 63 (1991), s. 7 ‑31.

64  Por. G.  Botterau, La gracia de amarte. Significado del „Tomad, Señor y  recibid...”, 
„Manresa” 57 (1985), s. 71 ‑75; G.M. Verd, „Tomad, Seńor, y recibid”, una oración po‑
livalente, „Manresa” 58 (1986), s. 77 ‑88; J. Muller, Volver al „Tomad, Señor, y recibid” 
[EE. 234], „Manresa” 67 (1995), s. 391 ‑398.
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 Modlitwa ta jest dopełnieniem i  ukoronowaniem wszystkich 
wcześniejszych modlitw ofiarowania się Chrystusowi i wyraża taki 
stopień zjednoczenia z Bogiem we wzajemnej miłości, mistyki igna‑
cjańskiej, o której mówi św. Paweł Apostoł: „Teraz zaś już nie ja żyję, 
lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20)  65.

Zakończenie

Cały proces duchowego rozwoju zaproponowany przez św. Ignace‑
go w Ćwiczeniach duchowych zmierza do pełnego zjednoczenia z Bo‑
giem. Proces ten rozpoczyna się od uświadomienia sobie podsta‑
wowego celu życia, prowadzi przez etapy duchowego oczyszczenia 
i  oświecenia, aby ostatecznie pomóc rekolektantowi w  jak najpeł‑
niejszym zjednoczeniu się z  Bogiem, aby mógł Go kochać i  służyć 
Mu we wszystkim.
 Jak widzieliśmy, każdy z etapów Ćwiczeń duchowych opiera się na 
dialektyce przyjęcia i odpowiedzi, przyjęcia miłości od Boga i odpo‑
wiedzi Bogu miłością i służbą. Rekolektant na każdym z etapów re‑
kolekcji ignacjańskich przyjmuje coraz większe dary i coraz hojniej 
na nie odpowiada. Niezwykle ważnym zadaniem kierownika ducho‑
wego jest pomoc w procesie przyjmowania i odpowiadania Bogu na 
każdym z etapów Ćwiczeń. Wielką pomocą dla kierownika duchowe‑
go są Adnotacje, Addycje i różne Uwagi oraz różne Reguły, które św. 
Ignacy proponuje nie tylko rekolektantowi, ale przede wszystkim 
kierownikowi duchowemu.
 Najpierw – w Fundamencie rekolektant przyjmuje dary od Boga 
Stwórcy w  porządku stworzenia i  odpowiada na nie pragnieniem 
i decyzją właściwego korzystaniem z  tych darów, aby wybierać nie 
tylko te, które pomagają do celu – zasada tantum quantum, ale nadto, 
aby pragnąć i wybierać jedynie te, które bardziej pomagają w zjedno‑
czeniu z Bogiem Stwórcą – magis.
 Na etapie pierwszego tygodnia Ćwiczeń duchowych rekolektant 
przyjmuje jeszcze większe Boże dary, dary w  porządku zbawienia. 
Przyjmuje od Jezusa Chrystusa dar przebaczenia, miłosierdzia i od‑
powiada na ten dar mocnym postanowieniem poprawy.
 Kolejny etap, związany z  drugim tygodniem Ćwiczeń, to czas 
przyjmowania nowych darów – darów poznania i miłowania Jezusa, 

65  Por. T.  Kotlewski, Z  sercem hojnym i  rozpalonym miłością. O  mistyce ignacjańskiej, 
Wydawnictwo Rhetos, Warszawa 2005.
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który pierwszy zaprasza do wzajemnej przyjaźni i  miłości. Reko‑
lektant odpowiada całkowitym ofiarowaniem się na dalszą drogę 
z Jezusem.
 W trzecim tygodniu Ćwiczeń rekolektant przyjmuje od Jezusa 
kolejny dar, dar przykładu trwania w  przyjaźni i  miłości pomimo 
śmiertelnych okoliczności życiowych. Przyjmując ten wielki dar, od‑
powiada współczuciem z cierpiącym Chrystusem oraz pragnieniem 
dalszego trwania w  miłości, pomimo możliwych cierpień, a  nawet 
śmierci.
 Czwarty tydzień rekolekcji ignacjańskich jest czasem przyjmo‑
wania przez rekolektanta łaski przemiany, daru nowego życia, którą 
daje Jezus Zmartwychwstały. Rekolektant przyjmuje wielką radość 
i  wesele Zmartwychwstałego, łaskę przemiany i  odpowiada na nią 
Jezusowi poprzez zanoszenie Nowego Życia braciom.
 Dopełnieniem tego spiralnego procesu przyjęcia Miłości i odpo‑
wiedzi miłością na Miłość jest ostatni etap Ćwiczeń, czyli Kontempla‑
cja pomocna do uzyskania miłości. Według niej rekolektant pragnie 
w s z y s t k o  przyjąć od Boga Miłości i  w e  w s z y s t k i m  kochać 
i służyć Jego Boskiemu Majestatowi. Kontemplacja ta jest ukorono‑
waniem całego, spiralnego wzrostu duchowego, opartego w Ćwicze‑
niach duchowych na dialektyce przyjęcia i odpowiedzi, czyli na miłos‑
nej wzajemnej relacji człowieka z Bogiem. 
 Ostatecznym zadaniem kierownika duchowego w rekolekcjach ig‑
nacjańskich jest taka pomoc rekolektantowi w procesie przyjęcia Mi‑
łości i odpowiedzi na Nią miłością, aby na każdym etapie spiralnego 
wzrostu we wzajemnej miłości z Bogiem „Stwórca działał bezpośred‑
nio ze swoim stworzeniem, a stworzenie ze swoim Stwórcą i Panem” 
(Ćd 15).
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Kultura duchowa rodziny – wybrane aspekty

W życiu jest coś więcej do zrobienia, niż tylko zwięk‑
szać jego tempo.

Mahatma Gandhi

Wprowadzenie

Wolność człowieka sprawia, że dokonuje on autonomicznych wybo‑
rów i od jego dojrzałej osobowości, będzie zależało, czy nie zbłądzi, 
czy obierze właściwy kierunek ku życiu wartościowemu. Dlatego ro‑
dzice, będący przewodnikami po świecie zewnętrznym (w tym także 
wirtualnym) i wewnętrznym, pomagają dziecku w odkrywaniu tego, 
co słuszne, piękne i dobre. Sprzyjają kształtowaniu poczucia bezpie‑
czeństwa i zakorzenienia, tożsamości i autonomii oraz filozofii ży‑
cia. Tymczasem współczesne konteksty naznaczone są pluralizmem 
aksjologicznym, relatywizmem moralnym, dominacją kultury maso‑
wej, indywidualizmem, co nie pozostaje obojętne dla procesu wycho‑
wania, socjalizacji i inkulturacji (enkulturacji) w rodzinie. Stąd nadal 
aktualne jest pytanie „jak w tym wszystkim odróżnić postrzeżenia 
ważne od błahych, trwałe od ulotnych – jak wysupłać prawdę spod 
warstw strojów jarmarcznych, postanowić co strój, a co przebranie, 
co jest czego udawaniem?”  1

 Współczesny świat opisywany jest poprzez pojęcia „różnorodność 
kulturowa, przenikanie się kultur, wielo‑ i międzykulturowość”  2, któ‑
re pociągają za sobą istnienie Innych i Obcych, niejednokrotnie wyklu‑
czonych i nietolerowanych przez dominującą kulturową większość. 

Obecność w  życiu społecznym Innych i  Obcych jest faktem, którego nie 
sposób uniknąć i  bez którego nie da się rozpatrywać perspektywy naro‑
dów w  dobie globalizacji. Zróżnicowanie kulturowe będzie się pogłębiać 

1  Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 19.
2  M. Pogorzelska, Edukacja międzykulturowa – wyzwanie dla socjalizacyjnej funkcji ro‑

dziny, w: Wychowanie w  rodzinie: od bezradności ku możliwościom, red. R.  Chałup‑
niak, T. Michalewski, E. Smak, Redakcja Wydawnictw WT Uniwersytetu Opolskie‑
go, Opole 2016, s. 173.
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i dlatego jest ono jednym z wyzwań zwłaszcza w sferze wychowania. (…) 
współczesne wychowanie bez nasycenia go treściami międzykulturowymi, 
może być nie tylko nie pełne, ale wręcz szkodliwe, jego efektem byłoby bo‑
wiem wyzucie wychowanka z idei, które mogą mu ułatwić orientację i życie 
w środowiskach pełnych różnic  3.

Te kwestie dotyczą także procesu wychowania rodzinnego. Środo‑
wisko rodzinne wywiera „podstawowy wpływ na postrzeganie swoj‑
skości, inności i obcości”  4.
 Zasygnalizowane powyżej kwestie wskazują na złożoność i  róż‑
norodność kontekstów współczesnego wychowania. W  tej per‑
spektywie, na szczególny namysł w  analizach nad wychowaniem, 
zasługuje fenomen kultury duchowej rodziny. Podkreślenie wycho‑
wawczego charakteru kultury w  odniesieniu do rodziny, będącej 
pierwszym i  najważniejszym środowiskiem rozwoju i  wychowania 
najmłodszego pokolenia, która przez przekazanie języka, tradycji, 
zwyczajów, wierzeń realizuje proces inkulturacji, jest celem niniej‑
szego artykułu. 

W wychowaniu właśnie chodzi bowiem o to, ażeby człowiek stawał się coraz 
bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” – 
aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej 
być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko 
„z drugim”, ale i „dla drugich”  5.

Kultura, kultura duchowa – wstępne rozstrzygnięcia 
terminologiczne

W nauce funkcjonuje wiele definicji kultury, ponieważ poszcze‑
gólni autorzy, różne dyscypliny i różne szkoły naukowe kładły ak‑
cent i  skupiały uwagę na poszczególnych aspektach kultury ze 
względu na stawiane cele badawcze i koncepcje życia społeczne‑
go. Różnice między podejściami są niekiedy bardzo duże. Dlatego 

3  P.P. Grzybowski, Wychowanie ku międzykulturowości – o poszukiwaniu człowieka w In‑
nych i Obcych, w: Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty, t.2., red. M. Dudzikowa, 
M. Czerepaniak ‑Walczak, GWP, Gdańsk 2007, s. 105, 106.

4  M. Pogorzelska, Edukacja międzykulturowa – wyzwanie dla socjalizacyjnej funkcji ro‑
dziny, art. cyt., s. 173.

5  Przemówienie Jana Pawła II w UNESCO 02.06.1980, „Ateneum Kapłańskie” 481 
(1989), s. 335.
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przyjmuje się, że kultura (łac. cultura agri, cultura) to jeden z naj‑
bardziej popularnych i  zarazem wieloznacznych oraz niejedno‑
rodnych terminów nauk humanistycznych i  społecznych  6. Poję‑
cie to wyprowadzane jest najczęściej w opozycji do pojęcia natury, 
które określa to, co wzrosło, powstało samo z siebie, bez ludzkie‑
go udziału, co pozostawione było samo sobie. Kultura zaś odnosi 
się do ogółu tego, co człowiek pielęgnuje (łac. colere)  7. 

W znaczeniu najszerszym kultura obejmuje to wszystko, co w zachowaniu 
się i wyposażeniu członków społeczeństw ludzkich stanowi rezultat zbioro‑
wej działalności, (…) co w zachowaniu się ludzkim jest wyuczone – w odróż‑
nieniu od tego, co biologicznie odziedziczone  8.

Przy czym słowo cultura agri odnosiło się głównie do uprawy i uszla‑
chetniania roli. Jednak z czasem zaczęto stosować go w ujęciu me‑
taforycznym: uprawa i  uszlachetnianie życia duchowego. Termin 
„kultura” zyskał pewną popularność w XVIII wieku. Wówczas był od‑
noszony głównie do moralnego i umysłowego doskonalenia się czło‑
wieka. W XIX wieku określano nim całokształt tak duchowego, jak 
i materialnego dorobku społeczeństwa. Często używano go zamien‑
nie z  terminem „cywilizacja”. XX  wiek przyniósł upowszechnienie 
się tendencji do ujmowania kultury przede wszystkim jako zespołu 
wzorów rozwiązywania problemów charakterystycznego dla danego 
społeczeństwa, wzorów postępowania itp.  9.
 Reasumując należy podkreślić, że kultura 

jest zjawiskiem niejednorodnym i tak złożonym, że nie można jej zamknąć 
w jednej teorii czy jednej definicji. Poszczególne teorie kultury nie muszą się 
wzajemnie znosić, lecz mogą (i tak się dzieje) wzajemnie się uzupełniać  10.

J. Szczepański definiuje „kulturę” jako

6  Por. http: // encyklopedia.pwn.pl/haslo/kultura;3928887.html (dostęp z  dnia 
02.11.2016); por. także Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa 1980, 
s. 407; por. także. J. Kułaczkowski, Kultura pedagogiczna rodziców, w: Leksykon pe‑
dagogiki rodziny, red. J. Kułaczkowski, Warszawa 2011, s. 81 ‑82.

7  Por. E.  Włodarczyk, Kultura, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t.  II, red. 
J. Pilch, Warszawa 2003, s. 950.

8  http: // encyklopedia.pwn.pl/haslo/kultura;3928887.html (dostęp z  dnia 02.11. 
2016).

9  Por. tamże; por. także E. Włodarczyk, Kultura, art. cyt., s. 950.
10  E. Włodarczyk, Kultura, art. cyt., s. 952.
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ogół wytworów działalności ludzkiej – materialnych i niematerialnych, war‑
tości i uznawanych sposobów postępowania zobiektywizowanych i przyję‑
tych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowościom 
i następnym pokoleniom  11.

Autor sprowadza zatem zjawisko kultury do trzech elementów, 
tj. wytworów działalności ludzkiej, wytworów zachowań i  warto‑
ści. Podkreśla przy tym, że jest ono zawsze zlokalizowane w czasie 
i przestrzeni oraz w zbiorowości społecznej  12. 
 Obecnie powszechnie przyjmuje się, że kultura składa się z dwóch 
głównych wzajemnie przenikających się komponentów. Są nimi: 
kultura materialna (zakresem pokrywa się z  cywilizacją) i  kultura 
niematerialna  13. 

Kultura materialna zwana także kulturą bytu lub cywilizacji, są to wszyst‑
kie dotykalne, konkretne wytwory społeczeństwa, służące zaspokojeniu 
jego naturalnych bytowych potrzeb. Obejmuje narzędzia pracy, przedmio‑
ty codziennego użytku, mieszkanie, środki komunikacji i  transport, od‑
krycia archeologiczne, obiekty użyteczności publicznej i indywidualnej itp. 
Krótko mówiąc, każdy fizyczny przejaw ludzi jest częścią kultury material‑
nej. Jest ważną częścią fizycznego środowiska społecznego. Kultura nie‑
materialna, zwana także kulturą duchową lub symboliczną. Socjologowie 
koncentrują się na kulturze niematerialnej – duchowych wytworach społe‑
czeństwa przekazywanych przez pokolenia. Kultura niematerialna to wie‑
dza i  nauka, sztuka ze wszystkimi jej gałęziami, religia, idee i  ideologia, 
wartości i  normy (obyczajowe, moralne i  prawne). Ważniejszym elemen‑
tem kultury jest język, który jest głównym środkiem porozumiewania się, 
przekazywania bogactwa i różnorodności życia społecznego. Podstawowy‑
mi wytworami kultury niematerialnej są wartości, normy i symbole. Sądzi 
się, że to one właśnie w głównej mierze decydują o istocie życia społeczne‑
go i jednostkowego  14.

Stąd kultura niematerialna jest bardzo istotnym elementem kultury 
z punktu widzenia grupy społecznej i jej trwania oraz rozwoju.

11  J. Szczepański, Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty, Warszawa 1989, s. 74.
12  Por. tamże.
13  Por. E. Włodarczyk, Kultura, art. cyt., s. 954.
14  M. Gruchoła, Kultura w ujęciu socjologicznym, „Roczniki Kulturoznawcze” Tom I – 

2010, s. 99.
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Elementy strukturalne kultury niematerialnej 
rodziny i ich charakterystyka

Wskazuje się, że kultura jest istotnym obszarem i narzędziem wy‑
chowania rodzinnego. Rodzina stanowi miejsce przechowywania 
oraz przekazywania wartości kulturowych. Na tym tle uwidacznia 
się fenomen kultury duchowej (niematerialnej) rodziny  15. 
 W środowisku rodzinnym dokonuje się proces inkulturacji  16, po‑
legający na przejmowaniu przez jednostkę dziedzictwa kulturowego 
poprzednich pokoleń. Powszechnie inkulturację ujmuje się jako pro‑
ces uczenia się kultury danego społeczeństwa lub wrastania w nią. 
Jest to zatem proces kulturowego przystosowania. Przy czym rodzi‑
na przekazując kulturę narodową i religijną, przekazuje także i włas‑
ną specyficzną kulturę rodzinną, która łączy się z  jej tożsamością, 
a  jej fundamenty sięgają wartości kulturowych w  ujęciu ogólnym, 
stanowiących dziedzictwo ludzkości. Wspólnota ta funkcjonuje bo‑
wiem w obszarze kultury szerszej, która oddziałuje na nią: jej kształt 
duchowy, moralny, także i ekonomiczny. 
 Dzisiaj socjalizacja i  inkulturacja dokonująca się w rodzinie (ale 
nie tylko), powinna obejmować przekaz treści międzykulturowych, 
co łączy się z  przekazywaniem kolejnym pokoleniom dziedzictwa 
kulturowego, wartości, uczeniem społecznie akceptowanych zacho‑
wań, także w obszarze współżycia międzykulturowego (odmienno‑
ści kulturowej), by wyeliminować stereotypowe przekazy i  uprze‑
dzenia  17. Stąd procesy te wpisują się w  edukację międzykulturową 
ujmowaną jako model działalności społecznej, kulturalnej i oświato‑
wej nastawionej na wzajemne poznawanie, rozumienie i wzbogaca‑
nie kultur oraz poszczególnych osób, które tworzą te kultury  18. Cele 
tej edukacji obejmują według J. Nikitorowicza kategorie 

poznania własnej kultury jako źródła tożsamości i  godności, otwar‑
cia się na inne kultury z  postrzeganiem różnic i  inności jako elementu 

15  Por. J. Kułaczkowski, Kultura duchowa rodziny, w: Leksykon pedagogiki rodziny, red. 
J. Kułaczkowski, Warszawa 2011, s. 78 ‑79.

16  Por. J. Wilk, R. Bieleń, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, w: Rodzina bezcen‑
ny dar i zadanie, red. J. Stala, E. Osewska, Radom 2006, s. 436; por. także J. Wilk, 
Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Lublin 2002, s. 67.

17  Por. M. Pogorzelska, Edukacja międzykulturowa – wyzwanie dla socjalizacyjnej funkcji 
rodziny, art. cyt., s. 175.

18  Por. tamże, s. 173.
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konstruktywnego, a  nie zagrażającego, oraz kształtowania umiejętności 
współdziałania  19.

J. Wilk  20 w obszarze kultury duchowej rodziny wskazał na występowa‑
nie czterech istotnych elementów strukturalnych: słowo, symbol, ry‑
tuał i wartości, które dotyczą przede wszystkim sfery moralności oraz 
wzorów zachowań, które rodzina uważa za wartościowe i pożądane.
 Ważnym komponentem kultury niematerialnej jest sfera sym‑
boliczna, która przejawia się za pośrednictwem języka, gestów. 
„Słowo”  21 jest ujmowane jako najpowszechniejszy nośnik kultury, 
swoisty kod orientacyjny po świecie wartości, idei i uczuć, a także 
czasu i przestrzeni. Słowo służy człowiekowi, bo sprzyja wzmac‑
nianiu relacji i więzi, jest sposobem wychowawczego oddziaływa‑
nia, sprzyja kształtowaniu tożsamości i daje poczucie zakorzenie‑
nia, ale pod warunkiem, że jest zgodne z prawdą i  tej prawdzie 
służy. W  innym przypadku niszczy, dzieli, manipuluje, fałszuje 
rzeczywistość. Może być bolesne i krzywdzące. Wówczas funkcjo‑
nowanie rodziny jako wspólnoty jest zaburzone.
 Warto podkreślić, że wysoki poziom komunikacji w  rodzinie 
sprzyja kształtowaniu właściwej atmosfery w rodzinie oraz więzi ro‑
dzinnych. W przypadku przeciwnym, czyli przy niskim poziomie ko‑
munikacji, sytuacja ta ulega zmianie na gorsze. Dobra komunikacja 
jest ważnym czynnikiem szczęścia rodzinnego, sprzyja tworzeniu 
wspólnoty. Przy czym dzisiaj sytuacja wielu rodzin wskazuje na zała‑
manie się kultury słowa w rodzinie, ponieważ obserwuje się uciecz‑
kę od komunikowania się, dzielenia się słowem, głównie z nadmiaru 
obowiązków i  braku czasu. Tymczasem, aby mówić o  dobrym po‑
rozumiewaniu się, to przede wszystkim komunikacja musi istnieć, 
trzeba ze sobą rozmawiać  22. Istotą porozumiewania się jest zarów‑
no mówienie, jak i słuchanie. Trzeba słuchać tego, co drugi mówić 
i  starać się zrozumieć. Ważna jest cierpliwość słuchania i  zaanga‑
żowanie. Jakość komunikacji zależy od wszystkich stron biorących 
w niej udział  23. Zdarza się, że błędy w komunikacji mają miejsce już 

19  Tamże, s. 173 ‑174.
20  Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 68 ‑78; por. także 

J. Kułaczkowski, Kultura duchowa rodziny, art. cyt., s. 78.
21  Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 68.
22  Por. M.  Braun ‑Gałkowska, Szczęście rodzinne jako cel wychowania, w: Rodzina na 

nowo odkryta, red. J. Patera, Wrocław 2007, s. 166 ‑167.
23  Por. A. Błasiak, Oddziaływania wychowawcze w rodzinie. Zagadnienia wybrane, Kra‑

ków 2012, s. 57 ‑58.
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na poziomie intencji, które mogą być nieuświadomione i niejasne, 
lub gdy ktoś ukrywa swoje intencje. Nieprawidłowością jest także 
sprzeczność pomiędzy tym, co osoba wyraża słowami (komunikacja 
werbalna), a tym, co wyraża gestem, mimiką czy tonem głosu (ko‑
munikacja niewerbalna)  24.
 Negatywną tendencją w zakresie trwania rodzinnej kultury sło‑
wa jest zubożenie słownictwa przez brak kontaktu ze słowem pi‑
sanym (literaturą), które zostało zastąpione w  wielu przypadkach 
przez obraz, popularyzowany przez szeroko rozumiane mass media, 
w tym szczególnie nowe media. Maleje w rodzinie wrażliwość na po‑
trzebę kontaktu z literaturą. Wskazuje się, że 63% Polaków w 2015 
roku nie przeczytało żadnej książki  25. Ponadto obserwuje się też pro‑
ces zanikania w  rodzinie pewnych zwyczajów opartych na słowie, 
np. opowieści dorosłych, opowiadanie czy też czytanie bajek i baśni, 
wspólne czytanie książek  26.
 Drugim elementem kultury duchowej rodziny w analizowanej 
koncepcji jest symbol (gr. sýmbolon, syn ‑ballein – łączyć dwie poło‑
wy  27). Pojęcie to występuje w różnych naukach i najczęściej oznacza 
znak. Definiuje się go jako postrzegalny zmysłowo odpowiednik 
pojęcia, czyli składnik procesu myślenia. Może to być przedmiot, 
osoba lub zwierzę, które oznacza w sposób umowny jakieś poję‑
cie, czynność, zjawisko, przedmiot  28. W grupie symboli wyróżnia 
się: znaki konwencjonalne (flaga, herb, litera, cyfra, znaki dro‑
gowe, matematyczne, symbole chemiczne itp.) oraz przedmioty, 
pojęcia, wyobrażenia, przeżycia związane z jakimś wewnętrznym 
stosunkiem z innym przedmiotem lub pojęciem. Ponadto symbol 
składa się z rzeczywistej formy i z szerszego znaczenia, z którym 

24  Por. J. Pulikowski, Porozumiewanie się, w: Studium rodziny, red. T. Rzepecki, Poznań 
1999, s. 190 ‑202

25  Por. https://www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf (dostęp z dnia 
02.11.2016).

26  Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 69.
27  W starożytności symbolem był niewielki przełamany na pół (stąd nazwa) meta‑

lowy, gliniany lub drewniany przedmiot (np. pierścień, tabliczka, kości do gry), 
znak rozpoznawczy dla osób, które łączyła jakaś umowa, przymierze czy interes. 
W starożytnej Grecji również stosowany był jako znak rozpoznawczy tajnych sto‑
warzyszeń religijnych. Z czasem zaczął odnosić się do znaków rytualnych, mitycz‑
nych, religijnych; w  marzeniach sennych; w  sferze poetyckiej i  wyobrażeniowej. 
Por. http://www.definicja.org/Objasnienie ‑jezykowe/symbol.php (dostęp z  dnia 
03.11.2016).

28  Por. Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa 1980, s. 718.

http://www.definicja.org/Objasnienie-jezykowe/symbol.php
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jest kojarzony (np. ogień jest symbolem ogniska domowego, serce 
jest symbolem miłości)  29.
 Człowiek jako animal symbolicum posługuje się symbolami i wy‑
powiada się porozumiewając się także z innymi za pomocą nie tylko 
słów, gestów, ale także znaków. Ponadto sam tworzy symbole. Wska‑
zuje się, że znaki, symbole decydują o bogactwie ludzkiego świata, 
wrażliwości i  głębi. J.  Wilk rodzinę nazywa kompleksem symboli. 
W rodzinie nie do końca i w pełni objaśnia się symbole, bo symbo‑
le w  rodzinie raczej „dzieją się”. Im bardziej dziecko włączane jest 
przez rodziców w  ten proces, tym bardziej wzrasta możliwość we‑
wnętrznego, psychicznego utożsamiania się z wartością powiązaną 
z symbolem. W tym kontekście rodzice powinni kształtować u swo‑
jego dziecka określoną wrażliwość na symbole oraz umożliwiać prze‑
żywanie i doświadczanie symboli  30.
 Rytuał (łac. ritualis – obrzędowy) to kolejny element kultury du‑
chowej środowiska rodzinnego, który kształtuje codzienność tej 
wspólnoty wyznaczając określony rytm i  koloryt. Ujmowany jest 
zwykle jako zwyczaj, obrzęd, ceremoniał  31. Wyróżnia się różne typy 
rytuałów: rytuały religijne (powiązane są z  sakralnym wymiarem 
doświadczenia każdego człowieka, to część dziedziny religijnego ży‑
cia); rytuały estetyczne (związane są z dziedziną estetyczną); rytua‑
ły cywilne (rytuały polityczne, narodowe, społeczno ‑zawodowe, re‑
gionalne, lokalne); rytuały cyklów oraz kryzysów (rytuały rodzinne): 
to między innymi rytuały przejścia, związane z kryzysem życiowym 
(np. choroba – zdrowie), z życiem jednostki, jak urodziny czy imieni‑
ny, z procesami biologicznymi, jak: narodziny, zmiana stanu, choro‑
ba, śmierć  32.
 W naszej rodzimej kulturze obserwuje się bogactwo i różnorod‑
ność rytuału rodzinnego, jest to efekt występującej w rodzinach 
obyczajowościa świątecznaej, która odnosi się w  największym 
stopniu do symboliki religijnej, np. święta religijne i świętowanie 
związane z  sakramentami. Przy czym w  kontekście obyczajowo‑
ści domowej, wskazuje się na obyczajowość świąteczną i codzien‑
ną, która reguluje postępowanie i  zachowanie poszczególnych 

29  Por. http://ozkultura.pl//wpis/1333/3 (dostęp z dnia 03.11.2016).
30  Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 70 ‑71; por. także 

A. Błasiak, Kulturowa funkcja rodziny w kontekście współczesnych przemian społeczno‑
‑kulturowych, w: Pamięć  – kultura  – edukacja, red. A.P.  Bieś, M.  Chrost, B.  Topij‑
‑Stempińska, Kraków 2011, s. 286. 

31  Por. Słownik wyrazów obcych, dz. cyt., s. 659.
32  http://wiedzaiedukacja.eu/archives/20730 (dostęp z dnia 04.11.2016)
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członków, wskazuje na wartości ważne dla rodziny, sprzyja jej in‑
tegracji, bo umożliwia przeżycie wspólnoty. Z  jednej strony ro‑
dzina sama tworzy rytuał, a z drugiej rytuał wpływa i kształtuje 
rodzinę. W obliczu współczesnego zatracania się niektórych ry‑
tuałów, czy ubożenia ich bogactwa i wymowy, warto kultywować 
określone tradycje w rodzinie  33.
 Wartości  34 stanowią w  prezentowanym ujęciu ostatni element 
kultury niematerialnej rodziny. Najczęściej wartości ujmowane są 
w  kategoriach tego, co cenne, godne pożądania, co jest przedmio‑
tem troski człowieka, celem jego dążeń, a także kryterium postępo‑
wania. Pojęcie to odnosi się do osób, rzeczy, idei, sytuacji i zjawisk  35. 
Ponadto wartości są nośnikiem kultury. Dzięki kulturze trwają, 
przekazywane są następnym pokoleniom. Wartości nie są zjawi‑
skiem wrodzonym, lecz muszą być przez człowieka zaakceptowane 
i zinterioryzowane. Podstawowym środowiskiem, które przekazuje 
i kształtuje system wartości najmłodszego pokolenia, jest rodzina.

Kultura pedagogiczna rodziców

Z kulturą duchową rodziny łączy się zjawisko kultury pedagogicz‑
nej rodziców (kultura wychowawcza), która powiązana jest z ogólną 
kulturą społeczeństwa. Poziom kultury pedagogicznej matki i ojca 
w  istotny sposób wpływa na jakość: przebieg i  skutki wychowania 
rodzinnego. I. Jundziłł  36 kulturę pedagogiczną rodziców ujmuje jako 
specyficzny rodzaj zachowania, który przejawia się w  uświado‑
mieniu przyjętych celów wychowania, w zdobywaniu i pogłębianiu 

33  Por. A.  Błasiak, Kulturowa funkcja rodziny w  kontekście współczesnych przemian 
społeczno ‑kulturowych, art. cyt., s. 287; por. także J. Kułaczkowski, Kultura ducho‑
wa rodziny, art. cyt., s. 78.

34  Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 70 ‑71; por. także 
A. Błasiak, Kulturowa funkcja rodziny w kontekście współczesnych przemian społeczno‑
‑kulturowych, art. cyt., s. 287; por. także M. Bursztyn, Znaczenie wartości w wycho‑
waniu dziecka, w: Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym – 
perspektywy i  problemy, red. J.  Karbowniczek, A.  Błasiak, E.  Dybowska, Kraków 
2015, s. 108 ‑109.

35  Por. W. Buczek, Wartości w życiu rodziny. Dialog wychowawczy jako propozycja wy‑
chowania ku wartościom, w: Dziecko, rodzina wychowanie. Wybrane konteksty, red. 
J. Karbowniczek, A. Błasiak, E. Dybowska, Kraków 2015, s. 205.

36  I. Jundziłł, Środowiskowy system wychowawczy w mieście, Warszawa 1983, s. 149; 
por. także I. Jundziłł, Kultura pedagogiczna społeczeństw, „Nauczyciel i Wychowa‑
nie”, 1977 nr 1, s. 24.
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wiedzy o wychowaniu, wrażliwości na sprawy dotyczące dzieci i mło‑
dzieży, w poczuciu odpowiedzialności za nich i znajdujący najpełniej‑
szy wyraz w prawidłowym oddziaływaniu na dzieci, młodzież i doro‑
słych. Autorka podkreśliła zjawisko zdobywania wiedzy, czyli proces, 
rozwój, a nie stan zastany oraz działanie, ponadto wrażliwość i od‑
powiedzialność oraz wskazała, że kształcenie i  wychowanie doko‑
nuje się przez całe życie, oraz że jakość kultury pedagogicznej ro‑
dziców dotyczy nie tylko dzieci, ale wszystkich członków rodziny  37. 
I. Jundziłł, w obrębie elementów składowych analizowanego zjawi‑
ska, wyróżniła świadomość własnej roli rodzica jako wychowawcy, 
znajomość i rozumienie dziecka oraz jego potrzeb, uznawane wzory 
zachowań, życzliwy stosunek do najmłodszego pokolenia i poczucie 
odpowiedzialności za nie, stosowane metody i  środki oddziaływań 
wychowawczych, umiejętność organizowania środowiska wycho‑
wawczego i życia dziecka  38. Z kolei M. Grochocińskiego  39 kulturę pe‑
dagogiczną rodziców ujął jako całokształt sposobów postępowania 
rodziców z  dzieckiem, organizację życia rodzinnego, jego atmosfe‑
rę i wytworzony styl. Jako elementy strukturalne kultury pedago‑
gicznej wyróżnił: wiedzę rodziców o dziecku i jego potrzebach, świa‑
domość pełnionej przez siebie roli wychowawczej, odpowiedzialność 
za rozwój najmłodszego pokolenia oraz jego los, poglądy rodziców 
dotyczące charakteru relacji w rodzinie, stosunek do nauki szkolnej 
i  dalszej edukacji dziecka, umiejętne oddziaływania wychowawcze 
poprzez odpowiednie zastosowanie metod wychowawczych oraz or‑
ganizację życia rodzinnego  40.
 W odniesieniu do tego, co zostało przedstawione powyżej, warto 
podkreślić, że kultura wychowawcza rodziców w  istotnym stopniu 
determinuje przebieg i efekty procesu wychowania rodzinnego, po‑
nadto wpływa na jakość i charakter więzi rodzinnych. Stąd jej wysoki 
poziom sprzyja kształtowaniu życia wartościowego całej rodziny.

37  Por. M. Bereźnicka, Kultura pedagogiczna rodziców w społeczeństwie informacyjnym, 
Kraków 2015, s. 33.

38  Por. J. Izdebska, Dziecko ‑dzieciństwo ‑wychowanie rodzinne. Kategorie pedagogiki ro‑
dziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej, Białystok 2015, s. 161; por. także 
I. Jundziłł, Kultura pedagogiczna społeczeństw, art. cyt., s. 24.

39  Por. M. Grochociński, Kultura pedagogiczna rodziców, w: Rodzina i dziecko, red. M. Ziem‑
ska, Warszawa 1986, s. 302.

40  Por. tamże.
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Wychowanie religijne najmłodszego pokolenia 
w rodzinie 

Nieodłącznym aspektem kultury niematerialnej rodziny, w przy‑
padku rodziny katolickiej, jest wychowanie religijne najmłodsze‑
go pokolenia zgodne z etapami rozwoju religijnego. Wówczas za‑
daniem rodziców, ale także i dziadków, jest zaznajamianie dziecka 
w miarę jego rozwoju z fundamentalnymi prawdami wiary. 
 Wychowanie religijne jest w  rodzinie włączone w  proces wy‑
chowania ogólnego i  ma charakter stały, kompleksowy i  wielo‑
stronny  41. Obejmuje trzy fazy, które powinny być adekwatne do 
możliwości rozwojowych dziecka. Poszczególne fazy wychowa‑
nia religijnego wzajemnie się warunkują i  trudno jest wskazać 
jednoznaczne ich granice. Faza pierwsza określana jest mianem 
„obudzenia”  42. Polega na kształtowaniu prazaufania jako zdolno‑
ści do zdania się na kogoś, do polegania na kimś. Dotyczy rozwija‑
nia umiejętności nawiązywania relacji, która jest ujmowana jako 
pośrednia droga do autentycznej religijności. Wynika to z tego, że 
religijność w ujęciu wiary katolickiej traktowana jako relacja oso‑
bowa i ma odniesienie do możliwości nawiązywania relacji z ro‑
dzicami, będącymi osobami znaczącymi dla swojego dziecka. Stąd 
kształtowanie prawidłowych relacji osobowych w rodzinie w at‑
mosferze miłości, życzliwości, wzajemnego szacunku sprzyja roz‑
wojowi relacji człowieka z Bogiem. Dziecko posiada zdolność do 
nawiązania kontaktu, która jest rozwijana w rodzinie poprzez za‑
spokojenie potrzeby miłości, czułości, bliskości, więzi emocjonal‑
nej. Ważne są w tej perspektywie pierwsze doświadczenia z matką 
i ojcem. Kochający rodzice i przeżycia z tym związane są pomo‑
stem do Boga. Istnieje zależność pomiędzy obrazem rodziców 
a  ideą Boga u  małego dziecka. Reasumując, prawidłowe relacje 
i  odniesienia rodziców wobec dziecka, miłość rodzicielska  – ot‑
wierają na Boga i Jego tajemnicę. Stąd pozytywne doświadczenia 
z  rodzicami stanowią podstawę do powstania pierwotnej i pod‑
stawowej idei Boga (dobrego i kochającego)  43.

41  Por. J.  Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s.  124; por także 
J. Wilk, R. Bieleń, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, art. cyt., s. 464.

42  Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 124 ‑141; por. tak‑
że J. Wilk, R. Bieleń, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, art. cyt., s. 464 ‑467. 

43  Por. A. Błasiak, Przekaz i celebrowanie wiary w rodzinie, art. cyt., s. 116 ‑118, por. 
także J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 129 ‑132.
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 Druga faza to „rozwinięcie”  44, polegające na rozpoznaniu i od‑
czytaniu obecności Boga w otaczającym świecie przez osoby wie‑
rzące. Uczestnictwo dziecka w życiu religijnym dorosłych zwłasz‑
cza tych najbliższych, praktyczne działanie, rozmowy o  Bogu 
i  religijne tematy w  codziennych sytuacjach  – to wszystko daje 
przekonanie o ich ważności. W tej fazie dochodzi do stopniowe‑
go rozszerzanie pojęcia Boga oraz ma miejsce jego zmiana. Stąd 
ważne jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy o Bogu na tym etapie 
rozwojowym. Fundamentalne znaczenie ma język, który jest uży‑
wany w kontekście Boga. Posługiwanie się infantylnym, pełnym 
zdrobnień i bajkowym językiem, sprzyja ujmowaniu Boga w ka‑
tegoriach rzeczywistości dziecinnej, a  to grozi odrzuceniem Go, 
gdy przestanie się być dzieckiem. Język powinien być prosty, bez 
zakłamania. Należy przybliżać prawdy wiary zgodnie z możliwoś‑
ciami rozwojowymi dziecka (zasada stopniowania wiedzy). Jest 
to ważne, ponieważ obraz Boga ukształtowany na tym etapie jest 
przenoszony na kolejne fazy życia  45.
 Ostatnia z faz wychowania religijnego to „dopełnienie”  46. Ma ona 
prowadzić do nabycia umiejętności wyrażania swojej wiary, życia 
wiarą. Ważnym elementem tej fazy jest wychowanie do modlitwy, 
by u młodego człowieka pojawiła się potrzeba modlitwy i osobistego 
kontaktu z Bogiem. Dla właściwego przebiegu procesu wychowania 
fundamentalne znaczenie ma przykład rodziców – przykład dobre‑
go życia i wiary, by dziecko nie doświadczało rozdźwięku między sło‑
wami a działaniem. Celem tej fazy jest też kształtowanie dojrzałych 
osobowych wyborów wartości i rozwijanie poczucia odpowiedzialno‑
ści oraz sumienia, przyjęcie światopoglądu chrześcijańskiego  47.
 Wychowanie religijne w rodzinie, podejmowane na każdym etapie 
osobowego rozwoju młodego człowieka i uwzględniające jego możli‑
wości rozwojowe, jest niezastąpioną formą wprowadzania dziecka 
w rzeczywistość religijną  48. 

44  Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 133 ‑136.
45  Por. A. Błasiak, Przekaz i celebrowanie wiary w rodzinie, art. cyt., s. 118 ‑120; por. 

także J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 133 ‑136.
46  Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 136 ‑141.
47  Por. A. Błasiak, Przekaz i celebrowanie wiary w rodzinie, art. cyt., s. 120 ‑122; por. 

także J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 136 ‑141.
48 Por. J. Stala, Wychowanie religijne integralną częścią wychowania w rodzinie, w: Wy‑
chowanie w rodzinie: od bezradności ku możliwościom, red. R. Chałupniak, T. Michalewski, 
E. Smak, Opole 2016, s. 107.



Kultura duchowa rodziny – wybrane aspekty 315

Zakończenie

Środowisko rodzinne jest szczególnym i  niepowtarzalnym bytem 
społecznym, gdzie dokonują się procesy wychowania, socjalizacji 
i  inkulturacji najmłodszego pokolenia. Jest miejscem, gdzie mogą 
być zaspokojone wszelkie potrzeby, by dziecko mogło wzrastać w po‑
czuciu własnej wartości i tożsamości z jednoczesnym otwarciem na 
innych ludzi i świat, ale pod warunkiem, że rodzina funkcjonuje pra‑
widłowo. Wówczas rodzice dążą do tego, by przekazać swojemu dzie‑
cku wszystko to, co niezbędne w budowaniu własnego człowieczeń‑
stwa. W  tak rozumianą działalność wychowawczą rodziny wpisuje 
się jej kultura duchowa oparta na określonym słowie, symbolu, rytu‑
ałach i wartościach, bo sprzyja kształtowaniu postaw najmłodszego 
pokolenia w kierunku życia wartościowego. 





Marzena Chrost

Kompetencje moralne ucznia w procesie edukacji

Wprowadzenie

W aspekcie edukacyjnym, w  ramach różnych projektów zarówno 
krajowych, jak także unijnych  1 tworzone są zestawy kompetencji ja‑
kie w toku kształcenia/uczenia się powinien nabyć uczeń  2. Obecnie, 
w procesie edukacji zwraca się uwagę na potrzebę rozwijania kom‑
petencji kluczowych  3. Zazwyczaj kompetencje te opisują pożądane 
efekty kształcenia. Niemniej, pojęcie kompetencji nabiera różnych 
znaczeń, w zależności od kontekstu w jakim jest stosowane. Kompe‑
tencje te definiowane są zazwyczaj jako zestaw umiejętności, wiedzy 
i postaw, które sprawiają, że osoba kompetentna jest w stanie spro‑
stać zadaniom życiowym i  zawodowym, jest do nich merytorycz‑
nie i metodycznie dobrze przygotowana oraz czuje się przekonana 
o zasadności i potrzebie ich wykorzystania, jak również jest odpo‑
wiedzialna za rezultaty podejmowanych działań. Kompetencje czło‑
wiek kształtuje przez całe życie i są one widoczne w konkretnym jego 
działaniu, dlatego też należy je postrzegać głównie jako potencjał, 
który w procesie edukacji można rozwijać, kształtować i doskonalić. 
Bardzo często problematyka kompetencji przedstawiana jest w lite‑
raturze przedmiotu w kontekście szeroko rozumianych kompetencji 
nauczyciela, natomiast znacznie mniej jest opracowań dotyczących 
kompetencji uczniów.
 W ramach Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w spra‑
wie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe ży‑
cie ustanowiono osiem następujących kompetencji: porozumie‑
wanie się w  języku ojczystym; porozumiewanie się w  językach 
obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

1  Zob. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), Dzien‑
nik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30.12.2006, s. 394/10 – 394/18. 

2  Por. C. Hendryk, O zagubionych kompetencjach. Kompetencje moralne, „General and 
Professional Education” 2010, nr 1, s. 122. 

3  Zob. Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązko‑
wego, Opracowanie redakcyjne wersji polskiej: A. Smoczyńska, Eurydice, Sieć in‑
formacji o edukacji w Europie, Warszawa 2005. 
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naukowo ‑techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność 
uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność 
i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna  4. W pro‑
ponowanych i  zalecanych zestawach kompetencji kluczowych, 
można zauważyć, iż nie zostały uwzględnione kompetencje mo‑
ralne. Tego braku, zdaniem Cezarego Hendryka, 

nie można usprawiedliwić pojawieniem się na niektórych listach odniesień 
do kompetencji społecznych (sprowadzanych niestety często do umiejęt‑
ności współdziałania). (…) Kompetencje moralne i kompetencje społeczne 
nie mogą być utożsamiane ani się zastępować, gdyż kompetencje moralne 
odnoszą się także do świata wartości, które nie są jedynie społeczne, nawet 
jeśli w danej społeczności występują  5.

Dlatego ich znaczenie w osobistym życiu człowieka skłania do tego, 
aby dostrzec rangę problemu i podjąć wysiłek ich rozwijania. Zwró‑
cenie uwagi na potrzebę kształtowania kompetencji moralnych ucz‑
nia jest bardzo ważne szczególnie w kontekście wyzwań, jakie stawia 
przed współczesnym człowiekiem cywilizacja informacyjna. Dlate‑
go, w aspekcie teoretycznym, zostanie omówione pojęcie kompeten‑
cji i przedstawiona będzie charakterystyka kompetencji moralnych 
oraz ukazana będzie również możliwość ich kształtowania. 

Pojęcie kompetencji 

Termin „kompetencje”, powszechnie oznacza zakres czyjejś wiedzy, 
odpowiedzialności i  uprawnień oraz poziomu umiejętności  6, nato‑
miast w ujęciu lingwistycznym, rozumiany jest jako odpowiedzial‑
ność, zgodność, uprawnienie do działania  7. W kompetencji można 
zatem wyróżnić trzy główne komponenty, do których zalicza się wie‑
dzę, umiejętności oraz odpowiedzialność, które wpisane są w prze‑
strzeń gromadzonych doświadczeń oraz akceptowanych wartości. 

4  Por. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), Dzien‑
nik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30.12.2006, s. 394/13. 

5  C. Hendryk, O zagubionych kompetencjach. Kompetencje moralne, art. cyt., s. 133. 
6  Por. K. Tucholska, Zagadnienie kompetencji w psychologii, „Roczniki Psychologicz‑

ne” 2005, nr 2, s. 11.
7  Por. Hasło: Kompetencja, Słownik języka polskiego, red. M.  Szymczak, Warszawa 

1978, s. 977.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Wiedza
https://mfiles.pl/pl/index.php/Wiedza
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zadanie,_uprawnienie,_odpowiedzialno%C5%9B%C4%87
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Kompetencje mogą być rozpatrywane w trzech aspektach: socjolo‑
gicznym, psychologicznym oraz pedagogicznym  8. Z  socjologiczne‑
go punktu widzenia uzewnętrzniają się one w społecznych skutkach, 
w psychologicznym aspekcie wyrażają osobiste zdolności, natomiast 
w pedagogicznym – są rezultatem edukacji. W edukacji pojęcie kom‑
petencji stosowane jest głównie w programach nauczania i zazwy‑
czaj określa przewidywane kompetencje uczniów i nauczycieli. 
 W aspekcie pedagogicznym wyróżnić można dwa ujęcia kom‑
petencji jako adaptacyjny oraz transgresyjny potencjał podmiotu  9. 
Jako adaptacyjny potencjał podmiotu kompetencja oznacza dys‑
pozycję do działania instrumentalnego  10 i  jest związana z  wiedzą, 
umiejętnościami, motywacją oraz przekonaniem osoby o  jej posia‑
daniu. Przejawia się ona w określonych aspektach zachowania pod‑
miotu, które poddają się zewnętrznej obserwacji i umożliwiają oce‑
nę poziomu tych kompetencji. Z kolei jako transgresyjny potencjał 
podmiotu, kompetencja jest rodzajem struktury poznawczej, która 
integruje funkcjonujące w jej ramach elementy oraz równoważy rela‑
cje człowieka ze światem  11. Zdaniem Marii Dudzikowej kompetencje 
są strukturą poznawczą, złożoną z określonych zdolności, zasilaną 
wiedzą i doświadczeniami  12. Natomiast według Stanisława Dylaka, 
kompetencje są złożoną dyspozycją, stanowiącą wypadkową wie‑
dzy, umiejętności, postaw, motywacji, emocji oraz wartościowania  13. 
Z  kolei Maria Czerepaniak ‑Walczak, stwierdziła iż w  strukturze 
kompetencji można wyróżnić trzy podstawowe komponenty: umie‑
jętność adekwatnego zachowania się, świadomość potrzeby i skut‑
ków zachowania się oraz przyjęcie odpowiedzialności za te skutki  14.
 Pojęcie kompetencji można również przedstawiać w  aspekcie 
statusu lub działania. Pierwsze ujęcie zwraca uwagę na status for‑
malny podmiotu, a drugie – na działanie. W znaczeniu statusowym 

8  Por. W. Sroczyński, Pedagogika społeczna a kompetencje społeczne, „Pedagogika Spo‑
łeczna” 2002, nr 4(6), s. 25.

9  Por. A. Męczkowska, Kompetencja, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, red. 
T. Pilch, Warszawa 2003, s. 693.

10  Por. tamże, s. 694.
11  Por. tamże, s. 695.
12  Por. M.  Dudzikowa, Kompetencje autokreacyjne. Możliwości ich nabywania w  toku 

studiów pedagogicznych, „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje” 1993, nr 4(44), 
s. 27.

13  Por. S. Dylak, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań 1995, s. 37.
14  Por. M. Czerepaniak ‑Walczak, Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypa‑

cyjnej teorii edukacji, Szczecin 1995, s. 135 ‑137.
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struktura kompetencji będzie obejmowała całokształt uprawnień 
i odpowiedzialności wynikających z obowiązków osób zajmujących 
określone stanowiska, czyli będzie ukazywała, kto i w jakim zakre‑
sie je posiada  15. W znaczeniu działaniowym struktura kompetencji 
będzie opierała się na wiedzy, umiejętnościach, doświadczeniu oraz 
postawach  16. W tym aspekcie kompetencje łączone są ze sferą dzia‑
łania człowieka i odnoszą się do jego skuteczności  17. Na podstawie 
obserwacji zachowań człowieka można wnioskować o ich posiadaniu 
gdyż jest ona pewnym konstruktem, modelem teoretycznym, pewną 
ukrytą cechą, która przejawia się w określonych zachowaniach. Moż‑
na zatem przyjąć, iż kompetencje dotyczą osoby czyli są kategorią 
podmiotową, wskazującą na to, czego dotyczą i wobec kogo są wyra‑
żane. Ponieważ człowiek może je nabywać i kształtować, w procesie 
edukacji oraz poprzez życiowe doświadczenie, to należy je zaliczyć 
do dyspozycji wyuczalnych. Mają one charakter dynamiczny i pod‑
legają przeobrażeniom w ciągu życia człowieka, a ich nabywanie za‑
chodzi zawsze w określonym kontekście i odbywa się w typowym dla 
danego środowiska konkretnym układzie sytuacji. 

Charakterystyka kompetencji moralnych

W literaturze przedmiotu przedstawiane są różne definicje kompe‑
tencji moralnych, bo określenie to używa się zarówno dla opisu sa‑
mych jednostek jak również moralnego ich charakteru, czy też funk‑
cjonowania społeczności i organizacji. 
 Lawrence Kohlberg wprowadził pojęcie „kompetencji moralnej”, 
określając ją jako zdolność do podejmowania decyzji i  ocen, które 
są moralne i  działania zgodnie z  nimi. Jeżeli przyjmiemy koncep‑
cję poznawczo ‑rozwojową, rozpowszechnioną przez Jean Piage‑
ta, Lawrence Kohlberga i  innych przedstawicieli tzw. Szkoły Min‑
nesockiej  18, to wtedy można uznać, że kompetencja moralna jest 

15  Por. A. Rakowska, A. Sitko ‑Lutek, Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Warsza‑
wa 2000, s. 11.

16  Por. A. Męczkowska, Kompetencja, art. cyt., s. 694; zob. F. Masterpasqua, Paradyg‑
mat kompetencyjny w praktyce psychologicznej, „Nowiny Psychologiczne” 1991, nr 
1 ‑2, s. 3  ‑19.

17  Por. K. Tucholska, Zagadnienie kompetencji w psychologii, art. cyt., s. 14.
18  Zob. J.R.  Rest, D.  Narvaez, S.J.  Thoma, M.J.  Bebeau, Postconventional Moral 

Thinking: A  neo‑Kohlbergian Approach, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, 
NJ 1999, cyt. za: D.  Turek, A.  Wojtczuk ‑Turek, „Koncepcje natury ludzkiej” 
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 indywidualną właściwością do przetwarzania wiedzy moralnej mniej 
lub bardziej opartej na wartościach i postawach (społecznych), któ‑
ra wynika z  procesów moralnego rozwoju  19. Komponentami tak 
rozumianej kompetencji jest moralne uzasadnienie i  zdolność do 
podejmowania etycznych decyzji. Moralne uzasadnienie to umie‑
jętność wyjaśnienia i  uzasadnienia postępowania osoby, bądź gru‑
py ludzi w sytuacji dylematów moralnych, której wskaźnikiem jest 
wrażliwość moralna. Z kolei zdolność do podejmowania etycznych 
decyzji, to umiejętność postępowania zgodnie z zasadami moralny‑
mi i cenionymi wartościami. Osoba, aby zachować się kompetentnie 
w  moralnym zakresie, musi najpierw dostrzec daną sytuację jako 
moralną, następnie dokonać jej analizy i zaplanować swoje postępo‑
wanie. Dlatego też istotna jest wiedza i umiejętność do przetwarza‑
nia, transformowania i oceniania różnych sytuacji, które podlegają 
pod płaszczyznę moralności. W związku z tym, kompetencja moral‑
na jest umiejętnością dostrzegania sytuacji moralnych, selekcją spo‑
śród wielu możliwych sposobów zachowania tego, które jest najbar‑
dziej odpowiednie w danym momencie, działaniem zgodnym z tym 
wyborem, a następnie uzasadnieniem swojego postępowania  20.
 W kompetencji moralnej można wyróżnić trzy składowe: podsta‑
wowe wiadomości moralne, kompetencję sądzenia moralnego oraz 
kompetencję działania w tym zakresie, czyli umiejętność zajmowa‑
nia własnego stanowiska w problemach moralnych. Z pojęciem są‑
dzenia moralnego związana jest ocena moralna. Zdaniem Mieczysła‑
wa Łobockiego 

sądy moralne nie są pozbawione na ogół także pełnionej przez nie funkcji 
oceniania, a oceny moralne nie są całkowicie wolne od ukazywania tego, jak 
postrzegane (widziane) są oceniane kwestie moralne i jak się je wyjaśnia  21.

Należy zauważyć, iż przyjmując teorie poznawczo ‑rozwojowe uwaga 
zwrócona jest tylko na aspekt poznawczy, a pominięty jest afektyw‑
ny aspekt rozwoju moralnego, który jest również ważny dla kompe‑
tencji moralnych. Cezary Hendryk, zauważył, iż 

a kompetencje moralne – analiza zależności, https://www.researchgate.net/publica‑
tion/275886374, (dostęp: 05.09.2016).

19  Zob. tamże.
20  Por. D.E. Desplaces, D.E. Melchar, L.L. Beauvais, S.M. Bosco, The Impact of Business 

Education on Moral Judgment Competence: An Empirical Study, „Journal of Business 
Ethics” 2007, Vol. 74, p. 75.

21  M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002, s. 47. 

https://www.researchgate.net/publication/275886374
https://www.researchgate.net/publication/275886374
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dotychczas kwestie wzajemnych powiązań pomiędzy moralnością a emo‑
cjami były zaniedbywane. Uważano że emocje są irracjonalne i szkodliwe 
dla sądów moralnych, dlatego też należy ich w decyzji moralnej unikać  22.

Z kolei Zbigniew Marek stwierdził, iż „kompetencje moralne, poza 
nabywaniem umiejętności poznawania i wyjaśniania sensu groma‑
dzonych doświadczeń, domagają się wsparcia emocjonalnego”  23. 
Obecnie coraz większą uwagę poświęca się roli emocji w  moral‑
nym rozwoju człowieka. Niewątpliwie emocje spełniają istotną rolę 
w moralnym funkcjonowaniu człowieka. Mogą bowiem one zarówno 
sprzyjać jego jakości poprzez wskazywanie moralnych aspektów rze‑
czywistości, stymulowanie moralnych czynów oraz ukazywanie na‑
ruszania zasad, jak również mogą je zaburzać.
 Natomiast Tomas Brytting stwierdził, że kompetencję moralną 
można charakteryzować w aspektach zdolności i wyniku. W aspek‑
cie zdolności wyróżnił zdolność do: spójnego postrzegania, reagowa‑
nia i działania; do rozumienia własnych wyborów i działań, a także 
do postrzegania ich jako wyjątkowych, dopóki nie zostaną skonfron‑
towane z trudnościami i wymaganiami świata zewnętrznego. Z kolei 
w aspekcie wyniku, zwrócił uwagę na wyniki: społecznego oddzia‑
ływania, bądź społecznego konstruktu wpływającego na funkcjono‑
wanie jednostek; konstruowania i konfrontacji własnych wyobrażeń 
moralnych, cech i  umiejętności z  zewnętrznymi wobec podmiotu 
oczekiwaniami; oddziaływań mniej lub bardziej sformalizowanych 
struktur (kodeksów, procedur itp.)  24.
 Z kolei Robert Kwaśnica podzielił kompetencje na praktyczno‑
‑moralne oraz techniczne. W  grupie kompetencji praktyczno‑
‑moralnych wyróżnił kompetencje interpretacyjne, moralne oraz 
komunikacyjne. To właśnie dzięki nim człowiek może zrozumieć 
otaczającą go rzeczywistość, poznać normy postępowania i  zasady 
moralne, oraz nawiązać dialog i interakcje międzyludzkie  25. 
 Zdaniem Roberta Kwaśnicy, kompetencje moralne nie mogą być 
utożsamiane z wiedzą o normach i nakazach moralnych, są natomiast 

22  C. Hendryk, O zagubionych kompetencjach. Kompetencje moralne, art. cyt., s. 135. 
23  Z.  Marek, Osiąganie dojrzałości moralnej, „Studia Paedagogica Ignatiana” 2016, 

nr 1, s. 48. 
24  Por. T.  Brytting, Moral competence: A  non ‑relativistic, non ‑rationalistic definition, 

w: Moral leadership in action, Ed. H. Von Weltzien Hoivik, Edward Elgar Publishing, 
Northampton 2002, p. 268 ‑269.

25  Por. R. Kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Pedagogika. Podręcznik 
akademicki, t. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2004, s. 301.
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zdolnością prowadzenia refleksji moralnej. Ich udział w życiu czło‑
wieka wyraża się w pytaniach o moralną prawomocność postępowa‑
nia. W zależności od poziomu rozwoju moralnego pytania te są sta‑
wiane inaczej, różne też są na nie odpowiedzi  26. 
 Należy zauważyć, iż kompetencje moralne będą nieskuteczne, jeśli 
tylko będą ograniczały się do czucia, myślenia, mówienia o moralno‑
ści, dlatego ważnym elementem jest działanie i refleksja. Kompeten‑
cje moralne widoczne są w konkretnym działaniu, w zachowaniach 
i postępowaniu każdego człowieka, dlatego też można stwierdzić, iż 
polegają one na umiejętności dostrzegania sytuacji moralnych i wy‑
borze odpowiednich sposobów działania. Kompetencje moralne po‑
winny również prowadzić do refleksji (autorefleksji), która 

jest samorozumieniem wzbudzanym i  podtrzymywanym wciąż przez to 
samo pytanie: jaki powinienem być i w jaki sposób powinienem postępo‑
wać, by z  jednej strony dochować wierności sobie i  nie ulec duchowemu 
zniewoleniu, a z drugiej – by swoim postępowaniem nie ograniczać innych 
ludzi w ich prawach do wewnętrznej wolności i podmiotowości i w prawie 
do wyboru własnej drogi?  27.

Kształtowanie kompetencji moralnych ucznia

Kompetencje moralne nie są czymś statycznym, lecz podlegają dy‑
namicznemu rozwojowi. W czasie życia człowieka zmieniają się do‑
świadczenia, wyobrażenia, system wartości i norm oraz ocena rze‑
czywistości. Kształtowanie kompetencji moralnych nie dokonuje się 
automatycznie, natomiast w  ich nabywaniu ważną funkcję spełnia 
rozwijanie w procesie edukacji sfery poznawczej, emocjonalnej oraz 
wolitywnej ucznia. A  nabywanie kompetencji jest możliwe przez 
rozwijanie w wychowanku różnorodnych zdolności: kognitywnych, 
które pomagają w  zdobywaniu niezbędnej wiedzy odnoszącej się 
do zagadnień moralności; operacyjnych polegających na zdobywa‑
niu potrzebnych umiejętności oraz aksjologicznych odnoszących się 
do akceptowanie określonego systemu wartości. 

26  Por. tamże, s. 300. 
27  Tamże.
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Wzbudzanie i kształtowanie określonych wartości odbywa się poprzez wy‑
chowanie. W toku tego procesu dziecko dochodzi do wiedzy i do akceptacji 
systemu wartości  28.

Kształtowanie kompetencji zakłada zatem otwartość na wartości, 
integruje różnorodne indywidualne zdolności do działania. 
 Kompetencje moralne nie są czymś gotowym, co umożliwia roz‑
wiązywanie problemów moralnych, lecz jest to umiejętność ich re‑
flektowania i  samodzielnego przepracowywania, rozwiązywania 
problemów moralnych  29. W  kształtowaniu kompetencji moralnych 
ważne jest zatem wspieranie w  uczących się rozwoju umiejętności 
sądzenia moralnego przez konfrontowanie ich z wielością form my‑
ślenia etycznego i kształtowanie dzięki temu postawy dialogu, sprzy‑
jającej poszukiwaniu kompromisowych rozwiązań dla problemów 
moralnych zarówno własnych, jak i cudzych oraz ogólnospołecznych 
(publicznych)  30. Dlatego też, bardzo ważne w kształtowaniu kompe‑
tencji moralnych jest odwoływanie się u uczniów do myślenia reflek‑
syjnego. Tym bardziej, iż obecnie 

człowiek żyje w bardzo „rozpędzonej” epoce. Jest zabiegany, roztargniony, 
coraz częściej nie posiada swojego własnego „środka”, swojego ja, brakuje 
mu głębi. Człowiek jest jak wewnętrznie splątany kłębek  31.

Obecnie można zauważyć, iż z jednej strony potrzebny jest namysł 
i refleksja, które są podstawą mądrych decyzji, z drugiej zaś, braku‑
je tej refleksji nad samym sobą i sensem życia. Dlatego konieczne, 
ważne i potrzebne są oddziaływania, które pomogą uczniowi zatrzy‑
mać się, spojrzeć na swoje życie, swoje postępowanie. Doświadcze‑
nie praktyczne i  krytyczna refleksja umożliwia bowiem rozwijanie 
i ugruntowywanie kompetencji. Zatem w ich kształtowaniu potrzeb‑
na jest zdolność do autorefleksji, krytycznego spojrzenia na siebie 
oraz swoje działania. Jak stwierdził Janusz Mastalski – 

28  A. Regulska, Rola wartości moralnych w procesie wychowania, dz. cyt., s. 143. 
29  Por. D. Benner, M. von Heynitz, S. Ivanov, R. Nikolova, C. Pohlmann, C. Remus, 

Nauczanie etyki i kompetencja moralna poza wdrażaniem wartości i wychowaniem do 
cnoty, „Przegląd Pedagogiczny” 2011, nr 2, s. 15. 

30  Por. D. Benner, Unterricht – Wissen – Kompetenz. Zur Differenz zwischen didaktis‑
chen Aufgaben und Testaufgaben, w: Bildungsstandards. Instrumente zur Qualitätssi‑
cherungim Bildungswesen. Chancen und Grenzen  – Beispiele und Perspektiven, red. 
D. Benner, Schöningh, Paderborn ‑München ‑Zürich 2007, s. 123 ‑138.

31  M. Gejdoš, Troska o integralny rozwój i wychowanie człowieka, w: W trosce o integral‑
ne wychowanie, red. M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio, Lublin 2003, s. 206.
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skutkiem kształcenia powinno być nie tylko zdobycie wiedzy, umiejęt‑
ności czy sprawności, ale także rozwój moralny, społeczny i emocjonalny 
ucznia – wychowanka  32.

Rozwój moralny człowieka jest głównym celem wychowania moral‑
nego. Jest to długotrwały proces organizowania i reorganizowania 
wiedzy moralnej, jaką gromadzi każdy człowiek poprzez interakcje 
z  rówieśnikami i  osobami dorosłymi. Rozwój ten jest przechodze‑
niem przez poszczególne stadia począwszy od heteronomii do auto‑
nomii moralnej. Polega on na stopniowym dochodzeniu do odkrycia 
dobra jako czegoś uniwersalnego i zobowiązującego. 

To, czy młodzi ludzie będą potrafili odróżniać dobro od zła i będą posiadali 
wysoką wrażliwość moralną, zależy od rozwiniętej u nich dojrzałości moral‑
nej. Dojrzałość w tej dziedzinie ujawnia się w postawie broniącej wartości 
ponadczasowych, wzorców i ideałów zgodnych z Dekalogiem oraz nakazem 
miłości bliźniego i personalistyczną wizją człowieka w ogóle  33.

 Kształtowanie kompetencji moralnych ucznia może przebiegać 
w  bardzo różny sposób. Ważnym czynnikiem w  procesie edukacji 
jest współuczestnictwo obejmujące działania nauczyciela i  ucznia, 
które wzajemnie się uzupełniają i warunkują. Proces kształtowania 
kompetencji moralnych dokonuje się zatem w pewnej sytuacji edu‑
kacyjnej, w której wzajemnie oddziałują na siebie uczeń i nauczyciel. 
Nauczyciel w  tym procesie pełni ważną rolę, dlatego też powinien 
inspirować ucznia do rozwijania kompetencji moralnych. A inspiro‑
wać do kształtowania tych kompetencji może tylko ktoś, kto sam 
je posiada. Ważna zatem jest postawa nauczyciela, gdyż wymaga‑
jąc od uczniów posługiwania się określonymi kompetencjami, po‑
winien najpierw sam je posiadać i  stosować  34. Dawanie przykładu 
postępowania moralnego przez nauczycieli, wychowawców jest bar‑
dzo ważne, gdyż uczeń postrzegając poprawne moralnie zachowania 
i  postawy dorosłych wykazuje większą gotowość do postepowania 
moralnego. Jak słusznie stwierdziła Agata Lorenc, „od wychowawcy 

32  J.  Mastalski, Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie, Kraków 2005, 
s. 292.

33  A. Regulska, Rola wartości moralnych w procesie wychowania, „Studia nad Rodziną” 
2013, nr 17/1(32), s. 146. 

34  Por. M.  Chrost, Kompetencje emocjonalne i  społeczne młodzieży, Kraków 2012, 
s. 272. 
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wychowanek uczy się wyboru prawdy i dobra oraz unikania zła”  35. 
Należy zatem uznać, iż nauczyciel winien być autorytetem moral‑
nym dla ucznia. A jak stwierdził Mieczysław Łobocki 

uznanie kogoś za autorytet moralny jest jednoznaczne z odkryciem w nim 
oparcia moralnego dla własnego postępowania w  życiu codziennym. Sta‑
nowi ono cenne źródło inspiracji do zachowań moralnie wartościowych  36.

Dlatego też od postawy i dobrego przykładu nauczyciela zależy sku‑
teczność jego oddziaływania, szczególnie w zakresie rozwijania kom‑
petencji moralnych ucznia. 
 Nauczyciel powinien również podejmować konkretne działania, 
które będą pobudzały ucznia do rozwoju moralnego. Formy pomo‑
cy w tym zakresie mogą być różnorodne. Jedną z nich może być to‑
warzyszenie uczniowi na drodze jego samowychowania. Istotne jest 
zatem przygotowanie ucznia do podjęcia odpowiedzialności za sa‑
mego siebie. Nauczyciel może zatem umożliwiać uczniowi poznanie 
obiektywnych wartości i pomagać mu w przyswojeniu określonych 
wzorców zachowania. Wspierać go w nabywaniu świadomości siebie 
i formacji sumienia. Rozbudzać u niego pragnienie samowychowania 
i pracy nad sobą związaną z samopoznaniem, samooceną i samokon‑
trolą  37. Zapoznawać ucznia z różnymi technikami samodoskonalenia 
się. Istotne jest również to, by uczeń świadomie, dobrowolnie i oso‑
biście zaangażował się w kierowanie własnym rozwojem moralnym. 
 Ważne w  kształtowaniu kompetencji moralnych jest również 
przekazywanie i  zapoznawanie ucznia z  określoną wiedzą z  za‑
kresu moralności. Może to się odbywać poprzez bezpośrednie od‑
działywanie na świadomość moralną ucznia oraz przez rozmowy 
i  dyskusje z  nim  38. Bezpośrednie oddziaływanie, zdaniem Mieczy‑
sława Łobockiego, „polega głównie na zapoznawaniu (…) z normami 
i wartościami moralnymi oraz różnymi innymi problemami natury 
moralnej”  39, których uczeń może doświadczyć w życiu. Z kolei po‑
przez rozmowy i dyskusje uczeń może wspólnie z innymi poszukiwać 

35  A. Lorenc, Formacja duchowa pedagoga chrześcijańskiego, w: Wczoraj, dziś i jutro pe‑
dagogiki uniwersyteckiej w  świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. K.  Braun, 
M. Łobacz, A. Rynio, Lublin 2010, s. 422. 

36  M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, dz. cyt., s. 113. 
37  Por. A. Zellma, Samowychowanie, w: Leksykon pedagogiki religii, red. C. Rogowski, 

Warszawa 2007, s. 701. 
38  Por. M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, dz. cyt., s. 24. 
39  Tamże, s. 24. 
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uzasadnień dla norm i wartości moralnych, które są mu sugerowane 
przez rodziców, wychowawców i nauczycieli. Ważne jest, aby w tych 
rozmowach i  dyskusjach nauczyciel przestrzegał zasady partner‑
stwa, umożliwiał uczniowi samodzielne i samorzutne wypowiadanie 
się, cierpliwie i uważnie wysłuchiwał argumentów przedstawianych 
przez niego. 
 Sama tylko teoretyczna wiedza dotycząca kompetencji moral‑
nych i  ich rozwijania jest niestety niewystarczająca, dlatego ważne 
jest jej zastosowanie w praktycznych sytuacjach dnia codziennego, 
gdyż kompetencje te są dostępne dla każdego i  można je rozwijać 
każdego dnia. Niemniej nabywane są one wraz z  wiekiem i  rozwi‑
ja je ten kto wytrwale i nieustannie pracuje nad sobą. Kompetencje 
moralne nabywa uczeń – wychowanek w rezultacie pracy samowy‑
chowawczej oraz pewnego oddziaływania wychowawczego, pedago‑
gicznego. Dzięki dobrze ukształtowanym kompetencjom moralnym, 
uczeń bierze odpowiedzialność za siebie, za to kim jest, kim się staje 
i co robi. Może również tworzyć swój program działań i wymagań ja‑
kie stawia samemu sobie.

Podsumowanie

Reasumując należy zauważyć, iż zakres kompetencji moralnych po‑
winien być tworzony przez każdą osobę na drodze samodzielnego 
działania w realnych sytuacjach życiowych i dzięki procesowi całoży‑
ciowego uczenia się. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby wychowanek 
uczył się patrzeć na współczesny świat z wielu perspektyw, poszu‑
kując równocześnie odpowiedzi na pytanie, na czym polega dobro. 
Z kolei w perspektywie kształtowania kompetencji moralnych istot‑
ne jest zwrócenie uwagi, aby uczeń był zdolny do podejmowania głę‑
bokiej refleksji przy ocenie czynu etycznego, znał swoje powinności 
etyczne, potrafił negocjować normy moralne, czuł się odpowiedzial‑
ny za swoje czyny i działał skutecznie dla dobra innych, potrafił do‑
strzegać perspektywę innego człowieka, nie wycofywał się w sytuacji 
wymagającej męstwa w realizacji dobra. Warto zatem, zarówno w te‑
orii, jak również w praktyce edukacyjnej podejmować dalsze i szersze 
badania odnoszące się do problematyki kształtowania kompetencji 
moralnych ucznia. 
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Koncepcje wolności w pierwodruku 
Kazań sejmowych Piotra Skargi Societatis Iesu
Studium hermeneutyczno ‑filozoficzne

Prolog

W Kazaniu szóstym – O monarchiej i królestwie, abo o czwartej choro‑
bie Rzeczypospolitej, która jest z osłabienia królewskiej dostojności i wła‑
dzej, Piotr Skarga Societatis Iesu, rozważając sformułowane w tytule 
tego kazania zagadnienie, konstatował: „Słabieje dostojność i wła‑
dza królewska temi boleściami: wolnością przebraną i zbytnią, z któ‑
rej idzie nieposłuszeństwo poddanych, rozproszenim dochodów 
i imion stołu królewskiego i koła poselskiego wykraczanim z porząd‑
ku zamierzonego”  1.
 Tę Skargowską konstatację pragnę uczynić punktem wyjścia do 
refleksji nad jego rozumieniem wolności, któremu dał wyraz w pier‑
wodruku Kazań sejmowych (1597), a której to wolności piętnowaną 
przez siebie postać określił w przytoczonym tekście mianem „wol‑
ności przebranej i zbytniej”. Mianowicie, „wolności”, którą – wespół 
z pozostałymi dwoma „boleściami” – postrzegał jako „wielkie i utra‑
tę ludu Bożemu przynoszące grzechy”  2, zaś biorąc ją samą pod uwa‑
gę, utożsamiał z tymi wolnościami szlacheckimi, które „dalej się pod 
interregna wytargowały i rozszerzyły i tak się wysoko podniosły, iż 
wpadły w wielką pychę i nieposłuszeństwo i lekkie królewskiego ma‑
jestatu uważanie i praw dobrych podeptanie […]”  3. 
 Tego rodzaju otwarta i zdecydowana krytyka „przebranej i zbyt‑
niej” postaci szlacheckiej złotej wolności końca XVI wieku, wyarty‑
kułowana przez Piotra Skargę w „Kazaniu szóstym”, zdaje się sta‑
nowić punkt kulminacyjny prowadzonej przez niego w  tej materii 

1  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, w: Kazania Sejmowe Piotra Skargi z  pierwodruku 
R.  1597, wydał i  przedmową poprzedził Ignacy Chrzanowski, wydanie drugie, 
poprawione i znacznie uzupełnione, G. Gebethner i Spółka, Warszawa – Kraków 
1912, „Kazanie szóste”, s. 332.

2  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie szóste”, s. 332.
3  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie szóste”, s. 333 ‑334. 
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polemiki, również na kartach Kazań sejmowych, począwszy od kaza‑
nia pierwszego, „na początku sejmu, przy ś. Mszy sejmowej”.

Polemika

Istotnie, już w  „Kazaniu pierwszym”, stanowiącym programowo 
przegląd spraw, w  ocenie Piotra Skargi ważnych dla pomyślności 
Rzeczypospolitej, przedstawił on pośród kwestii, które jego zdaniem 
powinny stanowić przedmiot obrad sejmowych, także zagadnienie 
wolności szlacheckiej, poruszając je kilkakrotnie. 
 Nurtującą go w tej materii problematykę wyraził w sposób repre‑
zentatywny dla swoich poglądów w zdecydowanie dezaprobującym, 
opisowo ‑oceniającym stwierdzeniu:

Wszyscy się wolnością ślachecką bronią, wszyscy ten płaszcz na swe zbrod‑
nie kładą i poczciwą a złotą wolność w nieposłuszeństwo i we wszeteczność 
obracają. O piękna wolności, w której wszytkie swowolności i niekarności 
panują, w której mocniejszy słabsze uciskają, w której Boskie i ludzkie pra‑
wa gwałcą, karać się nie dadzą ani królowi, ani urzędom, – wszyscy, jako sy‑
nowie Beliala, bez jarzma, bez wodze  4.

 Sformułowana w  ten sposób w  „Kazaniu pierwszym” krytyka, 
rozróżniająca z jednej strony aprobowaną przez Piotra Skargę „po‑
czciwą a złotą wolność”, zaś z drugiej piętnująca wszystkie jej wy‑
paczenia, które wolność tę „w nieposłuszeństwo i we wszeteczność 
obracają”, otrzymała istotne, ujaśniające a zarazem wyostrzające jej 
polemiczne ostrze, dopowiedzenie w „Kazaniu wtorym – O miłości 
ku ojczyznie i o pierwszej chorobie Rzeczyposp., która jest z nieżycz‑
liwości ku ojczyznie”. Dopowiedzenie to autor Kazań sejmowych za‑
warł w streszczającej zasady ustrojowe państwa oraz ich faktyczne 
stosowanie konstatacji: 

Ta miła matka podała wam złotą wolność, iż tyranom nie służycie, jedno 
bogobojnym panom i królom, które sobie sami obieracie. Których moc, pra‑
wy okreszona, żadnego wam bezprawia nie czyni, żadnego i  od postron‑
nych panów i od swoich ucisku nie cierpicie. Samiście tylo sobie tyranami, 

4  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie pierwsze”, s. 241 ‑242. Starotesta‑
mentowy Belial, to w tłumaczeniu „ten, który nie ma pana”, a zarazem „ten, który 
podnosi bunt”.



Koncepcje wolności w pierwodruku Kazań sejmowych Piotra Skargi 331

gdy praw nie wykonywacie, a do sprawiedliwości fałszywą wolnością, abo 
raczej swowolnością, przeszkody sami sobie czynicie  5.

 Wspomniane wyjaśniające dopowiedzenie obecne w  przytoczo‑
nym fragmencie, wyostrzające Skargowską polemikę, to dopowie‑
dzenie polegające na wskazaniu przez Piotra Skargę rozumienia 
źródła owej złotej wolności oraz na zdefiniowaniu jej istoty, a tak‑
że na normatywnym dookreśleniu nieakceptowanej przez niego po‑
staci. Zatem, na upatrywaniu wspomnianego źródła złotej wolności 
w akcie nadania jej przez «miłą matkę ojczyznę», a  jej istoty w ży‑
ciu pod rządami tych, „które sobie sami obieracie”. Zaś, co się tyczy 
normatywnego dookreślenia piętnowanych przez niego przejawów 
tejże wolności, na rozumieniu ich jednoznacznie jako form wolno‑
ści fałszywej, gdyż, z jednej strony, budowanej na nieposłuszeństwie 
stanowionemu prawu oraz prawowitej, w  sposób wolny wybranej 
władzy, a z drugiej, ukonkretnianej w różnych postaciach społecznej 
niesprawiedliwości.
 Tak fałszywie rozumiana wolność, przeradzająca się de facto 
w samowolę, której mocą, jak stwierdził już w Kazaniu pierwszym, 
„wszytkie […] niekarności panują”  6, to  – według „Kazania trzecie‑
go”, poświęconego „drugiej chorobie Rzeczypospolitej, która jest 
z niezgody domowej” – „wolność Belialska”  7, czyli szatańska, gdyż 
siejąca niezgodę, rozłam i nieprawość.
 Piotr Skarga, tego rodzaju jednoznacznie negatywnym osądem 
nadużyć szlacheckiej wolności, jeszcze bardziej wzmacniającym jej 
krytykę na kartach Kazań sejmowych, a zarazem kompletującym jego 
analizy nie tylko ganionych przez siebie przejawów samowoli szla‑
checkiej, ale i jej istoty, zdaje się domykać pierwszy etap tejże kryty‑
ki, spinanej jak klamrą wzmianką o potomstwie Beliala w „Kazaniu 
pierwszym” i równie Belialskiej wolności, w „Kazaniu trzecim”.
 W kontekście w  ten sposób formułowanej polemiki, „Kazanie 
czwarte”, zatytułowane „O trzeciej chorobie Rzeczypospolitej, któ‑
ra jest z naruszenia religiej katolickiej przez zarazę heretycką”, wno‑
si nowy element do prowadzonej przez niego rozprawy z samowo‑
lą szlachecką, skrywającą się pod płaszczem idei jej złotej wolności. 
Element, który zdaje się otwierać nowy etap w  jego refleksji nad 

5  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie wtóre”, s. 262. Staropolskie „tylo” 
oznacza „tylko”. 

6  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie pierwsze”, s. 242.
7  Por. Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie trzecie”, s. 283. 
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rozumieniem i  praktykowaniem wolności przez jemu współczes‑
nych. Jest nim przedstawiona w tym „Kazaniu” jego, biblijnie uza‑
sadniana, koncepcja wolności «prawej», według której: „wolność 
prawa jest nie tylo tyranom, jaki był Faraon, nie służyć, a od ich uciś‑
nienia wolnym być, ale też, w  jednym się królestwie i Rzeczyposp. 
i pod jednym panem osadziwszy, prawom i porządkom onego króle‑
stwa służyć i podlegać”  8.

Mały traktat o wolności

Rozwijane w ten sposób w ramach pierwszych czterech „Kazań” za‑
gadnienie szlacheckiej złotej wolności oraz jej nadużyć, a  także bi‑
blijnej koncepcji wolności, mianowicie wolności prawej, zdaje się 
przygotowywać zasadnicze rozważanie nad naturą wolności, w tym 
również złotej wolności szlacheckiej. Zostało ono podjęte przez Pio‑
tra Skargę w sposób naznaczony z jednej strony ciągłością, a z dru‑
giej nowością podejścia do tego zagadnienia, w „Kazaniu szóstym”, 
w części, którą nazwałbym Skargowskim mini traktatem o wolności.
 Autor Kazań sejmowych przedstawił w nim cztery fundamentalne 
postacie wolności, do których zaliczył wolności określane przez nie‑
go mianem: świętej, dobrej, złotej i szatańskiej. 

Wolność święta

Pierwsza ze wskazanych przez Piotr Skargę wolność, to inspirowana 
Jezusową nauką o wolności, przytoczoną przez Ewangelię św. Jana 
(J 8, 31 ‑36), teologicznie definiowana jako „święta”. Jej istotę ujął 
w  twierdzeniu: „Święta wolność jest grzechom i  czartu nie służyć, 
a tyraństwa piekielnego uchodzić”, uzasadniając natychmiast takie 
jej rozumienie przywołaniem Jezusowej odpowiedzi na temat bycia 
prawdziwie wolnymi: „Kto czyni grzech – mówi Pan – niewolnikiem jest 
u grzechu [J 8, 34b]”  9.
 Jest to zatem, z nowotestamentowego punktu widzenia, najbar‑
dziej podstawowa postać wolności, czyli wolność wewnętrzna, właś‑
ciwa życiu w wyzwalającej prawdzie mającej źródło w samym Bogu  10. 

8  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie czwarte”, s. 295.
9  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie szóste”, s. 335. 
10  Por. J 8, 31 ‑32. 
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Wolność, która stanowi fundament wszelkiej innej postaci praw‑
dziwej wolności, gdyż jest duchową wolnością ich podmiotowego 
nosiciela – człowieka.
 W jej świetle, według Piotra Skargi, „owi wolni”, czyli szerzący 
pod płaszczem złotej szlacheckiej wolności bezprawie i niesprawied‑
liwość, a zarazem twierdzący: „Ja wolny!”  11, to w rzeczywistości, du‑
chowi niewolnicy – w rozumieniu wspomnianej nauki Jezusa o wol‑
ności – żyjący pod władzą najbardziej wrogiego człowiekowi tyrana, 
czyli szatana, którzy łudzą samych siebie własnymi zapewnieniami 
o byciu wolnymi.
 Jak miałaby się tego rodzaju wolność do praw i powinności do‑
czesnego porządku zorganizowanego życia zbiorowego, tak w  wy‑
miarze religijnym, jak i świeckim?.Pewną odpowiedź na to pytanie 
przynosi nam „Kazanie siódme – O prawach niesprawiedliwych, abo 
o piątej chorobie Rzeczypospolitej”. W nim bowiem Piotr Skarga wy‑
chodząc od rozumienia istoty wolności chrześcijańskiej, pokrywają‑
cego się definicyjnie z koncepcją istoty wolności świętej, przedsta‑
wionej w „Kazaniu szóstym”, wskazuje właściwy tej wolności obszar 
jej stosowalności oraz jej status względem praw i powinności doczes‑
nego porządku religijnego i świeckiego. Czyni to stwierdzając: „pra‑
wa ludzkie nie są przeciwne wolności chrześcijańskiej, która na tym 
jest, abyśmy u nieprzyjaciół naszych, u grzechu i czarta, niewolni‑
kami nie byli, a im nie służyli; a nie na tym, abyśmy praw dobrych 
i świętych ustaw starszych naszych, któremi nas do cnoty i pobożno‑
ści i karności wiodą, słuchać nie mieli. […] Wolność chrześcijańska 
nie wyzwala z urzędowego posłuszeństwa i od praw i statutów koś‑
cielnych i świeckich; ale tylo od grzechów, od dyabła i piekła”  12. 
 W świetle tak sformułowanego stanowiska, wolność świętą, tożsa‑
mą z wolnością chrześcijańską w tym, co stanowi jej istotę, a także do‑
czesny porządek społeczny wyrażony w stosownych dobrych prawach 
kościelnych i świeckich, charakteryzowałaby z jednej strony autono‑
mia, a z drugiej zbieżne ich dążenie „do cnoty i pobożności i karności”.

Wolność dobra

Druga postać wolności, określona mianem „dobrej”, to wolność defi‑
niowana przez autora Kazań sejmowych w oparciu o realia ustrojowe 

11  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie szóste”, s. 335. 
12  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie siódme”, s. 350.
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i  społeczne naszej ludzkiej wewnątrzświatowej koegzystencji, a  co 
do jej istoty polegająca na tym, aby „obcym panom i pogańskim kró‑
lom nie służyć ani im podlegać, jedno swoim abo od nas obranym”  13.
 W ten sposób definiowana wolność, to postać wolności zewnętrz‑
nej, politycznej i obywatelskiej, urzeczywistnianej w przestrzeni ży‑
cia społecznego i politycznego. 
 Jest to wolność współkonstytuowana z jednej strony przez wol‑
ność od służenia i podlegania obcym władcom, zatem przez wolność 
wyrażającą się w pełnej względem nich niezależności i suwerenności 
(pełna wolność zewnątrzpaństwowa). Zaś z drugiej, przez wolność do 
służenia i podlegania „swoim abo od nas wybranym”, czyli do obywa‑
telskiego uczestniczenia w życiu społecznym i politycznym własnego 
państwa (wolność wewnątrzpaństwowa). 
 Zarazem, jest to wolność, do której istoty należy nie tylko kie‑
runek odniesienia własnej obywatelskiej wolności („od”, „do”), oraz 
takiego odniesienia docelowy korelat („obcym i pogańskim”, „swo‑
im, albo wybranym”), lecz także – i to strukturalnie – sposób urze‑
czywistniania tego rodzaju wolności, mianowicie przez „służenie” 
i „podleganie” takiemu lub innemu prawowitemu nosicielowi władzy.

Wolność złota

Trzeci rodzaj wolności, czyli wolność „złota”, to w  zamyśle Piotra 
Skargi również wolność w przestrzeni społecznej i politycznej włas‑
nego państwa, której wyróżnikiem jest: „nie mieć tyrana ani takiemu 
królowi służyć, który by nas, jako chciał, prawa nie patrząc, sądził, 
zabijał i majętności wasze brał i córki i żony wasze wydzierał i czynił, 
co mu się podoba, na Boga się i na sprawiedliwość nie oglądając”  14. 
 Jak należałoby rozumieć ten typ wolności, zważywszy na to, że 
koncepcja wolności „dobrej” już zawiera w sobie pozytywnie definio‑
wany moment wolności wewnątrzpaństwowej, wyrażający się w słu‑
żeniu i podleganiu własnym władcom?.
 Uważam, że próbując uchwycić istotę wolności określanej przez 
Piotra Skargę mianem „złotej”, należy wziąć pod uwagę specyfikę 
wolności wewnątrzpaństwowej, właściwą obu wolnościom, „dobrej” 
i „złotej”. Ta zaś, w każdej z tych koncepcji zdają się dotyczyć innych 
wymiarów życia we wspólnocie państwowej. 

13  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie szóste”, s. 335.
14  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie szóste”, s. 335.
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 Otóż, specyfika wolności wewnątrzpaństwowej, właściwa kon‑
cepcji wolności „dobrej”, przyjąwszy poprawność powyższych ana‑
liz, polega na podkreśleniu politycznego i  obywatelskiego aspektu 
tej wolności, znajdującego swój wyraz w podleganiu i służeniu „swo‑
im abo od nas obranym”. 
 Natomiast koncepcja wolności „złotej” uwzględniając ten aspekt 
w swojej idei wolności wewnątrzpaństwowej, (w słowach „nie mieć 
tyrana ani takiemu królowi służyć”), równocześnie poszerza ją 
o  nowy aspekt. Mianowicie o  wymiar praw i  wolności osobistych. 
Zaś pośród nich, zwłaszcza o podkreślane z emfazą prawa dotyczące 
nietykalności osobistej i własności prywatnej. 
 W ten sposób rozumiana wolność „złota”, to zatem najwyższa po‑
stać wolności w przestrzeni życia społecznego i politycznego, wyra‑
żająca się w pełni zarówno praw i wolności obywatelskich, jak i oso‑
bistych. Używając współczesnej nam terminologii w  tym zakresie, 
tak definiowana „złota” wolność stanowiłaby szesnastowieczną for‑
mułą wolności gwarantującej pełnię podstawowych praw i wolności 
człowieka i obywatela.

Wolność szatańska

Ostatnia z postaci wolności Skargowskiego mini traktatu, czyli wol‑
ność nazywana fałszywą, szatańską, diabelską, Belialską oraz „filio‑
rum Belial, to jest synów bez jarzma”  15, to wolność polegająca na tym, 
żeby „bez prawa, bez urzędu żyć, na zwierzchność nie dbać, mędrsze‑
mu i starszemu nie ustąpić, wolność mieć do grzechu, do zabijania 
i wydzierania”  16.
 Jest to, jak łatwo zauważyć, typ wolności całkowicie negatywnej, 
stanowiącej – w ujęciu Piotra Skargi – splot jawnie negatywnych wy‑
borów i działań natury religijnej i świeckiej, dotyczących wszystkich 
wymiarów ludzkiej egzystencji.
 Jej naoczna negatywność, in concreto, polegałaby na podejmowa‑
niu, zasłaniając się szlachecką złotą wolnością, działań burzących 
wszelki porządek życia zbiorowego, to znaczy tak Boży, jak i  ludz‑
ki. Zaś w ramach tego ostatniego, na wykraczaniu zarówno przeciw 
porządkowi politycznemu, jak i społecznemu danej wspólnoty pań‑
stwowej, szerząc bezprawie, zniewagę i niesprawiedliwość. 

15  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie szóste”, s. 336.
16  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie szóste”, s. 336.
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Recepcja Skargowskich koncepcji wolności 
przez jemu współczesnych

Koncepcja wolności „szatańskiej”, zamykająca Skargowski mini 
traktat o wolności, oraz koncepcja wolności „świętej”, traktat ten ot‑
wierająca, zdają się nie przypadkowo zajmować przypisane im przez 
Piotra Skargę miejsca. Podobnie, w nieprzypadkowej kolejności zda‑
ją się być również rozważane koncepcje wolności „dobrej” i „złotej”.
 Ich usytuowanie oddaje Skargowskie rozumienie podzielanych 
przez autora Kazań sejmowych koncepcji wolności. Ich źródeł, istoty, 
i właściwych oraz zasługujących na naganę sposobów ich realizacji, 
tak w życiu osobistym, jak i zbiorowym, ze szczególnym uwzględnie‑
niem jego publicznego wymiaru. 
 Tego rodzaju rozumienia wolności, zwłaszcza dotyczącego wol‑
ności „złotej”, zwykle zestawianej przez Piotra Skargę ze złotą 
wolnością szlachecką końca XVI wieku, nie podzielali jednak jemu 
współcześni. Wręcz przeciwnie, jak sam pisał w „Kazaniu szóstym”, 
posądzali go: „jakobychmy wolnościom ślacheckim życzliwemi nie 
byli, a dominum absolutum i zatym tyranią chwalili”  17.
 Powodów do takiego sądzenia zdawał się dostarczać im, zresz‑
tą, sam zainteresowany, który otwarcie zarzucał stanom wyższym 
w tym „Kazaniu, streszczając swoje – znane już skądinąd – poglą‑
dy na temat władzy królewskiej”: „Słabieje dostojność i władza kró‑
lewska temi boleściami: wolnością przebraną i zbytnią, z której idzie 
nieposłuszeństwo poddanych, rozproszenim dochodów i  imion 
stołu królewskiego i  koła poselskiego wykraczanim z  porządku 
zamierzonego”  18.
 Klucza do rozsądzenia tego zarzutu o nieżyczliwy stosunek Pio‑
tra Skargi do wolności szlacheckiej, z punktu widzenia autora Kazań 
sejmowych, należy szukać  – moim zdaniem  – zarówno w  jego roz‑
ważaniach na temat czterech form wolności, a także dobrego i złego 
absolutum dominium  19, którego uważna analiza wykracza poza ramy 
niniejszego studium, jak i w puentującej wypowiedź o słabowaniu wła‑
dzy królewskiej konstatacji: „Cnota ma swoję miarę i wagę: źle w niej 
nie doważyć, źle też i przeważyć”  20. Innymi słowy, w przywoływanej 
w  tych słowach  – wielce prawdopodobnie  – tak arystotelesowskiej 

17  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie szóste”, s. 332.
18  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie szóste”, s. 332.
19  Por. Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie szóste”, s. 332 ‑333.
20  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie szóste”, s. 332.
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koncepcji cnoty, jak i  Platońskiej teorii „właściwej miary”, zasto‑
sowanych tu do zagadnienia wolności w  jej polskiej postaci końca 
XVI wieku. Ta zaś w ocenie Piotra Skargi była wolnością „przebraną 
i zbytnią”. Zatem czym, w świetle wspomnianej konstatacji?
 Gdyby przyjąć poprawność stawianej przeze mnie tezy o źródłach 
Skargowskiej koncepcji cnoty, przynajmniej częściową odpowiedź 
w sprawie tak definiowanej wolności szlacheckiej, jako „przebranej 
i zbytniej”, przynosiłby filozoficzny namysł Arystotelesa nad zagad‑
nieniem cnoty jako takiej. Według jego jej koncepcji, której rozu‑
mienie, jako dzielności etycznej dotyczącej doznawania namiętności 
i postępowania  21, przedstawił on między innymi w Etyce nikomachej‑
skiej, ta „jest trwałą dyspozycją do pewnego rodzaju postanowień, 
polegającą na zachowywaniu właściwej ze względu na nas średniej 
miary, którą określa rozum, i to w sposób, w jaki by ją określił czło‑
wiek rozsądny. Chodzi tu o średnią miarę pomiędzy dwoma błęda‑
mi, tj. między nadmiarem a niedostatkiem; a dalej: o średnią miarę 
o tyle, iż owe błędy bądź nie dochodzą do tego, co jest właściwe w do‑
znawaniu namiętności i w postępowaniu, bądź poza tę granicę wy‑
kraczają, gdy natomiast dzielność etyczna znajduje i obiera właściwy 
środek. Toteż ze względu na substancję i na definicję określającą jej 
istotę jest dzielność etyczna czymś w pośrodku leżącym”  22.
 W myśl tej koncepcji zgodnie, z którą niedostatek wolności sta‑
nowi niewola, zaś jej nadmiar – samowola, określenie pewnej formy 
wolności szlacheckiej mianem wolności „przebranej i zbytniej”, a za‑
razem rozpatrywanie jej w  kategoriach cnoty, oznaczałoby  – treś‑
ciowo  – twierdzenie, że ta forma wolności była niczym innym jak 
oczywistą wadą, mianowicie błędem nadmiaru w Arystotelesa tego 
terminu znaczeniu.
 Co mogło upoważniać Piotra Skargę do takiego twierdzenia, 
oprócz codzienności?. Innymi słowy: w  czym mógł on upatrywać 
obiektywne kryterium właściwej miary wolności, pozwalające mu na 
taki osąd jej XVI‑wiecznej polskiej postaci, zważywszy że twierdził 
w sposób zbieżny z tradycją platońsko ‑arystotelesowską, iż „Cnota 
ma swoję miarę i wagę”  23?

21  Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, tom  5, 
przekł. D.  Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, Księga  II, 
1106 b.

22  Arystoteles, Etyka nikomachejska, dz. cyt., Księga II, 1106 b – 1107 a.
23  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie szóste”, s. 332.
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 Pewną podpowiedź odpowiedzi na tak postawione pytanie zda‑
je się przynosić zarówno przywołana teoria cnót Arystotelesa, jak 
i podejmująca ten temat myśl jego mistrza Platona, z chwilą, gdy py‑
tamy o  kryterium wyznaczania stosownej miary ludzkiego dozna‑
wania i postępowania – platońskiej „właściwej miary”  24 i arystotele‑
sowskiej, właściwej ze względu na nas miary „średniej”. 
 Otóż, dla Platona poszukiwane kryterium „właściwej miary”, to 
szeroko omawiana w jego późnym dialogu Prawa zasada „zdrowego 
poczucia umiaru”  25. Ją wskazywał w wywodach Ateńczyka, jednego 
z bohaterów tego dialogu, jako fundamentalnie ważny warunek za‑
równo godnościowego charakteru cnoty, twierdząc: „sama cnota nie 
zasługuje na najwyższą cześć, jeżeli jej nie towarzyszy zdrowe poczu‑
cie umiaru”  26, jak i postępowania sprawiedliwego, przekonując: „Nie 
można […] postępować sprawiedliwie, gdy się nie ma zdrowego po‑
czucia umiaru”  27.
 Jej słuszności dowodził również analizując przyczyny potęgi 
i upadku jedynowładczej Persji i demokratycznej Grecji, w słowach: 
„Dopóki pewien umiar zachowywały obydwa, jedno w  rządach sa‑
mowładnych, a drugie w wolności, niezwykłą pomyślnością cieszyło 
się jedno i drugie, potem zaś kiedy rzecz doprowadziły do ostatecz‑
ności i tam największa zapanowała niewola, a tu coś wręcz przeciw‑
nego, nie wyszli na tym dobrze ani ci, ani tamci”  28.
 Natomiast w  arystotelesowskiej teorii cnót, kierunku, w  jakim 
trzeba by poszukiwać odpowiedzi, należałoby szukać w kluczowym 
dla koncepcji „średniej miary” dookreśleniu jej, jako „właściwej ze 
względu na nas”  29. W dookreśleniu, którego analiza, tu przeze mnie 
pomijana, gdyż wykracza poza ramy tego studium, prowadzi do poję‑
cia tego, co słuszne, a ostatecznie do pojęcia sprawiedliwości. Cnoty, 
która według Etyki nikomachejskiej „jest identyczna z doskonałością 
etyczną, jednakże doskonałością etyczną nie samą w sobie, w zna‑
czeniu bezwzględnym, lecz w stosunkach z innymi ludźmi”  30, i w któ‑
rej możemy wyróżnić „to, co zgodne z prawem, i  to, co słuszne”  31. 

24  Platon, Prawa, przekład M.  Maykowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
1960, Księga trzecia, 691 B, D, 693 E, 696 B, C.

25  Platon, Prawa, dz. cyt., Księga trzecia, 696 B, C, E.
26  Platon, Prawa, dz. cyt., Księga trzecia, 696 B.
27  Platon, Prawa, dz. cyt., Księga trzecia, 696 C.
28  Platon, Prawa, Księga trzecia, 701 E.
29  Arystoteles, Etyka nikomachejska, dz. cyt., Księga II, 1107 a.
30  Arystoteles, Etyka nikomachejska, dz. cyt., Księga V, 1129 b.
31  Arystoteles, Etyka nikomachejska, dz. cyt., Księga V, 1130 b.
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Twierdził bowiem Arystoteles w piątej Księdze Etyki nikomachejskiej: 
„niesprawiedliwy jest zarówno ktoś, kto wykracza przeciw prawu, 
jak i  ten, co wykracza przeciw słuszności [czyli równości] – tak że 
człowiekiem sprawiedliwym jest rzecz jasna ten, co trzyma się pra‑
wa i przestrzega tego, co słuszne; to, co sprawiedliwe, jest tedy tym, 
co zgodne z prawem i ze słusznością, to zaś, co niesprawiedliwe, jest 
tym, co niezgodne z prawem i ze słusznością”  32.
 Powracając w  świetle przywołanych powyżej poglądów Plato‑
na i Arystotelesa do pytania: w czym Piotr Skarga mógł upatrywać 
obiektywne kryterium właściwej miary wolności, pozwalające mu na 
znany nam osąd jej polskiej postaci końca XVI wieku, uważam, że 
Skargowska argumentacja zawarta w  Kazaniach sejmowych pozwa‑
la na twierdzenie, iż tego rodzaju kryterium upatrywał on zarówno 
w Platońskiej zasadzie „zdrowego poczucia umiaru”, jak i w arysto‑
telesowskiej koncepcji sprawiedliwości.
 Jeśli chodzi o  Platońską zasadę „zdrowego poczucia umiaru”, 
przejawów inspirowania się nią, dopatrywałbym się w  Skargow‑
skich, konkludujących rozważania na temat wolności „dobrej” i „zło‑
tej”, konstatacjach i/lub napomnieniach. Zarówno w jego, zamykają‑
cej przedstawienie istoty „dobrej” wolności, konstatacji: „Tę wolność 
macie z  łaski Bożej i  na niej przestajcie, dziękując za nię Panu 
Bogu!”  33, jak i w jego kończącym wywód na temat wolności „złotej” 
napomnieniu: „Bądźcie tej wolności złotej wdzięczni, a na niej prze‑
stajcie, a za nię P. Bogu dziękujcie!”  34. W obu tych konkluzjach mie‑
libyśmy do czynienia z zasadą zdrowego poczucia umiaru wyrażoną 
w zaleceniu poprzestania na tym, co stanowi istotę każdej z pochwa‑
lanych przez Piotra Skargę form wolności. 
 Natomiast biorąc pod uwagę arystotelesowską koncepcję spra‑
wiedliwości, czyli tego, „co zgodne z prawem i ze słusznością”, zdaje 
się, że przejawów odwoływania się Piotra Skargi do tak rozumiane‑
go kryterium właściwej miary wolności, można się doszukiwać, jako 
zwykle implicite założonego, w jego denuncjacjach argumentowane‑
go złotą wolnością szlachecką wykraczania przeciw prawu i słuszno‑
ści. Zatem przeciw temu, co sprawiedliwe.

32  Arystoteles, Etyka nikomachejska, dz. cyt., Księga V, 1129 a.
33  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie szóste”, s. 335.
34  Piotra Skargi Kazania Sejmowe, dz. cyt., „Kazanie szóste”, s. 336.
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Epilog

Wiek XIX i  XX z  różną mocą i  wyrazistością stał się areną docho‑
dzenia do głosu analizowanych w tym studium koncepcji wolności, 
wynosząc na sztandary i proklamując w manifestach oraz w dekla‑
racjach zwłaszcza wolność „dobrą” i „złotą”, używając Skargowskiej 
terminologii. Mianowicie, wolność polityczną i obywatelską, wyra‑
żającą się, co do istoty, w suwerennym samookreśleniu i stanowieniu 
o sobie społeczeństw i państw starających się zrzucić z siebie jarzmo 
obcego panowania, a także wolność osobistą znajdującą swoje wyar‑
tykułowanie w podstawowych prawach i wolnościach człowieka.
 Podobnie, również koncepcja wewnętrznej wolności człowie‑
ka, wyrażającej się w  wolności ludzkiego ducha, a  cechującej życie 
fundowane na prawdzie, znalazła  – w  mojej opinii  – swoje orygi‑
nalne i pełne mocy, już nie teologiczno ‑egzystencjalne, jak w przy‑
padku Skargowskiej koncepcji wolności „świętej”, lecz tym razem 
egzystencjalno ‑polityczne rozumienie i wyartykułowanie, w drugiej 
połowie XX wieku. Myślę bowiem, że w sposób w pełni uprawnio‑
ny można ją rozpoznawać zarówno w teoretycznych refleksjach nad 
życiem w zgodzie z prawdą, podejmowanych przez takich myślicie‑
li jak między innymi: Aleksander Sołżenicyn  35, Václav Havel  36, czy 
ks. Józef Tischner  37, jak i  w  praktyce działań środowisk opozycyj‑
nych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, obnażających kłam‑
stwo sowieckiego totalitarnego systemu totalnego zniewolenia, aż 
po zniewalanie ludzkich sumień włącznie.
 Zastanawiając się także z  perspektywy czasów nam współczes‑
nych, czyli początku XXI wieku, nad koncepcjami wolności przed‑
stawionymi przez Piotra Skargę, zarówno tymi, przez niego podzie‑
lanymi, jak i piętnowanymi, twierdzę, że teoria czterech koncepcji 
wolności wyłożona w  „Kazaniu szóstym” Kazań sejmowych, co do 
ich istoty, pomimo upływu wieków, zachowuje ciągle swoją twór‑
czą ważność. Również w dzisiejszych zsekularyzowanych społeczeń‑
stwach i kulturach.

35  Zob. A. Sołżenicyn, Żyj bez kłamstwa. Publicystyka z lata 1973 ‑1980, wybór i prze‑
kład: A. Wołodźko, Editions Spotkania, Warszawa 1993.

36  Zob. V. Havel, Siła bezsilnych, w: V. Havel, Siła bezsilnych i inne eseje, wybór tekstów 
A.S. Jagodziński, Agora, Warszawa 2011.

37  Zob. J. Tischner, Etyka solidarności, w: J. Tischner, Etyka solidarności oraz Homo so‑
vieticus, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
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Znaczenie jezuickich katechizmów 
w edukacji religijnej  1

Przed Soborem Trydenckim (1545 ‑1563)  – niewątpliwie tym naj‑
ważniejszym wydarzeniem w  nowożytnej historii Kościoła katoli‑
ckiego – przez wiele wieków treść katechizmową, zawierającą prawdy 
wiary i  obowiązki życia chrześcijańskiego, podawano zwykle ucz‑
niom w formie luźnych schematów. Nie były to w ścisłym znaczeniu 
katechizmy, lecz tak czy inaczej zebrane treści wiary, których uczono 
przede wszystkim na pamięć. Były to opracowania, które zawierały 
najczęściej: Skład Apostolski, zestawy dobrych czynów (cnót), kata‑
logi grze chów (wad), które z czasem zastąpił Dekalog. Dołączano do 
nich także zestawy modlitw (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i  inne za‑
czerpnięte z Pisma Świętego czy liturgii Kościoła). Były w nich także 
wykazy darów i owoców Ducha Świętego, błogosławieństw, opisy zo‑
bowiązań wynikających z rad ewangelicznych. Od początku chrześci‑
jaństwa elementy i treści omawiane w katechizmach były uzupełnia‑
ne o  liczne komentarze. Niekiedy wydawano je również oddzielnie 
w formie rozbudowanych opracowań.
 W czasie trwania Soboru Trydenckiego, zwłaszcza pod wpływem 
polemik katolików z  protestantami, zaczęły się pojawiać właściwe 
katechizmy, których liczba ciągle rosła. Każdy katechizm zawiera 

1  Artykuł niniejszy dedykuję Pani prof. zw. dr hab. Irenie Popiołek ‑Rodzińskiej dla 
uczczenia jej 50 lat nadzwyczajnej pracy naukowo ‑artystycznej. Jestem pełen po‑
dziwu dla Jej niezwykłych osiągnięć w dziedzinie malarstwa i dydaktyki akademi‑
ckiej, a zarazem Jej wielkiego człowieczeństwa i ducha zanurzonego w Bogu. 

   Dzięki, Pani Profesor, że zechciałaś już u samych początków Ignatianum przy‑
być do nas w sposób niezwykle skromny, by stać się chlubą naszej Akademii Igna‑
tianum w Krakowie i wprowadzać kompetentnie naszych studentów w arcana teo‑
rii i praktyki w zakresie sztuk pięknych.

   Miło mi dopowiedzieć, że w czerwcu w roku 1995 w sposób przez nas zupełnie 
nieprzewidywany, ale bardzo radosny spotkaliśmy się w Warszawie przed pałacem 
prezydenckim, by z rąk pana Prezydenta RP Lecha Wałęsy w tym samym dniu ode‑
brać dyplomy profesorskie.

   Chcę jeszcze dodać, że artykuł na temat katechizmów to moja wizytówka, wy‑
raz mojego stałego zaangażowania w sprawy katechezy bez względu na to, jakiego 
szczebla nauczania dotyczą.

   Niech Pan nasz Jezus Chrystus darzy stale Panią Profesor w sposób Jemu wia‑
domy potrzebnymi darami.
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w  sposób usystematyzowany całokształt nauki Kościoła. Poprzez 
treści zawarte w katechizmie Kościół jest nauczycielem, ale zarazem 
strażnikiem wiary – oczywiście przedstawianej w duchu danego wy‑
znania chrześcijańskiego. Każdy katechizm jest także tak opraco‑
wywany, aby w sposób bardziej lub mniej obszerny zawierał całość 
tej nauki, którą się podaje jako konieczny warunek zbawienia  2. Mó‑
wiąc bardziej szczegółowo, katechizm zawiera cele i treści, podając 
je w sposób uporządkowany tak, aby ten układ treści służył naucza‑
niu Kościoła. Jednocześnie forma katechizmu zakłada metodę pracy 
z podawaną treścią. Może to być analiza treści, jej wyjaśnianie i zapa‑
miętanie. Oczywiście katechizmy różnią się w zależności od tego, do 
kogo są kierowane. Zawsze jednak zawierają całość nauki Kościoła, 
choć wyrażoną sposobem dostosowanym do danego etapu rozwojo‑
wego nauczanych. Warto jednak zauważyć, że prawie do połowy XX 
wieku w katechizmach w trosce o całościowy i pełny przekaz naucza‑
nia Kościoła prawie nie zwracano uwagi na odbiorców treści, na ich 
potrzeby, oczekiwania, możliwości zrozumienia  3. Tworząc katechi‑
zmy, troszczono się głównie o ich poprawność w zakresie podawanej 
treści.
 W obecnym opracowaniu chciałbym skupić się tylko na tych naj‑
bardziej wartościowych. Już przed Soborem Trydenckim papież 
Pius  IV (25.12.1559  – 9.12.1565) zlecił przygotowanie Katechi‑
zmu. Powstał on jednak dopiero w  roku 1566 jako K a t e c h i z m 
R z y m s k i  – zwany także Katechizmem Soboru Trydenckiego czy 
„Catechismus ad parochos” (katechizm dla proboszczów).  Został 
on opracowany dopiero po śmierci Piusa IV na polecenie Piusa  V 
(7.01.1566 – 1.05.1572), między innym przez św. Karola Borome‑
usza, i wydany w języku łacińskim. Zalecany był także przez papie‑
ża Klemensa VIII (30.01.1592 – 5.03.1605)  4. W cztery lata po Sobo‑
rze został przetłumaczony na język polski przez księdza Walentego 
Kuczborskiego, Archidiakona Pomorskiego. Głównym celem tego 
katechizmu był przekaz nauczania Soboru Trydenckiego tak, aby 

2  E. Feifel, Didaktische Ansätze in der Religionspädagogik, w: H‑G Ziebertz, W. Simon 
(Hg) Bilanz der Religionspädagogik, Patmos Verlag, Düsseldorf 1995, s. 87 i 88.

3  Tamże, s. 88.
4  P. Braido, Momenti di storia della catechesi e del catechismo dal Concilio di Trento al 

Concilio Vaticano I, Papieski Uniwerstytet Salezjański, Rzym 1982. Cyt. za: A Haj‑
duk, Rola liturgii w katechezie według dokumentu Il rinnovamento della catechesi, roz‑
prawa doktorska pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Władysława Kubika SJ, Warsza‑
wa 1994.Tekst rozprawy znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. 
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była poprawnie rozumiana przede wszystkim przez kler. Był on więc 
tworzony z wyraźną troską o poprawną pracę duszpasterską księży  5.
 W Polsce twórcą pierwszego katechizmu w duchu Soboru Tryden‑
ckiego był biskup Stanisław Hozjusz (od 1561 r. kardynał). W roku 
1551 na Synodzie Piotrkowskim Episkopat i duchowieństwo uświa‑
domili sobie, że główną winę za osłabienie religijności ponoszą oni 
sami. W związku z tym biskup warmiński Stanisław Hozjusz został 
poproszony o  napisanie katolickiego katechizmu. Z  tego zadania 
wywiązał się, dając do rąk Kościoła katolickiego w Polsce katechizm 
Confessio fidei catholicae Christiana, nad którym pracował w  latach 
1553 ‑1557. Katechizm ten odegrał ogromną rolę w procesie dyskusji 
z przedstawicielami reformacji  6. W roku 1553 wydano pierwszą jego 
część. Biskup Hozjusz dał w nim polemiczny komentarz w duchu na‑
uki Kościoła katolickiego. Omówił podstawy religii chrześcijańskiej, 
prawdy zawarte w Credo, sakramenty, Modlitwę Pańską (wg Cypria‑
na  7), przykazanie miłości Boga i bliźniego, Dekalog. Ze względu na 
zagrożenia ze strony nauczania protestantów szczegółowo wyak‑
centował przymioty Kościoła, interpretację objawienia, święta koś‑
cielne, kult świętych i obrzędy w świetle Tradycji i nauczycielskiego 
urzędu Kościoła. Następnie podkreślił rolę soboru powszechnego, 
sukcesję apostolską biskupów, tajemnicę Eucharystii, potrzebę za‑
równo wiary, jak i uczynków do usprawiedliwienia  8.
 Obok Katechizmu Rzymskiego począwszy od czasu Soboru Tryden‑
ckiego aż do wieku XVIII – z uwagi na zasięg oddziaływania oraz war‑
tość merytoryczną – szczególne znaczenie miały i najbardziej były 
znane katechizmy jezuitów Piotra Kanizjusza i Roberta Bellarmina  9.
 Piotr Kanizjusz  10 stworzył trzy katechizmy: „Wielki Katechizm” 
(Catechismus maior. Summa doctrinae christianae  – Wiedeń, 1555), 

5  Por. M. Rusiecki, Katechizm, w: Encyklopedia katolicka, t.  VIII.  Lublin 2000, 
kol. 1039 i kol.1041. 

6  Tamże. Zob. także M.  Chmielewski, Katechizm Kościoła katolickiego, w: Leksykon 
Duchowości Katolickiej, pr. zb. pod red. M.  Chmielewskiego, Wyd. „M”, Lublin‑
‑Kraków 2002. 

7  Podejście Cypriana do modlitwy Ojcze nasz wyraża się między innymi „w położeniu 
nacisku na zjednoczenie modlitwy z dobrymi czynami, postem i jałmużną, a tak‑
że wyrazistszym podkreśleniem znaczenia przykładu modlącego się Chrystusa” 
Zobacz Odpowiedź na Słowo, Wstęp i opracowanie H. Pietras SJ, tłum. A.U. Korab, 
Wyd. WAM, Kraków 1993.

8  M. Rusiecki, Katechizm, dz. cyt., kol. 1041.
9  W. Pawlik, Katechizmy w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku, KUL, Lublin 2010.
10  Piotr Kanizjusz urodził się 8 maja 1521 r. w Holandii. W 1543 r. wstąpił do jezui‑

tów, których zaledwie przed 9 laty założył św. Ignacy Loyola. W roku 1546 przyjął 
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„Katechizm najmniejszy” (Catechismus minimus – Ingolstadt, 1556) 
oraz „Katechizm mały” (Parvus catechismus catholicorum – Kolonia, 
1558). Tylko w XVI wieku wydawano je ponad 200 razy, a w kole‑
giach jezuickich miały zastosowanie do połowy XVIII wieku. Istniała 
także ich wersja ilustrowana (1589), a niektóre wydania były łączone 
z publikowaniem gramatyki łacińskiej Alvareza – jezuity.
 Wydany w Wiedniu w roku 1555 „Wielki Katechizm” Catechismus 
maior Summa doctrinae christianae, przeznaczony był dla uczniów 
wyższych klas (poetyki i  retoryki) i  dla studentów. W  następnym 
roku, jak podaliśmy wyżej, ukazał się Catechismus minimus  – „Ka‑
techizm najmniejszy”, napisany z myślą o dzieciach. W pierwszych 
programach szkół jezuickich był on nazywany Doctrina Christiana 
parvula  11. 
 W roku 1558 został wydany katechizm, który stał się podręczni‑
kiem dla szkół średnich. Jest to wspomniany wyżej „Mały Katechizm 
dla katolików” Parvus catechismus catholicorum. W programach szkol‑
nych ten właśnie katechizm otrzymał nazwę Parvus catechismus Ca‑
nisii  12. Jednocześnie w programach szkolnych powtarza się również 
polecenie, by rozpoczynano nauczanie z  tego katechizmu dopiero 
po dokładnym opanowaniu „Katechizmu najmniejszego” (Doctrina 
Christiana parvula)  13. Ten ostatni katechizm zapoznawał najmłod‑
szych uczniów z głównymi prawdami wiary a równocześnie w pew‑
nym stopniu pełnił rolę elementarza języka łacińskiego. Na końcu 
tego katechizmu podawał Kanizy wykaz różnych modlitw na użytek 
dzieci, wychodząc z założenia, że kto potrafi się dobrze modlić, ten 
potrafi także dobrze żyć  14. 
 Katechizmy Kanizego cieszyły sie ogromnym uznaniem. Wszyst‑
kie trzy miały zastosowanie w szkołach z uwzględnieniem oczywi‑
ście wieku uczniów, i to nie tylko w szkołach jezuickich. Dzięki de‑
kretom Filipa II Habsburga i  Ferdynanda I  Austriackiego zostały 

święcenia kapłańskie. Jako znakomitego teologa skierowano go do krajów ger‑
mańskich, aby powstrzymał napór protestantyzmu.

11  L. Piechnik, O bibliotekach i najważniejszych podręcznikach u początków działalności 
Towarzystwa Jezusowego, w: Librorum Amatori. Księga Pamiątkowa ofiarowana ks. 
Czesławowi Michalunio SJ na 50‑lecie ofiarnej pracy w Bibliotece Filozoficznej Towa‑
rzystwa Jezusowego w Krakowie, red. A. Bieś, Wyd. WAM, Kraków 2004, s. 109.

12  Monumenta Paedagogica Societatis Jesu, t. II, Rzym 1986, s. 507, 511, 512, 515 ‑518, 
572, 581, 589, 601, 616.

13  Tamże, s. 372.
14  M. Owoc, Być człowiekiem…, w: Ku pełni człowieczeństwa, red. W. Kubik, Wyd. WAM, 

Kraków 1997, s. 78.
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wprowadzone do wszystkich szkół jako podręczniki obowiązują‑
ce w  rozległych regionach Europy  15. Trzeba jednak powiedzieć, że 
o  wielkim poważaniu tych katechizmów i  o  bardzo licznych wy‑
daniach oraz tłumaczeniach ich na różne języki nie decydował na 
pierwszym miejscu cesarski autorytet, lecz fakt, że katechizmy Ka‑
nizego były nowe, że prawdy wiary były w nich podawane w nowej 
formie, w konkretnej, obrazo wej, bardzo zbliżonej do języka biblij‑
nego. Kanizy unikał definicji abstrakcyjnych i mało zrozumiałej ter‑
minologii teologicznej  16. 
 Oczywiście ze strony protestantów katechizmy Kanizego spo‑
tykały się z  dużą krytyką a  on sam był obrzucany niestosownymi 
epitetami. Ale czas, jak pisze J. Brodrick, uspokaja umysły i przyno‑
si wielkie przemiany. Na potwierdzenie tego J.  Brodrick przytacza 
bardzo pozytywną opinię nowoczesnego protestanckiego uczonego, 
dr. Paulusa Drewsa o dziele Kanizego: 

Katechizm Kanizego rozgłosił jego imię po całym świecie i po wszystkie wie‑
ki. Chyba nie było innej książki, która by się rozpowszechniła tak szeroko, 
ukazawszy się bez mała w 400 wydaniach w ciągu 130 lat od pierwszej pub‑
likacji. Plan i budowa książki są w najwyższym stopniu udane, wykład zaś 
jest wzorem przejrzystości i dokładnego for mułowania. Dzieło to jest nie‑
prześcignione przez inne katolickie prace owego okresu. Wszystkie nauki 
moralne i przykazania Kościoła średniowiecznego nabierają w nim nowe‑
go życia, mocne zaś ich podkreślanie dowodzi jasno, że rozpoczęła się era 
kontrreformacji  17.

 Katechizmy Piotra Kanizego zostały przetłumaczone na 15 języ‑
ków, między innymi na język angielski, szkocki, hinduski, japoński 
i osiągnęły liczbę przeszło 200 wydań  18. Wymowne jest także świa‑
dectwo – jak pisze L. Piechnik – samych jezuitów o wartościach Ka‑
techizmu Kanizego wyrażone w słowach: 

Wprawdzie jest wiele łatwo dostępnych książeczek o nauce religii (Doctri‑
na Christiana), ale to katechizm średni Kanizego należy polecać wszyst‑
kim szkołom Towarzystwa, ponieważ nie ma lepszego od niego, bardziej 

15  Por. J. Brodrick, Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezusowego, tom I. Początki Towa‑
rzystwa Jezusowego, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1969, s. 276 ‑278.

16  Por. L. Piechnik, O bibliotekach i najważniejszych podręcznikach u początków działal‑
ności Towarzystwa Jezusowego, dz. cyt., s. 110.

17  J. Brodrick, Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezusowego, dz. cyt., s. 278.
18  Tamże.
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jasnego i dokładnego, napisanego poprawną łaciną bardziej bezpiecznego 
i solidnego  19.

 Dla dostrzeżenia i  wyakcentowania wartości merytorycznej 
„Wielkiego Katechizmu” Piotra Kanizjusza powróćmy do niego po‑
nownie. Kanizjusz podzielił swój „Katechizm Wielki” (Catechismus 
maior. Summa doctrinae christianae) na dwie części. Pierwsza część De 
sapientia Christiana zawierała naukę o wierze i Składzie Apostolskim, 
o nadziei, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, o miłości, przykazaniach Bo‑
żych i kościelnych, a także o sakramentach. W części drugiej De iu‑
stitia Christiana Kanizy wyjaśnia, na czym polegają dobre i złe czyny, 
omawia cnoty, dary i owoce Ducha Świętego oraz rady ewangelicz‑
ne. Całość zamyka omówienie czterech rzeczy ostatecznych: śmierci, 
sądu, nieba i piekła.
 Na szczególną uwagę zasługuje włączenie przez Kanizego 
do „Wielkiego Katechizmu” bogatej dokumentacji biblistyczno‑
‑patrystycznej (ok. 2000 odniesień do Pisma Świętego i około 1200 
do nauczania ojców Kościoła), umieszczonej zwłaszcza na margine‑
sie „Wielkiego Katechizmu” w formie przypisów (sigla) do jego treści. 
W związku z tym powstał katechizm dla teologów: Authoritatum Sac‑
rae Scripturae et sanctorum Patrum, quae in Summa doctrinae christia‑
nae domini Petri Canisii, theologi Societatis Jesu citantur (1569). Był on 
znany z wydania pod skróconym tytułem Opus catechisticum  20.
 Powołując się na Johna W. O’Malleya SJ  21, trzeba jednak powie‑
dzieć, że nie ten „Wielki katechizm” czy jego późniejsze poprawione 
wydania cieszyły się największą popularnością. 

Nie był to nawet Catechismus minimus tegoż Kanizego (1556 ‑1557) adre‑
sowany do małych dzieci, ale „Katechizm Mały” Catechismus parvus lub mi‑
nor – tekst pośredni, wydany w 1558 r., który był wielokrotnie wznawiany 
i tłumaczony. Ten „Mały Katechizm” ostatecznie wyparł z rynku większość 
katolickich wersji konkurencyjnych mimo, że został opublikowany dopie‑
ro blisko trzydzieści lat po pierwszym wydaniu Kleiner Katechismus (Małe‑
go Katechizmu) Lutra, stał się nań najwybitniejszą katolicką odpowiedzią  22.

 Katechizmy Kanizego, zwłaszcza ten co dopiero wspomniany, nie 
służyły bezpośrednio przygotowaniu się do spowiedzi, choć mocno 

19  Tamże, s. 279.
20  Por. M. Rusiecki, Katechizm, dz. cyt., kol. 1041.
21  J.M. O`Malley SJ, Pierwsi Jezuici, Wyd. WAM, Kraków 1999, s. 191 ‑193.
22  Tamże, s. 191. 
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podkreślały sprawy moralności. Przede wszystkim zawierały ele‑
menty tradycyjne, rozmieszczone w ramach dwóch cnót: mądrości 
i  sprawiedliwości czy prawości (iustitia, Gerechtigkeit), co zdaje się 
być przynajmniej nieświadomą, a  może świadomą próbą zerwania 
ze zbyt przesadnym skupianiem się na grzechu w niektórych wcześ‑
niejszych katechizmach. W ramach mądrości Kanizy rozważał wiarę 
(Skład Apostolski), nadzieję (Ojcze nasz), miłość (Dekalog) oraz sie‑
dem sakramentów, co stanowiło pewną nowość, zważywszy że sa‑
kramenty na ogół nie były rozważane osobno w późnośredniowiecz‑
nych katechizmach. Kanizy zastosował i  zdecydowanie przerobił 
schemat wiara ‑nadzieja ‑miłość z  Enchiridionu  23 Augustyna. Spra‑
wiedliwość podzielił na dwie części: „unikanie zła” (siedem grzechów 
głównych, grzechy przeciwko Duchowi Świętemu itd.) oraz „czynie‑
nie dobra” (uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała, cnoty kar‑
dynalne, błogosławieństwa i tym podobne rzeczy)  24.
 Trzeba na tym miejscu jeszcze powiedzieć, że 

Katechizmy Kanizego nie były jawnie polemiczne i  w  odrębnym kontek‑
ście mogłyby być uważane za nie związane ze sporami epoki. Pozostawa‑
ły więc w  zgodzie z  ciągle przypominaną radą Ignacego, by przedstawiać 
nauczanie katolickie w sposób pozytywny oraz unikać konfrontacji, kiedy 
tylko jest to możliwe. Jednak definicja i sposób pisania o wierze, a zwłasz‑
cza o sprawiedliwości, były oczywiście odpowiedzią na twierdzenia Lutra 
w  tym zakresie. Ponadto katechizmy Kanizego w  opisie Kościoła bezpo‑
średnio wspominały o papiestwie, co było znaczącym odejściem od więk‑
szości wcześniejszych wersji. Innymi słowy, choć katechizmy Kanizego 
koncentrowały się na praktyce gorliwego życia chrześcijańskiego, to zawie‑
rały także twierdzenia związane ze stanowiskiem wyznaniowym  25.

 Wszystkie wskazane czynniki wystarczająco tłumaczą długotrwa‑
ły sukces katechizmów Kanizego nie tylko wśród katolików niemie‑
ckich, ale także w innych krajach. Na przykład w Polsce Katechizm 
Kanizjusza w  wieku od XVI do XVIII osiągnął 50 wydań oddziel‑
nych i 42 w połączeniu z innymi drukami  26. Jego „Mały Katechizm” 
Parvus catechismus catholicorum po raz pierwszy był drukowany już 
w roku 1560, potem ponownie w 1565 r.  27. 

23  Enchiridion dla Laurencjusza o wierze, nadziei i miłości (Enchiridion ad Lauren‑
tium de fide et spe et caritate; wyd. E. Evans, 1969.

24  Por. J.M. O’Maley SJ, Pierwsi Jezuici, dz. cyt., s. 191.
25  Tamże, s. 192.
26  W. Pawlik, Katechizmy w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku, dz. cyt., s. 42.
27  Tamże, s. 94.



Władysław Kubik SJ348

Na uwagę zasługuje fakt, że pierwsze wydanie Parvus Catechismus („Małe‑
go Katechizmu”) po łacinie ukazało się w Kolonii w roku 1559. Polskie wy‑
danie tego katechizmu od oryginału dzielił krótki okres, bo zaledwie rok. 
 Z katechizm Kanizjusza korzystano na obszarze Polski jeszcze przed ro‑
kiem 1560. Dowiadujemy się o tym z listu do Rzymu pisanego przez o. Do‑
minika Mengino z podróży po Polsce. Autor listu w tej podróży towarzyszył 
Kanizjuszowi, którego zapewniano o podjęciu starań w celu szybkiego wy‑
drukowania katechizmu. 
 Na wydanie Parvus catechismus („Małego Katechizmu”) w  roku 1560 
w drukarni A. Łazarza niewątpliwy wpływ wywarł sam autor katechizmu, 
a w szczególności osoby związane ze środowiskiem akademickim Krakowa, 
działające na rzecz odnowy Kościoła. Dostrzegały one konieczność ożywie‑
nia edukacji katechetycznej w polskim społeczeństwie, pozostającym pod 
wpływem nauk różnych wyznań reformacyjnych. Stanowisku takiemu dal 
wyraz Mikołaj z Szadka, profesor Akademii Krakowskiej, w przedmowie za‑
mieszczonej w „Małym Katechizmie” – Parvus catechismus catholicorum  28.

 Wielokrotnie Katechizmy Kanizjusza były drukowane w  XVIII 
wieku w Drukarni Akademickiej w Krakowie. W Inwentarzu Drukarni 
Akademickiej sporządzonym w roku 1745 zamieszczono wiele infor‑
macji o tłoczeniu Alvara  29 wraz z kate chizmem, np. w latach 1702‑
‑1704 w  nakładzie 3000 egzemplarzy, w  latach 1708 ‑1716 nakład 
wyniósł 2000 egzemplarzy, natomiast w  sierpniu 1728 roku roz‑
poczęto druk w nakładzie 3000 egzemplarzy. Powyższe informacje 
upoważniają do sądzenia, że Drukarnia Akademicka w Krakowie wy‑
drukowała pokaźną liczbę tych podręczników  30. Podobnie zresztą 
bardzo często katechizmy Kanizjusza były drukowane w  Drukarni 
Akademii Wileńskiej w Wilnie. 
 „Mały Katechizm” Parvus catechismus P. Kanizjusza był pierwszym 
katolickim katechizmem tłumaczonym na język łotewski (przez ka‑
nonika warmińskiego Erdmanna Tolgsdorfa), litewski, estoński 
i białoruski (przez Wasyla Zamaskiego)  31.

Pojawienie się katechizmu Kanizjusza ‑Tolgsdorfa i  innych katechizmów 
w  językach narodowych  – jak podaje W.  Pawlik  – pozostawało w  ścisłym 
związku z  akcją misyjną je zuitów w  Inflantach. Władze zakonne i  człon‑
kowie zakonu jezuitów dosko nale zdawali sobie sprawę, że bez znajomo‑
ści języków miejscowej ludności akcja rekatolicyzacji zostanie skazana na 
niepowodzenie. W  1584 roku ks. Piotr Skarga pisał w  liście do generała 

28  Tamże, s. 95.
29  Chodzi tu podręcznik gramatyki Emanuela Alvara, jezuity.
30  W. Pawlik, Katechizmy w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku, dz. cyt., s. 123.
31  Tamże, s. 140.
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zakonu Klaudiusza Akwawiwy, że można by szybko wprowadzić w Inflan‑
tach katolicyzm, gdyby nauczyć się miejscowego języka i ukrócić swobody 
wyznaniowe. Proces rekatolicyza cji w Inflantach zaczął się rozwijać z chwi‑
lą, kiedy król polski Stefan Batory założył pla cówki jezuickie w Rydze i Dor‑
pacie, a następnie w Wenden i Dyneburgu. W Dorpacie w kwietniu 1583 
roku otwarto Seminarium Tłumaczy (Semina rium interpretum). Przygo‑
towywało ono tłumaczy dla misjonarzy jezuickich pracujących w Estonii, 
Moskwie, Rusi, Łotwie, Szwecji i  Finlandii. Ucznio wie, studiujący języki, 
dokonywali tłumaczeń książek katolickich na znane sobie języki. Semi‑
narium to powstało z polecenia A. Possevina – jezuity, który po przepro‑
wadzeniu tzw. Misji szwedzkiej w Sztokholmie (1577 ‑1578 i 1579 ‑1580) 
przebywał na obszarze państwa polsko ‑litewskiego, m.in. pośrednicząc 15 
I 1582 roku w zawarciu rozejmu w Jamnie Zapolskim pomiędzy Stefanem 
Batorym a Iwanem Groźnym. Od 1582 roku organizował Seminarium pa‑
pieskie w Braniewie, Wilnie, Rydze, Dorpacie i Kolozsvarze. A. Possevino 
włożył wiele wysiłku w uskutecznienie misji rekatolicyzacyjnych na obsza‑
rze Litwy i Inflant  32.

Wielką rolę w całym tym procesie odegrały katechizmy P. Kanizego 
i R. Bellarmina.
 Obok katechizmów Kanizego w wieku XVII i XVIII niemniej po‑
pularne były w  omawianym okresie katechizmy Roberta Bellarmi‑
na  33. „Katechizm Mały” czy zwany także mniejszym Dottrina cristia‑
na breve perche si possa imparare a mente (1597) tłumaczył na język 
łaciński. M. Szyszkowski (Compendium doctrinae christianae), na ję‑
zyk polski ks. Aleksander Jełowiecki (Summariusz nauki chrześcijań‑
skiej (1608).
 Katechizm ten, przeznaczony dla dzieci i prostego ludu, ujmował 
treść religijną w formę pytań i odpowiedzi (ok. 100). Był podzielony 
na cztery części: Credo, modlitwy, przykazania, sakramen ty. Na po‑
czątku jeszcze przed zasadniczą treścią katechizmu autor umieścił 
kilka pytań dotyczących przeznaczenia człowieka, znaku krzyża. Na‑
tomiast na końcu R. Bellarmin dołączył pytania i odpowiedzi zwią‑
zane z cnotami, darami, dziełami miłosierdzia, grzechami, tajemni‑
cami różańca  34.

32  Tamże, s. 142.
33  Św. Robert Bellarmin (Robertus), Biskup, Wyznawca, Doktor Kościoła  – święto 

13 maja. Syn Wincentego Bellarmino i Cyntii z Cervinich, siostry papieża Marcele‑
go II (9.04.‑1.05.1555), przyszedł na świat w roku 1542 w Montepulciano (Toska‑
nia). Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w roku 1560.

34  A. Hajduk, Rola liturgii w katechezie według dokumentu Il rinnovamento della cateche‑
si, dz. cyt., s. 28 ‑29.
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 We wprowadzeniu do katechizmu Dottrina breve (czyli do „Małe‑
go Katechizmu”) R. Bellarmin zwraca uwagę, że w nauczaniu doktry‑
ny chrześcijańskiej osób prostych trzeba się liczyć w przekazywaniu 
treści z ich zdolnością pojmowania. W związku z tym 

za konieczny uznaje przekaz czterech spraw: Symbolu wiary (aby znali to, 
w co trzeba wierzyć); Modlitwy Pańskiej z Pozdrowieniem Anielskim (aby 
wiedzieli w  czym należy pokładać nadzieję i  do kogo należy się udawać, 
aby otrzymać to, o co się prosi); Dziesięciu Przykazań Boskich i przykazań 
kościelnych, (aby orientowali się, co należy czynić zgodnie z miłością Boga 
i bliźniego); w końcu sakramentów, które są narzędziami ustanowionymi 
przez Boga dla zdobycia, zachowania i wzrostu łaski  35.

 „Katechizm Większy” nosił tytuł Dichiaratione più copiosa della do‑
ttrina cristiana (Rzym 1598). Wersja łacińska: Catechismus, seu: Expli‑
catio doctrinae christianae. „Katechizm Większy” obejmował wykład 
całości nauki Kościoła w następującej kolejności: Skład Apostolski, 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Dekalog, przykazania kościelne, rady 
ewangeliczne, sakramenty, cnoty teologalne, kardynalne, dary Du‑
cha Świętego, błogosławieństwa, uczynki miłosierdzia, grzechy oraz 
rzeczy ostateczne  36.
 Ten właśnie „Katechizm Większy” 

przeznaczony był dla katechetów. Zawarty w  nim materiał był ułożony 
zgodnie z  porządkiem zastosowanym w  katechizmie Dottrina breve, czyli 
w  „Małym Katechizmie”. Pytania zawarte w  tym katechizmie były jakby 
pytaniami stawianymi przez ucznia, na które odpowiedzi miał udzielać na‑
uczyciel, dołączając różne wyjaśnienia i przykłady. Katechizm miał charak‑
ter polemiczny  37.

 Oba katechizmy Robert Bellarmin opracował na polecenie papie‑
ża Klemensa VIII (30.01.1592 – 5.03.1605) w roku 1597 i 1598. Oba 
te katechizmy zostały zaaprobowane i zalecone w 1633 r. także przez 
papieża Urbana VIII (6.08.1623 – 29.07.1644) dla misji wschodniej. 
Polskie wydania tych katechizmów służyły katechetom aż do końca 
XIX wieku, osiągając ponad 25 wzno wień  38.

35  Tamże, s. 29.
36  M. Rusiecki, Katechizm, dz. cyt., kol. 1042.
37  A Hajduk, Rola liturgii w katechezie według dokumentu Il rinnovamento della cateche‑

si, dz. cyt., s. 30.
38  Tamże, s. 30.
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 W państwie polsko ‑litewskim katechizm Bellarmina osiągnął 38 
wydań oddzielnych i 25 w połączeniu z innymi drukami  39. „Katechi‑
zmy R. Bellarmina i P. Kanizjusza należały do najczęściej wznawia‑
nych przez Drukarnię Akademicką w Wilnie w drugiej połowie XVIII 
wieku. Należy jednak zauważyć, że w pierwszej połowie XVIII stu‑
lecia nie odnoto wano wydań katechizmu Bellarmina w tej najwięk‑
szej wileńskiej drukarni. Jego wznowienia przypadły na lata 50., 60. 
oraz 90. XVIII stulecia. Katechizm ten pozostał dłużej w asortymen‑
cie wydawniczym Drukarni Aka demickiej niż katechizm Kanizjusza, 
bo aż do roku 1799. 
 O niezwykłej popularności Katechizmu R.  Bellarmina świadczy 
także fakt, że ciesząca się wielkim uznaniem gramatyka ks. Stanisła‑
wa Konarskiego w wersji łacińskiej 

zawierała zazwyczaj dołączony Katechizm Rzymski, natomiast w  polsko‑
języcznej katechizm Roberta Bellarmina. Łączenie katechizmu Rober‑
ta Bellarmina z gramatyką, wydawaną od lat pięćdziesiątych XVIII wieku 
w  ję zyku polskim, wynikało ze wzrostu popularności tego ostatniego ka‑
techizmu w  drugiej połowie wymienionego stulecia. Niewątpliwy wpływ 
na przyto czone rozwiązanie miały podejmowane inicjatywy wydawnicze 
Katechizmu R. Bellarmina przez drukarnie Krakowa, Wilna i  inne ośrod‑
ki drukarskie  40.

 Z przytoczonych danych można wnioskować, jak wielkie zna‑
czenie ewangelizacyjne miały oba jezuickie katechizmy. Nie były 
to oczywiście jedyne opracowania służące nauczaniu religii i umac‑
nianiu wiary katolickiej, ale na pewno należały do najważniejszych. 
Trzeba jednak zauważyć, że od początku istnienia zakonu Towarzy‑
stwa Jezusowego szerzenie nauki chrześcijańskiej było dla jezuitów 
w teorii i praktyce działalnością najwyższej wagi i zawsze stanowi‑
ło jej fundamentalny cel i kierunek  41. Ich tradycję przejęli w następ‑
nych wiekach kolejni jezuici, że wspomnę, szeroko rozpowszech‑
niony w  Polsce w  połowie XIX wieku Katechizm rzymskokatolicki 
J. Deharbe’a SJ  42, przepracowany na przełomie XIX i XX wieku przez 
Jakuba Lindena SJ, a potem przez Teodora Mönnichsa SJ.

39  W. Pawlik, Katechizmy w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku, dz. cyt., s. 42.
40  Tamże, s. 193.
41  John W. O`Malley, Pierwsi Jezuici, dz. cyt., s. 194.
42  Por. R.  Murawski, Etapy rozwoju katechezy, „Ateneum Kapłańskie” 1978, t.  91, 

s. 51.





Stanisław Cieślak SJ

Jezuicki Ośrodek Tajnego Nauczania w Starej 
Wsi k. Brzozowa

W Towarzystwie Jezusowym szkolnictwo uważano za ważny środek 
pracy apostolskiej. Jezuici przybyli do Polski 1 listopada 1564 roku, 
a już 8 stycznia następnego roku otworzyli w Braniewie na Warmii 
pierwszą szkołę średnią. Była to dla Polski wzorcowa szkoła humani‑
styczna oparta na modelu szkół Braci Wspólnego Życia, w której do 
„uczonej i wymownej pobożności” (docta pietas) (zdobycia wytwor‑
nego stylu w mowie i piśmie) dążono poprzez poznanie zasad gra‑
matyki łacińskiej i greckiej oraz teorii poezji i wymowy. Bardzo szyb‑
ko przy gimnazjum braniewskim powstały teatr szkolny, Sodalicje 
Mariańskie, bursy i seminaria. Już w 1594 roku ks. Marcin Łaszcz 
SJ zauważył, że łatwo w sejmie rozpoznać tych, „którzy się u jezui‑
tów uczyli”  1.
 W 1773 roku papież Klemens XIV dokonał kasaty Towarzystwa 
Jezusowego. W chwili kasaty w czterech prowincjach asystencji pol‑
skiej było łącznie 56 kolegiów. Po kasacie zakonu, w listopadzie 1773 
roku, powstała Komisja Edukacji Narodowej, która przejęła szkoły 
jezuickie. Jezuici włączyli się w prace Komisji Edukacji Narodowej. 
Wybitny historyk Jan Poplatek SJ obliczył, że było w  niej 445 je‑
zuitów nauczycieli, wizytatorów i kaznodziejów szkolnych  2. Jezuici 
odgrywali decydującą rolę w Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych, 
które stworzono dla przygotowania podręczników szkolnych.
 Jezuici kontynuowali działalność edukacyjną na Białorusi w ce‑
sarstwie rosyjskim (1773 ‑1820) oraz po przybyciu w 1820 roku do 
Galicji (zabór austriacki). W Galicji prowadzili konwikt i gimnazjum 
w Tarnopolu (1821 ‑1848), gimnazjum w Nowym Sączu (1838 ‑1848) 
i  konwikt szlachecki we Lwowie (1841 ‑1848). Po przerwie spowo‑
dowanej rozproszeniem jezuitów w monarchii austriackiej wznowili 
w 1856 roku tylko działalność konwiktu w Tarnopolu. W 1886 roku 
przeniesiono go z Tarnopola do Chyrowa. Chyrów był wiodącą pla‑
cówką naukowo ‑wychowawczą jezuitów polskich do 1939 roku.

1  J. Tazbir, Reformacja – kontrreformacja – tolerancja, Wrocław 1996, s. 137 ‑138.
2  J.  Poplatek, Komisja Edukacji Narodowej. Udział byłych jezuitów w  pracach Komisji 

Edukacji Narodowej, uzupełnił L. Grzebień, Kraków 1973, s. 421 ‑443.
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 Odzyskanie przez Polskę niepodległości w  1918 roku dało je‑
zuitom nowe możliwości działalności, także na polu szkolnictwa. 
W  1921 roku jezuici powołali do istnienia w  Wilnie Wyższą Szko‑
łę Powszechną, w której m.in. założono orkiestrę i urządzono teatr 
szkolny. Jezuici uruchomili też bursę przeznaczoną dla chłopców. 
W 1922 roku jezuici zainaugurowali działalność Gimnazjum św. Ka‑
zimierza w Wilnie, które funkcjonowało do 1941 roku, czyli do mo‑
mentu ukonstytuowania się rządów komunistycznych na Litwie.
 W 1937 roku jezuici otworzyli gimnazjum w Gdyni ‑Orłowie. Mia‑
ło ono profil humanistyczno ‑przyrodniczy.  24 października 1939 
roku hitlerowcy aresztowali rektora i dyrektora gimnazjum ks. Józe‑
fa Koneweckiego oraz 5 księży, 3 braci i jednego kleryka. Zostali oni 
wywiezieni do Stutthofu (Sztutowo) i następnie rozstrzelani w Piaś‑
nicy Wielkiej k. Wejherowa. Placówka przestała istnieć. W domu je‑
zuickim umieszczono niemiecką szkołę policyjną  3.
 Po wybuchu II wojny światowej, jesienią 1939 roku, jezuici‑
‑profesorowie Gimnazjum z  Chyrowa rozpoczęli tajne nauczanie 
w zakresie szkoły średniej w Starej Wsi pod Brzozowem. Tajne gim‑
nazjum i liceum, które działało w latach okupacji hitlerowskiej (1939‑
‑1944) w  murach starowiejskiego kolegium księży jezuitów miało 
kryptonim „Stara Wieś pod Brzozowem”. Placówka zapisała chlubną 
kartę w historii diecezji przemyskiej i powiatu brzozowskiego.
 Związki jezuitów ze Starą Wsią k.  Brzozowa liczą prawie 200 
lat. W  1820 roku jezuici zostali wypędzeni z  Cesarstwa Rosyjskie‑
go. Przybyli do Galicji (zabór austriacki), gdzie w 1821 roku otrzy‑
mali popauliński piętrowy klasztor w Starej Wsi (zbudowany w  la‑
tach 1730 ‑1760) oraz przylegający do niego kościół pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze słynącym łaskami obra‑
zem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W 1822 roku jezuici 
otworzyli w klasztorze nowicjat zakonny, a następnie również studia 
gimnazjalne dla kleryków jezuickich, trzecią probację, w 1823 studia 
teologiczne, a w 1829 studia filozoficzne  4. Jednocześnie prowadzili 
parafię. Podczas II wojny część kolegium starowiejskiego została 

3  L. Grzebień, Szkoły jezuickie w XX wieku, w: Jezuici a kultura polska, pod red. L. Grze‑
bienia i S. Obirka, Kraków 1993, s. 88 ‑89.

4  L. Grzebień, Jezuici w Starej Wsi 1821 ‑1984, w: Chwalcie z nami Panią Świata. Z dzie‑
jów Kościoła na ziemi brzozowskiej, red. L. Grzebień SJ, Kraków 1986, s. 102 ‑104; 
A. Fridrich, Historye cudownych obrazów w Polsce, t. 2, Kraków 1904, s. 430 ‑436 (re‑
print z 2008 roku); S. Kozak, Stara Wieś, w: Encyklopedia katolicka KUL 18 (2013), 
kol. 841 ‑842. Zob. bibliografię do Starej Wsi. Podstawowa bibliografia do dziejów To‑
warzystwa Jezusowego w Polsce, t. 1, opr. L Grzebień, Kraków 2009, s. 347 ‑351.
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zajęta przez wojska niemieckie. W tym czasie niektórzy klerycy je‑
zuiccy odbywali studia teologiczne w położonej niedaleko Starej Wsi 
willi k. Orzechówki  5.

Początki konspiracji oświatowej w Starej Wsi 
k. Brzozowa

Tajne gimnazjum i  liceum w  Starej Wsi było w  czasie okupa‑
cji hitlerowskiej przedłużeniem działalności Zakładu Naukowo‑
‑Wychowawczego w Bąkowicach pod Chyrowem, przez który w  la‑
tach 1886 ‑1939 przeszło ok. 6170 uczniów. Były to trzy pokolenia 
polskiej inteligencji i ziemiaństwa. Ok. 1260 uczniów zdało maturę 
w Chyrowie. Wśród nich był m.in. wicepremier RP Eugeniusz Kwiat‑
kowski (1888 ‑1974), twórca portu i miasta Gdyni  6.
 Z powodu wybuchu wojny 1 września 1939 roku nie rozpoczęto 
nowego roku szkolnego w Chyrowie. 9 września spadły na Chyrów 
pierwsze bomby. 11 września weszli do Chyrowa Niemcy, a 27 wrześ‑
nia zajęły go wojska rosyjskie  7. W  październiku tegoż roku jezuici 
zostali usunięci z Zakładu Naukowo ‑Wychowawczego w Chyrowie, 
a cały ich majątek został zajęty  8.
 Grupa jezuitów, dyplomowanych nauczycieli gimnazjalnych wy‑
dalona przez Rosjan z Zakładu Naukowo ‑Wychowawczego w Chyro‑
wie, przybyła do Starej Wsi k. Brzozowa i  już pod koniec listopada 
1939 roku podjęła tajne nauczanie  9. Był to pierwszy ośrodek  tajnego 

5  List B. Waczyńskiego SJ do o. prowincjała W. Lohna SJ, Stara Wieś, 12 IV 1944, 
w: Korespondencja prowincjalska za rok 1944, Archiwum Prowincji Polski Południo‑
wej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, rkp. 1438, s. 341v (dalej cytuję jako: 
ATJKr.); J. Bremer, Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Tomasz Ślipko SJ, w: Żyć etycznie – żyć 
etyką. Prace dedykowane Ks. Prof. Tadeuszowi Ślipce SJ z okazji 90‑lecia urodzin, red. 
R. Janusz, Kraków 2009, s. 10 ‑11.

6  Chyrowiacy. Słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo ‑Wychowawczego 
OO. Jezuitów w Chyrowie, 1886 ‑1939, opr. L. Grzebień, J. Kochanowicz, J, Niemiec, 
Kraków 2000, s. 5, 293.

7  A. Kozłowiecki, Ucisk i strapienie, Kraków 2008, s. 31 ‑41.
8  Zob. krótki opis wojennych losów Zakładu Chyrowskiego. K. Lewicki, Chyrowskie 

popioły, Wrocław 1989, s. 76 ‑79.
9  L. Weidel, Tajne nauczanie w klasztorze, w: Stara Wieś. Tajne Nauczanie podczas oku‑

pacji w klasztorze OO. Jezuitów w Starej Wsi (fotokopia), ATJKr., rkp. 3240‑I, s. 2; 
Tenże, Relacja o tajnym nauczaniu w Starej Wsi, w: Stara Wieś. Tajne Nauczanie pod‑
czas okupacji w klasztorze OO. Jezuitów w Starej Wsi (fotokopia), ATJKr., rkp. 3240‑
I, s. 34.
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nauczania w powiecie brzozowskim. W ten sposób, w nowych wa‑
runkach, kontynuowali działalność placówki chyrowskiej. Do tego 
czasu nie istniała w Starej Wsi szkoła średnia  10.
 Tajne gimnazjum i liceum w Starej Wsi powstało samoistnie, jako 
oddolna inicjatywa jezuitów i nie podlegało początkowo żadnej kon‑
spiracyjnej władzy szkolnej. Działało przede wszystkim dzięki ofiar‑
nej i  bezinteresownej postawie księży ‑jezuitów, nauczycieli o  bo‑
gatym stażu pedagogicznym. Byli oni absolwentami Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i  Uniwersytetu Wi‑
leńskiego. Zależało im na ratowaniu młodzieży polskiej przed oku‑
pantem hitlerowskim, który w bezwzględny sposób rozpoczął dzieło 
fizycznego unicestwienia inteligencji i niedopuszczenia do powsta‑
nia nowej.
 Okupant hitlerowski niszczył kulturę narodową w  sposób sy‑
stematyczny. Traktował polskich nauczyciel i  uczniów jako śmier‑
telnych wrogów. Zlikwidował szkolnictwo wyższe i  średnie. W  po‑
wiecie brzozowskim władze hitlerowskie wydały szereg zarządzeń 
godzących w podstawy oświaty i kultury narodowej, m.in. nakaza‑
ły odwiezienie do Sanoka celem zniszczenia podręczników, bibliotek 
szkolnych i  nauczycielskich, obrazów historycznych, obrazów geo‑
graficznych, portretów sławnych mężów, map i pieczęci szkolnych  11. 
Władze hitlerowskie zezwoliły na istnienie polskiego szkolnictwa 
w szczątkowej postaci, mając na celu – jak czytamy w raporcie radcy 
Paxa – 

odsunięcie polskiej młodzieży od wpływów ulicy i uchronienie jej przed cał‑
kowitym zdziczeniem, oraz zatrudnienie polskich nauczycieli w  szkołach 
celem ograniczenia ich udziału w ruchu oporu i w handlu pokątnym  12.

Przepisy władz niemieckich zezwalały jedynie na uszczuploną do mi‑
nimum naukę w szkołach podstawowych i zawodowych. Zabraniały 
nauczania historii, literatury polskiej, geografii. Ograniczały śpiew 
i  zajęcia z wychowania fizycznego, nauczanie przyrody i okresowo 

10  J. Draus, Działalność Tajnego Gimnazjum i Liceum w klasztorze OO. Jezuitów w Sta‑
rej Wsi pod Brzozowem, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. XXXI, Wrocław 
1983, s. 85 ‑86.

11  Zob. H. Kraus, Ze wspomnień okupacyjnych nauczyciela brzozowskiego, w: Stara Wieś: 
historia Kolegium, Bazyliki i Parafii z lat 1961 ‑1973, ATJKr., rkp. 4492, s. 186.

12  Uwagi o szkolnictwie i nauczaniu w Generalnej Guberni, „Rocznik Komisji Nauk Peda‑
gogicznych”, t. XXV, Wrocław 1979, s. 7.
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religii. Jednocześnie, ze względu na „gospodarczą konieczność”, po‑
pierały naukę języka niemieckiego  13.
 Nastawienie okupanta niemieckiego do inteligencji polskiej, 
szkolnictwa i  zakonu jezuitów ilustrują dwa wydarzenia, które są 
wymownym dowodem, że władze hitlerowskie precyzyjnie realizo‑
wały wcześniej opracowany plan eksterminacji inteligencji i ducho‑
wieństwa polskiego.
 6 listopada 1939 roku hitlerowcy przeprowadzili w Krakowie ak‑
cję skierowaną przeciwko środowisku polskich uczonych (Sonderak‑
tion Krakau). W ramach akcji aresztowali 183 profesorów, docentów, 
asystentów i  lektorów krakowskich wyższych uczelni, podstępnie 
zgromadzonych w  gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego  14. Wśród 
aresztowanych pracowników nauki był Ignacy Chrzanowski (1866‑
‑1940), historyk literatury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
który zmarł w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen (obecnie 
dzielnica Oranienburga), ok. 30 km na północ od Berlina.
 Kilka dni później, 10 listopada 1939 roku, Gestapo aresztowało 
w kolegium przy ul. Kopernika 26 w Krakowie 25 jezuitów (księży, 
kleryków, braci zakonnych), którzy zostali przewiezieni do więzie‑
nia przy ul. Montelupich w Krakowie, a 3 lutego 1940 roku do obozu 
pracy w Wiśniczu. 20 czerwca 1940 trafili do obozu koncentracyjne‑
go w Auschwitz, a 12 grudnia tegoż roku do obozu koncentracyjnego 
w Dachau k. Monachium  15. W gronie jezuitów, którzy przeszli przez 
niemieckie więzienia i obozy koncentracyjne był przyszły misjonarz 
w Zambii, ks. kard. Adam Kozłowiecki SJ (1911 ‑2007).
 Głównym inicjatorem uruchomienia tajnego gimnazjum i  lice‑
um w kolegium starowiejskim oraz jego organizatorem i dyrektorem 
był wybitny nauczyciel i pedagog, ks. Stefan Leon Weidel SJ (1905‑
‑1970). Na świat przyszedł 10 lutego 1905 roku w Starym Sambo‑
rze k. Przemyśla w rodzinie Leopolda i Katarzyny z d. Windisch  16. 

13  Uwagi o szkolnictwie i nauczaniu w Generalnej Guberni, „Rocznik Komisji Nauk Pe‑
dagogicznych”, t. XXV, Wrocław 1979, s. 8  ‑41. Zob. Dokumenty z lat 1940 ‑1944 
dotyczące systemu oświaty okupacyjnej. Tamże, s.  73 ‑201; J.  Draus, Brzozowski 
Kościół katolicki w tajnym nauczaniu 1939 ‑1944, w: Chwalcie z nami Panią Świata. 
Z dziejów Kościoła na ziemi brzozowskiej, s. 224.

14  F. Bielak, Akcja z dnia 6 listopada 1939, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, 
t. VIII, Wrocław 1968, s. 227 ‑231; A. Kozłowiecki, Ucisk i strapienie, s. 59.

15  A. Kozłowiecki, Ucisk i strapienie, s. 61 ‑218.
16  Testimonium ortus et baptismi, w: Dokumenty osobiste członków Towarzystwa Jezu‑

sowego, ATJKr., rkp. 2838, s. 65. Zob. Klepsydra Katharina Weidel, geb. Windisch, 
w: Dokumenty osobiste członków Towarzystwa Jezusowego, ATJKr., rkp. 2838, s. 99.
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 Rodzice pochodzili ze spolonizowanych niegdyś rodzin osadników 
austriackich i niemieckich. Ojciec Stefana – Leopold był austriackim 
urzędnikiem policyjnym. Z  powodu swojego zawodu zmieniał kil‑
kakrotnie miejsca pracy i  zamieszkania. Stefan został wychowany 
w domu rodzinnym na wzorach austriackich i polskich, ale dorastał 
niemal wyłącznie w polskim środowisku swoich rówieśników. Świa‑
domie wybrał Polskę na swoją jedyną Ojczyznę i pozostał jej wierny 
do końca.
 Przed wstąpieniem do zakonu Stefan Weidel pobierał nauki 
w I gimnazjum w Tarnowie (od 1915, klasa 1), w państwowym gim‑
nazjum w Gorlicach (1916 ‑1920, klasy 2 ‑5) oraz w słynnym prywat‑
nym Gimnazjum OO. Jezuitów w Chyrowie (1920 ‑1923, klasy 6 ‑8), 
które ukończył 29 maja 1923 roku na podstawie egzaminu dojrzało‑
ści „z postępem celującym”  17. Uczył się tam języka polskiego pod kie‑
runkiem ks. Romualda Koppensa SJ (1865 ‑1943), który wychował 
i  wykształcił wielu wybitnych literatów, publicystów i  historyków 
literatury  18. W Chyrowie Weidel należał do Koła Towarzystwa Pio‑
tra Skargi i Sodalicji Mariańskiej, które prowadził ks. Teofil Bzow‑
ski SJ  19. Czasami występował w teatrze szkolnym. Prócz tego grał 
na skrzypcach, z którymi nie rozstawał się do końca życia. Po matu‑
rze przez dwa lata studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim 
(1923 ‑1925).
 W 1925 roku Stefan Weidel wstąpił do Prowincji Polskiej Towa‑
rzystwa Jezusowego w Starej Wsi k. Brzozowa. W zakonie studiował 
filozofię w kolegium przy ul. Kopernika 26 w Krakowie (1927 ‑1929), 
a potem podjął studia z literatury polskiej i niemieckiej na Uniwer‑
sytecie Jagiellońskim (1929 ‑1933). Na tej najstarszej polskiej uczel‑
ni miał szczęście spotkać wybitnych profesorów, m.in. Kazimierza 
Nitscha, Ignacego Chrzanowskiego, Stanisława Windakiewicza, Sta‑
nisława Kota, Tadeusza Garbowskiego, Stanisława Pigonia. Stu‑
dia polonistyczne zakończył w  1933 roku  20. Jego praca magister‑

17  Świadectwo dojrzałości, w: Dokumenty osobiste członków Towarzystwa Jezusowego, 
ATJKr., rkp 2838, s. 66.

18  J. Łukaszewska ‑Haberkowa, Magister bonus Chyroviae. Romuald Koppens SJ (1865‑
‑1943), w: Społeczeństwo, kultura, wychowanie w poglądach polskich jezuitów w okresie 
II Rzeczypospolitej, red. S. Cieślak i B. Topij ‑Stempińska, Kraków 2012, s. 269 ‑287.

19  L. Grzebień, Teofil Bzowski SJ (1873 ‑1959), wychowawca i autor literatury młodzie‑
żowej, w: Społeczeństwo, kultura, wychowanie w poglądach polskich jezuitów w okresie 
II Rzeczypospolitej, s. 297 ‑299.

20  Świadectwa, w: Dokumenty osobiste członków Towarzystwa Jezusowego, ATJKr., 
rkp. 2838, s. 68 ‑71.
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ska pt.  „Rozmowy o  języku” oraz wydanie dzieł Jana Kochanowskiego 
uzyskała bardzo dobrą ocenę. Wybitny historyk literatury prof. 
I. Chrzanowski radził swemu studentowi doktoryzować się i pozo‑
stać na uczelni, robiąc nadzieję objęcia po nim katedry. Nie doszło do 
tego, ponieważ pomysłowi sprzeciwił się ówczesny prowincjał, który 
skierował młodego Stefana do Chyrowa  21.
 W latach 1933 ‑1935 Weidel był profesorem literatury polskiej 
w prywatnym Gimnazjum OO. Jezuitów w Chyrowie. Objawił swo‑
ją rozległą znajomość języka polskiego i wybitne zdolności pedago‑
giczne. Umiał uatrakcyjnić lekcje, obudzić zainteresowanie uczniów 
i zmusić ich do myślenia. Starannie dobierał tematy zadań szkolnych 
i domowych, a jednocześnie pozostawiał uczniom wiele pola dla sa‑
modzielnej pracy i  pomysłowości. Jednym z  jego uczniów był Ka‑
rol Lewicki (1921 ‑1993)  22, który wspominał, że Weidel uczył go za‑
ledwie dwa lata, „lecz okres ten wystarczył, by wzbudzić w sercach 
uczniów miłość do języka polskiego, wyrobić poczucie piękna i zro‑
zumienie dla poezji i prozy poetyckiej. Ten „cios jego dłuta”, jak po‑
wiedziałby Zygmunt Krasicki, był na tyle trwały, że nie potrafił go 
zniweczyć kolejny polonista, który przejął pałeczkę i prowadził nas 
do matury”  23.
 Następnie Weidel studiował teologię w  kolegium „Bobolanum” 
w Lublinie (1935 ‑1939), gdzie 24 czerwca 1938 roku otrzymał świę‑
cenia kapłańskie z  rąk ordynariusza diecezji lubelskiej ks. biskupa 
Mariana Fulmana  24. Uroczystą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 
1941 roku w Starej Wsi  25.
 Po II wojnie światowej ks. Weidel był w Starej Wsi profesorem li‑
teratury polskiej, prefektem studiów w szkole średniej (tzw. „huma‑
niora”), przeznaczonej dla kleryków zakonnych, którzy po nowicja‑
cie przygotowywali się do uzyskania matury. W  latach 1957 ‑1960 
pełnił obowiązki rektora w Starej Wsi. Pozostawił po sobie pamięć 
wybitnego znawcy literatury polskiej i  pedagoga. Całe swoje życie 
poświęcił intelektualnemu i  duchowemu kształtowaniu drugiego 
człowieka. Uczył piękna polskiej mowy, miłości do książek i sztuki 

21  J. Ożóg, Ksiądz Stefan Weidel SI, „Nasze Sprawy”. Pismo Prowincji Polski Południo‑
wej Towarzystwa Jezusowego, Kraków 3 (2001), s. 20.

22  Chyrowiacy. Słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo ‑Wychowawczego 
OO. Jezuitów w Chyrowie, 1886 ‑1939, s. 307.

23  K. Lewicki, Chyrowskie popioły, s. 24.
24  Dokumenty osobiste członków Towarzystwa Jezusowego, ATJKr., rkp. 2838, s.73 ‑74.
25  Diarium Collegii Staraviesiensis ab an. 1929/V‑1942/II, ATJKr., rkp. 2404, s. 571.
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samodzielnego myślenia. Zmarł 11 listopada 1970 roku w  Starej 
Wsi  26.
 W artykule wycofanym w 1959 roku z książki pamiątkowej Sześć 
wieków Brzozowa (nie ma w  niej ani jednego zdania o  jezuickim 
ośrodku nauczania w Starej Wsi)  27, ks. Stefan Weidel zaznaczył, że 
zadanie, którego podjęła się grupa jezuitów w kolegium w Starej Wsi, 
nie było łatwe, ponieważ „brak było przede wszystkim podręczników 
szkolnych. Większa część klasztoru w  ciągu okupacji bez przerwy 
prawie zajęta była przez stacjonujące jednostki Wermachtu, wypo‑
sażone w arcyspostrzegawcze czujki, bacznie śledzące każdy ruch na 
terenie klasztoru. Były trudności materialne, spowodowane wielką 
liczbą zgromadzonych w klasztorze księży i braci z różnych rozpro‑
szonych domów jezuickich. Uczyła się młodzież męska i żeńska”  28, 
która z zapałem i ofiarnością podjęła naukę w zakresie szkoły śred‑
niej z  myślą o  przyszłych studiach. Warunkiem dopuszczenia do 
udziału w tajnych kompletach gimnazjalno ‑licealnych była szczerość 
przekonań polskich oraz umiejętność zachowania zasad konspiracji. 
Ks. Weidel podkreślił w cytowanym artykule, że jezuici „od samego 
początku przyjęli zasadę bezpłatnego nauczania i egzaminowania”  29.
 Zespół tajnego nauczania tworzyli księżą jezuici:
 Władysław Błaszczyk  30 – nauczyciel języka łacińskiego, greckiego 
i polskiego;

26  L. Grzebień, Stefan Weidel SJ. Nauczyciel i wychowawca, Kraków 2004, passim; En‑
cyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564 ‑1996, oprac. L. Grze‑
bień przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996, s. 727; Chyrowiacy, pod red. 
L. Grzebienia SJ, Kraków 1990, s. 102; J. Niemiec, Zakład Naukowo ‑Wychowawczy 
Ojców Jezuitów w Chyrowie 1886 ‑1939, Rzeszów ‑Kraków 1998, s. 355; Chyrowiacy. 
Słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo ‑Wychowawczego OO. Jezuitów 
w Chyrowie, 1886 ‑1939, s. 594.

27  Artykuł ks. S.  Weidla wycofał z  druku I  sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR 
w Brzozowie Stanisław Pyrcak. Władze umieściły natomiast w publikacji artykuł 
Kazimierza Karola Holejki, który nie brał udziału w tajnym nauczaniu i podczas 
okupacji hitlerowskiej był dyrektorem aprobowanej przez okupanta szkoły podsta‑
wowej we wsi Przysietnica. Zob. L. Weidel, Relacja o tajnym nauczaniu w Starej Wsi, 
w: Stara Wieś. Tajne Nauczanie podczas okupacji w klasztorze OO. Jezuitów w Starej 
Wsi (fotokopia), ATJKr., rkp. 3240‑I, s. 7  ‑18. Jest tam odpowiedź ks. S. Weidla na 
elaborat K.K. Holejki, Źródła i przyczynki do dziejów szkolnictwa za czasów okupacji 
hitlerowskiej w powiecie brzozowskim, krośnieńskim i sanockim (za lata 1939 ‑1944) we 
fragmentach, Brzozów 1944.

28  L. Weidel, Tajne nauczanie w klasztorze, w: Stara Wieś. Tajne Nauczanie podczas oku‑
pacji w klasztorze OO. Jezuitów w Starej Wsi (fotokopia), ATJKr., rkp. 3240‑I, s. 2.

29  Tamże, s. 2.
30  K. Lewicki, Chyrowskie popioły, s. 54.
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 Władysław Danieluk – nauczyciel matematyki, fizyki i biologii;
 Włodzimierz Kamiński  – nauczyciel historii, geografii i  prope‑
deutyki filozofii;
 Stanisław Krzyżanowski  – nauczyciel matematyki, fizyki 
i biologii;
 Stanisław Kuźnar – nauczyciel historii i geografii;
 Henryk Poczobutt – nauczyciel matematyki i fizyki;
 Stanisław Pykosz – nauczyciel języka łacińskiego i greckiego;
 Józef Wrzeciono  31 – nauczyciel historii i geografii;
 Ignacy Turek – nauczyciel matematyki i fizyki;
 Stefan Weidel – nauczyciel języka polskiego i niemieckiego;
 Franciszek Sąsiadek – nauczyciel geografii i biologii oraz 
 kl. Tomasz Łącz  32 – nauczyciel języka greckiego i łacińskiego  33.
 Przez cały czas okupacji hitlerowskiej uczyli księża jezuici: Wła‑
dysław Błaszczyk, Ignacy Turek, Stefan Weidel oraz kl. Tomasz Łącz; 
pozostali z wyżej wymienionych przez krótszy lub dłuższy czas, za‑
leżnie od warunków. W nauczanie różnych przedmiotów zostali włą‑
czeni także klerycy jezuiccy: Józef Zając, Stanisław Szymański i Jó‑
zef Myszyniewski  34.
 Warto dodać, że klerycy jezuiccy Mieczysław Figarski i Józef Za‑
jąc współpracowali z AK. Wykradali broń i amunicję z magazynu nie‑
mieckiego w  kolegium w  Starej Wsi i  przekazywali ją żołnierzom 
z AK. Oprócz broni i amunicji kl. Zając z dwoma innymi klerykami 
jezuickimi wykradali Niemcom zboże z magazynów umieszczonych 
w latach 1942 ‑1943 na parterze kolegium starowiejskiego. Następnie 
przewozili zboże do młyna w Jasienicy, a z uzyskanej mąki brat za‑
konny Franciszek Mazur SJ piekł chleb, który wysyłano w paczkach 
do hitlerowskich obozów koncentracyjnych, gdzie przebywali ich 
współbracia zakonni, m.in. rodzony brat kl. Józefa Zająca – br. Jan 

31  Ks. Józef Wrzeciono opuścił zakon w 1948 roku.
32  Kl. Tomasz Łącz opuścił zakon w 1946 roku.
33  Spis osób zatrudnionych w  charakterze wykładowców i  egzaminatorów przy Ośrod‑

ku Tajnego Nauczania w klasztorze OO. Jezuitów w Starej Wsi pod Brzozowem w la‑
tach okupacji, w: Stara Wieś. Tajne Nauczanie podczas okupacji w klasztorze OO. Je‑
zuitów w  Starej Wsi (fotokopia), ATJKr., rkp.  3240‑I, s.  46; S.  Weidel, Życiorysy 
zmarłych profesorów zatrudnionych w  tajnym nauczaniu ośrodka „Stara Wieś 
pod Brzozowem” (lata okupacji), w:  Tajne nauczanie w  kolegium Księży Jezuitów 
w Starej Wsi oraz rekoronacja obrazu Matki Boskiej Starowiejskiej 1972 roku, ATJKr., 
rkp.  4379, s.  23 ‑26, 66 ‑69; S.  Dydek, Placówka polskości „Stara Wieś pod Brzozo‑
wem”, w: Jezuicki Ośrodek Tajnego Nauczania w Starej Wsi, s. 11.

34  S. Cieślak, Śp. O. Józef Myszyniewski SJ (1919 ‑2000), „Nasze Sprawy”. Pismo Pro‑
wincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, Kraków, 1 (2001), s. 26 ‑29.
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Zając  35. Za postawę wobec wroga w okresie konspiracji, zasługi or‑
ganizacyjne i męstwo w pełnieniu służby duszpasterskiej w warun‑
kach bojowych ks. Józef Zając otrzymał od Koła Byłych Żołnierzy 
Armii Krajowej w Londynie Srebrny Krzyż Zasługi z Dwoma Miecza‑
mi, Krzyż Walecznych i Krzyż Armii Krajowej  36.
 Z Ośrodkiem Tajnego Nauczania w Starej Wsi współpracowali na‑
uczyciele świeccy, głównie z  ośrodka brzozowskiego: Maria Kuzio‑
‑Filipowicz, jej siostra Joanna Kuzio, Stefania Szewczyk, Józef Antonów, 
Zofia Antonów, prof. Stanisław Bodniak, Józef Dydek, Józef Obłój, oraz 
Józef Wanic, nauczyciel matematyki z Krosna  37. Uczyli oni języka pol‑
skiego i łacińskiego, historii, matematyki, fizyki, chemii, biologii. 
 W gronie świeckich nauczycieli był lekarz, dr Jan Słowikowski 
(pseud. „Hadała” lub „Kozicki”) (1915 ‑2000), który w czerwcu 1940 
roku pomógł uciec ze szpitala w  Nowym Sączu kurierowi Polskiego 
Państwa Podziemnego Janowi Karskiemu (1914 ‑2000). Słowikowski 
trafił do więzienia w kwietniu 1941 roku, ale Niemcy nie zorientowali 
się w roli, jaką odegrał w ucieczce Karskiego i po kilku miesiącach wy‑
szedł na wolność. Przez pewien czas Słowikowski pracował w II Kli‑
nice Chirurgicznej w Krakowie, ale zagrożony aresztowaniem zmienił 
nazwisko i do końca okupacji pozostawał w formacjach partyzanckich 
ZWZ i AK, m.in. zajmując się tajnym nauczaniem młodzieży na terenie 
wsi Jasienica Rosielna. Młodzież ta zdawała egzaminy przed komisją 
Ośrodka Tajnego Nauczania w kolegium w Starej Wsi k. Brzozowa  38.

35  R. Terlecki, Udział duchowieństwa w ruchu oporu w regionie brzozowskim, w: Chwalcie 
z nami Panią Świata. Z dziejów Kościoła na ziemi brzozowskiej, s. 219; S. Cieślak, Obli‑
cza cierpienia i miłości. Słudzy Boży jezuici – męczennicy z II wojny światowej, Kraków 
2009, s. 172 ‑176.

36  S. Cieślak, Śp. O. Józef Świerczek SJ (1920 ‑1999), „Nasze Sprawy”. Pismo Prowin‑
cji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, Kraków, 11 ‑12 (1999), s. 24 ‑28; 
Tenże, Śp. O. Józef Zając SJ (1918 ‑2001), „Nasze Sprawy”. Pismo Prowincji Polski 
Południowej Towarzystwa Jezusowego, Kraków, 4 ‑5 (2001), s. 15; List ks. J. Zają‑
ca SJ do A. Piecucha, Kraków 22 XI 1991, w: Korespondencja z Kurii Generalnej z lat 
1981 ‑1983 i Ojców Prowincjałów z lat 1979 ‑1983, ATJKr., rkp. 4918, s. 113.

37  S.  Weidel, Relacja o  tajnym nauczaniu w  Starej Wsi, w: Stara Wieś. Tajne Naucza‑
nie podczas okupacji w  klasztorze OO.  Jezuitów w  Starej Wsi (fotokopia), ATJKr., 
rkp. 3240‑I; S. Dydek, W służbie Kościoła i nauki, w: Jezuicki Ośrodek Tajnego Na‑
uczania w Starej Wsi, s. 59 ‑82. Por. J. Draus, Działalność Tajnego Gimnazjum i Lice‑
um w klasztorze OO. Jezuitów w Starej Wsi pod Brzozowem, „Rocznik Komisji Nauk 
Pedagogicznych”, t. XXXI, Wrocław 1983, s. 86 ‑87; J. Draus, R. Terlecki, Oświata 
na Rzeszowszczyźnie w latach 1939 ‑1945, Wrocław 1984, s. 166.

38  S. Dydek, Stara Wieś. Z dziejów wsi i sanktuarium, Brzozów 1996, s. 228, 235; J. Leś‑
niak, A. Leśniak, Encyklopedia Sądecka, Nowy Sącz 2000, s. 147, 345; L. Grzebień, 
Stefan Weidel SJ. Nauczyciel i wychowawca, s. 20.
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 W gronie księży diecezjalnych Ośrodek starowiejski posiadał licz‑
nych i oddanych pośredników z okolicznych miejscowości, przeważ‑
nie księży proboszczów z Brzozowa, Humnisk, Jasienicy Rosielnej, 
Przysietnicy, Golcowej, Domaradza, Bliznego, Izdebek, Brzozowa‑
‑Zdro  39. Księża diecezjalni organizowali punkty konsultacyjne oraz 
udostępniali swoje plebanie.
 Integralną częścią jezuickiego Ośrodka był punkt tajnego naucza‑
nia w domu macierzystym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Naj‑
świętszej Maryi Panny w  Starej Wsi k.  Brzozowa. Siostry osiedliły 
się w  Starej Wsi w  1863 roku. Utrzymywały kontakty z  jezuitami 
i korzystały z ich posługi duchowej. Zgromadzenie rozwijało się dy‑
namicznie i  miało wiele placówek na terenie Polski. Każdego roku 
przełożona generalna kierowała pewną liczbę sióstr do szkół różne‑
go typu, aby je przygotować do przyszłej pracy apostolskiej. Punkt 
tajnego nauczania w domu Zgromadzenia w Starej Wsi został zorga‑
nizowany z inicjatywy ks. Weidla w grudniu 1940 roku i działał do 
lipca 1944 roku. Przygotowywał on z zakresu programu gimnazjal‑
nego zarówno młode siostry zakonne ze Zgromadzenia, jak i wycho‑
wanków przeniesionej tu w  1943 roku z  Krakowa „Rodziny Siero‑
cej”. Kompletami tajnego nauczania kierowała przełożona generalna 
Zgromadzenia s. Eleonora Jankiewicz (1873 ‑1953) oraz s. Agnieszka 
Kałuska. S. Eleonorę Jankiewicz łączyły z jezuitami szczególne wię‑
zy. Jej rodzonym bratem był Władysław Jankiewicz SJ (1883 ‑1930), 
który pełnił w zakonie ważne funkcje: wiceprowincjał Prowincji Pol‑
skiej (1925 ‑1926), prowincjał Prowincji Małopolskiej (1926 ‑1928) 
i Prowincji Wielkopolsko ‑Mazowieckiej (1928 ‑1929), pierwszy asy‑
stent asystencji słowiańskiej w Rzymie (1929 ‑1930)  40. Zajęcia w taj‑
nych kompletach prowadziły siostry:
 Eleonora Dulska, nauczycielka języka polskiego i łacińskiego oraz 
geografii i religii;
 Józefa Górska, nauczycielka języka polskiego i historii;
 Maria Górska, nauczycielka matematyki, fizyki i języka niemieckiego;
 Agnieszka Kałuska, nauczycielka matematyki, fizyki, języka ła‑
cińskiego i niemieckiego; 
 Wawrzyna Kulisz, nauczycielka historii, geografii, biologii, religii 
i języka polskiego;
 Teresa Majkut, nauczycielka języka łacińskiego i historii oraz

39  S. Dydek, Placówka polskości „Stara Wieś pod Brzozowem”, w: Jezuicki Ośrodek Tajne‑
go Nauczania w Starej Wsi, s. 13.

40  Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564 ‑1996, s. 238.
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 Teofila Mącior, nauczycielka języka polskiego.
 Egzaminy przeprowadzali na terenie klasztoru Sióstr tylko księża 
jezuici  41.
 Początkowo zajęcia prowadzone były wyłącznie na terenie kole‑
gium w  Starej Wsi, które w  części było zajęte przez żołnierzy Wer‑
machtu do końca okupacji. Później, w  miarę rozwoju działalności 
Ośrodka, tajne komplety organizowano na plebaniach okolicznych 
wsi i w mieszkaniach osób prywatnych, m.in. w Brzozowie u aptekarza 
Jana Zacharskiego. Przestrzegano zasad konspiracji. Komplety zbie‑
rały się w coraz to innych mieszkaniach. Często pozorowano naukę 
czym innym, aby w  razie rewizji można było wytłumaczyć zebranie 
kilku osób w jednym miejscu, np. w czasie nauki z dziewczętami na 
stole leżała zawsze włóczka i druty, pozorując robotę swetrów itp.  42.
 Pierwszymi uczniami Ośrodka Tajnego Nauczania byli klery‑
cy jezuiccy po nowicjacie z  obu polskich prowincji zakonnych  43. 
W  1940 roku jezuicki Ośrodek Tajnego Nauczania wyszedł poza 
mury klasztoru i objął swoim zasięgiem miejscowości: Stara Wieś, 
Brzozów ‑Zdrój, Humniska, Wzdów, Jasionów, Blizne, Jasienica Ro‑
sielna, Wola Orzechowska, Orzechówka, Wólka, Domaradz, Golco‑
wa, Izdeb ki, Przysietnica. Sporadycznie pojawiała się na komple‑
tach młodzież z Krosna, Sanoka, Przemyśla. Z uwagi na powiązania 
Ośrodka w Starej Wsi z Biurem Szkolnym Ziem Zachodnich, obję‑
to tajnym nauczaniem grupę młodzieży wysiedlonej z Poznańskiego 
oraz w niewielkim stopniu z rodzin uchodźców ze wschodniej Mało‑
polski – uchodźców przed Armią Czerwoną. Kilku uczniów pocho‑
dziło z Warszawy  44.

41  A. Kałuska, Punkt Tajnego Nauczania w Klasztorze Sióstr Służebniczek NMP w Sta‑
rej Wsi podczas II wojny światowej, w: Stara Wieś: historia Kolegium, Bazyliki i Para‑
fii z lat 1961 ‑1973, ATJKr., rkp. 4492, s. 207; A. Kałuska, Punkt Tajnego Nauczania 
w Klasztorze Sióstr Służebniczek NMP, w: Jezuicki Ośrodek Tajnego Nauczania w Sta‑
rej Wsi, s. 36 ‑38; S. Weidel, Relacja o tajnym nauczaniu w Starej Wsi, w: Stara Wieś. 
Tajne Nauczanie podczas okupacji w  klasztorze OO.  Jezuitów w  Starej Wsi (fotoko‑
pia), ATJKr., rkp. 3240‑I; J. Draus, R. Terlecki, Oświata na Rzeszowszczyźnie w la‑
tach 1939 ‑1945, s. 167.

42  M. Filipowicz, Tajne nauczanie w Brzozowie i w powiecie, w: Stara Wieś: historia Kole‑
gium, Bazyliki i Parafii z lat 1961 ‑1973, ATJKr., rkp. 4492, s. 192.

43  Różne dokumenty  – Varia, ATJKr., rkp.  1960, s.  430 ‑431. W  chwili odzyskania 
niepodległości po I  wojnie światowej Prowincja Galicyjska został przemianowa‑
na na Prowincję Polską. W  1926 roku podzielono Prowincję Polską na dwie od‑
rębne Prowincje: Wielkopolsko ‑Mazowiecką i  Małopolską (od 1975 roku Polski 
Południowej).

44  L. Weidel, Tajne nauczanie w klasztorze, w: Stara Wieś. Tajne Nauczanie podczas oku‑
pacji w klasztorze OO. Jezuitów w Starej Wsi (fotokopia), ATJKr., rkp. 3240‑I, s. 2.
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 Po zakończeniu II wojny światowej ks. Weidel pozostawał w ser‑
decznych relacjach z księżmi diecezjalnymi zaangażowanymi w tajne 
nauczanie w Ośrodku w Starej Wsi. Jednym z nich był ks. wikary Ig‑
nacy Kociak (1908 ‑1963) (pseud. „Pawlikiewicz”) z Brzozowa, zasłu‑
żony działacz charytatywny, który w latach okupacji niemieckiej kie‑
rował młodzież nie tylko z Brzozowa, ale z bliskiej i dalekiej okolicy 
do jezuickiego Ośrodka i bardzo często użyczał plebani w Brzozowie 
jako lokalu po przeprowadzenia egzaminów. Po wojnie ks. Kociak był 
prezesem tamtejszej Opieki Społecznej oraz aktywnym działaczem 
Stronnictwa Narodowego. Ks. Weidel nazywał go swoim „przyjacie‑
lem z Brzozowa z okresu tajnego nauczania”  45. 
 Pod koniec pierwszego roku szkolnego, późną jesienią 1940 roku, 
podjęła działalność tajna Komisja Egzaminacyjna, która oceniała 
zdobytą wiedzę uczniów oraz promowała do następnych klas. „Je‑
zuicka komisja uchodziła w kołach konspiracyjnych za zespół doma‑
gający się od uczniów przy egzaminie bardzo solidnych wiadomości 
według rygorów przedwojennych  46. Przewodniczącym komisji był 
początkowo ks. Władysław Błaszczyk SJ (pseud. „Władysław Gole‑
niowski”), równocześnie egzaminator z  języka polskiego, a  potem, 
już do końca okupacji hitlerowskiej, ks. Stefan Weidel SJ (pseud. 
„Stefan Węgierski”) – egzaminator z języka polskiego i niemieckie‑
go. Członkami komisji byli też: ks. Ignacy Turek SJ (pseud. „Ignacy 
Dębicki”) – egzaminator z matematyki i fizyki, ks. Włodzimierz Ka‑
miński SJ (pseud. „Włodzimierz Nowakowski”) – egzaminator z hi‑
storii i geografii, ks. Stanisław Krzyżanowski SJ – egzaminator z bio‑
logii, ks. Henryk Poczobutt SJ – egzaminator z matematyki i fizyki 
oraz ks. Józef Wrzeciono SJ – egzaminator z historii  47.
 Samoistnie działające tajne gimnazjum i liceum starowiejskie do 
stycznia 1942 roku organizacyjnie nie podlegało żadnej konspiracyj‑
nej władzy. Pod koniec 1941 roku ks. S. Weidel za pośrednictwem 
dyrektora Mariana Antoniaka, pełniącego w  konspiracji funkcję 

45  List S. Weidla SJ do o. prowincjała W. Lohna SJ, Stara Wieś, 18 VIII 1945, w: Ko‑
respondencja prowincjalska za rok 1945, ATJKr., rkp. 1439, s. 444; S. Weidel, Rela‑
cja o tajnym nauczaniu w Starej Wsi, w: Stara Wieś. Tajne Nauczanie podczas okupacji 
w klasztorze OO. Jezuitów w Starej Wsi (fotokopia), ATJKr., rkp. 3240‑I, s. 17 ‑18; 
Z.K.  Wójcik, Udział księży Diecezji Przemyskiej obrządku łacińskiego w  działalności 
podziemia antykomunistycznego w  latach 1944 ‑1956. Przyczyny  – fakty  – represje, 
„Śląskie Studia Historyczno ‑Teologiczne” 2003, t. 36, z. 1, s. 232 ‑233.

46  S.  Weidel, Relacja o  tajnym nauczaniu w  Starej Wsi, w: Stara Wieś. Tajne Naucza‑
nie podczas okupacji w  klasztorze OO.  Jezuitów w  Starej Wsi (fotokopia), ATJKr., 
rkp. 3240‑I, s. 17.

47  S. Dydek, Stara Wieś. Z dziejów wsi i sanktuarium, s. 230.
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zastępcy szefa krakowskiego okręgu Biura Oświatowo ‑Szkolnego 
Ziem Zachodnich, nawiązał kontakt z prof. Ignacym Steinem (1875‑
‑1964) (pseud. „Żegota”), kierownikiem krakowskiego okręgu Biura 
Oświatowo ‑Szkolnego Ziem Zachodnich podlegającego Delegaturze 
Rządu RP na Ziemie Zachodnie (krypt. „Poczekania”, przekształ‑
conym 12 grudnia 1942 roku w  Biuro Szkolne Ziem Zachodnich 
w  Departamencie Oświaty i  Kultury Delegatury Rządu na Kraj)  48. 
W wyniku przeprowadzonych rozmów, w styczniu 1942 roku Ośro‑
dek starowiejski podporządkowany został autonomicznemu Biuru 
Oświatowo ‑Szkolnemu Ziem Zachodnich w  Warszawie. Jego kie‑
rownikiem był przedwojenny dyrektor Departamentu Szkolnictwa 
Ogólnokształcącego dr Michał Pollak (1888 ‑1968) (pseud. „Ma‑
riańczyk”), który zajmował się organizacją szkolnictwa średniego 
dla młodzieży wysiedlonej z Wielkopolski, Śląska i Pomorza  49. Z ra‑
mienia Biura Oświatowo ‑Szkolnego Ziem Zachodnich nadzór nad 
kompletami, jak i innymi podległymi powyższej Instancji na terenie 
Okręgu Szkolnego Krakowskiego sprawował kurator Ignacy Stein. 
W ten sposób od 1942 roku – zaznaczył ks. Weidel w niewydanym 
artykule z 1959 roku – Ośrodek „Stara Wieś pod Brzozowem” 

otrzymał od władz Polski Podziemnej pełne zatwierdzenie i ukonstytuowa‑
nie prawne. Odtąd aż do końca okupacji hitlerowskiej praca zespołu toczyła 
się dwoma nurtami: działaliśmy jako miejscowa, zarazem objazdowa Komi‑
sja Egzaminacyjna w zakresie programów gimnazjalno ‑licealnych oraz pro‑
wadziliśmy komplety szkolne jako wykładowcy  50.

48  M. Skarżyński, Stein Ignacy, w: Polski Słownik Biograficzny 43 (2004 ‑2005), s. 292.
49  M. Pollak, Zaświadczenie, Warszawa 26 III 1946, w: Dokumenty osobiste członków 

Towarzystwa Jezusowego, ATJKr., rkp. 2838, s. 87; Z. Zdrójkowski, Pollak Michał, 
w: Polski Słownik Biograficzny 27 (1983), s. 336; S. Weidel, Relacja o tajnym naucza‑
niu w Starej Wsi, w: Stara Wieś. Tajne Nauczanie podczas okupacji w klasztorze OO. Je‑
zuitów w Starej Wsi (fotokopia), ATJKr., rkp. 3240‑I, s. 21 ‑22. Zob. E. Rzeczkow‑
ska, Tajne nauczanie, w: Encyklopedia katolicka KUL 19 (2013), kol. 457 ‑458.

50  L.  Weidel, Tajne nauczanie w  klasztorze, w: Jezuicki Ośrodek Tajnego Nauczania 
w Starej Wsi, s. 7; Historia Domów Prowincji Polskiej Południowej Towarzystwa Jezu‑
sowego 1968 ‑1973, ATJKr., rkp. 2941, s. 99; J. Draus, Brzozowski Kościół katolicki 
w tajnym nauczaniu 1939 ‑1944, w: Chwalcie z nami Panią Świata. Z dziejów Kościo‑
ła na ziemi brzozowskiej, s. 228 ‑229; Tenże, Działalność Tajnego Gimnazjum i Liceum 
w klasztorze OO. Jezuitów w Starej Wsi pod Brzozowem, „Rocznik Komisji Nauk Pe‑
dagogicznych”, t. XXXI, Wrocław 1983, s. 89 ‑90. Zob. P.M. Nawrocki, Tajne naucza‑
nie, „Posłaniec Serca Jezusowego” 9 (2014), s. 11 ‑12; Świadectwa, w: Dokumenty 
osobiste członków Towarzystwa Jezusowego, ATJKr., rkp. 2838, s. 68 ‑71.
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 Obowiązki kuriera między kuratorem Szkolnego Okręgu Krakow‑
skiego Ignacym Steinem a dyrektorem Ośrodka Tajnego Nauczania 
w  Starej Wsi ks. S.  Weidlem pełnił ks. Celestyn Szawan SJ (1912‑
‑1989), ówczesny ekonom kolegium starowiejskiego. Po wojnie Ig‑
nacy Stein wyraził „wyrazy prawdziwego szacunku” dla działalności 
ks. Szawana  51.

Atmosfera i warunki pracy

Istotną cechą tajnego nauczania było zachowanie bezwzględnej ta‑
jemnicy konspiracji przez grono pedagogiczne, jak i przez młodzież 
oraz ich rodziców. W  tym celu dyrektor starowiejskiego Ośrodka 
przeprowadził z każdym pedagogiem indywidualną rozmowę i infor‑
mował o ewentualnych skutkach w postaci śmierci lub obozu kon‑
centracyjnego. Od każdego też żądał złożenia przysięgi dotrzymania 
pełnej tajemnicy. Podobnie przedstawiała się sprawa z  młodzieżą, 
która zgłaszała się do Ośrodka. Pierwszą rozmowę indywidualną 
przeprowadzał ks. Henryk Sokołowski SJ, a  przysięgę dochowania 
ścisłej tajemnicy, gdzie i u kogo odbywa się nauka, odbierał ks. Igna‑
cy Turek SJ  52.
 Ze względów bezpieczeństwa dyrektor Ośrodka ks. Weidel pro‑
wadził jedynie arkusze klasyfikacyjne z egzaminów, z dokładną treś‑
cią pytań, krótką charakterystyką odpowiedzi, oceną, fikcyjną datą 
egzaminu i datą urodzenia ucznia, cofniętą o dziesięć lat, oraz podpi‑
sami (pseudonimami) komisji. Także uczniowie wystrzegali się pro‑
wadzania notatek, a  wszystkie wypracowania „klasowe” i  domowe 
po ich sprawdzeniu były natychmiast palone  53.
 System zabezpieczeń stosowano również w czasie nauki, jak i eg‑
zaminów. O ustalonej wczesnej godzinie przekazywano w razie po‑
trzeby hasło ostrzegawcze. Takim znakiem informującym o rewizji 
w kolegium była np. gra na kościelnych organach  54. Kiedy Niemcy 

51  List I. Steina, Poznań 11 III 1946, w: Historia Domów Prowincji Polskiej Południowej 
Towarzystwa Jezusowego 1968 ‑1973, ATJKr., rkp. 2941, s. 96.

52  S. Dydek, Placówka polskości „Stara Wieś pod Brzozowem”, w: Jezuicki Ośrodek Tajne‑
go Nauczania w Starej Wsi, s. 16 ‑17.

53  S. Dydek, Stara Wieś. Z dziejów wsi i sanktuarium, s. 231.
54  M. Filipowicz, Tajne nauczanie w Brzozowie i w powiecie, w: Stara Wieś: historia Kole‑

gium, Bazyliki i Parafii z lat 1961 ‑1973, ATJKr., rkp. 4492, s. 192.
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przeprowadzali w kolegium rewizję, kl. Tomasz Łącz SJ, jeden z na‑
uczycieli Ośrodka, grał na organach w kościele.
 Egzaminy odbywały się w  różnych warunkach. Najczęściej były 
one przeprowadzane grupowo lub indywidualnie w kolegium jezui‑
ckim (w pokojach jezuitów). W niesprzyjających okolicznościach eg‑
zaminy organizowano podczas sesji wyjazdowych. Księża diecezjalni 
udostępniali plebanie na punkty egzaminacyjne. Prócz tego tworzo‑
no punkty egzaminacyjne w  domach prywatnych zaufanych osób 
świeckich oraz w klasztorze Sióstr Służebniczek  55. Egzaminy odby‑
wały się w największej tajemnicy. Uczniowie składali przysięgę zobo‑
wiązującą do zachowania tych egzaminów w ścisłej tajemnicy.
 Zdarzało się, że egzamin pisemny przeprowadzał współpracujący 
nauczyciel świecki w swoim środowisku (w domach prywatnych lub 
małych szkołach) na podstawie przygotowanych tematów przez je‑
zuicką komisję egzaminacyjną. Tematy były do chwili egzaminu za‑
pieczętowane. W czasie egzaminów maturalnych ojcowie dzieci peł‑
nili wartę na zmianę przed domem na ulicy. Część ustna egzaminu 
odbywała się u jezuitów w kolegium starowiejskim  56. Wszyscy mu‑
sieli mieć na uwadze godzinę policyjną i wrócić na czas do domu.
 20 czerwca 1944 roku o. rektor kolegium starowiejskiego Bogu‑
sław Waczyński informował w liście do o. prowincjała W. Lohna, że 
„OO. Weidel i Turek mają obecnie bardzo dużo pracy, więc zaprosili 
sobie do pomocy O. Błaszczyka, który przyjechał do nas w niedzielę 
18 bm. i pozostanie tu kilka tyg[odni]”  57. W ten sposób ks. Waczyń‑
ski przekazał informację o tajnych egzaminach.
 Warunki pracy Ośrodka były bardzo trudne i niebezpieczne.
 Od 1 października 1939 do lipca 1944 roku w  kolegium staro‑
wiejskim i w  jego zabudowaniach gospodarczych oraz w gospodar‑
stwach sąsiadujących z klasztorem prawie stale stacjonowały oddzia‑
ły Wermachtu, otoczone czujnością ze strony Gestapo i miejscowych 
władz okupacyjnych  58. Z powodu deszczu żołnierze niemieccy mieli 

55  Diarium Collegii Staraviesiensis ab an. 1929/V‑1942/II, ATJKr., rkp. 2499, s. 16.
56  S. Dydek, Stara Wieś. Z dziejów wsi i sanktuarium, s. 232.
57  List B. Waczyńskiego SJ do o. prowincjała W. Lohna SJ, Stara Wieś, 20 VI 1944, 

w: Korespondencja prowincjalska za rok 1944, ATJKr., rkp. 1438, s. 358v.
58  List B. Waczyńskiego SJ do o. prowincjała W. Lohna SJ, Stara Wieś, 24 IV 1944, 

w: Korespondencja prowincjalska za rok 1944, ATJKr., rkp. 1438, s. 345; List B. Wa‑
czyńskiego SJ do o. prowincjała W. Lohna SJ, Stara Wieś, 19 VII 1944, w: Korespon‑
dencja prowincjalska za rok 1944, ATJKr., rkp. 1438, s. 362.
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 musztrę na korytarzach kolegium  59. Zdarzało się, że wieczorami pija‑
ni żołnierze niemieccy urządzali burdy w kolegium  60. Mimo obecno‑
ści żołnierzy Wermachtu, w murach kolegium pojawiali się przedsta‑
wiciele hitlerowskich władz okupacyjnych oraz policjanci niemieccy, 
którzy wypytywali rektora o mieszkańców kolegium i domagali się 
spisu jezuitów  61. 9 kwietnia 1941 roku przed furtą hitlerowcy zawie‑
sili na słupie sztandar Trzeciej Rzeszy i odtąd pełnili wartę honoro‑
wą  62. Kolegium służyło Niemcom na zjazdy i spotkania oficerów  63. 
Niebezpieczeństwo wzrosło w  okresie poprzedzającym atak Nie‑
miec na Związek Radziecki. Po ataku na Związek Radziecki Niem‑
cy urządzili w kolegium salę operacyjną dla rannych żołnierzy  64. Od 
10 listopada 1942 roku magazynowano w kolegium zboże, którego 
w nocy strzegła policja  65. Na początku kwietnia 1944 roku o. rektor 
kolegium starowiejskiego B. Waczyński SJ informował o. prowincja‑
ła Władysława Lohna SJ o „obostrzonej przez wojsko kontroli nad 
wchodzącymi do klasztoru”  66.
 Także liczna obecność jezuitów w Starej Wsi stwarzała dla tajne‑
go nauczania potencjalne niebezpieczeństwo. Gestapo traktowało 
bowiem jezuitów jako przedstawicieli inteligencji oraz duchowych 
przywódców podbitego narodu. Jezuici polscy byli umieszczeni na 
czarnej liście Gestapo jako „krzewiciele nierozsądnego patriotyzmu 
i fanatyzmu polskiego”  67. Już na samym początku wojny hitlerowcy 
rozstrzelali niektórych jezuitów (np. w Piaśnicy Wielkiej k. Wejhe‑
rowa i Grudziądzu), natomiast innych z domów zakonnych w Gene‑
ralnej Guberni aresztowali i zesłali do obozów zagłady w Auschwitz, 

59  Diarium Collegii Staraviesiensis ab an. 1929/V‑1942/II, ATJKr., rkp. 2404, s. 536, 
540.

60  Tamże, s. 537, 556 ‑557.
61  Tamże, s. 544, 554, 570.
62  Tamże, s. 553.
63  Tamże, s. 560.
64  Tamże, s. 564.
65  M. Matlak, Notatki ze swojego życia w rodzaju pamiętnika z lat 1920 ‑1954, ATJKr., 

rkp. 1865, s. 18.
66  List B.  Waczyńskiego SJ do o. prowincjała W.  Lohna SJ, Stara Wieś, 7 IV 1944, 

w: Korespondencja prowincjalska za rok 1944, ATJKr., rkp. 1438, s. 340.
67  L.  Weidel, Relacja o  tajnym nauczaniu w  Starej Wsi, w: Stara Wieś. Tajne Naucza‑

nie podczas okupacji w  klasztorze OO.  Jezuitów w  Starej Wsi (fotokopia), ATJKr., 
rkp. 3240‑I, s. 12.
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Sachsenhausen, Mauthausen i  Dachau. Dla wielu z  nich była to 
ostatnia stacja Golgoty  68. 
 Podejrzliwość u  okupanta hitlerowskiego budziła duża liczba 
księży, kleryków i braci zakonnych. W kolegium starowiejskim mieś‑
cił się nowicjat. Przyjeżdżali tu jezuici na coroczne rekolekcje, jezuici 
odprawiający trzecią probację oraz inni szukający schronienia pod‑
czas zawieruchy wojennej. Kolegium wizytował o. prowincjał Wła‑
dysław Lohn  69. Pomocy i  wsparcia u  jezuitów starowiejskich po‑
szukiwali wysiedleńcy i uciekinierzy świeccy z Kresów Wschodnich 
(głównie z powiatów byłego województwa lwowskiego) oraz z tere‑
nów wcielonych do Rzeszy (zwłaszcza z  Wielkopolski). „Kolegium 
dawało przytułek bardzo licznym takim wysiedleńcom przez długi 
czas”  70. Ks. Marian R. Spytkowski SJ otworzył przy klasztorze kuch‑
nię dla najbiedniejszych, początkowo dla samej Starej Wsi, a później 
został prezesem Rady Głównej Opiekuńczej (RGO) na całą gminę. 
Z kuchni korzystało około 120 osób  71.
 Niebezpieczeństwo tragicznej w  skutkach „wsypy” powiększały 
prowadzone na szeroką skalę akcje pomocy żywnościowej dla więź‑
niów hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Zagrożeniem dla taj‑
nego nauczania było utrzymywanie przez kolegium żywych kon‑
taktów z polskim podziemiem – Armią Krajową i jak najdalej idąca 
pomoc, jakiej klasztor starowiejski udzielał nie tylko członkom ru‑
chu oporu (ZWZ AK Obwodu Brzozów), ale także i Żydom ściganym 

68  Od 1 września 1939 do 8 maja 1945 roku zginęło z rąk Niemców i Rosjan 84 jezu‑
itów polskich. F. Paluszkiewicz, …inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Jezu‑
ici polscy, męczennicy nazizmu, kandydaci na ołtarze, Warszawa 2000, s. 75 ‑77.

69  Zob. Exercitia spiritualia Nostrorum Collegii Staraviesiensis od 1872 do 1960 roku 
włącznie, ATJKr., rkp. 3192, s. 412 ‑425; Catalgus Novitiorum Staraviesiae ab anno 
1887 ad annum 1967, s. 152 ‑157; Stara Wieś. Różne akta i korespondencja dotycząca 
kolegium w Starej Wsi z lat 1862 ‑1945, ATJKr., rkp. 1297, s. 551 ‑552 (spis nowicju‑
szy w czasie wojny w latach 1939 ‑1945).

70  Różne dokumenty – Varia, ATJKr., rkp. 1960, s. 417.
71  List B.  Waczyńskiego SJ do o. prowincjała W.  Lohna SJ, Stara Wieś, 4 IX 1943, 

w: Lohn Władysław TJ. Korespondencja jego własna i od różnych osób z lat 1940‑
‑1952, ATJKr., rkp. 1428, s. 159; List B. Waczyńskiego SJ do o. prowincjała W. Loh‑
na SJ, Stara Wieś, 20 VI 1944, w: Korespondencja prowincjalska za rok 1944, ATJKr., 
rkp. 1438, s. 358v; J. Przygoda, Kwestionariusz strat wojennych OO. Jezuitów w Sta‑
rej Wsi, w: Różne dokumenty dotyczące domów Prowincji Polski Południowej Towarzy‑
stwa Jezusowego z  lat 1965 ‑1979, ATJKr., rkp. 4215, s. 510. Rada Główna Opie‑
kuńcza (RGO) – polska organizacja charytatywna działająca w czasie obu wojen 
światowych. W lutym 1940 Adam Ronikier za zgodą gubernatora Hansa Franka 
wznowił jej działalność. RGO objęła swoją działalnością Polaków do stycznia 1945 
roku. Istotną pomoc w jej działalności okazał kard. Adam Stefan Sapieha. Podczas 
II wojny światowej z pomocy RGO korzystało ok. 700 ‑900 tys. osób rocznie.



Jezuicki Ośrodek Tajnego Nauczania w Starej Wsi k. Brzozowa 371

przez hitlerowców. Klasztor pielęgnował i  ukrywał rannych party‑
zantów oraz organizował dla nich transport do szpitali, m.in. w Brzo‑
zowie. W tę ostatnią działalność zaangażowany był m.in. ks. Ignacy 
Turek  72.
 Zagrożeniem śmiertelnym dla Ośrodka był donos i szantaż. Pew‑
nego razu trafił do klasztoru starowiejskiego nadany pocztą list ano‑
nimowy, pisany atramentem, tej treści: 

Jeżeli komisja księży jezuitów w Starej Wsi przeprowadzi jeszcze jeden eg‑
zamin z córką niejakiego Krausa (cichy Volksdeutsch), nauczyciela z Orze‑
chówki, Gestapo zostanie o tym natychmiast zawiadomione  73.

Ks. S.  Weidel przeprowadził śledztwo, w  wyniku którego przeko‑
nał się, że ze strony Henryka Krausa (znanego jako prawy Polak) nie 
groził jezuitom donos do Gestapo. Niebezpieczeństwo pochodziło ze 
strony autora anonimu oraz tej osoby, która na poczcie prowadziła 
cenzurę listów. Pogróżki szantażysty nie przeraziły jezuitów i nie od‑
wiodły ich od dalszej pracy konspiracyjnej  74.
 Obok niebezpieczeństw wymienić także trzeba czynniki sprzy‑
jające działalności tajnego gimnazjum i  liceum w  kolegium 
starowiejskim.
 Jezuitów łączyły bliskie kontakty z  duchowieństwem diece‑
zjalnym, które sympatyzowało z  placówką starowiejską i  kierowa‑
ło do niej ze swoich środowisk młodzież męską i żeńską zasługują‑
cą na zaufanie. Dzięki poparciu księży diecezjalnych (proboszczów 

72  List ks. J. Zająca SJ do A. Piecucha, Kraków 22 XI 1991, w: Korespondencja z Kurii 
Generalnej z lat 1981 ‑1983 i Ojców Prowincjałów z lat 1979 ‑1983, ATJKr., rkp. 4918, 
s. 113; L. Weidel, Relacja o tajnym nauczaniu w Starej Wsi, w: Stara Wieś. Tajne Na‑
uczanie podczas okupacji w klasztorze OO. Jezuitów w Starej Wsi (fotokopia), ATJKr., 
rkp. 3240‑I, s. 12; S. Weidel, Karta biograficzna, w: Tajne nauczanie w kolegium Księ‑
ży Jezuitów w Starej Wsi oraz rekoronacja obrazu Matki Boskiej Starowiejskiej 1972 
roku, ATJKr., rkp. 4379, s. 19.

73  S.  Weidel, Relacja o  tajnym nauczaniu w  Starej Wsi, w: Stara Wieś. Tajne Naucza‑
nie podczas okupacji w  klasztorze OO.  Jezuitów w  Starej Wsi (fotokopia), ATJKr., 
rkp. 3240‑I, s. 12 ‑15; S. Dydek, Placówka polskości „Stara Wieś pod Brzozowem”, w: 
Jezuicki Ośrodek Tajnego Nauczania w Starej Wsi, s. 15. Zob. H. Kraus, Ze wspomnień 
okupacyjnych nauczyciela brzozowskiego, w: Stara Wieś: historia Kolegium, Bazyliki 
i Parafii z lat 1961 ‑1973, ATJKr., rkp. 4492, s. 186.

74  Zob. H. Kraus, Ze wspomnień okupacyjnych nauczyciela brzozowskiego, w: Stara Wieś: 
historia Kolegium, Bazyliki i Parafii z lat 1961 ‑1973, ATJKr., rkp. 4492, s. 186; M. Fi‑
lipowicz, Tajne nauczanie w Brzozowie i w powiecie, w: Stara Wieś: historia Kolegium, 
Bazyliki i Parafii z lat 1961 ‑1973, ATJKr., rkp. 4492, s. 193.
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i wikarych) z bliższej i dalszej okolicy można było stworzyć sprawnie 
działającą siatkę konspiracyjną także poza Starą Wsią.
 Działalność Ośrodka w Starej Wsi wspierali współbracia zakon‑
ni z tamtejszego kolegium: księża ‑jezuici oraz bracia ‑jezuici, zwłasz‑
cza proboszcz parafii ks. Jan Przygoda, minister kolegium ks. Hen‑
ryk Sokołowski, rektor kolegium ks. Bogusław Waczyński i ks. Julian 
Haniszewski  75.
 Czynnikiem przemawiającym za prowadzeniem Ośrodka w Starej 
Wsi było sanktuarium maryjne z cudownym obrazem Matki Boskiej 
Miłosierdzia. Do tego znanego miejsca odpustowego od dziesięciole‑
ci przybywały liczne pielgrzymki zarówno indywidualne, jak i grupo‑
we. Wojna wzmogła kult Maryi Panny w sanktuarium starowiejskim. 
W okresie okupacji hitlerowskiej pielgrzymki musiały mieć specjalne 
pozwolenie. W Starej Wsi obchodzono dwa duże odpusty (15 sierp‑
nia i 8 września) oraz kilka mniejszych. Jezuici pełnili w sanktua‑
rium posługę duchową i roztaczali opiekę nad pielgrzymami. A za‑
tem obecność młodzieży w okolicy świątyni i klasztoru wydawała się 
być czymś naturalnym i nie budziła podejrzeń. Jednak zdarzało się, 
że władze niemieckie wydawały rozporządzenia o zamknięciu świą‑
tyni, które następnie na prośbę jezuitów uchylały  76. Z powodu ty‑
fusu kościół był zamknięty od 24 grudnia 1941 do 27 marca 1942 
roku. W tym okresie otwierany był tylko na pogrzeby  77.
 Wyjątkową osłonę dla tajnego nauczania w kolegium stanowiło 
ambulatorium lekarskie, w którym pracował niezmordowanie infir‑
marz br. Kazimierz Buzalski SJ (1888 ‑1945). Nie tylko troszczył się 
o zdrowie współbraci zakonnych, ale w rozmównicy na parterze ko‑
legium przyjmował bezpłatnie osoby świeckie, które leczył i udzie‑
lał porad medycznych.. Br. Buzalski cieszył się wielkim autorytetem 
w swoim zawodzie, a jego bezinteresowna posługa medyczna zyskała 
mu uznanie  78. 

75  S. Weidel, Karta biograficzna, w: Tajne nauczanie w kolegium Księży Jezuitów w Sta‑
rej Wsi oraz rekoronacja obrazu Matki Boskiej Starowiejskiej 1972 roku, ATJKr., 
rkp. 4379, s. 19.

76  Różne dokumenty – Varia, ATJKr., rkp. 1960, s. 449 ‑450; Diarium Collegii Staravie‑
siensis ab an. 1929/V‑1942/II, ATJKr., rkp. 2404, s. 587; Diarium Collegii Stara‑
viesiensis ab an. 1929/V‑1942/II, ATJKr., rkp. 2499, s. 3.

77  J. Przygoda, Kwestionariusz strat wojennych OO. Jezuitów w Starej Wsi, w: Różne do‑
kumenty dotyczące domów Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego z lat 
1965 ‑1979, ATJKr., rkp. 4215, s. 510 ‑511.

78  List B. Waczyńskiego SJ do o. prowincjała W. Lohna SJ, Stara Wieś, 16 VIII 1943, 
w:Lohn Władysław TJ. Korespondencja jego własna i od różnych osób z lat 1940 ‑1952, 
ATJKr., rkp. 1428, s. 155; List B. Waczyńskiego SJ do o. prowincjała W. Lohna SJ, 
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 Odrębną rolę pełniła rozległa struktura popaulińskiego zespołu 
klasztornego z XVIII wieku. W jej skład wchodzą wielofunkcyjne za‑
budowania mieszkalne i gospodarcze, obszerne podpiwniczenia, za‑
kamarki i duży ogród. Wszystko to utrudniało okupantowi orienta‑
cję w tym, co się tam działo.
 Niemałe znaczenie dla pomyślnego prowadzenia tajnego naucza‑
nia miał dyrektor Ośrodka ks. S. Weidel, który odznaczał się świetną 
znajomością kultury, obyczajów i języka niemieckiego, a także zimną 
krwią w momentach zagrożenia. Zdarzało się w kolegium starowiej‑
skim, że na dźwięk kroków i mowy niemieckiej ks. Weidel wychodził 
z pokoju, gdzie była zgromadzona młodzież na zajęciach i w rozmo‑
wie odwodził Niemców od wejścia do pomieszczenia. Jego też wzy‑
wano na furtę do prowadzenia rozmowy z przychodzącymi do kole‑
gium przedstawicielami władz niemieckich  79. Mimo kilkakrotnego 
poważnego zagrożenia ks. Weidel uniknął aresztowania  80.
 Niebagatelną rolę odgrywał fakt, że zgrupowanie w jednym bu‑
dynku wysoko kwalifikowanego grona pedagogów umożliwia‑
ło sprawny przebieg tajnych kompletów, korepetycji indywidual‑
nych oraz egzaminów. Na fakt ten zwracał uwagę ks. Weidel, który 
wspominał: 

Byliśmy – jak to się mówi – wszyscy razem w kupie, nie trzeba nas było od‑
dzielnie szukać to tu, to tam, po różnych punktach mieszkaniowych czy na‑
wet miejscowościach. Dyskrecja konspiracyjna była u  nas najściślej prze‑
strzegana, bo dobrze zdawaliśmy sobie sprawę, że w wypadku „wsypy” całe 
kolegium księży i braci zakonnych ulegnie zagładzie bądź na drodze roz‑
strzału, bądź w niemieckich obozach zniszczenia. Jako jezuici polscy byli‑
śmy na czarnej liście Gestapo  81.

 Uczestnicy tajnego nauczania w Starej Wsi mieli świadomość, że 
o sukcesie przedsięwzięcia decydował fakt, iż 

Stara Wieś, 7 IV 1944, w:  Korespondencja prowincjalska za rok 1944, ATJKr., 
rkp. 1438, s. 340; Różne dokumenty – Varia, ATJKr., rkp. 1960, s. 444; Koresponden‑
cja różnych Urzędów Państwowych a Prowincją Małopolską Towarzystwa Jezusowego 
z lat 1945 ‑1967, ATJKr., rkp. 2381, s. 667.

79  Diarium Collegii Staraviesiensis ab an. 1929/V‑1942/II, ATJKr., rkp. 2499, s. 18.
80  S. Weidel, Karta biograficzna, w: Tajne nauczanie w kolegium Księży Jezuitów w Sta‑

rej Wsi oraz rekoronacja obrazu Matki Boskiej Starowiejskiej 1972 roku, ATJKr., 
rkp. 4379, s. 18.

81  L.  Weidel, Relacja o  tajnym nauczaniu w  Starej Wsi, w: Stara Wieś. Tajne Naucza‑
nie podczas okupacji w  klasztorze OO.  Jezuitów w  Starej Wsi (fotokopia), ATJKr., 
rkp. 3240‑I, s. 34; S. Dydek, Stara Wieś. Z dziejów wsi i sanktuarium, s. 232 ‑233.



Stanisław Cieślak SJ374

źródłem i siłą konspiracji oświatowej było patriotyczne sprzężenie i ducho‑
we związki między młodzieżą a gronem pedagogicznym. Właśnie w tajnym 
nauczaniu zarówno uczeń, jak i nauczyciel wnosili ten sam wkład osobiste‑
go ryzyka i wzajemnego zaufania  82.

Wychowankowie

Komisja egzaminacyjna Tajnego Ośrodka Nauczania w  Starej Wsi 
pod kierownictwem ks. Stefana Weidla przeprowadziła ogółem po‑
nad 500 egzaminów klasowych i maturalnych. Tajnym nauczaniem 
było objętych 247 uczniów z okolicznych miast i wsi  83. Wydano 65 
świadectw dojrzałości (ukończenia liceum ogólnokształcącego  – 
duża matura) i 47 dyplomów małej matury (ukończenia gimnazjum 
ogólnokształcącego – mała matura)  84.
 W pierwszym kwartale 1945 roku dyrektor Ośrodka ks. Stefan 
Weidel SJ w  myśl odgórnej instrukcji wydał wszystkim uczniom 
tzw. „tymczasowe zaświadczenia” odbytych w  konspiracji studiów, 
aby umożliwić tej młodzieży kontynuowanie nauki w jawnym szkol‑
nictwie Polski Ludowej. Zaświadczenia te były respektowane przez 
władze oświatowe PRL, które nie wymagały już żadnych dodatko‑
wych egzaminów uzupełniających.
 W 1945 roku kompletna dokumentacja dotycząca działalności 
Ośrodka Tajnego Nauczania w  Starej Wsi wraz z  arkuszami klasy‑
fikacyjnymi tego Ośrodka została dostarczona osobiście przez ks. 
S. Weidla do Państwowej Komisji Weryfikacyjnej przy Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Krakowskiego w Krakowie. W liście z 18 kwietnia 
1945 do Państwowej Komisji Weryfikacyjnej przy Kuratorium Okrę‑
gu Szkolnego Krakowskiego ks. S. Weidel napisał: 

Ośrodek Naukowy przy Prywatnym Gimnazjum i  Liceum OO.  Jezuitów 
w Starej Wsi pod Brzozowem przysyła w załączeniu protokoły egzaminów 

82  S. Dydek, Stara Wieś. Z dziejów wsi i sanktuarium, s. 233.
83  Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce. Wybór artykułów, Kraków 1994, s. 8.
84  L. Weidel, Tajne nauczanie w klasztorze, w: Stara Wieś. Tajne Nauczanie podczas oku‑

pacji w klasztorze OO. Jezuitów w Starej Wsi (fotokopia), ATJKr., rkp. 3240‑I, s. 3  ‑4; 
J. Draus, Działalność Tajnego Gimnazjum i Liceum w klasztorze OO. Jezuitów w Sta‑
rej Wsi pod Brzozowem, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t.  XXXI, Wroc‑
ław 1983, s. 90; L. Grzebień, Szkoły jezuickie w XX wieku, w: Jezuici a kultura polska, 
s.  86 ‑87; J.  Niemiec, Zakład Naukowo ‑Wychowawczy Ojców Jezuitów w  Chyrowie 
1886 ‑1939, s. 79 ‑80. Mała matura − w II Rzeczypospolitej egzamin kończący edu‑
kację w czteroletnim gimnazjum, wprowadzony po reformie edukacji z 1932 roku.
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dojrzałości oraz arkusze klasyfikacyjne uczniów z tajnego nauczania z lat 
od 1940 ‑1945/II z prośbą o zweryfikowanie tychże dokumentów  85.

Ks. Weidel dodał w liście: 

O istnieniu wyżej wymienionego ośrodka naukowego władze szkolne dla 
Ziem Zachodnich w Krakowie były informowane i z ramienia tychże otrzy‑
mywaliśmy wszelkie instrukcje w tym kierunku. Nadto ośrodek nasz zgło‑
szony był do Głównej Centrali Oświatowej w Warszawie  86.

 Po zbadaniu dokumentów przedłożonych przez ks. S.  Weidla, 
Państwowa Komisja Weryfikacyjna przy Kuratorium Okręgu Szkol‑
nego Krakowskiego zatwierdziła wszystkie arkusze klasyfikacyjne 
i  wydała na tej podstawie wszystkim uczniom państwowe świade‑
ctwa z ukończonej ostatniej klasy  87.
 Wśród wychowanków Ośrodka Tajnego Nauczania w Starej Wsi 
jest 20 księży jezuitów (m.in. Jan Charytański, Józef Chromik, Lu‑
cjan Frączkowski, Henryk Fros, Jan Kępka, Stanisław Kośmiński, 
Witold Kuśmierz, Kazimierz Krzyżak, Czesław Michalunio, Stefan 
Miecznikowski, Władysław Mrożek, Ludwik Piechnik  88, Józef Świer‑
czek  89), 7 księży diecezjalnych, 10 sióstr służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny oraz wielu cenionych lekarzy, nauczycieli, prawników, 
inżynierów, projektantów, budowniczych, społeczników i  specjali‑
stów różnych dziedzin życia gospodarczego kraju  90.

85  Historia Domów Prowincji Polskiej Południowej Towarzystwa Jezusowego 1968 ‑1973, 
ATJKr., rkp. 2941, s. 97.

86  Historia Domów Prowincji Polskiej Południowej Towarzystwa Jezusowego 1968 ‑1973, 
ATJKr., rkp. 2941, s. 97; L. Weidel, Relacja o tajnym nauczaniu w Starej Wsi, w: Stara 
Wieś. Tajne Nauczanie podczas okupacji w klasztorze OO. Jezuitów w Starej Wsi (foto‑
kopia), ATJKr., rkp. 3240‑I, s. 8.

87  S. Dydek, Placówka polskości „Stara Wieś pod Brzozowem”, w: Jezuicki Ośrodek Tajne‑
go Nauczania w Starej Wsi, s. 24 ‑25.

88  S. Cieślak, Śp. ks. prof. dr hab. Ludwik Piechnik SJ (1920 ‑2006), „Nasza Przeszłość” 
106 (2006), s. 8  ‑9.

89  S. Cieślak, Śp. O. Józef Świerczek SJ (1920 ‑1999), „Nasze Sprawy”. Pismo Prowin‑
cji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, Kraków, 11 ‑12 (1999), s. 24 ‑28.

90  Zob. spis alfabetyczny uczniów i  uczennic Tajnego Ośrodka Nauczania w  Starej 
Wsi, L. Weidel, Relacja o tajnym nauczaniu w Starej Wsi, w: Stara Wieś. Tajne Na‑
uczanie podczas okupacji w klasztorze OO. Jezuitów w Starej Wsi (fotokopia), ATJKr., 
rkp.  3240‑I, s.  26 ‑33; Jezuicki Ośrodek Tajnego Nauczania w  Starej Wsi, s.  87 ‑96; 
M. Filipowicz, Tajne nauczanie w Brzozowie i w powiecie, w: Stara Wieś: historia Kole‑
gium, Bazyliki i Parafii z lat 1961 ‑1973, ATJKr., rkp. 4492, s. 193 ‑195.
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 Po wojnie wielu wychowanków starowiejskiego Ośrodka podjęło 
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednym z nich był ks. Kazi‑
mierz Krzyżak SJ (1921 ‑1981), który w latach 1949 ‑1952 studiował 
matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 1954 ‑1979 
wykładał matematykę i fizykę w kolegium w Starej Wsi k. Brzozowa. 
Ks. Krzyżak spędził ostatnie dwa lata życia w Nowym Sączu, gdzie 
m.in. udzielał młodzieży bezpłatnych korepetycji z matematyki  91.
 W 1959 roku, na prośbę Polskiej Akademii Nauk w  Krakowie, 
ks. S. Weidel przekazał materiały dotyczące działalności Ośrodka Taj‑
nego Nauczania w  Starej Wsi do Podkomisji Historii Oświaty przy 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie  92. Natomiast półtora roku przed 
śmiercią, 14 kwietnia 1969 roku, ks. Weidel przesłał Podkomisji Hi‑
storii Oświaty przy Polskiej Akademii Nauk w  Krakowie cytowaną 
w niniejszej pracy relację o Ośrodku Tajnego Nauczania w Starej Wsi, 
w której dużo miejsca poświęcił krytycznej analizie relacji Kazimierza 
Karola Holejki, zatytułowanej Źródła i  przyczynki do dziejów szkolni‑
ctwa za czasów okupacji hitlerowskiej w powiecie brzozowskim, krośnień‑
skim i sanockim (za lata 1939 ‑1944) we fragmentach (Brzozów 1944)  93.
 Jezuicki Ośrodek Tajnego Nauczania w  Starej Wsi był twier‑
dzą polskości w  mrokach okupacji hitlerowskiej oraz oazą kultury 
polskiej. W  tym tragicznym dla Polski okresie jezuici zaangażowa‑
ni w  działalność Ośrodka złożyli świadectwo czynnej i  patriotycz‑
nej postawy. W czasach PRL próbowano pominąć lub zmarginalizo‑
wać ich działalność oraz sukcesy Ośrodka. Sfałszowania działalności 
Ośrodka Tajnego Nauczania w Starej Wsi dokonał prokurator woje‑
wódzki w Rzeszowie Stanisław Zabierowski, który w książce pt. Rze‑
szowskie pod okupacją hitlerowską (Warszawa 1975) napisał, że „jezui‑
ci pobierali za przeprowadzone egzaminy wysokie opłaty”, co nie jest 
prawdą. Na oszczerstwa Zabierowskiego odpowiedział w artykule pt. 
Było inaczej zamieszczonym na łamach „Tygodnika Powszechnego” 

91 Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564 ‑1996, s. 339.
92  Stara Wieś. Tajne Nauczanie podczas okupacji w klasztorze OO. Jezuitów w Starej Wsi 

(fotokopia), ATJKr., rkp. 3240‑I, s. 53 ‑217.
93  L. Weidel, Relacja o tajnym nauczaniu w Starej Wsi, w: Wieś. Tajne Nauczanie podczas 

okupacji w klasztorze OO. Jezuitów w Starej Wsi (fotokopia), ATJKr., rkp. 3240‑I, 
s. 26 ‑33; Jezuicki Ośrodek Tajnego Nauczania w Starej Wsi, s. 5  ‑40. Zob. H. Kraus, Ze 
wspomnień okupacyjnych nauczyciela brzozowskiego, w: Stara Wieś: historia Kolegium, 
Bazyliki i Parafii z lat 1961 ‑1973, ATJKr., rkp. 4492, s. 186 ‑187.
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(z  3  VII  1977) ks. Ignacy Turek SJ, uczestnik tajnego nauczania 
w Ośrodku w Starej Wsi  94.

Jubileusz 50‑lecia i jego pokłosie

24 września 1989 roku w  Starej Wsi k.  Brzozowa spotkali się wy‑
chowankowie jezuickiego Ośrodka Tajnego Nauczania. Spotkali się 
znani sobie, a nie znani 50 lat temu. Było to spotkanie dziękczyn‑
ne, w którym wzięły udział 54 osoby, w tym ówcześni profesorowie, 
m.in. ks. Ignacy Turek SJ i  dr Jan Słowikowski. Koncelebrowaną 
Mszę św. odprawił i  okolicznościowe kazanie wygłosił biskup po‑
mocniczy diecezji przemyskiej Stefan Moskwa (1935 ‑2004). W jubi‑
leuszu uczestniczył także przełożony Prowincji Polski Południowej 
Towarzystwa Jezusowego o. prowincjał Bogusław Steczek SJ.
 Z okazji jubileuszu została wydana pod redakcją S.  Dytka i  ks. 
L.  Grzebienia SJ książka pt. Jezuicki Ośrodek Tajnego Nauczania 
w  Starej Wsi (Przemyśl 1989), która weszła do serii historycznej: 
„Biblioteczka Przemyska”. Na karcie tytułowej redaktorzy publika‑
cji umieścili dedykację: „Pamięci Profesorów i  Współpracowników 
Ośrodka Tajnego Nauczania Księży Jezuitów w Starej Wsi Wdzięcz‑
ni Wychowankowie, Stara Wieś, 24 września 1989 r.”.
 W bogatej korespondencji zjazdowej wychowankowie wspomina‑
li budujące świadectwa ówczesnych nauczycieli i wychowawców oraz 
ich patriotyczno ‑religijne postawy w czasach okupacji. Podkreślali, 
że jezuici uczyli ich o Bogu i Ojczyźnie bezinteresownie i z naraże‑
niem własnego życia.
 Ze wzruszeniem wychowankowie oglądali tablo maturzystów 
tajnego nauczania w  klasztorze jezuitów, które zostało wykonane 
w 1972 roku przez E. Jaworską i umieszczone na korytarzu prowa‑
dzącym do kaplicy domowej. Na tle klasztoru starowiejskiego i dru‑
tów kolczastych umieszczono tam zdjęcia nauczycieli i uczniów. Przy 
niektórych osobach brak zdjęć  95.

94  S. Dydek, Placówka polskości „Stara Wieś pod Brzozowem”, w: Jezuicki Ośrodek Taj‑
nego Nauczania w Starej Wsi, s. 29 ‑30. Odpowiedź ks. I. Turka w: Jezuicki Ośrodek 
Tajnego Nauczania w Starej Wsi, s. 103 ‑104. Zob. H. Kraus, Ze wspomnień okupa‑
cyjnych nauczyciela brzozowskiego, w: Stara Wieś: historia Kolegium, Bazyliki i Parafii 
z lat 1961 ‑1973, ATJKr., rkp. 4492, s. 186.

95  Zob. P.M. Nawrocki, Tajne nauczanie, „Posłaniec Serca Jezusowego” 9 (2014), s. 13; 
J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania, t. 2: Wiek XIX i XX, Kraków 2005, s. 297.
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 Opuszczając mury kolegium, uczestnicy jubileuszu wstąpili jesz‑
cze na cmentarz starowiejski, gdzie złożyli kwiaty na grobie dyrekto‑
ra, ks. S. Weidla, oraz przy Pomniku Wiary i Ojczyzny dla uczczenia 
pamięci tych, którzy oddali swe życie Polsce, w czas wojen, obozów, 
więzień i prześladowań  96.
 Komunistyczne władze PRL, które przejęły rządy na ziemiach 
polskich przy poparciu ZSRR, stosowały represje i restrykcje wobec 
Kościoła katolickiego, postrzeganego jako ideologiczny przeciwnik. 
Walka ta była przemyślana i zaplanowana. Prowadzono inwigilację 
księży i  zakonników oraz dezorganizowano działalność Kościoła. 
Przedmiotem działań komunistycznego aparatu przemocy byli tak‑
że jezuici, m.in. ks. S. Weidel  97.
 Władze PRL nie doceniły niezwykłego bohaterstwa, jakim odzna‑
czał się organizator i dyrektor najbardziej aktywnego Ośrodka Taj‑
nego Nauczania na Podkarpaciu oraz jego współpracownicy. Nie za‑
pomniało o nim Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej z Londynu, 
które w zaświadczeniu weryfikacyjnym z datą 15 lipca 1966 roku na‑
dało mu Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami: „Za postawę wobec wro‑
ga w okresie konspiracji i wybitny udział w organizacji i prowadze‑
niu akcji oporu przeciwko okupantowi, odznaczony został w  dniu 
3 V 1944 r. przez Komendanta Okr[ęgu] Krakowskiego na podsta‑
wie upoważnienia Dowódcy Armii Krajowej Złotym Krzyżem Zasłu‑
gi z Mieczami”  98.
 Ks. Weidel został pośmiertnie wyróżniony 23 listopada 2000 
roku. Tego dnia poświęcono sztandar i  nadano jego imię Gimna‑
zjum w Starej Wsi. Na awersie sztandaru umieszczono Godło Pań‑
stwowe ze znakiem Polski Walczącej i logo Towarzystwa Jezusowe‑
go IHS. Natomiast na rewersie sztandaru widnieje wierna podobizna 
ks. S. Weidla, data powstania gimnazjum – rok 1999, oraz rok rozpo‑
częcia tajnego nauczania w ośrodku w Starej Wsi – 1939  99.
 Dwa dni wcześniej, 21 listopada tegoż roku, Przełożony General‑
ny Towarzystwa Jezusowego ojciec Peter ‑Hans Kolvenbach wystoso‑
wał okolicznościowy list na uroczystości, w którym nazwał o. Weidla, 

96  S. Dydek, Stara Wieś. Z dziejów wsi i sanktuarium, s. 235 ‑237.
97  Komunistyczny aparat represji wobec Jezuitów Prowincji Polski Południowej, red. 

A.P. Bieś i F. Musiał, Kraków 2014, s. 243, 261, 
98  Dokumenty osobiste członków Towarzystwa Jezusowego, ATJKr., rkp.  2838, s.  85; 

F. Paluszkiewicz, Mały słownik jezuitów w Polsce, Warszawa 1995, s. 92, 238.
99  K. Leń, Gimnazjum w Starej Wsi im. Ks. Stefana Weidla, „Nasze Sprawy”. Pismo Pro‑

wincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, Kraków, 1 (2001), s. 31.
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założyciela i Dyrektora tajnego Gimnazjum i Liceum podczas II woj‑
ny światowej, „wybitnym humanistą”. O. Kolvenbach napisał: 

Postać O. Stefana Weidla przypomina nam, jak ważna jest misja Kościoła 
w dziedzinie wychowania i kultury. Polsce potrzeba ludzi światłych, łączą‑
cych na co dzień mądrość Ewangelii z bogatym dziedzictwem kultury pol‑
skiej i europejskiej. Potrzeba nam ludzi, którzy mogą i pragną „być dla in‑
nych”. Młodym Wychowankom starowiejskiego Gimnazjum życzę, by byli 
„ludźmi dla innych”, i by w trudzie zdobywania tego ideału przyświecał im 
przykład Patrona szkoły  100.

 23 listopada 2000 roku, w czasie uroczystej Mszy św. koncelebro‑
wanej pod przewodnictwem o. prowincjała Adama Żaka SJ, odpra‑
wionej w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z okazji 
poświęcenia sztandaru Gimnazjum im. ks. Stefana Weidla SJ, ks. Jó‑
zef Augustyn SJ wygłosił homilię. Kaznodzieja przywołał w  niej 
ostatnie trzy lata życia ks. Weidla, kiedy to uczył młodych jezuitów 
języka polskiego:

Byliśmy świadomi, iż o.  Weidlowi bardzo zależy na tym, by nauczyć nas 
sztuki mądrego czytania, sztuki pisania, sztuki samodzielnego myślenia, 
sztuki zaufania do siebie samego. O. Stefan był profesorem bardzo wyma‑
gającym. Ale Jego miłość do nas sprawiała, że wymagania przyjmowaliśmy 
nie tylko ze zrozumieniem, ale i  z wdzięcznością. Sam zawsze doskonale 
przygotowany do zajęć, był dla nas wzorem odpowiedzialności za siebie, 
za powierzona pracę. (…) Doskonale radził sobie z chwilami naszego ucz‑
niowskiego niedbalstwa, lenistwa, opieszałości czy też młodzieńczej lekko‑
myślności. (…) Był doskonałym pedagogiem. Był mistrzem metody naucza‑
nia. Podawane nam wiadomości z zakresu literatury były bardzo szczupłe, 
zwięzłe. O. Weidel dobrze rozumiał, że mądrość nie polega na wiedzy. Po‑
dawał nam klucz do okresu literackiego, do konkretnego dzieła. Wymagał 
od nas, byśmy uczyli się stosować ten klucz. Zawsze dziwił mnie fakt, że pi‑
sząc zaledwie dziesięć wypracowań rocznie (jedno miesięcznie), byliśmy do‑
brze przygotowani do egzaminów pisemnych z języka polskiego na koniec 
każdego roku. Był w tym jakiś sekret metody. (Egzaminy zdawaliśmy przed 
państwową komisją w Rzeszowie wyznaczoną przez kuratorium)  101.

100  P.‑H. Kolvenbach, List na uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru Gimnazjum 
im. Ojca Stefana Weidla, „Nasze Sprawy”. Pismo Prowincji Polski Południowej To‑
warzystwa Jezusowego, Kraków, 11 ‑12 (2000), s. 11 ‑12.

101  J.  Augustyn, Homilia podczas Mszy św. z  okazji poświęcenia sztandaru Gimnazjum 
w Starej Wsi im. ks. Stefana Weidla SJ, „Nasze Sprawy”. Pismo Prowincji Polski Po‑
łudniowej Towarzystwa Jezusowego, Kraków, 11 ‑12 (2000), s. 27.
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 Po Mszy św. odbyła się druga część uroczystości, która miała 
miejsce w budynku Gimnazjum. Najważniejszymi punktami tej czę‑
ści uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej z nazwą i imie‑
niem szkoły oraz przekazanie sztandaru przez rodziców dyrektorowi 
szkoły oraz uczniom  102.
 Wśród wychowanków ks. S. Weidla jest dr Stanisław Grygiel, pro‑
fesor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie i przyjaciel 
papieża św. Jana Pawła II. W liście do o. prowincjała Adama Żaka SJ, 
dr Grygiel wspominał z rozrzewnieniem i wdzięcznością naukę pod 
kierunkiem ks. Weidla w kolegium starowiejskim: 

Piękna prawda i  piękne dobro decydowały o  pięknie Jego języka. Ojciec 
Weidel mieszkał w tym, co mówił. Mowa polska była jego domem i kochał ją 
tak, jak kocha się rodzinny dom. Na Jego wykłady, kazania i przemówienia 
czekaliśmy, jak ziemia czeka na ożywczy deszcz. Ojciec Weidel uczył mnie za‑
dumy nad człowiekiem. Ileż godzin poświecił mi w swojej celi dzieląc się ze 
mną swoją zadumą nad trudnym pięknem człowieczego losu! Robił to pod‑
suwając mi książki do czytania, a potem dyskutując o nich ze mną, młodym 
chłopaczkiem, On, otoczony legendą mądrości i odważnej pracy w podziemiu 
dla Polski, którą wybrał sobie za ojczyznę. To On, ucząc mnie w ten sposób li‑
teratury powszechnej i polskiej, wprowadził mnie w filozoficzne myślenie  103.

 Do uczniów ks. S. Weidla należy ks. Jan Ożóg SJ, który na łamach 
wewnątrzzakonnego pisma „Nasze Sprawy” złożył hołd swojemu 
Mistrzowi. Przy tej okazji ks. Ożóg opisał metodę prowadzenia lekcji 
przez ks. Weidla: 

Metoda prowadzenia lekcji przez Weidla była bardzo prosta. Na samym 
początku niewielka ilość ortografii i gramatyki. To było obowiązkowe we 
wszystkich klasach. Nazywał to chyba cząstką albo cząsteczką. Najpierw 
powtórka poprzedniego materiału, będąca tak naprawdę zawsze spraw‑
dzianem wiadomości. Potem przygotowanie do wykładu. Weidel zawsze 
dyktował jego schemat, składający się z kilku punktów. Po zapisaniu sche‑
matu trzeba było odłożyć ołówki, pióra czy to wszystko, co tam kto miał ze 
sobą do pisania, i zamknąć zeszyty. Wtedy Weidel przez kilkanaście minut 
prowadził wykład. Stał przed katedrą albo za nią siedział, chyba że trzeba 
było coś na tablicy pisać. Rzadko się trafiał uczeń, który by chciał podczas 

102  K. Leń, Gimnazjum w Starej Wsi im. Ks. Stefana Weidla, „Nasze Sprawy”. Pismo Pro‑
wincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, Kraków, 1 (2001), s. 31.

103  S. Grygiel, List z okazji nadania imienia Ojca Stefana Weidla starowiejskiemu Gimna‑
zjum, „Nasze Sprawy”. Pismo Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezuso‑
wego, Kraków, 11 ‑12 (2000), s. 12; L. Grzebień, Stefan Weidel SJ. Nauczyciel i wy‑
chowawca, s. 34, 41 ‑42.
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wykładu drzemać. (…) Miałem w  życiu chyba jeszcze tylko dwóch takich 
wykładowców, którzy najtrudniejsze zagadnienia umieli przekazać prosto 
i bardzo pięknie  104.

 Uczniem ks. S.  Weidla w  kolegium starowiejskim był także ks. 
Zbigniew Górecki SJ. Jego zdaniem ks. S. Weidel był prawdziwym 
humanistą, który prowadził zajęcia z języka polskiego „na poziomie 
akademickim”  105.
 Zdaniem historyka szkolnictwa prof. Jana Drausa, Ośrodek Taj‑
nego Nauczania w klasztorze jezuickim w Starej Wsi k. Brzozowa 

był pierwszym i  najlepiej zorganizowanym ośrodkiem tajnego nauczania 
w  zakresie szkoły średniej ogólnokształcącej na terenie [przedwojennego 
powiatu brzozowskiego]  106.

Jeszcze dalej poszedł w  swoich wnioskach prof. Ryszard Terlecki, 
który stwierdził, że 

kolegium jezuickie w Starej Wsi stało się nie tylko w powiecie brzozowskim, 
ale w całym regionie rzeszowskim, największym i najsprawniej działającym 
ośrodkiem tajnego nauczania  107.

Jacek Chrobaczyński potwierdził w swojej publikacji, że klasztor je‑
zuitów w Starej Wsi był pierwszym ośrodkiem konspiracyjnej pracy 
oświatowej na Podkarpaciu  108.
 Jezuici zapisali wiele pięknych kart na polu szkolnictwa nie tylko 
w czasach pokoju, ale także podczas ciemnej nocy okupacji niemie‑
ckiej, kiedy udział w nielegalnym nauczaniu groził surowymi konse‑
kwencjami. Jedną z  kart szkolnictwa jezuickiego zajmuje Ośrodek 
Tajnego Nauczania w kolegium w Starej Wsi k. Brzozowa, który pro‑
mieniował na okolicę jako punkt oporu Armii Krajowej przeciwko 

104  J. Ożóg, Ksiądz Stefan Weidel SI, „Nasze Sprawy”. Pismo Prowincji Polski Południo‑
wej Towarzystwa Jezusowego, Kraków, 3 (2001), s. 20.

105  Rozmowa z 24 VI 2015 roku.
106  J. Draus, Brzozowski Kościół katolicki w tajnym nauczaniu 1939 ‑1944, w: Chwalcie 

z nami Panią Świata. Z dziejów Kościoła na ziemi brzozowskiej, s. 225; Tenże, Działal‑
ność Tajnego Gimnazjum i Liceum w klasztorze OO. Jezuitów w Starej Wsi pod Brzo‑
zowem, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t.  XXXI, Wrocław 1983, s.  90; 
J. Draus, R. Terlecki, Oświata na Rzeszowszczyźnie w latach 1939 ‑1945, s. 134.

107  R. Terlecki, Udział duchowieństwa w ruchu oporu w regionie brzozowskim, w: Chwalcie 
z nami Panią Świata. Z dziejów Kościoła na ziemi brzozowskiej, s. 219.

108  J. Chrobaczyński, Tajne Nauczanie na Podkarpaciu 1939 ‑1945, Rzeszów 1987, s. 77.
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okupantowi hitlerowskiemu. Działalność Ośrodka w małej miejsco‑
wości podkarpackiej była prowadzona tak roztropnie, że nikt nie 
ucierpiał.
 Jezuici nie tylko pamiętają o chlubnych kartach działalności za‑
konu na polu szkolnictwa, ale także otwierają się na nowe wyzwania, 
mając świadomość, że „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich mło‑
dzieży chowanie…”  109. W nowych czasach założenia ideowe pracy je‑
zuitów na polu szkolnictwa nie uległy zmianie. Jezuici zwracają uwa‑
gę na chrześcijański system i hierarchię wartości oraz jednocześnie 
mają na uwadze „umysłowe wykształcenie się i  wychowanie [mło‑
dzieży] na pożytecznych i godnych członków rodzin, Ojczyzny i Koś‑
cioła, co wymaga od każdego z nich poważnego wysiłku umysłu, ser‑
ca i woli”  110.

109  Z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej.
110  Chyrowiacy, pod red. L. Grzebienia SJ, Kraków 1990, s. 11.
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Pokłosie W. Pasikowskiego – w poszukiwaniu 
ofiar Holocaustu 
Wokół myśli V.E. Frankla 

Dlaczego taki temat i  dlaczego wokół myśli Frankla? Może zacznę 
od drugiego pytania, które wydaje się łatwiejsze do odpowiedzi. Vic‑
tor Emil Frankl (1905 ‑1997) jest postacią wyjątkową we współczes‑
nej nauce i szerzej kulturze, twórca koncepcji analizy egzystencjalnej 
i  logoterapii, lekarz psychiatra i  neurolog, więzień Teresina, Aus‑
chwitz o numerze 119 104 i Dachau, autor biografii obozowej, która 
stała się bestsellerem i została uznana w społeczeństwie północno‑
amerykańskim za jedną z najważniejszych pozycji naukowych XX w.  1 
Frankl jest autorem prac tłumaczonym na liczne języki, autorem zna‑
nym i  czytanym  2. Szerzej sylwetkę naukową Frankla przedstawił 
laudator jego doktoratu honoris causa w  Uniwersytecie Katolickim 
w Lublinie  3, ks. prof. Kazimierz Popielski, przyjaciel, ale i propaga‑
tor dokonań Frankla oraz twórca polskiej wersji logoterapii  – kon‑
cepcji noetycznej  4. Jarosław T. Michalski w interesującej pracy „Sens 
życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla”, poszerzył na‑
szą wiedzę o życiu i dokonaniach Frankla dla współczesnej pedagogi‑
ki  5. Michalski dokonał podziału biografii intelektualnej twórcy logo‑
terapii na cztery okresy i je scharakteryzował  6. Również autor niżej 
prezentowanych słów podjął się prezentacji poglądów politycznych 

1  Sondaż opublikował „NYT” 20.XI.1991 r., www.viktorfrankl.org/e/lifeandwork.html 
(dostęp: 26.III.2014 r.). W Japonii pracę Frankla zaliczono do 10 pozycji godnych 
przekazania następnym pokoleniom. Ankietę opublikował „Yomiuri Shimbun” 
(Tokyo), 30 XI 2000.

2  Jest autorem 39 książek i  kilkuset artykułów z  dziedziny psychologii i  psychia‑
trii, część dorobku możemy zaliczyć także do filozofii społecznej. Jego prace zo‑
stały przetłumaczone na 43 języki świata, wykładał w wielu znaczących ośrodkach 
i uczelniach świata (ponad 200, na 5 kontynentach), głównie katolickich. 

3  Frankl otrzymał doktora honoris causa w Lublinie w 1994 r., w sumie przyznano 
mu 29 tytułów d. h.c.

4  Człowiek – wartość – sens. Studia z psychologii egzystencjalnej. Logoteoria i nooteoria. 
Logoterapia i nooterapia, red. K. Popielski, Lublin 1996. 

5  J.T. Michalski, Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla, Toruń 2011.
6  J.T.  Michalski wyróżnia cztery fazy jego biografii: 1/ w  trosce o  młodzież (lata 

młodzieńcze), 2/ rozwój myśli psychologicznej (początek kariery zawodowej), 
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i  społecznych Frankla  7. Zaprezentował ujęcie psychiatrii polityki 
i okruchy z filozofii egzystencjalnej Frankla, także nakreślił biografię 
intelektualną autora Homo patiens, człowieka cierpiącego. 
 Nie prezentując poglądów naukowych, filozoficznych i  społecz‑
nych Frankla, podejmijmy tylko i  aż jego namysł nad doświadcze‑
niem Holocaustu. Frankl jest Austriakiem, członkiem znamienitego 
narodu niemieckiego, wywodzącym się z  żydowskiej tradycji ro‑
dzinnej. Prawdopodobnie w XVIII w. jego rodzina przybyła do Au‑
strii, wówczas monarchii habsburskiej, z  Francji. Osiada w  Wied‑
niu i  przynależy do tamtejszej gminy żydowskiej, biorąc aktywny 
udział w życiu intelektualnym oraz artystycznym, ówcześnie złoże‑
nie oczywiste. Kultura i sztuka stają się przedmiotem rozmów, a tak‑
że praktyki rodzinnej, dyskusje o  sztuce i  literaturze wiedeńskiej, 
przeżywającej swój złoty czas (secesja wiedeńska/G. Klimt, R.M. Ril‑
ke, R. Musil, J. Roth) przeplatają się z rodzinnym koncertowaniem. 
Frankl zdobył gruntowne wykształcenie ogólne, następnie ukończył 
medycynę. Już w  wieku 20. lat zabłysnął w  środowisku lekarskim 
nową wizją leczenia zaburzeń psychicznych, wizją, która łączyła 
dokonania medycyny i  rozważania filozofii. W  koncepcji logotera‑
pii zaproponował poszukiwanie przez pacjenta utraconego sensu  8. 
Ówcześnie kierunkiem w medycynie, który otwierał się na filozofię, 
była psychoanaliza, można powiedzieć specjalność psychiatrii wie‑
deńskiej. Frankl, uczeń Alfreda Adlera, twórcy drugiej szkoły psy‑
choanalizy wiedeńskiej  9, wypracowuje własną koncepcję terapeu‑
tyczną, odwołującą się do greckiej koncepcji Logosu, którą odczytuje 
poprzez  stoicyzm Seneki Filozofa, teologię żydowską i egzystencja‑
lizm, w późniejszym czasie także zwróci się w stronę tradycji teolo‑
gii katolickiej. Jednocześnie autor Człowieka cierpiącego podejmuje 
dyskusję z pesymistycznym nurtem filozofii egzystencjalnej, który 
lokuje we  francuskiej filozofii (J.‑P. Sartre, A. Camus). 
 Frankl podejmuje w  analizie egzystencjalnej filozoficzną prob‑
lematykę cierpienia i  utraty sensu (czasami nawet sensu życia  10), 

3/  doświadczenie wojny i  obozu koncentracyjnego (osobista tragedia) i  4/ „po‑
wrót” do życia osobistego i zawodowego, Sens życia a pedagogika, dz. cyt. s. 24 ‑42. 

7  M. Nieć, Filozofia polityki Victora Frankla w cieniu Holocaustu, „Roczniki Nauk Spo‑
łecznych”, 2014, nr 3.

8  Frankl w żadnej pracy naukowej nie sprecyzował teoretycznie pojęcia sensu, raczej 
odwołał się do tradycji filozoficznej i pozostawał na poziomie opisu. 

9  A. Adler, Sens życia, Warszawa 1986. Od Adlera zaczerpnął zwrócenie uwagi na śro‑
dowisko społeczne pacjenta oraz na znaczenie sensu życia w leczeniu klinicznym.

10  Frankl rozpoczął swoją karierę zawodową od pracy z młodymi samobójcami. 
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 natomiast w logoterapii proponuje sposoby odzyskania równowagi 
psychicznej. Frankl, zgodnie z ogólnym założeniem psychoanalizy, 
szczególne znaczenie terapeutyczne i  diagnostyczne nadaje sytua‑
cjom patologicznym, w jego siatce pojęciowej sytuacjom granicznym, 
kiedy człowiek jest sam na sam z Losem i sam na sam z Bogiem, kie‑
dy jest poza Kościołem. Już przed II wojną światową formułuje zrę‑
by koncepcji w kilku przyczynkach, ogłoszonych w fachowym czaso‑
piśmiennictwie naukowym. Jednakże dopiero wyjątkowe i tragiczne 
doświadczenie Holocaustu przyczyniło się do sformułowania cało‑
ściowej idei analizy egzystencjalnej i  logoterapii. W  kilka miesięcy 
po zakończeniu wojny wydaje wspomnienia obozowe, które ukazują 
się pod znamiennym tytułem „... mimo wszystko, życiu powiedzia‑
łem tak. Psychologa doświadczenie obozu koncentracyjnego”. W cią‑
gu najbliższych kilku kolejnych lat publikuje swoje główne prace 
antropologiczne: Nieuświadomiony Bóg. Psychoterapia i  religia, Czło‑
wiek wolny, Homo patients. Próba wyjaśnienia sensu cierpienia, Psycho‑
terapia dla każdego, Wola sensu. Założenia i zastosowania logoterapii. 
W późniejszym czasie ukazuje się nowa wersja pracy Nieuświadomio‑
ny Bóg, pod zmienionym tytułem Bóg ukryty. W poszukiwaniu osta‑
tecznego sensu  11.
 Wielokrotnie wskazywałem na zasadnicze znaczenie Holocau‑
stu dla koncepcji antropologicznej Frankla. W  Auschwitz Frankl 
odkrywa swoją „drogę do Damaszku”, tak podaje we wspomnie‑
niach. Odnajduje sens graniczny własnego życia w nieludzkim świe‑
cie Auschwitz i jednocześnie cel dalszego życia na obozowej drodze, 
podczas rozmowy ze współwięźniem o  żonie  12. Uświadamia sobie 
znaczenie miłości do drugiej osoby, jako źródła życia. Oto chrześ‑
cijańska idea miłosierdzia nadaje ludzkiej egzystencji, definiowa‑
nej w  filozoficzno ‑egzystencjalnym ujęciu życia jako cierpienia, 
sens metafizyczny oraz  wyznacza przyziemny cel dla ludzkiej ak‑
tywności. Frankl przekłada własne doświadczenie na język nauki, 

11  V.E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa 2009, tegoż, Nieuświadomio‑
ny Bóg. Psychoterapia i  religia, Warszawa 1978, tegoż, Człowiek wolny, Warszawa 
1998, tegoż, Homo patients. Próba wyjaśnienia sensu cierpienia, Warszawa 1998, te‑
goż, Psychoterapia dla każdego, Warszawa 1978, tegoż, Wola sensu. Założenia i zasto‑
sowania logoterapii, Warszawa 2010, tegoż, Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego 
sensu, Warszawa 2012.

12  Pierwsza żona Frankla Tilly z  d. Grosser zmarła w  1945  r., Frankl poślubił ją 
w 1941 r. Razem zostali wywiezieni do getta w Teresinie, następnie do Auschwitz, 
potem Tilly trafiła do Bergen ‑Belsen, gdzie zmarła, zob. V. Frankl, Człowiek w po‑
szukiwaniu sensu, dz. cyt. s. 68 ‑72. 
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które uogólnia teoretycznie w  pracy doktorskiej z  pogranicza filo‑
zofii i medycyny Nieuświadomiony Bóg. Psychoterapia i religia. Anali‑
zie wymienionej pracy poświęciłem osoby artykuł  13, dlatego pozo‑
stawiam powyższe zagadnienie poza rozważaniami. Skonkludujmy 
jego rozważania z przywołanej pracy. W „głębi nieświadomości każ‑
dego człowieka tkwi bowiem – zdaniem Frankla, głęboko zakorze‑
nione poczucie religijności”  14, które określał „nieuświadomionym 
Bogiem”, w późniejszej wersji książki Bogiem ukrytym  15. Nieświado‑
mość religijna nie jest popędowa, ale egzystencjalna. Poczucie reli‑
gijności (Frankl zamiennie używa określeń instynkt religijny, sumie‑
nie, mimo pewnych różnic interpretacyjnych) jest funkcją miłości/
empatii do Drugiego, jest synonimem człowieka etycznego. Porzu‑
cenie uczuć jest porzuceniem także człowieczeństwa, a tym samym 
i Boga, a wówczas stajemy się albo purchawkami, pustymi moralnie 
ludźmi, albo homunkulusami, niemoralnymi okazami niczym z Fau‑
sta Johanna Wolfganga Goethego  16. Nieświadomość u  Frankla nie 
jest siłą popędową, lecz przejawia charakter „decyzyjny”. W słowie 
decyzyjny (Frankl zapisuje w cudzysłowie) zawarta jest autonomia 
człowieka, jego wolna wola, a nie popędowe id, tak charakterystycz‑
ne dla szkół psychoanalizy.
 Ideę „Boga ukrytego” w 1944 r. jakże pięknie namalował językiem 
poezji Karol Wojtyła w Pieśni o Bogu ukrytym, zacytujmy fragment 
dla naszych rozważań zasadniczy, oddający uniwersalne doświadcze‑
nie pokolenia Holocaustu, odnajdującego Drugiego, nawet w pozor‑
nie obcym. Idea miłosierdzia znosi obcego. 

Wtedy – patrz w siebie. To Przyjaciel, 
Który jest jedną iskierką, a całą światłością. 
Ogarniając sobą tą iskrę, 
już nie dostrzegasz nic 
i nie czujesz, jaką jesteś objęty Miłością  17. 

13  M. Nieć, Koncepcja „nieuświadomionego Boga” – rozważania po Holocauście 
Victora Frankla (w druku)

14  V.E. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, dz. cyt., s. 24. 
15  Praca Frankla (Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu, dz. cyt.) jest posze‑

rzoną i zmienioną wersją pracy Nieuświadomiony Bóg. Psychoterapia i religia, dz. cyt.
16  J.W.  Goethe, Faust, Warszawa 1977, t.  II, akt II, wiersz 6834 ‑7019 (scena 

w Laboratorium). 
17  K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym. Poezje, Warszawa 1998. 
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 Frankl prawdopodobnie pod wpływem wydarzeń z czasów „zim‑
nej wojny” dokonuje w połowie lat 50. XX w. uogólnienia Holocaustu, 
szczególnie po traumatycznym doświadczeniu wojny koreańskiej. 
Frankl nie tylko zmienia tytuł wspomnień (w angielskim wydaniu 
„Człowiek w poszukiwaniu sensu”), ale również odczytanie swoich 
wspomnień, jak i główne przesłanie  18. W jego przekonaniu „od cza‑
su Auschwitz przekonaliśmy [się] do czego jest zdolny człowiek. Od 
czasu Hiroszimy wiemy, co nam zagraża”  19. Nadaje więc Zagładzie 
uniwersalne znaczenie, co niewątpliwie osłabia wymowę Holocau‑
stu, który staje się jednym z wielu przykładów nowoczesnej zbrod‑
ni, zaciera się różnica między różnymi wymiarami ludobójstwa  20, co 
musi budzić daleko idące wątpliwości. Holocaust bowiem nie może 
zostać sprowadzony tylko do masowej zbrodni, przemysłowej  21, bo 
wówczas pogrom byłyby tylko lokalnym ludobójstwem, zbiorowym 
morderstwem  22. Holocaust jest bezprecedensowym wydarzeniem 
w  historii, podejmuje próbę unieważnienia Historii i  Boga, w  tym 
oczywiście całej chrześcijańskiej tradycji przez nazistowskich opraw‑
ców, którym na poziomie jednostkowego zdziczenia  23 pomagali 
Ukraińcy, Łotysze, Belgowie, Niemcy czy Polacy. Zagłada nie mogła‑
by bowiem zostać dokonana bez nazistowskiej ideologii, determina‑
cji, organizacji i wizji zbrodni. Endlősung nie  zostałoby przeprowa‑
dzone bez nazistów. Nie obciążam narodu, tylko ideologię, rasizm 
połączony z totalitarnym projektem politycznym  24.

18  Zgodnie z koncepcją mitologii, zmiana sensu znaku/pojęcia skutkuje nowym od‑
czytaniem, R. Barthes, Mitologie, Warszawa 2000, tegoż, Mit i znak. Eseje, Warsza‑
wa 1970. 

19  V.E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, dz. cyt., s. 223.
20  Ludobójstwo jako kategorię prawną, jako uniwersalny opis zbrodni masowej wpro‑

wadził do dyskursu politycznego, R. Lemkin, Rządy państw Osi w okupowanej Eu‑
ropie. Prawa okupacyjne, analiza rządzenia, propozycje zadośćuczynienia, Warszawa 
2013. 

21  Podobnie opisuje Holocaust H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności 
zła, Kraków 2010. 

22  Powyższa optyka pojawia się u historyków, także u J.T. Grossa, Sąsiedzi. Historia 
zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000. Por. psychologiczne ujęcie, Zrozumieć 
Zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu, red. L.  Newman, R.  Erber, Warszawa 
2009. 

23  Literacką wizję zdziczenia, nie tylko podczas Holocaustu kreśli J. Kosiński, Malo‑
wany ptak, Warszawa 1990. 

24  H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1993. 
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 Człowiek staje się „pół ‑fabrykatem”  25, co zasadniczo odróżnia 
Holocaust w mojej ocenie od ludobójstwa Ormian, Ukraińców pod‑
czas Wielkiego Głodu czy ludności Kampuczy (wietnamskiej i khmer‑
skiej) podczas rządów Czerwonych Khmerów, Tutsi w Rwandzie. Gu‑
łag i yodok mimo wszystkich niewyobrażalnych okropności i tragedii 
mieści się pierwotnej „dzikości” człowieka. Holocaust na poziomie 
opisu etyki unieważnia Człowieka, na poziomie polityki unieważnia 
Narody. Człowiek i naród żydowski mieli zostać pozbawieni cmen‑
tarza (kluczowy element zezwierzęcenia), odcisku potwierdzające‑
go świadomość istnienia i miejsca do wspomnień, miejsca specyficz‑
nie ludzkiego. Historia ludzkości zaczyna się przecież od cmentarza, 
miejsca łączącego i  mediującego rzeczywistość ziemską z  Boską 
transcendencją; cmentarz potwierdza duchowy wymiar człowieka, 
tak samo jak śmierć. Jak słusznie wskazuje Paweł Śpiewak, dyrektor 
Żydowskiego Instytutu Historycznego, świat Auschwitz znajduje się 
poza mową i  rozumem, dlatego często bełkoczemy, gdy rozmawia‑
my o Holocauście  26. Biorąc przestrogę Śpiewaka poważnie zakończ‑
my rozważania, oddając głos w dyskusji o Holocauście Władysławo‑
wi Pasikowskiemu.

Pokłosie W. Pasikowskiego – w poszukiwaniu 
ofiar Holocaustu

W.  Pasikowski (1959  r.) reżyser wybitny, gniewny trzydziestoletni 
z czasów przełomu kapitalistycznego, postanowił zmierzyć się arcy‑
trudnym problemem Holocaustu i  uniknąć bełkotania. Pasikow‑
ski jest reżyserem odważnym, nie stroniącym od podejmowania te‑
matów na pograniczu ryzyka towarzyskiego i  intelektualnego. Już 
wcześniej zasłynął filmami tłumaczącymi politykę w konwencji krwi 
na każdej klatce kadru. Polityka końca lat 80. i początku 90. XX w. 
jest w jego opisie „brudna” moralnie, dzieje się na wysypisku śmieci. 
Przy tym wysypisko śmieci jest metaforą PRL‑u, oceną dorobku po‑
litycznego i szerzej metaforą każdego totalitarnego reżimu politycz‑
nego współczesności. Jest dyskusją o polityce w rejestrze moralno‑
ści. Pasikowski podejmuje jeden z bardziej wyeksponowanych przez 

25  Literacki, a  nawet poetycki opis znajdzie czytelnik w  książce P.  Levi pod wielce 
brzmiącym tytułem: Czy to jest człowiek, Oświęcim 1998. 

26  P.  Śpiewak, Milczenie i  pytania Hioba, w: Teologia i  filozofia żydowska wobec Holo‑
caustu, red. P. Śpiewak, Gdańsk 2013, s. 7. 
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Andrzeja Wajdę wątków Popiołu i diamentu Jerzego Andrzejewskie‑
go, wątek wysypiska śmieci, jako miejsca oceny powojennej wizji Pol‑
ski. U Wajdy ocena jest jednoznaczna, Polska poakowska przegrywa 
militarnie, natomiast nie kala się politycznie i etycznie, tak odczy‑
tuję sceny ucieczki Maćka w porozwieszanej, białej i  „czystej” mo‑
ralnie pościeli. Sceny pogoni żołnierzy polskich (czapki rogatywki) 
w skrojonych na modę/ideę radziecką płaszczach za Maćkiem Cheł‑
mińskim mogą być uznane za opis wojny domowej w Polsce Ludo‑
wej, są politycznie jednoznaczne, Maciek kluczy wśród pościeli/idei 
i osób, szuka jakieś alternatywy osobistej i szerzej politycznej, sza‑
mocze się i przegrywa. Stefan Szczuka wyraża początkowy trudny 
optymizm polityczny (może nawet chciejstwo) części środowisk po‑
akowskich, sytuujące swoje nadzieje w  pepeesowskim środowisku 
(w filmie Szczuka jest tzw. narodowym komunistą), ale wraz z jego 
śmiercią, nadzieje na polską drogę do socjalizmu oddalają się. Polska 
poakowska „szklanych domów” przegrywa, Popiół i diament kończy 
się „fałszywie” tańczonym polonezem. Nota bene Wajda odrzucając 
po wydarzeniach Marca i  Grudnia wizję kompromisu historyczne‑
go  27, przywołuje także dźwięki tańca (tym razem nie poloneza) z We‑
sela Stanisława Wyspiańskiego w  filmie pod tym samym tytułem. 
Polonez, narodowy polski taniec pojawi się ponownie w  jego wizji 
pojednania narodowego w Panu Tadeuszu, w przypadku Adama Mi‑
ckiewicza jest wizją pojednania napisaną po klęsce powstania listo‑
padowego i wojny polsko ‑rosyjskiej, w przypadku Wajdy po odzyska‑
niu niepodległości i upadku radzieckiego komunizmu. Pan Tadeusz 
zatem otwiera i  zamyka okres upadku i  uzależnienia politycznego 
Polski. 
 Pasikowski podejmuje motyw wysypiska, miejsca założycielskiego 
PRL‑u w wizji szkoły polskiej  28, tylko już nie Maciek Chełmiński, ale 
Franz i Lolo stają się antybohaterami Psów  29. Oto historia fundowana 
na wysypisku śmieci prowadzi w końcu do kolejnego wysypiska, tym 

27  Wyrażenie kompromis historyczny nigdy nie padło z ust Wajdy, ale możemy uznać 
„nieme” politycznie porozumienie po 1956  r. (brak represji politycznych wobec 
środowisk poAkowskich, zgoda na pamięć historyczną środowisk niepodległościo‑
wych, socjalizm z ludzką twarzą, pewna swoboda intelektualna i artystyczna) za 
mieszczące się w klasie zjawisk politycznych określanych kompromis historyczny. 

28  Polska szkoła filmowa doczekała się licznych analiz, zob. M. Hopfinger, Perspekty‑
wa moralna „szkoły polskiej”, „Kino” 1971 nr 11, s. 12 ‑20, także, T. Lubelski, Histo‑
ria kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009. 

29  Druga część sequelu W. Pasikowskiego, „Psy 2. Ostatnia krew” (1994 r.) podejmuje 
już inne wątki. 
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razem już jednoznacznego moralnie i  politycznie. Pasikowski opi‑
suje dalsze losy zwycięzców Maćka Chełmińskiego, antybohaterów 
o ksywkach „z ulicy”, zwykłych żulikach, jak mówiono na Pohulan‑
ce w Wilnie, a po wojnie w Gdańsku. Pasikowski odnosi się do wizji 
Wajdy i  po części do prozy Andrzejewskiego. U  Pasikowskiego an‑
tybohaterowie sami wybierają śmietnisko życia politycznego, paląc 
„kwity”, dowody własnej degrengolady moralnej i przestępczej pań‑
stwa ludowego. Polska Ludowa w wizji Pasikowskiego nie pozosta‑
wia nawet dokumentów, dowodów cywilizowanej działalności, ale 
jest niczym Augustiańska „banda zbójecka”. Cyceron („Republika”), 
po którego rozważania sięgnął św. Augustyn („Państwo Boże”) for‑
mułuje krytyczną ocenę republiki rzymskiej w okresie wojny domo‑
wej. Podobna wizja schyłku PRL‑u pojawia się w Psach”  30. Pasikowski 
jest kontynuatorem polskiej szkoły. Podejmuje kluczową dla polskiej 
szkoły problematykę „polskich cnót”, czyli zagadnienie aktualności 
narodowego kodeksu moralnego  31.
 Pasikowski także w „Pokłosiu” podejmuje motyw miejsca nazna‑
czonego i  chuliganki. Już nie wysypisko, ślad przeszłości, ale mo‑
czary i mokradła są przedmiotem analizy. Oczywiście moczary i mo‑
kradła są metaforą nieświadomości w  ujęciu psychoanalitycznym 
i szkół nawiązujących lub czerpiących z dorobku psychoanalizy (lo‑
goterapia Franklowska). U  Pasikowskiego moczary pełnią jeszcze 
inną funkcję, są miejscem przejścia, oczyszczenia ze zbrodni cudzej. 
Ofiary oczekują pochówku, śladu istnienia i uznania moralnego. Po‑
wrotu do świata żywych, do świata pamięci i tożsamości. Józef Ka‑
lina (którego gra Maciej Stuhr) odnajduje nagrobki rodzinne i przy‑
wołuje nazwiska, wymawiając je, wraca światu osoby zmarłe, także 
te w Holocauście, nie bezpośrednio, ale pośrednio przez przywołanie 
pamięci rodzin ofiar. Wymawiane nazwiska układają się w litanię za 
zmarłych. Ich śmierć, zdaje się sądzić Pasikowski, należy do nas, do 
niechcianej pamięci naszej wspólnoty, w tym znaczeniu są naszymi 
ofiarami, ponosimy za nie odpowiedzialność. Jeśli nie za śmierć, to 
za przywrócenie pamięci o  nich. Pasikowski wbrew potocznej oce‑
nie filmu, lansowanej przez nacjonalistyczne środowiska  32 nie po‑
dejmuje problemu odpowiedzialności za winę, ale zagadnienie 

30  Por. analizę filmu „Psy” u T. Lubelskiego, Historia filmu polskiego 1895 ‑2014, Kra‑
ków 2015, s. 624 ‑627. 

31  TL [T. Lubelski], Hasło: Polska Szkoła Filmowa, w: Encyklopedia kina, red. T. Lubel‑
ski, Kraków 2003, s. 752 ‑753. Drugim zagadnieniem równie eksponowanym była 
problematyka daremnej ofiary narodu polskiego (powstania).

32  Istotą prawicowej definicji narodu jest jego nacjonalizacja. 
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odpowiedzialności za pamięć o ofiarach i jej przywrócenie. Film nie 
jest o  Jedwabnem, mimo że dyskusja o  Jedwabnem sprowokowa‑
ła Pasikowskiego do pracy nad filmem, ale o pamięci o Jedwabnem. 
Zadaje kluczowe pytanie: kto ma zostać depozytariuszem pamięci?. 
I odpowiada, ten kto przywraca pamięć, kto naprawia krzywdy na‑
szych dziadów i ponosi za nie odpowiedzialność, nie winę. Pasikow‑
ski problemu winy nie podejmuje. Pokłosie jest dyskusją o władzy pa‑
mięci nad Holocaustem.
 Pasikowski w dyskusji o pamięci nie narzuca jednoznacznej odpo‑
wiedzi, pozostawia widzom wybór. W filmie bracia Kalinowie, a może 
Kainowie, jeśli nie posuwam się zbyt daleko w odczytaniu tropu, ka‑
linowe pokolenie wyraźnie odmiennie ustosunkowuje się do prze‑
szłości. Franciszek Kalina (w filmie Ireneusz Czop, świetnie zagrana 
rola, „chłodna”/nieprzemakalna postać sceptyka) nie ma nawet po‑
czucia odpowiedzialności, tylko elementarne poczucie przyzwoito‑
ści chrześcijańskiej, wymagającej pochówku i modlitwy nad ciałem/
ofiarą. Jest aideologiczny z krytycyzmem i antysemickimi emocjami 
wobec Żydów, natomiast Józef Kalina/M. Stuhr (świetna rola poka‑
zująca studium narastania nerwicy i poczucia winy) zaczyna przyj‑
mować „maskę” ofiary Holocaustu, dokonuje się w  nim schizofre‑
niczne rozszczepienie, prowadzące do pójścia drogą Żyda, tj. Ofiary. 
 Pasikowski nie sięga po arcydzieło polskiej literatury, ale tworzy 
fikcyjną opowieść, odwołując się do zjawiska społecznego, jakie mo‑
gliśmy zaobserwować po opublikowaniu książki Jana Tadeusza Gros‑
sa Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka. Drobnej rzeczy 
historycznej, nawet można powiedzieć historyczno ‑socjologicznej 
diagnozującej jeden z fragmentów Holocaustu, mord w Jedwabnem. 
Pasikowski w Pokłosiu diagnozuje pewną histerię społeczną związa‑
ną z dyskusją po opublikowaniu książki. Tworzy opowieść filmową, 
nadając jej specyficzny estetyczny wyraz, sięga do kina gatunkowe‑
go, rozrywkowego jak często w filmoznawstwie określany jest gatu‑
nek. Sięga po thriller, gatunek wydawałoby się nietypowy dla tego 
typu opowieści  33. Przed Pasikowskim kino światowe nie doczekało 
się wybitnego thrillera o Holocauście  34, Pokłosie jest pierwszym.

33  Możemy wyróżnić następujące podgatunki thrillera: komediowy, konspiracyjny, 
kryminalny, erotyczny, medyczny, polityczny, psychologiczny i szpiegowski. 

34  Jako przykład nietypowej opowieści o Holocauście możemy wymienić W. Styrona, 
Wybór Zofii, Warszawa 2014. zob. B. Kwieciński, Obrazy i klisze. Między biegunami 
wizualnej pamięci Zagłady, Kraków 2012. 
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 Moczary i mokradła są miejscem zbrodni, są miejscem lęku pier‑
wotnego, zanurzającego człowieka w  archetypicznej świadomości. 
Pasikowski rozpoczyna opowieść od ujawnienia lęku, ale kogo? Kal/
inów, w filmie Józefa i Franciszka, czy grozy Jedwabnego dla wsi pol‑
skiej. Pasikowski nawiązuje więc do histerii po ujawnieniu zbrodni 
o Jedwabnem. Ale tej histerii nie ma na ekranie, ale jest ona w świa‑
domości publiczności, która przychodzi na seans, słowo sens jak naj‑
bardziej odpowiednie dla psychoterapeutycznego thrillera. Film za‑
czyna się więc przed seansem, pierwsze sceny przypominają widzom 
o ich Pamięci. Wiemy, że wiemy, Pasikowski nas włącza w swoją grę, 
stajemy się jej częścią. Ów lęk odkrywa wpierw główny bohater Jó‑
zef, następnie jego brat Franciszek. Oto zło czai się wokół, jeszcze 
nie opisane, zdiagnozowane, ale wywołujące zaniepokojenie, od‑
czuwane wyraźnie przez bohaterów, w miarę akcji filmu nasilające 
się, tak jak nasilało się prześladowanie Żydów w dziejach, podczas 
Zagłady. 
 Thriller jest gatunkiem opowieści filmowej, które diagnozuje zło, 
opisuje wewnętrzne lęki, w  przeciwieństwie do horroru opowieści 
o świecie fantasy, świecie równoległym. U Pasikowskiego nie jeste‑
śmy w świecie równoległym wampirów, wilkołaków, zombi, jesteśmy 
w świecie realnym. W świecie zdarzeń i cierpień, dewiacji i tortur. Zło 
czai się wokół nas, niedostrzegalne początkowo, ale obecne intuicyj‑
nie, powoli się ujawnia, wychodzi i zaczyna nas ogarniać, przerażać, 
wywołując lęki i emocje. Jak na kozetce psychoanalityka (u Frankla) 
dokonujemy wiwisekcji własnej osoby sięgając do zakamarków świa‑
domości, tak Pasikowski sięga do coraz intymniejszych i skrywanych 
pokładów naszej narodowej nieświadomości i je ujawnia. 
 Pozorna opowieść o dwóch braciach, ich życiu, podkreślmy banal‑
nym życiu (chłop, robotnik budowlany) staje się pretekstem do po‑
wiedzenia paru spraw ważnych o nas, naszym społeczeństwie i na‑
szej historii  35, rozgrywanej nie na poziomie elit politycznych, ale 
nizin społecznych. Przez sięgnięcie po gatunek kina, thriller Pasi‑
kowski stwarza doskonałą ramę do opowieści etycznej. Zdaniem 
Charles’a Altmana cenionego filmoznawcy, kino gatunkowe i  ry‑
tuał są dualistyczne, czerpią swoje znaczenie z ustrukturyzowania 
opozycji binarnych. Altman analizuje gatunek filmowy w odniesie‑
niu do rytuału, pewnej konwencji kulturowej. Alicja Helman określa 

35  M. Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, Poznań 2000, tegoż, Semiotyka ru‑
chomych obrazów, Poznań 2014. 
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konwencje regułami gry  36. Istotnymi cechami kina gatunków i rytu‑
ału są w ujęciu Altmana i Helman: powtarzalność, kumulatywność, 
przewidywalność, nostalgiczność („odnajdują i odnawiają więź mię‑
dzy tradycją i  współczesnością”), symboliczność i  funkcjonalność/
użyteczność społeczna  37. Kino gatunków należy zarazem do rejonu 
kultury i kontrkultury w zgodnej ocenie przywołanych badaczy. 
 Pasikowski buduje sensacyjną, trzymającą w napięciu i oczywiście 
w dreszczach opowieść etyczną o wsi polskiej po Jedwabnem. Wsi 
rozumianej w etnograficznym dyskursie, czasu minionego, jak poka‑
zuje dyskusja po Sąsiadach, Pokłosiu, Idzie stale obecnego. Pasikow‑
ski jest reżyserem odważnym  38, co już kilkakrotnie udowodnił: Kroll, 
Psy, teraz Pokłosie. Reżyserem, który się doskonale czuje w konwen‑
cji sensacji, którą łączy z etyczną opowieścią, np. serial Glina. Jest re‑
żyserem świata zaułków, zbrodni, miejsc porzuconych i wynaturzeń 
ludzkich. Rozgrywa filmy w rejestrze metaforycznej nocy, gdy świat 
przyzwoitości i społecznej normy kładzie się spać, jego bohaterowie 
budzą się niczym wampiry do życia. Pokłosie rozgrywa się w konwen‑
cji filmu noir. 
 Pokłosie, tytuł dwuznaczny; pokłosie dyskusji o  Jedwabnem, 
Holocauście, ale i  pokłosie moralne jako rewers „czasu żniw”, cza‑
su hańby. W tym sensie film jest pytaniem o odpowiedzialność nas, 
dzieci i wnuków. Nie jesteśmy uczestnikami wydarzeń, ale możemy 
być strażnikami Pamięci, nie od tablic, miejsc martwych w wielora‑
kim sensie, ale od miejsc ciągle żywych, choć umarłych. Jesteśmy od‑
powiedzialni za Pamięć o Holocauście. Oto nasze „Pokłosie”. 

36  Ch. Altman, W stronę teorii gatunku filmowego, „Kino” 1987 nr 6, s. 18 ‑22, tak‑
że, A. Helman, Wstęp, w: Kino gatunków, red. A. Helman, Warszawa ‑Kraków 1991, 
s. 8. 

37  A. Helman, Wstęp, dz. cyt. s. 13 ‑15. 
38  Film był promowany sloganem: „Najodważniejszy polski film”.
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