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Obieg dzieł plastycznych, edukacja i wychowawcze ‘ojcostwo’ w plastyce

1. Wstęp

Wymienione w tytule zagadnienie nie doczekało się dotąd osobnego, szczegółowego
opracowania,  chociaż  problemy  kultury  plastycznej  w  edukacji  były  już  wielokrotnie
poruszane  w  istniejącej  literaturze  przedmiotu1 a  edukacja  plastyczna  ma  przebogatą
reprezentację w postaci licznych opracowań. Także wychowawcze „ojcostwo” w plastyce nie
ma dotąd osobnego opracowania.

Autor opracował przyczynkowo tytułowy problem na zasadzie zarysowej rekapitulacji
dotychczasowych  swoich  badań  prowadzonych  z  wykorzystaniem  elementów  metody
historiograficznej2, metody istotnościowej i analizy logicznej.

Tekst przyczynkarski próbuje wypełnić lukę w podanym w tytule zakresie. Autor nie
wyczerpał  tematu.  W  tekście  wskazywano  na  dotychczasową  terminologię  oraz
zaproponowano  nowe terminy i  ujęcia  kategorialne  w odniesieniu  do  badania  omawianej
sfery artystycznej w ramach obiegu plastycznego (obiegu sztuki w społeczności),  także w
odniesieniu do edukacji plastycznej w kontekście wychowawczym problematyki ojcostwa w
plastyce.

2. Plastyka

Plastyką zajmują się nie tylko zawodowi artyści plastycy,  tacy jak np.,  prof.  Jerzy
Nowosielski3 (1923-2011),  ale  także  amatorzy  (zwani  przez  prof.  Stefana  Szumana
1 Przegląd problematyki kultury plastycznej w sferze kształcenia i wychowania zob. Tytko M.M., O problemach 
kultury plastycznej w edukacji (Część1), „Kultura i Wychowanie. Międzynarodowe elektroniczne czasopismo 
naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi”, r. 1: 2011, nr 2, s. 146-165, 
http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_02/kiw_2.html [dostęp 19.10.2014], tenże, O problemach kultury 
plastycznej w edukacji – cz. 2, „Kultura i Wychowanie. Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi”, r. 2: 2012, nr 2 (4), s. 123-144, tamże obszerna bibliografia na s.137-
144. http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_04/kiw_4.html [dostęp: 19.10.2014], tenże, Problemy aktywności 
plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena), [w:] Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej, 
pod redakcją Agnieszki Weiner i Anny Boguszewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2013, s. 119-133; tenże, Wychowanie artystyczne dzieci i młodzieży a kultura plastyczna, [w:] Wybrane 
problemy edukacji plastycznej dzieci i młodzieży, pod redakcją Anny Boguszewskiej i Anny Mazur, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 11-18. 

2 Tytko M.M., Historiografia edukacji artystycznej. Historiograficzna metodologia badań, [w:] 
Wybrane problemy badań naukowych z zakresu edukacji artystycznej, red. Wiesława A. Sacher, 
Wyższa Szkoła Administracji, Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych, 
Bielsko-Biała 2010, s. 47-55.

3 Na temat J. Nowosielskiego zob. m.in. Tytko M.M., Jerzy Nowosielski. Rys biograficzny, „Krakowskie Zeszyty
Ukrainoznawcze”, t. I-II, 1992-1993, red. Ryszard Łużny i Włodzimierz Mokry, wyd. Uniwersytet Jagielloński, 
Fundacja Świętego Włodzimierza, Wydawnictwo „Szwajpolt Fiol”, Kraków 1993, s. 55-66; tenże, Profesor 
Jerzy Nowosielski – Heorhij Kyprijan Novosilśkyj (1923-2011), ukraiński artysta i teoretyk sztuki w Krakowie, 
„Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспекыиви”, Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, 2012. Том 1, C. 112–118; tenże, Profesor Jerzy Nowosielski – Heorhij Kyprijan Novosilśkyj (1923-
2011), ukraiński artysta i teoretyk sztuki w Krakowie, „Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи 
Науковий часопис Інституту Польщі Волинського національного університету імені Лесі Українки”, 2011,
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‘dyletantami’).  Wśród czynnych miłośników plastyki,  malujących,  rysujących,  tworzących
grafikę, znajdują się także uczeni (m.in. pedagodzy, psycholodzy, np. Stefan Szuman4, który –
mając praktykę artystyczną za sobą – sformułował  elementy własnej  teorii  wychowawcy-
artysty5 oraz  koncepcję  ilustracji  książkowej  dla  dzieci  i  młodzieży6).  Do  sfery  plastyki
przynależy także fotografia (artystyczna i dokumentalna) jako operująca płaszczyzną (obraz) i
film – jako operujący iluzją przestrzeni trójwymiarowej. Niektóre kolekcje fotografii mają
wszak nie tylko walory dokumentacyjne, ale i artystyczne (fotografie robione przez artystów-
fotografików7). 

Przez  najszerzej  ujmowany  termin  ‘plastyka’  rozumiem  (syntetycznie)  zatem
widzialne  dzieła  trójwymiarowe  (przestrzenne)  oraz  dwuwymiarowe  (płaszczyznowe)
trwające w czasie, rozumnie ukształtowane przez człowieka w określonym celu artystycznym
(piękno).  Tak  przyjęty,  wizualny,  ‘kaliczny’ (od  grec.  kalos  –  piękno)  i  antropologiczny
zarazem punkt widzenia pozwala ująć najrozmaitsze aspekty szeroko rozumianej plastyki i
rozmaite  rodzaje  sztuk  (malarstwo,  grafikę,  rzeźbę,  architekturę,  rzemiosło  artystyczne,
fotografię, film, artystyczne formy przemysłowe, multimedia itd.). Dzieło sztuki plastycznej
należy  zatem  zwykle  z  reguły  do  jednego  z  rodzajów  ww.  rodzajów  sztuk.  Powyższe
wprowadzenie  nie  wyczerpuje  tematyki  dzieła  plastycznego  (dzieła  sztuki,  dzieła
artystycznego należącego do rodzaju sztuk pięknych).

3. Obieg dzieł sztuki (obieg dzieł plastycznych)

Obieg plastyczny w istocie jest zbiorem relacji społecznych pomiędzy twórcą dzieł
plastycznych  (‘plastyki’)  a  odbiorcą  owych  dzieł.  Relacje  zachodzące  pomiędzy nadawcą
(malarzem, rzeźbiarzem, grafikiem, architektem, artystą-rzemieślnikiem, filmowcem, artystą-
fotografikiem, twórcą form przemysłowych, twórcą multimediów itd.) a odbiorcą owych dzieł
sztuki  mogą  być  zapośredniczone  przez  osoby trzecie  (mecenas  sztuki,  marszand,  krytyk
sztuki,  nauczyciel  plastyki,  ‘wychowawca  estetyczny’ [termin  Szumanowski]  itd.).  Owa
relacja pomiędzy „ojcem” dzieła plastycznego (twórcą dzieła artystycznego) a dziełem ma w
pewnym sensie aspekt „ojcowski” (mówi się wszak w przenośni o dziełach artysty, że są to
jego „dzieci”). jednak pomiędzy artystą i odbiorcą także zachodzi w pewnym sensie relacja
‘ojcowska’ (zapośredniczona  przez  dzieło).  Odbiorca  staje  wobec  dzieła  twórcy  i  je  np.
podziwia, uczy się go, poznaje, w pewnym sensie tak samo jak dziecko zachwyca się swym
ojcem, doświadcza go poprzez jego wytwory (poprzez to, co zrobił osobiście „plastycznie”
jego  ojciec,  np.  gdy  postawił  płot,  wykonał  meble,  zbudował  dom,  namalował  dziecku
rysunek i co po nim pozostało). To także wszak jest rodzaj zapośredniczenia (poprzez dzieło
poznajemy jego  twórcę).  Wytwór  świadczy  jednak  nie  tylko  o  twórcy („ojcu”,  sprawcy,
autorze,  łac.  auctor),  ale  także  o  zaistniałym procesie  tworzenia.  Na  podstawie  wytworu
możemy  wnioskować  o  jego  wytwórcy  i  procesie  wytwarzania.  Na  podstawie  dzieła
(„dziecka”  twórczego)  możemy  wnioskować  o  jego  „ojcu”  i  procesach  powstawania
„ojcowskiego” dzieła, jakie mu towarzyszyły podczas tworzenia. dzieło plastyczne jest więc
na ogół zapośredniczeniem społecznej relacji międzyosobowej pomiędzy twórcą a odbiorcą.
Wytwór plastyczny może być dziełem sztuki (arcydziełem),  a może być rezultatem pracy
amatora.  Nie  zmienia  to  faktu,  że  poprzez  wytwór  plastyczny  zapośrednicza  się  relację
pomiędzy twórcą a odbiorcą.

http://ukrpolnauka.wordpress.com/2011/10/25/profesor-jerzy-nowosielski-heorhij-kyprijan-novosilskyj-1923-
2011-ukrainski-artysta-i-teoretyk-sztuki-w-krakowie/ [dostęp 18.10.2014]; tenże, Jerzego Nowosielskiego 
wczesna koncepcja sztuki (1948–1949), „Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи”, Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. Том 2. C. 90–98; tenże, Recenzja książki Krystyny Czerni 
«Nietoperz w świątyni : biografia Jerzego Nowosielskiego», „Україна та Польща: минуле, сьогодення, 
перспективи”, Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013, Том 2. C. 120-121.
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Zdarza  się  jednak  i  tak,  że  owe  relacje  społeczne  pomiędzy  twórcą  dzieła
artystycznego,  plastycznego,  wizualnego  a  odbiorcą  plastyki  są  bezpośrednie,  np.  żyjący
współcześnie nadawca i odbiorca dzieła sztuki spotykają się bezpośrednio ze sobą w galerii
na wernisażu wystawy i dyskutują ze sobą na temat tu-oto-tego wystawionego obrazu (lub
eksponowanych  obrazów).  Obieg  dzieł  sztuki  jest  ze  swej  istoty  społeczny  (bo
nadawca/twórca i odbiorca sztuki tworzą już najmniejszą – dwuosobową grupę społeczną).
Stąd nazywanie obiegu „społecznym” jest w istocie tautologiczne, jak zauważył to w dyskusji
nad tezami do niniejszego artykułu prof. Bogusław Żurakowski.

4. Obieg dzieł sztuki jako odbiór piękna dzieł plastycznych 

4 Tytko  M.M.,  Bibliografia  prac  Stefana  Szumana, [w:]  Myśl  pedagogiczna  przełomu  wieków
(Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 26-27 września 2000 r. z okazji Jubileuszu 600-
lecia odnowienia Akademii Krakowskiej i Rocznicy 75-lecia utworzenia Katedry Pedagogiki w Uniwersytecie
Jagiellońskim), red. Tadeusz Aleksander,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 377-
401; tenże, Koncepce humoru a vtípu v pojeti Stefana Szumana, , tłum. L.Martinek, “XLinguae.eu. A Trimestrial
European Scientific Language Review”, r.:  2011, issue 3 (nr 3/2011), June 2011, s. 17-21; tenże,  Koncepcja
humoru i dowcipu w ujęciu Stefana Szumana.  The concept of humour and wit by Stefan Szuman,  „Kultura i
Wychowanie. Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi”, r:
1: 2011, nr 1, s. 131-143.  http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_01/kiw_1.html [dostęp 19.10.2014]; tenże,
Pedagodzy kultury: Stefan Szuman, Irena Wojnar, Maurice Debesse – relacje w świetle zachowanych listów i
wspomnień, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik”, r. 2008, nr 4 (68), s. 112-122; tenże,  Stefan Szuman – lekarz i
uczestnik  czynu  niepodległościowego  (1919-1920),  [w:]  Druga  Rzeczpospolita  z  morzem  w  tle.  Księga
pamiątkowa poświęcona Profesorowi Romanowi Wapińskiemu, red. Andrzej Drzewiecki i Eugeniusz Koko, wyd.
Uniwersytet  Gdański,  Gdańsk – Gdynia 2010, s.  310-324; tenże,  Stefana Szumana aksjologiczna koncepcja
pedagogiki kultury. Z badań nad Szumanowską teorią edukacyjno-artystyczną, [w:] Edukacyjny i terapeutyczny
aspekt sztuki,  pod redakcją Anny Marty Żukowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 2013, s. 49-54; tenże,  Stefana Szumana badania rysunków dzieci  umysłowo niepełnosprawnych,  [w:]
Edukacja w arteterapii.  Międzynarodowa konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu „Psychiatria i  Sztuka” ,
redakcja Grażyna Borowik, Paweł Kowal, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej,  Fundacja  Instytut  Wydawniczy  „Maximum”,  Kraków  2013,  s.  54-62;  tenże;  Stefana  Szumana
koncepcja  człowieka.  Aksjologizm   aksjosferyzm , [w:]  Literatura-człowiek-wartość.  Księga  jubileuszowa
dedykowana  Bogusławowi  Żurakowskiemu  z  okazji  50-lecia  twórczości  i  25-lecia  pracy  naukowej  na
Uniwersytecie Jagiellońskim, red. Dariusz Piotr Klimczak i Agnieszka Sojka, wyd. Zakład Pedagogiki Kultury
Instytutu  Pedagogiki  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Stowarzyszenie  Pisarzy Polskich,  Oddział  w  Krakowie,
Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2007, s. 124-130; Stefana Szumana koncepcja edukacji artystycznej
a rzeczywistość mediów: film,  [w:]  Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna,  pod redakcją Romualdy
Ławrowskiej, Bożeny Muchackiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 51-
61; tenże, Stefana Szumana koncepcja wychowania estetycznego wobec liberalizmu kulturowego (u źródeł) , [w:]
Sztuka  wobec  zakresów  wolności  człowieka  liberalnego.  Pedagogiczne  rozważania  i  doświadczenia,  red.
Mirosława  Zalewska-Pawlak,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Łódzkiego,  Łódź  2009,  s.  79-89;  tenże,  Stefana
Szumana koncepcja wychowania przez sztukę,  Uniwersytet  Jagielloński, Kraków 2006 (rozprawa doktorska).
Arch. UJ. Dokt. 2007/048; tenże, Stefana Szumana pedagogika kultury (próba syntezy), [w:] Pedagogika kultury
—  wychowanie  do  wyboru  wartości,  pod  redakcją  Bogusława  Żurakowskiego,  wyd.  Oficyna  Wydawnicza
„Impuls”,  Kraków  2003,  s.  97-104;  tenże,  Stefana  Szumana  pedagogika  kultury  (próba  syntezy),  [w:]
Pedagogika  kultury  —  wychowanie  do  wyboru  wartości,  red.  Bogusława  Żurakowskiego,  wyd.  Oficyna
Wydawnicza  „Impuls”,  Kraków  2003,  s.  97-104;  tenże,  Stefana  Szumana  pedagogiki  aksjologicznej  wątki
personalistyczne, [w:] Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna teoria wychowania, red. Franciszek Adamski,
Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Kraków  1999,  Varia  CCCXCV,  s.  263-268;  tenże,  Stefana
Szumana pedagogiki  aksjologicznej  wątki  personalistyczne, [w:]  Wychowanie  na  rozdrożu.  Personalistyczna
teoria wychowania, red. Franciszek Adamski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, Varia
CCCXCV, s. 263-268; tenże, Szuman Stefan Bolesław Teodor, [w:]  Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2, wyd.
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 664-667; tenże, Szuman Stefan Bolesław Teodor, [w:]
Polski Słownik Biograficzny, Tom XLIX/2, zeszyt 201, wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa-Kraków 2013, s.
305-310; tenże,  Szuman Stefan Bolesław Teodor, [w:]  Powszechna Encyklopedia Filozofii, t.  9, wyd. Polskie
Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 312-314; tenże, Szuman Stefan, [w:] Encyklopedia Katolicka,
tom 19, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 159-161; tenże, Teatr dla dzieci i młodzieży w koncepcji
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Obieg dzieł sztuki (obieg dzieł ‘plastycznych’) rozumiany jako (jednostronny) odbiór
dzieł  artystycznych  ma  miejsce  nie  tylko  w  galeriach  sztuki,  muzeach,  szkołach,
czasopismach poświęconych plastyce (np. w Polsce „Art and Business”, „Format”, „Sztuka”
etc.),  ale  także  w  czasopismach  pedagogicznych  (np.  artykuły  poświęcone  wychowaniu
plastycznemu  w  szkole  w  „Wychowawcy”8,  a  dawniej  w  „Wychowaniu  Plastycznym”  i
„Plastyce”) lub w czasopismach interdyscyplinarnych (np. „Religious and Sacred Poetry : An
International Quarterly of Religion, Culture and Education”9. Tam umieszcza się także teksty
komentarzy do reprodukowanych obrazów.

Jak wspomniano, obieg dzieł ‘plastycznych’ jest społeczny z istoty, bo aby zaistniał, to
musi przynajmniej występować nadawca (twórca) dzieła i odbiorca dzieła, a więc dwa różne
podmioty. Można próbować skonstruować komunikacyjną teorię artysty-nadawcy i odbiorcy
sztuki  i  strukturalistycznie  wyjaśniać  problematykę  funkcjonowania  dzieł  sztuki  w
społeczności.  Warto wskazać na dwa aspekty – strukturalny i  funkcjonalny owego obiegu
dzieł  sztuk  ‘plastycznych’ (w  ramach  elementów zaczerpniętych  z  teorii  strukturalizmu  i
funkcjonalizmu).

Stefana Szumana, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik”, r.: 2011, nr 2 (81), s. 144-154; Kielar-Turska M.,  Stefan
Szuman – artysta i uczony, [w:] Stefan Szuman, Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i opracowanie
Maria Kielar-Turska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2008, seria:
Klasycy  estetyki  polskiej,  seria  pod  patronatem  Polskiego  Towarzystwa  Estetycznego,  red.  naukowa  serii:
Krystyna  Wilkoszewska,  s.  VII-LXVIII.Na  temat  innych  zasłużonych  dla  kultury  lub  edukacji  polskiej
Szumanów (potomków Michała Maurycego Szumana) zob. Tytko M.M.,  Szuman Henryk Antoni, [w:]  Polski
Słownik Biograficzny, Tom XLIX/2, zeszyt 201, wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa-Kraków 2013, s. 297-299
[ksiądz, Sługa Boży, wychowawca, brat Stefana Szumana]; tenże, Szuman Leon Stanisław, [w:] Polski Słownik
Biograficzny, Tom XLIX/2, zeszyt 201, wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa-Kraków 2013, s. 300-303 [ojciec
Stefana Szumana, lekarz-chirurg, także artysta-amator, poeta-amator]; tenże, Szuman Leszek (Lech), [w:] Polski
Słownik Biograficzny, Tom XLIX/2, zeszyt 201, wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa-Kraków 2013, s. 303
[daleki kuzyn Stefana Szumana, tłumacz literatury], tenże, Szuman Wanda Jadwiga Józefa, [w:] Polski Słownik
Biograficzny, Tom XLIX/2, zeszyt 201, wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa-Kraków 2013, s. 310-313 [siostra
Stefana Szumana, wychowawczyni, tyflopedagożka plastyki, tyfloandragożka plastyki]. 

5 Tytko M.M., Artysta a wychowawca w koncepcji Stefana Szumana, [w:] Intersubiektywność sztuki w recepcji i 
tworzeniu. Diagnoza, edukacja, wsparcie rozwoju, praca zbiorowa, red Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa-
Domagała, Arkadiusz Wąsiński, Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach, Wyższa 
Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko-Biała, Katowice 2009, s. 304-309.

6 Zob. Tytko M.M.Ilustracja książkowa dla dzieci i młodzieży w ujęciu Stefana Szumana. Jej 
aktualność w epoce multimediów, [w:] Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń 
współczesności. Abstrakty. III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskich, red. Janusz Gnitecki, 
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Poznań 1998, s. 214-215.

7 Tytko M.M., Kolekcja fotografii w zbiorach specjalnych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
„Krakowski Rocznik Archiwalny”, r. 5: 1998, s. 198-205.

8 „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich” (r.1: 1993 – r. 22: 2014.

9 „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education”, r. 1: 2013, nry 
1(1) – 4(4). Np. Vukašinoviđ V., Ikona Maryi Dziewicy Eleusy, tłum. z ang. Tytko M.M., „Religious and Sacred 
Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education”, Year 1: 2013, Volume 3 (3), July – 
August – September 2013, s. 180.
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Należy  jednak  bardzo  ostrożnie  podchodzić  do  przenoszenia  per analogiam,  na
zasadzie  podobieństwa,  strukturalistycznej  teorii  komunikacyjnej,  która  sprawdziła  się  w
językoznawstwie (np. teoria Romana Jakobsona dotycząca literatury) do sfery plastyki, do
problematyki odbioru dzieł sztuki. Istnieje różnica pomiędzy tworzywem językowym (znaki
odsyłające  poza  same  znaki,  ku  desygnatom  zewnętrznym,  które  konkretyzują  się  w
wyobraźni  odbiorcy,  według  przeżyciowo-poznawczej  teorii  estetycznej  prof.  Romana
Ingardena),  a  tworzywem  plastycznym,  tj.  tworzywem  dzieł  płaszczyznowych  lub
przestrzennych,  które  są  złożone  ze  znaków  „ikonicznych”,  bezpośrednio  dostępnych
wizualnie, które nie odsyłają poza nie same, nie pozwalają na konkretyzację w wyobraźni
odbiorcy, bo już są „tu i teraz” skonkretyzowane, zwizualizowane w postaci już gotowego,
konkretnego obrazu, konkretnej rzeźby, domu, pałacu, rysunku czy dzwonu, kadru z filmu
fabularnego  albo  danej  fotografii  portretowej.  Odbiorca  już  nie  musi  używać  swojej
wyobraźni,  aby  skonkretyzować  sobie10 owo  dzieło,  bo  ma  już  jest  wyraźnie
skonkretyzowane, konkretne, zaktualizowane przed oczami w całej swej okazałości, „to-oto-
tu-dzieło”, mówiąc po Arystotelesowsku11.

5.  Obieg  dzieł  sztuki  jako  upowszechnianie,  udostępnianie  i  uprzystępnianie  dzieł
plastycznych

Obieg dzieł ‘plastycznych’ – rozumiany z kolei w kategoriach Szumanowskich jako
‘upowszechnianie’, ‘udostępnianie’ i ‘uprzystępnianie’ dzieł sztuki plastycznej odbiorcom –
dotyczy takich zapośredniczających dzieła sztuki, realnie istniejących instytucji, jak muzea
sztuki,  galerie  sztuki,  ale  także  ma  miejsce  w  ramach  cyfrowych  (wirtualnych,
elektronicznych)  sfer aktywności  ludzkiej,  jakimi są muzea wirtualne,  galerie  wirtualne,  a
poniekąd  także  biblioteki  wirtualne  i  archiwa  wirtualne12,  gdzie  także  reprodukuje  się
elektronicznie dwuwymiarowo, wizualnie np. obrazy okładek książkowych lub ilustracji do
książek albo elektroniczne kopie dokumentów archiwalnych (np. rękopisów z iluminacjami
średniowiecznymi  pochodzącymi  często  ze  zbiorów  Kościoła  itd.).  Obieg  plastyczny  ma
miejsce  także  wtedy,  gdy  odbiorca  sztuki  dodatkowo  sięga  po  książki  literackie  (lub
literaturoznawcze13),  w  których  znajdują  się  reprodukcje  dzieł  sztuki  plastycznej  (albo
jednocześnie ich opisy, czyli tzw. ekfrazy, od grec. ekphrasis).

10 Za cenne uwagi dotyczące uwypuklenia różnic pomiędzy dziełem literackim a dziełem plastycznym,
autor artykułu dziękuje em. prof. UJ drowi hab. Bogusławowi Żurakowskiemu, z którym ten problem 
skonsultował.

11 Niniejszy akapit powstał dzięki inspiracji kontr-tezami prof. Bogusława Żurakowskiego, 
wyrażonymi w dyskusji z pierwotnymi tezami autora niniejszego artykułu (20 X 2014).

12 Tytko M.M., Archiwum wirtualne, [w:] Media a Edukacja. II Międzynarodowa konferencja, red. Wacław 
Strykowski, wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Technologii Kształcenia, Poznań 
1998, s. 595-610; tenże, Archiwum wirtualne, „Archiwista Polski”, r. 3: 1998, nr 3 (11), s. 13-32 [wersja 
zmieniona i uzupełniona]; tenże, Bibliografia uzupełniająca, „Archiwista Polski”, r. 3: 1998 nr 4 (12), s. 120-
125.

13 Np. Tytko M.M., Evropská dimenze česke a polské literatury. Europejski wymiar literatury czeskiej i
polskiej. Sborník příspěvků z literárněvědné konference konané v Opavé ve dnech 10.-11.11.2010, 
edtor Libor Martinek, Slezská Univerzita v Opavé, Filozoficko-Přírodovědecká Fakulta, Ústav 
Bohemistiky a Knihovnictví, Kabinet Literárněvědné Komparatistiky, Opava 2011, 336, [2] s., 
„Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education”, Year 
1: 2013, Volume 1 (1), January – February – March 2013, s. 133-136.
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Prof. Bogusław Żurakowski stwierdził w dyskusji tez do niniejszego tekstu, że można
wyróżnić dwa rodzaje obiegu dzieł  sztuki  (lub szerzej:  dzieł  plastycznych)  w związku ze
szkołą: 

1)  obieg  ‘wewnątrzszkolny’  (w  ramach  szkoły,  np.  wystawy  rysunków  dzieci,
reprodukcje obrazów na ścianach) oraz 

2)  obieg  ‘zewnątrzszkolny’,  tj.  pozaszkolny  (uczestnictwo  dzieci  w  kulturze
plastycznej np. przez uczestnictwo w wystawie malarstwa w muzeum lub galerii). 

Moim zdaniem, należałoby jeszcze dodać 3) kategorię ‘obieg mieszany’ dzieł sztuki
(tj.  obieg  ‘wewnątrz-i-zewnątrz-szkolny’,  ‘wewnętrzno-zewnętrzny’),  bo  w  związku  z
rozwojem techniki,  np.  internetu,  dzieci  i  młodzież,  nie  wychodząc  fizycznie  z  budynku
szkoły,  mogą  oglądać  w  sieci  komputerowej  reprodukcje  elektroniczne  (wirtualne)  dzieł
sztuki w muzeach, czyli znajdujących się poza szkołą, odległych nieraz o tysiące kilometrów
(z całego świata). Tu kategorie podziału wewnątrzszkolny – zewnątrzszkolny nie wystarczają,
stąd termin ‘obieg mieszany’ wydaje się adekwatny do przedstawionej  sytuacji.  Podobnie
mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, kiedy zeskanowane (lub sfotografowane) rysunki
dzieci szkolnych są wystawione na widok publiczny na stronie domowej szkoły i stają się
dostępne  w  internecie  (www)  dla  odbiorców  spoza  szkoły  na  całym  świecie.  Podane
przykłady  nie  wyczerpują  kwestii  obiegu  dzieł  plastycznych  (artystycznych)  w  obszarze
edukacji,  lecz  je  tylko  sygnalizują.  Obieg  dzieł  sztuki  jest  oczywiście  czasem  bardziej
skomplikowany, uczestniczy w nim wiele podmiotów, pośredników. Tu przedstawiono trzy
sytuacje modelowe,  dla  pokazania istoty obiegu dzieł  sztuki  w szkole (lub w związku ze
szkołą, ze sferą edukacji szkolnej). 

Należy zwrócić uwagę na aspekt dydaktyczny dzieł plastycznych w szkole oraz na
sytuację  dydaktyczną  w  klasie  podczas  lekcji,  kiedy  to  nauczyciel  wyjaśnia,  komentuje
uczniom dane dzieło plastyczne (lub jego reprodukcję – papierową lub elektroniczną). Ten
komentarz  jest  dodatkowym  kontekstem  dla  dzieła  plastycznego,  jak  stwierdził  prof.
Bogusław  Żurakowski  w  dyskusji  zaprezentowanych  tez,  stąd  autor  niniejszego  artykułu
dopuszcza użycie pewnych elementów (terminologii) strukturalistycznej (prof. R. Jakobsona)
do opisu, analizy i wyjaśnienia ze zrozumieniem fenomenu obiegu dzieł sztuki w kontekście
szkoły, zważając jednak na przedstawione zastrzeżenia co do odmienności sfery językowej i
sfery plastycznej.

6.  Edukacja plastyczna (edukacja  w zakresie  sztuk plastycznych) a wybrane kwestie
filozoficzne

W edukacji plastycznej istotna jest relacja mistrz-uczeń, podobnie jak ma to miejsce w
edukacji  (kształceniu  i  wychowaniu)  w ogóle14.  Ta  relacja  ma  charakter  jakby ojcowsko-
14 Na temat relacji mistrzowsko-uczniowskich zob. np. Tytko M.M., Filozofia ojcostwa, „Pedagogia Ojcostwa. 
Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny. Czasopismo Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w 
Szczecinie”, r. 2: 2012, nr 2 (5), lipiec-grudzień 2012, s. 119-132; tenże, Mistrz i uczeń – elementy koncepcji K. 
Twardowskiego, W. Stróżewskiego i K. Ostrowskiej, „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców 
Katolickich” (Kraków), r. 2010: nr 1 (205), styczeń 2010, s. 16-17; tenże, Mistrz i uczeń - filozofia kształcenia 
akademickiego pedagogów, [w:] Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, red. Anna Sajdak i Danuta
Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 261-267; tenże, Mistrz i uczeń w 
uniwersytecie, [w:] Quo vadis vysokoškolská pedagogika. Vysokoškolská pedagogika – teória a prax, red. Eva 
Frýdková, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Filozoficka fakulta. Katedra pedagogiky a Sekcia 
Vysokoškolskej pedagogiky SPS pri SAV, Trnava 2011, s. 232-240; tenże, Pedagogika ojcostwa duchowego. 
Pedagogika kultury ojcostwa – Mistrz - uczeń, „Pedagogia Ojcostwa” (wyd. Katedry Pedagogiki Katolickiej 
Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli), r. 2: 2011, nr 1 (2), styczeń-czerwiec 
2011, s. 190-201; tenże, Relacja Mistrz-Uczeń w koncepcji Katarzyny Olbrycht, „Pedagogika Katolicka. 
Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej 
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synowski, ponieważ mowa o autorytecie (nie tyle funkcjonalnym, ile rzeczywistym dla danej
osoby). Mistrz „plastyczny” jest twórczym ojcem dla swoich uczniów w sferze plastyki, staje
się nie tylko ‘zimnym’ ekspertem w zakresie przekazywania bezstronnej wiedzy (tu: wiedzy o
plastyce,  o  sztukach  pięknych),  ale  także  staje  się  autorytetem  w  obszarze  możliwych
sposobów przeżywania  sztuki  plastycznej,  osobistego,  emocjonalnego doświadczania dzieł
wizualnych. Mistrz ten uczy jak ojciec także dobrej i silnej woli w zakresie wyboru dobra,
prawdy i  piękna w związku  z  dziełami  plastyki.  Uczy woli,  czyli  podejmowania  decyzji
(decydowania) co do wyboru rzeczywistych wartości w zakresie plastyki.

Mistrz  przekazuje  uczniom  swoją  wiedzę  (teoretyczną),  postawę  (kompetencje
społeczne)  oraz  umiejętności  praktyczne.  Następuje  tą  drogą  przekazywanie  kultury  i
wychowania  (tzw.  ‘międzypokoleniowa  transmisji  wartości’,  wg  ujęcia  aksjologicznego
pedagogiki  kultury,  np.  wg  ujęcia  stosowanego  przez  prof.  Bogusława  Żurakowskiego).
Pedagogika kultury w ujęciu aksjologicznym analizuje wpływ wartości na wychowanie. Z
tego nurtu warto czerpać inspiracje odnośnie do wychowania plastycznego (udział wartości
artystycznych w procesie wychowania artystycznego, udział dóbr artystycznych w procesie
wychowania artystycznego). W tym przypadku mowa o udziale wartości (dóbr) plastycznych
w procesie wychowania. Na owe dobra (wartości) plastyczne naprowadza, wskazuje, ukazuje
– mistrz swoim uczniom (z ojcowską troskliwością i rzetelnością, w pełni odpowiedzialnie i
twórczo podchodząc do zagadnienia).

Ujęcie  aksjologiczne  we  współczesnej  pedagogice  kultury  (i  animacji  kultury)
reprezentują, przykładowo rzecz biorąc, m.in. prof. Bogusław Żurakowski15 oraz niektórzy
autorzy prac wydawanych w książkach pod jego redakcją16 (np. dr Jadwiga Lach-Rosocha). 

Moim  zdaniem,  jednak  szczególnie  przydatna  w  edukacji  (także  w  edukacji
plastycznej)  jest  pedagogiczna  (filozoficzna)  koncepcja  personalistyczna  (personalizm)  a
zarazem realistyczna (realizm metafizyczny),  np. reprezentowana przez ks. dr hab. Karola
Wojtyłę / św. Jana Pawła II17 (1920-2005), papieża i Lubelską Szkołę Filozoficzną (prof. Piotr
Jaroszyński,  prof.  Henryk Kiereś,  o.  prof.  Mieczysław Albert  Krąpiec OP [1921-2008], o.
prof. Andrzej Maryniarczyk SDB, s. prof. Zofia Zdybicka USJK) oraz współczesnych innych

Woli” r. 6: 2012, nr 1 (10), styczeń-czerwiec 2012 s. 39-48.

15 [Tytko  M.M.],  Spotkanie  ze  światem  wartości,  Z  dr.  hab.  Bogusławem  Żurakowskim,  aksjologiem  -
pedagogiem, literaturoznawcą, wicedyrektorem Instytutu Pedagogiki UJ rozmawia Marek Mariusz Tytko, „Alma
Mater. Kwartalnik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, r. 2:1997, nr 5, s. 24-26; [tenże], Z perspektywy końca wieku.
Z  Bogusławem  Żurakowskim,  prezesem  krakowskiego  Oddziału  Stowarzyszenia  Pisarzy  Polskich  rozmawia
Marek  Mariusz  Tytko,  „Impresje.  Magazyn  Artystyczny”,  1997,  nr  2  (5),  s.  9,  11-13.Zob.  Tytko M.M.,
Bogusława Żurakowskiego metodologia aksjologii  pedagogicznej  i  jej  geneza,  „Dydaktyka Literatury” [wyd.
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie], r. 29: 2009, s. 233-243; tenże,  Bogusława Żurakowskiego metody
animacji kultury literackiej, [w:]  Literatura-człowiek-wartość. Księga jubileuszowa dedykowana Bogusławowi
Żurakowskiemu z okazji 50-lecia twórczości i 25-lecia pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim ,  red.
Dariusz Piotr Klimczak i Agnieszka Sojka, wyd. Zakład Pedagogiki Kultury Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu
Jagiellońskiego,  Stowarzyszenie  Pisarzy Polskich,  Oddział  w  Krakowie,  Instytut  Wydawniczy „Maximum”,
Kraków  2007,  s.  85-94;  tenże,  Bogusława  Żurakowskiego  metody  wychowania  młodzieży  przez  literaturę,
„Dydaktyka Literatury” [wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie], r. 28: 2008, s. 193-205.

16 Tytko M.M., Problemy kultury plastycznej w edukacji, [w:] Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania, 
red. Bogusław Żurakowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 23-45.

17 Tytko M.M., Artysta w koncepcji Jana Pawła II w Liście do artystów, „Religious and Sacred 
Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education”, Year 1: 2013, Volume 2 (2), 
April – May – June 2013, s. 117-142, bibliogr. s. 140-142.
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autorów personalistycznych, np. prof. Katarzynę Olbrycht i dr Barbarę Niemiec (1943-2014)
oraz innych, którzy wypowiadali się na tematy dotyczące także piękna lub sztuki plastycznej
w  kontekście  wychowania  estetycznego  (wychowania  przez  sztukę).  W  polskiej  myśli
pedagogicznej  na  relację  mistrz-uczeń  zwracali  uwagę  personaliści,  zwłaszcza  z  okresu
międzywojennego  (w  latach  1918-193918).  Również  personalistyczne  ujęcia  wychowania
odnajdujemy u późniejszych, powojennych, katolickich teoretyków wychowania, np. u ks. dra
hab. Franciszka Karola Blachnickiego (1921-1987), bezpośredniego ucznia pedagoga kultury,
jakim był prof. Stefan Kunowski (1909-1977)19. Tę perspektywę personalistyczną warto by
zastosować  do  opisu  i  analizy  procesów  międzyosobowych  (relacji  interpersonalnych)  z
zakresu edukacji artystycznej (plastycznej, np. do relacji mistrz – uczeń w sferze plastyki), ale
to  temat  na  odrębne  studium  pedeutologiczne  do  podjęcia  w  innym  miejscu.  Tu  tylko
sygnalizuje  się  jego  istnienie  i  ważność  w  związku  z  obiegiem  dzieł  sztuki  (dzieł
plastycznych)  w  kontekście  edukacji  artystycznej  (w  szczególności  –  wychowania
plastycznego).

Istnieje  diametralna  różnica  pomiędzy  aksjologią,  czyli  teorią  wartości
(fenomenologiczną, idealistyczną-Husserlowską lub ‘realistyczną’ – prof. Romana Ingardena i
prof.  Władysława  Stróżewskiego  [z  tych  dwóch  ostatnich  autorów  czerpie  teorię  oraz
inspiracje prof.  Bogusław Żurakowski])  z jednej strony,  a teorią dóbr (realistyczną,  t.  zw.
realizmem metafizycznym ww.  Lubelskiej  Szkoły Filozoficznej),  z  drugiej  strony.  To ma
swoje daleko idące konsekwencje w teorii edukacji i przekłada się także na inne ujęcia teorii

18 Zob. Kostkiewiczowa J., Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939, Impuls, Kraków 
2013.

19 Na temat ks. F. Blachnickiego zob. Tytko M.M., Animacja kultury metodą skautingu w Ruchu Światło - Życie 
ks. Franciszka Karola Blachnickiego, [w:] Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską, red. Anna Petkowicz, 
wyd. KUL, Lublin 2009, s. 285-303; tenże, Elementy teorii człowieka w koncepcji wychowawczej ks. Franciszka
Karola Blachnickiego. część 1, „Kultura i Wychowanie. Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi”, r. 3: 2013, nr 2 (6), s. 49-62; tenże, Elementy wychowania 
chrześcijańskiego w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego, „Pedagogika Katolicka” (wyd. Katedry 
Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli), r. 5: 2011, nr 1
(8), styczeń-czerwiec 2011, s. 65-77; tenże, Franciszek Karol Blachnicki (1921-1987. Biografia profilowana 
pedagogicznie), „Pedagogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny. Czasopismo 
Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie”, r. 2: 2012, nr 2 (5), lipiec-grudzień 2012, s. 35-51, tamże
obszerna bibliografia na s. 45-51; tenże, Kultura w ujęciu Franciszka Karola Blachnickiego, „Kultura i 
Edukacja. Kwartalnik”, r. 2009, nr 4 (73), s. 127-134; tenże, Pedagogika kultury chrześcijańskiej. Wychowanie 
do wiary, nadziei i miłości w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego, [w:] Wychowanie w rodzinie 
chrześcijańskiej. W 25. rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II »Familiaris consortio«. Przesłanie 
moralne Kościoła, red. ks. Krzysztof Jeżyna, ks. Tadeusz Zadykowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 192-
220, seria Instytutu Teologii Moralnej, Wydziału Teologii KUL, Przesłanie moralne Kościoła, t. 13; tenże, 
Studia teologiczne Franciszka Karola Blachnickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim 1945-1950 oraz początki 
koncepcji świętości w jego teologii moralnej i pastoralnej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. Organ 
Instytutu Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 
Półrocznik”, r.: 2009, t. 91, s. 343-354; tenże, Wartości w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego, [w:] 
Wartości drogą ku wzrastaniu. Praca zbiorowa, pod redakcją ks. Jana Zimnego, Romana Króla, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Akademia Pedagogicznych 
Nauk Ukrainy, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, Stalowa Wola – Kijów – Ružomberok 2012, s. 226-268. 
Na temat inspiracji skautingiem w wychowaniu (także elementy plastyczne w harcerstwie, np. totemy, znaki 
rozpoznawcze sprawności, godła, chorągwie, emblematy etc.) zob. MM.Tytko, Filozofia skautingu, [w:] 
Powstanie harcerstwa i jego udział w walkach o niepodległość i kształt granic odrodzonej Rzeczpospolitej. 
Materiały z konferencji naukowej odbytej w sali obrad Rady Miasta Krakowa w dniach 18-19 sierpnia 2010 r., 
pod redakcją Janusza Wojtyczy, Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej, Komisja Historyczna Chorągwi Krakowskiej ZHP, Kraków 2010, s. 21-36.
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edukacji  plastycznej  (teorii  edukacji  artystycznej)20.  Teoria  wartości  czy  teoria  dóbr  –  w
edukacji plastycznej – oto jest pytanie podstawowe, stojące u podstaw filozofii wychowania
artystycznego,  filozofii  wychowania  plastycznego,  filozofii  plastyki,  filozofii  sztuki.  Od
rozstrzygnięcia kwestii prawdy tej lub innej filozoficznej teorii wyjściowej zależy kształt całej
teorii pedagogiki plastyki i edukacji plastycznej. 

Wszak  przyjęta  filozofia  wychowania  decyduje  w  efekcie  o  kształcie  teorii
wychowania.  Pytanie:  co  tak  naprawdę  wychowuje?  Co  wychowuje  w  zakresie  edukacji
plastycznej? W ujęciu współczesnej, aksjologicznej pedagogiki kultury (prof. Irena Wojnar,
prof. Bogusław Żurakowski), wychowują wartości sztuki. Mowa tu w zasadzie o wartościach
artystycznych, estetycznych oraz ‘nadestetycznych’ czyli transcendentaliach, jakimi są Dobro,
Prawda,  Piękno (tj.  aspekty Boga,  które  – dodać  tu  należy –  Pseudo-Dionizy Areopagita
nazywał „imionami Bożymi”). 

Z kolei w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej – wychowuje piękno sztuki zawarte
realnie w dziełach sztuki. To jest najważniejszy moment w teorii wychowania plastycznego /
wychowania  artystycznego,  aby  poznać  prawdę  o  filozoficznych  (metafizycznych)
podstawach owego wychowania. Jak dotąd próby pogodzenia realizmu z idealizmem nie dały
pozytywnego rezultatu w filozofii, bo dać nie mogły, skoro to są wzajemnie ze sobą sprzeczne
teorie  (a  przynajmniej  ‘niekompatybilne’).  Podobnie  rzecz  wygląda  z  fundamentalnym
sporem fenomenologii (szkoła krakowska) i realizmu metafizycznego (ww. szkoła lubelska).

Autor  niniejszego  artykułu  uznaje  racje  Lubelskiej  szkoły  Filozoficznej  za
uzasadnione i  przyjmuje,  że piękno prawdziwych i  dobrych dzieł  plastycznych (arcydzieł
sztuki) samo w sobie jest wychowawcze (na zasadzie greckiej paidei).

7. Podmioty edukacji plastycznej (wychowania plastycznego)

Podmioty wychowania plastycznego, podmioty edukacji artystycznej (występujące w
kontekście  obiegu  dzieł  sztuki  plastycznej)  –  to  kolejna  sfera  zagadnień.  W  edukacji
plastycznej istotne są następujące kwestie (proponuję przyjąć takie oto terminy): 

1)  wychowawca  artystyczny  (wychowawca  plastyczny),  tj.  nauczyciel  sztuki  lub
dawniej nauczyciel wychowania plastycznego, w tym artysta-pedagog, 

2) wychowanek plastyczny (wychowanek artystyczny), 
3) proces edukacji plastycznej (tu: proces edukacji artystycznej), na którą składają się,

moim zdaniem, cztery podstawowe elementy (plus jeden – piąty element pochodny): 
A) proces wychowania plastycznego (proces wychowania artystycznego), 
B) proces kształcenia plastycznego (proces kształcenia artystycznego), 
C) proces opieki plastycznej (proces opieki artystycznej), 
D) proces socjalizacji plastycznej, czyli proces uspołecznienia plastycznego (inaczej

mówiąc: proces socjalizacji artystycznej, czyli proces uspołecznienia artystycznego). 
E) Ten ostatni proces (D) obejmuje w szczególności proces resocjalizacji plastycznej,

czyli proces ponownego uspołecznienia plastycznego (inaczej mówiąc: proces resocjalizacji
artystycznej,  tj.  proces  ponownego  uspołecznienia  artystycznego,  rozumiany  jako  proces
ponownego przygotowania i włączenia osób w społeczność z użyciem metod plastyki jako
jednej  z  pomocniczych metod pedagogicznych,  przydatnych w społecznym wychowaniu i
kształceniu).

20 Tytko M. M., Teoria wartości czy teoria dóbr w szkole? Realizm metafizyczny czy fenomenologia realistyczna 
w pedagogice? Zagadnienia aksjologii edukacyjnej i edukacji aksjologicznej, [w:] Szkoła w świetle wiedzy 
potocznej. Wybrane aspekty teorii i praktyki, red. Ewa Kobyłecka, Anita Famuła-Jurczak, nakł. Polskie 
Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski, wyd. Wydawnictwo Naukowe 
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Oddział w Poznaniu, Poznań 2009, s. 23-34.
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Odnośnie  do  ww.  postaci  ‘wychowawcy  plastycznego’  (‘wychowawcy
artystycznego’),  moim  zdaniem,  trzeba  powiedzieć,  że  jest  on  rodzajem  wychowawcy
estetycznego  (termin  „wychowawca  estetyczny”  został  wprowadzony  do  obiegu
pedagogicznego przez prof. S. Szumana w 2. połowie lat 40. XX w.), a z kolei  kategoria
‘wychowawca  estetyczny’  przynależy,  wg  mnie,  do  szerszej  kategorii  „wychowawcy
kulturalnego”  (czyli  w  swej  istocie,  tautologicznie  rzecz  ujmując:  ‘wychowawcy
wychowującego’). Wszak terminy ‘kulturalny’ i ‘wychowujący’ to są synonimy, bo według
greckiej  paidei,  ‘kultura’ i  ‘wychowanie’ stanowią  jedno  i  to  samo.  Zachodzi  tożsamość
znaczeniowa,  bo  wychowanie  jest  kulturą,  a  kultura  –  wychowaniem,  termin  zatem
etymologicznie rozumiemy jako tautologiczny, ale greckie słowo paidagos [pedagog] ma w
sobie wszak ten sam rdzeń, co grec.  paidea, a nie ma w języku polskim lepszego terminu.
Grecką  paideę można  oddać  przez  łacińskie  humanitas  (człowieczeństwo)  lub  cultura
(‘uprawa’  w  sensie:  formowanie  duchowości  człowieka).  ‘Wychowawca  plastyczny’
(‘wychowawca  artystyczny’)  jest  formatorem  (‘uprawiaczem’)  duchowości  ludzkiej
(wychowanka)  przy  użyciu  metod,  środków  plastycznych  (artystycznych,  należących  do
zakresu  plastyki).  W  tym  sensie  wychowawca  plastyczny  (artystyczny)  jest  mistrzem
plastycznym,  mistrzem  artystycznym  dla  swego  ucznia  (wychowanka),  mając  wpływ  na
formowanie jego osobowości,  duchowości  i  ten  wpływ ma wymiar  osobowy,  a  nie  tylko
‘techniczny’ (choć  etymologicznie  grec.  techne  oznacza  wszak nie  tylko  ‘technikę’,  ale  i
‘sztukę’,  łac.  ars).  Dlatego  relacja  mistrzowsko-uczniowska  ma  wymiar  osobowy,
personalistyczny,  także  w  sferze  edukacji  artystycznej  (plastycznej).  Mistrz  formuje
plastycznie  swego  ucznia  pod  względem  a)  wiedzy  teoretycznej,  b)  praktycznych
umiejętności  i  c)  postawy (kompetencji  społecznych).  Te  trzy  aspekty  edukacji  w  relacji
mistrzowsko-uczniowskiej są tak samo ważne, nie można pomijać któregokolwiek z nich,
moim zdaniem, aby zachować właściwe proporcje edukacyjne.

Wychowawca  (paidagogos)  plastyczny  jest  zarazem  ‘ukulturalniającym’
(uprawiającym)  duchowość  swoich  wychowanków,  pogłębiającym  ich  człowieczeństwo
poprzez plastykę, skoro ‘kultura’ i ‘wychowanie’ oraz ‘człowieczeństwo’ to jedno i to samo
(grec.  paidea = łac. cultura = łac. humanitas). Nie należy zapominać o tym istotnym fakcie
klasycznej tożsamości człowieczeństwa, kultury i wychowania – także w obszarze szeroko
rozumianej plastyki (w życiu codziennym), w sferze wąsko rozumianych sztuk plastycznych
(sztuk  pięknych)  i  w zakresie  edukacji  plastycznej.  jednak wspomniana  wyżej  tożsamość
znaczeniowa  dotyczy  całej  sfery  edukacji,  a  nie  tylko  edukacji  plastycznej,  tu  tylko  ma
szczegółowe  zastosowanie.  Wychowawca  jest  jak  ojciec,  „uprawiający”  człowieczeństwo
swoich  dzieci  (wychowanków).   W  tym  -  wychowawca  plastyczny  jest  jak  ojciec,
„uprawiający”  człowieczeństwo  swoich  dzieci  (wychowanków  plastycznych)  przy  użyciu
środków z zakresu plastyki.

Z kolei ww. termin ‘wychowanek plastyczny’ (‘wychowanek artystyczny’) odnosi się
do  podmiotu  wychowywanego  przez  ‘wychowawcę  plastycznego’ (‘artystycznego’)  przy
użyciu  środków,  metod  plastycznych  (artystycznych,  czyli  dotyczących  sztuki).  W relacji
mistrzowsko-uczniowskiej – to mistrz naucza i  kształci  ucznia,  ale także go wychowuje i
sprawuje nad nim opiekę. Także mistrz-artysta-plastyk (jak ojciec duchowy w zakresie sztuki)
nie tylko naucza swego ucznia arkanów sztuki plastycznej, ale także sprawuje nad nim opiekę
plastyczną (opiekę artystyczną),  formuje artystyczną duchowość swego wychowanka, jego
wyobraźnię  (plastyczną),  wrażliwość  na  wartości  artystyczne  i  wszelkie  walory  sztuk
pięknych.  Wychowanek  ‘plastyczny’  (wychowanek  artystyczny),  jako  podmiot  procesu
kształtowania (formowania), ale i procesu wychowywania przez sztukę i do sztuki albo dla
sztuki  (plastycznej)  jest  jednocześnie  uczniem  swego  mistrza  (mistrzów,  nauczycieli-
artystów)  kształconym  w  zakresie  sztuk  plastycznych  odpowiednio  (np.  w  zakresie
malarstwa,  grafiki,  rzeźby,  architektury,  rzemiosła  artystycznego,  form  przemysłowych,
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fotografii,  filmu,  multimediów  itd.).  Wychowankowie  są  duchowymi  „synami”,  a
wychowanki są duchowymi „córkami” swoich mistrzów (lub mistrzyń), tu zachodzi rodzaj
relacji  ‘ojcowskiej’ (lub  odpowiednio  –  ‘macierzyńskiej’)  w  procesie  wychowania.  owo
‘ojcostwo’ czy  ‘macierzyństwo’ duchowe  dotyczy  także  sfery  wychowania  plastycznego,
obszaru sztuk plastycznych.

8. Proces wychowania plastycznego w wybranym ujęciu filozoficznym

Proces  wychowania  plastycznego  (proces  wychowania  artystycznego)  zachodzi
pomiędzy dwoma podmiotami: ‘wychowawcą plastycznym’ (‘wychowawcą artystycznym’) a
‘wychowankiem plastycznym’ (‘wychowankiem artystycznym’) przy użyciu środków (dzieł)
plastycznych  (artystycznych),  ale  także  przy  wykorzystaniu  samego  procesu  twórczego
(artystycznego),  który  także  ma  aspekty  autoformujące,  autoedukacyjne  (czyli
samowychowawcze i samokształcące).

Według znanego podziału  prof.  Kazimierza  Jerzego Adolfa  Twardowskiego (1866-
1938)  w procesie  poznania  można wyróżnić:  1)  akt,  2)  treść  aktu,  3)  przedmiot  aktu  (tu
dodam od siebie: przedmiot rzeczywisty lub abstrakcyjny). 

Podobnie mamy sytuację,  moim zdaniem (proponuję tu taki  podział  merytoryczny,
którego dotąd nie było) w wychowaniu21 i kształceniu, w opiece i socjalizacji (czyli razem
wziąwszy  –  w  sferze  edukacji  w  ogóle),  gdzie  istnieją  odpowiednio  (kolejno  osobno
zestawiając ww. terminy, tu podano zestawienie sumaryczne): 

1) akt wychowania (odpowiednio: akt kształcenia, akt opieki, akt socjalizacji, w tym
– akt resocjalizacji). 

2)  Z  kolei  wyróżnić  należy  drugą  sferę  kategorialną:  treść  aktu  wychowania
(odpowiednio: treść aktu kształcenia, treść aktu opieki, treść aktu socjalizacji, w tym – treść
aktu resocjalizacji).  Inaczej mówiąc, chodzi o treści wychowujące, treści kształcące, treści
‘opiekuńcze’ (dotyczące sfery opieki), treści socjalizujące, czyli treści uspołeczniające – w
tym treści resocjalizujące, czyli treści ponownie uspołeczniające, pozwalające na powrót do
społeczności. 

3)  Istnieje  także  trzecia  sfera  kategorii  tu  wyróżniona  –  to  przedmiot  aktu
wychowania (przedmiot  aktu  kształcenia,  przedmiot  aktu  opieki,  przedmiot  aktu
(re)socjalizacji). W zakresie edukacji plastycznej – edukacji artystycznej chodzi tu zarówno o
przedmiot konkretny, rzeczywisty, tj. konkretne dzieło, np. dzieło sztuki plastycznej, jak i o
przedmiot abstrakcyjny, jakim jest sam proces tworzenia, proces artystyczny, w tym – proces
plastyczny, tzn. proces artystyczny dotyczący dzieł plastycznych). 

‘Przedmiot’ aktu (wychowania,  kształcenia,  opieki,  (re)socjalizacji)  związany jest  z
podmiotami  uczestniczącymi  w  tychże  procesach  (wychowania,  kształcenia,  opieki,
(re)socjalizacji):  osobami  mistrza  i  ucznia  (odpowiednio:  wychowawcy  i  wychowanka,
nauczyciela i ucznia, opiekuna i podopiecznego, ‘socjalizatora’ [osoby tzw. ‘uspołeczniacza’]
i ‘socjalizanta’ [osoby ‘uspołecznianej’], w tym – ‘resocjalizatora’ i ‘resocjalizanta’. 

W  zakresie  wychowania  plastycznego  (wychowania  artystycznego)  ww.  terminy
stosuje  się  odpowiednio  (zachodzi  tu  aplikacja  filozofii  do  szczegółowej  teorii  edukacji
artystycznej):

1)  akt wychowania plastycznego –  akt wychowania artystycznego (odpowiednio:
akt  kształcenia plastycznego – akt  kształcenia artystycznego,  akt  opieki  plastycznej  –  akt

21 Sygnalizowałem tę problematykę podziałów prof. Twardowskiego w kontekście wychowania w innym 
miejscu, zob. Tytko M.M., Media w wychowaniu, „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców 
Katolickich”, r. 2008, nr 12 (192), grudzień 2008 r., s. 5-6.
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opieki artystycznej, akt socjalizacji plastycznej – akt socjalizacji artystycznej, w tym – akt
resocjalizacji plastycznej – akt resocjalizacji artystycznej); 

2)  treść aktu wychowania plastycznego –  treść aktu wychowania artystycznego
(odpowiednio:  treść  aktu  kształcenia  plastycznego  –  treść  aktu  kształcenia  artystycznego,
treść  aktu  opieki  plastycznej  –  treść  aktu  opieki  artystycznej,  treść  aktu  socjalizacji
plastycznej – treść aktu socjalizacji artystycznej, w tym – treść aktu resocjalizacji plastycznej
–  treść  aktu  resocjalizacji  artystycznej).  Innymi  słowy,  chodzi  o  treści  wychowujące
plastycznie (treści wychowujące artystycznie), treści kształcące plastycznie (treści kształcące
artystycznie),  treści  ‘opiekuńcze’  plastycznie  –  treści  ‘opiekuńcze’  artystycznie,  czyli
dotyczące  sfery  opieki  plastycznej,  treści  dotyczące  sfery  opieki  artystycznej),  treści
socjalizujące  plastycznie  (treści  socjalizujące  artystycznie),  czyli  treści  uspołeczniające
(plastycznie, artystycznie, pod względem sztuki plastycznych, tj. sztuk pięknych) – w tym
treści  resocjalizujące  (plastycznie,  artystycznie),  czyli  treści  ponownie  uspołeczniające,
pozwalające na powrót do społeczności dzięki włączeniu sfery plastyki. 

3) Z kolei odnośnie do trzeciej sfery kategorii tu wyróżnionej – jakim jest przedmiot
aktu wychowania plastycznego – przedmiot aktu wychowania artystycznego (przedmiot
aktu  kształcenia  plastycznego –  przedmiot  aktu  kształcenia  artystycznego,  przedmiot  aktu
opieki  plastycznej  –  przedmiot  aktu  opieki  artystycznej,  przedmiot  aktu  (re)socjalizacji)
plastycznej  –  przedmiot  aktu  (resocjalizacji)  artystycznej  –  sytuacja  przedstawia  się
następująco. 

W  zakresie  edukacji  plastycznej  –  edukacji  artystycznej  chodzi  tu  zarówno  o
przedmiot konkretny, rzeczywisty, tj.  konkretne dzieło sztuki, np. dzieło sztuki plastycznej
(dzieło  artystyczne),  jak  i  o  przedmiot  abstrakcyjny,  jakim  jest  sam  proces  tworzenia
plastycznego, tj. proces tworzenia artystycznego, tzn. proces artystyczny, w tym – twórczy
proces  plastyczny  (malarski,  graficzny,  rzeźbiarski,  architektoniczny,  rzemieślniczo-
artystyczny – w rozumieniu rzemiosła artystycznego, nadto fotograficzny, filmowy itd.). Do
tego,  oczywiście,  można  dodać  jeszcze  szczegółowo  np.  proces  projektowania  form
przemysłowych, multimediów używających elementów obrazu cyfrowego itd.

Przedmiot aktu (wychowania plastycznego / wychowania artystycznego, kształcenia
plastycznego  /  kształcenia  artystycznego,  opieki  plastycznej  /  opieki  artystycznej,
(re)socjalizacji)  plastycznej  /  (re)socjalizacji  artystycznej  związany  jest  z  podmiotami
uczestniczącymi  w tychże  procesach.  Chodzi  o  podmioty  artystycznego  lub  plastycznego
wychowania,  kształcenia,  opieki,  (re)socjalizacji),  jakimi  są  mistrz  i  uczeń.  Chodzi  tu  o
relację  mistrza  artystycznego  /  mistrza  plastycznego  (mistrza  sztuk  plastycznych,  mistrza
sztuk  pięknych)  i  ucznia  artystycznego /  ucznia  plastycznego (ucznia  sztuk  plastycznych,
ucznia  sztuk  pięknych)  oraz  odpowiednio  idzie  o  relację  wychowawcy  plastycznego
(wychowawcy  artystycznego)  i  wychowanka  plastycznego  (wychowanka  artystycznego).
Nadto  mam  na  myśli  relację  –  nauczyciela  plastycznego  (nauczyciela  artystycznego,
nauczyciela  sztuki,  pedagoga  sztuki,  nauczyciela  sztuk  plastycznych,  nauczyciela  sztuk
pięknych)  i  ucznia  plastycznego  (ucznia  artystycznego,  ucznia  sztuki,  ucznia  sztuk
plastycznych,  ucznia  sztuk  pięknych).  Ponadto  chodzi  o  relację  opiekuna  plastycznego
(opiekuna  artystycznego)  i  podopiecznego  plastycznie  (podopiecznego  artystycznie).  Poza
tym idzie o relację jaka łączy ‘socjalizatora plastycznego’ / ‘socjalizatora artystycznego, tj.
osobę  ‘uspołeczniacza’  (plastycznego  /  artystycznego)  i  ‘socjalizanta’,  czyli  osoby
‘uspołecznianej’ (plastycznie, artystycznie), w tym chodzi tu także o relację – ‘resocjalizatora
plastycznego’ (‘resocjalizatora artystycznego’) i ‘resocjalizanta plastycznego’ (‘resocjalizanta
plastycznego’). Taki podział terminologiczny proponuje tu autor niniejszego artykułu. 
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Należy  dodać,  że  problematyką  pedeutologiczną  w  odniesieniu  do  nauczycieli-
artystów  zajmował  się  prof.  Stefan  Szuman,  o  ostatnio  temat  podjęła  białostocka
pedeutolożka dr Beata Kunat22, sięgająca do pewnych rozwiązań prof. Stefana Szumana.

Edukacja plastyczna dotyczy zarówno dzieci (tu teorią opisującą tę sferę edukacyjną
jest  1)  pedagogika  kultury  plastycznej,  pedagogika  plastyki,  pedagogika  sztuki),  2)  jak  i
odnosi  się  do młodzieży (tu  teorią  opisującą  tę  sferę  edukacyjną  jest  hebagogika  kultury
plastycznej, hebagogika plastyki, hebagogika sztuki) oraz ponadto obejmuje grupę 3) osób
dorosłych  (tu  teorią  opisującą  tę  sferę  edukacyjną  jest  andragogika  kultury  plastycznej,
andragogika  plastyki,  andragogika  sztuki)  i  4)  osoby starsze  (tu  teorią  opisującą  tę  sferę
edukacyjną  jest  geriagogika  kultury plastycznej,  geriagogika  plastyki,  geriagogika  sztuki).
Filozofia pedagogiki obejmuje także filozofię pedagogiki plastyki i tę ostatnią samą. Filozofia
hebagogiki  rzutuje  z  kolei  na  hebagogikę  plastyki;  filozofia  andragogiki  obejmuje  także
andragogikę  plastyki23;  natomiast  filozofia  geriagogiki  rzutuje  na  geriagogikę  plastyki.
Sergiusz Hessen pisał, że pedagogika jest filozofią stosowaną, stąd – moim daniem – należy
aplikować  filozoficzne  rozwiązania  do  teorii  wychowania  (także  –  teorii  edukacji
artystycznej, teorii wychowania plastycznego), co niniejszym przykładowo uczyniono. 

Moim  zdaniem,  należy  także  aplikować  realistyczny  personalizm  (realistyczną
filozofię  personalistyczną)  oraz  realizm  metafizyczny  (metafizykę  realistyczną)  do  sfery
edukacji,  także  w  obszarze  edukacji  plastycznej  (i  artystycznej).  Wszelkie  błędy  w
wychowaniu, moim zdaniem, biorą się z przyjęcia błędnej koncepcji wychowania (błędnej
filozofii wychowania). Dlatego przyjęcie personalizmu i realizmu metafizycznego uważam za
właściwe  rozwiązanie  w  zakresie  edukacji  w  ogóle,  które  pozwoli  wyeliminować  szereg
błędów w wychowaniu (także m.in. w wychowaniu plastycznym, wychowaniu artystycznym).

9. Obieg plastyczny a edukacja plastyczna

Elementy  obiegu  plastycznego  możemy  odnaleźć  w  sferze  edukacji  plastycznej.
Dotyczy  to  zarówno  kwestii  odbioru  sztuk  plastycznych  (odbiorcy  mistrzowskich  dzieł
artystycznych – arcydzieł sztuki), jak i procesu amatorskiego tworzenia dzieł plastycznych.

Społeczny obieg plastyczny  ma  miejsce  także  w  procesie  edukacji  plastycznej  w
szkole,  o czym świadczy m.in.  obecność ilustracji  książkowych w lekturach szkolnych24 i

22 Kunat B., Rozwój zawodowy nauczycieli plastyki [stan, specyfika, uwarunkowania], Uniwersytet w 
Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Białystok 2012 [praca doktorska]; taż, Twórcza aktywność 
plastyczna nauczycieli edukacji wizualnej jako dziedzina ich rozwoju zawodowego „Dyskursy Młodych 
Andragogów”, 2014 tom 15, s. 185-194; taż, Całożyciowe uczenie się pedagogów-artystów na tle ich 
autobiografii zawodowych, [w:] E. Dubas, J. Stelmaszczyk (red.) Biografie edukacyjne, Uniwersytet Łódzki, 
Łódź 2014 (w druku); taż, Specyfika rozwoju zawodowego nauczycieli plastyki-artystów z perspektywy badań 
autobiograficznych, [w:] K. Olbrycht (red.) Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej, Cieszyn 2014 (w 
druku).

23 Tytko M.M., Filozofia andragogiki. Aksjologiczne podstawy edukacji dorosłych, [w:] Edukacja 
dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego. (Materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego 
– Kraków, 23-24 czerwca 2009). Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Aleksandra, tom II, Komitet 
Nauk Pedagogicznych PAN – Zespół Pedagogiki Dorosłych, Instytut Pedagogiki UJ – Zakład 
Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, Fundacja Rozwoju Oświaty, Wychowania i Sportu, Instytut 
Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2010, s. 82-92, seria: Monograficzna seria wydawnicza 
Biblioteka Pedagogiki Pracy, tom 231, redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

24 Np. Boguszewska A., Ilustracja i ilustratorzy lektur dla uczniów w młodszym wieku szkolnym w Polsce w 
latach 1944-1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013,, taże, Projekty 
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podręcznikach.  Elementy  użycia  przedmiotów  plastyki  można  odnaleźć  w  zakresie
edukacyjnej (wychowawczej) pracy socjalnej, pracy opiekuńczej i pracy terapeutycznej25. 

W Uniwersytecie  Jagiellońskim już  na  przełomie  XIX  i  XX  w.  kształcono  także
nauczycieli  rysunku,  tj.  działała  specjalna  komisja  egzaminująca  kandydatów  na  tychże
nauczycieli26.  Ci  nauczyciele  rysunku  kształceni  odpowiednio  stawali  się  „ojcami”
plastycznymi  dla  uczniów,  inspirując  i  formując  pod  względem  plastycznym  następne
pokolenia  Polaków,  co  ujawniło  się  szczególnie  w  okresie  międzywojennym,  kiedy  to
wychowanie plastyczne pełniło w szkołach istotną funkcję wychowawczą i najprostszą formę
ekspresji  plastycznej  dziecka.  Ojcowie  polskiego  wychowania  plastycznego  są  liczni,
częściowo prezentuje ich (w zakresie ilustracji skierowanej do dzieci w wieku szkolnym) w
swoich książkach Anna Boguszewska27.

Kultura uniwersytetu28 ma dawną tradycję, w której elementy plastyczne od setek lat
pełnią ważną funkcję w ceremoniale uczelni (np. berła rektorskie, różnokolorowe ozdobne
togi,  plastyczna  oprawa  architektoniczna  budynków  uniwersyteckich,  herb  uniwersytecki,
pieczęcie  uniwersyteckie  itd.).  Edukacyjne  walory  owych  plastycznych  elementów  w
uniwersytecie  nie  ulegają  wątpliwości  (w  ten  sposób  wyraża  się  powagę  i  dostojeństwo
instytucji  edukacyjnej,  kształtując  u  studentów  szacunek  dla  uczelni  jako  społeczności
uczonych  i  nauczanych).  Społeczny  wymiar  plastyki  jest  tu  oczywisty.  Ponadto  dawne
uniwersytety  przechowują  z  reguły  w  swoich  zbiorach  niezwykłe  bogactwo  dzieł
plastycznych, np. tak jest w Uniwersytecie Jagiellońskim, czego przykłady można mnożyć29.

Podobnie jak istnieje religijna kultura poetycka30, tak istnieje również religijna kultura
plastyczna (np. chrześcijańska kultura plastyczna). Wszak plastyka była obecna od początku
jego  istnienia  w  Kościele,  zwłaszcza  w  Kościele  Wschodnim,  gdzie  szczególną  funkcję
liturgiczną  pełni  ikona,  co  spowodowało,  że  od  późnej  starożytności  /  wczesnego
średniowiecza po współczesność istniały tam szkoły ikon31, gdzie uczono, jak tworzyć obrazy
o tematyce sakralnej32 (ikony związane z tzw. mistagogią prawosławia, później i poniekąd
grekokatolicyzmu). Także w Kościele Łacińskim (Rzymskim) plastyka (malarstwo, rzeźba,
architektura, rzemiosło artystyczne, a nawet grafika) zajmuje od początku istotne miejsce w
liturgii i  poza liturgią, także w rozmaitych bractwach religijnych33 (chorągwie, emblematy,
feretrony, insygnia etc.). Chrześcijańska sztuka wschodnia operowała znakami ikonicznymi,
ale sztuka zachodnia miała także swoją symbolikę (chrześcijański kod kulturowy, program
ikonograficzny)34.

Można  powiedzieć,  że  historia  sztuki  europejskiej  kilkunastu  ostatnich  stuleci,  od
późnej starożytności do sztuki współczesnej jest budowana w większej mierze przez sztukę
chrześcijańską (kościoły, klasztory itd. oraz ich wyposażenie). Bez sztuki chrześcijańskiej nie
byłoby plastycznej  sztuki  europejskiej  tego  czasu,  bo  chrześcijaństwo  sprzyjało  i  sprzyja
sztuce (artystom), tu także istnieje społeczny obieg artystyczny w Kościele (społeczny obieg
sztuki sakralnej). 

Sztuka plastyczna jest obecna także w życiu parafialnym, także współcześnie, czego
drobnym przykładem jest m.in. Podziemny Salon Artystyczno-Literacko-Muzyczny (akronim
utworzony od pierwszych liter – „PSALM”), działający w Krakowie przy nowopiaszczańskiej
Parafii  p.w.  Matki  Bożej  Różańcowej  (dziesiątki  spotkań  autorskich  z  chrześcijańskimi
artystami,  także  z  plastykami,  np.  z  prof.  Wincentym Kućmą z krakowskiej  ASP,  twórcą
rzeźby  sakralnej  (m.in.  Drogi  Krzyżowej  w  Pasierbcu  k.  Limanowej),  jednym  z  ojców
współczesnej polskiej sztuki plastycznej)35. Plastyk ten daje publicznie świadectwo wiary nie
tylko  swoimi  wybitnymi  dziełami  sakralnymi,  ale  także  swoją  postawą  jako katolik.  Wg
osobistej relacji ks. Ireneusza Okarmusa, który prowadził to spotkanie a artystą w PSALM-ie

graficzne pozapodręcznikowego wyboru książek zalecanych do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918-
1945, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
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(w VI 2012 r. w Krakowie), prof. W.Kućma powiedział m.in., że od trzydziestu lat nie opuścił
ani jednej mszy świętej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to (co jest istotne), że od
trzydziestu lat nie opuścił on ani jednej mszy świętej, uczęszczając na nią  codziennie. Siła
sztuki plastycznej i siła ducha połączone w osobowości uzdolnionego artysty stanowią o jego
autorytecie  jako  twórcy  sakralnego.  Ma  to  tu  z  pewnością  znaczenie  wychowawcze  i
samowychowawcze (Eucharystia i sztuka plastyczna służąca Eucharystii).

Społeczny ze swej natury obieg plastyczny jest obecny także w sferze dotyczącej osób
niepełnosprawnych.  Udział  niepełnosprawnych wychowanków, uczniów,  podopiecznych w
kulturze ma także swój aspekt plastyczny (artystyczny, dotyczący sztuk plastycznych, sztuk
pięknych).  Chodzi  o  ich  udział  w  kulturze  plastycznej,  o  uczestnictwo  osób

25 Tytko M.M., Ars moriendi – metody pracy socjalnej do akceptacji śmierci, [w:] Słownik metod, technik i form 
pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 1, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Piotr Sikora, Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 14-18; tenże, Ars vivendi – metody pracy socjalnej do akceptacji życia 
[w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 1, red Anna Weissbrot-
Koziarska, Piotr Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 18-22; tenże, Blog jako środek 
w pracy socjalnej, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. 
Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, 
s. 19-23; tenże, E-learning jako środek w pracy socjalnej, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, 
opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 34-37; tenże, E-mailing jako środek w pracy socjalnej, 
[w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-
Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 37-39; tenże, 
Film jako środek w pracy socjalnej i terapeutycznej, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, 
opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 41-43; tenże, Fotografia jako środek w pracy socjalnej, 
[w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-
Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 44-46; tenże, 
Metody aksjologiczne w terapii [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, 
tom 1, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Piotr Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 85-
88; tenże, Metody wychowania estetycznego w terapii, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, 
opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 74-76; tenże, Metody wychowania muzycznego osób 
głuchoniemych, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. 
Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, 
s. 76-78; tenże, Metody wychowania patriotycznego w pracy socjalnej [w:] Słownik metod, technik i form pracy 
socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 1, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Piotr Sikora, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 92-94; tenże, Modlitwa jako metoda terapeutyczna, [w:] Słownik 
metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, 
Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 84-87; tenże, Multimedia 
w opiece i pracy socjalnej, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 
2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole
2013, s. 89-92; tenże, Pielgrzymka jako metoda terapeutyczna, [w:] Słownik metod, technik i form pracy 
socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 109-112; tenże, Portal społecznościowy (wortal) jako 
środek w pracy socjalnej, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 
2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole
2013, s. 114-116; tenże, Proza jako środek w pracy socjalnej i terapeutycznej, [w:] Słownik metod, technik i form
pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-
Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 121-124; tenże, Rekolekcje jako metoda 
terapeutyczna, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna
Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 
126-130. 
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niepełnosprawnych w kulturze plastycznej (w kulturze artystycznej)36. Niepełnosprawni także
mają takie same prawa jak inni obywatele w Polsce37, także w zakresie kultury i wychowania
(a  w  konsekwencji  –  także  w  zakresie  kultury  plastycznej  i  wychowania  plastycznego).
Edukacja artystyczna powinna uwzględnić także potrzeby osób niepełnosprawnych, nie tylko
w celu nauczania i wychowania, ale także po to, aby usprawnić obieg dzieł sztuki. z tego
powodu w wielu muzeach w ostatnich latach zbudowano specjalne podjazdy dla wózków
inwalidzkich,  windy itd.,  aby  umożliwić  osobom z  niepełnosprawnością  narządów  ruchu
dostęp do dóbr kultury plastycznej. Z myślą o osobach niewidomych tworzy się urządzenia i
media typu audiobooki, książki mówione, przeznaczono do słuchania, których treścią może
być wszak także sztuka plastyczna, narracja o plastyce.

26 Zob. m.in. Tytko M.M., Baza danych o studentach Uniwersytetu Jagiellońskiego 1850-1918, „Zagadnienia 
Informacji Naukowej”, r.: 2009, nr 1 (93), s. 48-52; tenże, Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae. 
Zmiany tożsamości narodowościowej studentów UJ w latach 1850-1918, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik”, r. 
2009, nr 2 (71), s. 88-97.

27 Boguszewska A., Projekty graficzne pozapodręcznikowego wyboru książek zalecanych do edukacji 
elementarnej w Polsce w latach 1918-1945, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2013, ss. 431; idem, Ilustracja i ilustratorzy lektur dla uczniów w młodszym wieku szkolnym w 
Polsce w latach 1944-1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 
441.

28 Tytko M.M., Istota kultury uniwersytetu, [w:] Kultura organizacyjna szkoły, pod redakcją Ewy 
Augustyniak, wyd. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, s. 33-40.

29 Tytko M.M., Gabinety osobliwości, „Alma Mater. Kwartalnik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, r. 2: 1997, nr 5, 
lato 1997, s. 27-29; tenże, Jacka Malczewskiego lekcja anatomii, „Alma Mater. Kwartalnik Uniwersytetu 
Jagiellońskiego”, r. 2: 1997, jesień 1997, nr 6, s. 54-56 [ilustracje ze zbiorów UJ]; inna wersja artykułu: tenże, 
Lekcja anatomii Jacka Malczewskiego, „Zeszyty naukowo-artystyczne Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie”, zeszyt 5, Kraków 2004, s. 233-240 [ilustracje ze zbiorów ASP w Krakowie].

30 Tytko M.M., Religijna kultura poetycka, [w:] Po drugiej stronie miłości. Pokłosie III międzynarodowego 
konkursu jednego wiersza o puchar wydawnictwa św. Macieja Apostoła, oprac. Edward Przebieracz, 
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, Tarnowskie Góry 2013, s. 185-211.

31 Zob. np. Tytko M.M., Studyci. Odrodzenie zakonu przez metropolitę Andrieja Szeptyckiego, [w:] Dzieje 
Podkarpacia, t. III, red. Jan Gancarski, wyd. Podkarpackie Towarzystwo Historyczne, Krosno 1999, s. 51-67; 
tenże, Do pytannja pro istoriju ordenu studitiv, [pereklad iz polskoj Tatiana Gusarska], „Naukovyj Visnyk 
Volynskogo Nacionalnogo Universitetu imeni Łesi Ukrainki. Istoryczni Nauki” [Łuck], vol. 13: 2009, s. 132-
140.

32 Tytko M.M., W kręgu Andrieja Szeptyckiego. Kulturalne odrodzenie ukraińskie za czasów mecenatu
metropolity, [w:] Dzieje Podkarpacia, t. III, red. Jan Gancarski, wyd. Podkarpackie Towarzystwo 
Historyczne, Krosno 1999, s. 31-50, tamże aneks: Spis ukraińskich artystów, krytyków i teoretyków 
sztuki 1918-1943 (wybór).

33 Tytko M.M., Funkcje tzw. Arcybractwa Dobrej Śmierci w kulturze polskiej, „Pedagogia Ojcostwa. 
Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny. Czasopismo Instytutu Medycznego im. Jana 
Pawła II w Szczecinie”, r. 3: 2012, nr 1 (4), styczeń-czerwiec 2012, s. 140-162.
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Teorie  opisujące  problematykę  udziału  osób  niepełnosprawnych  w  kulturze
plastycznej  (tu  owo  uczestnictwo  w  kulturze  jest  w  istocie  elementem  obiegu  sztuki  w
społeczności inwalidów) mają swoją odrębną terminologię i opracowania,  np. zagadnienie
metod wychowania plastycznego osób niewidomych38. Kwestiami wychowania plastycznego
(artystycznego)  osób  niewidomych,  ociemniałych,  niedowidzących  zajmuje  się
tyflopedagogika  plastyki  (wychowanie  plastyczne  dzieci  niewidomych,  ociemniałych,
niedowidzących), tyflohebagogika plastyki (wychowanie plastyczne młodzieży niewidomej,
ociemniałej,  niedowidzącej),  tyfloandragogika  plastyki  (wychowanie  plastyczne  osób
dorosłych  niewidomych,  ociemniałych,  niedowidzących),  tyflogeriagogika  plastyki
(wychowanie plastyczne osób starszych – niewidomych, ociemniałych, niedowidzących).

Kwestiami  wychowania  plastycznego  (artystycznego)  osób  głuchych,  ogłuchłych  i
niedosłyszących  zajmuje  się  surdopedagogika  plastyki  (wychowanie  plastyczne  dzieci
głuchych, ogłuchłych i niedosłyszących), surdohebagogika plastyki (wychowanie plastyczne
młodzieży  głuchej,  ogłuchłej,  niedosłyszącej),  surdoandragogika  plastyki  (wychowanie
plastyczne  osób  dorosłych  głuchych,  ogłuchłych  i  niedosłyszących),  surdogeriagogika
plastyki (wychowanie plastyczne osób starszych – głuchych, ogłuchłych i niedosłyszących).

Kwestiami  wychowania  plastycznego  (artystycznego)  tak  zwanych  (dawniej)  osób
niedorozwiniętych  umysłowo,  czyli  (według  nowszego  nazewnictwa)  osób
niepełnosprawnych intelektualnie – zajmuje się oligofrenopedagogika plastyki (wychowanie
plastyczne  dzieci  niepełnosprawnych  intelektualnie),  oligofrenohebagogika  plastyki
(wychowanie plastyczne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie), oligofrenoandragogika
plastyki  (wychowanie  plastyczne  osób  dorosłych  niepełnosprawnych  intelektualnie),
oligofrenogeriagogika plastyki (wychowanie plastyczne osób starszych – niepełnosprawnych
intelektualnie).

34 Np. Tytko M.M., Kto zje żabę Haberschracka? Symbolika żaby w Poliptyku Augustiańskim Mikołaja 
Haberschracka, XV w., „Alma Mater. Kwartalnik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, r. 3: 1998, nr 9, s. 54-56; tenże,
Współmęka, „Posłaniec Serca Jezusowego”, r. 126: 1997, nr 3, s. 31-32.

35 Tytko M.M., Kultura PSALM-u, „Kurier. Dzielnica XI. m. Krakowa – Podgórze Duchackie. Kurdwanów – 
Piaski Wielkie – Wola Duchacka”, r.7: 2013, nr 1 (49), luty-marzec 2013, s. 14-15; inny artykuł pod tym samym 
tytułem:, tenże, Kultura PSALM-u, „Kurier. Dzielnica XI. m. Krakowa – Podgórze Duchackie. Kurdwanów – 
Piaski Wielkie – Wola Duchacka”, r.7: 2013, nr 8 (56), listopad-grudzień 2013, s. 18-19, tenże, PSALM się 
rozwija, „Kurier. Dzielnica XI m. Krakowa – Podgórze Duchackie. Kurdwanów – Piaski Wielkie – Wola 
Duchacka”,, r. VI: 2012, nr 5, (45), lipiec-sierpień 2012, s. 14-15; tenże, PSALM zaprasza, „Kurier. Dzielnica XI
m. Krakowa – Podgórze Duchackie. Kurdwanów – Piaski Wielkie – Wola Duchacka”,, r. VI: 2012, nr 1, (41), 
luty-marzec 2012, s. 16-17; tenże, Kultura rozkwita, „Kurier. Dzielnica XI m. Krakowa. – Podgórze Duchackie. 
Kurdwanów – Piaski Wielkie – Wola Duchacka”,, r. VI: 2012, nr 8, (48), listopad-grudzień 2012, s. 22-23.

36 Tytko M.M., Kilka uwag o udziale ucznia niepełnosprawnego w kulturze, „Niepełnosprawność i 
Rehabilitacja. Kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych”, r. 2008, nr 4, październik-grudzień 
2008, s. 67-72.

37 Tytko M.M., Wybrane, konstytucyjne prawa człowieka niepełnosprawnego, [w:] Prawa człowieka. W 60. 
rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła, red. ks. Krzysztof 
Jeżyna, ks. Tadeusz Zadykowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 177-199. 

38 Tytko M.M., Metody wychowania plastycznego osób niewidomych, ociemniałych i niedowidzących, [w:] 
Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-
Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 78-80. 
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Kwestiami  wychowania  plastycznego  (artystycznego)  osób  głuchociemnych
(pozbawionych  zarówno wzroku,  jak  i  słuchu)  zajmuje  się  tyflosurdopedagogika  plastyki
(wychowanie  plastyczne  dzieci  głuchociemnych),  tyflosurdohebagogika  plastyki
(wychowanie  plastyczne  młodzieży  głuchociemnej),  tyflosurdoandragogika  plastyki
(wychowanie  plastyczne  osób  dorosłych  głuchociemnych),  tyflosurdogeriagogika  plastyki
(wychowanie plastyczne osób starszych – głuchociemnych). Analogiczne podziały dotyczą
innych sfer edukacji w odniesieniu nie tylko do wychowania, ale także kształcenia, opieki i
(re)socjalizacji  w związku z plastyką  (tu  pominięto).  Zaproponowano logicznie  powyższe
terminy dla  uwypuklenia  podziału  dyscypliny na  poszczególne  pola  badawcze  w ramach
teorii wychowania (obejmującej różne tzw. ‘nauki o wychowaniu’).

Plastyka  (sztuka)  ma  swoje  zastosowanie  w  pracy  socjalnej  i  terapeutycznej
(arteterapii),  np.  rysunek39.  Ważnym  elementem  obiegu  plastycznego  w  szkole  są  koła
zainteresowań  (np.  koła  plastyczne,  koła  ceramiczne,  koła  rzeźbiarskie  itd.)40.  Ocenianie
uczniów (wychowanków, podopiecznych itd.)  w początkowych latach nauki,  ale  nie  tylko
wtedy – w zakresie plastyki  (ocena ich twórczości plastycznej) ma i  nadal powinno mieć
charakter  słowny41 (charakter krótkiego słownego opisu),  a niekoniecznie cyfry (liczby ze
skali ocen np. w Polsce: 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Obieg  plastyczny  ma  swoje  aspekty  interkulturowe  (tj.  międzynarodowe  oraz
dotyczące kultur mniejszości narodowych i etnicznych42) oraz aspekty narodowe (dotyczące
kultury  narodowej)  oraz  intrakulturowe (wewnątrz  jednej  kultury,  np.,  w  ramach  kultury
polskiej – występują regionalne i lokalne różnice dialektów lub gwar języka polskiego, kroju,
kolorystyki  i  stylu  strojów  ludowych  itd.).  Pedagogika  kultury  narodowej  powinna
uwzględniać  także  aspekty  plastyczne  (edukację  plastyczną  na  styku  różnych  kultur  i
wewnątrz jednej, unitarnej kultury, jaką jest np. kultura polska). Obieg dzieł plastycznych ma
także aspekt wewnątrzkulturowy i  zewnątrzkulturowy.  Proponuję tu terminy odpowiednio:
‘interkulturowa  edukacja  plastyczna’  (‘interkulturowa  edukacja  artystyczna’)  oraz
‘intrakulturowa edukacja plastyczna’ (‘intrakulturowa edukacja artystyczna’).

Także  aspekty  religijne  są  istotne  w  edukacji  plastycznej  (artystycznej)  i  obiegu
plastycznym (obiegu artystycznym). To, co dla jednych kultur religijnych jest oczywiste (np.,

39 Tytko M.M., Rysunek jako środek w pracy socjalnej [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, 
opiekuńczej i terapeutycznej, tom 1, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Piotr Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole 2012, s. 144-146. 

40 Tytko M.M., Koła zainteresowań jako formy pracy socjalnej [w:] Słownik metod, technik i form 
pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 1, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Piotr Sikora, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 74-76.

41 Tytko M.M., Slovné hodnotenie v katolíckych školách pijaristov v Krakove, The Descriptive (Verbal) 
Evaluation in Catholic Piarist Schools in Cracow, Ocenianie słowne w katolickich szkołach pijarskich w 
Krakowie, [w:] Problematika slovného hodnotenia v súčasnej škole. Zborník príspevkov Katedry pedagogiky s 
konferencie s medzinárodnou účast’ou, editori: Tomáš Jablonský, Katarina Tišťanová, ed. Katolícka univerzita v 
Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej, Ružomberok 
2009, s. 196-201.

42 Tytko M.M., Koncepcja pedagogiki kultury narodowej w odniesieniu do kultur mniejszości narodowych, grup 
etnicznych i kultur innych narodów (wybrane zagadnienia), „Roczniki Nauk Społecznych”, r. 2011, tom 3 (39), 
s. 195-233, tenże, Koncepcje pedagogiki kultury narodowej wobec kultur mniejszości narodowych i kultur 
innych narodów, [w:] Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka - Religia - Etos, red. Bogumił Grott, wyd. Nomos, 
Kraków 2010, s. 515-527.
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obraz figuratywny w kulturze chrześcijańskiej – w katolicyzmie), dla innych jest obce (lub
zakazane), np. zakaz przedstawień figuratywnych w kulturze islamu czy kulturze judaizmu).
Obieg  dzieł  plastycznych  ma  także  aspekt  wewnątrzreligijny  (w  ramach  jednej  religii)  i
zewnątrzreligijny  (w  ramach  różnych  religii).  Proponuję  tu  terminy  odpowiednio:
‘interreligijna  edukacja  plastyczna’  (‘interreligijna  edukacja  artystyczna’)  oraz
‘intrareligijna edukacja plastyczna’ (‘intrareligijna edukacja artystyczna’).

Kultura słowa pozostaje w relacji do kultury plastycznej, co ma także znaczenie w
nazewnictwie  (terminologii  specjalistycznej)  dotyczącym  plastyki  i  wymaga  edukacji  w
zakresie  filologicznym,  aby  poznać  i  prawidłowo  stosować  ową  terminologię43.  Kultura
plastyczna  przy  analizie  problematyki  sacrum korzysta  z  dorobku  t.zw.  sakrologii  (teorii
sacrum),  wzorując się poniekąd na literaturoznawstwie44.  A dylemat:  malarskość słów czy
poetyczność  obrazów45 przywołuje  nieodmiennie  romantyczną teorię  korespondencji  sztuk
(franc. correspondances). 

Kultura  plastyczna  jest  opisywana  (informacja  o  plastyce,  informacja  o  sztuce)  w
najróżniejszy  sposób,  pod  wieloma  aspektami  przez  rozmaite  podręczniki  plastyki,
opracowania  z  zakresu  historii  sztuki  (szerzej:  historii  kultury),  w  encyklopediach  i
słownikach  specjalistycznych,  poświęconych  sztukom  plastycznym  (sztukom  pięknym).
Warto byłoby opracować w innym miejscu taki pełny przegląd wszystkich (nie tylko polskich,
ale  i  zagranicznych)  słowników  i  encyklopedii  dotyczących  sfery  plastyki  i  edukacji
plastycznej  (artystycznej).  Wszelkie  tego typu wydawnictwa encyklopedyczne,  albumowe,
historiograficzno-artystyczne  poświęcone  plastyce  stanowią  także  element  ‘obiegu
plastycznego’ (bo opisują rzeczywistość artystyczną, plastyczną). Tu chodzi o międzyludzki,
interpersonalny (czyli społeczny) obieg informacji o danej sztuce plastycznej (o danym dziele
sztuki  plastycznej),  a  nie  o  obieg  samych  dzieł  sztuki  w  społeczności.  Przydałoby  się
przekrojowe opracowanie na temat: międzynarodowy obraz plastyki europejskiej i edukacji
plastycznej,  na  wzór  encyklopedystyki  literaturoznawczej.  Teoria  plastyki  i  edukacji
plastycznej (teoria sztuki i edukacji artystycznej), moim zdaniem, może i powinna czerpać

43 Tytko M.M., Kultura słowa wobec kultury plastycznej (wybrane aspekty: pracownie artystów i zbiory sztuki 
jako miejsca urzeczywistniania wartości plastycznych), [w:] Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki, pod 
redakcją Anny Marty Żukowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 39-
48. 

44 Tytko M.M., Mar’âna Lanovik, Teorìâ vìdnosnostì hudožn’ogo perekladu. Lìteratoroznavčì proekcìї, 
Redakcìjno-Vydavničij Vìddìl TNPU, Ternopìl’ 2006, 469 [3] s., „Religious and Sacred Poetry : An International 
Quarterly of Religion, Culture and Education”, Year 1: 2013, Volume 3 (3), July – August – September 2013, 
s.149-150; taż, Poetika Mìstičnogo. Kolektivna monografìâ, uporâdk. Ol’gi Červìns’koї, Černìvec’kij 
Nacìonal’nij unìversitet, Černìvcì 2011, 319, [2] s., „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of 
Religion, Culture and Education”, Year 1: 2013, Volume 1 (1), January – February – March 2013, s. 137-140; 
tenże, Zofia Zarębianka, Czytanie sacrum, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Instytut Wydawniczy „Maximum”, 
Kraków-Rzym 2008, 18 s., seria: Myśli ocalone. Seria Filozoficzno-Humanistyczna, pod redakcją Tadeusza 
Sławka, tom V., „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education”, 
Year 1: 2013, Volume 1 (1), January – February – March 2013, s. 141-144; tenże, Zorâna Lanovik, 
Hermeneutica Sacra, Redakcìjno-Vydavničij Vìddìl TNPU, Ternopìl’ 2006, 586, [2], s., „Religious and Sacred 
Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education”, Year 1: 2013, Volume 3 (3), July – 
August – September 2013, s. 141-144; tenże, Zorâna Lanovik, Hermeneutica Sacra, Redakcìjno-Vydavničij 
Vìddìl TNPU, Ternopìl’ 2006, 586, [2], s., „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion,
Culture and Education”, Year 1: 2013, Volume 3 (3), July – August – September 2013, s. 145-148.

45 Tytko M.M., Malarz słów czy poeta obrazów? Rzecz o Józefie Czapskim, „Sfera” (Kraków), r. 2: 1997, nr 3-4 
(3-4), s. 28-29; Przedruki: tenże, toż: „Plama. Pismo Artystyczne”, r. 3: 1998, nr 4-5, s. 23-24; tenże, toż: 
„Koniec Wieku”, 1998, nr 11, s. 57-58.
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pewne  elementy  kompatybilne  z  teorii  literaturoznawstwa,  wypracowując  samodzielne
rozwiązania na zgoła odmiennym gruncie sztuk pięknych / sztuk plastycznych i wychowania
artystycznego (przez sztukę i do sztuki)46.

Obieg plastyczny (obieg dzieł artystycznych, także w Kościele) obejmuje nie tylko
problemy z zakresu plastyki i edukacji (np. komunikacja plastyczna w szkole, komunikacja
artystyczna  w sferze  dydaktyki  artystycznej),  ale  i  inne  zagadnienia  z  pogranicza  historii
sztuki  i  pedagogiki.  Trudno  byłoby jednak  relewantnie  opisać  w pełni  to  zagadnienie  za
pomocą znanej,  strukturalistycznej  teorii  komunikacji  Romana Jakobsona.  Podstawowymi,
znanymi elementami owej Jakobsonowskiej teorii komunikacyjnej są: 

1)  nadawca (tu  odpowiednio:  plastyk,  artysta,  ale  także  amator-dyletant  tworzący
dzieła plastyczne);

2) komunikat (tu odpowiednio: dzieło plastyczne, dzieło artystyczne, arcydzieło, ale
także dzieło nieprofesjonalne dyletanta-amatora sztuki); 

3)  kod (tu  odpowiednio:  kod  plastyczny,  kod  artystyczny,  zespół  znaków
„ikonicznych”, plastycznych odsyłający do symboli, alegorii, emblematów o treści literackiej,
przekaz artystyczny z zakodowanym i wartościami / jakościami plastycznymi, artystycznymi
i/lub estetycznymi); 

4) kontekst (tu odpowiednio: sfera pozaartystycznego odniesienia się np., nauczyciela
plastyki w szkole do owego dzieła plastycznego i zakodowanych w nim znaczeń, np. czterech
– Ingardenowskich lub dwóch – Szumanowskich „warstw” dzieła plastycznego); 

5) odbiorca (tu odpowiednio: odbiorca dzieła sztuki, miłośnik sztuki, mecenas sztuki,
krytyk sztuki, nauczyciel sztuki, wychowanek ‘plastyczny’, uczeń, podopieczny etc.); 

6)  kontakt (tu  odpowiednio:  odbiorcy z twórcą:  bezpośredni,  twarzą w twarz,  lub
zapośredniczony poprzez dzieło plastyczne albo nawet przez informację o dziele plastycznym
zwartą w czasopismach z reprodukcjami dzieł sztuki etc.).

Nadawca  (twórca  sztuki)  skierowuje  swoje  dzieło  (komunikat)  do  potencjalnego
odbiorcy  sztuki.  Aby  odbiorca  zrozumiał  i  przeżył  ów  komunikat  właściwie  w  swoim
poznaniu i przeżyciu, powinien on być zakodowany w znakach ikonicznych rozpoznawalnych
dla odbiorcy, czyli występować w określonym kontekście. Kod znaków ikonicznych jeśli jest
znany zarówno twórcy, jak i odbiorcy (np. należących do tej samej kultury, tej samej religii,
tego samego narodu), zostanie odczytany właściwie. Natomiast ‘kanałem’ umożliwiającym
kontakt twórcy z odbiorcą i odbiorcy z twórcą są nie tylko takie  

1) tradycyjne instytucje, takie jak muzea, galerie etc. (tu możliwy kontakt bezpośredni
odbiorcy z  dziełem-komunikatem,  dzięki  obcowaniu  ze  sztuką  artysty,  a  nawet  kontakt  z
żyjącym artystą np. na wernisażu), ale również współcześnie 

2)  internet  (tu  kontakt  elektroniczny jest  tu zapośredniczony przez cyberprzestrzeń
wirtualną).

Elementami  obiegu  plastycznego  są:  twórca  –  dzieło  –  odbiorca  –  krytyk  sztuki
(pośrednik  sztuki)  –  mecenas  sztuki  (mecenas  indywidualny,  tj.  osoba  prywatna  lub
instytucjonalny, np. Kościół lub państwo, samorząd, organizacje oraz instytucje). Jednak bez
edukacji  społeczności  do  sztuki  (w  szkole  i  poza  nią),  bez  wdrażania  wychowanków
(uczniów)  do  sfery  sztuki  (co  czynią  pedagodzy  sztuki,  pedagodzy  plastyki,  nauczyciele

46 Tytko M.M., Międzynarodowy obraz literatury czeskiej i słowackiej. Czescy i słowaccy pisarze we 
współczesnej polskiej encyklopedystyce (wybrane przykłady), [w:] Evropská dimerze česke a polské 
literatury. Europejski wymiar literatury czeskiej i polskiej. Sborník přispěvků z literárněvědné 
konferencje konané v Opavé ve dnech 10.-11.11.2010, ed. Libor Martinek, Slezská Univerzita v 
Opavě, Filozoficko-Přírodovědecká Fakulta v Opave, Ustav Bohemistyky a Knihovnictví, Kabinet 
Literárněvědné Komparatistiky, red. Bogusław Bakuła, Martin Pilař, Libor Martinek, Opava 2011, s. 
17-31.
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plastyki  itd.),  bez pracy wychowawców artystycznych, wychowawców plastycznych itd.  –
społeczność  przestaje  się  rozwijać  duchowo  pod  względem  plastycznym.  Kicz  wypiera
arcydzieła,  w  myśl  ekonomicznej  zasady  Kopernikańskiej,  iż  ‘gorszy  pieniądz’ wypiera
lepszy. Tak samo jak istnieje różnica pomiędzy poetą a grafomanem47, tak też istnieje różnica
pomiędzy artystą-plastykiem a tzw. ‘pacykarzem’.

Społeczny  obieg  plastyczny  w  kontekście  edukacji  plastycznej  ma  szczególne
znaczenie w wychowaniu patriotycznym, akcentującym barwy narodowe (np. polskie – biało-
amarantowe, popularnie zwane biało-czerwonymi), godło narodowe (np. polskie – z orłem w
rozmaitych odmianach przez ponad tysiąc lat  historii  naszego kraju),  rozmaite chorągwie,
flagi,  herby (narodowe,  regionalne),  które są wszak dziełami plastycznymi ze swej  istoty.
Niezależnie od modeli patriotyzmu48, plastyka jest tu zawsze istotna, obok muzyki (np. hymn
narodowy,  pieśni  patriotyczne,  religijne,  rycerskie,  wojskowe,  harcerskie  etc.)  w
uspołecznieniu49,  bo sztuka (w tym – plastyka i  muzyka)  mają funkcje wspólnototwórcze
(wspólne symbole społeczności: symbole wizualne, np. flaga, godło, i symbole audialne, np.
hymn,  które  pozwalają  na  identyfikację  narodową,  skupiając  jak  w  soczewce  uczucia
członków danego narodu, tu: Polaków, niezależnie od regionu, także np. na Śląsku, bo kultura
śląska jest także etnicznie, etnograficznie, językowo kulturą polską50, śląskość to polskość w
odmianie  regionalnej,  tak  jak  gwary  śląskie  to  odmiany  polszczyzny  literackiej.  Wszak
kultura  plastyczna  regionów  (regionalna  kultura  plastyczna)  jest  wariantem  plastycznej
kultury narodowej (narodowej kultury artystycznej),  nie należy o tyj  zapominać w trakcie
edukacji plastycznej.

Plastyka obecna jest w poezji (np. plastyczne, „malarskie” opisy krajobrazów lub dzieł
sztuki51). Plastyka ma „od zawsze” rozmaite aplikacje, coraz to nowsze zastosowania w życiu
codziennym. Plastykę spotykamy w teatrze w postaci scenografii52, stąd wychowanie teatralne
(wychowanie przez teatr, wychowanie do teatru, wychowanie w teatrze) jest także poniekąd
wychowaniem plastycznym,  podobnie  jak  wychowanie  filmowe (wychowanie  przez  film,
wychowanie  do  filmu,  wychowanie  w filmie).  Współcześnie  wychowanie  do  informacji53

niesie w sobie aspekt wychowania do informacji o sztuce (o sztuce plastycznej, tj. o plastyce).

47 Tytko M.M., Posłowie: O różnicy pomiędzy poetą a grafomanem [w:] Wyzłacane słowa. Pokłosie II 
Międzynarodowego Konkursu Jednego Wiersza o Puchar Wydawnictwa Św. Macieja, Wydawnictwo Św. Macieja
Ap., Tarnowskie Góry 2011, s. 68-100. 

48 Tytko M.M., Modele polskiego patriotyzmu (1990-2010). Wybrane zagadnienia, „Pedagogia Ojcostwa. 
Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny. Czasopismo Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w 
Szczecinie”, r. 3: 2013, nr 2 (7), lipiec-grudzień 2013, s. 41-61; tenże, Teoria patriotyzmu i terminologia 
patriologiczna (pedagogika kultury narodowej), „Pedagogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-
Pedagogiczny. Czasopismo Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie”, r. 3: 2013, nr 1 (6), styczeń-
czerwiec 2013, s. 213-223; tenże, Wychowanie patriotyczne w Polsce XXI wieku, [w:] Wartości, rodzina, szkoła. 
Patriotyzm na co dzień i od święta. Materiały z konferencji na temat edukacji patriotycznej i obywatelskiej. 
Kraków: 8 czerwca 2010 roku, red. Wojciech Baliński, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 45-50; tenże, 
Wychowanie patriotyczne w polskiej tradycji niepodległościowej, [w:] Pedagogia prewencji. Dzieci, młodzież, 
rodzina. Praca zbiorowa, pod redakcją ks. prof. dr hab. Jana Zimnego, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola 2013, s. 525-550.

49 Tytko M.M., Muzyka jako środek w pracy socjalnej, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, 
opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 92-94. 

50 Tytko M.M., Szkice o kulturze śląskiej, „Plama. Pismo Artystyczne” (Rybnik), r. 4: 1999, nr 1-2 (8-9), s. 63-
66.
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Należy zapytać o strukturę obiegu artystycznego, tzn. obiegu ‘plastycznego’ (strukturę
obiegu dzieł artystycznych, strukturę obiegu dzieł plastycznych) oraz o funkcje obiegu owych
dzieł.  Obieg  ten  pełni  następujące  funkcje  1)  religijne,  2)  moralne,  3)  poznawcze,  4)
estetyczne,  5)  witalne,  6)  ekonomiczne,  7)  techniczne.  Obieg  ten  ma  międzyosobową
strukturę poziomą (międzyludzką) oraz pionową (pomiędzy człowiekiem a Bogiem – w religii
np. ikony są konkretnym medium [środkiem] spotkania z Bogiem samym poprzez wizerunek
np. Chrystusa-Pantokratora na zasadzie istnienia tzw. teorii prototypów, co opisuje teologia
ikony).  Bez  teologii  ikony nie  można zrozumieć  ikony,  a  problematyki  ikony nie  można
pomijać  przy  omawianiu  kwestii  obiegu  dzieła  sztuki  w  społeczności,  jego  funkcji
społecznych (religijnych, moralnych, poznawczych) i struktury komunikacyjnej, jaka wytarza
się w związku z nią. Teologia plastyki, teologia malarstwa, teologia ikony – to zagadnienia do
podjęcia w kontekście edukacji plastycznej (edukacji artystycznej). Czy fenomenologia czy
realizm metafizyczny – oddadzą w sposób prawdziwy rzeczywistość ikony, jej  strukturę i
funkcje – to zupełnie inne pytanie, na osobne studium.

Wychowawcze ojcostwo w plastyce ma różnorakie oblicza. Z dziełami plastycznymi
człowiek  styka  się  od  dzieciństwa  przez  całe  życie.  Twórcy  (ojcowie)  owych  dzieł
plastycznych za pomocą użytych środków artystycznych kształtują bogatą wyobraźnię, tzw.
dobry smak, wrażliwość i tożsamość odbiorców.

Można wymienić przykłady typów ojcostwa w obszarze szeroko rozumianej plastyki.
Ojcami (twórcami) dzieł  plastycznych są artyści.  Ojcami  (twórcami) myślenia o dziełach
plastycznych  są  filozofowie.  Ojcami  (twórcami)  wychowania  przez  dzieła  plastyczne  są
pedagodzy i artyści. Ojcami plastycznymi możemy zatem nazwać nie tylko samych artystów-
plastyków, ale i inne osoby (filozofów, pedagogów). Do ojców plastycznych zaliczyć można
także teologów ikony (tych dawnych – bizantyńskich teologów, jak i  tych nam bliższych
teoretyków ikony –  takich  jak  np.  Jerzy Nowosielski  [1923-2011]).  Teologowie  sztuki  w
Kościele także powinni być zaliczeni w poczet ojców plastyki sakralnej, a nie tylko sami
artyści  sakralni,  twórcy  dzieł  sakralnych.  ‘Ojcostwo  plastyczne’  jest  tu  dość  szeroko
rozumiane, związane jest z obiegiem dziel plastycznych w społeczności, ponieważ sam obieg
tych dziel jest zróżnicowany i rozbudowany o różne elementy. Wychowawczy aspekt plastyki

51 Tytko M.M., Aeroplany, czyli filozofia sfer Stanisława Jerzego Kulisia, [w:] Stanisław Jerzy Kuliś, Aeroplany 
czyli wesoła nowina krakowska, Wydawnictwo V.I.D.I., Nowy Sącz 1999, s. 61-68; tenże, Myśl i Słowo [w:] 
Leszek Elektorowicz. Antologia. Poezja polska, wstęp, wybór wierszy i opracowanie tomu Tytko M.M., wyd. 
Hachette Polska sp. z o.o., Warszawa 2013, s. 7-22; tenże, Poeta metafizyczny [w:] Janusz Artur Ihnatowicz. 
Antologia. Poezja polska, wstęp, wybór wierszy i opracowanie tomu M.M.Tytko, wyd. Hachette Polska sp. z 
o.o., Warszawa 2013, s. 7-16; zob. także: tenże, Nová metafyzičnost, „Dokoŕan. Bulletin Obce Spisovatelů” 
(Praha), Ročnik II, čislo 8, Prosinec 1998, s. 50; tenże, Poezja w pracy socjalnej i terapeutycznej, [w:] Słownik 
metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, 
Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 112-114; tenże, Poezja, 
muzyka, teatr,, „Kurier. Dzielnica XI. m. Krakowa – Podgórze Duchackie. Kurdwanów – Piaski Wielkie – Wola 
Duchacka”, r. 7: 2013, nr 6 (54), wrzesień 2013, s. 8-9; tenże, Poezje o tematyce papieskiej, [w:] Habemus 
Papam. Almanach literacki wydany z okazji 35-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, oprac. Edward 
Przebieracz, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, Tarnowskie Góry 2013, s. 3-10; tenże, Eschatologizm. Szkice 
z teorii i teologii sztuki, Kraków 1998, s. 192.

52 Np. Tytko M.M., Scenografie Krystyny Zachwatowicz do sztuk Mishimy, „Plama. Pismo 
Artystyczne” (Rybnik), r. 3: 1998, nr 3-4 (6-7), s. 65-66.

53 Tytko M.M., Wychowanie do informacji, „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców 
Katolickich”, r., 1998, nr 5, maj 1998, s. 42-43.
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został tu tylko poruszony w ramach przeglądu wybranych zagadnień oraz ich rekapitulacji w
obszarze teorii sztuki (filozofii sztuki), pedagogiki.

Streszczenie

Artykuł  ma  charakter  przeglądowy  i  przyczynkarski.  Celem  artykułu  jest
przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu obiegu plastycznego i rozmaitych aspektów
edukacji  artystycznej  (wychowania  plastycznego).  Autor  używał  metody historiograficznej
analizy  dokumentów,  istotnościowej  lub  logicznej  analizy  przedmiotu.  Autor  przedstawił
zagadnienie  głównie  od  strony  pedagogicznej  i  filozoficznej,  wskazując  na  istotne  jego
elementy.  Tekst  jest  w  pewnym  sensie  rekapitulacją  wątków  badawczych  obecnych  we
wcześniejszych  artykułach  autora,  stanowiąc  jakby  ogólny  raport  z  dotychczasowych
szczegółowych badań autorskich prowadzonych w obszarze edukacji, sztuki i filozofii oraz
religii.  Autor  wskazuje  na  relacje  społeczne  mistrz-uczeń  (przypominające  relację  ojciec-
dziecko), które mają miejsce także w przypadku plastyki i edukacji plastycznej. Relacje te
mają charakter zapośredniczony przez dzieło sztuki plastycznej albo bezpośredni w sytuacji
spotkania mistrza z uczniem, twórcy z odbiorcą. Autor stawia szereg ważnych pytań natury
filozoficznej w zakresie edukacji plastycznej i proponuje nową, szczegółową terminologię.
Wnioski  z  artykułu  mają  praktyczne  implikacje  społeczne  w  zakresie  wychowania
plastycznego, które ma miejsce także w Kościele. 

The Title in English:

The Art Works Circulation, Education and Educational Fatherhood in Visual Art

Summary

The paper is a contribution and a recapitulation. The goal of this article is to present
selected  issues  of  ‘plastic  flow’ and  various  aspects  of  art  education  (artistic  education,
education through fine art). The author used to methods such as historiographical analysis of
the documents, essential or logical analysis of the subject. The author introduced the subject
mainly from the pedagogical and philosophical view, pointing to its important elements. The
text is in some sense a recapitulation of current research topics presenting in the preceding
articles of the author, being as if the general report of the existing author’s researches, detailed
studies conducted in the area of education, the arts and philosophy, and religion. The author
points to the social relations master-student (like the father-child relationship), which have
also occurred in the case of art and art education. These relationships are mediated by the
work of visual art or immediately in the event of a direct meeting of the master with the
student,  the  creator  with  the  recipient.  The  author  introduces  a  number  of  important
philosophical questions in the field of art education. He proposes new specific terminology.
The  conclusions  of  the  article  have  practical  social  implications  in  the  field  of  artistic
education that takes place also in the Church.

Słowa-klucze

ojcostwo, plastyka, edukacja, wychowanie, pedagogika, sztuka, dzieła plastyczne
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fatherhood, visual art, education, upbringing, pedagogy, art, art works

23



Wybrana bibliografia

„Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education”, r. 1: 2013, nry
1(1) – 4(4). www.religious-and-sacred-poetry.info [dostęp: 19.10.2014].
„Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich” (roczniki 1993-2014).
Boguszewska A.,  Ilustracja i ilustratorzy lektur dla uczniów w młodszym wieku szkolnym w Polsce w latach
1944-1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
Boguszewska A., Projekty graficzne pozapodręcznikowego wyboru książek zalecanych do edukacji elementarnej
w Polsce w latach 1918-1945, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013. 
Kielar-Turska  M., Stefan  Szuman  –  artysta  i  uczony,  [w:]  Stefan  Szuman,  Wybór  pism  estetycznych,
wprowadzenie,  wybór  i  opracowanie  Maria  Kielar-Turska,  Towarzystwo  Autorów  i  Wydawców  Prac
Naukowych  Universitas,  Kraków  2008,  seria:  Klasycy  estetyki  polskiej,  seria  pod  patronatem  Polskiego
Towarzystwa Estetycznego, red. naukowa serii: Krystyna Wilkoszewska, s. VII-LXVIII.
Kostkiewiczowa J., Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939, Impuls, Kraków 2013, s.
309-310. 
Kunat B., Całożyciowe uczenie się pedagogów-artystów na tle ich autobiografii zawodowych, [w:] E. Dubas, J.
Stelmaszczyk (red.) Biografie edukacyjne, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 (w druku).
Kunat  B., Rozwój  zawodowy  nauczycieli  plastyki  [stan,  specyfika,  uwarunkowania] ,  Uniwersytet  w
Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Białystok 2012 [praca doktorska].
Kunat  B., Specyfika  rozwoju  zawodowego  nauczycieli  plastyki-artystów  z  perspektywy  badań
autobiograficznych, [w:] K. Olbrycht (red.) Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej, Cieszyn 2014 (w
druku).
Kunat  B., Twórcza  aktywność  plastyczna  nauczycieli  edukacji  wizualnej  jako  dziedzina  ich  rozwoju
zawodowego „Dyskursy Młodych Andragogów”, 2014 tom 15, s. 185-194. 
Tytko M.M.,  Aeroplany, czyli  filozofia sfer Stanisława Jerzego Kulisia, [w:] Stanisław Jerzy Kuliś,
Aeroplany czyli wesoła nowina krakowska, Wydawnictwo V.I.D.I., Nowy Sącz 1999, s. 61-68.
Tytko M.M., Animacja kultury metodą skautingu w Ruchu Światło - Życie ks. Franciszka Karola Blachnickiego,
[w:] Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską, red. Anna Petkowicz, wyd. KUL, Lublin 2009, s. 285-303.
Tytko  M.M.,  Archiwum  wirtualne, [w:]  Media  a Edukacja.  II  Międzynarodowa  konferencja,  red.  Wacław
Strykowski, wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Technologii Kształcenia, Poznań
1998, s. 595-610.
Tytko M.M.,  Archiwum wirtualne,  „Archiwista Polski”,  r.  3:  1998, nr 3 (11),  s.  13-32 [wersja zmieniona i
uzupełniona].
Tytko M.M., Ars moriendi – metody pracy socjalnej do akceptacji śmierci, [w:] Słownik metod, technik i form
pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 1, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Piotr Sikora, Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 14-18, 
Tytko M.M., Ars vivendi – metody pracy socjalnej do akceptacji życia [w:] Słownik metod, technik i form pracy
socjalnej,  opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom 1,  red.  Anna  Weissbrot-Koziarska,  Piotr  Sikora,  Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 18-22. 
Tytko M.M., Artysta a wychowawca w koncepcji Stefana Szumana, [w:] Intersubiektywność sztuki w recepcji i
tworzeniu.  Diagnoza,  edukacja,  wsparcie  rozwoju,  praca  zbiorowa,  red  Katarzyna  Krasoń,  Beata  Mazepa-
Domagała, Arkadiusz Wąsiński, Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach, Wyższa
Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko-Biała, Katowice 2009, s. 304-309.
Tytko M.M.,  Artysta w koncepcji  Jana Pawła II  w  Liście do artystów,  „Religious and Sacred Poetry : An
International Quarterly of Religion, Culture and Education”, Year 1: 2013, Volume 2 (2), April – May – June
2013, s. 117-142, bibliogr. s. 140-142. 
Tytko M.M., Baza danych  o  studentach  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  1850-1918,  „Zagadnienia  Informacji
Naukowej”, r.: 2009, nr 1 (93), s. 48-52.
Tytko  M.M.,  Bibliografia  prac  Stefana  Szumana, [w:]  Myśl  pedagogiczna  przełomu  wieków  (Materiały  z
konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 26-27 września 2000 r. z okazji Jubileuszu 600-lecia odnowienia
Akademii Krakowskiej i Rocznicy 75-lecia utworzenia Katedry Pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim), red.
Tadeusz Aleksander, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 377-401.
Tytko M.M., Bibliografia uzupełniająca, „Archiwista Polski”, r. 3: 1998 nr 4 (12), s. 120-125.
Tytko  M.M.,  Blog  jako  środek  w  pracy  socjalnej, [w:]  Słownik  metod,  technik  i  form  pracy  socjalnej,
opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom  2,  red.  Anna  Weissbrot-Koziarska,  Iwona  Dąbrowska-Jabłońska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 19-23.
Tytko  M.M., Bogusława  Żurakowskiego  metodologia  aksjologii  pedagogicznej  i  jej  geneza,  „Dydaktyka
Literatury” [wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie], r. 29: 2009, s. 233-243.
Tytko M.M., Bogusława Żurakowskiego metody animacji kultury literackiej, [w:] Literatura-człowiek-wartość.
Księga jubileuszowa dedykowana Bogusławowi Żurakowskiemu z okazji 50-lecia twórczości i 25-lecia pracy

24



naukowej  na  Uniwersytecie  Jagiellońskim,  red.  Dariusz  Piotr  Klimczak  i  Agnieszka  Sojka,  wyd.  Zakład
Pedagogiki  Kultury  Instytutu  Pedagogiki  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Stowarzyszenie  Pisarzy  Polskich,
Oddział w Krakowie, Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2007, s. 85-94.
Tytko  M.M., Bogusława  Żurakowskiego  metody  wychowania  młodzieży  przez  literaturę,  „Dydaktyka
Literatury” [wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie], r. 28: 2008, s. 193-205. 
Tytko M.M., Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae. Zmiany tożsamości narodowościowej studentów
UJ w latach 1850-1918, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik”, r. 2009, nr 2 (71), s. 88-97.
Tytko M.M., Do pytannja pro istoriju ordenu studitiv, [pereklad iz polskoj Tatiana Gusarska], „Naukovyj Visnyk
Volynskogo Nacionalnogo Universitetu imeni Łesi Ukrainki. Istoryczni Nauki” [Łuck], vol. 13: 2009, s. 132-
140.
Tytko M.M.,  E-learning jako środek w pracy socjalnej, [w:]  Słownik metod, technik i form pracy socjalnej,
opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom  2,  red.  Anna  Weissbrot-Koziarska,  Iwona  Dąbrowska-Jabłońska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 34-37.
Tytko M.M., Elementy teorii człowieka w koncepcji wychowawczej ks. Franciszka Karola Blachnickiego. część
1, „Kultura i Wychowanie. Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Łodzi”, r. 3: 2013, nr 2 (6), s. 49-62.
Tytko  M.M., Elementy  wychowania  chrześcijańskiego  w  koncepcji  ks.  Franciszka  Karola  Blachnickiego,
„Pedagogika  Katolicka”  (wyd.  Katedry  Pedagogiki  Katolickiej  Wydziału  Zamiejscowego  Nauk  o
Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli), r. 5: 2011, nr 1 (8), styczeń-czerwiec 2011, s. 65-77.
Tytko M.M.,  E-mailing jako środek w pracy socjalnej, [w:]  Słownik metod, technik i form pracy socjalnej,
opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom  2,  red.  Anna  Weissbrot-Koziarska,  Iwona  Dąbrowska-Jabłońska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 37-39.
Tytko M.M., Eschatologizm. Szkice z teorii i teologii sztuki, Kraków 1998, s. 192.
Tytko M.M.,  Evropská  dimenze  česke  a  polské  literatury.  Europejski  wymiar  literatury  czeskiej  i  polskiej.
Sborník příspěvků z literárněvědné konference konané v Opavé ve dnech 10.-11.11.2010, edtor Libor Martinek,
Slezská Univerzita v Opavé, Filozoficko-Přírodovědecká Fakulta, Ústav Bohemistiky a Knihovnictví, Kabinet
Literárněvědné  Komparatistiky,  Opava  2011,  336,  [2]  s., „Religious  and  Sacred  Poetry  :  An  International
Quarterly of Religion, Culture and Education”, Year 1: 2013, Volume 1 (1), January – February – March 2013, s.
133-136. 
Tytko M.M.,  Film jako środek w pracy socjalnej i terapeutycznej, [w:]  Słownik metod, technik i form pracy
socjalnej,  opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom 2, red.  Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 41-43. 
Tytko M.M., Filozofia andragogiki. Aksjologiczne podstawy edukacji dorosłych, [w:] Edukacja dorosłych jako
czynnik rozwoju społecznego. (Materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego – Kraków, 23-24 czerwca
2009). Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Aleksandra, tom II, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN - Zespół
Pedagogiki  Dorosłych,  Instytut  Pedagogiki  UJ  -  Zakład  Pedagogiki  Społecznej  i  Andragogiki,  Fundacja
Rozwoju Oświaty, Wychowania i Sportu, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2010, s. 82-92, seria:
Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Pedagogiki Pracy, tom 231, redaktor naukowy serii: prof. dr hab.
Henryk Bednarczyk.
Tytko M.M.,  Filozofia ojcostwa,  „Pedagogia Ojcostwa. Katolicki  Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny.
Czasopismo Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie”, r. 2: 2012, nr 2 (5), lipiec-grudzień 2012, s.
119-132.
Tytko M.M., Filozofia skautingu, [w:] Powstanie harcerstwa i jego udział w walkach o niepodległość i kształt
granic  odrodzonej  Rzeczpospolitej.  Materiały  z  konferencji  naukowej  odbytej  w  sali  obrad  Rady  Miasta
Krakowa  w  dniach  18-19  sierpnia  2010  r.,  pod  redakcją  Janusza  Wojtyczy,  Instytut  Nauk  o  Wychowaniu
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Komisja Historyczna Chorągwi Krakowskiej
ZHP, Kraków 2010, s. 21-36. 
Tytko M.M.,  Fotografia jako środek w pracy socjalnej, [w:]  Słownik metod, technik i form pracy socjalnej,
opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom  2,  red.  Anna  Weissbrot-Koziarska,  Iwona  Dąbrowska-Jabłońska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 44-46. 
Tytko  M.M.,  Franciszek  Karol  Blachnicki  (1921-1987.  Biografia  profilowana  pedagogicznie),  „Pedagogia
Ojcostwa.  Katolicki  Przegląd  Społeczno-Prawno-Pedagogiczny.  Czasopismo Instytutu  Medycznego im.  Jana
Pawła II w Szczecinie”, r. 2: 2012, nr 2 (5), lipiec-grudzień 2012, s.35-51. 
Tytko M.M.,  Funkcje tzw. Arcybractwa Dobrej Śmierci  w kulturze polskiej,  „Pedagogia Ojcostwa. Katolicki
Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny. Czasopismo Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie”,
r. 3: 2012, nr 1 (4), styczeń-czerwiec 2012, s. 140-162.
Tytko  M.M.,  Gabinety  osobliwości,  „Alma  Mater.  Kwartalnik  Uniwersytetu  Jagiellońskiego”,  r.  2:
1997, nr 5, lato 1997, s. 27-29. 

25



Tytko  M.M., Historiografia  edukacji  artystycznej.  Historiograficzna  metodologia  badań,  [w:]  Wybrane
problemy  badań  naukowych  z  zakresu  edukacji  artystycznej,  red.  Wiesława  A.  Sacher,  Wyższa  Szkoła
Administracji, Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych, Bielsko-Biała 2010, s. 47-55.
Tytko M.M.,  Ilustracja książkowa dla dzieci i młodzieży w ujęciu Stefana Szumana. Jej aktualność w epoce
multimediów, [w:] Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Abstrakty. III Ogólnopolski
Zjazd Pedagogiczny Polskich, red. Janusz Gnitecki, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Poznań 1998, s. 214-
215.
Tytko M.M., Istota kultury uniwersytetu, [w:]  Kultura organizacyjna szkoły, pod redakcją Ewy Augustyniak,
wyd. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, s. 33-40.
Tytko  M.M.,  Jacka  Malczewskiego  lekcja  anatomii,  „Alma  Mater.  Kwartalnik  Uniwersytetu
Jagiellońskiego”, r. 2: 1997, jesień 1997, nr 6, s. 54-56.
Tytko M.M.,  Jerzego Nowosielskiego wczesna koncepcja sztuki (1948–1949), „Україна та Польща: минуле,
сьогодення, перспективи”, Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. Том 2. C. 90–98. 
Tytko M.M.,  Jerzy Nowosielski. Rys biograficzny, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. I-II, 1992-1993,
red. Ryszard Łużny i Włodzimierz Mokry, wyd. Uniwersytet Jagielloński, Fundacja Świętego Włodzimierza,
Wydawnictwo „Szwajpolt Fiol”, Kraków 1993, s. 55-66.
Tytko M.M., Kilka uwag o udziale ucznia niepełnosprawnego w kulturze, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja.
Kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych”, r. 2008, nr 4, październik-grudzień 2008, s. 67-72. 
Tytko M.M., Kolekcja fotografii w zbiorach specjalnych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Krakowski
Rocznik Archiwalny”, r. 5: 1998, s. 198-205.
Tytko M.M., Koła zainteresowań jako formy pracy socjalnej [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej,
opiekuńczej i terapeutycznej, tom 1, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Piotr Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego, Opole 2012, s. 74-76. 
Tytko  M.M., Koncepce humoru  a  vtípu  v  pojeti  Stefana  Szumana,  ,  tłum.  L.Martinek,  “XLinguae.eu.  A
Trimestrial European Scientific Language Review”, r.: 2011, issue 3 (nr 3/2011), June 2011, s. 17-21. 
Tytko M.M., Koncepcja humoru i dowcipu w ujęciu Stefana Szumana. The concept of humour and wit by Stefan
Szuman,  „Kultura  i  Wychowanie.  Międzynarodowe  elektroniczne  czasopismo  naukowe  Wyższej  Szkoły
Pedagogicznej w Łodzi”, r: 1: 2011, nr 1, s. 131-143.  http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_01/kiw_1.html
[dostęp 19.10.2014].
Tytko M.M., Koncepcja pedagogiki kultury narodowej w odniesieniu do kultur mniejszości narodowych, grup
etnicznych i kultur innych narodów (wybrane zagadnienia), „Roczniki Nauk Społecznych”, r. 2011, tom 3 (39),
s. 195-233. 
Tytko M.M., Koncepcje pedagogiki kultury narodowej wobec kultur mniejszości narodowych i kultur innych
narodów, [w:] Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka - Religia - Etos, red. Bogumił Grott, wyd. Nomos, Kraków
2010, s. 515-527. 
Tytko  M.M.,  Kto  zje  żabę  Haberschracka?  Symbolika  żaby  w  Poliptyku  Augustiańskim  Mikołaja
Haberschracka, XV w., „Alma Mater. Kwartalnik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, r. 3: 1998, nr 9, s.
54-56.
Tytko M.M.,  Kultura PSALM-u,  „Kurier.  Dzielnica XI.  m. Krakowa – Podgórze Duchackie.  Kurdwanów –
Piaski Wielkie – Wola Duchacka”, r. 7: 2013, nr 1 (49), luty-marzec 2013, s. 14-15.
Tytko M.M.,  Kultura PSALM-u,  „Kurier.  Dzielnica XI.  m. Krakowa – Podgórze Duchackie.  Kurdwanów –
Piaski Wielkie – Wola Duchacka”, r. 7: 2013, nr 8 (56), listopad-grudzień 2013, s. 18-19.
Tytko M.M., Kultura rozkwita, „Kurier. Dzielnica XI m. Krakowa. – Podgórze Duchackie. Kurdwanów – Piaski
Wielkie – Wola Duchacka”,, r. VI: 2012, nr 8, (48), listopad-grudzień 2012, s. 22-23.
Tytko M.M.,  Kultura słowa wobec kultury plastycznej (wybrane aspekty: pracownie artystów i zbiory sztuki
jako  miejsca  urzeczywistniania  wartości  plastycznych),  [w:]  Edukacyjny  i  terapeutyczny  aspekt  sztuki,  pod
redakcją Anny Marty Żukowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 39-
48. 
Tytko M.M., Kultura w ujęciu Franciszka Karola Blachnickiego, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik”, r. 2009, nr 4
(73), s. 127-134.
Tytko  M.M.,  Lekcja  anatomii  Jacka  Malczewskiego,  „Zeszyty  naukowo-artystyczne  Wydziału  Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”, zeszyt 5, Kraków 2004, s. 233-240.
Tytko M.M., Malarz słów czy poeta obrazów? Rzecz o Józefie Czapskim, „Sfera” (Kraków), r. 2: 1997,
nr 3-4 (3-4), s. 28-29; Przedruki: toż: „Plama. Pismo Artystyczne”, r. 3: 1998, nr 4-5, s. 23-24; toż:
„Koniec Wieku”, 1998, nr 11, s. 57-58.
Tytko  M.M.,  Mar’âna  Lanovik,  Teorìâ  vìdnosnostì  hudožn’ogo  perekladu.  Lìteratoroznavčì  proekcìї,
Redakcìjno-Vydavničij Vìddìl TNPU, Ternopìl’ 2006, 469 [3] s., „Religious and Sacred Poetry : An International
Quarterly of Religion, Culture and Education”, Year 1: 2013, Volume 3 (3), July – August – September 2013,
s.149-150. 

26



Tytko M.M., Media w wychowaniu, „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich”, r.
2008, nr 12 (192), grudzień 2008 r., s. 5-6.
Tytko M.M., Metody aksjologiczne w terapii [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i
terapeutycznej, tom 1, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Piotr Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
Opole 2012, s. 85-88. 
Tytko M.M.,  Metody wychowania estetycznego w terapii, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej,
opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom  2,  red.  Anna  Weissbrot-Koziarska,  Iwona  Dąbrowska-Jabłońska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 74-76. 
Tytko M.M., Metody wychowania muzycznego osób głuchoniemych, [w:] Słownik metod, technik i form pracy
socjalnej,  opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom 2, red.  Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 76-78. 
Tytko M.M.,  Metody wychowania patriotycznego w pracy socjalnej  [w:]  Słownik metod, technik i form pracy
socjalnej,  opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom 1,  red.  Anna  Weissbrot-Koziarska,  Piotr  Sikora,  Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 92-94. 
Tytko  M.M.,  Metody  wychowania  plastycznego  osób  niewidomych,  ociemniałych  i  niedowidzących, [w:]
Słownik  metod,  technik  i  form  pracy  socjalnej,  opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom 2,  red.  Anna  Weissbrot-
Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 78-80. 
Tytko M.M., Międzynarodowy obraz literatury czeskiej i słowackiej. Czescy i słowaccy pisarze we współczesnej
polskiej  encyklopedystyce (wybrane przykłady),  [w:]  Evropská dimerze česke a polské literatury.  Europejski
wymiar literatury czeskiej i polskiej. Sborník přispěvků z literárněvědné konferencje konané v Opavé ve dnech
10.-11.11.2010, ed. Libor Martinek, Slezská Univerzita v Opavě, Filozoficko-Přírodovědecká Fakulta v Opave,
Ustav  Bohemistyky a  Knihovnictví,  Kabinet  Literárněvědné Komparatistiky,  red.  Bogusław Bakuła,  Martin
Pilař, Libor Martinek, Opava 2011, s. 17-31.
Tytko  M.M., Mistrz  i  uczeń  –  elementy  koncepcji  K.  Twardowskiego,  W.  Stróżewskiego  i  K.  Ostrowskiej ,
„Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich” (Kraków), r. 2010: nr 1 (205), styczeń
2010, s. 16-17.
Tytko M.M., Mistrz i uczeń - filozofia kształcenia akademickiego pedagogów, [w:] Paradygmaty akademickiego
kształcenia  pedagogów,  red.  Anna  Sajdak  i  Danuta  Skulicz,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,
Kraków 2010, s. 261-267.
Tytko  M.M., Mistrz  i uczeń  w  uniwersytecie,  [w:]  Quo  vadis  vysokoškolská  pedagogika.  Vysokoškolská
pedagogika – teória a prax, red. Eva Frýdková, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Filozoficka fakulta.
Katedra pedagogiky a Sekcia Vysokoškolskej pedagogiky SPS pri SAV, Trnava 2011, s. 232-240.
Tytko  M.M.,  Modele  polskiego  patriotyzmu  (1990-2010).  Wybrane  zagadnienia,  „Pedagogia  Ojcostwa.
Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny. Czasopismo Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w
Szczecinie”, r. 3: 2013, nr 2 (7), lipiec-grudzień 2013, s. 41-61.
Tytko  M.M.,  Modlitwa  jako  metoda  terapeutyczna, [w:]  Słownik  metod,  technik  i  form  pracy  socjalnej,
opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom  2,  red.  Anna  Weissbrot-Koziarska,  Iwona  Dąbrowska-Jabłońska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 84-87. 
Tytko M.M.,  Multimedia  w opiece  i  pracy  socjalnej, [w:]  Słownik  metod,  technik  i  form pracy  socjalnej,
opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom  2,  red.  Anna  Weissbrot-Koziarska,  Iwona  Dąbrowska-Jabłońska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 89-92. 
Tytko M.M.,  Muzyka jako  środek  w pracy  socjalnej, [w:]  Słownik  metod,  technik  i  form pracy  socjalnej,
opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom  2,  red.  Anna  Weissbrot-Koziarska,  Iwona  Dąbrowska-Jabłońska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 92-94. 
Tytko  M.M.,  Myśl  i  Słowo [w:]  Leszek  Elektorowicz.  Antologia.  Poezja  polska,  wstęp,  wybór  wierszy  i
opracowanie tomu Tytko M.M., wyd. Hachette Polska sp. z o.o., Warszawa 2013, s. 7-22.
Tytko M.M.,  Nová metafyzičnost, „Dokoŕan. Bulletin Obce Spisovatelů” (Praha), Ročnik II, čislo 8, Prosinec
1998, s. 50.
Tytko M.M.,  O problemach kultury plastycznej w edukacji – cz. 2, „Kultura i Wychowanie. Międzynarodowe
elektroniczne czasopismo naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi”, r. 2: 2012, nr 2 (4), s. 123-144,
bibl. na s.137-144. 
Tytko M.M., O problemach kultury plastycznej w edukacji (Część1), „Kultura i Wychowanie. Międzynarodowe
elektroniczne czasopismo naukowe Wyższej  Szkoły Pedagogicznej w Łodzi”,  r.  1:  2011, nr 2,  s. 146-165,  ,
http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_02/kiw_2.html [dostęp 19.10.2014],
Tytko  M.M., Pedagodzy  kultury:  Stefan  Szuman,  Irena  Wojnar,  Maurice  Debesse  –  relacje  w  świetle
zachowanych listów i wspomnień, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik”, r. 2008, nr 4 (68), s. 112-122.
Tytko M.M., Pedagogika kultury chrześcijańskiej.  Wychowanie do wiary,  nadziei  i  miłości  w koncepcji  ks.
Franciszka  Karola  Blachnickiego,  [w:]  Wychowanie  w rodzinie  chrześcijańskiej.  W 25.  rocznicę  adhortacji
apostolskiej Jana Pawła II »Familiaris consortio«. Przesłanie moralne Kościoła, red. ks. Krzysztof Jeżyna, ks.

27

http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_01/kiw_1.html


Tadeusz Zadykowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 192-220, seria Instytutu Teologii Moralnej, Wydziału
Teologii KUL, Przesłanie moralne Kościoła, t. 13.
Tytko M.M., Pedagogika  ojcostwa duchowego.  Pedagogika  kultury  ojcostwa – Mistrz  -  uczeń,  „Pedagogia
Ojcostwa” (wyd.  Katedry Pedagogiki  Katolickiej  Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w
Stalowej Woli), r. 2: 2011, nr 1 (2), styczeń-czerwiec 2011, s. 190-201.
Tytko M.M.,  Pielgrzymka jako metoda terapeutyczna, [w:]  Słownik  metod,  technik i  form pracy socjalnej,
opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom  2,  red.  Anna  Weissbrot-Koziarska,  Iwona  Dąbrowska-Jabłońska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 109-112. 
Tytko M.M., Poeta metafizyczny [w:] Janusz Artur Ihnatowicz. Antologia. Poezja polska, wstęp, wybór wierszy
i opracowanie tomu M.M.Tytko, wyd. Hachette Polska sp. z o.o., Warszawa 2013, s. 7-16.
Tytko  M.M.,  Poetika  Mìstičnogo.  Kolektivna  monografìâ,  uporâdk.  Ol’gi  Červìns’koї,  Černìvec’kij
Nacìonal’nij unìversitet, Černìvcì 2011, 319, [2] s., „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of
Religion, Culture and Education”, Year 1: 2013, Volume 1 (1), January – February – March 2013, s. 137-140. 
Tytko M.M.,  Poezja w pracy socjalnej i terapeutycznej, [w:]  Słownik metod, technik i form pracy socjalnej,
opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom  2,  red.  Anna  Weissbrot-Koziarska,  Iwona  Dąbrowska-Jabłońska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 112-114.
Tytko M.M., Poezja, muzyka, teatr,, „Kurier. Dzielnica XI. m. Krakowa – Podgórze Duchackie. Kurdwanów –
Piaski Wielkie – Wola Duchacka”, r.7: 2013, nr 6 (54), wrzesień 2013, s. 8-9, fot.
Tytko M.M., Poezje o tematyce papieskiej, [w:] Habemus Papam. Almanach literacki wydany z okazji 35-lecia
pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II  , oprac. Edward Przebieracz, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła,
Tarnowskie Góry 2013, s. 3-10.
Tytko M.M., Portal społecznościowy (wortal) jako środek w pracy socjalnej, [w:] Słownik metod, technik i form
pracy  socjalnej,  opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom  2,  red.  Anna  Weissbrot-Koziarska,  Iwona  Dąbrowska-
Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 114-116. 
Tytko  M.M., Posłowie:  O  różnicy  pomiędzy  poetą  a  grafomanem [w:]  Wyzłacane  słowa.  Pokłosie  II
Międzynarodowego Konkursu Jednego Wiersza o Puchar Wydawnictwa Św. Macieja, Wydawnictwo Św. Macieja
Ap., Tarnowskie Góry 2011, s. 68-100. 
Tytko M.M.,  Problemy aktywności  plastycznej  w kształceniu zintegrowanym (prolegomena),  [w:]  Konteksty
wczesnoszkolnej edukacji artystycznej,  pod redakcją Agnieszki Weiner i Anny Boguszewskiej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 119-133.
Tytko M.M., Problemy kultury plastycznej w edukacji, [w:] Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania, red.
Bogusław Żurakowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 23-45.
Tytko  M.M.,  Profesor  Jerzy  Nowosielski  –  Heorhij  Kyprijan  Novosilśkyj  (1923-2011),  ukraiński  artysta  i
teoretyk  sztuki  w  Krakowie,  „Україна  та  Польща:  минуле,  сьогодення,  перспективи  Науковий  часопис
Інституту  Польщі  Волинського  національного  університету  імені  Лесі  Українки”,  2011,
http://ukrpolnauka.wordpress.com/2011/10/25/profesor-jerzy-nowosielski-heorhij-kyprijan-novosilskyj-1923-
2011-ukrainski-artysta-i-teoretyk-sztuki-w-krakowie/ [wyświetlono 18 II 2012]. 
Tytko  M.M.,  Profesor  Jerzy  Nowosielski  –  Heorhij  Kyprijan  Novosilśkyj  (1923-2011),  ukraiński  artysta  i
teoretyk sztuki w Krakowie, „Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспекыиви”, Луцьк : Східноєвроп.
нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. Том 1, C. 112–118. 
Tytko M.M.,  Proza jako środek w pracy socjalnej i terapeutycznej, [w:]  Słownik metod, technik i form pracy
socjalnej,  opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom 2, red.  Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 121-124. 
Tytko M.M.,  PSALM się rozwija,  „Kurier. Dzielnica XI m. Krakowa – Podgórze Duchackie. Kurdwanów –
Piaski Wielkie – Wola Duchacka”,, r. VI: 2012, nr 5, (45), lipiec-sierpień 2012, s. 14-15.
Tytko M.M., PSALM zaprasza, „Kurier. Dzielnica XI m. Krakowa – Podgórze Duchackie. Kurdwanów – Piaski
Wielkie – Wola Duchacka”,, r. VI: 2012, nr 1, (41), luty-marzec 2012, s. 16-17.
Tytko M.M.,  Recenzja książki  Krystyny Czerni «Nietoperz  w świątyni :  biografia Jerzego Nowosielskiego»,
„Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи”, Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки,
2013, Том 2. C. 120-121. 
Tytko  M.M.,  Rekolekcje  jako  metoda  terapeutyczna, [w:]  Słownik  metod,  technik  i  form  pracy  socjalnej,
opiekuńczej  i  terapeutycznej,  tom  2,  red.  Anna  Weissbrot-Koziarska,  Iwona  Dąbrowska-Jabłońska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 126-130. 
Tytko  M.M.,  Relacja  Mistrz-Uczeń  w  koncepcji  Katarzyny  Olbrycht,  „Pedagogika  Katolicka.  Czasopismo
Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli” r. 6:
2012, nr 1 (10), styczeń-czerwiec 2012 s. 39-48.
Tytko  M.M.,  Religijna  kultura  poetycka,  [w:]  Po drugiej stronie  miłości.  Pokłosie  III  międzynarodowego
konkursu  jednego  wiersza  o  puchar  wydawnictwa  św.  Macieja  Apostoła,  oprac.  Edward  Przebieracz,
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, Tarnowskie Góry 2013, s. 185-211.

28

http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_02/kiw_2.html


Tytko  M.M.,  Rysunek  jako  środek  w pracy  socjalnej  [w:]  Słownik  metod,  technik  i  form pracy  socjalnej,
opiekuńczej i terapeutycznej, tom 1, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Piotr Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego, Opole 2012, s. 144-146. 
Tytko  M.M.,  Scenografie  Krystyny  Zachwatowicz  do  sztuk  Mishimy,  „Plama.  Pismo  Artystyczne”
(Rybnik), r. 3: 1998, nr 3-4 (6-7), s. 65-66.
Tytko M.M., Slovné hodnotenie v katolíckych školách pijaristov v Krakove, The Descriptive (Verbal) Evaluation
in Catholic Piarist Schools in Cracow,  Ocenianie słowne w katolickich szkołach pijarskich w Krakowie, [w:]
Problematika slovného hodnotenia v súčasnej škole. Zborník príspevkov Katedry pedagogiky s konferencie s
medzinárodnou účast’ou, editori: Tomáš Jablonský, Katarina Tišťanová, ed. Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w
Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej, Ružomberok 2009, s. 196-201.
Tytko  M.M.,  Spotkanie  ze  światem wartości,  Z  dr.  hab.  Bogusławem Żurakowskim,  aksjologiem -
pedagogiem,  literaturoznawcą,  wicedyrektorem Instytutu Pedagogiki  UJ rozmawia Marek Mariusz
Tytko, „Alma Mater. Kwartalnik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, r. 2:1997, nr 5, s. 24-26.
Tytko  M.M., Stefan  Szuman  –  lekarz  i  uczestnik  czynu  niepodległościowego  (1919-1920),  [w:]  Druga
Rzeczpospolita  z  morzem w tle.  Księga  pamiątkowa  poświęcona  Profesorowi  Romanowi  Wapińskiemu,  red.
Andrzej Drzewiecki i Eugeniusz Koko, wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk – Gdynia 2010, s. 310-324.
Tytko M.M.,  Stefana Szumana aksjologiczna koncepcja pedagogiki kultury. Z badań nad Szumanowską teorią
edukacyjno-artystyczną, [w:]  Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki, pod redakcją Anny Marty Żukowskiej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 49-54. 
Tytko  M.M.,  Stefana  Szumana  badania  rysunków  dzieci  umysłowo  niepełnosprawnych,  [w:]  Edukacja  w
arteterapii.  Międzynarodowa  konferencja  Szkoleniowo-Naukowa  z  cyklu  „Psychiatria  i  Sztuka”,  redakcja
Grażyna  Borowik,  Paweł  Kowal,  Wydział  Sztuki  Uniwersytetu  Pedagogicznego  im.  Komisji  Edukacji
Narodowej, Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2013, s. 54-62.
Tytko M.M.,  Stefana Szumana koncepcja człowieka. Aksjologizm — aksjosferyzm, [w:]  Literatura-człowiek-
wartość. Księga jubileuszowa dedykowana Bogusławowi Żurakowskiemu z okazji 50-lecia twórczości i 25-lecia
pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, red. Dariusz Piotr Klimczak i Agnieszka Sojka, wyd. Zakład
Pedagogiki  Kultury  Instytutu  Pedagogiki  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Stowarzyszenie  Pisarzy  Polskich,
Oddział w Krakowie, Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2007, s. 124-130. 
Tytko M.M.,  Stefana Szumana koncepcja edukacji artystycznej a rzeczywistość mediów: film, [w:]  Edukacja
artystyczna a rzeczywistość medialna, pod redakcją Romualdy Ławrowskiej, Bożeny Muchackiej, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 51-61.
Tytko M.M., Stefana Szumana koncepcja wychowania estetycznego wobec liberalizmu kulturowego (u źródeł),
[w:]  Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego. Pedagogiczne rozważania i doświadczenia, red.
Mirosława Zalewska-Pawlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 79-89.
Tytko M.M.,  Stefana Szumana koncepcja wychowania przez sztukę,  Uniwersytet  Jagielloński,  Kraków 2006
(rozprawa doktorska). Arch. UJ. Dokt. 2007/048. 
Tytko M.M., Stefana Szumana pedagogika kultury (próba syntezy), [w:] Pedagogika kultury — wychowanie do
wyboru wartości, pod redakcją Bogusława Żurakowskiego, wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003,
s. 97-104.
Tytko M.M., Stefana Szumana pedagogika kultury (próba syntezy), [w:] Pedagogika kultury — wychowanie do
wyboru wartości, red. Bogusława Żurakowskiego, wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, s. 97-
104.
Tytko M.M., Stefana Szumana pedagogiki aksjologicznej wątki personalistyczne, [w:] Wychowanie na rozdrożu.
Personalistyczna  teoria wychowania,  red. Franciszek Adamski,  Wydawnictwo Uniwersytetu  Jagiellońskiego,
Kraków 1999, Varia CCCXCV, s. 263-268. 
Tytko M.M., Stefana Szumana pedagogiki aksjologicznej wątki personalistyczne, [w:] Wychowanie na rozdrożu.
Personalistyczna  teoria wychowania,  red. Franciszek Adamski,  Wydawnictwo Uniwersytetu  Jagiellońskiego,
Kraków 1999, Varia CCCXCV, s. 263-268.
Tytko M.M., Studia teologiczne Franciszka Karola Blachnickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim 1945-1950
oraz  początki  koncepcji  świętości  w  jego  teologii  moralnej  i  pastoralnej,  „Archiwa,  Biblioteki  i  Muzea
Kościelne. Organ Instytutu Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawła II. Półrocznik”, r.: 2009, t. 91, s. 343-354.
Tytko M.M., Studyci. Odrodzenie zakonu przez metropolitę Andrieja Szeptyckiego, [w:] Dzieje Podkarpacia, t.
III, red. Jan Gancarski, wyd. Podkarpackie Towarzystwo Historyczne, Krosno 1999, s. 51-67.
Tytko M.M., Szkice o kulturze śląskiej, „Plama. Pismo Artystyczne” (Rybnik), r. 4: 1999, nr 1-2 (8-9),
s. 63-66.
Tytko M.M., Szuman Henryk Antoni, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Tom XLIX/2, zeszyt 201, wyd. Instytut
Historii PAN, Warszawa-Kraków 2013, s. 297-299. 

29



Tytko M.M., Szuman Leon Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Tom XLIX/2, zeszyt 201, wyd. Instytut
Historii PAN, Warszawa-Kraków 2013, s. 300-303. 
Tytko M.M., Szuman Leszek (Lech), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Tom XLIX/2, zeszyt 201, wyd. Instytut
Historii PAN, Warszawa-Kraków 2013, s. 303. 
Tytko  M.M., Szuman  Stefan  Bolesław  Teodor,  [w:]  Encyklopedia filozofii polskiej,  t.  2,  wyd.  Polskie
Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 664-667.
Tytko M.M., Szuman Stefan Bolesław Teodor, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Tom XLIX/2, zeszyt 201, wyd.
Instytut Historii PAN, Warszawa-Kraków 2013, s. 305-310. 
Tytko M.M., Szuman Stefan  Bolesław Teodor,  [w:]  Powszechna  Encyklopedia  Filozofii,  t.  9,  wyd.  Polskie
Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 312-314.
Tytko M.M., Szuman Stefan, [w:] Encyklopedia Katolicka, tom 19, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013,
s. 159-161. 
Tytko M.M., Szuman Wanda Jadwiga Józefa, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Tom XLIX/2, zeszyt 201, wyd.
Instytut Historii PAN, Warszawa-Kraków 2013, s. 310-313. 
Tytko M.M., Teatr dla dzieci i młodzieży w koncepcji Stefana Szumana, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik”, r.:
2011, nr 2 (81), s. 144-154.
Tytko M.M.,  Teoria patriotyzmu i terminologia patriologiczna (pedagogika kultury narodowej),  „Pedagogia
Ojcostwa.  Katolicki  Przegląd  Społeczno-Prawno-Pedagogiczny.  Czasopismo Instytutu  Medycznego im.  Jana
Pawła II w Szczecinie”, r. 3: 2013, nr 1 (6), styczeń-czerwiec 2013, s. 213-223.
Tytko M.M., Teoria wartości czy teoria dóbr w szkole? Realizm metafizyczny czy fenomenologia realistyczna w
pedagogice?  Zagadnienia  aksjologii  edukacyjnej  i  edukacji  aksjologicznej,  [w:]  Szkoła  w  świetle  wiedzy
potocznej.  Wybrane  aspekty  teorii  i  praktyki,  red.  Ewa  Kobyłecka,  Anita  Famuła-Jurczak,  nakł.  Polskie
Towarzystwo  Pedagogiczne  Oddział  w Poznaniu,  Uniwersytet  Zielonogórski,  wyd.  Wydawnictwo  Naukowe
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Oddział w Poznaniu, Poznań 2009, s. 23-34.
Tytko  M.M.,  W  kręgu  Andrieja  Szeptyckiego.  Kulturalne  odrodzenie  ukraińskie  za  czasów  mecenatu
metropolity, [w:]  Dzieje Podkarpacia, t. III, red. Jan Gancarski, wyd. Podkarpackie Towarzystwo Historyczne,
Krosno 1999, s. 31-50, aneks: Spis ukraińskich artystów, krytyków i teoretyków sztuki 1918-1943 (wybór).
Tytko M.M.,  Wartości w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego, [w:]  Wartości drogą ku wzrastaniu.
Praca zbiorowa, pod redakcją ks. Jana Zimnego, Romana Króla, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
w Lublinie, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Akademia Pedagogicznych Nauk Ukrainy, Katolicki Uniwersytet w
Ružomberku, Stalowa Wola – Kijów – Ružomberok 2012, s. 226-268.
Tytko M.M., Współmęka, „Posłaniec Serca Jezusowego”, r. 126: 1997, nr 3, s. 31-32.
Tytko  M.M., Wybrane,  konstytucyjne  prawa  człowieka  niepełnosprawnego,  [w:]  Prawa  człowieka.  W  60.
rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła, red. ks. Krzysztof
Jeżyna, ks. Tadeusz Zadykowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 177-199. 
Tytko M.M., Wychowanie artystyczne dzieci i młodzieży a kultura plastyczna, [w:] Wybrane problemy edukacji
plastycznej dzieci i młodzieży, pod redakcją Anny Boguszewskiej i Anny Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 11-18. 
Tytko  M.M.,  Wychowanie  do  informacji, „Wychowawca.  Miesięcznik  Nauczycieli  i  Wychowawców
Katolickich”, r., 1998, nr 5, maj 1998, s. 42-43.
Tytko M.M., Wychowanie patriotyczne w Polsce XXI wieku, [w:]  Wartości, rodzina, szkoła. Patriotyzm na co
dzień i od święta. Materiały z konferencji na temat edukacji patriotycznej i obywatelskiej. Kraków: 8 czerwca
2010 roku, red. Wojciech Baliński, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 45-50.
Tytko  M.M.,  Wychowanie  patriotyczne  w  polskiej  tradycji  niepodległościowej,  [w:]  Pedagogia  prewencji.
Dzieci, młodzież, rodzina. Praca zbiorowa, pod redakcją ks. prof. dr hab. Jana Zimnego, Katedra Pedagogiki
Katolickiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola 2013, s. 525-550.
Tytko  M.M.,  Z  perspektywy  końca  wieku.  Z  Bogusławem  Żurakowskim,  prezesem  krakowskiego
Oddziału  Stowarzyszenia  Pisarzy  Polskich  rozmawia  Marek  Mariusz  Tytko,  „Impresje.  Magazyn
Artystyczny”, 1997, nr 2 (5), s. 9, 11-13.
Tytko  M.M.,  Zofia  Zarębianka,  Czytanie  sacrum,  Stowarzyszenie  Pisarzy  Polskich,  Instytut  Wydawniczy
„Maximum”, Kraków-Rzym 2008, 18 s., seria: Myśli ocalone. Seria Filozoficzno-Humanistyczna, pod redakcją
Tadeusza Sławka, tom V., „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and
Education”, Year 1: 2013, Volume 1 (1), January – February – March 2013, s. 141-144.
Tytko M.M.,  Zorâna Lanovik, Hermeneutica Sacra, Redakcìjno-Vydavničij Vìddìl TNPU, Ternopìl’ 2006, 586,
[2], s., „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education”, Year 1:
2013, Volume 3 (3), July – August – September 2013, s. 141-144.
Tytko M.M.,  Zorâna Lanovik, Hermeneutica Sacra, Redakcìjno-Vydavničij Vìddìl TNPU, Ternopìl’ 2006, 586,
[2], s., „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education”, Year 1:
2013, Volume 3 (3), July – August – September 2013, s. 145-148. 

30



Vukašinoviđ V., Ikona Maryi Dziewicy Eleusy,  tłum. z ang.  M.M.Tytko, „Religious and Sacred Poetry : An
International  Quarterly of  Religion,  Culture  and  Education”,  Year  1:  2013,  Volume 3  (3),  July –  August  –
September 2013, s. 180.

31


