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I.

Posiadane

dyplom y

potwierdzające

uzyskanie

tytułu

doktora

nauk

pedagogicznych i teologicznych - z podaniem nazw, miejsca i daty ich uzyskania oraz
tytuły rozpraw doktorskich:
1. Katolicki Uniwersytet Lubelski, W ydział Teologii z dnia 2 2 . 0 7 . 1 9 9 1 dyplom
ukończenia studiów magisterskich, tytuł rozprawy magisterskiej:

W iarygodność

chrześcijaństwa w apologii Orygenesa Contra Cesum
2. Katolicki Uniwersytet Lubelski, W ydział Teologii z dnia 2.07.2001., tytuł rozprawy
doktorskiej: Problem nawrócenia w nauczaniu Jana Pawła II
3. Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacka Republika, W ydział Pedagogiczny
z

dnia

21.12.2006.,

dyplom

potwierdzający

zdanie

egzam inów

końcowych

w programie studiów pedagogicznych oraz pomyślną obronę pracy dyplomowej: Jan
Paweł II wychowawcą na przełom ie II i III tysiąclecia
4. Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacka Republika, W ydział Pedagogiczny
z dnia 15.05.2007., tytuł rozprawy doktorskiej: Pedagogika ohrdtenia a rychory
v u cen i Jana Parła II

II. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych - praca
naukowa oraz w innych instytucjach

2009 - 2015 W ykładowca w Państwowej W yższej Szkole Zawodowej w Chełm ie wykłady i ćwiczenia:

Pojęcia i systemy pedagogiczne; Pedagogika społeczna;

Andragogika, Pedagogika ogólna; Etyka nauczycielska; Pedagogika kultury;

Seminarium licencjackie - liczba prac licencjackich w yprom ow anych - 23;
Liczba recenzji prac licencjackich - 34
2007 - 2008 urlop naukowy - Uniwersytet w Londynie.
2001 - 2006 Rektor Katolickiej Misji Włoskiej w Sztokholmie.
2004 -

2007 wykładow ca w Katolickim uniw ersytecie Lubelskim -

W ydział

Zam iejscowy w Stalowej Woli oraz studia doktoranckie - Katolicka Univerzita
v Rużomberku
1995 - 2001 studia doktoranckie w Katolickim U niw ersytecie Lubelskim, wyjazdy
językow e (Italia, Anglia) oraz praca katechetyczna i edukacyjna w Rosji i na Ukrainie.
1991 - 1995 Praca w Parafii Świętego Józefa w Tom aszowie Lubelskim - katecheza
w szkołach średnich.
1985 -1991 W yższe Seminarium Duchowne w Lublinie i studia w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim.

III. Inform acje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych

Rozwój moich naukowych zainteresow ań pedagogicznych sięga okresu studiów
w

Katolickim

Uniwersytecie

Lubelskim

i przygotowania

do

pracy

duszpasterskiej,

katechetycznej oraz w ychow aw czej.
Zagadnieniem w ychow ania zainteresowałem się ju ż na etapie przygotowywania pracy
magisterskiej związanej z tw órczością Orygenesa. Podstawowym źródłem dysertacji było
jedno z jego ważnych dzieł Contra Ce/sum. Orygenes był apologetą chrześcijańskim, jednak
nie

pisał

Contra

Celsum ,

oraz

innych

dzieł

jedynie

w

celach

apologetycznych.

Najważniejszym zadaniem jego twórczości było wychow anie i kształcenie katechum enów tj.
przygotowanie ich do chrztu, oraz chrześcijan - w ychow awcze um ocnienie w praktykowaniu
zasad życia zgodnego ze wskazaniami Ewangelii. Temu w ychow awczo-edukacyjnem u
zadaniu O rygenes poświęcał się od młodości. Ze względu na wiedzę i genialny talent
pedagogiczny, został kierownikiem Szkoły Katechetycznej, mając 18 lat.
H

1.

M arrou

zauważył

w

swoim

dziele

Historia

wychowania

u-' starożytności, że w starożytności stosowano powszechnie zasadę odnośnie do wychowania
chrześcijańskiego i przygotowania do chrztu, iż zanim zostało się chrześcijaninem, należało

najpierw dojrzeć jako człowiek. Takie nastawienie spowodowało, iż chrześcijanie przyjęli
a

nie

odrzucili

(tak

jak

Żydzi)

system wychowania

i

kształcenia

stosowany

w szkołach greckich oraz łacińskich. W wychowaniu zaakceptow ano podstawowe założenie
hellenistycznego

humanizmu,

w stosunku do wszelkich

który

człowieka

widział jako

specyfikacji przynależnych

bogactw o

ludziom.

wcześniejsze

Chrześcijanie opierali

działalność w ychow aw czą na funkcjach domu rodzinnego, podobnie jak Żydzi. Nie tworzyli
jednak

własnych

szkół,

tj.

nauczania

i wychow ania

odrzucającego

hellenizm, jak

w wychowaniu i szkolnictwie żydowskim. Tendencja ta u w yznaw ców religii M ojżeszowej
była tak silna, iż przynajmniej od roku siedem dziesiątego, po zburzeniu Świątyni, Żydzi
odrzucili

powszechnie używany

w diasporze przekład

Biblii

na język grecki, tzw.

Septuagintę , akceptując tylko tekst w języku hebrajskim. Poza tym samo nauczanie
w szkołach było możliwe tylko po hebrajsku. Świadomie ograniczyli je do trójstopniow ego
podziału:

1)

umiejętności

czytania

Biblii;

2)

nauki

komentarzy prawnych i egzegetycznych, 3) komentarzy szczegółowych (tzw. Miszrta
i Talmud).
Inną
i

drogą

edukacyjnych.

poszło

chrześcijaństw o

Zaakceptow ano

osiągnięcia

w

w ysiłkach

w ychow aw czych

hellenizmu, poprzestając

na

własnym

nauczaniu religijnym , prow adzonym rów nolegle do nauczania klasycznego, obejm ującego
zarów no

chrześcijan,

jak

i

pogan.

Te

podstaw ow e

rozstrzygnięcia

zdecydow ały

0 w ykształceniu się specyficznego w ychow ania chrześcijańskiego en Christa pa jdeja'. Jego
podstaw ę stanowiło w ychow anie hum anistyczne, niepoddaw ane w ym aganiom religijnym
1 niezniekształcane.
Pozytywne nastaw ienie do kultury helleńskiej sprawiło, że w ielu chrześcijan było
nauczycielam i w szkołach klasycznych. Takim nauczycielem był także O rygenes, który
w latach 202-203, po m ęczeńskiej śmierci swojego ojca, otw orzył szkołę gram atyczną,
a rok później został w ybrany na kierow nika w spom nianej szkoły katechetycznej2. Dzięki
przyjęciu hellenizmu i kultury klasycznej przez chrześcijan, mogło pow stać Contra Celswn.
Dzieło to inform uje dokładnie o ówczesnej specyfice i problem atyce w ychow aw czoedukacyjnej. Zasady w ychow ania i kształcenia, stosow ane przez O rygenesa, hellenistyczne,
czyli klasyczne, oraz hum anistyczne, a także chrześcijańskie, w yw ierały i mają do dzisiaj

1 H. I. Marrou. Historia wychowania te starożytności, Państwowy Instytut Wydawniczy'. Warszayya 1969.
s. 435-442.
- Tamże. s. 445-446.

wpływ na w ychow anie oraz edukację. W Szwecji np. aż do 1960 r. w ychow anie
i edukację opierano na hum anistycznych zasadach etycznych, które uznawali zarów no
luteranie, jak i katolicy. To był fundam ent, który jeszcze w czasie w ojny trzydziestoletniej
i po jej zakończeniu um ożliw iał kom unikację m iędzy stronami konfliktu3.
Studium nauczania Jana Pawła II jeszcze wyraźniej ukierunkow ało moją pracę na
zagadnienia zw iązane z w ychow aniem i pedagogiką. Zarów no pierw sze studia doktoranckie
z dziedziny teologii duchow ości, jak i późniejsze z pedagogiki katolickiej, oraz przedm iot
badań -

nauczanie Jana Pawła II, bardzo silnie były zw iązane z podstaw ow ym dla

pedagogiki zagadnieniem - kw estią w ychow ania człowieka.
Zw iązek ten m ożna wykazać, przyw ołując dw a pojęcia - form ację i naw róceniecharakterystyczne zarów no dla teologii duchow ości, jak i dla myśli zawartej w nauczaniu
Jana Pawła II. Form acja to podstaw ow y term in w teologii duchowości. W ram ach tej
dziedziny

teologicznej

uw zględnia

się

zarów no

przesłanki

teologiczne

w ynikające

z depozytu wiary chrześcijańskiej, jak i w iedzę z zakresu innych dyscyplin naukowych,
um ożliw iającą w łaściw e poznanie oraz opis procesu stopniow ego kształtow ania się ludzkiej
osobowości. Proces ten prow adzi do osiągnięcia pełni osobowej, ludzkiej i chrześcijańskiej
dojrzałości, której szczytem jest pow ołanie każdego człowieka do świętości. Ten stopniow y
rozwój (podobnie jak w ychow anie) nie jest przypadkow y. W yraźnie w yodrębnia się w nim
cele, m etody i środki. Badanie tego procesu oraz refleksja nad nim w ym aga, oprócz
znajom ości teologii, zapoznania się z takimi dziedzinam i, jak: psychologia, pedagogika,
psychiatria, historia i socjologia. Bez tej w iedzy niem ożliw e jest w łaściw e poznanie
i działanie form acyjne oraz w ychow awcze, szczególnie w aspekcie formacji ludzkiej. Tym
samym

cele,

metody

i działania zw iązane z form acją chrześcijańską (teologiczno-

duchow ą) pozbaw ione byłyby swoich naturalnych podstaw.
Zarysow ana perspektyw a w ychow aw cza, zaw arta w term inie „form acja”, ma w iele
istotnych związków' z w ychow aniem

i procesem w ychow awczym . Dlatego, zauw aża

S. K unowski, w krajach Europy Zachodniej często używa się na określenie w ychow ania,
nauczania i kształcenia term inu „form acja”, np. we W łoszech „form azione”4. W Polsce
term in ten jest używ any jedynie na określenie w ychow ania i kształcenia duchow nych oraz

3 A. Piltz., Kris/en etik och vasterlancl.sk humanism. w: Statens offentliga utredningar 1992-1994. Skola fór
bildning. Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 1992, s. 453-455; zob. J. Król. Wyznaczniki współczesnego systemu
wychowania i edukacji w Szwecji, Wydawnictwo KIJL, Lublin 2014, s. 56.
1 S. Kunowski. Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie. Warszawa 2004. s. 28-29.
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sióstr zakonnych. W innych przypadkach raczej się go nie stosuje. W arto podkreślić,
iż misja w ychow aw cza zaw iera się w pełni w misji K ościoła i jest z nią nierozłączna
N atom iast w odniesieniu do dyscyplinach teologicznych, w ym iar w ychow aw czy, jako
dom inujący, w idoczny jest najwyraźniej w teologii duchow ości i w teologii pastoralnej.

W ychow anie i form acja chrześcijańska zajm ują poczesne m iejsce w nauczaniu Jana
Pawła II. „N aw rócenie” to kluczowy term in Jego wykładu, którem u przyporządkow ana jest
problem atyka
z

treściam i

w ychow aw cza
odnoszącym i

i
się

pedagogiczna,
bezpośrednio

ujm ow ana
do

w iary

najczęściej
i

w

łączności

m agisterium

Kościoła.

C harakterystyczną cechą nauczania Jana Paw ła II jest nie tylko to, że strzeże depozytu
wiary, zgodnie z nią naucza i w ychow uje, w zyw a do naw rócenia oraz przem iany, lecz także
to, iż swoje nauczanie form ułuje w kategoriach personalistycznych. Ta cecha sprawia, że
w odniesieniu do w ychow ania, edukacji i form acji osoby ludzkiej,

nauczanie papieskie

znajduje zainteresow anie także ze strony niechrześcijan.
Kwestii w ychow ania, odczytyw anego przez pryzm at papieskiego nauczania oraz
w skutek inspiracji myślą Jana Pawła II, pośw ięciłem dwie rozpraw y doktorskie, pracę
dyplom ową, dwie książki, a także w iele artykułów i w ystąpień w ram ach konferencji
naukowych. Znaczna część m ojego dorobku w pisuje się w dział pedagogiki, określany jako
pedagogika religii. N atom iast moje zainteresow ania badawcze, zw iązane ze w spółczesnym
system em w ychow ania i edukacji w Szwecji, są konsekw encją zarów no moich badań
naukow ych w zakresie pedagogiki, jak i pracy duszpasterskiej w Szwecji. Rozszerzają
jednak

pole

dotychczasow ych

eksploracji

o

zagadnienia

zw iązane

z

pedagogiką

porów naw czą i m etodam i stosowanymi w jej ramach. W yniki tej pracy przedstaw iam
w dysertacji pt. Wyznaczniki współczesnego systemu wychowania i edukacji w Szwecji,
będącej

moim

głównym

osiągnięciem

naukowym.
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Tytuł osiągnięcia naukowego:
Jerzy Król, W yznaczniki współczesnego system u wychowania i edukacji w Szwecji,
W ydawnictwo K llL , Lublin 2014.

Przedmiotem opracowania są zagadnienia wychow ania i edukacji w Szwecji w XX
i XXI w. Problematykę tę rozpatrywano w celu w skazania głów nych wyznaczników
wychowania i edukacji, występujących w tym kraju. Autorowi pracy przyświecała główna
idea pedagogiki porównawczej, według której należy tak przedstawić zagadnienie, aby lepiej
zrozum ieć naturę i specyfikę w ychow awczo-edukacyjną danego kraju. Biorąc za punkt
wyjścia wymieniony

postulat

pedagogiki

porównawczej,

w

opracowaniu

starano

się

uwzględniać perspektywę historyczną, zw łaszcza w odniesieniu do takich zagadnień, jak:
ustrój

państwa,

religia,

rozwój

ustawodawstwa,

zmiany

w

dziedzinie

gospodarczej

i społecznej. Takie nastawienie znalazło swoje odbicie już na etapie ustalania źródeł i budowy
planu pracy.
W opracowaniu podjęto próbę syntetycznego wyodrębnienia głów nych wyznaczników
w spółczesnego

systemu

wychowania

i

edukacji

w

Szwecji.

Najpierw

dokonano

syntetycznego ujęcia istotnych faktów dotyczących wychow ania i edukacji w Szwecji.
Wychodząc z tej perspektywy, podjęto próbę dotarcia do przyczyn, które warunkują
omawiane zagadnienia wychow awcze i edukacyjne. Przyczyny te w opracowaniu określono
ogólnie jako wyznaczniki. Przedstawiono je w kontekście omawianych zagadnień i niejako
wspólnie
z nimi Taka perspektywa pozwoliła lepiej ukazać naturę i specyfikę szwedzkiego systemu
w ychow awczo-edukacyjnego

a tym

samym

pełniej

zrealizować

wspom nianą

zasadę

pedagogiki porównawczej.
W literaturze polskiej nie ma dotychczas monografii podejm ującej problem atykę
w ychow ania i edukacji w Szwecji oraz uw zględniającej w szerszej m ierze prace i badania
szw edzkich autorów. O pracow anie takie jest tym bardziej konieczne, że nawet wielu
naukowców

szw edzkich

prezentuje

w ychow aw czo-edukacyjnego w
rozw iązań

w prow adzonych

krytyczne

Szwecji

w tym

stanow isko

odnośnie

do

systemu

, a niektórzy pedagodzy uw ażają, iż dużo

systemie,

stanowi

realizację

utopijnych

założeń
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pedagogicznych z czasów rozw iniętego społeczeństw a socjalistycznego'. N ierzadko też
szwedzki system edukacyjny i w ychow aw czy jest przedstaw iany jako zbiór „łatwych
recept” dla krajów dokonujących reform y edukacji6.
Podstawowym i źródłam i, z których korzystano w pracy, były oficjalne narodow e
szw edzkie plany nauczania, raporty oraz dokum enty i opracow ania w ydaw ane przez
szw edzkie
i

urzędy

odpow iedzialne

Skolóverstyrelsen).

podstaw ow ych

i gimnazjów.

ponadgim nazjalnych.
szwedzkiej,

U w zględniano

W

w

edukację

przede

oraz

w ychow anie

w szystkim

plany

(Skoleverket

nauczania

dla

szkół

Sporadycznie sięgano do planów nauczania dla szkół

pracy

dostępnej

za

korzystano

językach

przede w szystkim

szw edzkim

lub

z wybranej

angielskim ,

literatury

która

jest

prawie nieznana w Polsce. Bibliografię zgrom adzono na podstaw ie badań prow adzonych
zasadniczo w dwu bibliotekach w Sztokholm ie - B ibliotece U niw ersytetu Sztokholm skiego
i w Bibliotece K rólewskiej. W przeprow adzonych badaniach dokonano autorskiego
tłum aczenia

tekstów

z języka

przestudiow anie planów
w

Szwecji.

Znacznie

szw edzkiego

na język

polski.

K onieczne

stało

się

nauczania w ydaw anych przez instytucje pow ołane do tego
trudniejsze

okazało

się

syntetyczne

uchw ycenie

głów nych

w yznaczników w ychow aw czo-edukacyjnych, zarysow anych jedynie w szeregu prac, które
trudno było zidentyfikow ać w rozległych katalogach bibliotecznych. N iem ałą pom ocą
w tym

w zględzie

okazały

się konsultacje

z niektórym i

pedagogam i

i badaczam i

szwedzkim i. N ajw iększy wpływ na dobór źródeł oraz ogólną koncepcję pracy mieli: prof.
Lars

N aeslund

i

prof.

Sven

H artm an

z

U niw ersytetu

w Sztokholmie.
Od strony m etodologicznej w pracy posłużono się przede w szystkim m etodą analizy
i krytyki tekstów źródłow ych. K orzystano także z metody heurystycznej przy badaniu
i
w

interpretow aniu
kontekście

w niew ielkim

kolejnych

całej

pracy.

zakresie,

m ateriałów ,
Częściow o

co

pozw alało

zastosow ano

odkryw ać

m etodę

now e

zależności

kom paratystyczną

oraz

bez w pływu na głów ny wywód pracy, m etodę intuicyjną.

O pracow anie niniejsze zakresow o w pisuje się w obszar w iedzy pedagogicznej określanej
jak o zespół zagadnień zw iązanych z pedagogiką ogólną, teorią w ychow ania pow iązaną

■' G. Górny. Czy unikniemy szwedzkiego raju, „don Bosco” lipiec - sierpień 2009. za:
http://mateusz.pl/donbosco/0907-2.litm
6 hup://iioiatek.p!/s/System-;-tuiuczama-hv+savecjL dostęp: 31.05.2014.

z problem atyką religijną i w yznaniow ą oraz pedagogiką porów nawczą. W śród osiągnięć
naukow ych obecnego opracow ania należy podkreślić:
-

Ujęcie tem atu w oparciu o nową, szerzej nieznaną w Polsce literaturę;

-

Powiązanie perspektyw y

historycznej,

w yznaniow ej

i szkolnej

w prezentacji

om aw ianego zagadnienia;
-

K rytykę założeń, jak

i praktyki

w ychow aw czo-edukacyjnej,

opracow anej

na

podstaw ie tekstów i badań autorów szwedzkich;
-

U kazanie

specyficznego

w

kontekście

szw edzkim

spojrzenia

na

dobro

w ychow aw cze osoby.
Pierwszym zadaniem było sięgnięcie do wyznaczników w ychowawczo-edukacyjnych
szkolnictwa szwedzkiego w perspektywie historycznej. W ychowanie i edukacja prow adzone
w tak szybko m odernizującym się kraju, jak Szwecja, w arunkowane są wyznacznikami, które
swoje

korzenie

mają

w

wielowiekowej

działalności

wychowawczej

i

edukacyjnej

szwedzkiego Kościoła luterańskiego. Widać to m in. w organizacji systemu szkolnictwa
i nadzoru nad nim. System ten, pomimo industrializacji, dem okratyzacji, modernizacji
i sekularyzacji Szwecji, bardzo długo był związany ze strukturami kościelnymi. Przykładem
mogą być tutaj obowiązki biskupa diecezjalnego w zakresie szkolnictwa, który z racji funkcji
pełnił aż do 1957 r. rolę swego rodzaju inspektora szkolnego. Na nim bowiem spoczywała
odpow iedzialność za gim nazja znajdujące się na terenie diecezji, którą zarządzał. W innych
państwach

europejskich

w

owym

czasie

była

to

zależność

ju ż

Szwedzki Kościół luterański aż do końca XX w. był oficjalnym

nieznana7.

Kościołem

Państwowym, którego najwyższym zw ierzchnikiem był król Szwecji. Swoiste powiązanie
najwyższej władzy państwowej z najwyższą władzą kościelną w jednej osobie skutkowało
tym, że model w ychow ania i edukacji, w ypracowany przez szwedzki Kościół luterański, był
przez długi czas jedynym , jaki stosowano w Szwecji. W założeniu sprzyjało to prowadzeniu
jednolitej polityki wychowawczej i edukacyjnej w ramach całego państwa. Przez kilka
wieków praca wychowawcza oraz edukacyjna szwedzkiego Kościoła luterańskiego, a także
troska państwa w tym obszarze były z sobą tożsame. Kościół szwedzki nigdy nie tworzył
7 Por. E. Almen, H. Ch. 0ster. Religious education in Great Britoin, Sweclen and Russia. Linkóping 2000. s.
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własnych, całkowicie niezależnych od władz państwowych, placówek wychowawczych
i edukacyjnych. Tak samo władze państw ow e nie tworzyły instytucji wychowawczych
niezależnie od Kościoła. Stan taki utrzym ywał się bardzo długo, pomimo konfesyjnego
charakteru w ychow ania i edukacji w Szwecji. To w fakcie troski Kościoła oraz państwa
0 jedność wychowania, a także instytucji edukacyjnych, należy dostrzec historyczny
1 kulturowy wyznacznik, który spowodował, że również w XX i XXI w., wychow anie
i system instytucji edukacyjnych w Szwecji były i są bardzo ujednolicone, podporządkowane
władzy państwowej. Dzieje się tak, pomimo minimalnego w tym czasie wpływu Kościoła na
świecki w ym iar życia i form alnego rozdziału Kościoła od państw a w 2000 r.
Mimo

że

władza

świecka

(także

król)

przynajmniej

od

końca

XIX

w mniejszym stopniu zainteresow ana była wychowaniem religijnym, to jednak troska
0 formalną jedność wychowania i instytucji edukacyjnych ze strony państw a była tak silna,
że ostateczne odrzucenie religijnego modelu wychow ania i konfesyjnego charakteru szkoły
(przynajmniej od strony oficjalnych uzasadnień) inspirowane było, nie - jak często się sądzi względami ideologicznymi i światopoglądowym i, stojącymi w opozycji do dotychczasowego
modelu

wychowania

i

szkoły, lecz

troską o

jedność

wychowania,

szkolnictwa

1 społeczeństw a9.
Funkcja ideologii, jako wyznacznika wychowania i edukacji, ujawnia się w całej pełni
dopiero w latach sześćdziesiątych XX w. W tym okresie wyraźniej niż wcześniej pojawiały
się

idee

nieprzychylne

zw łaszcza

zasadom

wychowawczym,

wywodzącym

się

z tradycji judeochrześcijańskiej. Także politycy szwedzcy często krytykowali ideę Kościoła
jako Kościoła narodowego, choć podtrzymywali jego zależność od państwa i w ręcz uznawali
Kościół luterański za agendę państwową Taki stan spowodowany był lękiem, iż niezależny
Kościół mógłby się stać konkurentem oficjalnej ideologii państwa, która najmocniej
wyrażana była w zakresie wychowawczym i edukacyjnym 10.
Pojawia się tutaj

kolejny wyznacznik, związany ze znaczeniem

lekcji religii

w nauczaniu szkolnym. Szwedzkie władze edukacyjne w yraźnie podporządkow ały tę lekcję
przyjętej ideologii. Ogłaszając w 1962 r. pierwszą instrukcję o tzw. niestronniczym nauczaniu
religii,

samo

państw o

stało

się

stronnicze, gdyż

często wbrew

woli

Kościołów

8 Por. W. Alberts. Integrative religious education in Europę. Berlin 2007. s.213-215.
9 Por. tamże. s. 219-220
10 Por. J. Kubitsky. . \lfahet szwedzki. Warszawa 2011. s.66.
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i rodziców decydowało o formie

oraz treściach tej lekcji11. Na mocy instrukcji z 1962 r.,

w prowadzono zakaz nauczania religii w szkołach, zgodnie z doktryną jakiegoś jednego
wyznania. Od tego czasu także lekcja religii w szkole zaczęła być jednym z przedm iotów
szkolnych. Program tej lekcji, tak jak program innych przedm iotów , ustalały państw ow e
władze edukacyjne. W tej i w późniejszych decyzjach można dopatrzyć się swoistej troski
państwa o jedność wychow ania oraz edukacji. Bazą jedności miał być jeden typ programu
wychow awczego i edukacyjnego, na straży którego stały odpow iednie instytucje państwowe.
W swoich uzasadnieniach ujawniały one silne progresywne tendencje, kładąc nacisk na
nowoczesność i metody eksperymentalne. Te określenia można uznać zarazem za jedne
z ważniejszych wyznaczników pedagogii w Szwecji.
Skoncentrowanie się na wartościach obiektywnych w w ychow aniu i na swoistej
ideologii nowoczesności spowodowało napięcie w związku z deklaratyw nie przyjm owanymi
w programach szkolnych zasadami zachodniego humanizmu oraz etyki chrześcijańskiej. Stało
się tak, gdyż jeden typ szwedzkiego programu wychow awczego określonego przez państwo,
sprzeciwia się podstawowej zasadzie humanizmu, według której każdy człowiek ma prawo
kształtow ać swoje życie zgodnie z własnymi przekonaniam i12. Pomimo wspom nianych
deklaracji program wychow ania i nauczania nie jest oparty o zasady etyki chrześcijańskiej.
Zaznacza się w nim, że w wychowaniu (szczególnie szkolnym) nie można opow iadać się za
jakim ś jednym systemem etycznym. W związku z tym pojawia się tutaj swoisty wyznacznik
wychow ania i edukacji, w postaci niejednoznacznie określonych wartości, na jakich oparty
jest system wychowawczy i edukacyjny w Szwecji. Ten istotny m ankament próbuje się
przezwyciężyć przez tzw. wartości rarcfegnmd, określane co jakiś czas przez N arodową
Agencję Edukacji (Skoleverket), bez wskazywania na konkretny system etyczny, przy
jednoczesnym założeniu, że dem okracja jest wartością podstaw ow ą dla całości wychow ania
w

Szw ecji13. Taka

sytuacja grozi technologizacją w ychow ania i edukacji

oraz jest

symptomem tego, iż pedagogika, która jako nauka stoi u podstaw takiego systemu
wychowawczego, nie jest zbudow ana na humanistycznej wizji ludzkości. Takie spostrzeżenia
i obawy w yraża m. in. I. E nkvist14.

11P o r. K.-G.Agotsson. Fran katekeslrdng till religionsfrihet. Uppsala 1975. s. 511.
1~ S G. Hartman. R. Furenhed. Etik och ungas livstolkning. Linkóping 2003, s.41-46.
I Por. Piltz. dz. cvt..s.455-461; Skoleverket. Demokratie och yardegrimd, 2005; Hartman. Furenlied. dz. cyt., s.
9-11.
II Por I. . Enkyist. Feltankt. En kritiskgranskning av idehakgrunclen till sven.sk ulbildningspolitik.
Kristianstad Boktryckcri AB. Kristianstad 2001. s.50-51.
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W

programach

niebezpieczeństw o

w ychow awczo-edukacyjnych

technologizacji

i

nie

odhum anizow ania

wskazuje

się

w ychowania,

jednak

edukacji

na
oraz

pedagogiki Dużą wagę natomiast przykłada się do troski o zapewnienie rów nego dostępu do
edukacji dla wszystkich uczniów, wraz z zadaniem ich obyw atelskiego wychowania w duchu
demokratycznym. Jest to jeden z istotnych w yznaczników programów szkolnych, jak
i organizacji szkolnictwa w Szwecji. Jego zasadniczą podstaw ą ideową jest przede wszystkim
zasada równości, która wpisuje się w postm odernistyczną wizję kultury i poszczególnych
kultur jako równoważnych sobie. W praktyce wychowawczo-edukacyjnej owocuje to
szczególnym uwrażliwieniem na zasadę tolerancji i poszanow ania wielokulturowości, przy
jednoczesnym unikaniu oceny kultur z punktu widzenia prawdy oraz wartości.
A.

Piltz podkreślił,

że

w

odniesieniu

do

teorii

kultury

i różnych

praktyk

wychow awczych oraz edukacyjnych w Szwecji, widoczny jest brak wypracowanych
odniesień do personalistycznych pojęć i k o n c e p c j i M o ż n a to uznać za swego rodzaju
negatywny wyznacznik w ychow ania oraz edukacji w tym kraju. M a to jednak znaczenie
w wychowaniu i edukacji, zwłaszcza gdy brak personalistycznej perspektywy w wychowaniu
zestawi się z ideą neutralności światopoglądowej i etycznej państwa, laickim charakterem
szkoły i niechęcią do etyki chrześcijańskiej16. Szczególnie

brak wyraźnie określonego

systemu etycznego skutkuje brakiem jednoznacznych wskazówek i czytelnych ideałów
etycznych, jakich potrzebują w ychow ankow ie17. Jest to o tyle ważne, że - jak stwierdził S. G.
Hartman
w

-

odniesieniu

szwedzka
do

szkoła

kształcenia

i

wychowanie

nauczycieli

nie

ma

nie

są

jednoznacznie

neutralne.
określonej

Nawet
etyki

nauczycielskiej. Zaś przygotow anie nauczycieli w tym w zględzie ograniczone jest do
znajomości ustaw rządowych Taką praktykę Hartman uznał za najbardziej nieprofesjonalne
działanie w odniesieniu do wymogu etycznej edukacji przyszłych nauczycieli18.
Ten ideowy kierunek, wyrażany przez ideę neutralności światopoglądowej i etycznej
państwa oraz laicki charakter szkoły, w dużej mierze związany jest z ciągle żywymi
w Szwecji ideami pedagogicznym i J. J Rousseau oraz z jego podstawowym założeniem

1 Por. Laroplan fo r grunskolan 1969. Skohmerstyrelsen 1969. s. 12-13; G. Zackari. F. Modigli. la rd eg ru n d s
bokert - om sam tal fo r demokrati i skolan, AB Danagards Grafiska. Stockholm 2000. s. 19-20: Por. M. Olson.
Frdn nationsbyggare till global mrknadsnomad. Om medborgarskap i svensk utbildnmgspolitik under 1990 ta lei.
Linkóping 2008. s.249-251: Piltz. d / cyt . s. 452-453; Enkyist. dz. cyt., s. 33-36: U. Lundgren. A tt forsoka
tUsammans m ed studerande - nagra lankar, fórsók, slatsatser och forslag. w: H. A. Larsson. Den reflekterande
medhorgren. Jónkóping Uni\ersity-AB Snialand Qucbecor 2000. s. 143-144.
16 Zackari. Modigli. dz. cyt., s. 19-20. 38-42:
1 Tamże. s.78-85: Piltz. dz. cyt., s. 455-461.
Ix Hartman. Furenhed. dz. cyt., s. 16-18. 25-30.

0 naturalnej dobroci człowieka, którego psuje cywilizacja i kultura oparta na poznawczych
kom petencjach rozumu ludzkiego. Wielu pedagogów w Szwecji, idąc za ideami Rousseau
uznaje, że człowiek pozostaje istotą dobrą niezależnie od faktów. W praktyce przekonania
takie rodzą charakterystyczny wyznacznik wychow ania w Szwecji, tj. praktykę tzw.
swobodnego wychowania - fn uppfuslrati.
Tego typu teorie i oparte na nich w ychow anie są sprzeczne z ideą wychowania, jakie
wypracowała humanistyczna cyw ilizacja zachodnia, na podstawie greckiej idei w ychowawcy
- paidcigogosa oraz najwyższego ideału hum anistycznego kształcenia - paidei. Z kolei
wychow anie zgodne z tradycyjnym

humanistycznym

ideałem,

dla wielu pedagogów

w Szwecji oznacza indoktrynację i łamanie wolności dziecka. W praktyce wychowawczej
przyjm ują oni bierną postaw ę w sytuacjach, w których wym agana jest zdecydowana reakcja
Ideowe zam ieszanie wokół wychow ania przyczyniło się do tego, iż kwestie dotyczące
wychowania i szkolnictwa stały się częścią programu partii socjaldemokratycznej, rządzącej
prawie cały czas w Szwecji po drugiej wojnie światowej. Głównym w yznacznikiem tak
w ypracow anego modelu w ychow ania była chęć zbudowania lepszego systemu społecznego
typu welfare system. W ychow anie i edukacja miały być tylko narzędziem do zrealizow ania
tego celu19.
Takie zinstrum entalizow anie wychowania i edukacji oddaliło je od klasycznego ideału
humanistycznego. Pośrednio doprowadziło to do niekończących się reform i dyskusji.
Dodatkowo metodologia zw iązana z indywidualizacją, stawiająca w centrum ucznia i to,
czego

chciałby

się

uczyć,

nie

sprzyjała

kształtowaniu

poczucia

odpowiedzialności,

skomplikowała kwestie związane z wychowaniem, z funkcją nauczyciela, ucznia i szkoły.
I. Enkvist wyraziła obawę, że może to spowodować w przyszłości niebezpieczne społecznie
sytuacje, gdy w społeczeństwie pojawi się wielu obywateli, którzy w postępowaniu będą się
kierow ać jedynie swoimi pragnieniam i20.
W tym kontekście, idąc za krytyką indywidualizacji w yrażoną przez I. Enkvist,
jeszcze raz rozpoznajemy negatywny wyznacznik w ychow ania i edukacji w postaci ideologii.
1 Enkvist stwierdziła, iż często w Szwecji założenia pedagogiczne nie są oparte na
osiągnięciach

współczesnej

pedagogiki

i

są

rodzajem

stosowanych

ideologii,

które

19 Por. S. Hartman. Del peagogiska kijlturan et. Stockholm. 2012. s. 129; Kunowski. dz. cyt., s. 29-32.
20 Por The Swcdisch National Agcncy for Education. A School fur the futurę - the ideas underlyning the
reform o f upper-secondary education in Sweden. Stockholm 1997. s. 11; Por. Enkyist. dz.cyt.. s. 29-31; tenże.
I 'ppfostran och utbildning. WS Bookwell. Stockholm 2007. s. 22-24; Almen. 0ster. dz. cyt., s. 77 - 78.
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przeniknęły do obszaru wychow ania i nauczania szkolnego. Zdaniem Enkwist, jak najszybciej
należy

zm ienić

tę

tendencję

oraz

powrócić

do

niezideologizow anego

wychowania

i edukacji21.
Od

lat

sześćdziesiątych

XX

w. w

Szwecji

kładzie się większy

nacisk

niż

w przeszłości na sprawy związane z ochroną dzieci. W prow adzono wiele nowelizacji
prawnych.

Zrów nano

m.

in.

w

prawach

dziedziczenia

dzieci

urodzone

w małżeństwie i poza nim. Przyjęto Conrention on thc Rights o f the Chi Id, w prowadzono
ustawy

uspraw niające

N ierozwiązane

proces

pozostały

ustalenia

problem y

ojcostwa,
związane

opieki
z

nad

dzieckiem

zachowaniem

praw

i

adopcji.
dziecka

w sytuacji, gdy jego poczęcie nastąpiło w wyniku zastosowania metody in vitro lub
w przypadku, gdy dochodzi do aborcji dziecka poczętego.
Przejście w 1983 r. w ustawodawstwie państwowym od zasady ochrony dzieci,
mającej za podstaw ę obowiązki rodziców wobec nich, do idei ochrony dzieci opartej na
r

22

zbiorze przyznawanych dzieciom praw, podważyło zaufanie dzieci w stosunku do rodziców .
W tym kontekście warto zauważyć, że zasady stosowane w Szwecji w polityce rodzinnej
i edukacyjnej były zgłaszane do Trybunału Europejskiego, jako sprzeczne z prawami
rodzicielskim i23.
N egatywne odniesienie do rodziny widoczne jest w Szwecji zw łaszcza w śród wielu
polityków, co przenosi się na decyzje dotyczące wychow ania i edukacji, tw orząc w ten
sposób pewien stały wyznacznik szwedzkiej polityki. Osłabia to rodzinę, która bez pomocy
.
.
•
•
24
państw a nie jest ju ż w stanie wypełniać swoich zadań opiekuńczych i wychow awczych .
r

Podobnie jak w przypadku instytucji rodziny, tak samo negatywny stosunek wielu polityków
do wychowania i systemu edukacyjnego obow iązującego w Szwecji przed 1960 r., był
przyczyną reform, które faktycznie rozpoczęto ju ż w 1950 r. Uważano, że dotychczasowy
model wychow ania i szkolnictwa, stosowany w Szwecji od XIX w., przyczyniał się do
burżuazyjnej indoktrynacji dzieci. Enkvist podkreśliła, że głównym w yznacznikiem tak
inspirowanych reform i zmian w systemie w ychow awczo-szkolnym był egalitaryzm, a nie
sprawdzone teorie pedagogiczne. W arto zauważyć w tym kontekście, że egalitaryzm był
Enkvist. Fellónkt. s. 7-8.
" G. Ewerlóf. T. Svcrnc. Barnets hasta - Om fóraldrars och samhdllets ans\>ar, Norstedts Tryckeri. Stockholm
1999. s 14-22
Hartman. Furenhed. dz. cyt., s. 18-19;
łiup .7\\u\\\iiiiji.cr.or»/nt;iŁ:ic/rcso;in.cs.'CRC potish h in a i^ - c r e g i o n , pdf. dostęp: 25.01.2014.
_l Enkyist. Feltankt. s. 135-137; I. Moqvist. Den kompletterade famUjen. Fóraldraskap, fostran
o forandring i en srensk smastad. Umca Universitct tryckeri. Urna 1997. s. 2-3. 11-13.

główną ideą rewolucji francuskiej w 1798 r., socjalizmu utopijnego na przełomie XVIII i XIX
w.

i ruchu robotniczego końca XIX w. Ponadto idee egalitarne były akcentowane

w doktrynach marksizmu i leninizmu, anarchizmu i socjalizmu. W spółcześnie egalitaryzm
rozumiany jest jako:
1) równość szans, np. powszechny dostęp do oświaty, minimalne wynagrodzenie;
2) równość wszystkich obywateli wobec prawa, bez względu na pochodzenie społeczne
i różnice etniczne, rasowe, religijne, płci itp.
Wątki myśli egalitarnej są nadal wyraźnie zaznaczone w politycznych program ach
ruchów lewicowych, np

w niektórych odłamach tzw. nowej lewicy czy w maoizmie.

W yznacznikami wielu szczegółowych zmian w szkolnictwie szwedzkim były decyzje
polityczne, których głów ną podstaw ę stanowiła ideologiczna, a

nie realistyczna wizja

człowieka.
W edług nowych założeń, szkole wyznaczono zadanie prow adzenia swego rodzaju
terapii ucznia, która ma spowodow ać jak najlepsze socjalne otw arcie się i wszechstronny
rozwój. Aby to osiągnąć, w miejsce realizacji określonego programu wychow ania i nauczania
kładzie się nacisk na swobodę ucznia. M oże on wybierać to, co najbardziej mu odpowiada.
Zlikw idow ano nawet egzamin maturalny, zaś generalnie cały system

szkolny zaczął

charakteryzować brak narzędzi kontroli stanu posiadanej wiedzy. W tak prowadzonym
wychowaniu i edukacji, mało uwagi poświęca się rezultatom w ychow aw czo-edukacyjnym 2'.
W ten sposób ukształtow ane wychowanie i edukacja miały swój główny wyznacznik
w

ideałach

ruchu

robotniczego.

Przeniesienie tych

idei do programów wychowania

i nauczania w szkole było możliwe dzięki istniejącej w Szwecji praktyce w spółdecydow ania
o wychowaniu i edukacji w oparciu o system partyjny. Przedstawiciele ruchów robotniczych
uważali,

że

szkoła

powinna

przede

wszystkim

stworzyć

(nie

używano

określenia

„w ychow ać") ludzi dobrze przystosow anych społecznie, nie zaś troszczyć się głów nie o ich
wykształcenie,

o

przekaz

treści

przedmiotowych.

Na obraz tak ukształtow anego wychowania i edukacji miały też wpływ wyznaczniki,
których źródłem są założenia inżynierii społecznej, skupione na kreowaniu równości zarówno
między grupami społecznymi, jak i mężczyznami oraz kobietami. Idei przystosowania
25 Enkyist. J:ehankt. s. 11. 138-144.

społecznego w oparciu o wychowanie szkolne sprzyja utylitarne podejście do kwestii
wychow ania

i

nauczania

wielu

pedagogów,

którzy

uważali,

że

wychow anie

i kształcenie w szkole ma być przede wszystkim zgodne z oczekiwaniam i rynku pracy. Taki
kierunek

wychowania

oraz

edukacji

zachowany

został

w

program ie

decentralizacji

szkolnictwa, pomimo wyrażanej w nim troski o solidną edukację ogólną młodzieży
Towarzyszy temu zideologizowana zasada równości. Jej przejawem jest wymaganie, aby
w ychow anie szkolne przeciwdziałało tradycyjnym podziałom na zajęcia męskie i kobiece,
oraz

uwarunkowaniom

związanym

z

rolami

seksualnymi.

W

tym

celu

w Szwecji w prowadzono tzw. kwotowy system rekrutacji, tzn. w niektórych przypadkach
0

przyjęciu

na

dany

kierunek

studiów

nie

decyduje

poziom

opanowanej

wiedzy

1 umiejętności, lecz także płeć kandydata. Zasadę tę stosuje się np. w sytuacji, gdy do szkoły
o profilu pielęgniarskim (tradycyjnie zdom inow anym przez kobiety) zgłasza się mężczyzna.
W takim wypadku zostaje on przyjęty w pierwszej kolejności, nawet pomimo słabszych
w yników egzam inów w porównaniu z kandydatkami płci żeńskiej. Podobne kw otow e zasady
stosuje

się

w

odniesieniu

do

kobiet,

w

przypadku

aplikacji

do

kształcenia

się
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w specjalizacjach tradycyjnie kojarzonych z płcią męską .
Tak odmiennemu od założeń klasycznych kształtow aniu wychow ania i edukacji
w Szwecji sprzyja zarów no wspom niany mechanizm w spółdecydowania o kształcie szkoły
w oparciu o system partyjny, jak też przyjęty jako specyficzny system światopoglądowy,
model wartości vardegvund , wywierający wielki w pływ na całe społeczeństwo szwedzkie28.
Szeroka

perspektywa

badawcza

sprawia,

iż

zasadniczo

każde

z

zagadnień

w yodrębnione w planie opracowania może stać się w przyszłości przedm iotem dalszych
badań i szerszych opracowań. Pominięto świadomie w idoczne w ostatnim czasie w Szwecji
kwestie zw iązane z prywatyzowaniem szkół. Jak się wydaje, proces ten jest spowodowany
głów nie czynnikami natury ekonomicznej - nie pedagogicznej. Zagadnienie to wykracza poza

"A Tenże. Uppfostran. s. 9-10: Fórslag li II forandring av grunclskolans laroplan, Till Regeringen
Utbildningsdepartament. nr 2.1; Report, Eclukational policy and planing, Goals fo r educational policy in
S\i eden, A status report on compitlsory scholing and higer education, Organisation for Economic Co-operation
and DcYclopmcnt. Paris 1980. s. 47; The Swcdisch National Agency for Education. dz. cyt., s. 7-8.
27 Zackari. Modigli. dz. cyt., s. 68-70.72-73: Enkrist Feltankt, s. 50-51; K. Allard. Work and Fathers
organizational culture, parenta! Ieave and work fa m ily conflid, in a Swedish context, Góteborg Univcrsitv.
Góteborg 2003. s. 14-15: Laroplan fo r det ohligatoriska skolrasendet, fórskoleklassen och fritidshem m et 1994.
Danagards grafiska. Ódeshóg 2006. s. 4. 6; Report, Edukational policy and planing, Goals fo r educational policy
in Swe den, A status report on compitlsory scholing and higer education. Organisation for Economic Cooperation and Development. Paris 1980. s. 55-56.
28 Por. Alberts. dz. cyt. s. 218.
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określony niniejszym tematem obszar tematyczny i powinno być przedm iotem osobnych
opracowań.
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Ćwiczenia

-

Pojęcia
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systemy
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Podstawy

andragogiki
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gerontologii
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-

andragogika
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Pedagogika społeczna2009/2015; Ćwiczenia - Pedagogika społeczna 2009/2013;

-

Pedagogika kultury 2013/2015;

-

Pedagogika ogólna 2012/2015;

-

Pedagogika - w prowadzenie 2013/2014;
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Etyka nauczycielska 2012/2015; Seminarium licencjackie 2011/2013.

W latach 2004 - 2007 w ykładow ca w Katolickim U niw ersytecie Lubelskim - W ydział
Zam iejscowy w Stalowej Woli.
W latach 2000 - 2006 Rektor Katolickiej Misji W łoskiej w Sztokholmie, praca w środowisku
wielokulturowym, organizowanie i prow adzenie działalności duszpasterskiej i opiekuńczo -

kształceniowej wśród emigrantów pochodzących z Włoch, Polski i Ameryki Południowej.
Jako rektor kierowałem, anim owałem i prowadziłem działalność ukierunkow aną na problemy
rodziny
i

na

emigracji

zw iązane

z

opieką

nad

dzieckiem

w

wieku

przedszkolnym

wczesnoszkolnym , a także z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, socjalnymi,

problem atyką starości, w tym pom ocy i opieki zakładowej.
Jednym z przejawów pracy wychowawczej było wielokrotne organizowanie wspólnie
z Instytutem Kultury Włoskiej i Ambasadą W łoską w Sztokholmie spotkań i program ów
edukacyjno-w ychowawczych oraz artystycznych anim owanych przez rodziców, młodzież
i dzieci. Taki sam cel wychowawczy, edukacyjny i integracyjny miały prow adzone przeze
mnie co tygodniowe spotkanie w ramach Katolickiej Misji W łoskiej, której byłem rektorem.
Inicjatywy te były stale podejm ow ane niezależnie od pracy duszpasterskiej i katechetycznej.
Praca ta prowadzona przez ponad sześć lat i dała mi dobre rozeznanie w problemach
w ychowawczych i opiekuńczych w Szwecji rozpoznawanych w kontekście emigracji.
W ielokrotnie

także

uczestniczyłem

w

kongresach

m iędzynarodow ych

poświęconych

specyficznym problem om emigracji, sytuacji rodziny, wychowaniu dzieci i młodzieży,
opieki, resocjalizacji
Posiadam

potw ierdzenie

przygotowania

do

wyżej

nakreślonej

pracy

w

środowisku

em igracyjnym w Szwecji - dyplom wydany przez Konferencję Episkopatu Włoch, jak i inne
dokum enty w tym potw ierdzające odbyte kursy językowe: szwedzki, angielski, włoski.
W latach 1989 -

1995 pracowałem przez szereg miesięcy jako katecheta wśród dzieci

i młodzieży na terenie Ukrainy i Rosji

V. Znajomość języków obcych
■

Język włoski - płynnie;

■

Języki: rosyjski, szwedzki, angielski, hiszpański, ukraiński - komunikatywny.

Dokumenty - zaśw iadczenia o odbytych kursach językowych:
Język włoski - potwierdzenie - dyplom wydany przez K onferencję Episkopatu Włoch komisja do spraw migracji upow ażniająca mnie oficjalnie do pracy wśród migracji włoskiej
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poza granicami Włoch z ramienia Episkopatu Włoch, jest to tym samym potw ierdzenie
znajomości języka i kultury włoskiej, data w ydania dokum entu 05/09/2003.
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a) Callan School o f English, London okres od stycznia do czerwca 1999.
b) Folkuniversitet 10041 Stockholm Level A2 + (council o f Europę Scalę) 24 teatching
hours, data wydania certyfikatu 22/12/2003;
c) (Cam bridge Preliminary Certificate) 220 lessons o f English; data wydania certyfikatu
09/01/2004;
d) Eden House College 1-2 Soho Street London, student reference: 7124366 , okres
studiów od 06/01/2008-22/06/2008.
Język szwedzki:
a) Dyplom - intensywny kurs, poziom 1, ilość godzin 60 , okres studiów 18/0215/03/2002, Folkuniversitet 10041 Stockholm;
b) Dyplom -

intensywny kurs, poziom 2, ilość godzin 60, okres studiów 22/04-

23/05/2002, Folkuniversitet 10041 Stockholm;
c) Dyplom -

intensywny kurs, poziom 3, ilość godzin 60, okres studiów 18/11-

13/12/2002, Folkuniversitet 10041 Stockholm;
d) Zaśw iadczenie o ukończeniu kursu językowego i zdaniu egzaminu końcow ego
Svenska for itwandrare (Język szwedzki dla obcokrajowców), kod kursu SFL1074;
data wydania dokum entu 2004/06/01.
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