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Papież
Jan Paweł II
do polskich nauczycieli

Ks. Kard. Stanis ław Nagy SCJ – Kr a Ków

Chciałoby się powiedzieć, że powo-
dowany ojcowską troską o losy uko-
chanego Narodu i Ojczyzny nie mógł 
On pominąć a tym bardziej zapomnieć 
o polskich nauczycielach. I nie zapo-
mniał; w wielkiej i utrzymanej w swo-
istym klimacie powagi i moralnego 
napominania Narodu, znalazło się rów-
nież miejsce na słowa ojcowskiej troski 
i miłości dla polskich nauczycieli. Choć 
upłynęło od tego czasu (1991) dobrych 
parę lat, a przede wszystkim dziejowe-
go oddalenia spowodowaną wiekopo-
mną śmiercią 2.IV.2005 roku, myśli za-
warte w tym zwrocie do jakżeż ważnej 
grupy społecznej jaką stanowią nauczy-
ciele, godny jest przywołania i głębsze-
go przemyślenia.

I. potkanIe w dostojnej katedrze 
włocławka

Jak powiedziano wyżej, Ojciec Święty 
zwrócił się do nauczycieli podczas IV-tej 
pielgrzymki do Ojczyzny, która miała 
miejsce w dniach od 1-go do 9-go czerw-
ca 1991 r. Stanowiła ona jedną z najdłuż-
szych podróży po Polsce, bo z Koszalina 
przez Rzeszów, Lubaczów, Kielce, Ra-
dom, Łomżę, Białystok, Olsztyn i Włocła-
wek, prowadziła do Płocka i Warszawy. 
Utrzymana w swoistym klimacie była to 
pielgrzymka wyjątkowo bogata w wy-
miarze treściowym, bo jakżeż zróżni-
cowani byli słuchacze papieskiego piel-
grzymkowego przesłania. Byli żołnierze, 
byli przedstawiciele nauki, był korpus 
dyplomatyczny, więźniowie, przedsta-

Urodz. w śląskiej, górniczej rodzinie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 lipca 1945 r. w Zgromadze-
niu NSJ z rąk ówczesnego bpa Krakowa St. Rosponda. W l. 1952-1958 rektor seminarium za-
konnego w Tarnowie, a następnie kierownik Studium Teologicznego w Krakowie. W 1952 obronił 
na KUL pracę doktorską, w 1968 uzyskał habilitację, w 1979 tytuł profesora nadzw., zaś w 1985 
profesora zw. Od 1958 wykładał teologię fundamentalną. W l. 1972-1973 i 1973-1974 prodzie-
kan Wydziału Teologii, kierownik Katedry Eklezjologii Fundamentalnej, przew. Senackiej Komisji 
Stypendialnej, Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II. Przez kolejne kadencje przewodniczył 
Sekcji Wykładowców Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki. Z nominacji 
Jana Pawła II był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Brał udział w pracach Komi-
sji Episkopatu ds. Ekumenizmu, był także członkiem Komisji Mieszanej Katolicko-Luterańskiej. 
13 października 2003 wyświęcony na abpa ze stolicą tytularną Holarensis. 21 października 2003 
podniesiony do godności kard. przez Jana Pawła II.

W swoim podróżowaniu do Polski i do Polaków, znalazł Ojciec Święty czas, aby ze swoim 
natchnionym słowem zwrócić się do tych, którym rodzina, Naród i Państwo powierzają 
to, co jest ich najcenniejszym skarbem i gwarantem przyszłości – bo swoje dzieci. Idzie 
oczywiście o nauczycieli.
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1 Por. Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów. Włocławek. [w:] Jan Paweł II – Piel-

grzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie. Kraków 2005, s. 681. 
2 j. w. s. 682. 

wiciele Żydów, bracia niekatolicy, były 
chore dzieci, ale byli także katecheci i 
nauczyciele. Miejscem spotkania była za-
bytkowa katedra we Włocławku, sięga-
jąca początków XV wieku, wybudowana 
jako votum po bitwie pod Grunwaldem 
– czego nie omieszkał Papież powiedzieć 
zwracając uwagę na fakt otrzymania 
sakry biskupiej właśnie w tej dostojnej 
świątyni, przez wybitnego katechetę, 
męczennika błogosławionego Biskupa 
Michała Kozala1. Stanowiło to doskonały 
punkt wyjścia do skierowania papieskiej 
uwagi na bratnie temu świętemu boha-
terowi, środowisko nauczycielskie.

Choć na pierwszym planie papieskie-
go przemówienia byli nauczyciele – ka-
techeci, to jednak Papież miał też na 
uwadze całe środowisko nauczycielskie 
formułując kapitalną syntezę problemu 
wychowania młodego pokolenia w kon-
tekście katolickim i narodowym. A jest 
to rzeczywiście lapidarna synteza, a za-
razem genialny zarys aktualnej sytuacji 
wychowania młodzieży w Polsce i w pol-
skim Kościele. A tak problem wychowa-
nia, jak i kanony jego realizacji stanowią 
problem o wyjątkowej doniosłości.

II. waga problemu wychowanIa
Wychowanie młodego pokolenia stano-

wi kluczowe zadanie całego ciągu ogniw 
dojrzałego społeczeństwa od rodziców 
poczynając, poprzez troskę Narodu o 
wyznaczoną do tego grupę społeczno-za-
wodową, a także mądre ustawodawstwo 
stwarzające prawidłowo przebiegający 
proces wychowania i zabezpieczenie je-
go finalnego etapu, jakim jest dbałość o 
zatrudnienie wychowywanych.

A wychowanie młodzieży od dzie-
ciństwa poczynając, a na młodzieńczej 
dojrzałości kończąc jest sprawą w złożo-
nych losach ludzkiego losu, wyjątkowo 
doniosłą i wyjątkowo złożoną. 

Celem i ostatecznym zadaniem wycho-
wania jest udane przebycie etapu życio-
wego człowieka, sytuującego się między 
niemowlęctwem a okresem dojrzałej 
młodości. Ważnym ogniwem pośrednim 
jest wielofazowe dzieciństwo. I to ono 
głównie, choć nie wyłącznie jest polem 
zaangażowania wychowawczo-nauczy-
cielskiego, wielką misją wobec Narodu i 
Kościoła. Papież stwierdza to z całą po-
wagą w następujących słowach: „Mło-
dzież i dzieci są przyszłością świata, są 
przyszłością narodu i Kościoła”, a w tym 
samym zdaniu dodaje „są tą przyszło-
ścią,…. ale są nią w oparciu o rodzinę, o 
szkołę, o Kościół, o naród, o cały naród”2.

Stwierdzenie to zawiera nie tylko afir-
mację doniosłości wychowania młodego 
pokolenia, ale i cenne przypomnienie 
różnorakości zaangażowania w prawi-
dłowy przebieg procesu wychowania. 
„Rodzina, szkoła, Kościół, Naród” – oto, 
zdaniem Papieża czwórka głównych ak-
torów zaangażowanych w dramat wy-
chowania młodego pokolenia, jakim jest 
prawidłowe wychowanie.

Godnym uwagi jest fakt, że Ojciec Świę-
ty w swym przemówieniu odwołuje się do 
doniosłego dokumentu soborowego jakim 
jest „Deklaracja o wychowaniu chrześci-
jańskim”. I wcale tego nie kryje, lecz ob-
ficie z niego czerpie. Bo też jest to rzeczy-
wiście wspaniała summa myśli Kościoła 
na temat wychowania i rodziny w bogato 
zarysowanym kontekście współczesności.
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krety, Deklaracje. Poznań 1967, nr 3, s. 489. 

III. rodzIna – pIerwsze ognIwo 
procesu wychowanIa

„Młodzież i dzieci są przyszłością świa-
ta…., ale są nią w oparciu o rodzinę…”. 
W ten sposób rozpoczyna swoje lapidarne 
posłanie o wychowaniu, do nauczycieli, w 
katedrze Włocławskiej. Po stwierdzeniu 
dziejowego znaczenia młodego pokolenia 
sygnalizuje w syntetycznym ciągu tych, 
którzy za jego wychowanie są w szczegól-
ny sposób odpowiedzialni. I na pierwszym 
miejscu usytuowana jest rodzina, przez Bo-
ga Stwórcę ustanowiona w ramach realiza-
cji świata i ludzkości. To przez samego Boga 
w cudownej harmonii mężczyzny i kobiety 
stała się ogniskiem, z którego miały się ro-
dzić płomyki ludzkiego życia, którego On 
Sam Bóg Stwórca, miał być w dziejach ludz-
kości, głównym Autorem i Suwerenem. Tak 
ukształtowana, błogosławiona struktura 
i przeznaczenie rodziny stanowi najwcze-
śniejsze i najbardziej pierwotne ogniwo 
losu ludzkiego i jego prawidłowego kształ-
towania. Potwierdza to dobitnie dokument 
soborowy o wychowaniu3.

W istocie, już w łonie matki proces ten 
posiada swój początek, gdyż łono to jest 
przybytkiem, w którym kształtuje się fi-
zyczna struktura człowieczeństwa. To 
oczywiste, ale na co zwraca współczesna 
wiedza – także ten duchowy pierwiastek 
zapoczątkowanego życia reaguje na bodź-
ce matczynego łona, które w ten sposób 
można wiązać z procesem wychowania 
człowieka. Proces ten jednak gwałtownie 
się nasila w momencie samodzielnego by-
towania człowieka, jakim jest jego urodze-
nie. Głównym reżyserem na tym etapie jest 
matka, z jej psychologiczno-duchowym 
wyposażeniem, które określa się mianem 
uczuć macierzyńskich. Stłumienie takich 

uczuć wiąże się z pojęciem wyrodnej mat-
ki, a więc istoty ludzkiej okaleczałej w 
istotnej warstwie jej człowieczeństwa.

Już więc w tym pierwszym etapie ja-
kim jest niemowlęctwo, to matka przede 
wszystkim jest błogosławioną apostołką 
wychowania przyszłego samodzielnego 
bytu człowieka. Ale może nią być i rze-
czywiście jest, jeżeli legitymuje się po-
siadaniem prawidłowo funkcjonującymi 
uczuciami macierzyńskimi, wśród któ-
rych na pierwszy plan wybija się niepo-
równywalne z niczym, uczucie matczy-
nej miłości. Taka miłość jest gwarancją 
ale i fundamentalnym sprawdzianem 
udanego, matczynego układu w prawi-
dłowo przebiegającym procesie wycho-
wania. Do tego oczywiście dochodzi mo-
ralny i intelektualny wymiar matki.

Odwrócona diametralnie rola wycho-
wawcza na etapie niemowlęctwa, jest rola 
matki zwyrodniałej. Jeżeli przebyła ona bez 
sięgania po zbrodniczy proceder mordowa-
nia żyjącego w jej łonie nowego życia i zde-
cydowała się na jego urodzenie już a priori 
nie będzie ona zdolna do samodzielnego, 
pozytywnego wpływu na wychowanie 
pojawiającego się życia ludzkiego.

Eksponowanie tak wyjątkowej roli 
matki nie oznacza, że takiego wpływu 
odmawia się ojcu na etapie niemowlęc-
twa. Pomijając fakt czynnego udziału 
ojca w zapoczątkowaniu narodzonego 
życia i prawidłowego ojcowskiego na-
turalnego odruchu miłości i szczęścia, 
ojciec poprzez postawę rzetelnego opie-
kuństwa wobec narodzonego dziecka 
i matki, tworzy klimat sprzyjający dla 
prawidłowego przebiegu wychowania. 
Ognisko życia rodzinnego tworzone przy 
udziale odpowiedzialnego i kochającego 
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4 j. w., s. 682. 
5 List do rodzin „Gratissimam sane”. [w:] Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków 

1997, t. I, s. 274. 
6 por. j. w. s. 310. 
7 Problem ten w szczególny sposób aktualny jest w krajach katolickich i chrześcijańskich takich 

jak n. p. Irlandia czy Polska. Doświadczenie historyczne pokazuje jednak, że przynajmniej w 

Polsce często zasada ta nie była respektowana. 

ojca stanowi fundamentalny element 
prawidłowo funkcjonującego środowi-
ska wychowania na etapie najwcześniej-
szym dzieciństwa. Etap ten jednak prze-
chodzi z czasem w drugą jego doniosła 
fazę, jaka stanowi faza szkoły, w ramach 
której na horyzoncie procesu wychowa-
nia pojawia się misja nauczyciela.

IV. szkoła I nauczycIele a proces 
wychowanIa

Odwołując się do soborowej Deklaracji 
o wychowaniu, Ojciec Święty stwierdził, 
iż „szkoła… mocą swego posłannictwa 
kształtuje…. władze umysłowe, rozwi-
ja zdolność wydawania prawidłowych 
sądów, wprowadza w dziedzictwo kul-
tury wytworzonej przez przeszłe poko-
lenia.…”4. Cytowany tekst dokumentu 
soborowego wylicza jeszcze inne seg-
menty wychowania w szkole, związa-
ne z okresem dojrzałej młodości. I one 
wymagają głębszej analizy. Rozpocząć 
jednak trzeba od okresu wyjścia z wcze-
snego dzieciństwa, które wiąże się z 
wczesnym kontaktem dziecka ze szkołą.

Szkoła w procesie wychowania oznacza, 
generalnie rzecz biorąc, przejęcie z rąk 
rodziców troski o dalszy rozwój dziecka 
przez nowe środowisko. Jest to inne śro-
dowisko aniżeli środowisko rodziny, choć 
to ostatnie pozostaje nadal na zapleczu 
szkoły i do końca pobytu dziecka w szko-
le, związki z rodziną powinny być bardzo 
mocne, to przecież główny ciężar wycho-
wania i edukacji przejęty zostaje przez 

szkołę, a w konsekwencji zostaje złożone 
w ręce obcych środowisku rodziny, na-
uczycieli. W lapidarny sposób ujmuje to 
Ojciec Święty w doniosłym dokumencie 
swojego nauczania, jakim jest „List do 
rodzin”5. Zwraca w nim uwagę na fakt, 
że choć rodzina do końca procesu wy-
chowania stanowi permanentny element 
odpowiedzialności za nie, to jednak na 
określonym etapie dostrzega potrzebę po-
mocy takiej jak szkoła, Kościół i Państwo, 
której funkcjonowanie winno się układać 
w oparciu o zasadę pomocniczości6. 

Okoliczność ta podnosi dobitnie ran-
gę nauczyciela i szkoły w procesie wy-
chowawczym. Zwiększa ona stopień 
odpowiedzialności i narzuca obowiązek 
wyjątkowej czujności i nakłada obowią-
zek zdwojonej pracy i wysiłku. Choć nie-
wątpliwie i na tym etapie rodzina a więc 
przede wszystkim ojciec i matka, w tej 
orbicie szkoły odpowiedzialności wycho-
wawczej powinni aktywnie się znaleźć.

Idzie więc o kluczowe zagadnienie w 
procesie wychowania w pierwszej fazie 
dzieciństwa, które realizuje się w okre-
sie szkolnym. Problem lojalnej współpra-
cy rodziny i szkoły staje się więc palący. 
Rodzice przede wszystkim mają pełne 
prawo mieć realny wpływ na kształtowa-
nie programu wychowania. Jedno w tym 
względzie nie podlega żadnej dyskusji, a 
mianowicie to, że program wychowaw-
czy i edukacyjny nie może zawierać ele-
mentów sprzecznych z przekonaniami 
światopoglądowymi rodziców7. Wiadomo 
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jednak, że niestety w praktyce współpra-
ca rodziny i szkoły zawodzi głównie ze 
strony rodziców, którzy ją zaniedbują, a 
wielu w ogóle nie są nią zainteresowani8. 
Ta niezbędna w procesie wychowawczym 
współpraca rodziny i szkoły będzie zależ-
na tak w aspekcie ilościowym jak i jako-
ściowym, od fazy rozwojowej będących 
przedmiotem wspólnej troski o dzieci. 

Dwie fazy narzucają się w sposób 
oczywisty. 

 Pierwszą jest faza – żeby tak powie-
dzieć – wychodzenia z nieporadności 
dzieciństwa. Na tym etapie troska rodzi-
cielska o los dziecka w szkole przechodzi 
do rąk nauczyciela. Musi ona być bardziej 
intensywna. Dziecko bowiem na etapie 
początkowym wychodzenia spod opie-
kuńczych skrzydeł ojca i matki, których 
dobrze zna, naturalnym odruchem nie-
śmiałości podchodzi do nieznanego mu 
bliżej świata szkoły z istniejącym w niej, 
nowym nieznanym mu w zasadzie ryt-
mem życia. Czynna rola rodziców w tym 
przejściu jest niezbędna tak ze względu 
na dziecko, jak i ze względu na nauczy-
cieli i wychowawców wkraczających w 
ich życie i proces jego formowania. Infor-
macje rodziców na temat dziecka będą 
cennym a niekiedy wręcz niezbędnym 
pierwiastkiem podjęcia przez nauczycieli 
odpowiedzialności wychowawczo-edu-
kacyjnej. Dlatego też powinni oni być 
otwarci na żywy kontakt z rodzicami.

Nieco inaczej wygląda rzecz na drugim 
etapie. Etap ten jest etapem dochodzenia 
do dojrzałości. Precyzyjnie określa go Oj-
ciec Święty we wspomnianym Liście do 

rodzin jako fazę „do której dochodzi się 
wtedy, gdy po osiągnięciu pewnego stop-
nia dojrzałości psychologicznej człowiek 
zaczyna ‘wychowywać się sam’”9. To do-
chodzenie do pełnej dojrzałości jest eta-
pem intensywnego wchodzenia w śro-
dowisko kolegów, ale przede wszystkim 
poznawania coraz to bardziej świadome-
go i pełnego swoich szkolnych nauczy-
cieli. Tak było zawsze, ale współczesność 
włącza w rejestr tych czynników dojrze-
wania do etapu ‘samowychowania’, a 
więc młodzieńczej dojrzałości, szereg no-
wych elementów, wśród których domi-
nującą rolę odgrywają środki audiowizu-
alne i telewizja z komputerem na czele. 
Pociąga to za sobą zdobywanie wiedzy o 
świecie na innej drodze aniżeli szkoła i 
nauczyciele, a w dziedzinie wychowania 
oddziaływanie wzorców etycznych i spo-
łecznych innych aniżeli te, które dostar-
cza rodzina i szkoła. Fakt ten stanowi 
wychowanie tak dla rodziny jak szkoły 
i państwa. Nie może zabraknąć Kościoła, 
jak mówi w przemówieniu do nauczycie-
li we Włocławku. Rozwija to zagadnienie 
Ojciec Święty w Liście do rodzin10. 

Nade wszystko jednak w okresie tym 
trzeba zwrócić uwagę na naturalne zmia-
ny psychofizyczne i charakterologiczne, z 
którymi wiąże się fenomen buntu i przed-
wcześnie formułowanego poczucia wol-
ności11. Tak rodzinę jak i szkołę zobowią-
zuje to do zdobywania w tym względzie 
solidnej wiedzy psychologicznej cierpli-
wości, wyrozumiałości i dobroci. Ogrom-
ną rolę odgrywa na tym etapie harmonij-
na współpraca rodziców i nauczycieli.
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V. naród I państwo w procesIe 
wychowanIa

Po rodzinie, szkole i Kościele w lapi-
darnej syntezie nauki i wychowania 
umieszcza, zwracając się do nauczycieli 
wymienił Ojciec Święty „Naród, cały Na-
ród”12. Wymowne jest to zdwojenie roli 
narodu w procesie wychowawczym mło-
dego pokolenia. Można wnosić, że stano-
wi to wyraz przekonania Ojca Świętego 
o wyjątkowej roli Narodu w doniosłej 
sprawie wychowania mło0dzieży na 
wszystkich jego etapach.

Szerszy wykład tego wątku daje Pa-
pież przede wszystkim w kluczowym w 
sprawie rodziny dokumencie, jakim jest 
adhortacja „Familiaris consortio” z 22 li-
stopada 1981 r. nawiązując również do 
wspomnianej soborowej „Deklaracji o 
wychowaniu chrześcijańskim”. Najdo-
bitniej jednak sprawę zaangażowania 
Narodu w procesie wychowania omawia 
w Liście do rodzin. Punktem wyjścia ro-
zumowania Papieża w sprawie stosunku 
Narodu do wychowania jest teza o orga-
nicznym związku Narodu z rodziną, z te-
go tytułu, że rodzina stanowi najpierwot-
niejszą warstwę organizmu narodowego. 
Ostatecznie bowiem Naród wyrasta ze 
wspólnoty rodziny i stąd warunkuje w 
najgłębszej warstwie los wspólnoty naro-
dowej. „Rodzina jest wspólnotą osób, naj-
mniejszą komórka społeczną, a jako taka 
jest instytucją podstawową dla życia 
każdego społeczeństwa”13. Konsekwencją 
tego stanu rzeczy jest układ wzajemnych 
praw i obowiązków.

I tak „Rodzice w pewnym znaczeniu 
rodzą swe dzieci także dla narodu, aże-
by były jego członkami, aby były współ-
uczestnikami dziedzictwa historycznego 
i kulturowego, jakim ten naród dysponu-
je. Tożsamość rodziny już w punkcie wyj-
ścia oznacza jakiś udział w tożsamości 
narodu, do jakiego ta rodzina należy”14. 
Zdanie powyższe ukazuje jak głęboko 
sięga wpływ rodziny w losy narodu. 
Głównym zaś punktem stycznym rodzi-
ny i narodu jest kultura, w kształtowanie 
której na najszerszym, najpierwotniej-
szym jej szczeblu generatorem jest wła-
śnie rodzina. To samo trzeba powiedzieć 
o języku, którego elementarne pierwiast-
ki również wywodzą się ze wspólnoty 
rodzinnej15. Ten stan rzeczy sprawia, że 
rodzina staje się gruntem, na którym ro-
dzi się kolejny przymiot bytu narodowe-
go jakim jest jego suwerenność. 

W sumie stwierdza Papież: „Poprzez 
swą kulturę, swój język, nie tylko naród, 
ale i każda rodzina odnajduje swa du-
chową suwerenność”16. 

Nieco inaczej kształtują się stosun-
ki pomiędzy państwem a rodziną, zew 
względu na różnicę istniejącą między 
pojęciem narodu i państwa. To ostatnie 
„różni się od narodu swą wewnętrz-
ną strukturą, samo w sobie jest o wie-
le mniej ‘rodzinne’, jest czymś bardziej 
ustrojowym i zorganizowanym ‘biuro-
kratycznym’”17. Nie oznacza to jednak, 
że rodzina nie posiada powiązania z tak 
rozumiana społecznością państwową. 
Wręcz przeciwnie. Związek ten został 
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wyrażony przez pojęcie „duszy” w spo-
łeczności państwowej a to ze względu 
na głębokie zakotwiczenie w rodzinie 
„zasady pomocniczości” odgrywającej w 
społeczności państwowej ważny regula-
tor rytmu jej funkcjonowania18.

Na tej zasadzie państwo zobowiązane 
jest pomóc rodzinie w tym, co jest nie-
zbędne do realizacji jej życiowych celów, 
a czego nie może wykonać w oparciu o 
posiadane przez nią własne możliwości.

I jednym z ważnych odcinków życia 
rodziny, który wymaga zaangażowania 
państwa jest sprawa wykształcenia i 
wychowania. W rzeczy samej w związ-
ku z intensywnym procesem rozwoju 
dziecka, pojawiają się potrzeby, któ-
rych zaspakajanie przekracza możliwo-
ści rodziny, a zaspakajane muszą być 
ze względu na ludzka naturę dziecka, 
która zwłaszcza w okresie dzieciństwa 
i młodzieńczego dojrzewania taki rytm 
implikuje. I tu właśnie znajduje się ten 
doniosły teren, na którym państwo ma 
obowiązek włączenia się czynnego czyn-
nika państwowego w proces edukacji in-
telektualnej, etycznej i społecznej. Tego 
rodzaju interwencja państw jest wielo-
rako uzasadnionym obowiązkiem pań-
stwa, którego prawidłowe wypełnienie 
musi cechować rzetelna racjonalność, 
moralna uczciwość, a przede wszystkim 
wola i przekonania rodziców. Nie może 
więc interwencja państwa hołdować sa-
mowoli, lekkomyślnemu eksperymento-
waniu, niedbałemu traktowaniu. Idzie 
przecież o kluczowy etap procesu formo-
wania przyszłego, światłego i społecznie 

dojrzałego przyszłego członka narodu i 
państwa19. Dokument papieski ujmuje to 
w zwartej i precyzyjnej syntezie, która 
lapidarnie to podsumowuje w następu-
jącej formule: „Pomoc państwa zaczyna 
się dopiero tam, gdzie rodzina naprawdę 
sobie nie wystarcza”20. 

Cały ten splot elementów w procesie 
wychowania na styku rodzina – naród 
– państwo, zamknął Ojciec Święty w se-
kwencji wspomnianego przemówienia 
we Włocławku, w perspektywie sytuacji 
wychowania w naszym Kraju: „Jest dziś 
w toku wielka dyskusja nad kształtem 
obecnej i przyszłej Polski, jest i musi 
być dyskusja nad kształceniem polskiej 
szkoły. Wiemy, jaka ta polska szkoła była 
podczas zaborów, a potem pod okupacją 
hitlerowską… Wiemy jak bardzo trud-
na…. była nasza szkoła po zakończeniu 
wojny, kiedy stała się po prostu terenem 
walki ideologicznej, miejscem laicyzacji 
i sprzeczności między nauczaniem pań-
stwowym a tym, co czuł naród, czego 
pragnęła przeciętna polska rodzina wie-
rząca, zwłaszcza rodzina wierząca”21.

Czy ten trudny, zarysowany tak wni-
kliwie przez Ojca Świętego bolesny etap 
Polska ma już za sobą? Trudno dać na to 
pytanie w pełni adekwatnej odpowiedzi. 
A taka odpowiedź prędzej czy później 
powinna być dana także i z tego powo-
du, że musi być uczciwą odpowiedzią na 
pragnienia Papieża Polaka, Wielkiego Ja-
na Pawła II. A polscy nauczyciele w jego 
sens powinni nie tylko się wmyślić, lecz 
także wziąć czynny udział w realizacji 
zarysowanego w nim programu.
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pope john paul II addressIng polIsh 
teachers

During his unforgettable pilgrimages 
to Poland Pope John Paul II addresssed 
teachers many times. In the specific so-
lemnity of his moral exhortation to the 
nation were also contained the words of 
fatherly consideration and love addressed 
to Polish teachers. The Holy Father spoke 
to them during his fourth pilgrimage to 
the Fatherland from 1-9 June 1991. In the 
Włocławek Cathedral John Paul II formula-
ted a brilliant synthesis of the problem of 
educating the young generation in the Ca-
tholic and national context. Family, scho-
ol, the Church and Nation are according to 
the Pope – the four main actors engaged 
in the drama of proper upbringing and 
education of the young generation. The 

Holy Father referred in his speech to the 
momentous document of The Second 

Vatican Synod Declaration on Chri-
stian education which is a kind of sum-
ma of the Churchs thought on family 
and education in the richly outlined con-
temporary context.
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