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WSTĘP

Szkoły katolickie wyróżniają się na tle innych przede wszystkim
odniesieniem do chrześcijańskiej koncepcji świata, w centrum której
jest Chrystus. Ich początek na ziemiach polskich datuje się na począ-
tek XIII w. Wtedy to powstały pierwsze szkoły przyklasztorne i pa-
rafialne. Pierwsi uczniowie, głównie chłopcy, uczyli się nie tylko
podstaw pisania, czytania czy też liczenia, ale również zasad uprawy
roli. Były to placówki o charakterze dzisiejszych szkół podstawo-
wych i zawodowych.

Istotą szkół katolickich jest to, że taka placówka uczy i wycho-
wuje, kładzie nacisk i na dydaktykę, i na wychowanie, które opiera
się na wartościach patriotyczno-religijnych. Stosuje się zasady
ewangeliczne, mając na uwadze dobro osoby ludzkiej, zgodnie z
twierdzeniem, że drogą Kościoła jest człowiek.

Na progu trzeciego tysiąclecia, podobnie jak to było na progu
drugiego tysiąclecia dochodzi do religijnej (a w konsekwencji i poli-
tycznej) konfrontacji chrześcijaństwa z wieloma problemami natury
społecznej, politycznej, obyczajowej.

Przyczyną dzisiejszego kryzysu w szkolnictwie jest utracenie z
oczu sensu wychowania. Ta utrata sensu wiąże się ściśle z zagubie-
niem wartości, przede wszystkim tych, które określają życiowe wy-
bory, dotyczące rodziny, pracy i w ogóle sfery moralnej1. Tak więc i
na wychowaniu odbija się zło, które jest plagą naszych społeczeństw:
szerzący się subiektywizm, relatywizm moralny i nihilizm. Często
szkoła bywa sprowadzana do funkcji wyłącznie «oświatowej», a
zatem oczekuje się, że dostarczy uczniom narzędzi poznawczych i

1 Jan Paweł II. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji
ds. Wychowania Katolickiego. [w:] L'Osservatore Romano. Wyd. polskie,
n. 5/2002, s. 46.
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pomoże włączyć «zasoby ludzkie» w złożony system gospodarczy
naszego świata2.

Katolickie szkolnictwo stanowi prawdziwy fenomen w skali
światowej. Pomimo dramatycznego spadku religijności zachodnich
Europejczyków, edukacja oparta o wartości ewangeliczne znajduje
cały czas ogromne grono odbiorców. Dzieje się tak, ponieważ kato-
lickie szkoły oferują nie tylko wyższy poziom nauczania, ale także
pasję i zaangażowanie nauczycieli, a nade wszystko mocny kościec
moralny i czyste, spójne zasady, czyli akurat takie cechy, których
próżno szukać w większości współczesnych świeckich szkół3.

Renoma, jaką cieszą się szkoły katolickie, powoduje, że w całej
Europie do 30 tys. tego typu placówek uczęszcza aż 8 mln uczniów.
Przykładowo w Belgii ponad 50 proc. dzieci z części francuskoję-
zycznej kształci się w szkołach katolickich. Co charakterystyczne,
tylko połowę z nich stanowią katolicy. Podobnie jest w laickiej Fran-
cji, gdzie szkolnictwo prywatne zostało praktycznie zmonopolizo-
wane przez placówki katolickie, uznawane za najlepsze w całym
kraju. To w nich uczy się przyszła francuska elita4.

Katolicka tradycja wychowawcza kładzie silny nacisk na cen-
tralne miejsce osoby ludzkiej w procesie wychowawczym. Celem
właściwie pojmowanej pedagogii jest całościowa formacja człowie-
ka, przygotowująca go do obcowania z kulturą i rzeczywistością w
sposób systematyczny i krytyczny. Głębokie potrzeby społeczeństwa
wysoko rozwiniętego pod względem naukowym i technicznym, na-
rażonego na depersonalizacje i umasowienie, muszą być odpowied-
nio zaspokojone i wskazują na konieczność wychowania i formacji
osobowości silnych i dojrzałych, zdolnych do wolnych i odpowie-
dzialnych wyborów moralnych.

Wychowanie musi pomagać młodzieży w zdobywaniu umiejęt-
ności coraz szerszego otwierania się na rzeczywistość, wypracowa-

2 Z. Grocholewski. Osoby konsekrowane i ich misja w szkolnictwie. [w:]
L’Osservatore Romano (3/2003).

3 Ł. Kaźmierczak. U Pana Boga w ławce. [w:] „Przewodnik Katolicki” R.
8/2005 s.10-13.

4 Tamże.
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nia sobie zdrowego i solidnego światopoglądu, opartego na warto-
ściach duchowych, religijnych i humanistycznych. Wychowanie o
charakterze wyłącznie technicznym i praktycznym może doprowa-
dzić do tego, że młode pokolenia staną się — by posłużyć się po-
równaniem — podobne do «ucznia czarnoksiężnika» ze znanej opery
Paula Dukasa5, który potrafił wywoływać duchy, ale nie był w stanie
nad nimi panować. Formacja zamknięta na mądrość i nie biorąca pod
uwagę człowieka oraz konieczności działania moralnego mogłaby
zniweczyć przyszłość ludzkości6.

Szkoła katolicka poprzez swą koncepcję wychowawczą, której
podstawą są osoba Jezusa Chrystusa i wartości ewangeliczne, pra-
gnie przyczynić się do tego, by osoba ludzka na nowo stała się cen-
trum wychowawczej rzeczywistości szkoły7. Oznacza to, że model
wychowawczy winien uwzględniać osobę ludzką we wszystkich jej
aspektach.

Człowiek współczesny przeżywa niezliczone rozterki i jest «roz-
darty». Trudno mu jest rozpoznać wartości i połączyć je w całość.
Mimo niewątpliwego postępu w wielu dziedzinach trudno jest czło-
wiekowi odpowiedzieć na pytania, jakie stawia mu życie. W tym
zakresie pedagogika chrześcijańska i szkoła katolicka ma bogate
zasoby, którymi może się podzielić z wszystkimi8. Osoba ludzka nie
jest dla niej tylko sumą aspektów w wymiarze doczesnym, ale sta-
nowi harmonijne ich zespolenie z elementami etycznymi, duchowy-
mi i religijnymi ludzkiej rzeczywistości. Praca wychowawcza obej-
muje zatem wszystko.

Cechą charakterystyczną katolickiego modelu wychowawczego
jest umacnianie humanizmu integralnego, którego wzorem i źródłem
inspiracji jest Chrystus, a którego celem jest rozwój życia wewnętrz-

5 Kompozytor francuski (1865-1935). Uczeń czarnoksiężnika z 1897 r.
jest jego najbardziej znanym utworem.

6 Z. Grocholewski. Osoby konsekrowane i ich misja w szkolnictwie. [w:]
L’Osservatore Romano (3/2003).

7 Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. La scuola cattolica. Roma,
19 marzo 1977, [w:] Enchiridion Vaticanum, vol. 6, pp. 60-119.

8 Jan Paweł II. Vita consecrata, 25 marca 1996 r., AAS 88 (1996), pp.
377-486.
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nego, inteligencji i woli ucznia oraz pomoc w podejmowaniu decy-
zji. W takiej koncepcji wychowania, obejmującej wszystkie dziedzi-
ny życia, osoby konsekrowane pełnią rolę nie tylko istotną, ale i
niezastąpioną, ponieważ wnoszą «w horyzont wychowawczy rady-
kalne świadectwo dóbr Królestwa»9.

Według ks. Sylwestra Jeża, „ważnym czynnikiem wpływającym
na sukcesy szkół katolickich jest postawa nauczycieli w tych placów-
kach. Powtarzamy im nieustannie, że mają dwóch pracodawców: dyrek-
tora i Pana Boga. Dlatego swoją pracę powinni traktować w aspekcie
sumienności i wiary. Nauczyciele biorą to sobie do serca i później te
same wartości wpajają uczniom. Niektórzy rodzice argumentują, że
szkoła katolicka jest szkołą bezpieczną, odpowiedzialną, zatem najlepiej
zadba o ich dziecko. W podtekście zaś można wyczuć ich ulgę, że mają
problem wychowania z głowy. Tymczasem szkoła jedynie wspiera
proces wychowawczy, a współpraca ze strony rodziców jest po prostu
niezbędna. Jeżeli my przekazujemy uczniowi pewne wartości religijne,
moralne czy patriotyczne, a jednocześnie rodzice zaniedbują sprawy
wychowania i sferę życia duchowego, to u dziecka musi pojawić się
dysonans. A to jest groźne dla jego rozwoju”10.

Pracownicy Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiej-
scowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, widząc
potrzebę zajęcia się na nowo tematem szkół katolickich, zorganizo-

9 Jan Paweł II. Vita consecrata, 25 marca 1996 r., AAS 88 (1996), n. 96,
s. 472.

10 Ks. Sylwester Jeż jest Przewodniczącym Rady Szkół Katolickich po-
wołaną przez Konferencję Episkopatu Polski w 1994 roku. Rada skupia
szkoły katolickie prowadzone przez kościelne osoby prawne oraz szkoły
uznane za katolickie dekretem biskupa diecezjalnego. Zajmuje się koordy-
nacją współpracy między szkołami katolickimi w zakresie wychowania i
nauczania. Wspiera szkoły w zachowaniu ich tożsamości katolickiej, a
ponadto pomaga im w rozwijaniu działalności od strony prawnej. Posiada
również własną placówkę doskonalenia zawodowego nauczycieli, gdzie
organizowane są m.in. kursy zarządzania oświatą. Obecnie w Polsce funk-
cjonuje 450 szkół katolickich, w których uczy się ok. 80 tys. dzieci i mło-
dzieży. Realizując wspólne dla placówek oświatowych programy ministe-
rialne, od szkół państwowych różnią się przede wszystkim systemem wy-
chowawczym.
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wali konferencję naukową na ten temat w kontekście myśli Kościoła.
Zauważa się coraz większe zainteresowanie rodzin, ludzi młodych
poszukiwaniem i podejmowaniem kształcenia w tego typu szkołach.
Jest to zjawisko powszechne i wymagające pochylenia się nad nim w
różnym aspekcie.

Tożsamość i sukces katolickiej edukacji jest złączony nieroze-
rwalnie ze świadectwem życia dawanego przez uczący personel.
Dlatego biskupi zalecają, aby „odpowiedzialni za zatrudnianie na-
uczycieli i administratorów w naszych katolickich szkołach brali pod
uwagę wiarę i życie tych, których zatrudniają”. Personel, który na-
prawdę żyje wiarą, będzie twórcą nowej ewangelizacji w tworzeniu
pozytywnego klimatu dla wzrostu wiary chrześcijańskiej i w ducho-
wym podtrzymywaniu uczniów powierzonych ich opiece. Będą oni
szczególnie efektywni, kiedy są aktywnie praktykującymi katolika-
mi, zaangażowanymi we wspólnocie parafialnej i lojalni wobec Ko-
ścioła i jego nauczania.

Według ministra edukacji prof. Michała Seweryńskiego wszyst-
kie szkoły powinny brać przykład ze szkół katolickich w łączeniu
nauczania i wychowania. Szkoły katolickie odgrywają w tej mierze
wielką rolę. Słusznie stawiają w centrum swojego zainteresowania
osobę ludzką. W tej działalności Kościół jest - zdaniem ministra -
wzorem do naśladowania, bo spełnia "misję ewangeliczną kształto-
wania charakterów i sumień". Dlatego wychowawcy nie powinni
mieć dylematu: nauczać czy wychowywać, bo zadaniem szkoły jest
tworzenie pełnego człowieka. Do tego zaś potrzebne są fundamen-
talne, niewzruszalne wartości. Dla chrześcijan to wartości chrześci-
jańskie i nauki Jana Pawła II. M. Seweryński zachęca do wychowa-
nia patriotycznego: Młodzież nie zna nawet najnowszej historii Pol-
ski. Jest już przyzwyczajona do wolności, nie wie, jak cenny to dar.
Umiłowanie ojczyzny, szacunek dla bohaterów narodowych, dla
naszej pięknej tradycji - w szkołach nie dość się o tym mówi.

Kościół katolicki to największa instytucja religijna i społeczna w
Polsce. Chrześcijaństwo przefiltrowane przez katolicyzm jest trwa-
łym składnikiem naszej kultury, towarzyszy polskiej sztuce od jej
początków. W Polsce Ludowej Kościół zyskał na znaczeniu jako
bastion wolności, niezależności i inicjator zmian. Taki jego obraz
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utrwalało kino dokumentalne i fabularne w ostatnich latach, czego
najlepszym przykładem jest film Teresy Kotlarczyk Prymas. Trzy
lata z tysiąca. Choć przyznać trzeba, że religijność jest we współcze-
snym polskim kinie tematem podejmowanym niechętnie. Jeszcze
rzadziej twórcy ukazują instytucje kościelne. U Zanussiego Kościół
pozostaje przede wszystkim miejscem kontemplacji i duchowej od-
nowy. Od czasu do czasu powraca w filmach wyraźnie wobec niego
krytycznych jako instytucja wychowawcza. Oczom widza odsłania
się wówczas zazwyczaj obraz hipokryzji katolickiej pedagogii. Na-
tomiast w większości filmów pojawia się tylko na zasadzie ikonicz-
nego znaku (kapliczki lub wiejskiego kościółka), składnika tradycyj-
nego polskiego krajobrazu.

Nadszedł czas, abyśmy uświadomili sobie, ze zarówno szkoła
jak i nauka religii tworzą życie człowieka, ze są niezmiernie ważne i
ze nie mogą zastąpić siebie nawzajem.

Ks. Jan Zimny
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STAN SZKOLNICTWA KATOLICKIEGO W POLSCE

I. Aktualnie w Polsce prowadzone są 483 szkoły, w tym1:

- szkoły podstawowe - 132
- gimnazja - 166
- licea ogólnokształcące - 140
- szkoły kształcące w zawodzie - 35
- szkoły policealne - 4
- szkoły specjalne - 6

Ponadto prowadzone są 3 placówki Doskonalenia Nauczycieli
przez następujące podmioty:

- Radę Szkół Katolickich – Placówka „Pro Formatione” dla po-
trzeb ogólnopolskich szkolnictwa katolickiego,

- Jezuitów Gdyni,
- Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców – Oddział w Lublinie.

II. Liczba uczniów i nauczycieli:

W szkołach katolickich uczy się ponad 50 tysięcy dzieci i mło-
dzieży.

Szkoły katolickie zatrudniają ponad 7 tysięcy nauczycieli.

III. Szkoły niepubliczne i publiczne:
Na ogólną liczbę – 483 szkoły katolickie – które stanowią szkoły

niepubliczne i publiczne, ponad 1/3 szkół katolickich są to szkoły nie
pobierające opłat za naukę – prowadzone jako publiczne. Są wśród
nich szkoły duże i małe.

Najliczniejsze wspólnoty szkół to:

Liceum i Gimnazjum Archidiecezji Lubelskiej („Biskupiak”) w
Lublinie – około  800 uczniów;

1 Dane przedstawiła S. Maksymiliana Wojnar z ramienia Konferencji
Episkopatu Polski podczas konferencji naukowej w dniu 13 marca 2007
roku w Stalowej Woli.
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Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp. – ponad 800
uczniów;

Liceum i Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie – 750
uczniów;

Zespół Szkół Michalitów w Miejscu Piastowym – około 600
uczniów;

Szkoły Salezjańskie w Oświęcimiu, Krakowie, Świętochłowicach.

IV. Przedszkola i placówki oświatowe prowadzone przez
zgromadzenia zakonne:

- Zgromadzenia zakonne, także parafie prowadzą ogółem 400
przedszkoli w większości niepublicznych;

- Zgromadzenia prowadzą placówki oświatowe, do których należą:
bursy, ośrodki wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze
(są to ośrodki całodobowe);

- liczna grupę trudną do przedstawienia, stanowią świetlice, orato-
ria oraz inne formy wspierania dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym, prowadzone przez zgromadzenia, zwłaszcza salezjań-
skie i przez parafie.
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Ks. dr hab. Jan Zimny
KUL Stalowa Wola

POTRZEBA SZKOLNICTWA KATOLICKIEGO

I. Aktualna sytuacja
1. Po zmianach 1989 r., gdy przed Kościołem katolickim w Pol-

sce pojawił się także problem szkolnictwa katolickiego, do realizacji
tego zadania Konferencja Episkopatu Polski wybrała ze swego grona
biskupa – asystenta, który w tym samym roku powołał organizację
pod nazwą Rada Szkół Katolickich, zrzeszającą wszystkie szkoły
katolickie w Polsce. Konferencja Episkopatu Polski wydała także
„Wytyczne dotyczące szkół katolickich”. Uchwalony w 1994 r. Statut
Rady Szkół Katolickich, zmodyfikowany w 2000 r., definiuje tę or-
ganizację i określa charakter jej działalności. Nad działalnością Rady
Szkół Katolickich czuwa biskup - asystent. Rada ma osobowość
prawną i cywilną, choć nie podlega prawu o stowarzyszeniach. Zrze-
sza ona wszystkie szkoły katolickie bez względu na podmiot je pro-
wadzący. Do Rady Szkół Katolickich należą szkoły prowadzone
przez kościelne osoby prawne oraz inne osoby prawne i fizyczne.

2. Szkoła katolicka zachowując swoją tożsamość eklezjalną na-
leży do systemu edukacji w Polsce i podlega regulacji prawa oświa-
towego. Jest ona więc podmiotem nie tylko prawa kościelnego, lecz
także prawa publicznego. Składają się na nie przepisy zawarte w
zasadniczych i obowiązujących w Polsce aktach prawnych: w Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konkordacie między Stolicą Apo-
stolską i Rzeczypospolitą Polską, Ustawie o wolności sumienia i
wyznania oraz w Ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolic-
kiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Szczegółowe postanowienia prawne odnoszące się do szkol-
nictwa katolickiego zawierają dwie ustawy wielokrotnie nowelizo-
wane: Ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991 roku oraz Ustawa -
Karta Nauczyciela z 26 I 1982 roku.

4. Konkretyzacja wielu aspektów działalności oświatowej mieści
się w rozporządzeniach ministra edukacji narodowej. Regulacje
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prawne zawarte w tych aktach prawnych stanowią prawo oświatowe,
które jest podstawą funkcjonowania szkoły katolickiej w Polsce.

5. Najważniejszymi zagadnieniami, które charakteryzują szkołę
katolicką jako pełnoprawną instytucję w systemie polskiej edukacji,
są: publiczny i niepubliczny status prawny szkoły, zasady zarządza-
nia nią, działalność dydaktyczno-wychowawcza, nadzór pedagogicz-
ny nad szkołą, prawa i obowiązki nauczycieli i uczniów oraz szkoła
jako zakład pracy.

6. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, która postanawia, że
polska szkoła może być publiczna lub niepubliczna (por. Ustawą o
systemie oświaty, art. 5. 1), również szkoła katolicka może być szko-
łą publiczną lub szkołą niepubliczną. Jeśli idzie o typ szkoły, w myśl
ustawy, szkoła katolicka może być podstawową, gimnazjum, liceum
ogólnokształcącym, zawodową (zasadniczą lub technikum) oraz
policealną.

7. Do katolickiej szkoły publicznej odnoszą się więc przepisy
prawa oświatowego (por. Ustawa o systemie oświaty, art. 7 ust. 1-2),
które stwierdzają, że: szkoły publiczne cechuje: powszechna dostęp-
ność na podstawie określonych przez ministerstwo zasad rekrutacji,
bezpłatne nauczanie, realizacja ramowego planu nauczania oraz pro-
gramów nauczania. Organem założycielskim i prowadzącym szkołę
publiczną jest przede wszystkim jednostka samorządu terytorialnego:
dla szkół podstawowych i gimnazjów – gmina, dla szkół ponadgim-
nazjalnych – powiat.

8. Procedurę zakładania szkół publicznych ustala Ustawa o sys-
temie oświaty (por. art. 58). W myśl tej ustawy uprawnionym pod-
miotem założycielskim i prowadzącym szkołę publiczną jest także
inna osoba prawna i osoba fizyczna (por. Ustawa o systemie oświaty,
art. 5. 2). W tym zakresie podmiotowym mieści się szkolnictwo ka-
tolickie kierowane przez kościelne osoby prawne, publiczne i pry-
watne więc przez diecezje, parafie, zgromadzenia zakonne, stowa-
rzyszenia, fundacje i osoby fizyczne. Prawo państwowe przypomina,
że z punktu widzenia prawa kościelnego powyższe podmioty powin-
ny mieć zezwolenie biskupa diecezjalnego.
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9. Do niepublicznych szkół katolickich stosują się wszystkie
postanowienia prawa oświatowego odnoszące się do szkolnictwa
niepublicznego.

10. Podmiotem założycielskim i prowadzącym szkołę niepu-
bliczną jest osoba prawna albo osoba fizyczna. Zgodnie z ustawą
oświatową organem założycielskim i prowadzącym katolicką szkołę
niepubliczną jest osoba fizyczna albo podmiot posiadający osobo-
wość prawną (por. Ustawa o systemie oświaty, art. 82. 1).

11. Zasady funkcjonowania szkolnictwa niepublicznego reguluje
Ustawa o systemie oświaty w rozdziale ósmym pt. „Szkoły palcówki
niepubliczne”. Przepisy ustawy określają warunki zakładania szkoły
niepublicznej, jej prowadzenia i likwidacji.

12. Opiekę nad szkołami katolickimi w diecezji sprawuje Referat
Wychowania Katolickiego działający w ramach Kurii Biskupiej.

13. Ponadto promocją i rozwojem szkolnictwa katolickiego zaj-
muje się także Akacja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Wy-
chowawców. Powstało ono w Warszawie w 1989 r. na bazie NSZZ
„Solidarność” oraz Duszpasterstwa Nauczycieli i jest owocem ogól-
nopolskich spotkań nauczycieli w latach 80. Szczegółowe cele Sto-
warzyszenia to:

a. jednoczenie ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie
w duchu moralności chrześcijańskiej i miłości Ojczyzny,

b. pogłębianie wśród członków Stowarzyszenia znajomości nauki
Kościoła, szczególnie katolickich zasad wychowania i katolic-
kiej nauki społecznej oraz polskich tradycji patriotycznych i
polskiego dziedzictwa kulturowego,

c. upowszechnianie idei rodziny opartej na zasadach katolickich,

d. wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do
celów zgodnych z celami Stowarzyszenia.

14. Z danych statystycznych wynika, że w Polsce na ogólną licz-
bę ponad 36 tys. szkół, szkoły katolickie w liczbie 468 stanowią ok.
2% ogółu.
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II. Nauczanie Kościoła

W aspekcie teologicznym

16. Już w Starym Testamencie dziecko ze względu na swoją sła-
bość i naturalne niedoskonałości jest przedmiotem szczególnej tro-
ski, opieki i przywilejów nadanych mu przez Boga. Bóg jest opieku-
nem sieroty i mścicielem jej słusznych praw (Wj 22,21nn; Ps 68,6).
Na samym szczycie proroctwa mesjańskiego dokonują się narodziny
Emmanuela, będącego znakiem wyzwolenia (Iz 7,14nn).

17. Ewangelia wg św. Łukasza ukazuje Syna Bożego jako małe
dziecko opisując: Nowonarodzonego w żłóbku (Łk 2,12), ofiarowa-
nego jako niemowlę w świątyni (2,27), poddanego jako dziecko ro-
dzicom (2,43-51). Szczególnie wymowny jest obraz dwunastoletnie-
go Jezusa, który zagubiony w tłumie pielgrzymów, odłączył się od
rodziców i, wraz z innymi rówieśnikami, przysłuchuje się nauczycie-
lom świątynnym. Nie tylko zadaje On wnikliwe pytania, ale także
sam udziela głębokich odpowiedzi tym, którzy Go pouczali. Te jego
pytania, a jeszcze bardziej odpowiedzi, wprawiają w zdumienie
świątynnych nauczycieli.

18. Doszedłszy do wieku dojrzałości Jezus przyjmuje tą samą co
Bóg postawę wobec dzieci. Błogosławi je (Mk 10, 16) pouczając, że
„do takich jak one należy Królestwo niebieskie” (Mk 19, 14). Ta-
jemnica prawdziwej wielkości polega na tym, by „stać się małym”
jak dziecko (Mt 18, 4). Prawdziwymi uczniami są właśnie „malucz-
cy”, i im to zechciał Ojciec objawić swoje tajemnice zakryte przed
mędrcami (Mt 11, 25n). Szczęśliwy, kto przygarnie choćby jedno z
tych maluczkich (Mt 18, 5), biada zaś temu, kto je gorszy lub nimi
gardzi (18, 6. 10).

19. Wszyscy chrześcijanie, ponieważ nazywają się dziećmi Bo-
żymi i są nimi, stawszy się nowym stworzeniem dzięki odrodzeniu z
wody i Ducha Świętego, mają prawo do wychowania chrześcijań-
skiego. Wychowanie to ma na celu nie tylko pełen rozwój osoby ale
także stara się, aby ochrzczeni poprzez stopniowe wprowadzanie w
misterium zbawienia z każdym dniem byli bardziej świadomi otrzy-
manego daru wiary, aby uczyli się czcić Boga w Duchu i prawdzie
(por. J, 4, 23) zwłaszcza przez udział w liturgii; aby stali się zdolni
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do prowadzenia własnego życia według nowego człowieka w spra-
wiedliwości i prawdziwej świętości (Ef 4, 22nn). Oni to właśnie,
świadomi swego powołania, winni codziennie dawać świadectwo
nadziei, która w nich jest (por. 1 P 3, 15) oraz pomagać w chrześci-
jańskim kształtowaniu świata, które przyczynia się do dobra całej
społeczności (por. DWCH, n. 2)

20. Pierwszymi wychowawcami dzieci – przed innymi osobami i
instytucjami – są rodzice. Wychowawcze oddziaływanie rodziców
jest tak ważne, że trudno je czymkolwiek zastąpić. Rodzina stanowi
wspólnotę miłości i solidarności, jedyną pod względem możliwości
nauczania i przekazywania wartości kulturalnych, etycznych, spo-
łecznych, duchowych i religijnych, istotnych dla rozwoju i powodze-
nia własnych członków oraz społeczeństwa. Wypełniając swoją mi-
sję wychowawczą, rodzina wnosi wkład w dobro wspólne i stanowi
pierwszą szkołę cnót społecznych, której potrzebują wszystkie społe-
czeństwa. ( por. DWCH, n. 3)

21. Obowiązek wychowywania, chociaż ciąży przede wszystkim
na rodzinie, wymaga pomocy całego społeczeństwa, w tym jego
instytucji, pośród których najważniejsze są państwo i Kościół.

22. Szczególne znaczenie wśród instytucji wspierających rodzi-
ców w wychowaniu dzieci odgrywa szkoła. Rodzice mają prawo
wyboru szkoły dla swoich dzieci, a państwo ma obowiązek zagwa-
rantowania tego prawa i zapewnienia konkretnych warunków umoż-
liwiających korzystanie z niego, m.in. poprzez wspieranie sieci szkół
katolickich. (por. DWCH, n. 6)

23. Rodzice mają prawo do zakładania i wspierania instytucji wy-
chowawczych. „Władze publiczne winny sprawić, że rozdział dotacji
publicznych będzie rzeczywiście umożliwiał rodzicom korzystanie z
tego prawa”. (KPR, n. 5 b) Za niesprawiedliwość należy uznać odmowę
publicznego wsparcia ekonomicznego dla szkół niepaństwowych: „Kie-
dy państwo rezerwuje sobie monopol na prowadzenie szkół, przekracza
swoje uprawnienia i narusza sprawiedliwość...” (Kongregacja Nauki
Wiary, Instrukcja Libertatis conscientia, n. 94)

24. Szkoła katolicka jest instytucją mającą podmiotowość ko-
ścielną i działającą w systemie edukacji narodowej. Podmiotowość
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eklezjalna decyduje o jej istocie i posłannictwie. Natomiast podmio-
towość w systemie edukacyjnym objawia się w realizowaniu przez
nią typowych dla szkoły funkcji i celów, ponieważ nie może być
szkołą katolicką, jeśli nie jest najpierw szkołą (por. Kongregacja ds.
Wychowania Katolickiego, Szkoła Katolicka art. 25 i 26).

25. Współczesne nauczanie Kościoła, począwszy od soborowej
Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimus educationis,
mówiąc o tożsamości szkoły katolickiej podkreśla, że „dąży ona do
celów duchowych i do prawdziwie humanistycznej formacji mło-
dzieży. Jej cechą charakterystyczną jest także tworzenie atmosfery
ożywionej ewangelicznym duchem wolności i miłości, pomaganie
młodzieży, aby rozwijając własną osobowość, jednocześnie wzrasta-
ła według nowego stworzenia, którym stała się przez chrzest, i
wreszcie takie podporządkowanie całej kultury ludzkiej zgodnie z
orędziem zbawienia, aby stopniowe poznawanie świata, życia i
człowieka, zdobywane przez wychowanków, oświetlone było wiarą”
(DWCH, n. 8)

26. W szkole katolickiej szczególnie ważne miejsce zajmuje na-
uczyciel – wychowawca, który nie ogranicza się jedynie do rzetelne-
go przekazywania wiedzy, lecz jest mistrzem wspierającym swoich
uczniów w nabywaniu sprawności pozwalających żyć w prawdzie i
miłości. Katolicki wychowawca wezwany jest do kierowania się w
swojej pracy i życiu nauczaniem Kościoła (por. DWCH, n. 8)

27. Zarysowana tu problematyka składająca się na wizję i specy-
fikę szkoły katolickiej zawarta jest we współczesnych dokumentach
Kościoła, zwłaszcza Soboru Watykańskiego II, Kongregacji ds. Wy-
chowania Katolickiego, w nauczaniu Jana Pawła II.

W aspekcie prawnym

A. Prawodawstwo Kościoła Powszechnego
28. Przepisy Kościoła Powszechnego odnoszące się do szkół ka-

tolickich znajdują się w Kodeksie Prawa Kanonicznego (KPK, księ-
ga III). Kodeks podkreśla najpierw prawo Kościoła do zakładania i
prowadzenia szkół katolickich oraz określa zasady ich funkcjonowa-
nia (KPK, kan. 796-806).
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29. Zasady te dotyczą nauczania i wychowania oraz doboru gro-
na pedagogicznego i stanowią o tożsamości szkoły katolickiej. Oce-
na co do spełnienia tych kryteriów przez szkołę oraz zgoda na posłu-
giwanie się nazwą „szkoła katolicka” należy wyłącznie do kompe-
tentnej władzy kościelnej czyli biskupa diecezjalnego.

30. Prawo kanoniczne ze szkołą katolicką uważa taką szkołę,
która została uznana przez władzę kościelną pisemnym dokumentem
(KPK, kan. 803 §1).

31. Szkoła katolicka winna zapewnić uczniom przynajmniej taki
sam poziom kształcenia, jaki jest realizowany w innych szkołach
tego samego typu. Od nauczycieli szkół katolickich wymaga się na-
tomiast odpowiednich kwalifikacji zawodowych merytorycznych jak
i praktycznych określanych przez Kodeks jako prawość życia, wyra-
żającą się głównie w postępowaniu zgodnym z moralnością chrześci-
jańską. Nauczyciel staje się w ten sposób świadkiem wiary i tym
samym jej apostołem.

32. Prawo kościelne ogólnie tylko określa, kto jest upoważnionym
do prowadzenia szkół katolickich. Są nimi kompetentna władza kościel-
na, osoba prawna publiczna a także i inny podmiot za pisemną zgodą
władzy kościelnej tj. biskupa diecezjalnego lub osoby pełniącej równo-
rzędny urząd kościelny. Szkołą katolicką może kierować także kościel-
na osoba prawna publiczna lub prywatna, a wśród tych osób także insty-
tuty zakonne, których zadaniem jest wychowanie.

33. Wreszcie podmiotem, który kieruje szkołą katolicką może
być osoba prawna nie będąca kościelną osobą prawną. Będą to za-
zwyczaj prywatne stowarzyszenia wiernych, uznawane przez władzę
kościelną, choć nie posiadające kościelnej osobowości prawnej.

B) Prawodawstwo kościelne w Polsce
34. Prawodawstwem szkolnictwa katolickiego w Polsce zajął się

także II Polski Synod Plenarny (1991-1999). Ukazał on koncepcję
szkoły katolickiej w oparciu o naukę Soboru Watykańskiego II oraz
o Kodeks Prawa Kanonicznego, podkreślając takie jej elementy i
cechy, jak: aprobata biskupa diecezjalnego, pełna formacja ludzka i
chrześcijańska uczniów, kierowanie się w nauczaniu i wychowaniu
światłem wiary i zasadą personalizmu, otwartość na każdego ucznia
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bez względu na światopogląd i wyznanie, wysoko wykwalifikowana
kadra pedagogiczna cechująca się walorami religijnymi i moralnymi.
Synod dokonał również oceny aktualnej sytuacji w polskiej szkole i
w jej kontekście także szkolnictwa katolickiego, podkreślając wagę
zapisanych w ustawie oświaty z 7 września 1991 roku treści wycho-
wawczych, skupionych wokół wartości rodzinnych, chrześcijańskich
i obywatelskich (por. PSPSU, art. 22 i 25).

35. Zgodnie z Konkordatem Synod zobowiązuje szkoły katolic-
kie do respektowania prawa polskiego w realizacji przez nie mini-
mum programowego. Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski zaś
podkreślają wagę nauczania religii w wychowaniu młodego pokole-
nia. (por. Konferencja Episkopatu Polski Wytyczne dotyczące szkół
katolickich, art. 2 i 4).

36. Nowością w stosunku do dokumentów Kościoła Powszech-
nego jest wprowadzenie rozróżnienia na szkoły katolickie w ścisłym
znaczeniu (por. Konferencja Episkopatu Polski Wytyczne dotyczące
szkół katolickich, cz. I i II) oraz na szkoły zwane katolickimi w sze-
rokim znaczeniu (por. Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne
dotyczące szkół katolickich, cz. III).

III. Zadania stojące przed diecezją

37. Ważność misji, jaką nadaje szkołom katolickim nauczanie
Kościoła, z jednej strony oraz niewielka liczba tych szkół – z drugiej
strony wskazują na zadania, stojące przed każdą diecezją.

38. Biskup winien otaczać troską i dbać o poziom kształcenia i
wychowania w istniejących już szkołach katolickich. Do jego zadań
należy także organizowanie działań w zakresie formacji duchowej
(m. in. rekolekcje, wykłady) dla rodziców, nauczycieli i katechetów
ze szkół katolickich. W realizacji wymienionych zadań Biskupowi
pomocą służyć powinien Wydział Wychowania Katolickiego działa-
jący w ramach Kurii Biskupiej.

39. Dyrekcje szkół katolickich w porozumieniu z Kurią Biskupią
powinny wybierać odpowiednich patronów szkół katolickich. Przy-
kład ich życia powinien znaleźć swoje miejsce w programie wycho-
wawczym realizowanym przez te szkoły. Program wychowawczy
powinien uwzględniać integralne chrześcijańskie wychowanie dzieci i
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młodzieży. Zadaniem dyrekcji szkoły katolickiej jest także opracowa-
nie regulaminu szkoły określającego prawa i obowiązki uczniów i
nauczycieli. Ważne jest także inicjowanie działań, które będą włączały
rodziców w realizację przyjętego przez szkołę procesu kształcenia i
wychowania. Szansą na zintegrowanie środowiska szkół katolickich
powinny być także inicjowane w porozumieniu z Kurią Biskupią do-
roczne spotkania dzieci i młodzieży uczącej się w tych szkołach. Cen-
ną nową inicjatywą są spotkania środowisk ze szkół noszących imię
Jana Pawła II.

40. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół katolic-
kich nie mogą czuć się zwolnieni z obowiązku troski o ich integralne
chrześcijańskie wychowanie. W tym względzie to właśnie rodzicom
nadal przysługuje pierwszorzędne prawo i obowiązek. Szkoła jedynie
wspiera rodziców w tym względzie, dlatego powinni oni z nią współ-
pracować wspierając różne inicjatywy.

41. Szczególną wagę mają także kontakty szkół katolickich z para-
fiami, na terenie których funkcjonują. Z jednej strony dyrekcja szkoły
ma obowiązek wiązania swych działań wychowawczych z życiem
miejscowej wspólnoty parafialnej. Z drugiej strony proboszcz parafii
powinien interesować się życiem szkoły i uczestniczyć w ważnych dla
niej wydarzeniach.

42. Wreszcie uczniowie szkół katolickich winni starać się przez
jak najlepsze wykonywanie swoich obowiązków stawać się wśród
uczniów innych szkół wzorem, świadcząc o swym przywiązaniu do
hasła „Bóg – Honor – Ojczyzna”.

43. Na wymienionych wyżej podmiotach a także na innych grupach
katolików świeckich - zwłaszcza zrzeszonych, w różnych ruchach i orga-
nizacjach - spoczywa zadanie tworzenia nowych przedszkoli i szkół kato-
lickich, zdobywania niezbędnych środków finansowych (także poprzez
odpowiednią regulację prawną – „pieniądze idą za uczniem”) oraz orga-
nizowania pomieszczeń (m. in. z wykorzystaniem budynków i obiektów
po zamykanych szkołach publicznych itp.)
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Ewa Draus
Wojewoda Podkarpacki

SZKOLNICTWO KATOLICKIE W MYŚLI
KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

Dzisiejsza konferencja na temat „Szkolnictwo katolickie w myśli
Kościoła” dla współczesnej polskiej rzeczywistości posiada wymiar -
jak rozumiem - troski katolickich pedagogów o oblicze szkoły kato-
lickiej jako instytucji oświatowo-wychowawczej, zajmującej się
kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i studentów. Patrząc
na program tej konferencji rozważać będą Państwo nie tylko doktry-
nę wychowawczą Kościoła ale także jej wpływ na pragmatykę
szkolną czy uniwersytecką.

Wychowanie chrześcijańskie rozwijające się od ponad 2000 lat
aż do czasów nowożytnych, kiedy pojawił się system wychowania
liberalnego a później system wychowania socjalistycznego i komuni-
stycznego, było podstawą tradycji wychowania europejskiego. Od
czasów wielkiej rewolucji francuskiej system wychowania chrześci-
jańskiego znalazł się niejako w defensywie, zwalczany przez libera-
lizm, socjalizm i komunizm oraz takie koncepcje pedagogiczne jak:
naturalizm, indywidualizm czy laicyzm. Dopiero od encykliki „Re-
rum novąrum” Leona XIII z 1891 roku rozpoczął Kościół nową epo-
kę nie tylko z zakresie katolickiej społecznej, ale także na niwie pra-
cy wychowawczej, szczególnie wśród katolików świeckich.

Przypomnieć należy, że to wówczas środowiska katolickie pod-
jęły wysiłek tworzenia własnego nowego systemu szkolnego, jako
odpowiedź na postępującą sekularyzację publicznego szkolnictwa,
wyrażającą się m.in. w ograniczaniu nauczania religii, usuwaniu
duchownych nauczycieli oraz religijnych symboli. To wówczas z
inspiracji Leona XIII w uniwersytetach pojawił się odnowiony to-
mizm, głoszący m.in., że wiara nie pozostaje w sprzeczności z wie-
dzą. Ale podstawowy dokument Kościoła formujący doktrynę wy-
chowawczą pojawił się dopiero za pontyfikatu Piusa XI w 1929 roku
w postaci encykliki „Divini illius Magistra” czyli chrześcijańskim
wychowaniu młodzieży. Ta encyklika nazwana Kartą Konstytucyjną
wychowania chrześcijańskiego, uzasadniająca prawo Kościoła do
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wychowywania a zatem prawo Kościoła do zakładania i prowadzenia
szkół i uniwersytetów, zawierała szereg ważnych refleksji. Przede
wszystkim głosiła, że wychowanie jest dziełem społecznym a nie
jednostki; że do wychowania niezbędne są 3 instytucje wychowaw-
cze: rodzina, państwo, Kościół, które harmonijnie powinny ze sobą
współpracować a nie wzajemnie się zwalczać. W myśl tej encykliki
Piusa XI rozbudowywane było szkolnictwo katolickie a w konkorda-
tach zawieranych pomiędzy Stolicą Apostolską a państwami świec-
kimi zapisywane były cazusy o obowiązkowym nauczaniu religii w
publicznych szkołach podstawowych i średnich oraz o swobodnej
działalności kościelnych placówek opiekuńczych i wychowawczych.

Po II wojnie światowej, kiedy następowała z wolna ewolucja w
naukach pedagogicznych, ewoluowała także doktryna wychowawcza
Kościoła. Już papież Pius XII stwierdził że „każde zdrowe wycho-
wanie zmierza stopniowo do tego, aby zmniejszyć wpływ wycho-
wawcy i we właściwych granicach zwiększać autonomię wychowy-
wanego". Natomiast Jan XXIII dostrzegł znaczenie rozbudzania u
młodzieży jej aktywności. Ale przełomowe znaczenie w zakresie
wychowania miała Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim
„Gravissimus Educationis”, przyjęta w 1965 roku w wyniku obrad II
Soboru Watykańskiego. Stwierdzała ona m.in. że każdemu człowie-
kowi przysługuje prawo do wychowania, dostosowane do jego wro-
dzonych właściwości, różnicy płci, odmienności kultur i ojczystych
tradycji. Deklaracja ta uzupełniła dotychczasowy model 3 instytucji
wychowawczych: rodziny, państwa i Kościoła o szkołę. To szkole
przypisano wówczas ważne miejsce w procesie wychowania, gdyż
na jej gruncie skupiają się wysiłki wychowawcze rodziny, nauczy-
cieli i różnych organizacji społecznych. Jakkolwiek nadal naczelną
instytucją wychowawczą wciąż postała rodzina, która posiada prawo
naturalne do wychowania, a więc wcześniejsze od prawa państwa, to
jednak szkole, która powinna pomagać rodzicom i wypełniać takie
powinności wychowawcze jak kształcenie umysłowe, moralne, kul-
turalne, zawodowe i społeczne, nadano ważny status odpowiedzial-
ności za rozwój współczesnej cywilizacji i Kościoła. Natomiast na
szkołę katolicką nałożono dodatkowo funkcję formacyjną, wynikają-
cą z posłannictwa i misji Kościoła.



28

W okresie posoborowym kwestie wychowania oraz katolickiego
szkolnictwa zajmowały ważne miejsce w licznych encyklikach Paw-
ła VI a zwłaszcza Jana Pawia II, który wiele uwagi poświęcił rodzi-
nie jako instytucji wychowawczej i jej relacji ze szkolnictwem czy
państwem, powołując m.in. Papieską radę do Spraw Rodziny czy
Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Uniwer-
sytecie Laterańskim. Ogłosił także Kartę Praw Rodziny oraz zapo-
czątkował Światowe Dni Młodzieży. Problemami wychowania zaj-
mowały się także liczne posoborowe synody, odbywające się w po-
szczególnych państwach. Ich owocem było powstanie wielu organi-
zacji koordynujących edukacyjne wysiłki katolików. I tak np. w Ba-
warii założona została Katolicka Organizacja Szkolna, w Hiszpanii
Federacja Szkól Kościelnych, we Francji Komisja Narodowa Wy-
chowania Religijnego, w Stanach Zjednoczonych Stowarzyszenie
Narodowe Katolickiego Wychowania.

W Polsce natomiast, po latach komunistycznego zniewolenia
trwa wciąż niełatwy proces odzyskiwania szkól katolickich, głównie
przez zakony i zgromadzenia zakonne; szkół które funkcjonowały w
II Rzeczpospolitej i tych szkół, którym dane było funkcjonować
jeszcze po 1945 roku do czasu reformy szkolnictwa z 1961 roku,
zakładającej całkowitą ateizację polskiej oświaty. Podkreślić należy
że tylko nielicznym szkołom katolickim dane było przetrwać czasy
komunizmu. Do nich należy Katolicki Uniwersytet Lubelski, który
pomimo licznych represji zapisał chlubną kartę w dziejach polskiego
katolicyzmu. Niech zatem Katolicki Uniwersytet Lubelski w którym
dane mi było odbyć studia socjologiczne i z którego jestem dumna,
tą dzisiejszą konferencją umocni polską tradycją szkół katolickich i
na miarę swych możliwości krzewi ich ideę dla naszego wspólnego
dobra. Dla dobra Rzeczpospolitej i Kościoła.
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Mgr Alicja Trześniowska
„Nasz Dziennik” – Stalowa Wola

JAK KSZTAŁCIĆ I WYCHOWYWAĆ MŁODZIEŻ XXI WIEKU?

Szkolnictwo katolickie to swoisty fenomen XXI w. W świecie
jest ok. 200 tysięcy szkół katolickich, uczy się w nich ok. 45 milio-
nów uczniów. W Europie szkół tych jest ok. 30 tysięcy i uczy się w
nich ok. 10 milionów uczniów. W Hiszpanii 70 procent średnich
szkół prywatnych to katolickie, w Belgii ok. 60 procent młodzieży
uczy się w szkołach katolickich, podobnie jest we Francji, mimo
laicyzacji tych społeczeństw. To znak, że Kościół jest obecny w spo-
sób konkretny w dziedzinie szkolnictwa. W Polsce, w okresie II
Rzeczypospolitej szkoły katolickie stanowiły jeden z filarów syste-
mu edukacji. Zaczęły się odradzać po zakończeniu II wojny świato-
wej, jednak w 1945 r. władze komunistyczne w większości je zli-
kwidowały. Nowe szkoły zaczęły powstawać po 1991 r., gdy umoż-
liwiły to zmiany w polskim prawie. Obecnie w Polsce powstaje co-
raz więcej szkół katolickich. Aktualnie jest ich ok. 483, uczy się w
nich przeszło 60 tysięcy młodzieży. Funkcjonuje też na bazie wartości
chrześcijańskich ok. stu jednostek kulturalno-oświatowych. Placówki
te cieszą się nie tylko popularnością, ale i zaufaniem rodziców, gdyż
oferują swoim wychowankom ciekawy program edukacyjny oraz kła-
dą większy nacisk na ich wychowanie. Szkoły katolickie powstają
również w diecezji sandomierskiej, z inicjatywy ks. bp. ordynariusza
Andrzeja Dzięgi, jak np. niedawno powstała w Szewnej. Istnieje także
szansa na powstanie takiej szkoły w Stalowej Woli.

Nad kształtem i modelem szkoły katolickiej obradowano pod-
czas konferencji naukowej zat. „Szkolnictwo katolickie w myśli
Kościoła” w uniwersyteckiej auli „Solidarności” w Stalowej Woli w
30. rocznicę wydania watykańskiego dokumentu „La Scuola Cattoli-
ca”. Konferencję zorganizował pod patronatem ks. bp. prof. dr. hab.
Andrzeja Dzięgi, ks. dr hab. Jan Zimny, kierownik Katedry Pedago-
giki Kościelnej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, a zarazem
dyrektor Instytutu Teologicznego im. Bł. Wincentego Kadłubka w
Sandomierzu. W wydarzeniu tym wzięła udział p. Ewa Draus, woje-
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woda podkarpacki, przedstawiciele samorządów, wspólnot, szkół
wyższych, ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych - naukowcy, stu-
denci, nauczyciele, pedagodzy, rodzice z różnych stron Polski. Sesja
wpisała się również w działalność powstałej w Sandomierzu Akade-
mii Rady Pedagogów Katolickich. Poprzedziła ją Msza św. koncele-
browana pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Dzięgi. Odnosząc
się do istoty wychowania młodzieży, ks. biskup podkreślił, że to
zadanie bardzo odpowiedzialne, trudne, ale i przynoszące wiele ra-
dości, że dobry wychowawca, sam wciąż się doskonaląc, pragnie,
aby uczeń przewyższył mistrza.

W bieżącym roku przypada 30. rocznica ogłoszenia przez Kon-
gregację Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej dokumentu
„Szkoła katolicka”, który w całości poświecony został problematyce
organizacyjnej środowiska szkolnego oraz jego celów i zadań w
duchu katolickim. Fakt ten jest istotnym wydarzeniem w podjęciu na
nowo refleksji dotyczącej wychowania młodego pokolenia w oparciu
o wartości chrześcijańskie. Troska o wychowanie katolickie jest i
powinna być troską każdego Polaka – wyjaśnił cel konferencji ks. dr
hab. Jan Zimny. Ciągle brak jednak programu pedagogiki katolickiej,
w związku ks. dyrektor zaapelował do wszystkich środowisk szkol-
nych o włączenie się do pracy nad tym programem, o tworzenie ta-
kich wartości, aby szkoły katolickie mogły przysłużyć się wspólne-
mu dobru społeczeństwa, ewangelizacji, aby można było zwalczyć
skutki tego, co niosło przez dziesiątki lat wychowanie komunistycz-
ne, a w ostatnim okresie wychowanie bezstresowe.

Szkołę katolicką cechuje przede wszystkim zasadnicze jej od-
wołania do chrześcijańskiej koncepcji świata, w centrum której jest
Chrystus. Szkoła taka kształtuje postawę, wzorce moralne, przygo-
towuje do zawodu i życia, a od tego zależy rozwój jednostek, Naro-
du, Kościoła - stwierdził ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, dziekan
Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej
Woli, otwierając sesję. Podczas sesji temat: „Rola szkolnictwa kato-
lickiego w dziejach kultury europejskiej” przedstawił ks. prof. dr
hab. Piotr Gach. Temat „Idea wychowania katolickiego w świetle
dokumentów Soboru Watykańskiego II” rozwinął ks. prof. dr hab.
Stefan Koperek CR. Wykład „Społeczno-kulturowe zadania szkoły
katolickiej w świetle dokumentów” prof. dr hab. Teresa Kukołowicz
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zostanie opublikowany wraz z innymi materiałami z konferencji. O
założeniach wychowania młodzieży w duchu katolickim w świetle
dokumentu ”La Scuola Cattolica” mówił ks. prof. dr hab. Stanisław
Kulpaczyński SDB. Stan obecny szkół katolickich przedstawiła s.
Maksymiliana Maria Wojnar PP z Sekretariatu Rady Szkół Katolic-
kich w Warszawie.

Jak zaznaczyła s. Maksymiliana Wojnar, wszystkie szkoły kato-
lickie zrzeszone są od 1994 r. w powołanej przez Konferencję Epi-
skopatu Polski w Radzie Szkół Katolickich. Najważniejsze zadania
RSK to koordynowanie współpracy między szkołami katolickimi w
zakresie wychowania, nauczania, doskonalenia programów naucza-
nia dla potrzeb szkolnictwa katolickiego oraz wspomaganie szkół
katolickich w zachowaniu ich tożsamości. Rada służy także doradz-
twem prawnym oraz podejmuje szereg działań zmierzających do
gwarantowania obecności szkoły katolickiej w życiu społecznym.
Systematycznie zajmuje się formacją nauczycieli i wychowawców,
dla których organizuje kursy doskonalące ich kwalifikacje zawodo-
we. Od 1998 r. RSK jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego
Komitetu Edukacji Katolickiej CEEC z siedzibą w Brukseli.

O tym, że szkoła katolicka jest wspólnotą wychowującą, która
tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice, a wychowanie opiera się na
wartościach patriotyczno-religijnych, na stosowaniu zasad ewange-
licznych, gdyż szkoła ma na uwadze dobro osoby ludzkiej mówiła s.
Elżbieta Kowacz, dyr. Katolickiego Liceum i Gimnazjum im. Św.
Królowej Jadwigi w Sandomierzu w wystąpieniu zat. „Odkryć na
nowo szkołę katolicką”. Szkołę prowadzą siostry służki NMPN.
Każda szkoła katolicka ma swoją charyzmę. O salezjańskim wycho-
waniu młodzieży w duchu ks. Jana Bosco mówił ks. Zenon Lata-
wiec, dyrektorów szkół katolickich w Oświęcimiu, Świętochłowi-
cach. Z tych przekazów wynika, szkoły katolickie są dynamicznymi
wspólnotami wiary i ewangelizacji, przekazują prawdę nie tylko
słowami, ale i dawaniem wyrazistego świadectwa własnym życiem,
postawą moralną uczących i wychowujących. Szkoły katolickie
troszczą się o pojedynczego ucznia, kładą nacisk na wszechstronny
jego rozwój, rozbudzają w nim pragnienie poszukiwania prawdy i
zdobywania wiedzy, a równocześnie kształtują w nim dojrzałe chrze-
ścijaństwo, otwartość na innych, zwłaszcza najbardziej potrzebują-
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cych. Osobisty kontakt między nauczycielami a uczniami oparty jest
na pogodzie ducha, optymizmie. Kształtować radość młodzi uczą się
m. in. poprzez umiejętność świętowania, a ta radość to droga do
otwartości na radość pełną, religijną.

W podsumowaniu konferencji dr hab. Janina Kostkiewicz, pro-
fesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, podkreśliła, odwołując się do
wypowiedzi s. Maksymiliany Wojnar, że mamy w Polsce najlepsze
prawo oświatowe dla szkół katolickich, niezwykłe pole wolności,
olbrzymi potencjał umysłowy, spuściznę myśli Jana Pawła II, z któ-
rej bez przerwy możemy czerpać, szkołę filozoficzną KUL, antropo-
logię, aksjologię i etykę chrześcijańską, potencjał szkół katolickich,
są więc warunki do pomyślnego rozwoju szkół katolickich i wypra-
cowania odpowiedniego na obecne czasy programu pedagogiki kato-
lickiej. Nawiązując do głównej konstrukcji dokumentu „La Scuola
Cattolica” - syntezy wiary i kultury, postawiła też pytanie z pozycji
katolików o granice otwartości, przy niezmienności wiary katolic-
kiej, na zmiany w obszarze życia codziennego i kultury.

Konferencji towarzyszył kiermasz licznych wydawnictw
WZNoS KUL w Stalowej Woli, Katolickiego Uniwersytetu w
Ružomberku i Instytutu Teologicznego im. Bł W. Kadłubka w San-
domierzu, które ukazały się pod redakcją ks. dyr. Jana Zimnego.
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Prof. dr hab. Piotr Paweł Gach
KUL Lublin

ROLA SZKOLNICTWA KATOLICKIEGO
W DZIEJACH KULTURY EUROPEJSKIEJ

Od początku chrześcijaństwa nauczanie prawd wiary i edukacja
dzieci należały do podstawowych obowiązków gminy i rodziny
chrześcijańskiej. Nauczanie prawd wiary początkowo kierowane
było do dorosłych, a wychowanie dzieci pozostawało sprawą domu
rodzinnego. Pierwszymi szkołami chrześcijaństwa były tzw. szkoły
katechetyczne dla dorosłych, które pojawiły się w II i III wieku po
Chrystusie we wschodniej części Cesarstwa. Przeważnie łączono
wówczas nauczanie Pisma św. z retoryką i filozofią moralną. W IV
wieku nastąpiło pojednanie chrześcijaństwa z kulturą antyczną.
Władcy Cesarstwa uznali religię chrześcijańską za czynnik jedno-
czący wieloetniczne ludy państwa. W 313 r. ukazał się edykt medio-
lański, tzw. tolerancyjny, nadający chrześcijaństwu równy status z
innymi religiami w państwie. Edyktem konstantynopolitańskim z
392 r. chrześcijaństwo otrzymało status religii państwowej. Fakty te
wpłynęły na podjęcie przez chrześcijan pracy i kształcenia się w
instytucjach państwowych.

Rodzaje szkół w średniowieczu

W okresie średniowiecza: od VI do XV wieku nastąpił rozwój
ilościowy i jakościowy szkolnictwa, kształtującego się w zależności
od potrzeb jego organizatorów i ilości nauczycieli. Powstawały za-
tem szkoły typu zakonnego (wewnętrzne dla kandydatów na zakon-
ników, zewnętrzne dla świeckich), parafialne (miejskie i wiejskie).
Ponadto organizowano szkoły kolegiackie (przy większych kościo-
łach miejskich) i katedralne (zajmujące się kształceniem duchowień-
stwa dla danej diecezji). Wzorem Karola Wielkiego (768-814), przy
pomocy zakonów mniszych powstawały szkoły pałacowe dla rodzin
królewskich i książęcych, dla dworzan, również dla kobiet2.

2 S. Litak. Historia wychowania do wielkiej rewolucji francuskiej. t.1.
Kraków 2004, s.56-57, 59-60.
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Szkoły parafialne, kolegiackie, katedralne i zakonne rozwinęły
się również w Polsce. Po przyjęciu chrztu przez Mieszka w 966 roku
powstały struktury kościelne: diecezjalno-parafialne i zakonno-
klasztorne. Na osnowie tych struktur kształtowało się w Polsce
szkolnictwo wzorowane na Europie zachodniej. Najliczniej powsta-
wały szkoły parafialne, początkowo w miastach, zwłaszcza jako
rezultat realizacji uchwał Soboru Laterańskiego IV z 1215 r. W la-
tach 1215-1364 istniało w Polsce 13 szkół katedralnych i 14 przy
kolegiatach. Pod koniec XV wieku funkcjonowało 17 jednych, a 30
drugich. W tym samym czasie rozwinęła się sieć parafialna obejmu-
jąc wiele obszarów wiejskich, a wraz z nią przybywało szkół para-
fialnych3. Trudno jest obecnie podać dokładną ich liczbę w całym
państwie.

We wszystkich szkołach parafialnych i kolegiackich w okresie
średniowiecza nauczano podstaw katechizmowych, łaciny, śpiewu
liturgicznego, wdrażano do praktyk religijnych. W większych mia-
stach szkoły kolegiackie obejmowały program trivium, a rzadziej
quadrivium. Należy wyjaśnić, że starożytny zakres 7 sztuk wyzwo-
lonych dostosowano do potrzeb Kościoła i realizowano go w dwu
cyklach: trivium (gramatyka, retoryka, dialektyka) i quadrivium
(arytmetyka, geometria, astronomia, muzyka). Najbardziej oryginal-
ną instytucją średniowiecza stały się uniwersytety, których rozwój
przypada na XII – XV w. Powstawały one w bardzo rozmaity sposób
i w wyniku długotrwałego procesu: 1/ Tworzyły się w wyniku gru-
powania się młodzieży (scholarów) wokół profesorów prawa i me-
dycyny (Bolonia, Montpellier), 2/ jako fundacje władców świeckich i
duchownych (Praga, Kraków), 3/ z przekształcenia wewnętrznych
szkół zakonnych, w których toczyły się dyskusje filozoficzne i teolo-
giczne. Scholastyczny ideał wychowawczy znalazł najpełniejszy
wyraz w średniowiecznej koncepcji uniwersytetu. Okres rozwoju
uniwersytetów określany jest przez badaczy jako złota epoka kultury
średniowiecznej, rozumianej i widzianej jako udoskonalanie czło-
wieka. Ta kultura składała się z ideałów życia, wysiłków zmierzają-

3 Tamże. s.61-62.
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cych do udoskonaleniu osoby oraz uważa była jako środek zbliżania
się do Boga4.

W każdym uniwersytecie kształcenie odbywało się na dwu po-
ziomach i w obrębie czterech wydziałów (fakultetów). Na poziomie
niższym (wydział artium) odbywało się kształcenie przygotowawcze,
ogólne w zakresie 7 sztuk wyzwolonych i filozofii. Na poziomie
wyższym odbywano studia w zakresie prawa kościelnego i świeckie-
go (rzymskiego), medycyny i teologii. Najwięcej studentów studio-
wało na wydziale sztuk wyzwolonych, a najbardziej znaczącym był
wydział teologiczny. Można było zostać i nauczyć się zawodu nazy-
wanego Magister. W tym celu należało otrzymać licentia docendi
podczas określonych studiów na wspomnianych wydziałach, zdać
egzamin przed komisją złożoną z profesorów oraz przygotować pod
kierunkiem jednego z profesorów praktyczne nauczanie.

Metoda nauczania obejmowała dwa zasadnicze elementy: wy-
kład (lectio) i dyskusję (disputatio). Wykład składał się z lektury,
bliższego określenia tematu (postawienie problemu) i komentarza
tekstu ważnego autora (np. z dzieła Cycerona na Wydziale Sztuk
Wyzwolonych). Metoda zwaną dyskusją (disputa) sprzyjała zrozu-
mieniu sedna problemu i prowadziła do rozwinięcia postawy kry-
tycznej wobec rzeczywistości5. Można też spotkać się z oceną, że
wspomniane metody nauczania oparte były na werbalizmie i naucza-
niu pamięciowym.

Łacina stała się językiem wykładowym, a tomizm podstawą filo-
zoficzną. W całej Europie w 1500 roku funkcjonowały 82 uniwersy-
tety6. Przyczyniły się one do rozwoju jednolitości kultury umysłowej
Europy. Podniosły poziom umysłowy lekarzy, prawników, ducho-
wieństwa, a także wpłynęły na wzrost poziomu nauczania w szko-

4R. Lanfranchi. Storia dell’educatione e del pensiero pedagogico, Societa
Editrice Internazionale. Torino 1996, s.34-35.

5 Tamże, s.35.
6 Litak. dz. cyt., s.65 podaje ich wykaz i lata fundacji. Z tego wykazu wy-

nika, że w Italii powstało ich i funkcjonowało 20, we Francji18, w Hiszpa-
nii i Portugalii 14, w Niemczech 14, w Szkocji i na Węgrzech 3, po 2  na
terenie Anglii, Szwajcarii, po 1 w Niderlandach, Czechach, Polsce, Austrii,
Szwecji, Danii.
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łach katedralnych, kolegiackich i parafialnych. W tym też okresie
ukształtowały się: stopnie naukowe (doktor, magister, bakalarz, li-
cencjat), wytworzył się obyczaj i ceremoniał uniwersytecki, strój
(togi), zabawy studenckie (juwenalia), a praktycznego kształtu na-
brała autonomia prawna uczelni7.

Kolegium
Instytucja kolegium przechodziła rozmaite przekształcenia w za-

kresie organizacji, statusu prawnego i programów dydaktyczno-
naukowych. W średniowieczu występowały kolegia świeckie i ko-
ścielne związane z uniwersytetami. W skład kolegium wchodziły
zabudowania mieszkalno-dydaktyczne użytkowane przez studentów
i profesorów. Pierwsze kolegium założył w 1257 w Paryżu Robert de
Sorbon jako rezydencję dla studentów fakultetu teologicznego (dało
ono nazwę uniwersytetowi paryskiemu). W późniejszym okresie tego
typu instytucje zakładały dla swoich kleryków i seminarzystów za-
kony: franciszkanów, dominikanów, benedyktynów i augustianów.
We Francji w ciągu XIII w. założono  20 kolegiów, w XIV w. 54 i w
XV 12 kolegiów. Również w Anglii powstały kolegia jako internaty
dla młodzieży studiującej. Założyli je w Oxfordzie: dominikanie w
1220 r., franciszkanie w 1224 r. Ponadto w Anglii powstały w XIII
w. 4 inne kolegia, w XIV 12 i w XV 9. Proces przyznawania kole-
giom praw i zadań zastrzeżonych dotąd dla uniwersytetów rozpoczął
się z chwilą utworzenia w 1250 Merton College przez Waltera de
Merton. Bp Wiliam Wykeham fundował w 1379 r. w Winchester
pierwsze kolegium poza kompleksem uniwersyteckim. Studenci
otrzymywali w nim przygotowanie przed pójściem na studia do New
College w Oxfordzie. W ten sposób zapoczątkowano proces zakła-
dania kolegiów geograficznie i prawnie niezależnych od uniwersyte-
tów. Do połowy XIV w. dokonała się zatem ewolucja wiodąca od
internatu uniwersyteckiego do instytucji dydaktycznej.

W Europie powstawały kolegia według modelu francuskiego,
tradycyjnie związanego ze strukturą uniwersytetów. W Italii w XIII
w. powstało 1 kolegium, w XIV 10 i w XV 5 na uniwersytetach w
Bolonii, Padwie, Pawii, Rzymie. W Hiszpanii 2 kolegia powstały w

7 K. Bartnicka, I. Szybik. Zarys historii wychowania. .Warszawa 2001, s. 71.
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XIV w Uniwersytetach w Alcala i w Salamance. W Niemczech po-
wstało 9 k. w XIV w. i 7 w XV na uniwersytetach w Kolonii, Mona-
chium, Tybindze8.

Kolegia stały się w średniowieczu ośrodkami dóbr lennych,
sprawowały jurysdykcję w swojej dzielnicy (dzielnica Sorbony stała
się jedną z jurydyk paryskich), w ich obrębie dokonała się arystokra-
tyzacja uniwersytetów i nawiązywanie ścisłych związków profeso-
rów uniwersyteckich z rodzinami wysokich urzędników państwo-
wych. W ten sposób urosły do rangi znaczącej siły ekonomicznej o
określonej strukturze hierarchicznej, insygniach władzy, godle i pie-
częci. Już pod koniec XIII w. profesorowie i absolwenci uniwersyte-
tów zajmowali wysokie stanowiska państwowe i kościelne. Również
miasta czerpały korzyści ekonomiczne z obecności profesorów i
studentów, opierały na nich swój prestiż, rekrutowały spośród nich
swoich doradców i urzędników9.

Ubodzy studenci mieszkający w kolegiach zajmowali się odpłat-
nie kopiowaniem książek, które sprzedawali księgarzom. W ten spo-
sób książka rękopiśmienna będąc wytworem kultury, stała się
przedmiotem handlu. Pierwszą drukarnię w uniwersytecie paryskim
założono w 1470 r. W większych miastach istniało nawet po kilka
drukarń produkujących książki na potrzeby profesorów i studentów.

Kolegia amerykańskie zakładano w XVII-XVIII wieku według
angielskich modeli uniwersyteckich Oxford i Cambridge  z zacho-
waniem instytucjonalnej niezależności i z uwzględnieniem prawa
nadawania stopni naukowych. Harvard College (zał.1636) był wzo-
rowany na angielskim Emmanuel College w Cambridge, gdzie wy-
kształciło się wielu współfundatorów i wykładowców, którzy gwa-
rantowali pierwsze przyznane tam stopnie naukowe w 1642 r. Wi-
liam i Mary College (1693) w Wiliamsburgu był wzorowany na Qu-
een’s College w Oxfordzie i przyznał pierwsze stopnie w 1700 r.
Yale College (1701) w New Haven mieścił się w ramach modelu

8 P. P. Gach. Kolegium, Encyklopedia katolicka. t. 9, Lublin 2002, kol.
327- 329.

9 J. Le Goff. Inteligencja w wiekach średnich, Warszawa 1966, s. 178-
179.
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Harvard i nadał pierwsze stopnie w 1702 r. Od założenia College of
New Jersey (Princeton 1746), a następnie King’s College (Columbia
1754), College of Rhode Island (Brown 1764), Queen’s College
(Rutgers 1766) i Dartmouth College (1769), do 1776 powstało w
Ameryce Północnej  9 niezależnych kolegiów przyznających stopnie
naukowe. W okresie reorganizacji szkolnictwa wyższego w latach
1870-1890 wszystkie te kolegia scedowały swoje prerogatywy na-
ukowe na rzecz podwyższenia rangi uniwersytetów10.

Kolegia istniały w Polsce od XVI w. i obejmowały nie tylko za-
konny personel nauczający z rektorem na czele (u jezuitów miano-
wany na 3 lata przez generała zakonu), uczniów, ale również zespół
sal dydaktycznych, kościół, dom zakonny, internat zwany konwik-
tem, salę teatralną, bibliotekę, a w większych ośrodkach również
takie instytucje jak: apteka, drukarnia, gabinety naukowo-
dydaktyczne, obserwatorium astronomiczne oraz zabudowania go-
spodarcze o różnorodnym przeznaczeniu, ogrody, warsztaty produk-
cyjno – usługowe. Niekiedy kolegium funkcjonowało w połączeniu z
seminarium duchownym, czy nowicjatem zakonnym, chociaż te
ostatnie instytucje miały z reguły oddzielnego zwierzchnika i perso-
nel dydaktyczno – wychowawczy11.

Do zakonów nauczających, które prowadziły kolegia należeli w
Polsce: jezuici, pijarzy, teatyni i bazylianie. Pierwsze kolegium jezu-
itów powstało w Messynie na Sycylii w 1547 r. W 1551 jezuici
otworzyli w Rzymie szkołę średnią, humanistyczną i kształcącą w
zakresie doktryny chrześcijańskiej tzw. Collegium Romanum, póź-
niejszy Uniwersytet Gregoriański. Pijarzy natomiast prowadzili w
Rzymie od 1630 Collegio Nazareno, edukujące przyszłych profeso-
rów, wychowawców i rektorów. Wspomniane kolegia rzymskie stały
się modelami dla wszystkich szkół prowadzonych przez te zakony w
wielu krajach Europy.

10 G. Ryan. College, New Catholic Encyclopedia, vol. 3, Washington
1967, s. 1004-1005.

11 P. P. Gach. Szkoły i drukarnie zakonne na ziemiach dawnej Rzeczypo-
spolitej w XVIII-XIX wieku. [w:] Roczniki Nauk Społecznych. t. 30:2002,
z. 2, s. 105-125.
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W Polsce pierwsze kolegia jezuitów powstały w Braniewie w
1564 (Collegium Hosianum – założone przez kard. Stanisława Ho-
zjusza, funkcjonowało 1565-1780), w Wilnie 1570 (przekształcone
w 1579 bullą Grzgorza III w Akademię), w 1573 w Poznaniu. Pija-
rzy otwarli pierwsze kolegium w 1642 r. (Warszawa – Collegium
Regium fundowane przez króla Władysława IV i w Podolinie na
Spiszu działające od 1643), teatyni w 1665 (Lwów – Collegium Ar-
menum, utworzone staraniem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w
celu kształcenia ormiańskich katolików, przekształcone w 1709 w
Collegium Armenum et Ucrainum, działało w latach 1665-1784 i
wykształciło wielu biskupów, kapłanów i misjonarzy tych obrząd-
ków, a także Collegium Varsaviense – 1702-1785) oraz kolegia kie-
rowane przez bazylianów  (fundowane na początku XVII w.) dla
kształcenia wyznawców Kościoła rusko – katolickiego (unickiego)12.

Struktura i program dydaktyczny kolegiów

U jezuitów występowały ponadto: kolegia w początkowej fazie
rozwoju fundacji – Collegium inchoatum oraz kolegia przeznaczone
wyłącznie dla członków tego zakonu – Collegium Nostrorum. W
pierwszych latach funkcjonowania zakonu pijarów w Polsce młodzi
zakonnicy studiowali teologię w kolegiach morawskich (należących
do prowincji niemieckiej), a w XVIII w. uzupełniali swoją wiedzę
podejmując 3 letnie studia zagraniczne w Rzymie (w Collegium Na-

12 R. G. Villoslada. Storia del Collegio Romano dal suo inizio (1551) alla
soppressione della Compagnia di Gesu (1773), Roma 1954; Encyklopedia
wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grze-
bień. Kraków 1996, s. 291; M. Kinowska. Osiemnastowieczne szkoły pijar-
skie w Warszawie. [w:] Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-
XIX wieku. pod red. I. Stasiewicz-Jasiukowej. Warszawa – Kraków 1993,
s. 419-429; Ks. J. Śrutwa. Szkoła księży pijarów. [w:] Dzieje teologii kato-
lickiej w Polsce. t. 1, cz. 2, Lublin 1975, s. 553-574;  Blazejovskyj. I teatini
e i Pontifici Collegi Armeno e Ucraino di Leopoli (1665-1784). Regnum
Dei, Anno 35 (1979) Nr 105, s.205-248; G. Petrowicz. L’Unione degli
Armeni di Polonia con la Santa Sede (1626-1686). Roma 1950, s. 310; M.
M. Wawrik. Naris rozwitku i stanu wasilianskogo czina XVII-XX st. Topo-
graficzno-statisticzna rozwidka. Series II, Analecta OSBM, Sectio I. Rzym
1979, s. 189-209.
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zarenum i Collegium Novum) oraz na uniwersytetach we Florencji, a
także we Francji i Austrii. Kolegia pijarskie utworzyły w 1662 sa-
modzielną prowincję polską z której w 1695 r. wyodrębniła się pro-
wincja litewska. Wszystkie kolegia pijarskie w Rzeczypospolitej
podlegały zarządom obu tych prowincji.

Na początku XVIII w. istniało w Rzeczypospolitej 57 kolegiów za-
konnych, a w r. 1772 (przed I rozbiorem Polski) było ich 103, w których
kształciło się ok. 30 000 młodzieży. Jezuici prowadzili 66 kolegiów,
pijarzy 27, bazylianie 8 (Buczacz, Hoszcza, Humań, Lubar, Lwów,
Łuck, Szarogród, Włodzimierz), teatyni 2 (Warszawa, Lwów). Naj-
większe kolegium jezuitów istniały w takich miejscowościach jak: Wil-
no, Warszawa, Poznań, Kalisz, Lublin, Lwów, Braniewo.

Po kasacie jezuitów w 1773 przekształcone kolegia weszły w
skład systemu szkolnego Komisji Edukacji Narodowej. Pijarskie
kolegia koronne tworzyły odrębny wydział Komisji Edukacji Naro-
dowej, a na ziemiach litewsko-ruskich przemianowano je w r. 1803
(z wyjątkiem kolegiów jezuickich, nadal działających pod tą nazwą)
w szkoły powiatowe i gimnazja oraz wcielono do odpowiednich
wydziałów terytorialnych Wileńskiego Okręgu Naukowego. W 1812
car Aleksander I podniósł kolegium połockie jezuitów do rangi aka-
demii nadając jej przywileje i prawa uniwersyteckie. Kolegia jezuic-
kie przetrwały do 1820 na terenie zaboru rosyjskiego (Połock, Mohy-
lew, Mścisław, Orsza, Romanów, Użwałda, Witebsk), a kolegia ba-
zyliańskie do 1831 na tym samym terenie13.

W ramach polityki germanizacyjnej władze austriackie zlikwi-
dowały: kolegium teatynów we Lwowie (1784) oraz 5 k. pijarskich
w zaborze austriackim (w miejscowościach: Lwów, Nowy Sącz,
Waręż, Złoczów, Rzeszów) w latach 1782-85, władze pruskie z tych
samych przyczyn zamknęły także 5 kolegiów pijarskich w latach
1782-1820 (Góra Kalwaria, Szczuczyn, Łomża, Rawa Mazowiecka,
Rydzyna). W 1824 r. pijarzy prowadzili na ziemiach polskich 23

13J. M. Giżycki [Wołyniak]. Spis szkół średnich na Litwie i Rusi znisz-
czonych przez rząd rosyjski. [w:] Polska w kulturze powszechnej, pod red.
F. Konecznego, cz. 1, Kraków 1918, s. 413-419; L. Zasztowt. Kresy 1832-
1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospoli-
tej. Warszawa 1997, s. 155-156.
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szkoły średnie, bazylianie 15, dominikanie 10, bracia mniejsi fran-
ciszkanie 6 (bernardyni 5, reformaci 1), misjonarze 4, kanonicy regu-
larni laterańscy 2, po jednej benedyktyni, karmelici bosi, karmelici
trzewiczkowi, franciszkanie konwentualni, trynitarze i bartoszko-
wie). Najdłużej, bo do 1831r. funkcjonowały kolegia pijarskie w
Królestwie Polskim i na tzw. ziemiach zabranych. Wszystkie szkoły w
Królestwie Polskim i Cesarstwie Rosyjskim zlikwidowano w wyniku
rusyfikacji i nasilonych represji po powstaniu listopadowym14. W
wyniku kasat przeprowadzonych w XVIII-XIX w. przetrwało do od-
zyskania niepodległości w 1918 r. tylko jedno kolegium pijarów w
Krakowie. Nowe kolegium zbudowali pijarzy w Rakowicach pod
Krakowem w latach 1911-13, które istnieje do dzisiaj jako liceum. W
okresie międzywojennym pijarzy prowadzili 5 kolegiów w Polsce
(Kraków, Rakowice, Lida, Szczucin Lidzki, Lubieszów k. Pińska).
Obecnie jezuici posiadają kolegia ze studiami lub nowicjatem w takich
miejscowościach jak: Gdynia, Kraków, Stara Wieś, Warszawa.

Na czele kolegium stał rektor mający duże uprawnienia w sto-
sunku do całego personelu i uczniów, a przełożonym konwiktu szla-
checkiego (istniejącego w obrębie kolegium) był regens z wiceregen-
sem. Niektóre konwikty szlacheckie kierowane przez jezuitów, zwa-
ne też bursami dla młodzieży szlacheckiej, przekształcano w kolegia
szlacheckie (Collegium Nobilium). Te które nie uzyskały pełnej sa-
modzielności zachowały tradycyjną nazwę – convictus nobilium.
Konwikty i kolegia szlacheckie u jezuitów zajmowały się elitarnym
kształceniem przede wszystkim synów szlachty i magnaterii, a czę-
ściowo młodzieży mieszczańskiej i chłopskiej (przede wszystkim w
Braniewie, Reszlu i Malborku) na przyszłych polityków i urzędni-
ków państwowych. W kolegiach pijarskich studiowało więcej mło-
dzieży z warstw uboższych, a przy warszawskim Collegium Regium
istniał w XVIII w. tzw. Convictus Civilis, znany bardziej jako Colle-
gium Civile (1758-1780) dla synów niezamożnych mieszczan. Wy-

14 P. P. Gach. Zakonne środowisko pijarów w XIX wieku i jego przed-
stawiciel – Piotr Ściegienny. [w:] Ksiądz Piotr Ściegienny – epoka, dzieło,
pokłosie. pod red. W. Cabana, Kielce 1996, s. 77-89; M. Kinowska. Osiem-
nastowieczne szkoły pijarskie w Warszawie. [w:] Wkład pijarów do nauki i
kultury w Polsce XVII-XIX wieku. pod red. I. Stasiewicz-Jasiukowej. War-
szawa – Kraków 1993, s. 419-429.
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kładano tam język łaciński, francuski i niemiecki, retorykę, filozofię,
teologię, historię, geografię, arytmetykę i geometrię, prawo magdebur-
skie i chełmińskie, a ponadto uczniowie pobierali płatne lekcje tańca,
rysunku, fechtunku i fortyfikacji (możliwości wyboru przedmiotów były
uzależnione od profilu danego kolegium). Proces kształcenia trwał 7 lat
i uwzględniał podział na 5 klas, w tym dwie 2-letnie15.

W celu należytej realizacji programów nauczania kolegia zaopatry-
wano w książki drukowane w drukarniach własnej prowincji zakonnej
(usytuowanych przy większych kolegiach), nabywano je również w
sąsiednich prowincjach, a także sprowadzano z drukarni obcych (min z
drukarni jezuickich z Pragi, Wiednia, Grazu, Tyrnawy, Antwerpii,
Frankfurtu i Lipska) oraz z Rzymu. Profesorowie kolegium, pijarzy i
jezuici, ogłaszali drukiem rozmaite prace naukowe, opracowywali pod-
ręczniki szkolne, kalendarze, mapy do historii i geografii oraz adopto-
wali publikacje zachodnioeuropejskie. Współtworzyli też i działali w
Komisji Edukacji Narodowej, Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych,
Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Warszawie, pełnili posługi dyploma-
tyczne, otrzymywali odznaczenia państwowe: Order Orła Białego, me-
dal “Merentibus” od króla S. A. Poniatowskiego, za zasługi dydaktycz-
no-naukowe, literackie i społeczne16.

Zarys organizacji kolegiów jezuickich został zawarty w Konsty-
tucjach Towarzystwa Jezusowego, zatwierdzonych w 1588 przez I
Kongregację Generalną, a później rozwijanych w specjalnych ordy-
nacjach i kodyfikacjach poświęconym studiom. Programy nauczania
zarówno w Collegium Romanum, jak i w innych kolegiach jezuickich
oparto na systemie studiów uniwersyteckich w Paryżu, Lovanium i
Alcali, skąd wywodzili się pierwsi profesorowie jezuiccy. Opubli-
kowana w Neapolu w 1599 “Ratio atque institutio studiorum Socie-
tatis Jesu” określiła na prawie 200 lat organizację szkolną i program
nauczania oraz wychowania w kolegiach jezuickich. Proces kształ-
cenia trwał 7 lat i uwzględniał podział na 5 klas (w tym dwie dwu-
letnie): od dwuletniej infimy do retoryki. Na podstawie przepisów

15 P. P. Gach. Kolegium, Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, kol.
327- 329.

16 A. K. Guzek. Odznaczenia literackie. [w:] Słownik literatury polskiego
oświecenia, red. T. Kostkiewicz. Wrocław 1977, s. 389-392.
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zawartych w Ratio studiorum, jezuici polscy ułożyli rozkład wykła-
dów i zajęć szkolnych (zatwierdzony przez Rzym w 1604 i w 1620
po podziale prowincji polskiej na litewską i polską) i obowiązujący
we wszystkich kolegiach w których istniał czteroletni kurs teologii.

W kolegiach jezuickich nauczano takich przedmiotów jak: łaci-
na, greka, poetyka, retoryka, a ponadto kształtowano postawę religij-
ną i moralną, maniery towarzyskie, obyczaje. Dążono do ukształto-
wania i zrozumienia u wychowanków Christianitas i pietas poprzez
treści wykładów, ćwiczeń, praktyki religijne, deklamacje podczas
akademii i inscenizacji sztuk teatralnych.

W kolegiach jezuickich w XVII – XVIII kształcono nie tylko
młodych jezuitów (kursy 3-4 letnie), ale także kapłanów diecezjal-
nych i zakonników z różnych wspólnot zakonnych. Prawie przy każ-
dym kolegium jezuickim istniała bursa dla ubogich studentów (inter-
nat) w której zamieszkiwali studenci odbywający studia teologiczne
w celu otrzymania święceń kapłańskich.

W kolegiach jezuitów i pijarów przygotowanie do przyszłej pra-
cy pedagogicznej odbywało się równolegle z formacją zakonną, a
wykształcenie kończyło studium teologii. Kolegia pijarskie rozpo-
częły proces odrodzenia narodu w XVIII wieku, który uwidocznił się
poprzez działalność ks. Stanisława Konarskiego (1700-1773). Zało-
żył on w Warszawie (1740) Collegium Nobilium, które zostało no-
wocześnie urządzone. Stawiało ono jako cel wychowanie „pobożne-
go i cnotliwego chrześcijanina” oraz „dobrego obywatela” (zadania
kolegium przedstawił ks. S. Konarski w dziele „De viro honesto et
bono cive”, 1754). Cele wychowania realizowano poprzez unowo-
cześniony program nauczania. Punktem wyjścia do jego realizacji
stało się dobre opanowanie języka ojczystego, następnie sprowadze-
nie nauczania łaciny do rzędu innych przedmiotów nauczania,
uwzględnienie w tym programie takich przedmiotów jak: matematy-
ka, fizyka doświadczalna, przyrodoznawstwo, geografia, historia,
języki nowożytne. Program ten przyjęły wszystkie kolegia pijarskie
na podstawie Postanowień wizytacji (Ordinationes visitationis Apo-
stolicae) w tzw. Ustawach szkolnych (1755). Ponadto pijarzy wydali
drukiem publiczne mowy uczniów (tzw. popisy), w których wyraźnie
powiązano wiedzę szkolną z potrzebami kraju. Program Collegium
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Nobilium Konarskiego naśladowali jezuici w zakładanych, podob-
nych kolegiach szlacheckich17.

Konarski, doceniony już za życia (nagrodzony przez króla Stani-
sława Poniatowskiego złotym medalem Sapere auso), wypracował
system wychowania narodowego dostosowany do kultury oświece-
nia. Zmierzał on do uformowania młodego pokolenia możnowład-
ców i szlachty na kierowników państwa i do „poprawy moralnej”
całego narodu.

Konwikt szlachecki
Konwikt stanowił odrębną jednostkę administracyjną szkoły

średniej. Inaczej mówiąc była to część kolegium szlacheckiego i
szkoły publicznej dla młodzieży, z reguły kierowana przez  zakon
nauczający (jezuici, pijarzy, teatyni, bazylianie), zwana niekiedy
bursą. Zasadniczo składała się z internatu, jadalni, biblioteki i zaple-
cza gospodarczego. Konwikt szlachecki posiadał własnego przełożo-
nego (regensa) i grono pedagogiczne (każda klasa miała swego wy-
chowawcę). Tradycyjna nazwa – convictus nobilium, obejmowała
tylko część mieszkalną budynku kolegium szlacheckiego, z którego
uczniowie uczęszczali do szkół publicznych na wybrane lekcje, a
częściowo uczono ich w samym konwikcie. W ciągu XVIII w. zda-
rzało się często, że zakony nauczające przekształcały konwikt w
kolegium szlacheckie. W szkole tego typu zakony te zajmowały się
elitarnym kształceniem przyszłych polityków i urzędników pań-
stwowych pochodzących z rodzin szlacheckich i magnackich. Naj-
bardziej renomowane w Rzeczypospolitej kolegia szlacheckie z
konwiktami  należały: do jezuitów w Warszawie (1752-1775), do
teatynów (Collegium Varsaviense 1737-1783) i do pijarów ( Colle-
gium Regium,  założone w Warszawie przez ks. S. Konarskiego,
które w czasie swego istnienia 1740-1831 i od 1807 na Żoliborzu,

17 J. Buba. Collegium Nobilium. [w:] Pijarzy w kulturze dawnej Polski.
Ludzie i zagadnienia. Praca zbiorowa. Kraków 1982, s. 83-103; tenże.
Współpraca pijarów z Komisją Edukacji Narodowej. [w:] Pijarzy w kultu-
rze dawnej Polski. Ludzie i zagadnienia. Praca zbiorowa. Kraków 1982,
s.104-130.
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wykształciło 5916 uczniów. Wielu z nich odegrało znaczącą rolę w
życiu społeczno-religijnym i kulturalnym18.

Kolegia szlacheckie z konwiktami powstawały najpierw przy ko-
legiach jezuitów we Francji, potem w innych krajach. Nauczanie w
tych kolegiach kierowanych przez jezuitów trwało 7-9 lat i obejmowa-
ło roczny lub dwuletni kurs retoryki, filozofii oraz przedmiotów do-
datkowych, takich jak: języki współczesne, geografia, chronologia,
architektura, astronomia i prawo. Ponadto uczniowie brali udział w
kursach: jazdy konnej, tańców, muzyki, szermierki, zapaśnictwa,
urządzali inscenizacje teatralne, popisy naukowe, występy oratorskie,
organizowali własne sejmiki19. W szkołach prowadzonych przez bazy-
lianów program obejmował: naukę języka cerkiewno-słowiańskiego,
czytanie i komentowanie pism patrystycznych (pism Ojców Kościoła),
przełożonych na cerkiewno-słowiański, początki nauk wyzwolonych,
zaczynając od infimy, do retoryki włącznie, teologię moralną, kazu-
istykę, naukę łaciny, obrzędów religijnych i śpiewów cerkiewnych, a
także umiejętność prowadzenia dysput religijnych.

Jezuici prowadzili kolegia szlacheckie z konwiktami: w Wilnie
(1751-1773), Warszawie (1752-1773), Poznaniu (1755-1773), Lwo-
wie (1749-1773), Lublinie (1755-1773), Ostrogu (1751-1773) oraz
konwikty sz. w Połocku (1780-1820), Petersburgu (1802-1815), Ro-
manowie (1814-1820) oraz we Lwowie (1842-1848). Bazylianie
mieli konwikty przy własnych monasterach, kolegiach i seminariach
w takich miejscowościach jak: Wilno (do 1839), Połock (1668-
1834), Lwów (św. Jerzy 1754-1817), Hoszcza (1754-1830), Wło-
dzimierz (1754-1831), Żyrowice (1709-1839), Berezwecz (1773-
1834), Buczacz (1712-), Humań (1766-1833), Kaniów 1781-1833),

18 P. P. Gach. Konwikt szlachecki. Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin
2002, kol. 790- 791; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i
Litwy 1564-1995. oprac. L. Grzebień, Kraków 1996, s. 291-292; A. Wojt-
kowski. Z dziejów szkolnictwa katolickiego dla świeckich (do roku 1918).
[w:] Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce. T. 3, Lublin 1969, s. 53-61.

19 L. Piechnik. Akademie i uczelnie jezuickie. [w:] Dzieje teologii kato-
lickiej w Polsce. t. 2, cz. 2. Lublin 1975, s. 51-102.
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Lubar (1748-1833), Szarogród (1754-1794), Malejowice (1739-
1810), Tołoczyn (1779-1831), Brześć Litewski (1797-1830)20.

Rektor kolegium szlacheckiego był u jezuitów mianowany, a u
pijarów wybierany na 3 lata. Funkcje jego zastępcy spełniał prorek-
tor, a bezpośredniego przełożonego i wychowawcy studentów spra-
wował ojciec duchowny, zwany też magistrem studentów lub prefek-
tem. Ponadto kolegium posiadało: kaznodzieję, spowiednika, biblio-
tekarza, ekonoma, a w większych domach: aptekarza, infirmierza,
prefekta drukarni.

Ok. 30 jezuitów wydalonych w 1762 z Francji nauczało język
francuski w kolegiach szlacheckich na terenie Rzeczypospolitej.
Sprawowali oni także funkcje prefektów studentów w niektórych
kolegiach szlacheckich.

Europejskie uniwersytety w XIX wieku
Przemiany społeczno- gospodarcze, rozwój nauk i potrzeby pań-

stwowe spowodowały rozwój w XIX w. uniwersytetów i powstawa-
nie nowego typu szkół wyższych technicznych – politechnik i szkół
zawodowych. Biorąc pod uwagę organizację i funkcje uniwersyte-
tów, to w omawianym okresie daje się wyróżnić wśród nich kilka
rodzajów: francuski, niemiecki, angielski, katolicki.

Uniwersytety typu francuskiego wzięły początek w reformach
napoleońskich przeprowadzonych w tym kraju w latach 1794-1806.
Uniwersytet Cesarski powołany do życia na mocy rozporządzenia
Napoleona w 1806 roku w Paryżu, a także inne uczelnie miały cha-
rakter wyższej szkoły zawodowej, kształcącej dla państwa urzędni-
ków, lekarzy, nauczycieli itd. Do ich zadań, wyznaczonych przez
państwo, nie należało prowadzenie badań naukowych. Do tego celu
powoływano we Francji specjalne instytuty i placówki badawcze.
Uniwersytety stworzone we Francji w każdym departamencie stały
się instytucjami państwowymi o charakterze świeckim, mającymi

20 M. Pidłypczak – Bajerowicz. Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły
i książki w działalności zakonu. Warszawa – Wrocław 1986, s. 28-55; M.
M. Wawrik. Naris rozwitku i stanu wasilianskogo czina XVII-XXst.  Topo-
graficzno-statisticzna rozwidka. Analecta OSBM, Sectio I. Rzym 1979, s.
84-209.
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monopol nauczania publicznego na poziomie wyższym. Ponadto
miały charakter organizmu korporacyjnego, do którego należeli
obowiązkowo jako członkowie wszyscy nauczający. Kierował nią
wielki mistrz, który zatrudniał personel na wszystkich stanowiskach,
promował studentów, przyznawał dyplomy, wydawał rozporządzenia
dotyczące: administracji, nauczania, dyscypliny, obliczał dochody i
wydatki. Oprócz Wielkiego Mistrza funkcjonował kanclerz nadzoru-
jący archiwum i pieczęć, który podpisywał akta uniwersyteckie i
dyplomy oraz skarbnik, zajmujący się dochodami i wydatkami.
Stworzono również Radę Uniwersytetu złożoną z 30 członków która
zatwierdzała wszystkie regulaminy i statuty, ustalała budżet dla po-
szczególnych wydziałów, liceów i kolegiów, wydawała opinie w
sprawach dyscyplinarnych, księgowości i ogólnej administracji szko-
łami. Uniwersytet Cesarski w 1812 r. składał się z 34 akademii. Każ-
da akademia była kierowana przez rektora, mianowanego na pięć lat
przez wielkiego mistrza21. Uniwersytet w koncepcji napoleońskiej
zapewniał stabilność polityczną państwa, a nauczanie zawodowe
powierzał zorganizowanemu korpusowi ludzi, którzy realizowali
jednolite, zuniformizowane programy. Niektórzy historycy francuscy
nazywają ten model uczelni „intelektualnym młynem”22. Sytuacja
uniwersytetu we Francji uległa zmianie z chwilą uznania wolności
nauczania, zawartej w prawie opracowanym przez ministra Falloux,
a przyjętym w parlamencie w 15 marca 1850 r.

Ten typ niewielkich uniwersytetów zajmujących się wyłącznie
dydaktyką, bez większego wpływu na życie naukowe, nie przyjął się
w Europie. Zarzuciła go w II połowie XIX wieku sama Francja, na
rzecz typu niemieckiego, który stał się do pewnego stopnia wzorem
dla całego świata.

21 A. Aulard. Napoleon Ier et le monopole universitaire. Paris 1911, s.
183-186. Akdemie ustanowiono w następujących miejscowościach: Paryż,
Aix, Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Bourges, Bruxelles, Caen, Ca-
hors, Clermont, Dijon, Douai, Gênes, GenèGrenoble, Liège,Limoges, Lyon,
Mazence, Metz, Montpellier, Nancy, Nïmes, Orléans, Parme,Pau, Piza,
Poitiers, Renes, Rouen, Strasburg, Tuluza, Turin.

22 J. Dreze, J. Debelle. Conceptions de l’université. Paris 1968, s.30-31.
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Typ niemiecki uniwersytetów ukształtował się na zasadzie
równoczesnego prowadzenia: kształcenia (dydaktyki) w obrębie
wszystkich nauk oraz badań naukowych w warunkach wolności i
całkowitej autonomii prawnej, samodzielności poszukiwań studen-
tów pod kierunkiem i z pomocą profesorów. W tym modelu uniwer-
sytetu nowożytnego wolność nauki, autonomia instytucji i całego
personelu dydaktycznego stanowiła zabezpieczenie przed ich uży-
ciem do celów politycznych. Oparte na tych zasadach uniwersytety
stały się instytucjami całkowicie utrzymywanymi przez państwo,
które wymagało od nich spełnienia kilku zadań, takich jak:

1* rozwijanie badań naukowych i pielęgnowanie atmosfery twór-
czości naukowej,

2* kształcenie naukowców, uczonych, badaczy w różnych dziedzi-
nach,

3* przygotowanie fachowców potrzebnych w różnych dziedzinach
gospodarki, administracji państwowej i kultury w duchu poszanowa-
nia prawa i posłuszeństwa rozporządzeniom władz państwowych.

Strukturę uczelni podzielono na wydziały, a na nich wyodręb-
niono katedry umożliwiające specjalizację w obrębie poszczególnych
dyscyplin.

Z tą nowożytną koncepcją uniwersytetu niemieckiego jest zwią-
zana postać Wilhelma Humboldta (1767-1835). Studiował on na
uniwersytetach we Frankfurcie nad Odrą i w Getyndze (1787-88),
pełnił funkcję pełnomocnika rządu w Watykanie (1802-1807), a od
1809 r. ministra wyznań i edukacji. Pozostał na tym stanowisku tylko
16 miesięcy, ale okazało się, że był to czas wystarczający na stwo-
rzenie nowej administracji szkolnictwa państwowego i powołanie do
życia w 1810 roku Uniwersytetu w Berlinie. W latach późniejszych
Humboldt służył jako reprezentant swojego państwa w różnych stoli-
cach europejskich, czy z okazji zawierania ważnych traktatów dy-
plomatycznych w Paryżu, czy na Kongresie w Wiedniu. Wszędzie
walczył o swobodę wypowiedzi i jednocześnie uznawał prymat kul-
tury we wszystkich działaniach. Przyczynił się do powstania fundu-
szu narodowego z którego finansowano szkolnictwo niezależnie od
sytuacji społecznej i politycznej oraz do powołania rady naukowej z
udziałem wielu uczonych. Miała ona za zadanie wprowadzanie in-
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nowacji do nauki, a od 1815 r. przeprowadzanie egzaminów pań-
stwowych na stopnie naukowe.

Według Humboldta pełny rozwój umysłu można osiągnąć w
trakcie kształcenia uniwersyteckiego. Uniwersytet traktował jako
pewnego rodzaju laboratorium z którego wychodzą jeśli nie nowe
nauki i odkrycia, to na pewno nowe metody rozwijające ludzki
umysł. W jego koncepcji uniwersytet obejmował wszystkie dyscy-
pliny nauki, a studiowanie polegało na poznaniu metod badawczych
po to, aby w sposób samodzielny docierać do prawd naukowych. W
nauczaniu uniwersyteckim prawie absolutną autonomią i wolnością
cieszyły się prace badawcze, bardziej niż dydaktyka i działalność
studentów. Profesorowie mogli prowadzić badania naukowe w wa-
runkach wolności i wyniki swych dociekań mogli prezentować w
dowolnie wybrany sposób. Studenci decydowali swobodnie o wybo-
rze kierunku studiów i wyborze specjalizacji. Wstęp na uniwersytet
uzyskiwali uczniowie szkół średnich, którzy uzyskali świadectwo
dojrzałości (maturę).

Wszystkie wydziały (fakultety) uniwersyteckie, łącznie z teolo-
gią, otrzymały ten sam status prawny. W miarę rozwoju badań i po-
jawiania się nowych kierunków w nauce, otwierano na tych wydzia-
łach katedry skupiające pracowników dydaktyczno-naukowych.
Opracowano zasady zdobywania stopni naukowych i obejmowania
katedr (doktorat, habilitacja), określono sposoby kształcenia (wy-
kład, ćwiczenia, seminaria), prowadzenia dyskusji naukowych i opi-
niowania wyników prac badawczych.  Określono kompetencje uni-
wersytetów i ministerstw w przyznawaniu stopni naukowych, opi-
niowaniu prac naukowo-dydaktycznych, powoływaniu i uposażaniu
katedr, ich obsadzaniu. Uznano kwalifikacje naukowe za zasadę i
warunek uzyskania profesury, obsadzenia katedry i otrzymania wy-
nagrodzenia profesorskiego. Kształcenie uniwersyteckie uważał
Humboldt za kontynuację i dopełnienie kształcenia ogólnego. Jego
zdaniem „nauczyciel uniwersytecki nie jest tylko nauczycielem, a
student nie jest kimś, kto jedynie się uczy, lecz jest osobą podejmu-
jącą własne badania, podczas gdy profesor kieruje tymi badaniami i
służy pomocą”. Do podejmowania własnej pracy naukowej powinien
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skłaniać studenta bliski kontakt z nauczycielami, ich życzliwość,
otwartość na nowe propozycje badawcze23.

Model uniwersytetu zaproponowany i zrealizowany przez Hum-
boldta charakteryzował się zatem: jednością nauczania i badań na-
ukowych, wolnością tych badań i autonomią grona nauczycielskiego.
Humboldt wywarł wielki wpływ na pedagogikę niemiecką, chociaż
nigdy nie zajmował się dydaktyką i nie napisał ani jednego dzieła
specyficznie pedagogicznego. Większość uniwersytetów niemiec-
kich wzorowała się na Uniwersytecie Berlińskim, którego promie-
niowanie od razu było bardzo szerokie. Humboldt bowiem przycią-
gnął do Berlina cały zastęp uczonych niemieckich i zapewnił im z
kasy państwowej, bardzo dobre wynagrodzenie i dogodne warunki
do pracy.

Pod wpływem neohumanizmu w wielu uniwersytetach przywią-
zywano wagę do nauk ogólnych, kształtujących umysłowość i oso-
bowość (filozofia, filologie) i uznano wydziały filozoficzne za repre-
zentacyjne i najważniejsze w uczelni. Nowe kierunki badań wkro-
czyły szybko do uniwersytetów. W ciągu XIX wieku zyskały one
wielki autorytet i w wielu krajach odgrywały poważną rolę kultural-
ną i społeczną24. Powstające w innych krajach wyższe uczelnie stara-
ły się naśladować organizację naukową i dydaktyczną Uniwersytetu
Berlińskiego25.

W ciągu całego XIX wieku można zaobserwować wzrost presti-
żu uniwersytetów i studiów uniwersyteckich w państwie pruskim.
Do tego wzrostu przyczyniły się nie tylko omówione unormowania
prawne i rozstrzygnięcia organizacyjne, ale również samo funkcjo-

23 G. Hohendorf. Wilhelm von Humboldt (1767-1835). [w:] Myśliciele o
wychowaniu. red. Cz. Kupisiewicz, T. 2, Warszawa 2000.

24 E. Weniger. Die Bildungsaufgabe der Universität. [w:] Die Pädagogik
im XX. Jahrhundert, herausgegeben von W. Scheibe. Ernst Klett Verlag.
Stuttgart 1960,  s.332-336.

25 J. Wachelder. The German University Model and its Receptionm in the
Netherlands and Belgium. [w:] Humboldt International. Der Export des
deutschen Universitätsmodells im 19. und 20. Jahrhundert, herausgegeben
von R. Ch. Schwinges. Redaktion N. Staub i K. Jost. Schwabe und Co Ag
Verlag, Basel 2001, s. 179-204.
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nowanie uczelni jako ośrodków dydaktycznych i naukowych, wzrost
kwalifikacji i pozycji materialnej profesorów uznawanych za eksper-
tów, a także sprzyjająca rozwojowi i umacnianiu się znaczenia uni-
wersytetów polityka władz państwowych.

Typ uniwersytetu angielskiego.

Uniwersytety o średniowiecznej metryce w Cambridge i Oxfor-
dzie, dawały określone wykształcenie i kształtowały osobowość po-
przez kontakty z wybitnymi ludźmi, podnosiły poziom kulturalny
narodu. Przede wszystkim należały do instytucji kształcących (zawo-
dowo i intelektualnie), przekazujących w pewnej kolejności i określo-
nym porządku wartości realizowane później indywidualnie i społecz-
nie. Pod względem struktury stanowiły rodzaj federacji kolegiów –
wydziałów, powstałych od średniowiecza po czasy nowożytne.

Typ uniwersytetu katolickiego.
W wyniku rewolucji francuskiej, a następnie prawodawstwa na-

poleońskiego uniwersytety zatraciły katolicką tożsamość. Zamknięto
też w wielu z nich, we Francji, Prusach i innych państwach wydziały
teologiczne (samodzielność zachowały jedynie seminaria duchow-
ne); w XIX w. powiększył się wpływ naturalistycznych i materiali-
stycznych nurtów ideowych odrzucających światopogląd chrześci-
jański (np. pozytywizm, scjentyzm, marksizm), a także zapoczątko-
wano proces oddzielania Kościoła od państwa. Inaczej mówiąc
upaństwowiono wiele uniwersytetów kształcących duchowieństwo
(np. w Hiszpanii i we Włoszech.) oraz usunięto w większości z nich
fakultety teologiczne. Utrzymały się one tylko w niektórych uniwer-
sytetach niemieckich i austro-węgierskich, np. we Fryburgu Bry-
zgowijskim, Wrocławiu, Innsbrucku, Krakowie, Lwowie.

Reagując na promowanie i dominację ateistycznych prądów ide-
owych w wielu krajach europejskich powoływano nowe uniwersyte-
ty katolickie, mające przeciwstawić się tym tendencjom. Charaktery-
zowały się one wysokim poziomem naukowym w zakresie badaw-
czym i dydaktycznym, zarówno w dyscyplinach kościelnych (teolo-
gia, filozofia, prawo kanoniczne), jak i świeckich (humanistyka,
filologie, nauki przyrodnicze). Rozwijały one  religijny światopogląd
studentów oraz były wolne od nacisków wywieranych przez zsekula-
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ryzowane, często ateistyczne struktury państwowe. W XIX stuleciu
liczne uniwersytety katolickie (było ich razem ok. 50 na świecie),
zostały kanonicznie erygowane lub reaktywowane przez biskupów, a
także przez zakony (zwłaszcza jezuitów) oraz in. osoby prawne i fi-
zyczne. Odbywało się to za aprobatą Stolicy Apostolskiej, m.in. w
Belgii ( 1834 r. w Lowanium), Irlandii (1854 Dublin), Francji (1875
Angers), Szwajcarii (w 1889 r. we Fryburgu, będący także uczelnią
kantonalną, czyli państwową), Hiszpanii (--> Comillas, --> Madryt),
Stanach Zjednoczonych (np. Saint Louis, Missouri 1818; Nowy Jork -
Fordham University 1841; South Orange, New Jersey - Seton Hall
University 1856; w Chicago, Waszyngtonie (The Catholic University
of America 1887), Kanadzie (Antigonish, Halifax, Montreal 1878,
Toronto 1852), Libanie (Bejrut), Chile (Santiago de Chile 1888). W
XX w. uniwersytety katolickie powstawały często w wyniku rozwoju
szkół średnich, college'ów i seminariów, m.in. w Polsce (w 1918 r.
Katolicki Uniwersytet Lubelski), Włoszech (Mediolan 1920, Rzym
1906), Holandii (Nijmegen 1923), Belgii (Mons 1965, Kortrijk 1965 -
filia Leuven, Bruksela), Francji (Sevres 1974), Niemczech (Eichstätt),
Hiszpanii (Papieski Uniwersytet w Salamance, reaktywowany 1940).

Istotny wkład w organizowanie i rozwój katolickiego szkolnic-
twa wyższego, zwłaszcza w krajach misyjnych Ameryki i Azji, mają
zakony i zgromadzenia zakonne, m.in. jezuici, dominikanie, bracia
szkolni, misjonarze, franciszkanie, oblaci, werbiści, salezjanie, nie-
pokalanki, siostry szkolne Notre Dame;. Warto przypomnieć że jesz-
cze w XIX i XX w. utworzone zostały uniwersytety katolickie, lub
ponownie objęte, m.in. przez dominikanów (min. na Filipinach ),
jezuitów (Bilbao, Bombaj 1870, Szanghai 1903, Tokio 1913, Kalkuta
1857, Cagayan, Manilia 1959), czy przez werbistów (Pekin 1925).
Wobec rosnącego zapotrzebowania na edukację katolicką, będącego
często odpowiedzią na nową sytuację społeczno-polityczną w wielu
krajach utworzono w latach 1900-90 ponad 120 uniwersytetów kato-
lickich . W 1990 r. funkcjonowało ich 191, w tym 47 erygowanych
kanonicznie; do 1997 r. - 51 erygowanych kanonicznie). Duży
wpływ na ich powstawanie, głównie w latach 60, miało nauczanie
Soboru Watykańskiego II, podkreślające ich znaczenie dla ewangeli-
zacji i  humanizacji świata (patrz np. „Gravissimum educationis” -
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym).
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Newmana koncepcja uniwersytetu katolickiego i syl-
wetka absolwenta

Duży wpływ na koncepcję uniwersytetu katolickiego ukształto-
waną w XIX wieku wywarł kardynał John Henry Newman (1801-
1890), myśliciel, teolog, kaznodzieja, pisarz, wychowanek Oksfordu,
duchowny anglikański, który w 1845 roku przeszedł na katolicyzm.
Newman wygłosił w 1852 r. cykl dziewięciu wykładów, przy okazji
starań i zabiegów o utworzenie katolickiego uniwersytetu w Dubli-
nie. Wykłady te wydano później w formie oddzielnej książki „Idea
uniwersytetu” (The Idea of a University, 1873; autoryzowane, kolej-
ne wydanie ukazało się nakładem Longmans Green a. Company w
1899 r.)  Papież Pius IX przyznał Newmanowi doktorat w 1850 r. a
w czerwcu 1854 r. mianował go rektorem Katolickiego Uniwersytetu
w Dublinie, głównym irlandzkim mieście. Funkcję tą sprawował do
roku 1858.

Według Newmana uniwersytet katolicki powinien być środowi-
skiem w którym dokonuje się wykształcenie ogólne, filozoficzne,
moralne, w którym następuje kształtowanie dyscypliny umysłowej, a
potem dopiero przygotowanie zawodowe. Na każdym etapie ma
miejsce kształcenie umysłu, które jest najpierw dobrem, zanim stanie
się siłą w życiu. Wiara w Boga przychodzącego człowiekowi z po-
mocą nadaje sens ludzkiej egzystencji i sprawia, że człowiek 1/ osią-
ga spokój ducha i ufność, 2/ staje się umiarkowany i opanowany, 3/
nabiera radości, a ponadto 4/ cechuje go pokój, zgoda, cisza we-
wnętrzna26. Sylwetkę absolwenta uniwersytetu katolickiego charak-
teryzuje: obiektywne i precyzyjne myślenie, wysokie wymagania
estetyczne, szerokie horyzonty myślenia, przychylność do otoczenia.
Słowem jest to gentelman umiejący znaleźć odpowiednie słowo i
zachować się w każdej sytuacji życiowej27.

26 S.I. Możdżeń. Inspiracje katolickiej myśli wychowawczej w Polsce do
połowy XX wieku. Kielce 2001.

27 J.H. Newman. Idea uniwersytetu, przeł. P. Mroczkowski. Warszawa
1990, s. 72, 83-85.
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Współczesne podstawy prawne i kategorie

Organizację i status uniwersytetów katolickich aktualnie określa
Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 807-814), konstytucje apostol-
skie papieża Jana Pawła II - O uniwersytetach i wydziałach kościel-
nych „Sapientia christiana” (1979) oraz O uniwersytetach katolic-
kich „Ex corde Ecclesiae” (1990), nadto szczegółowe wskazania
Konferencji Episkopatu lub innej komisji hierarchii kościelnej; każ-
dy uniwersytet katolicki winien posiadać wydział lub katedrę teologii
katolickiej, mającą szczególne miejsce wśród dyscyplin akademic-
kich. Ponadto statuty uniwersytetów katolickich podlegają aprobacie
kompetentnej władzy kościelnej.

Na tych samych podstawach prawnych opierają się katolickie
kolegia uniwersyteckie, tj. instytuty wyższego nauczania konstytu-
owane przez jeden fakultet lub kolegium (mogące posiadać prawo
nadawania stopni nauk.) oraz inne specjalistyczne instytuty (np. ka-
tolickie szkoły katechetyczne, językowe, artystyczne, techniczne,
handlowe), nadające dyplomy i tytuły zawodowe (we Francji są to
instytuty katolickie); uniwersytety kościelne i fakultety (teologia,
prawo kan., filozofia) wchodzące w skład u.k. lub mające status od-
rębnych instytucji nauk., erygowane lub zatwierdzane przez Stolicę
Apostolską, podlegają jej najwyższemu zwierzchnictwu w zakresie
organizacji i funkcjonowania (akceptacja statutów i programów stu-
diów).

Posiadają one przywilej nadawania stopni akademickich mają-
cych walor kanoniczny (są to fakultety papieskie; wg „Annuario
Pontificio” 1997 funkcjonowały na świecie 73 wydziały kościelne,
m.in. w Polsce - Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu, erygo-
wany w 1974 r., Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w
Krakowie, erygowany w 1984 r., Papieski Wydział Teoliczny w
Warszawie, erygowany w 1988 r. Należy podkreślić, że wydziały
teologiczne zostały powołane także na wielu uniwersytetach pań-
stwowych (w 1997 r. funkcjonowało ich ogółem 28; m.in. w Bonn
1818, Montrealu 1878, Bratysławie 1919, Ljublanie 1920, Kownie
1922, Mainz 1946, Augsburgu 1970, Opolu 1994, a także w innych
uczelniach.
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IDEA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
W ŚWIETLE DOKUMENTÓW SOBORU WATYKAŃSKIEGO II

(aspekt pastoralny)

Temat tak sformułowany i zadany rodzi podstawowe pytanie:
czy można mówić, że Sobór podjął taką problematykę w swoim na-
uczaniu? Jaki był główny cel zwołania powszechnego Soboru i jaka
tematyka dominuje w jego dokumentach? Czy rzeczywiście jest w
nich zawarta idea wykształcenia, wychowania, szkolnictwa, pedago-
giki katolickiej?

1. Sobór – „zadany”
Na początku trzeba przede wszystkim przypomnieć, że każdy

sobór, a ten w szczególności, ma epokowe znaczenie. Sobór po-
wszechny zwołany jest z pewnej, określonej, bardzo doniosłej po-
trzeby i wyznacza program działania Kościoła nie na lata, lecz wręcz
często na całe stulecia. Ten Sobór był, jak wynika z założeń głów-
nych jego architektów – Jana XXIII i Pawła VI – soborem pastoral-
nym, choć zakorzenionym w pogłębionej eklezjologii. Trzeba pod-
kreślić, że każdy, a więc i ten ostatni Sobór, jak pisze kard. Karol
Wojtyła, „jest aktem najwyższego w Kościele Magisterium. Magiste-
rium – wyjaśnia – oznacza autorytatywne nauczanie, które jest po-
słannictwem Apostołów oraz ich następców, jest ich udziałem i
funkcją.

Nauczanie to w swej istotnej treści dotyczy spraw wiary i moral-
ności: w co i jak wierzyć i jak wedle tej wiary żyć. Nauka wiary i
moralności (doctrina fidei et morum) stanowi treść nauczania Paste-
rzy Kościoła, co sprawia, że akty Magisterium o charakterze doktry-
nalnym mają zarazem znaczenie pastoralne, akty zaś o charakterze
pastoralnym – poprzez zakorzenienie w nauce wiary i moralności –
mają zarazem znaczenie doktrynalne. Zawierają – a często bardziej
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jeszcze uwydatniają – treści tej nauki, jaką głosi Kościół, dążąc stale
do osiągnięcia pełni prawdy Bożej (Por. J 16,13)”1.

Sobór ten, chcąc dać odpowiedź na istotne pytanie (doktrynalne)
– o naturę Kościoła, stawiał sobie za cel (pastoralny), by dać odpo-
wiedź na konkretne pytanie: co to znaczy dziś być człowiekiem wie-
rzącym, być katolikiem w świecie współczesnym?2, jaki kształt wi-
nien człowiek wierzący nadawać swojemu życiu, jakie ma być jego
myślenie i postępowanie?3.

Problematyka, którą podjął Sobór, by odpowiedzieć sobie na te
zadane pytania, jest bardzo obszerna. „Jest to Pokarm wyrastający z
żyznej gleby wieków, pochodzący z ust Chrystusa, pisał kard. Stefan
Wyszyński, (...) rozwijany przez najpotężniejsze umysły Ojców i
Doktorów Kościoła, tylu uczonych teologów i myślicieli katolickich,
(...) uściślany w ogniu dyskusji, polemik i zmagań rozumu i wiary.
To czego uczy Sobór, jest niewątpliwie wynikiem niezwykłej su-
mienności, precyzji myślenia i odpowiedzialności za każde słowo”4.
Lektura soborowych dokumentów zdumiewa głębia i aktualnością,
ale też musi niepokoić. Jakże wiele pozostaje postulatów dotąd jesz-
cze niezrealizowanych5. W tym nauczaniu Soboru są i te – nas inte-

1 K. Wojtyła. U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II.
Kraków 1972, s. 13.

2 Zob. tamże.
3 Zob. tamże, s. 13-14.
4 S. Wyszyński. Adsumus Domine.... [w:] Sobór Watykański II. Konsty-

tucje, Dekrety, Deklaracje. Poznań 2002, s. 8.
5 Wydawałoby się, że w sposób najbardziej zaawansowany dokonała się

realizacja Konstytucji o liturgii świętej. A jednak jak daleko jeszcze do
pełnej, głębokiej odnowy liturgii, skoro, jak przypomina ks. prof. Stanisław
Czerwik, „ciągle aktualne jest pytanie, które Jan Paweł II postawił wszyst-
kim wyznawcom Chrystusa w liście apostolskim Tertio millennio advenien-
te (10 listopada 1994), zapowiadającym obchody wielkiego Jubileuszu
Roku 2000: ‘Czy liturgia jest przeżywana jako źródło i szczyt życia Kościo-
ła, zgodnie z nauczaniem konstytucji Sacrosanctum Concilium ? (nr 36). To
jedno z najważniejszych pytań rachunku sumienia, jaki często mamy czynić
z ‘przyjęcia nauki Soboru – tego wielkiego daru Ducha, ofiarowanego Ko-
ściołowi u schyłku drugiego tysiąclecia’ (36)”. (ks. S. Czerwik. Wprowa-
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resujące – zagadnienia dotyczące wychowania, formacji. Z pewno-
ścią, ten aspekt soborowego przekazu nie jest do wyczerpania w
jednym artykule, może on być jedynie i będzie tylko zasygnalizowa-
ny. Jasno trzeba powiedzieć, że ten Sobór, mimo upływu przeszło
czterdziestu lat od jego zakończenia, jest Soborem wciąż nam zada-
nym. Przez ten Sobór, jak pisał kard. Wojtyła, „Kościół wszedł jakby
w nową fazę swej wierności dla uniwersalnego posłannictwa Chry-
stusowego, swego umiłowania dla Bożych dzieł – stworzenia, odku-
pienia i uświęcenia”6.

2. Podział soborowych dokumentów.

Chcąc wydobyć to, co przez ten Sobór jest nam „zadane” z za-
kresu wychowania, szkolnictwa, to należy wpierw uporządkować te
soborowe dokumenty. Posłużmy się tym kluczem, który zostawił
jeden z najbardziej znaczących, czynnych ojców soborowych, a mia-
nowicie cytowany już kard. Karol Wojtyła. Wszystkich dokumentów
jest, jak wiadomo, szesnaście. Można je wyliczyć w porządku chro-
nologicznym. Wówczas pierwszym będzie „Konstytucja o liturgii
świętej” (4.XII. 1963), ostatnim zaś „Konstytucja duszpasterska o
Kościele w świecie współczesnym” (7.XII. 1965). Kardynał propo-
nuje próbę uporządkowania tych dokumentów w oparciu o klucz
merytoryczny, czyli takie ich zaprezentowanie, które odpowiada dwu
formułom: Ecclesia ad intra i Ecclesie ad extra. Te dwa sformuło-
wania odpowiadają dwu określeniom Pawła VI – „świadomość Ko-
ścioła” i „dialog”7.

W grupie dokumentów ad intra znajdują się: Konstytucja o Ko-
ściele (Lumen gentium)8, Konstytucja o liturgii świętej (Sacrosanc-

dzenie do Konstytucji o liturgii świętej. [w:] Sobór Watykański II..., dz.
cyt., s. 47).

6 K. Wojtyła. Wstęp ogólny. [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, De-
krety, Deklaracje. Poznań 2002, s. 22.

7 Zob. tamże, s. 18-21.
8 Konstytucja ta „mówi (...) o Kościele samym w sobie oraz o jego sto-

sunku do chrześcijańskich wyznań niekatolickich, wielkich religii monote-
istycznych i do całego świata, a więc uwzględnia całą problematykę Sobo-
ru” (E. Ozorowski. Wprowadzenie do Konstytucji dogmatycznej o Koście-
le. [w:] Sobór Watykański II..., dz. cyt., s. 99).
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tum Conclium)9, Dekret o misyjnej działalności Kościoła (Ad gen-
tes), która to przynależy do istoty, natury Kościoła10, Dekret o środ-
kach społecznego przekazywania myśli (Inter mirifice)11; Dekret o
pasterskich zadaniach biskupów w Kościele (Christus Dominus)12;
Dekret o posłudze i życiu kapłanów (Presbyterorum ordinis)13; De-
kret o formacji kapłańskiej (Optatam totius)14; Dekret o apostolstwie
świeckich (Apostolicam actuositatem)15; Dekret o przystosowanej

9 „Konstytucja Sacrosanctum Concilium jest pierwszym w dziejach Ko-
ścioła dokumentem Soboru powszechnego, zawierającym całościową teolo-
giczną wizję liturgii oraz jej miejsca w zbawczym posłannictwie społeczno-
ści założonej przez Jezusa Chrystusa i ożywionej Jego Duchem” (S. Czer-
wik. Wprowadzenie do Konstytucji o liturgii świętej. [w:] Sobór Watykań-
ski II.... dz. cyt. s. 31).

10 Zob. A. Kmiecik. Wprowadzenie do Dekretu o misyjnej działalności
Kościoła. [w:] Sobór Watykański II..., dz. cyt. s. 425–432.

11 Dekret ten jest „wyrazem troski o człowieka i jego kulturę. Wyraża też
wolę Kościoła, aby głoszenie Ewangelii dzięki mediom stało się skuteczne i
powszechne” (A. Lepa. Wprowadzenie do Dekretu o środkach społecznego
przekazu. [w:] Sobór Watykański II..., dz. cyt. s. 86).

12 „Pragnąc ukazać najgłębszą teologiczną istotę Kościoła oraz biskupów,
Sobór Watykański II akcentuje sakramentalność święceń biskupich oraz
kolegialność episkopatu. Dekret podejmuje i omawia wynikające z tej teo-
logii biskupie agere w odniesieniu do całego Kościoła i w relacji do Ko-
ściołów partykularnych” (H. Muszyński. Wprowadzenie do Dekretu o pa-
sterskich zadaniach biskupów w Kościele. [w:] Sobór Watykański II..., dz.
cyt. s. 214).

13 „Istotnym elementem dekretu Presbyterorum ordinis jest przypomnie-
nie o powołaniu prezbiterów do doskonałości. Kapłani mają szczególne
powody, by dążyć do świętości. Wynikają one z najściślejszego zjednocze-
nia z Chrystusem w Jego funkcji w odniesieniu do Kościoła i z działania w
osobie Chrystusa” (S. Nowak. Wprowadzenie do Dekretu o posłudze i życiu
prezbiterów. [w:] Sobór Watykański II..., dz. cyt. s. 476).

14 Dekret ten „wyraża dobitnie przekonanie Soboru Watykańskiego II, że
upragniona odnowa całego Kościoła zależy w dużej mierze od ożywionej
duchem Chrystusa posługi kapłanów” (A. Suski. Wprowadzenie do Dekretu
o formacji kapłańskiej. [w:] Sobór Watykański II... dz. cyt. s. 279).

15 „Inspirowana nauczaniem Soboru refleksja teologiczna uświadomiła
nam, że wizja Kościoła i jego apostolskiej obecności w świecie wymaga
zarówno kształtowania apostolskiej postawy świeckich, jak i konsekwent-
nego formowania ich duchowości, w taki sposób – aby wierni stylowi pier-
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odnowie życie zakonnego (Perfectae caritatis)16. Dokument, który
dołączony jest również do tej pierwszej części, to Dekret o Katolic-
kich Kościołach Wschodnich (Orlientalium Ecclesiarum)17.

Do tej grupy, a więc do dokumentów związanych z omówieniem
natury Kościoła, zaliczana jest także „Deklaracja o wychowaniu
chrześcijańskim” (Gravissimum educationis), a więc dokument, któ-
ry w całości i wprost podejmuje tematykę wychowania, wychowania
w Kościele, a więc wychowania katolickiego.

Do drugiej grupy – ad extra – zaliczone są: Dekret o ekumeniź-
mie (Decretum de Oecumenismo)18, Deklaracja o stosunku Kościoła

wotnego Kościoła – mogli w swoich środowiskach pełnić rolę porówny-
walną do roli duszy w ciele. Poszukując nowych konkretnych form zaanga-
żowania wiernych, trzeba było pogłębić świadomość tego, iż ‘pozostało
wiele do zrobienia, by żywotnym siłom chrześcijańskiego laikatu udostęp-
nić całe pole możliwych inicjatyw i działań, (...) ażeby pozostał on w har-
monii z posługą kapłanów oraz świadectwem zakonników’ (Jan Paweł II)”
(J. Życiński. Wprowadzenie do Dekretu o apostolstwie świeckich. [w:]
Sobór Watykański II..., dz. cyt. s. 367).

16 Poprzez ten Dekret, „Sobór Watykański II dał nowy impuls do rozpo-
znania niezwykle istotnego miejsca życia konsekrowanego w Kościele” (J.
Salij OP. Wprowadzenie do Dekretu o przystosowanej do współczesności
odnowy życia zakonnego. [w:] Sobór Watykański II..., dz. cyt. s. 263).

17 Dekret promulgowany w dniu 21 XI 1964 r., na zakończenie III okresu
Soboru, „utożsamia Kościoły partykularne z obrządkami (ritus) w znacze-
niu szerszym, mając na uwadze nie tylko liturgię, ale także dyscyplinę ko-
ścielną i spuściznę duchową pewnej części Kościoła powszechnego” (J. S.
Gajek MIC., K. Nitkiewicz. Wprowadzenie do Dekretu o katolickich Ko-
ściołach Wschodnich. [w:] Sobór Watykański II..., dz. cyt. s. 171). Dekret
ten wskazuje na możliwość udziału „wschodnich chrześcijan niekatolików
w sakramentach Kościoła Katolickiego i vice versa”. (Tamże, s. 175).

18 Sobór Watykański II tym Dekretem „zapoczątkował w świadomości
katolickiej wielki, nieodwracalny proces przemian, dzięki któremu ekume-
nizm stał się jednym z zasadniczych elementów myślenia o Kościele”. De-
kret ten dziś „określa się mianem Magna Charta ekumenizmu. Nie przesta-
je on bowiem, z coraz większą skutecznością, oddziaływać na kształtowanie
nowych relacji wśród chrześcijan” (A. Nosol. Wprowadzenie do Dekretu o
ekumenizmie. [w:] Sobór Watykański II..., dz. cyt., s. 189).
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do religii niechrześcijańskich (Nostrae aetate)19; Deklaracja o wol-
ności religijnej (Dignitatis Humanae)20, a przede wszystkim Konsty-
tucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym (Gaudium
et spes)21, a także Konstytucja o Objawieniu Bożym (Dei Verbum)22,
której, jak wyjaśnia Autor Wstępu ogólnego, „znaczenie jest podsta-
wowe i w tym kręgu wiążące, Kościół i ekumenizm, katolików i
odłączonych braci chrześcijan”23.

19 „Jednym ze znaków naszego czasu, który nie ma precedensu w dotych-
czasowej historii ludzkości, jest zbliżanie się do siebie różnych narodów i
kultur” (Br. Dembowski. Wprowadzenie do Deklaracji o stosunku Kościoła
do religii niechrześcijańskich. [w:] Sobór Watykański II..., dz. cyt., s. 327).
Sobór właśnie temu „znakowi czasu” poświęcił tę deklarację. Jest ona
„pierwszym urzędowym, usankcjonowanym przez uroczysty akt Soboru,
zwróceniem się Kościoła do wszystkich religii niechrześcijańskich” (Tam-
że, s. 329). Kościół „dostrzega dziś możliwość prawdziwie religijnego spo-
tkania z każdym człowiekiem i z każdą kulturą” (Tamże, s. 332).

20 „Deklaracja, biorąc za podstawę godność osoby ludzkiej, zachowała
uznanie dla niepodważalnej wartości prawdy w życiu ludzkim, jak i usza-
nowania jej wolności: ewangelicznego ‘jeśli chcesz’. (...) Sobór (...) uznał
prawo do wolności wszystkich religii, a nawet szerzej: prawo do wolności
w sprawach religii. Ten dokument jest może najbardziej nowatorski w do-
robku Soboru Watykańskiego II...” (M. Jaworski. Wprowadzenie do Dekre-
tu o wolności religijnej. [w:] Sobór Watykański II..., dz. cyt. s. 409).

21 Konstytucja ta „jako ostatni dokument Soboru Watykańskiego II, w
pewnym sensie podsumowuje wszystkie jego prace i cele” (M. Florczyk.,
W. Misztal. Wprowadzenie do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w
świecie współczesnym. [w:] Sobór Watykański II..., dz. cyt. s. 522). „Przez
Gaudium et spes Kościół chce przedstawić całą swą miłość wobec świata i
ludzkości. W tej miłości zawiera się także moc moralna włączona w służbę
każdemu człowiekowi i całemu światu” (Tamże, s. 524).

22 Aczkolwiek Sobór miał przede wszystkim charakter pastoralny, to jed-
nak tak Konstytucja, jak też Konstytucja o Kościele, ma w tytule określenie
stwierdzające, iż jest ona „dogmatyczna”, jest też, jak ją określa autor
Wprowadzenia, „niemal wyłącznie biblijna” (A. Jankowski OSB. Wprowa-
dzenie do Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym. [w:] Sobór Wa-
tykański II..., dz. cyt. s. 341.

23 K. Wojtyła. Wstęp ogólny. Sobór Watykański II..., dz. cit. s. 19.
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3. Główne idee przewodnie

Wszystkie te dokumenty mają jeden wspólny cel – „accommoda-
ta renovatio”, odnowienie życia Kościoła, religijnego życia wszyst-
kich jego członków, odnowienie poprzez coraz pełniejsze sięgnięcie
do źródła odnowy, którym zawsze jest Jezus Chrystus. Chodzi o
„swoiste odnalezienie siebie w Nim i utożsamienie siebie z Nim
przez Kościół” – wyjaśnia kard. Wojtyła24. Można więc powiedzieć,
iż generalnie chodzi w tych wszystkich dokumentach w szerokim
znaczeniu o wychowanie, o formację życia chrześcijańskiego, aktu-
alną na dziś, w kontekście współczesnych problemów i wyzwań. I na
dobrą sprawę, w każdym z nich, odnajdziemy wskazania, zobowią-
zania, kierunek takiego właśnie, w duchu Soboru, wychowania,
kształtowania osobowości, postaw intelektualnych, moralnych, reli-
gijnych, społecznych, chrześcijańskich (Zob. np. DA 30; DFK 11;
DWCH 1,3,4,7,8; DWR 5,6; KDK 7,48,49,52,58,61; KL 115,122).

Drugim wspólnym, istotnym elementem, przewijającym się w
nauczaniu Soboru, w tych wszystkich wyliczonych dokumentach,
jest wyakcentowanie godności osoby ludzkie. Na fundamencie tej
właśnie godności osoby ludzkiej, która ściśle wiąże się z tajemnicą
stworzenia i odkupienia, budowana jest cała duchowa i kulturalna
formacja, wychowanie, tak ad intra jak i ad extra25. „Zasadą bo-
wiem, podmiotem i celem wszystkich instytucji społecznych jest i
powinna być osoba ludzka, zwłaszcza, że ze swej natury niewątpli-
wie wymaga ona życia społecznego” (KDK 25). Dalej, ta Konstytu-
cja duszpasterska o Kościele zaleca: „Instytucje ludzkie, czy to pry-
watne, czy to publiczne, powinny się starać służyć godności i celowi
człowieka, walcząc zarazem usilnie przeciwko każdemu zniewoleniu
tak społecznemu jak i politycznemu i zapewniając ludziom funda-
mentalne prawa w ramach wszelkich systemów politycznych” (KDK
29; zob. ponadto np. DA 8, 12; DB 12, DE 12; DWR 1, 6, 11, 14;
DZ 14; KDK 12, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 40, 41, 46, 56, 59, 60, 61, 63,
73, 91; KK 46). I ta podstawowa wartość człowieka – jego godność i
wolność – stanowi fundament wszelkiej troski o jego wewnętrzny
rozwój, formację, wychowanie. Kościół poprzez soborowe nauczanie

24 Tamże, s. 14.
25 Zob. K. Wojtyła. U podstaw odnowy..., dz. cyt., s. 15–20.
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przypomina, iż każdy człowiek ma „obowiązek zachowania wizji
integralnej osoby ludzkiej, w której dominują wartości: inteligencji,
woli, sumienia i braterstwa. Wszystkie one mają podstawę w Bogu
Stwórcy, w Chrystusie zaś zostały w niezwykły sposób oczyszczone
i wyniesione” (KDK 61).

4. Kształtowanie ludzi sumienia
Gdyby chcieć jakoś „skrótowo” ująć te przewijające się w do-

kumentach soborowych sugestie, postulaty, wskazania, zalecenia
dotyczące formacji, wychowania członków Kościoła, czy w ogóle
skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli, to należałoby powie-
dzieć, iż chodzi w nich o uformowanie ludzi sumienia. Istotą tego
wychowania, w duchu nauczania soborowego, tego kształtowania
człowieka, jest doprowadzenie go do tego, aby umiał, chciał dać
wspaniałomyślną odpowiedź na uprzedzającą miłość Boga, na Jego
zbawcze orędzie.

Sobór doskonale zdaje sobie sprawę z sytuacji, w jakiej żyje dzi-
siejszy człowiek i z jakimi zmaga się on problemami, trudnościami,
doświadczeniami. „Zakłócenia równowagi, na które cierpi świat
współczesny, powiązane są z owym bardziej podstawowym za-
chwianiem równowagi, które zakorzenione jest w sercu człowieka,
jako że w samym człowieku zwalcza się nawzajem wiele przeciw-
stawnych tendencji. Gdy bowiem – czytamy w Konstytucji duszpa-
sterskiej o Kościele – z jednej strony jako stworzenie doświadcza
częstego ograniczenia, to z drugiej jest nieograniczony w swych
pragnieniach i czuje się powołany do wyższego życia. Pociągany
przez liczne atrakcje zmuszony jest ciągle między nimi wybierać,
niektórych zaś z nich się wyrzekać. Co więcej, będąc słaby i grzesz-
ny, nierzadko czyni on to, czego nie chce, a nie czyni tego, co
chciałby czynić. Stąd doświadcza w sobie samym rozdarcia, z które-
go również w społeczeństwie bierze się tak wiele poważnych niepo-
rozumień” (KDK 10).

Właśnie, to rozdarcie w sercu człowieka może zaleczyć, uzdro-
wić jedynie Chrystus. „Odkupienie bowiem świata dokonane przez
Boga w Jezusie Chrystusie – wyjaśnia kard. Wojtyła – odpowiada tej
– rzec można – dwoistej rzeczywistości człowieka, w której jego
godność i powołanie do wszystkiego, co godności tej odpowiada i ją
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podnosi, krzyżuje się z jego słabością i grzechem”26. W tej Konsty-
tucji odczytujemy to istotne zdanie, jakby streszczenie całej antropo-
logii chrześcijańskiej, zdanie wielokrotnie cytowane przez papieża
Jana Pawła II: „W istocie misterium człowieka wyjaśnia się jedynie
w misterium Słowa Wcielonego (...) Chrystus, nowy Adam, właśnie
w objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni czło-
wieka samemu człowiekowi i odsłania przed nim jego najwyższe
powołanie. Nic więc dziwnego, że wspomniane prawdy w Nim mają
źródło i w Nim osiągają punkt szczytowy” (KDK 22). I dlatego to
integralnym elementem wiary, ewangelicznego przesłania, które
niesie Kościół całemu światu, jest dowartościowanie człowieka,
dowartościowanie przez Chrystusa27. Sobór, jakby kreśląc swój plan
wychowawczy, stawia na wartość, godność osoby ludzkiej. „Czynić
życie ludzkie bardziej ludzkimi (zob. KDK 15), to, jak wyjaśnia kard.
Wojtyła, podstawowe dążenie Soboru, ściśle zespolone z dążeniem
do uczestnictwa w życiu Bożym i posłannictwie Chrystusa. W tym
zespoleniu jeszcze pełniej uwydatnia się godność całej osoby, ducha
i ciała ludzkiego”28.

A to kształtowanie, rozwój godności całej osoby, duszy i ciała,
łączy się z kształtowaniem sumienia i respektowania prawa moralne-
go. Należy zatem podkreślić, iż owo „wychowywanie” człowieka,
czyli mobilizowanie go do autoformacji, w duchu soborowych do-
kumentów, oznacza kształtowanie go na człowieka sumienia w opar-
ciu o obiektywny porządek moralny. Ten porządek, jak zauważa
Sobór, „Przewyższa... wszystkie inne porządki spraw ludzkich,
choćby o wielkim znaczeniu – nie wyłączając estetycznego – oraz
ustanawia właściwe relacje między nimi. Jedynie bowiem porządek
moralny ujmuje człowieka – stworzenie Boże obdarzone rozumem i
powołane do rzeczy wyższych – w całej jego naturze. Właśnie po-
rządek moralny, o ile tylko jest w całości i wiernie zachowywany,
prowadzi człowieka do osiągnięcia pełnej doskonałości i szczęścia”
(DSP 6).

26 Tamże, s. 63-64.
27 Tamże, s. 68.
28 Tamże, s. 242.
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Właśnie ta troska o prawe sumienie i o ład moralny – „wspólnie
stanowią o godności człowieka”29. To też, jak stwierdza Konstytucja
duszpasterska o Kościele: „W głębi sumienia człowiek odkrywa
prawo, którego sam sobie nie daje, lecz któremu winien być posłusz-
ny i którego głos, nawołując go zawsze do miłowania i czynienia
dobra oraz unikanie zła tam, gdzie należy, rozbrzmiewa we wnętrzu
człowieka (...). Sumienie jest najskrytszym ośrodkiem i sanktuarium
człowieka, w nim pozostaje on sam z Bogiem, którego głos roz-
brzmiewa w jego wnętrzu (...). Przez wierność sumieniu chrześcija-
nie łączą się z innymi ludźmi w celu poszukiwania prawdy i rozwią-
zywania w prawdzie tak wielu problemów moralnych, które powsta-
ją zarówno w życiu jednostek, jak i we wspólnym życiu społecz-
nym”. I dlatego, jak stwierdza dalej ta Konstytucja, „Im bardziej
więc bierze górę prawe sumienie, tym bardziej osoby i grupy odstę-
pują od ślepej samowoli i starają się dostosować do obiektywnych
norm moralnych” (KDK 16).

5. „Sylwetka” chrześcijanina w duchu Soboru.

Jakimże ma stawać się chrześcijanin, człowiek należący do Ko-
ścioła Katolickiego, idąc za wskazaniami dokumentów, za naucza-
niem tegoż Soboru Watykańskiego II?

A. Chrześcijanin - ad extra
Otóż, idąc za podziałem dokumentów, najprzód spójrzmy na

chrześcijanina ad extra, czyli jak winien on spostrzegać świat, jak
powinien się on światu prezentować, być rozpoznawalnym, jako
katolik? Relację tę, człowieka wierzącego do otaczającego go świata
– na zewnątrz – Konstytucja duszpasterska o Kościele rozpoczyna od
nakreślenia jego p os t a wy  n a j p r zód  wzg lę dem wł as ne go
ma ł że ńs t wa ,  r od z in y w sytuacji współczesnej rzeczywistości,
różnych prądów i tendencji, ukazując właśnie znaczenie miłości
małżeńskiej i jej odniesienie do przekazywania życia (zob. KDK 48).
„Sama rodzina otrzymała od Boga posłannictwo stania się pierwszą i
żywotna komórką społeczeństwa. Wypełni ona tę misję, jeśli przez
wzajemną miłość członków i wspólnie zanoszoną do Boga modlitwę
okaże się jakby domowym sanktuarium Kościoła, jeśli cała rodzina

29 Tamże, s. 243.
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włączy się w liturgiczny kult Kościoła, jeśli okazywać będzie czynną
gościnność, przyczyniać się do sprawiedliwości i pełnienia innych
dobrych uczynków w służbie wszystkich znajdujących się w potrze-
bie braci” (DA 11). Realizując oddziaływanie na zewnątrz w tym
pierwszym „kręgu”, winni małżonkowie kierować się sumieniem
ukształtowanym na Bożym prawie i Ewangelii (zob. KDK 50). I ta
troska o małżeństwo, rodzinę, winna stać się troską całej wspólnoty,
wszystkich chrześcijan (zob. KDK 52).

Chrześcijanie, katolicy, którzy wsłuchują się w Magisterium So-
boru, winni następnie nieustannie za b i e ga ć  o  po d nos ze n i e
p o z io mu  ku l t u r y , stawać się sprawcami i twórcami kultury swej
wspólnoty, poczuwać się do odpowiedzialności za jej kształt. Sobór
zauważa istniejące w świecie różne antynomie, dynamizm i ekspre-
sję nowych prądów kulturalnych, przy ogromnym postępie nauk i
dyscyplin technicznych - zanik kultury duchowej, trudności w two-
rzeniu syntezy z racji niezwykłego postępu specjalizacji, a przy tym
jakby coraz mniejsze zrozumienie dla potrzeby i wartości kontem-
placji (zob. KDK 54–57). Ale to właśnie dlatego tak ważna, doniosła
jest współpraca wierzących, członków Kościoła, „ze wszystkimi
ludźmi i wznoszenie budowli świata w bardziej ludzki sposób. (...)
Każdy „człowiek, oddając się różnym dziedzinom nauki: filozofii,
historii, matematyce i naukom przyrodniczym, a także zajmując się
sztukami pięknymi, najbardziej może się przyczynić do tego, aby
rodzina ludzka wznosiła się ku wyższym kategoriom prawdy, dobra i
piękna oraz ku ocenie tego, co stanowi wartość uniwersalną i w ten
sposób jaśniej była oświecana przedziwną Mądrością, która była z
Bogiem od wieków...„ (KDK 57). Człowiek więc, kształtujący swoją
osobowość w duchu Soboru, a więc w duchu Kościoła, Ewangelii,
służy rozwojowi kultury, ma obowiązek jej służyć. „Kościół przy-
pomina wszystkim, w tejże Konstytucji, że kulturę należy odnosić do
integralnego doskonalenia osoby ludzkiej, dobra wspólnoty i całego
społeczeństwa ludzkiego. Dlatego trzeba rozbudzać ducha w ten
sposób, aby rozwijana była zdolność do podziwiania, poznawania
istoty rzeczy, kontemplowania i kształtowania osobistego sądu, a
także do udoskonalania zmysłu religijnego, moralnego i społeczne-
go” (KDK 59).
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Chrześcijanin, katolik wnikający w nauczanie Soboru, to czło-
wiek, który również potrafi ponosić troskę, o dp owie d zi a ln oś ć
za  s t osu n k i  go sp oda rc zo -s po ł ec zne . Kierując się cało-
kształtem katolickiej nauki społecznej, będzie on zabiegał o to, by
postęp ekonomiczny był w służbie człowieka (zob. KDK 66). „Pod-
stawowym celem” – gospodarki, produkcji – „nie jest jedynie zwięk-
szanie ilości produktów ani zysk lub zdobycie władzy, lecz służba
człowiekowi i to całemu człowiekowi, z uwzględnieniem hierarchii
jego potrzeb materialnych, wymagań życia intelektualnego, moral-
nego, duchowego i religijnego, każdemu – powtarzamy – człowie-
kowi i każdej grupie ludzi wszelkich ras i wszystkich części świata”
(KDK 64). A więc, prymat etyki nad ekonomią.

Idąc dalej, należy zauważyć, iż chrześcijanin wychowany w
szkole Soboru, to człowiek, który jest także c zyn n i e  za a n ga żo -
wa n y  w  życ i e  po l i t yc zn e . Jak apeluje cytowana tu jest wielo-
krotnie Konstytucja duszpasterska o Kościele, „Obywatele powinni
pielęgnować wielkoduszną i wierną miłość do ojczyzny – jednak bez
ciasnoty umysłu – tak mianowicie, aby równocześnie mieli na uwa-
dze dobro całej rodziny ludzkiej, którą łączą różnorodne więzy wy-
stępujące pomiędzy rasami, ludami i narodami. Wszyscy chrześcija-
nie – czytamy tam dalej – powinni mieć świadomość, że ich szcze-
gólne i swoiste powołanie dokonuje się we wspólnocie politycznej,
dzięki czemu winni świecić przykładem, ponieważ zobowiązuje ich
do tego świadomość obowiązku i służby dla pomnażania dobra
wspólnego, tak aby również czynami pokazywali, w jaki sposób
władza może iść w parze z wolnością, osobista inicjatywa z potrze-
bami całego organizmu społecznego, potrzebna jedność z pożytecz-
nym zróżnicowaniem. W zakresie porządku spraw doczesnych niech
uznają uprawnione różnice poglądów a także szanują tych obywateli,
również stowarzyszonych, którzy tych poglądów uczciwie bronią”
(KDK 75).

Na tę współodpowiedzialność polityczną zwraca uwagę również
Dekret o apostolstwie świeckich, w którym czytamy: „Kochając
swój naród i wiernie spełniając obowiązki obywatelskie, katolicy
winni czuć się zobowiązani do powiększania prawdziwego dobra
wspólnego i takiego wyrażania swoich opinii, by władza państwowa
sprawowana była sprawiedliwie, a prawa odpowiadały nakazom
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moralnym i dobru wspólnemu. Katolicy znający się na sprawach
publicznych, a także należycie utwierdzeni w wierze i nauce chrze-
ścijańskiej, niech nie odmawiają pełnienia funkcji publicznych, po-
nieważ przez rzetelne i godne ich sprawowanie mogą przyczyniać się
do wzrostu wspólnego dobra, a równocześnie torować drogę Ewan-
gelii” (DA 14).

I wreszcie, katolicy uformowani przez naukę Soboru, mają s ł u -
żyć  u ma c n ia n iu  p o ko j u  w ś wiec i e . Sobór widząc wciąż
aktualne zagrożenia światowego pokoju, jest przeświadczony, że
rodzina ludzka w naszej epoce nie jest w stanie „realizować przypa-
dającego jej zadania, to znaczy budowania dla wszystkich ludzi na
całej ziemi rzeczywiście bardziej humanitarnego świata, o ile wszy-
scy w duchu odnowy nie zwrócą się ku prawdziwemu pokojowi. (...).
Dlatego Sobór, potępiwszy okrucieństwo wojny, stara się, ukazując
prawdziwą i najszlachetniejszą ideę pokoju, kierować do chrześcijan
gorące wezwanie, aby z pomocą Chrystusa, Twórcy pokoju, współ-
pracowali ze wszystkimi nad utrwalaniem pokoju między ludźmi w
sprawiedliwości i miłości, a także by przygotowywali środki służące
pokojowi” (KDK 77). Ukazując w świetle prawa natury i Ewangelii
istotę pokoju, Sobór kreśli jasno zadania ludzi Kościoła: „Chrześcija-
nie winni chętnie i całym sercem współdziałać w budowaniu porządku
międzynarodowego, który rzeczywiście szanuje słuszną wolność oraz
przyjazne braterstwo wszystkich, i to tym bardziej, że większa część
świata cierpi dotąd tak wielką nędzę, że przez ubogich niejako sam
Chrystus głośno woła o miłosierdzie swoich uczniów. (...). Na po-
chwałę i wsparcie zasługują ci chrześcijanie, szczególnie młodzi, któ-
rzy dobrowolnie deklarują się udzielać pomocy innym ludziom i naro-
dom”. Dalej Konstytucja bardzo mocno akcentuje, iż „jest zadaniem
całego Ludu Bożego (...) w miarę sił łagodzić nieszczęścia tych cza-
sów i to, zgodnie z pradawnym obyczajem Kościoła, nie tylko z tego,
co zbywa, lecz także z tego, co niezbędne” (KDK 88).

Konstytucja ta ponadto apeluje o wychowywanie do realizacji
chrześcijańskiego posłannictwa pokoju, do właściwego kształtowa-
nia opinii, myślenia, kultury dialogu. Słusznie zauważa się w tej
Konstytucji, że pokojowe wysiłki rządzących narodami mogą okazać
się bezskuteczne, „jeżeli uczucia wrogości, pogardy i nieufności,
przejawy nienawiści rasowej, a także utrzymujące się uparcie ide-
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ologie dzielić będą ludzi i przeciwstawiać ich sobie nawzajem. Stąd
paląca, ogromna konieczność odnowy wychowania serc i nadania
opinii publicznej nowej orientacji. Ci, którzy poświęcają się dziełu
wychowania, zwłaszcza młodzieży, lub kształtują opinię publiczną,
za najważniejszy obowiązek winni uznawać troskę o przygotowanie
umysłów wszystkich ludzi do nowego pokojowego sposobu myśle-
nia. My wszyscy – nawołuje Konstytucja – powinniśmy odmienić
nasze serca, kierując się względem na dobro całego świata i te zada-
nia, które wszyscy razem możemy wykonywać, aby rodzaj ludzki
szedł ku lepszemu” (KDK 82).

W tym też procesie wychowania ku pokojowi należy uwzględnić
postulaty wychowawcze zawarte w dokumentach podejmujących
problematykę ekumenizmu i dialogu międzywyznaniowego. Kościół
w nich uczy nas szacunku, miłości, podejmowania dialogu, odkry-
wania bogactwa duchowego doświadczenia w innych Kościołach i
wspólnotach religijnych, zaleca realizację wspólnych działań chary-
tatywnych, pokojowych, ale z zachowaniem wierności prawdzie
apostolskiej i wierze wyznawanej przez Kościół. Dekret o ekumeni-
zmie proponuje, by „dialog ekumeniczny (...) zacząć od moralnego
zastosowania Ewangelii” (DE 23), by następnie szukać różnych dróg
współpracy, aby służyć światu współczesnemu i zarazem ułatwiać
zjednoczenie chrześcijan, nie kierując się „fałszywym irrenizmem”
czy „praktycznym indeferentyzmem”30. U podstaw ekumenizmu,
który prezentuje Sobór, „tkwi wiara we wszechogarniające ojcostwo
Boga i odkupienie Chrystusa, które jest darem dla wszystkich bez
wyjątku ludzi. Prawdziwa postawa ekumeniczna jest wyrazem tej
wiary, świadczy o jej pogłębieniu i zarazem z niego wypływa. Rów-
nocześnie jest ona wyrazem głębokiej miłości do człowieka, która
respektuje jego wewnętrzną wolność – tę mianowicie ‘odpowie-
dzialną wolność’, jaka odpowiada wewnętrznemu przekonaniu o
prawdzie ‘przede wszystkim w dziedzinie religii’ jak się wyraża
Sobór w Deklaracji o wolności religijnej”31. Dlatego też, jak w niej
czytamy, człowiek nie może „być przymuszany do działania wbrew

30 Tamże, s. 281.
31 Tamże, s. 271.



71

sumieniu, ale nie powinien też spotykać się z przeszkodami, gdy
działa zgodnie ze swoim sumieniem, zwłaszcza w sprawach religij-
nych” (DWR 3).

B. Chrześcijanin – ad intra
Aby taki ideał chrześcijanina ad extra zrealizować, trzeba naj-

przód przejąć się duchem tych soborowych dokumentów, które
zmierzają ad intra, odnosząc się do osobistego życia wewnętrznego i
do życia we wspólnocie Kościoła. I tu przede wszystkim trzeba się-
gnąć do pierwszej soborowej Konstytucji poświęconej sprawie litur-
gii. Odsłania ona „źródło i szczyt” (zob. KL 7,10; DFK 16, DZ 6)
całej działalności Kościoła, wskazując na wieloraką obecność Chry-
stusa w Kościele (zob. KL 7, 33; KK 13, 48 n; KDK 45), wprowa-
dzając wiernych w c zynn y  u d z i a ł  w  l i t u r g i i na zasadzie
uczestnictwa wiernych poprzez chrzest w potrójnej władzy i posłan-
nictwie Chrystusa – kapłańskiej, prorockiej i nauczycielskiej (zob.
KL 14, 48; KK 31; DM 15). To właśnie w liturgii, a zwłaszcza w
Eucharystii, chrześcijanin czerpie światło (poprzez słowo) i moc
(poprzez przyjmowanie Komunii świętej) do życia wiernego Ewan-
gelii, do realizacji jej zasadniczego prawa – prawa miłości. Liturgia
całego roku kościelnego jest szkołą życia chrześcijańskiego, modli-
twy, kontemplacji, miłości i wierności małżeńskiej, ofiarnej służby
społecznej, świadectwa na różnych płaszczyznach życia.

Troskę o duchowe urobienie Sobór podejmuje jeszcze w kolej-
nych dokumentach, które mówią o pasterskich zadaniach biskupów,
o formacji kapłanów, o ich posłudze czy wreszcie o przystosowanej
odnowie życia zakonnego. Znamienne, że i w tych dokumentach
znajdujemy wskazania dotyczące odpowiedzialności i troski o na-
uczanie i wychowywanie w Kościele. Już Konstytucja o liturgii
świętej mocno podkreśla, że nie można zrealizować odnowy litur-
gicznej, „jeżeli najpierw sami duszpasterze nie będą przeniknięci
duchem i mocą liturgii i nie staną się jej nauczycielami” (KL 14).
Również ta fundamentalna soborowa Konstytucja - Konstytucja o
Kościele - z całą mocą proklamuje, co jest wielkim „novum” w uro-
czystym nauczaniu Kościoła, iż wszyscy jej członkowie we zwan i
s ą  do  do s kon a ło śc i  życ i a  c h r ześ c i j ańs k i e go , bowiem
„wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy należą do hierarchii,
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czy są przedmiotem jej pasterskiego posługiwania, powołani są do
świętości” (KK 39).

I w tym Kościele za przekaz wiary, za nauczanie, za duchową
formację są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni biskupi. Posługa
nauczania „zajmuje naczelne miejsce wśród obowiązków biskupich”
(DB 12; zob. DB 13, 14,15). Z tym obowiązkiem łączy się troska o
życie sakramentalne, modlitewne, o duchowy wzrost w łasce i o to,
by stawali się „wiernymi świadkami Pana”; mają też zabiegać o to,
„aby ich duchowni, zakonnicy i świeccy postępowali w świętości,
każdy według właściwego sobie powołania” (DB 15). Ten obowią-
zek nauczania, a z nim nierozłącznie związany obowiązek i wycho-
wania, w łączności z biskupem, podejmują księżą, zakonnicy, a także
i wszyscy świeccy katolicy. I oni są powołani do świadczenia o
Chrystusie w świecie współczesnym, do uświęcania całej ziemskiej
rzeczywistości (zob. DM 20; KK 4). Ich zadaniem „jest szukanie
królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kie-
rowanie nimi po myśli Bożej. Żyją oni w świecie, to znaczy pośród
wszystkich razem i poszczególnych spraw i zadań świata, i w zwy-
czajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, z których utka-
na jest ich egzystencja. Tam powołuje ich Bóg, aby pełniąc właściwą
sobie misję, kierowani duchem ewangelicznym, jak zaczyn, od we-
wnątrz niejako p r zyc zyn i a l i  s i ę  do  uś wi ęcan i a  ś wia t a , i
tak przede wszystkim ś wi a de c t we m życ i a , promieniując wiarą,
nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa” (KK 31). Zatem,
ludzie świeccy, zatroskani o życie wewnętrzne, ciągłą, własną for-
macją duchową, poprzez wierność w realizowaniu swoich obowiąz-
ków, przyczyniają się „do wzrostu Kościoła i do jego ustawicznego
uświęcania” (KK 330).

6. Wychowanie, pedagogika
Jeśli Sobór zobowiązuje nas do podjęcia rzetelnego procesu od-

nowy życia chrześcijańskiego na miarę wyzwań współczesnego
świata, to tego zadania nie można zrealizować bez autentycznej,
ofiarnej, entuzjastycznej posługi duszpasterskiej, ale też i bez mą-
drych, oddanych sprawie katolickich pedagogów, bez ich przygoto-
wania, bez szkół katolickich, bez formacji rodzin, dzieci i młodzieży
w oparciu o katolicką pedagogikę zakorzenioną w wielowiekowej,
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wychowawczej tradycji Kościoła, przypomnianej przez nauczanie
Soboru Watykańskiego II32.

I ten problem „ciągłego doskonalenia pracy wychowawczej” (DW
Wstęp) bezpośrednio podejmuje Sobór w „Deklaracji o wychowaniu
chrześcijańskim” , podpisanej przez Pawła VI w dniu 28. X. 1965 r.33

Stwierdza w niej Kościół: „Wszyscy ludzie, bez względu na rasę, po-
chodzenie społeczne i wiek, jako cieszący się godnością osoby, posiada-
ją nienaruszalne prawo do wychowania odpowiadającego ich własnemu
celowi, dostosowanego do wrodzonych zdolności, płci, ojczystych tra-
dycji kulturowych, a jednocześnie otwartego na braterskie współżycie z
innymi narodami, celem tworzenia prawdziwej jedności i pokoju na
ziemi. Prawdziwe zaś wychowanie dąży do kształtowania osoby ludz-
kiej, mając na uwadze jej cel ostateczny i jednocześnie dobro społe-

32 Zob. J. Kraus., R. Terlecki. Historia wychowania. T.2. Wiek XIX i XX.
Kraków 2005, s. 151.

33 „Podstawowym celem wychowania chrześcijańskiego, uwypuklonym
przez deklarację, jest integralnie rozumiany rozwój człowieka” (...) Wy-
chowanie chrześcijańskie (..) winno posiadać charakter osobowy”. (...)
Obok integracji osobowej w procesie wychowania chrześcijańskiego ko-
nieczna jest również – podkreśla wielokrotnie deklaracja – integracja
wspólnotowa: społeczna i eklezjalna” (J. Augustyn SJ. Wprowadzanie do
Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim. [w:] Sobór Watykański II..., dz.
cyt. s. 309). Problem podjęty przez tą Deklarację jest ze wszech miar aktu-
alny. „Jeżeli nawet minęły czasy ograniczania przez państwo wychowania
religijnego i moralnego dzieci i młodzieży, to wychowanie chrześcijańskie
nie przestało być problemem. Zagrożeniem dzisiaj nie są już ‘zewnętrzne’
niesprawiedliwe struktury państwowe. Płynie ono raczej ‘od wewnątrz’
samego społeczeństwa. Proces laicyzacji, relatywizm moralny, postawa
konsumpcyjna, erotyzacja relacji międzyludzkich, rozbicie rodziny – te i
inne negatywne zjawiska, które dotykają młode pokolenie, są dziś nie
mniejszym wrogiem wychowania chrześcijańskiego. O ile w okresie totali-
tarnych rządów deklaracja przypominała młodzieży, rodzicom i wycho-
wawcom ich prawo do wolności religijnej i chrześcijańskiego wychowania,
o tyle dzisiaj przypomina im raczej ich obowiązki. Deklaracja o wychowa-
niu chrześcijańskim może odegrać dziś bardzo ważną rolę, jest bowiem w
stanie inspirować i mobilizować rodziców, nauczycieli, władze oświatowe
do większego zaangażowania na rzecz chrześcijańskiej formacji młodego
pokolenia” (J. Augustyn SJ. dz. cyt., s. 313).
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czeństw, których członkiem jest człowiek i w których obowiązkach
będzie on uczestniczył, gdy dorośnie” (DW 1).

Wychowanie to – wyjaśnia Deklaracja – korzystając z osiągnięć
nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych, winno
„pomagać dzieciom i młodzieży w harmonijnym rozwoju wrodzo-
nych zalet fizycznych, moralnych i intelektualnych oraz w stopnio-
wym nabywaniu coraz większego poczucia odpowiedzialności za
właściwe kształtowanie własnego życia i dążenie do prawdziwej
wolności tak przez nieustanny wysiłek, jak i przez odważne i wy-
trwałe przezwyciężanie przeszkód. Powinni oni także otrzymać po-
zytywne, mądre i odpowiedzialne do wieku wychowanie seksualne.
Ponadto tak należy ich przygotować do udziału w życiu społecznym,
aby dzięki odpowiedniemu i niezbędnemu wykształceniu potrafili
włączać się czynnie w różne zespoły ludzkiej społeczności oraz aby
byli otwarci na dialog z innymi i chętnie zabiegali o wspólne dobro”
(DW 1).

Deklaracja ta poświadcza również, iż „jest prawem dzieci i mło-
dzieży otrzymywanie wskazań, które pozwolą im oceniać wartości
moralne według prawego sumienia, przyjmować te wartości przez
osobisty wybór, jak i pełniej poznawać i miłować Boga” (DW 1). W
tym samym punkcie Deklaracji zwraca się Kościół do rządzących „o
dołożenie wszelkich starań, aby nie pozbawiać młodzieży tego świę-
tego prawa”, a ludzi Kościoła „zachęca do wspaniałomyślnej pracy
w zakresie powszechnego wychowania” (DW 1).

W tym procesie wychowawczym chodzi nie tylko o pełny roz-
wój osoby ludzkiej, ale o to, jak czytamy w Deklaracji, „aby
ochrzczeni poprzez stopniowe wprowadzanie w misterium zbawienia
z każdym dniem byli bardziej świadomi otrzymanego daru wiary,
aby uczyli się czcić Boga w Duchu i prawdzie (por. J 4, 23), zwłasz-
cza przez uczestnictwo w liturgii, aby stali się zdolni do prowadzenia
własnego życia według nowego człowieka w sprawiedliwości i
prawdziwej świętości (Ef 4, 22 nn.); aby doszli w ten sposób do
człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa
(Ef 4,13) i starali się o wzrost Ciała Mistycznego. Oni to właśnie,
świadomi swego powołania, winni codziennie dawać świadectwo
nadziei, które w nich jest (por. 1 P 3, 15), oraz pomagać w chrześci-
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jańskim kształtowaniu świata, aby dzięki temu wartości naturalne,
włączone do pełnego zrozumienia człowieka odkupionego przez
Chrystusa, przyczyniały się do dobra całej społeczności” (DW 2 ). I
znów, Sobór „przypomina duszpasterzom bardzo ważny obowiązek
czynienia wszystkiego, aby z chrześcijańskiego wychowania korzy-
stali wszyscy wierni, a zwłaszcza młodzież, która jest nadzieją Ko-
ścioła” (Tamże).

Wczytując się w ten opis chrześcijańskiego wychowania, widzi-
my w kontekście wszystkich soborowych dokumentów jasno, że
takim celom nie sprosta pedagogika świecka, laicka, nie uwzględnia-
jąca duchowego, religijnego, zbawczego wymiaru życia człowieka.

Deklaracja bardzo mocno akcentuje prawo i obowiązek rodziców
do wychowania swoich dzieci. To oni są ich „pierwszymi” i „najlep-
szymi” wychowawcami. „Wychowawcze oddziaływanie rodziców
jest tak ważne, że trudno je czymkolwiek zastąpić”, „rodzina jest
pierwszą szkołą cnót społecznych potrzebnych każdemu społeczeń-
stwu” (DW 3). W tym procesie wychowania ma obowiązek pomagać
rodzinie całe społeczeństwo, państwo, a w szczególności „obowiązek
wychowawczy dotyczy Kościoła, nie tylko dlatego, że Kościół nale-
ży uważać za społeczność także ludzką, zdolną do pełnienia funkcji
wychowawczych, lecz przede wszystkim dlatego, że jego zadaniem
jest głoszenie wszystkim ludziom drogi zbawienia, ukazywanie wie-
rzącym życia Chrystusa i wspieranie ich z nieustanną troskliwością,
aby mogli osiągnąć pełnię tego życia. Kościół jako Matka jest więc
zobowiązany zapewnić tym swoim dzieciom takie wychowanie,
które przepełniłoby ich całe życie duchem Chrystusowym. Jednocze-
śnie okazuje wszystkim narodom swoją pomoc w zdobywaniu pełnej
doskonałości ludzkiej, a także w tworzeniu dobra ziemskiej społecz-
ności i w budowaniu bardziej ludzkiego świata” (DW 3).

Kontynuując swą wizję wychowania, Deklaracja omawia zna-
czenie szkoły, obowiązki państwa względem szkoły, metody wy-
chowania i programy nauczania, wyraża troskę Kościoła o moralną i
religijną formację „wszystkich swych dzieci”, a w szczególności
tych, które kształcą się w szkołach nie katolickich (zob. DW 7), sza-
nując jednakże w każdej sytuacji wolność religijną. Zaleca zakłada-
nie i prowadzenie szkół katolickich. Kościół poprzez tą Deklarację
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„na nowo ogłasza prawo Kościoła do swobodnego zakładania i pro-
wadzenia szkół każdego rodzaju i stopnia, (...) przypominając, że
korzystanie z takiego prawa przyczynia się w najwyższym stopniu
również do wolności sumienia i ochrony praw rodziców, jak i do
rozwoju samej kultury” (DW 8).

Deklaracja ta kreśli też sylwetkę wychowawcy, wskazując na je-
go cechy, walory. Według niej prawdziwy wychowawca to ten, który
nie tylko posiada wiedzę, tytuły naukowe, umiejętności wychowaw-
cze, ale „życiem, jak i nauką” daje „świadectwo jedynemu Nauczy-
cielowi, Chrystusowi” (DW 8).

Kościół w tymże dokumencie „gorąco zachęca pasterzy Kościoła
i wszystkich wiernych, aby nie szczędząc ofiar, wspierali szkoły
katolickie w coraz doskonalszym wypełnianiu ich zadania, a przede
wszystkim w trosce o potrzeby osób ubogich w dobra doczesne i
pozbawionych pomocy i miłości ze strony rodziny bądź też pozosta-
jących z dala od daru wiary” (DW 9).

Wiele też oczekuje Kościół (i chyba słusznie), jak mówi o tym
Deklaracja, od katolickich Uczelni, iż one przygotują prawdziwych
wychowawców młodzieży. Spodziewa się też pod tym względem
współpracy tak na płaszczyźnie narodowej jak i międzynarodowej
(zob. DW 10 – 12), „szczególnie na płaszczyźnie instytucji akade-
mickich” (DW 12).

7. Próba wskazania praktycznych postulatów

Nie wyczerpując podjętego tematu, zaledwie go dotykając, i to w
aspekcie raczej duszpasterskim, można jednak i trzeba powiedzieć, iż
dokumenty Soboru Watykańskiego II wyznaczają ogromne, zasadni-
cze zadania procesowi wychowania, pojętemu bardzo szeroko - jako
formacji i autoformacji życia chrześcijańskiego - ale też bardzo wy-
raźnie podejmują one problem szkolnictwa i pedagogiki. To wszyst-
ko wkomponowane jest w wielkie zamierzenie, w program Soboru
zmierzający do odnowy całego życia chrześcijańskiego, życia Ko-
ścioła w świecie współczesnym.

Dokumenty soborowe nie stanowią rozprawy czy podręcznika
naukowego na temat wychowania i pedagogiki, ale uważna ich lektu-
ra, z tą świadomością, że są one wyrazem Magisterium Ecclesiae,
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stanowi bardzo głęboką, zobowiązującą inspirację, pozwalającą na
sformułowanie programu, celu jak i metod katolickiego wychowania
i katolickiej pedagogiki. Jest to niewątpliwie pedagogika, wychowa-
nie, zbudowane na fundamencie teologicznej antropologii, stawiające
wysokie wymagania moralne, ale też zmierzające do pełnego rozwo-
ju człowieczeństwa pod względem intelektualnym, psychicznym,
fizycznym, kulturalnym, do piękna życia ludzkiego, do takiego roz-
woju, które idzie w parze z troską o świętość życia, o kształtowanie
sumienia, charakteru, o uformowanie dojrzałej osobistej postawy
charakteryzującej się odpowiedzialną miłością, jak też zaangażowa-
niem społecznym, politycznym, ukierunkowanym na prawdziwe
dobro wspólne, rozwój społeczeństwa i narodu, o zachowanie i
utrwalanie pokoju.

Ale tego wielkiego zadania – odnowy życia – według drogo-
wskazów Soboru Watykańskiego II, nie da się zrealizować bez rze-
telnego trudu wychowawczego, pełnego i radosnego oddania, tak ze
strony rodziny, duszpasterzy, jak i nauczycieli, katechetów, a także
bez pedagogiki katolickiej opartej na pełnej wizji człowieka, którą
daje Objawienie i która czerpie moc i siłę do kształtowania charakte-
ru, osobowości w życiu liturgicznym, sakramentalnym. Kościół pod
tym względem ma dwutysięczną tradycję, doświadczenie. Wypraco-
wał wiele sprawdzonych systemów wychowawczych. Nie wolno
tego doświadczenia utracić. Zbyt wiele kosztują nieodpowiedzialne
eksperymenty pedagogiczne34.

34 Dobrze rozumiał tę konieczność łącznia wysiłków pedagogicznych z
życiem religijnym wybitny, ceniony, protestancki pedagog – Fryderyk Wil-
helm Foerster (1869–1966). To o nim tak pisze współczesny pedagog nie-
miecki – F. März: „On doświadczył tego, jak niepowstrzymanie spełniają
się jego obawy. Przeżył zstępowanie swego narodu z humanizmu przez
nacjonalizm do bestialstwa. Jak mało jest dziś powodów do nadziei, że
ludzie XX wieku przy wszystkich swoich demokratycznych i emancypacyj-
nych wysiłkach wyciągną właściwe konsekwencje z katastrof pierwszej
połowy tego stulecia: samemu sobą rządzić, samemu o sobie stanowić –
kiedyś to wszystko wyglądało bardzo obiecująco, ale wtedy istniało jeszcze
coś, czego teraz brakuje, coś co z góry kierowało i z głębi zakazywało,
ostrzegało i radziło – sam sobą kierujący człowiek współczesny zaczyna
być wizją pełną zgrozy” (F. März. Personengeschichte der Pädagogik.
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I warto tu wspomnieć jeszcze pewne wymowne fakty historycz-
ne. I tak, reforma Soboru Trydenckiego nie dokonałaby się bez
szkolnictwa, bez zakładania seminariów duchownych, czyli bez
kształcenia, bez intelektualnej i duchowej formacji duchowieństwa,
ale też nie zatoczyłaby ona szerszego kręgu bez zakładania całej sieci
szkół i kolegiów katolickich.

I wymownym faktem historii jest również i to, że wróg chrześci-
jaństwa (w naszym wypadku i polskości zarazem), zawsze, w pierw-
szym rzędzie niszczył szkolnictwo katolickie, wydziały teologiczne,
znosił szkoły, zakłady katolickie. Daje też dużo do myślenia fakt, iż
zaborcy ograniczali czy wręcz niszczyli kult polskich świętych, by
wykreślić z pamięci Polaków, wzorce pięknych ludzi, ludzi wycho-
wanych na Ewangelii, tętniących miłością do Kościoła i Ojczyzny,
ludzi wewnętrznie wolnych i wspaniałych35.

Czy dziś, w nieco w inny sposób, nie usiłuje się ośmieszać,
wręcz niszczyć katolicką kulturę życia osobistego, małżeńskiego,
rodzinnego, społecznego? Czy nie obdarza się etykietą „ciemnogro-
du” każdego, kto ma odwagę publicznie upomnieć się o respektowa-

Ideen, Initativen, Illusionen. Bad Heilbrunn 1998, s. 627, cyt. za: M. Stu-
denski. Aktualność systemu wychowawczego F. W. Foerstera we współcze-
snej polskiej szkole. Kraków 2001, s. 12–13).

35 Jakże bogata jest w te postacie świętych nasza odległa przeszłość jak i
czasy nowożytne. Ojciec Święty Jan Paweł II chcąc nas umocnić na drodze
naszej wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, przeprowadził tak wiele
beatyfikacji i kanonizacji Polek i Polaków (11 osób kanonizowanych, 151
beatyfikowanych). Wskażmy dla przykładu choć kilka postaci dawniej
wyniesionych do chwały ołtarzy i dziś: św. Stanisław biskup i męczennik,
bł. Wincenty Kadłubek, św. Jadwiga, św. Kinga, św. Maksymilian Maria
Kolbe, św. Brat Albert, św. Rafał Kalinowski, św. Urszula Ledóchowska,
bł. Edmund Bojanowski. Czy ci święci nie są prawdziwymi reformatorami
świata, czy ich życie i podjęte przez nich dzieła nie mają ogromnego wpły-
wu na kształt chrześcijańskiej codzienności, na rozwój nauki, sztuki, kultu-
ry, działalności charytatywnej, i na wychowanie i kształcenie kolejnych
pokoleń dzieci i młodzieży? Zobacz także: Sylwetki pedagogów. [w:] Peda-
gogia na dziś. red. ks. J. Zimny. Stalowa Wola – Ružomberok 2007, s. 239–
354.
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nie i szanowanie prawa moralnego? Czy nie został zatracony etos
rodziny, szkoły, wychowawcy, wychowania, etos męża stanu?

Co zrobić, by w duchu Soboru Watykańskiego II kształtować, wy-
chowywać współczesne pokolenie? Z pewnością trzeba najprzód kształ-
cić dobrych, prawdziwie oddanych sprawie pedagogów. Następnie trze-
ba zadbać, aby każda szkoła katolicka, uczelnia, miała najlepszych fa-
chowców, ludzi jak najlepiej wykształconych, a równocześnie żyjących
wiarą Kościoła katolickiego, którzy byliby prawdziwymi autorytetami
dla młodzieży. Równocześnie takie szkoły, uczelnie winny mieć swoich
kapelanów, prawdziwych mistrzów życia duchowego, oddanych bez
reszty, całym sercem duchowej formacji młodego człowieka. Centrum
każdej takiej szkoły, uczelni winna być kaplica. Miejsce ciszy, modli-
twy, wsłuchiwania się w słowo Boże i sprawowania sakramentów,
miejsce autentycznego, osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem
żyjącym w Kościele – jedynym Mistrzem i Nauczycielem, Drogą,
Prawdą i Życiem (por. J 14, 6).

***

Jeżeli dziś nie postawimy wszystkiego, całego wysiłku, trudu,
całej mądrości i finansów również, na wielką, istotną sprawę, a mia-
nowicie na wychowanie, na formację rodziny, na kształtowanie cha-
rakterów dzieci, młodzieży, na organizowanie szkół, instytucji wy-
chowawczych, jeżeli nie zainwestujemy w pedagogikę katolicką,
jeśli nie zainwestujemy w żywego człowieka, to sprzeniewierzamy
się Kościołowi, nauce Soboru Watykańskiego II, doświadczeniu i
mądrości Kościoła, to zdradzamy swoje posłannictwo, to przez tego
rodzaju zaniedbanie pomagamy ateizować, laicyzować Polskę, Euro-
pę, otwieramy na oścież bramy naszych miast i wsi na islam, które-
mu za kilkadziesiąt lat przydadzą się nasze kościoły, by uczynić z
nich meczety. Miejmy jednak nadzieję, że mądrość i miłość do Chry-
stusa i Kościoła zwycięży. Szanując wszystkich, i tych którzy mają
odmienne przekonania religijne, i tych którzy nie wierzą, szanujmy
najprzód samych siebie i swoją religię, swoją wielowiekową, chrze-
ścijańską, katolicką kulturę, kształtującą dzieje Polski i Europy.
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Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński sdb
KUL Lublin

ZAŁOŻENIA WYCHOWANIA MŁODZIEŻY W DUCHU
KATOLICKIM

W ŚWIETLE DOKUMENTU „LA SCUOLA CATTOLICA”

Podjęcie refleksji nad problemem zarysowanym w tytule, doma-
ga się uwzględnienia głównych elementów, którymi będą: wycho-
wanie młodzieży, duch katolicki i światło dokumentu „La Scuola
Cattolica”1. Łącząc to w sensowną całość warto przybliżyć obraz
współczesnej młodzieży natomiast założenia wychowania w duchu
katolickim wydobyć z dokumentu Kongregacji Wychowania Kato-
lickiego o szkole katolickiej.

Szkic obrazu współczesnej młodzieży
Sięgając po nowsze opracowania z psychologii dowiadujemy się,

że nie ma zgodności co do liczby okresów rozwoju człowieka i ich
długości. Granice te są płynne. Kierując się opinią większości bada-
czy, można przyjąć, że wiek młodzieńczy obejmuje lata od 16. do
20.-23 r. ż.2. Rozwój ten obejmuje procesy fizjologiczne, ale nie są
one już tak szybkie jak wcześniej, waga, wzrost, dojrzewanie płcio-
we. Ważniejsze jest dojrzewanie emocjonalne, umysłowe, społeczne,
moralne czy religijne. Prawdą jest, że nie ma jednej charakterystyki
ale są różne oblicza młodości, które trzeba stale poznawać na nowo.
Zwłaszcza, że wytrawni wychowawcy mówią, iż prawie co pięć lat
zmienia się obraz młodzieży. Dlatego warto się uczyć poznania mło-
dego pokolenia, choćby w oparciu o elementy ułatwiające tą sztukę,
takie jak doświadczenie życiowe, inteligencję, podobieństwo osoby
poznawanej do poznającej, znajomość samego siebie, pewien dy-
stans poznawczy, intuicję psychologiczną i twórcze a nie szablonowe

1 Dokument Kongregacji Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej.
Szkoła katolicka. [w:] Pedagogia na dziś. (red.) J. Zimny. Stalowa Wola –
Rużomberok 2007, s. 408-441.

2 B. Harwas-Napierała i J. Trempała. (red.). Psychologia rozwoju czło-
wieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. T. 2. Warszawa 2001, s.
15.
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podejście do drugiego człowieka3. Zamiast charakterystyki psycho-
logów lub pedagogów oddajmy glos samej młodzieży.

W 2000 roku przebadano 333 licealistów z Kielc a w 2001, na
KUL-u 166 studentów z I i II roku Teologii, pytając ich między in-
nymi, w krótkim sondażu, o pozytywne ale i negatywne cechy
współczesnej młodzieży4. Z 1323 odpowiedzi licealistów wydobyto
171 cech pozytywnych. Sygnalizuję je od najwyższych procentowo:
otwartość na ludzi i świat (ok. 40%) - „otwartość na postęp” (Ch
316), „otwarta na nowości, na ludzi” (SDz 117). Pomijam ciekawe
wypowiedzi, a kolejne cechy to: ambicja, troska o wykształcenie,
chęć niesienia pomocy innym, tolerancja, inteligencja, koleżeństwo,
optymizm życiowy, aktywność, szczerość, autentyzm. Poniżej 15%,
wytrwałość, pomysłowość, własne poglądy, poczucie humoru. A
studenci Teologii już na 2-gim miejscu podali: poszukiwanie sensu
życia, Boga, ideału a także niezależność od rodziców.

Badania 333 licealistów przyniosły 1918 różnych odpowiedzi a
studentów ponad 1000 na temat negatywnych cech młodzieży. U
licealistów kolejność była następująca: agresja (ok. 45%), chamstwo,
spożywanie alkoholu, nietolerancja, branie narkotyków (28%), pale-
nie papierosów, brak szacunku dla innych, materializm, „szpaner-
stwo”. Studenci negatywy zaczęli od takich cech jak: materializm,
konsumpcja (42%), uleganie wpływom telewizji (komputeromania),
brak ideałów, odrzucanie autorytetów, wulgarność, agresja, wanda-
lizm (28%), krzykliwość, luz, alkoholizm, narkotyki i nikotynizm
(po 17%), miernota, złe pojmowanie wolności. Kilka autentycznych
wypowiedzi: „Brak kultury języka” (Ch 73), „Nadużywanie papiero-
sów, alkoholu i narkotyków” (SDz 104), „Kubeł wódki albo dwa, by
nauka lepiej szła” (Ch 108)”...Ekastazy i LSD to nieodłączna część
imprez techno (bo jak można tańczyć non stop przez 6 godzin bez
dopalacza, poza tym każdy chce „usłyszeć barwy i zobaczyć dźwię-
ki”) (Ch 131). Zwieńczmy to słowami licealistki: „Negatywne za-

3 S. Kulpaczyński. Jak poznawać młodzież. [w:] Katecheza młodzieży.
(red.). Tenże. Lublin 2003, s. 293-306.

4 S. Kulpaczyński. Młodzież i jej katecheza w opinii wybranych grup li-
cealistów i studentów Teologii KUL. [w:] W trosce o młodzież. Edukacja,
praca, obywatelstwo. (red.). J. Niewęgłowski. Warszawa 2004, s. 227-236.
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chowania młodzieży są w dużym stopniu zasługą dorosłych – to oni
pokazują nam, że pieniądz jest panem, że prawda nie zawsze jest
prawdziwa, to oni nas wychowują! Poniżają nas, przedstawiają ich
styl życia, zaniedbują! Niby skąd się bierze agresja? Oni to widzą i
nie reagują! Oczywiście wina leży po każdej stronie, młodzież nie
jest święta... I nigdy nie będzie, bo dorośli nie są” (Dz 87). A jednak
młodzież jest nadzieją Kościoła i...

Katolickie wychowanie młodzieży w świetle „La Scuola Cattolica”

O wychowaniu uczy Kościół, ukazując biblijną naukę o człowie-
ku, o Bogu, a zwłaszcza o Jezusie Chrystusie - Synu Bożym Na-
uczycielu i Wychowawcy5. Cenne są pouczenia Kościoła zawarte w
Encyklice Piusa XI „Divini illius Magistri”, w Deklaracji Soboru
Watykańskiego II o wychowaniu „Gravissimum educationis”6 i ana-
lizowany dokument Kongregacji Wychowania Katolickiego „Szkoła
katolicka”. W poglądach na to czym jest wychowanie pojawia się
dość duże zróżnicowanie. Jedni ujmują to zagadnienie teleologicz-
nie, inni funkcjonalnie lub też opisowo.

Profesor Stefan Kunowski (1909-1977) poszukiwał adekwatnego
określenia wychowania. Najpierw stwierdzał, że jest to całokształt
zintegrowanych wpływów na wnętrze wychowanka, które powodują
trwałe zmiany pod względem biologicznym, psychicznym, społecz-
nym i kulturalnym. Na ten proces mają wpływ nie tylko wychowaw-
cy przez swoją świadomą działalność, nie tylko różne okoliczności i
sytuacje wychowawcze ale przede wszystkim dążność samego wy-
chowanka do osiągnięcia coraz większej samodzielności umysłowej,
moralnej i życiowej7. W końcu doszedł do określenia wychowania
jako społecznie uznanego działania pokoleń starszych na dorastające
celem pokierowania ich wszechstronnym rozwojem dla przygotowa-

5 J. Bagrowicz. Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele.
Toruń 2000, s. 111-152.

6 Tamże. s. 152-209.
7 S. Kunowski. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1993, s.

166.
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nia, według określonego ideału nowego człowieka, do przyszłego
życia8.

Profesor dodaje, że w wychowaniu znaczenie decydujące mają
czynniki personogenne. „Obudzenie duchowości i rozwój jej perso-
nogennych cech, dzięki którym wychowanek bierze za siebie odpo-
wiedzialność i sam określa kierunek swego rozwoju stanowi sens
wychowania”9.

Soborowa Deklaracja o wychowaniu mówi, że ideał wychowania
człowieka jako osoby powinien uwzględniać konieczność „harmo-
nijnego rozwijania wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych i
intelektualnych”. Ma realizować postulat „zdobywania stopniowo
coraz doskonalszego zmysłu odpowiedzialności w należytym kształ-
towaniu własnego życia przez nieustanny wysiłek w osiąganiu praw-
dziwej wolności, po wielkodusznym i stanowczym przezwyciężeniu
przeszkód”10.

Powracając do profesora Kunowskiego, jako katolickiego peda-
goga, można zadania i funkcje wychowania ująć w schemacie jego
warstwicowej teorii wyróżniającej: bios, etos, agos i los. Stąd wyni-
kają funkcje: opieki wychowawczej nad biosem czyli nad zdrowiem
organizmu; ochronę wychowawczą nad działaniem etosu, czyli życia
społecznego środowiska; opiekę nad duchowością wychowanka i
kierowanie do ideału; wtajemniczanie i przygotowanie wychowanka
do spotkania z losem11.

Co na to dokument „La Scuola Cattolica”? Został on wydany w
Rzymie 19 marca, w uroczystość św. Józefa 1977 roku. Składa się z
93 punktów, podzielonych na siedem części. Na wstępie nawiązuje
do Deklaracji soborowej „Gravissimum educationis” i stwierdza, że
pragnie się zająć naturą i cechami wyróżniającymi szkołę katolicką

8 Tamże s. 170.
9 S. Kunowski. Podstawy pedagogicznego rozwijania życia duchowego. [w:]

Ku odnowie życia wewnętrznego. (red.). T. Bielski. Poznań 1972, s. 74.
10 Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim II Soboru Watykańskiego

„Gravissimum educationis”. Poznań 1968, nr 1.
11 S. Kunowski. Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź 1981, s. 274.
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oraz apeluje do odpowiedzialnych za wychowanie, aby zapewnili jej
pełnienie misji społecznej i apostolskiej (p. 1-4).

Część I mówi, że szkoła katolicka jest związana z ewangelizacyjną
misją Kościoła, stanowi uprzywilejowany środek wychowania integral-
nego, wchodzi w pluralizm kulturowy i powołując się na Chrystusa
„uczy w istocie odróżniać wartości, które tworzą człowieka, od prze-
ciwwartości, które go degradują” (p. 11). Kościół przez szkołę katolicką
„wnosi do dialogu kulturowego oryginalny wkład na rzecz prawdziwe-
go postępu i integralnego kształtowania człowieka” (p. 15).

Część II pt. Aktualna problematyka szkoły katolickiej” przytacza
głosy krytyki, mówiąc o niebezpieczeństwie prozelityzmu, o tym, że
dzisiaj to raczej anachronizm, elitaryzm i to rzekomo mało skuteczny w
wychowaniu przekonanych chrześcijan a jednak jest ważna (p. 16-24).

Szkoła miejscem humanizacji przez asymilację kultury (Cz. III),
musi być naprawdę szkołą, która kształci i wychowuje. Jako instytu-
cja wychowawcza jest inspirowana przez wartości absolutne, które
stanowią o sensie i wartości człowieka (p. 25-32).

„Program wychowawczy szkoły katolickiej” czyli część IV jest
najistotniejszy dla omawianego tematu. Już z pierwszego zdania
dowiadujemy się, na czym polega szczególny charakter takiej szko-
ły: „Chrystus centrum szkoły katolickiej” (p. 33). Program wycho-
wawczy jest inspirowany przez Ewangelię. Warto zacytować cały ten
punkt mówiący, że Chrystus jest fundamentem planu (programu) wy-
chowawczego szkoły katolickiej, bo „On objawia nowy sens istnienia,
czyniąc człowieka zdolnym żyć po Bożemu, czyli myśleć, chcieć i
działać według Ewangelii, czyniąc z błogosławieństw prawo swego
życia. Właściwie to wyraźne powołanie się na chrześcijańska wizję
podzielaną, choć w różnym stopniu przez wszystkich członków
wspólnoty szkolnej decyduje o tym, że szkoła jest chrześcijańska,
gdyż w ten sposób zasady ewangeliczne inspirują jej program, zarów-
no jako motywację, jak i cel” (p. 34). Szkoła katolicka promuje wy-
chowanie integralne, w oparciu o Chrystusa, który jako Człowiek do-
skonały, w pełni realizuje wszystkie wartości ludzkie, uszlachetnia
człowieka i nadaje jego istnieniu nową wartość. „On jest wzorem i
przykładem życia, które szkoła katolicka proponuje młodym” (p. 35).
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Taka szkoła wychowuje w cnotach, które pozwalają żyć nowym
życiem w Chrystusie i przyczyniać się do budowania królestwa Bożego.

Szczególne zadania szkoły katolickiej dotyczą obowiązku za-
pewnienia syntez między kulturą i wiarą z jednej strony oraz wiarą i
życiem z drugiej. To dokonuje się przez przyswojenie wiedzy wi-
dzianej w świetle Ewangelii oraz przez nabycie cnót chrześcijańskich
(p. 37). Należy szanować autonomię nauk i przyswajać ich metody
intelektualne ale także kształtować postawy moralne i społeczne.
Uczyć poszukiwania prawdy wzbogacając wiedzę ludzką ale też
otwierać na prawdę wiekuistą. „Jeśli nauczyciel zna swą dyscyplinę
naukową i jednocześnie posiada mądrość chrześcijańską, objawia on
uczniowi głębokie znaczenie tego, czego naucza, i wprowadza go
tym samym w serce prawdy” (p. 41). To zależy od nauczyciela czy u
niego istnieje synteza miedzy wiarą i życiem. Na wzór Chrystusa ma
on ukazywać chrześcijańską tajemnicę nie tylko słowami, lecz prze
każdy swój czyn i przez całą swą postawę i tym się różni szkoła ka-
tolicka od innych, bo w niej całe nauczanie jest przesiąknięte du-
chem chrześcijańskim (p. 43).

Szkoła katolicka kształtuje osobowość chrześcijańską, uczy na-
wiązywania dialogu z Bogiem oraz podejmowania służby w łączno-
ści ze wspólnotą parafialną, z różnymi organizacjami i środowiska-
mi. Lekcja religii w takiej szkole ma być dobitna i systematyczna, to
nie tylko przekaz prawd religijnych ale doprowadzanie uczniów do
„złączenia się całą istotą z Osobą Jezusa Chrystusa” (p. 50).

Szkoła katolicka powinna być miejscem spotkania chrześcijań-
skiej wspólnoty wychowawczej, bo wiara aktualizuje się w spotkaniu
z osobami i wspólnotami, które żyją wiarą. „Wiara chrześcijańska
rodzi się i wzrasta w łonie wspólnoty” (p. 53). Taka szkoła powinna
korzystać z takich źródeł, jak: zbawcze Słowo Chrystusa, zawarte w
Piśmie Świętym, Tradycji, a szczególnie w Liturgii i Sakramentach,
bo bez tego oderwała by się od swojego fundamentu (p. 54-55).

Innym aspektem programu wychowawczego szkoły katolickiej
jest jej otwarcie ku innym w duchu tolerancji i szacunku wobec róż-
nych sposobów myślenia i życia. Wychowuje ona także do sprawie-
dliwości, bo to staje się skutecznym środkiem postępu społecznego i
gospodarczego (p. 57-58). Ponownie w programie wychowawczym
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podkreśla się, obowiązek współpracy wszystkich (nauczyciele, ro-
dzice, uczniowie, personel), każdy wedle swej roli i kompetencji.
„Przeżyte w duchu ewangelicznym to uczestnictwo jest przez samą
swą naturę świadectwem, które nie tylko „buduje” Chrystusa we
wspólnocie, lecz daje Mu promieniowanie, stające się znakiem dla
wszystkich” (p. 61). W ten sposób taka szkoła spełnia pilne i nieza-
stąpione zadania autentycznego apostolstwa (p. 63).

Część V tego dokumentu mówi o dzisiejszej odpowiedzialności
szkoły katolickiej, jej trudnościach, poszukiwaniu identyczności i
potrzebie współpracy z innymi szkołami. Część VI dotyczy organi-
zacji i planowania w takiej szkole, podkreślając potrzebę jedności z
władzą hierarchiczną, która czuwa nad prawowiernością nauczania.
Godne uwagi jest stwierdzenie: „Szczególna odpowiedzialność spo-
czywa w tej dziedzinie na chrześcijańskich rodzicach: wybrawszy
szkołę katolicka dla swych dzieci, nie są oni zwolnieni z obowiązku
wychowania ich po chrześcijańsku. Zobowiązani są oni czynnie
współpracować z tym wychowaniem;...” (p. 73). Ponownie podkre-
ślono, że najważniejszym czynnikiem, który nadaje szkole katolic-
kiej jej szczególny charakter, to są nauczyciele, których należy stale
dokształcać i objąć odpowiednią troską duszpasterską ( p. 78).

Część VII zachęca do odważnego i solidnego zaangażowania w
apostolat szkolny. Oceniając pracę takiej szkoły należy pamiętać, że
oprócz wolności wychowawcy i wychowanka, mamy tu do czynienia
z czynnikiem łaski, z działaniem Ducha. Dokument kończy się ape-
lem do ludu Bożego (p. 93), ale wcześniej jest serdeczna prośba do
zakonników nauczających. W punkcie 89 czytamy: „W szczególno-
ści do Instytutów, które otrzymały od Ducha Świętego specyficzny
charyzmat oddawania się nauczaniu chrześcijańskiemu młodzieży.
Kościół zwraca się z odnowionym zaufaniem i nadzieją, ażeby wier-
ne misji ich założycieli nie przestawały przyczyniać się do akcji wy-
chowawczej i apostolskiej w szkołach katolickich, nie dając się sku-
sić powabem działalności apostolskich, które zdają się przedstawiać
skuteczność bardziej bezpośrednią i bardziej widoczną”12.

12 Dokument Kongregacji ... Szkoła Katolicka, jw. s. 438.
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Reasumując założenia wychowania młodzieży w świetle doku-
mentu „La Scuola Cattolica” wolno powiedzieć, że szkoła katolicka:

* oparta jest na Ewangelii;
* kształci i wychowuje;
* Chrystus jest jej centrum;
* naucza i wychowuje integralnie, wszechstronnie;
* poszukuje syntezy między kulturą i wiarą oraz miedzy wiarą a

życiem;
* ważna jest wiedza ale i cnoty chrześcijańskie;
* kształtuje osobowość chrześcijańską, wdrażając w dialog z Bogiem

i w służbę drugiemu człowiekowi;
* lekcja religii w takiej szkole jest szczególnie ważna, bo ma nie

tylko przekazywać wiedzę religijna ale doprowadzać do przyjaź-
ni i zażyłości z Chrystusem;

* program jest otwarty na różne sposoby myślenia i życia w duchu
dobrze rozumianej tolerancji;

* decydującą rolę w takiej szkole odgrywają nauczyciele fachowcy
ale przede wszystkim dających równocześnie świadectwo życia
chrześcijańskiego.

W odpowiedzi na apel o wykorzystanie charyzmatu dotyczącego
wychowania młodzieży

Ks. Jan Bosko (1815-1888), założyciel Salezjanów, zwany Oj-
cem i nauczycielem młodzieży13, twórca systemu uprzedzającego,
prewencyjnego, był w tej dziedzinie bardziej praktykiem niż teorety-
kiem. Gdy zaczął gromadzić ubogich, zagubionych chłopców, szukał
odpowiedniego sposobu ich wychowania. Odwiedzał szkoły, bursy,
czytał jak inni sobie radzą z młodzieżą i postanowił wejść w koncep-
cję pedagogiki personalistycznej, chrześcijańskiej, opowiadającej się
za wzajemnym szacunkiem, opartej na normach i otwartej na nową
ziemię i nowe niebo, ale zamiast sytemu represyjnego (nakazowego,

13 Jan Paweł II. List Ojca Świętego Jana Pawła II do Księdza Egidio Vi-
gano Przełożonego Generalnego Towarzystwa Św. Franciszka Salezego w
setna rocznicę śmierci Św. Jana Bosko. Ojciec i Nauczyciel młodzieży.
Tipografia Poliglotta Vaticana 1988.
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karcącego) wszedł w prewencyjny. Swoje wychowanie młodzieży
oparł na trzech filarach: rozumie, religii i miłości14.

Rozum – zdolność planowania, pokierowana, rozsądek, roze-
znanie możliwości, umiejętność wyjaśniania, rozumność w dyscypli-
nie (wykluczał gwałtowne kary) perswazja, znaczące spojrzenie,
zdziwienie, subtelność duszy. Wychowawca ma być rozumny, umie-
jący myśleć, planować, oceniać a równocześnie uczyć wychowan-
ków rozumności w codziennym życiu a także w poznawaniu wiary i
w rozwoju religijności.

Religia – bo bez Boga Ks. Bosko nie widział solidnych funda-
mentów, na których mógłby oprzeć wychowanie. Autorytety tylko
ludzkie, nawet najlepszych pedagogów, to za mało. Dlatego elementy
religijne były tak istotne w jego systemie wychowania, a mianowicie:
Eucharystia i nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki Wiernych. W
rozmowie z szukającym rady nauczycielem Franciszkiem Bodrato
(1864), Ks. Bosko powiedział: „Rozum i religia są podstawowymi
filarami mojego systemu wychowawczego. Wychowawca musi być
tylko przekonany o tym, że prawie wszyscy młodzi ludzie mają natu-
ralny dar rozpoznawania dobra, które się czyni ze względu na nich.
Jednocześnie maja oni czułą i skłonna do wdzięczności naturę.

Główny cel pracy wychowawczej zostaje dla mnie osiągnięty w
tym momencie, gdy z pomocą Bożą ci młodzi ludzie, zapoznawszy
się z tajemnicami naszej świętej wiary, w przyjmowaniu doznawanej
miłości wychowawczej, przypominają sobie o nieskończonej miłości
Bożej; gdy w ich sercach zaczynają rozbrzmiewać struny wdzięczno-
ści, do której czują się zobowiązani ze względu na tyle doznanych
dobrodziejstw; wreszcie, gdy w oparciu o rozsądne przesłanki prze-
konali się o tym, że prawdziwa wdzięczność względem Boga musi
polegać na gotowości do wypełniania Jego świętej woli i życia we-
dług przykazań. W tym systemie religia obejmuje rolę cugli na gło-
wie ognistego konia, które to cugle pozwalają nad nim zapanować,
nim kierować. Rozum obejmuje rolę munsztuka, który uciskając
szczękę, wywołuje pożądany skutek. Prawdziwa, szczera religia,
która określa obowiązki młodzieży oraz rozum, który stosuje prawdy

14 L. Cian. Wychowanie w duchu Ks. Bosko. Warszawa 1990, s. 185-208.
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religijne w konkretnym działaniu, w tych dwóch słowach daje się
ująć stosowany przeze mnie system”15.

Miłość – to fundament, bo wychowanie jest sprawa serca. Ten
kto wie, że jest kochany, sam też kocha. Ten kto jest kochany osiąga
wszystko zwłaszcza z młodzieżą. A kiedy miłość blednie, wszystko
przestaje się układać16. Nie wystarczy wychowywać inteligentnie,
starannie, potrzeba miłości. Tylko miłość pozwala na nawiązanie
prawdziwie wychowawczego stosunku. Jeśli nie ma serdeczności,
nie ma zaufania a dopiero w zaufaniu otwierają się serca.. Miłość to
znacząca obecność (asystencja) stwarzająca rodzinne środowisko ale
i teologiczna (1 Kor 13), która jest czynnym miłosierdziem. I do tego
Ks. Bosko wołał: „Niente ti turbi” – nie chciej się smucić i „Sta alle-
gro”- bądź wesół. Jeśli ktoś się uśmiechnął, to „Deo gratias” i niech
to jeszcze powtarza - „Sta allegro”!

15 R. Weinschenk. Podstawy pedagogiki Księdza Bosko. Warszawa 1996,
s. 41-42.

16 B. Jodłowska. Miłość pedagogiczna podstawą systemu wychowawcze-
go św. Jana Bosko. [w:] Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy. (red.).
J. Niewęgłowski. Warszawa 2000, s. 137-149.
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Dr Ewa Sęk
KUL Stalowa Wola

KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA ŹRÓDŁEM WYCHOWANIA

Żyjemy w kręgu kultury chrześcijańskiej. W momencie jedno-
czenia się Europy, oczy myślicieli katolickich zwracają się w kierun-
ku poszukiwania i wskazania tych fundamentów, na których kultura
europejska ukształtowała swoją tożsamość w ciągu ponad dwóch
tysięcy lat.

Jan Paweł II podczas audiencji dla członków Papieskiej Rady do
spraw Kultury 10 stycznia 1992 roku, stwierdził, że „kształt nowej
Europy zarysowuje się od kilku lat, pośród blasków i cieni, radości i
cierpienia. Przełamanie barier ideologicznych i reżimów policyjnych
wywołało ogromną radość i obudziło wielkie nadzieje, lecz wyrosły
także nowe mury dzielące nasz kontynent”1. Powiedział też, że:
„Kultura jest nieodłącznym składnikiem życia tak wspólnot chrześci-
jańskich, jak i wszystkich społeczności autentycznie ludzkich”2.
Zwracając się do członków Papieskiej Rady do spraw Kultury wska-
zał: „Wasze powołanie nakazuje wam tworzyć prawdziwą kulturę
nadziei w dzisiejszym świecie, pełnym niepewności i lęków, kulturę
opartą na prawdzie o Objawieniu i zbawieniu Jezusa Chrystusa. Peł-
nię wolności można uzyskać jedynie poprzez przyjęcie prawdy i
miłości, którą Bóg obdarza każdego człowieka. Na tym polega wiel-
kie wyzwanie dla wszystkich chrześcijan: dawać świadectwo miło-
ści, będącej źródłem i pełnią wszelkiej kultury w Jezusie Chrystusie,
który nas wyzwolił”3.

W kontekście ewangelizacji kultur świata, wyraził myśl: „Jest
moim szczególnym pragnieniem, aby «kultura chrześcijańska» stała
się jednym z głównych tematów (…) starając się dotrzeć do każdego
człowieka poprzez jego kulturę (…)”. Wtedy Kościół „ukaże zdol-

1 Jan Paweł II. Audiencja dla członków Papieskiej Rady ds. Kultury. [w:]
Jan Paweł II. Europa zjednoczona w Chrystusie. Kraków 2002, s.185.

2 Tamże, s.185.
3 Tamże, s.189.
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ność wiary chrześcijańskiej do pobudzania rozwoju kultur…”4.
Sprawą kultury chrześcijańskiej zajmowało się zorganizowane na
prośbę Jana Pawła II sympozjum „Chrześcijaństwo i kultura w Euro-
pie. Pamięć, świadomość, wizja”, które miało charakter przygotowa-
nia do Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego
Europie. Dziękując za nie, Papież podkreślił wkład w nie członków
Papieskiej Rady ds. Kultury mówiąc: „Dzięki waszej pomocy bisku-
pi i – za ich pośrednictwem – cały Kościół, odkryli na nowo liczącą
dwa tysiące lat tradycję chrześcijańską, oraz określili fundamenty
kulturowe odradzającej się Europy, duchowo zjednoczonej, w której
pragniemy być «świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił»”5.

Dwanaście lat wcześniej, w 1980 roku Jan Paweł II w UNESKO,
powiedział: „W dziedzinie kultury człowiek jest zawsze faktem
pierwszym: pierwotnym i podstawowym. Jest to zaś zawsze czło-
wiek jako całość: w integralnym całokształcie swojej duchowo –
materialnej podmiotowości. I jeśli słuszny jest podział kultury na
duchową i materialną, zależnie od charakteru i treści wytworów, w
których się ona przejawia, to równocześnie należy stwierdzić, że z
jednej strony dzieła kultury materialnej świadczą zawsze o jakimś
„uduchowieniu” materii, o poddaniu tworzywa materialnego ener-
giom ludzkiego ducha: inteligencji, woli – z drugiej zaś strony, dzie-
ła kultury duchowej świadczą, na odwrót, o swoistej materializacji
ducha i tego, co duchowe. Oba te ciągi wytworów zdają się w dzie-
łach kultury być równie pierwotne i równie odwieczne”6.

Jak wypowiada się Papież, coraz silniejsza jest presja kultury
pozbawionej wartości duchowych, bez stałego punktu odniesienia
jakim jest Bóg. I dalej, Ojciec Święty rozważa, że „zagrażającą spo-
łeczeństwu duchową pustkę powoduje przede wszystkim spustosze-
nie w kulturze. Naprawdę potrafi ją wypełnić tylko świadomość mo-
ralna, wciąż odnawiana przez Ewangelię Chrystusa. Jedynie tą dro-
gą, dzięki twórczej wierności wciąż aktualnemu dziedzictwu prze-
szłości Europa będzie mogła doprowadzić w przyszłości do auten-

4 Tamże, s.187.
5 Tamże, s.186.
6 Jan Paweł II. Człowiek integralny podmiotem kultury. Przemówienie w

UNESKO 2.06.1980.
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tycznego spotkania między słowem życia i kulturami poszukującymi
miłości i prawdy dla człowieka”7.

Tymczasem, wiedza o kulturze jest dzisiaj często wiedzą jedno-
stronną. Występujące teorie kultury mają często charakter redukcjo-
nistyczny, co przejawia się w utożsamianiu kultury ze sztuką. Mode-
lem pojmowania kultury w tym przypadku jest sztuka.

Jeśli chce się mówić o kulturze chrześcijańskiej, to najpierw
trzeba powiedzieć o kulturze w ogóle. Najpierw sobie trzeba dobrze
uświadomić, czym jest kultura, aby potem przejść do wskazania na
to, czym jest kultura chrześcijańska.

Kulturę można pojąć na tle rozumienia natury. Rzeczywistość, w
której człowiek żyje składa się z dwóch różnych sfer: natury i kultury.
Natura jest tym, co istnieje niejako samo z siebie, co bytuje nie w wy-
niku działania człowieka, co zawiera w sobie pewne prawo swojego
istnienia i swojego działania. Natomiast kultura najogólniej pojęta, to
jest to, co jest dodane do natury w wyniku działania człowieka. A
więc, kultury nie ma z natury, a powstaje za sprawą świadomego dzia-
łania człowieka. Powstaje dlatego, że człowiek jest osobą, posiada
rozum i posiada wolę oraz posiada pewną moc sprawiania zmian.
Zwierzęta nie mają kultury, dopiero człowiek przekształcający naturę,
której sam jest częścią, tworzy to, co nazywa się kulturą8.

Przedmiotem tych wszystkich działań kulturotwórczych jest cała
dostępna człowiekowi rzeczywistość, w tym on sam. Co więcej,
najważniejszym przedmiotem jego aktywności kulturotwórczej jest
jego własna natura. Człowiek działając tworzy, kształtuje i rozwija
przede wszystkim siebie. I to, jak siebie zbuduje, przechodzi potem
na jego wytwory.

Wielu autorów, jak na przykład Ojciec Mieczysław Albert Krą-
piec, zauważa, że kultura chrześcijańska jest kulturą osobową.

Samo słowo kultura wiemy, że wywodzi się z języka łacińskie-
go, colo colere znaczy uprawiać ziemię. Kultura znaczy to, co upra-

7 Jan Paweł II. Audiencja dla członków Papieskiej Rady ds. Kultury. [w:]
Jan Paweł II. Europa zjednoczona w Chrystusie. Kraków 2002, s.187.

8 W. Dłubacz. O kulturę filozofii. Lublin 1994.



93

wa, a uprawa jest czymś zorganizowanym, świadomym, jest działa-
niem, który ma określony cel. Tym celem jest jakieś dobro, które chce
się uzyskać. Kulturą jest więc zmiana natury w kierunku pożądanego
przez człowieka celu. Na wzór uprawy roli, po łacinie zwanej agricul-
tura, zaczęto pojmować uprawę człowieka – stąd animicultura.

Zadaniem kultury zatem jest rozwój człowieka, optymalizacja
jego ludzkich potencjalności. Tworzenie kultury to inaczej prze-
kształcanie natury, w tym zmiana samego siebie. Tworzenie kultury
należy do istoty bycia człowiekiem. Dlatego człowiek będąc osobą,
bytem, który posiada rozum i wolę, poniekąd chce i musi zmieniać
naturę, aby spełnić się jako człowiek, aby zrealizować siebie. Dlate-
go kultura jest świadomym przetwarzaniem natury dla dobra czło-
wieka, jest dopełnianiem czy uzupełnianiem braków natury w sobie
lub poza sobą - poza sobą, ale z uwagi na siebie. Kultura zatem jest
uszlachetnianiem, a więc zmianą na lepsze samego człowieka. Na-
tomiast wtórnie dopiero jest zmianą otaczających nas rzeczy. Dlate-
go też dobrze rozumiany postęp odnosi się w pierwszej kolejności do
rozwoju człowieka, nie do rozwoju narzędzi. Często człowiek szczy-
ci się, że rozwija narzędzia: uzyskuje lepsze samochody, technolo-
gie, ale należy zapytać, czy sam staje się lepszy. Bo czyż chodzi o to
tylko, żeby były lepsze narzędzia, czy o coś więcej, ponieważ narzę-
dzia pozostają tylko narzędziami. Człowiek nie jest narzędziem dla
narzędzi, ale to one mają być na jego usługę. Czasami człowiek po-
zwala na odwrócenie sytuacji w rozumieniu tego stosunku. „Współ-
czesna kultura laicka umieszcza człowieka w świecie rzeczy. Ludzie
są w niej traktowani jak przedmioty użytkowe.

Kultura rzeczowa, w której dzisiaj żyjemy, upadla człowieka,
przede wszystkim odbiera sens życia, zakładając, że dokonuje się
ono tylko tutaj, na ziemi. Natomiast kultura chrześcijańska zwraca
uwagę na to, że człowiek rodzi się w czasie, ale żyje dla wieczności.
(…) Kultura laicka jest więc życiem bez celu, bo operowanie rze-
czami, życie wśród rzeczy poniża”9. Warto w tym miejscu przyto-
czyć wypowiedź Josepha Ratzingera, obecnie Ojca Świętego Bene-
dykta XVI, kiedy podczas jednej z wizyt w Krakowie w Bazylice

9 M.A. Krapiec. Wprowadzić dziecko w świat kultury. [w:]
http://www.cywilizacja.ien.pl/?id=465
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Mariackiej w 1980 roku powiedział: „Kultura chrześcijańska nie
może być nigdy kulturą posiadania. Nie może nigdy upatrywać naj-
wyższej wartości człowieka w materialnym posiadaniu i użyciu(…)
W kulturze chrześcijańskiej obowiązuje pierwszeństwo wartości
moralnych przed wartościami materialnymi.(…) Ma fundamentalne
znaczenie dla przetrwania kultury, aby porządek wartości pozostawał
w niej właściwy. Nadrzędność wartości moralnych nad materialny-
mi, uznanie chwały Boga, oto fundamentalne wspólne dziedzictwo
kultury europejskiej, o którego utrzymanie i pogłębienie my, chrze-
ścijanie, musimy dziś od nowa zabiegać”10. Zatem postęp jest dosko-
naleniem się człowieka. Zasadniczo ma on wymiar jednostkowy i
dokonuje się od momentu narodzin do momentu śmierci. Nie prze-
nosi się on na następców, bowiem postępu tak rozumianego nie
dziedziczy się.

Fundamentem tego rozwoju i doskonalenia się człowieka jest mo-
ralność. Dlatego właśnie życie moralne jest tak istotnym czynnikiem
kultury. I to właśnie życie moralne stanowi miarę spełniania się czło-
wieka. Moralność stanowi miarę wielkości człowieka, narodu, kultury.
A więc człowiek potrzebuje kultury. Jak zauważa Ojciec Mieczysław
Albert Krąpiec, „Kultura i moralność chrześcijańska przejawiają się w
twórczości artystycznej – warto tworzyć piękno, bo piękno człowieka
rozwija, zbliża do Boga, łączy ludzi, nadaje sens życiu”11. Dom kultu-
ry nie jest kulturą lecz jej znakiem i miejscem jej manifestacji. Takie
rozróżnienie jest niezwykle ważne, ponieważ z tego powodu zachodzi
dzisiaj w kulturze wiele nieporozumień. Co to znaczy, kiedy na przy-
kład ministerstwo przyznaje fundusze na kulturę? Chodzi właśnie o to,
żeby to właśnie człowiek miał gdzie się rozwijać i edukować. Tam
właśnie, jak i w innych instytucjach wspomagających rodzinę w inte-
gralnym rozwoju człowieka, powinno dokonywać się przez sztukę
wychowanie do pełni człowieczeństwa.

Jan Paweł II w Liście do artystów zwrócił się z apelem: „Kieruję
do was wezwanie, byście na nowo odkryli głęboki wymiar duchowy
i religijny sztuki, który w każdej epoce znamionował jej najwznio-
ślejsze dzieła. W tej perspektywie apeluję do was, artyści słowa pi-

10 J. Ratzinger. Wiara chrześcijańska a Europa 1980, nr 12.
11 Krąpiec, jw.

http://www.cywilizacja.ien.pl/
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sanego i mówionego, teatru, muzyki i sztuk plastycznych, twórcy
wykorzystujący najnowocześniejsze środki wyrazu. Zwracam się
zwłaszcza do was, artyści chrześcijańscy: każdemu z was pragnę
przypomnieć, że przymierze istniejące od zawsze między Ewangelią
a sztuką, niezależnie od swoich aspektów funkcjonalnych, wiąże się
z wezwaniem do wniknięcia twórczą intuicją w głąb tajemnicy Boga
Wcielonego, a zarazem w tajemnicę człowieka”12.

Jak twierdzi Henryk Kiereś, „sztuka ingeruje w świat poprzez
swe dzieła, a za charakter tej ingerencji ponosi odpowiedzialność
artysta jako człowiek. Sztuka nie jest więc i w żadnym wypadku nie
może być sferą autoteliczną, bowiem jest to po prostu niemożliwe.
Również wolny i kreatywny antyartysta – czy tego chce czy nie! –
jest odpowiedzialny za to, że na skutek własnej niewiedzy czy też
konformizmu-snobizmu tworzy dzieła, które niczemu nie służą i
które niczemu służyć nie mogą, gdyż rozmija się ze światem i czło-
wiekiem teoria sztuki leżąca u ich podstaw”13.

To człowiek jest podmiotem kultury. Człowiek jest też głównym
przedmiotem kultury, jest tym kogo się uprawia, kogo się obrabia,
kogo się rozwija, kogo się doskonali. Człowiek jest sprawcą i celem
kultury. Kultura to ludzkie działania i wytwory, skutki aktywności
człowieka, czy to w postaci wiedzy, czy to w postaci sprawności
różnego rodzaju, czy wreszcie różnych rzeczy, które człowiek wy-
twarza. Kultura ma przede wszystkim za zadanie ukształtować czło-
wieka. Człowiek poprzez kulturę kształtuje siebie. Kultura ma czło-
wieka odpowiednio przygotować do właściwego dla niego sposobu i
celu działania. Człowiek dzięki kulturze ma posiąść jakby drugą
naturę, ma uzupełnić braki. Człowiek rodzi się bez wielu rzeczy,
które ma zbudować w sobie, żeby mógł żyć jak człowiek. I w ten
sposób ma on rozwinąć w sobie to, co w nim najbardziej ludzkie. W
tym właśnie celu człowiek używa całej natury. Czyni tę naturę sobie
poddaną: buduje dom, wyrabia cegłę z gliny, którą bierze z natury.
Wszystko czerpie z tej natury, a kultura ma ostatecznie służyć uak-
tywnieniu, wyzwoleniu jego ducha. Kultura jest więc po to, aby
człowiek pełniej i mocniej był człowiekiem, osobą. Zatem kultura

12 Jan Paweł II. List do artystów.
13 H. Kiereś. Służyć kulturze. Lublin 1998, s.100.
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ma humanizować człowieka, uczłowieczać go, rozwijać w jego ludz-
kim wymiarze, usprawniać jego rozum i wolę, pozwolić mu opano-
wać emocje, pokierować nimi, wprzęgnąć je w służbę dobra, które
dostrzega rozum. Wszystko to czyni, aby mógł w sposób wolny po-
znać prawdę i pokochać dobro. Nie jest rzeczą prostą, aby człowiek
w sposób wolny dojrzał - zobaczył prawdę, aby ją mógł wybrać,
pokochać i być jej wiernym. Cała kultura jest właśnie po to, jest na
służbie dobra człowieka. Kultura ma sprawić, aby człowiek był do-
brym i mądrym człowiekiem.

Cała kultura zawiera się w czterech dziedzinach: religii, moralno-
ści, nauce i sztuce. Wynika to z czterech typów aktywności człowieka.
Takie są aktywności i takie są wytwory człowieka. Są to cztery odręb-
ne, aczkolwiek przenikające się dziedziny jego aktywności. Człowiek
właśnie tworzy je po kolei wszystkie, nie ma ich w naturze.

Chrześcijaństwo zarysowało takie cele życia człowieka, jak one:
poznanie prawdy, umiłowanie dobra, oraz połączenie się z Bogiem,
czyli zbawienie. Wskazało więc na ostateczny sens ludzkiego życia,
a także sens miłości, cierpienia i śmierci. Ukazanie sensu tych rzeczy
nie miało miejsca w kulturze wcześniej, przed Chrystusem. Dlatego
też twierdzi się, że nie da się zrozumieć człowieka bez Chrystusa
(Jan Paweł II).

Antyczni Grecy odkryli, że dla nabycia sprawności uprawiania
kultury potrzebne jest wychowanie. W wychowaniu celem jest
ukształtowanie lepszego, doskonalszego człowieka, pięknego i do-
brego: kaloskagathos.

To zostało przejęte przez chrześcijaństwo, już w innym kontek-
ście. Wiązano to z kultem religijnym czyli czcią należną Bogu i
świętym. Wzorem tej doskonałości, tym ideałem stał się Chrystus.

Starożytni Grecy odkryli, że natura rozwija się sama, rządzi się
wrodzonymi prawami, sama sobą kieruje. Natomiast z człowiekiem
sprawa ma się zupełnie inaczej. Sama natura ludzka nie wystarcza.
Zostawione samo dziecko gdy się urodzi, umrze, nie poradzi sobie.
Człowiek potrzebuje wiedzy, umiejętności, wychowania. Grecy za-
uważyli, ze zwierzęta żyją inaczej niż ludzie, a ludzie inaczej niż zwie-
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rzęta. Zwierzęta osiągają właściwą sobie dojrzałość na mocy swojej
natury. Człowiek jako byt cielesno duchowy osiąga potencjalność.

Kultura jawi się jako usprawnienie człowieka, najpierw jego ro-
zumu, potem jego działania moralnego, następnie twórczości, wy-
twórczości oraz życia religijnego, stosunku do Boga. Człowiek reali-
zuje się przez działanie, dojrzewa i rozwija się powoli, poprzez swo-
je czyny. Nie może się rozwijać nic nie robiąc, jest to niemożliwe.
Poznając świat, a więc rzeczywistość, w której żyje, poprzez pozna-
nie człowiek wprowadza cały świat w siebie, zarówno świat natury
jak i świat kultury. Ubogaca w ten sposób samego siebie. Żyje po
ludzku, gdy żyje według wymagań stawianych mu przez jego czło-
wieczeństwo. Poprzez bycie osobą i poprzez działanie nabiera obli-
cza człowieczego. Podnosi się na wyższy poziom, uszlachetnia.
Przez osobowe działanie zmienia się i przekształca życie społeczne,
polityczne, etc14.

II Polski Synod Plenarny wypracował stanowisko Kościoła wo-
bec wielu współczesnych problemów dotyczących przemian zacho-
dzących w naszej Ojczyźnie. Wypowiedział się również na temat
kultury chrześcijańskiej: „Chrześcijanie tworzą kulturę chrześcijań-
ską, wcielając Ewangelię w rozmaite dziedziny życia”15. Za Janem
Pawłem II powtórzył: „Wiara, która nie stała się kulturą, jest wiarą
nie w pełni przyjętą, nie w całości przemyślaną, nie przeżytą wier-
nie”16. Przykładem takiej wierności w przeżywaniu Ewangelii w
swoim życiu, jest beatyfikowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II
Fra Angeliko, który, jak powiedział Papież, „Urzeczywistnił orga-
niczny i podstawowy związek pomiędzy chrześcijaństwem a kulturą,
pomiędzy człowiekiem a Ewangelią. W nim wiara stała się kulturą, a
kultura przeżywana wiarą. Łączył piękno dzieł z pięknem duszy”17.

W tym samym dokumencie czytamy przytoczone słowa Jana
Pawła II, które skierował do biskupów polskich nakreślając niejako

14 W. Dłubacz. Z referatu podczas spotkania Twórców Kultury. Archi-
wum KDK „ARKA”.

15 Ewangelizacja kultury i środków społecznego przekazu. II Polski Sy-
nod Plenarny. Dokumenty. Poznań 2001, s.105.

16 Tamże, s.105.
17 Tamże.
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zadania dla wiernych świeckich i jednocześnie Kościoła: „Chodzi o
to, aby treścią i wartościami Ewangelii przepojone zostały kategorie
myślenia, kryteria ocen i normy działania człowieka. Należy dążyć
do tego, aby cała kultura przeniknięta została duchem chrześcijań-
skim.(…) Należy zatem popierać ważne inicjatywy, które przyciąga-
łyby uwagę twórców i stanowiły bodziec dla promocji ich działalno-
ści oraz rozwoju i inspirowania talentów w harmonii z chrześcijań-
ską tożsamością narodu i jego chwalebną tradycją”18.

Przykładem takiej działalności w Diecezji Sandomierskiej jest
Katolicki Dom Kultury „ARKA”, który podejmuje wiele inicjatyw w
duchu kultury chrześcijańskiej. Szczególne miejsce w tym zakresie
zajmuje Festiwal Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA, adreso-
wany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich wychowawców.
Inicjatywa z powodzeniem rozwija się od dziesięciu lat, integruje
oddziaływania wychowawcze Kościoła, szkoły, animatorów kultury,
przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Istotnym
elementem Festiwalu jest twórczy udział młodzieży, ich wychowaw-
ców, duszpasterzy, a także rodziców. „ARKA” i Zespół Pieśni i Tań-
ca „Racławice”, który jest fundamentem jej działalności są animato-
rami spotkań i artystycznych wypowiedzi samej młodzieży na tematy
wiary, wzrastania w kulturze katolickiej i polskiej, otwartości na inne
kultury w poszanowaniu własnej kultury narodowej.

Program zarysowany przez Jana Pawła II podjął II Polski Synod
Plenarny. W swoich statutach zamieścił postanowienia: „Dziedzic-
two kultury religijnej i narodowej, będące własnością Kościoła, nale-
ży otoczyć specjalną troską.(…) W trosce o rozwój kultury chrześci-
jańskiej duszpasterze zapewnią swoim parafianom możliwość regu-
larnych spotkań z twórcami sztuki (np. w ramach dni kultury chrze-
ścijańskiej)”19.

Kultura chrześcijańska ujmuje i definiuje istotę człowieka, że
jest to osoba, ktoś niezwykle ważny, niezwykły przez związanie
człowieka z Bogiem, jako celem życia. Do istoty osoby należy na-

18 Jan Paweł II. Przemówienie do III grupy Biskupów. 14. II. 1998. Tam-
że, s.113.

19 Kurier Synodalny. Wydanie specjalne, 1-2 (46-47)/98, s.53.
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śladowanie Boga przez spełnianie Jego przykazań dzięki Jego pomo-
cy. Sam człowiek nie jest w stanie zachować tych przykazań o wła-
snych siłach. Sama natura nie wystarcza, musi być wsparcie ze stro-
ny łaski Bożej. Istotnym jej przejawem jest życie moralne, człowiek
powinien czynić dobro wedle rozeznania swego rozumu. To wymaga
jednak trudu i wysiłku. Z pomocą człowiekowi przychodzi sam Bóg.
Religia jawi się więc jako dziedzina zwieńczająca wszystkie działy
kultury. Rodzi się z poznania zagrożenia własnego życia, jest zawie-
rzeniem siebie Bogu. Wprowadza człowieka w ostateczną prawdę i
utwierdza w dobru i pięknie. W kontekście historycznym kultura
chrześcijańska jawi się jako synteza religii chrześcijańskiej z kulturą
antyczną. W kulturze chrześcijańskiej godność człowieka stanowi
wartość naczelną. Jednocześnie, Kościół stoi na stanowisku, że „Do
prawdziwego i pełnego człowieczeństwa osoba ludzka dochodzi nie
inaczej jak przez kulturę” (KDK 53)20.

Od dwóch tysięcy lat żyjemy w kontekście faktu religii objawio-
nej, chrześcijaństwa. Nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa, męczeń-
stwo i śmierć, zmartwychwstanie - są czymś wyjątkowym w kulturze
światowej. W kulturze antycznej wychowanie człowieka pokierowa-
ne było ideą człowieka mądrego, natomiast w chrześcijaństwie wzo-
rem mądrego życia staje się życie Jezusa Chrystusa. Człowiek żyjąc
po chrześcijańsku naśladuje Jezusa Chrystusa. Naśladując staje się
do niego podobny, doskonali się w ten sposób jako człowiek. Tak
więc naśladowanie Jezusa Chrystusa jest istotą kultury chrześcijań-
skiej. Kultura chrześcijańska jest sposobem życia. W kulturze zaw-
sze chodzi o udoskonalenie człowieka, rzecz jednak w tym, co ma
stanowić wzór doskonałości.

W kulturze chrześcijańskiej Chrystus jest wzorem pełni człowie-
czeństwa. Kultura chrześcijańska jest z natury rzeczy kulturą religij-
ną, ale ogarnia całe życie człowieka. Ustawia to życie w perspekty-
wie wieczności. Kultura chrześcijańska to kultura osoby, nie rzeczy.
Najważniejsze dla niej jest dobro osoby ludzkiej. Będąc kulturą
ludzką, przeniknięta duchem Ewangelii, broni wartości ogólnoludz-
kich nie tylko własnych, ale wszystkich ludzi na świecie: prawdy,
dobra, piękna moralnego, a to są rzeczy uniwersalne. Porządkuje

20 Tamże, s.107.
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kulturę przez hierarchizację celów, na czele stawia Boga - jeśli Bóg
jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu.
Zwraca uwagę, że człowiek powołany jest do doskonalenia natury,
jej przekraczania, że celem jego życia jest życie wieczne, a nie do-
czesność. Kultura chrześcijańska wiąże ziemię z niebem, życie ziem-
skie z życiem wiecznym, człowieka z Bogiem. Stanowi najdoskonal-
szą postać kultury, jest humanizmem. Kultury nie da się oddzielić od
człowieka. W kulturze człowiek się aktualizuje, nie może tego doko-
nać poza nią. Może dać się aktualizować samemu Bogu, min. w taki
sposób, że staje się mu uległy, że prosi Go o pomoc, o pokierowanie
swoim życiem. To zawierzenie jest uległością wobec Ojca. Bóg in-
geruje wtedy w sprawy człowieka, przyporządkowując go celom
wiecznym21.

Człowiek jest bytem w stanie tworzenia się, od poczęcia do
śmierci. Tworzy się w wolności, może wybierać co chce. To śmierć
przerywa tę możliwość tworzenia się i wyboru. Dopiero jednak w
zjednoczeniu z Bogiem człowiek osiąga szczyt swoich możliwości
rozwojowych. Świętość jest szczytem tego życia i celem, jednakże
nie konkuruje z innymi podstawowymi wartościami człowieka, ona
je udoskonala, dopełnia, stanowi ich spełnienie. Bóg ratuje ludzką
kulturę przed upadkiem i zniszczeniem. To jest właśnie to wsparcie
kultury ogólnoludzkiej przez chrześcijaństwo. To jest to, co nazy-
wamy kulturą chrześcijańską. Pomaga ona zarazem budować czło-
wiekowi świat bardziej ludzki. Chrześcijańskość poprzez swoje Ob-
jawienie wykracza poza daną formę kultury, jest transkulturowe i
transhistoryczne22.

Stanisław Sławiński, obecny Wiceminister Edukacji Narodowej,
w jednej w swoich wypowiedzi na temat kultury chrześcijańskiej
stwierdził: „Mówiąc o dziedzictwie kultury chrześcijańskiej, z jednej
strony można je spostrzegać jako tę część kultury, która przez wieki
wyrastała i nadal rozwija się na fundamencie antropologii chrześci-
jańskiej, to znaczy określonej wizji człowieka jako osoby – bytu
stworzonego, który istnieje w relacji do Stwórcy. Z drugiej strony

21 W. Dłubacz. Z referatu podczas spotkania Twórców Kultury. Archi-
wum KDK „ARKA”.

22 Tamże.
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dziedzictwo kultury chrześcijańskiej można ujmować jako dorobek
chrześcijaństwa, które przez stulecia wywierało przemożny wpływ
na kształt kultury europejskiej. Dopiero w czasach nowożytnych
kultura europejska stopniowo zaczęła dystansować się od swoich
chrześcijańskich korzeni, żeby w dwudziestym wieku nabrać w dużej
mierze antychrześcijańskiego oblicza23.(…) W chwili obecnej to
dziedzictwo jest głównym źródłem nadziei na moralne, społeczne i
ekonomiczne odrodzenie naszego kraju. Ale o to odrodzenie trzeba
będzie stoczyć długi i trudny bój”24.

O zachowanie tego dziedzictwa prosił Ojciec Święty Jan Paweł
II, który wołał: „Zanim stąd odejdę, proszę was o to, abyście całe to
duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z
wiarą, nadzieja i miłością(…), abyście nigdy nie zwątpili i nie znuży-
li się, i nie zniechęcili, abyście sami nie podcinali tych korzeni, z
których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew
każdej swojej słabości, abyście szukali duchowej mocy u Tego, u
którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście
od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności
ducha, do której On wyzwalał człowieka, abyście nigdy nie wzgar-
dzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez
Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Proszę was o to: przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bo-
gurodzicy z Jasnej Góry i wszystkich jej sanktuariów na ziemi pol-
skiej, przez pamięć św. Wojciecha, który zginął dla Chrystusa nad
Bałtykiem, przez pamięć św. Stanisława, który legł pod mieczem na
Skałce. Proszę was o to”25. W tych słowach Papieża Polaka wyraźnie
uwidacznia się historia ochrzczonego Narodu, jego bohaterów, sym-
boli, największych wartości. Chrześcijański naród mógł tworzyć
chrześcijańską kulturę, w której istnienie dziś wielu wątpi i o nią
pyta. Naprzeciw tych pytań wyszedł znów Polski Papież, inicjując w
Watykanie sympozjum na temat chrześcijaństwa i kultury w Europie.

23 S. Sławiński. Jak w procesie edukacyjnym szkoły przekazywać dzie-
dzictwo kultury chrześcijańskiej. [w:] W. Janiga (red.) Wychowanie do
patriotyzmu, s.447.

24 Tamże, s.456.
25 Jan Paweł II. Przemówienie w Krakowie podczas I Pielgrzymki do Oj-

czyzny.
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„Jakie znaczenie ma chrześcijaństwo dla tej rzeczywistości kul-
turowej, jaką jest naród?”26 – takie pytanie postawił Janusz Ziółkow-
ski, jeden z uczestników Sympozjum presynodalnego zorganizowa-
nego na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie. Odpo-
wiadając na nie, zauważył: „Należy go szukać w czymś, co można
by nazwać «personalizmem narodowym». Każdy naród – podobnie
jak każda osoba – stanowi odrębną wartość, posiada własną osobo-
wość. Każdy jest wyjątkowy i równie cenny.(…) Każdy naród ma
prawo żyć i rozwijać się zgodnie z własna tradycją i systemem war-
tości. Każdy ma do odegrania własną rolę w Bożym planie i nikt nie
jest w stanie go zastąpić”27.

Henryk Kiereś zauważa zaś, że „W cywilizacji łacińskiej suwe-
renność narodu jest równoznaczna z suwerennością osoby ludzkiej.
(…) Jednym ze składników życia narodu jest sztuka.(…) Sztuka jest
więc w jakiejś mierze depozytariuszką tradycji narodowej, a w przy-
padku naszego narodu jest ona nieomalże historycznym zapisem jej
zasadniczych współrzędnych, jest nie tylko skarbnicą historyczną,
lecz również sumieniem narodowym, w świetle którego poszukuje-
my kryteriów oceny aktualnych decyzji i dokonań”28.

Jan Paweł II tak to określił: „Istnieje podstawowa suwerenność
społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to zarazem
suwerenność, przez którą najbardziej suwerenny jest człowiek”29. Do
dziedzictwa kultury polskiej opartej na wartościach chrześcijańskich
sięgał wielki Wychowawca Narodu, Prymas Tysiąclecia, Stefan Wy-
szyński. Mówił on: „Z naszej wspaniałej przeszłości historycznej,
możemy wydobyć tyle doskonałych owoców pracy wychowawczej
Kościoła i kształtowania Narodu w kulturze chrześcijańskiej, że do-
prawdy powinniśmy być z tego dumni”30. Jeszcze młody Karol Woj-

26 Chrześcijaństwo i kultura w Europie. Akta sympozjum presynodalnego.
Watykan 1991, s.56.

27 Tamże.
28 H. Kiereś. jw. s.102-103.
29 Jan Paweł II. Przemówienie w siedzibie UNESCO. [w:] Przemówienie

i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, J. Poniewierski (red.). Kraków 1997,
s.271.

30 S. Wyszyński. Kazania i przemówienia autoryzowane, 1973, t.43, s.42.
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tyła w liście do Mieczysława Kotlarczyka rysował swoją wizję war-
tości Polski: „Myślę, ze wyzwolenie nasze winno być bramą Chry-
stusową. Myślę o Polsce ateńskiej, ale od Aten całym ogromem
chrystianizmu doskonalszej”31. Szlachetność kultury polskiej wynika
z takiej właśnie syntezy kultury antycznej i chrześcijaństwa, dorobku
myśli i geniuszu serca wiary chrześcijańskiej – Jezusa Chrystusa –
Boga Człowieka.

Ludzkie życie jest działaniem, składa się z szeregu wyborów i
czynów, które zawsze są uwarunkowane poznaniem. Wiedza zawiera
informacje o świecie i o nas samych. Od naszej wiedzy zależy w
pierwszym rzędzie nasz sposób życia. Błędna wiedza prowadzi do
błędnego sposobu życia. Dlatego cenimy sobie wiedzę, zwłaszcza
wiedzę naukową. Wiedza jednak może być i jest różna. Mamy wie-
dzę pochodzącą z Objawienia. Przyjmujemy ją w oparciu o wiarę.
Jeżeli ona staje się podstawą działania człowieka w wymiarze osta-
tecznym, to jego życie jest życiem religijnym. Tworzy on wtedy
kulturę religijną. Ma ona wymiar uniwersalny i ostateczny. Kultura
chrześcijańska w swej istocie powstaje z kultu Chrystusa i Jego ży-
wej nieustannej miłości do człowieka32.

31 List Karola Wojtyły do M. Kolarczyka, z 2 XI 1939 r. Cyt. za M. Ko-
tlarczyk, K. Wojtyła. O Teatrze Rapsodycznym. [w:] Barbara Niemiec.
Karol Wojtyła – Jan Paweł II – kochający syn Ojczyzny. [w:] W. Janiga
(red.) Wychowanie do patriotyzmu. Przemyśl-Rzeszów 2006.

32 W. Dłubacz. Z referatu podczas spotkania Twórców Kultury. Archi-
wum KDK “ARKA”.
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Ks. dr hab. Jan Zimny
KUL Stalowa Wola

SZKOŁY KATOLICKIE WSPÓLNOTĄ MĄDROŚCI

„Szkoły katolickie w Europie są powołane, aby być dynamicz-
nymi wspólnotami wiary i ewangelizacji, powiązanymi ściśle z
duszpasterstwem diecezjalnym. Służąc dialogowi między Kościołem
a społeczeństwem i zabiegając o integralny rozwój człowieka, przy-
pominają one Ludowi Bożemu, co stanowi istotę jego misji: ma on
pomagać każdemu człowiekowi w znalezieniu sensu życia, ukazując
mu światło, jakim promieniuje jego «ukryty skarb», a w ten sposób
wzywać ludzkość do przyjęcia Bożego planu, objawionego w Jezusie
Chrystusie”1.

Szkoła katolicka nabiera coraz większego znaczenia w Kościele
takim, jakim się przedstawia w następstwie Soboru Watykańskiego
II, a szczególnie w świetle Konstytucji Lumen Gentium i Gaudium et
spes. Wpisuje się ona w obszerniejszą rzeczywistość chrześcijań-
skiego wychowania, opracowanego dokładnie w Deklaracji soboro-
wej Gravissimum educationis2.

Rzeczą znamienną jest fakt, iż szkoła katolicka, jako wspólnota
wychowawcza, ma za zadanie formować osobę pojmowaną jako
jedność, wykluczając tym samym wizję dualistyczną, rozumianą w
taki sposób jakoby w wychowaniu chodziło o kształtowanie z jednej
strony osoby przynależącej do świata katolickiego, a z drugiej do
społeczności cywilnej. Szkoła katolicka jednak nie neguje, że w swej
istocie jest placówką wyznaniową, co bynajmniej nie świadczy o jej
nastawieniu dyskryminującym w stosunku do innych religii. Jej cha-

1 Jan Paweł II. Zadania szkoły katolickiej dzisiaj. Przemówienie do
uczestników Międzynarodowego Kongresu Katolickich Szkół Europy.
L'Osservatore Romano (6/2001)

2 A. P. Relvas., L. Sousa. Proces komunikacji między szkołą a rodziną.
[w:] KP 1998, nr 1/2, s. 83-92; Z. Młynarczyk. Rodzina i szkoła jako miej-
sce wychowania. [w:] DSz 1997, nr 4, s. 33-35.
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rakter wyznaniowy nie ma zatem funkcji filtrującej, a wręcz prze-
ciwnie jest postrzegany jako pewnego rodzaju bogactwo, spuścizna,
od której rozpoczyna się wspólna przygoda uczniów przynależących
do różnych religii i będących jednocześnie w sytuacji tych, którzy
mimo różnic wyznaniowych mają wspólny młodzieńczy cel poszu-
kiwania właściwej drogi życia.

Wobec ważnych zagadnień, z którymi wychowanie chrześcijań-
skie spotyka się we współczesnym społeczeństwie pluralistycznym,
Kongregacja Nauczania Katolickiego uważa za konieczne skupić
swą uwagę na naturze i cechach wyróżniających szkołę, którymi się
określa i przedstawia jako katolicką. Przyjmując, że szkoła katolicka
znajduje się w bardzo rozmaitych sytuacjach, stosownie do różnych
krajów o tradycji chrześcijańskiej i niechrześcijańskiej, zwłaszcza w
odniesieniu do ustawodawstwa szkolnego, zagadnienia, które jej
dotyczą, bez wątpienia powinny być studiowane i rozwiązywane
przez Kościoły miejscowe, w ramach różnych kontekstów społecz-
no-kulturowych.

Szkoła katolicka pragnie aktywizować swoją działalność w kon-
tekście społeczeństwa wielokulturowego, dając swój wkład w inte-
gralny rozwój uczniów. Ma swój fundament w Chrystusie, co daje jej
wymiar eklezjalny i stawia ją równocześnie w pełnej jedności z całym
Kościołem. Szkoła o takim charakterze dąży do pewnej syntezy mię-
dzy wiarą a kulturą. Powyższy proces jest konieczny, jeśli pragnie ona
mieć swoją znaczącą obecność w środowisku wielokulturowym.

Szkoła katolicka posoborowa w swej działalności podkreśla
również inny aspekt, a mianowicie widzi ucznia jako protagonistę,
tzn. jako tego, który jest odpowiedzialny za swoją przyszłość i bierze
równocześnie inicjatywę w swoje ręce. Ma to swoje źródło w przyję-
tej koncepcji, która postrzega ucznia jako podmiot procesu wycho-
wawczego. Szkoła katolicka tym samym wyznaje zasadę centralnej
pozycji wychowanka w owym procesie.

Kongregacja Nauczania Katolickiego uważa za wskazane okre-
ślić cel i zadania, programy wychowawcze, dobór odpowiedniej
kadry, stworzenie należytych warunków kształceniowych i wycho-
wawczych. Z reguły szkoły niepubliczne – katolickie przyjmują jako
zadanie budowę wysokiego poziomu dydaktyki opartego na trwałym
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fundamencie wartości chrześcijańskich w atmosferze sprzyjającej
indywidualnemu wzrostowi duchowemu, intelektualnemu i fizycz-
nemu każdego dziecka.

Niezależnie od tego Konferencja Episkopatu Polski bez wątpie-
nia powinna być świadoma, że pasterska troska obejmuje całość
młodzieży katolickiej, niezależnie od szkół, do których młodzi
uczęszczają. Kongregacja Nauczania Katolickiego wielokrotnie
przypominała, że należy wydać odpowiednie polecenia dotyczące
wypracowania na różnych szczeblach planu (programu) wycho-
wawczego, który odpowiadałby wymaganiom wychowania integral-
nego uczniów, i ażeby one czuwały nad jego wprowadzeniem w
życie. Kongregacja apelowała i apeluje również do wszystkich od-
powiedzialnych za wychowanie rodziców, nauczycieli, uczniów,
władz szkolnych aby zapewnili sobie wszystkie środki i wszelkie
dostępne zasoby, które pozwalają szkole katolickiej na spełnienie jej
misji społecznej i apostolskiej.

Można powiedzieć, że szkoły katolickie – jak zaznaczono w ty-
tule rozdziału – winny być szkołą - wspólnotą mądrości. A jeśli tak
to wiara i rozum winny tworzyć jakby dwa skrzydła, na których duch
ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy, i które unoszą ducha owej
szkoły.

Słusznie podkreślał wielokrotnie Sługa Boży Jan Paweł II, że
przyszłość człowieka związana jest nierozerwalnie z wychowaniem, a
jeśli z wychowaniem to wychowaniem opartym na fides et ratio. W
Encyklice „Fides et ratio” przypomniał nam, że „Dogłębne poznanie
świata i dziejowych wydarzeń nie jest zatem możliwe, jeśli człowiek
nie wyznaje zarazem wiary w Boga, który w nich działa. Wiara wy-
ostrza wewnętrzny wzrok i otwiera umysł, pozwalając mu dostrzec w
strumieniu wydarzeń czynną obecność Opatrzności. Znamienne są tu
słowa z Księgi Przysłów: «Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan
utwierdza kroki» (16, 9). Znaczy to, że człowiek dzięki światłu rozu-
mu potrafi rozeznać swoją drogę, ale może ją przemierzyć szybko,
uniknąć przeszkód i dotrzeć do celu, jeśli szczerym sercem uznaje, że
jego poszukiwanie jest wpisane w horyzont wiary. Nie można zatem
rozdzielać wiary i rozumu nie pozbawiając człowieka możności wła-
ściwego poznania samego siebie, świata i Boga” (Enc. FR 16).
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W tej perspektywie należy dowartościować rozum, nie trzeba go
jednak przeceniać. Wiedza przez niego zdobyta może bowiem być
prawdziwa, ale zyskuje pełne znaczenie tylko wówczas, jeśli jej treść
zostaje wpisana w szerszy kontekst wiary.

Dla pełniejszego ukazania szkoły jako wspólnoty mądrości, uka-
zane zostaną cele i zadania szkoły, kilka słów na temat programów
edukacyjnych i wychowawczych, wychowanka jako podmiotu całego
procesu kształceniowego i pedagogicznego, rola pedagoga jako wy-
chowawcy i nauczyciela oraz współpraca szkoły z rodzicami. Uwa-
żam, że tak przedstawiona problematyka nakreśli nam integralny ob-
raz szkoły katolickiej, jaka funkcjonuje w polskiej rzeczywistości.

Cele i zadania szkoły
Aby pełnić swą misję ewangelizacji, Kościół posługuje się

zwłaszcza środkami powierzonymi mu przez Chrystusa, bez zanie-
dbywania tych, które według różności czasów i rozmaitości kultur
pomagają mu osiągnąć jego cel nadprzyrodzony i podnosić rozwój
osoby ludzkiej. Przez to powinien on czuwać nad przystosowaniem
środków do różnych warunków czasu i nowych potrzeb rodzaju
ludzkiego. W ten sposób, w spotkaniu z rozmaitymi kulturami i wo-
bec nieustannych zdobyczy ludzkości. Kościół objawia, poprzez
przepowiadanie wiary ludziom wszystkich czasów transcendentny
cel, który jedynie nadaje życiu jego pełne znaczenie. Dla pełnienia
tej misji zakłada on szkoły katolickie, ponieważ w instytucji szkoły
widzi uprzywilejowany środek formacji integralnej przez to, że jest
ona miejscem, gdzie rozwija się i przekazuje koncepcję świata,
człowieka i historii3.

Szkoła spełniając swoją funkcję społeczną, „sprawdziła się jako
najważniejsza instytucjonalna odpowiedź społeczeństwa, na prawo
każdego człowieka do wykształcenia, a więc do samorealizacji, oraz
jako jeden z najbardziej zasadniczych czynników kształtujących
życie tegoż społeczeństwa.

Aby jednak szkoła mogła spełniać oczekiwania rodziców co do
wychowania ich potomstwa, w organizacji oświaty musi istnieć plu-

3 List Kongregacji Nauczania Katolickiego z dnia 19 marca 1977 roku
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ralizm szkolny, czyli możliwość wyboru przez rodziców szkoły,
która będzie kształtowała ich dzieci na gruncie norm i wartości wy-
znawanych i cenionych przez danych rodziców. Obowiązek zapew-
nienia możliwości wolnego wyboru określonego typu szkoły przez
rodziców i ich dzieci należy do zadań państwa. Odpowiedzią na po-
trzeby rodziców katolickich w tym względzie, ze strony Kościoła,
jest szkoła katolicka. Podobnie jak inne szkoły, zdąża ona do celów
kulturowych i prawdziwie ludzkiej formacji młodzieży. Alternatywa
ta jest pozytywną odpowiedzią Kościoła na przejawiający się w
świecie pluralizm kulturowy przyczyniający się do wolności naucza-
nia, wolności sumienia oraz prawa rodziców do wolnego wyboru
szkoły odpowiadającej ich poglądom wychowawczym.

Szkoła katolicka jest strukturą społeczną mającą swoje charaktery-
styczne cele i metody działania, które jednak nie odbiegają w sposób
zasadniczy od celów i metod działania każdej innej szkoły. Jest ona
jednak czymś więcej, gdyż jest wspólnotą chrześcijańską, której pro-
gram wychowawczy zakorzeniony jest w Chrystusie i Jego Ewangelii.
Szkoła katolicka musi więc spełniać wymagania stawiane jej przez
dwie instytucje, a mianowicie przez państwo i przez Kościół.

Szkoła katolicka nie mniej niż inne szkoły zdąża do celów kultu-
ralnych i do prawdziwie ludzkiej formacji młodzieży. Właściwością
zaś jej jest to, ze stwarza w społeczności szkolnej atmosferę prze-
siąkniętą ewangelicznym duchem wolności i miłości, dopomaga
młodzieży, aby w rozwijaniu własnej osobowości wzrastała zarazem
wedle nowego stworzenia, którym stała się przez chrzest, a całą
ludzką kulturę porządkuje ostatecznie zgodnie z orędziem zbawienia,
tak aby poznanie, które wychowankowie stopniowo zdobywają od-
nośnie do świata, życia i człowieka, było oświetlone wiarą.

Szkoła katolicka włącza się w plan misji Kościoła, w szczegól-
ności w jego zadanie wychowywania w wierze. Zadanie i cel do
których wezwana jest szkoła jako instytucja wychowawcza, stanowi
ważny element w ewangelizacji, w odrodzeniu świadomości uczniów
do nowego życia. Tej świadomości nie nabywa się oczywiście nieza-
leżnie od elementów właściwych danej sytuacji kulturowej. Szkoła
katolicka winna brać pod uwagę te elementy w realizacji swego
szczególnego wychowawczego planu, który właśnie określa się w
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wyraźnym odniesieniu do Ewangelii, jeśli chodzi o wszczepienie ich
głęboko w świadomość i życie chrześcijan.

Pomimo, że szkoła katolicka w dzisiejszych czasach cieszy się
znacznym poparciem społecznym, to mimo wszystko jest dość czę-
sto krytykowana także za swój rzekomy brak skuteczności: jakoby
nie udało się jej wychować przekonanych chrześcijan, konsekwent-
nych w swej wierze i przygotowanych do działania politycznego i
społecznego. Jest to bez wątpienia ryzyko, któremu wychowawcy
powinni zaradzić przez stały wysiłek wychowawczy bez upadania na
duchu, skutkiem zniechęcenia wobec rzeczywistych lub pozornych
niepowodzeń, ponieważ czynniki, które wkraczają w wychowanie są
liczne i wyniki osiąga się tylko po długim czasie4.

Ponadto – jak już zostało zasygnalizowane wyżej – należy po-
stawić pytanie: czy wychowawcy szkoły katolickiej maja dostatecz-
ne przygotowanie do pracy skoro w Polsce brak jest kierunku stu-
diów, który by przygotował odpowiednie kadr w ramach pedagogiki
katolickiej. Funkcjonująca w ramach studiów wyższych pedagogika
ogólna nie ma dziś racji bytu, z tego powodu, że brak jest w niej
odniesienia do osoby, do wzorca. Moim zdaniem jest zawieszona w
próżni. Brak obecności trwałych wartości związanych z Chrystusem,
nie rokuje skuteczności wychowania.

Aby zrozumieć szkołę katolicką w jej misji szczególnej, wypada
przyjąć jako punkt wyjścia refleksję ogólną nad instytucją szkolną i
przypomnieć, że ona nie może być szkołą katolicką, jeśli nie jest
najpierw szkołą i nie posiada elementów określających szkołę. Mam
tu na uwadze przygotowanie kadry, opracowanie odpowiednich pro-
gramów edukacyjno-wychowawczych.

Uważne zbadanie różnych definicji, które proponuje się na okre-
ślanie szkoły, i innowacje zarysowujące się obecnie w instytucjach
szkolnych różnego stopnia pozwalają określić szkolę jako miejsce
integralnej formacji osoby, poprzez systematyczną i krytyczną asy-
milację kultury. Szkoła jest w istocie miejscem uprzywilejowanym

4 Por. L. Trzaska. Rola wychowawcy. [w:] Rem 1998, nr 7/8, s. 5-11.
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integralnego podniesienia za pomocą żywego i żywotnego zaliczenia
do dziedzictwa kulturowego5.

Taka funkcja przyjmuje, że to zbliżenie zachodzi w szkole pod
postacią osobistego kontaktu i zobowiązania, które zbliżają do warto
ci absolutnych, począwszy od kontekstu aktualnego, i zmierzają do
ich włączenia w ten kontekst. W rzeczy samej spuścizna kulturalna
staje się środkiem wychowawczym tylko w tym stopniu, w jakim
wszczepia się w problematykę czasu, w którym przebiega życie mło-
dych. Szkoła powinna pobudzać ucznia do intelektualnego ćwicze-
nia, odwołując się do dynamizmu inteligencji, która chce widzieć
jasno i robić odkrycia. zmuszając go do zdobycia wiadomo ci prze-
żytych do świadczeń i nabytych pewników. Szkoła, która by nie
spełniała tego zadania, i która by, przeciwnie, przedstawiała schema-
ty całkowicie opracowane, stwarzałaby tym samym przeszkodę dla
rozwoju osobowości ucznia.

Programy edukacyjne i pedagogiczne
Każda szkoła niezależnie od jej charakteru i poziomu, winna do-

stosować swój program kształcenia i jego metody do widzenia rze-
czywistości, która ją inspiruje, która uzasadnia rację jej istnienia, i
która rządzi całą jej działalnością.

W rzeczywistości nie można w wychowaniu pominąć odwołania
się ukrytego lub wyraźnego do określonej koncepcji życia, zważyw-
szy, że ono koniecznie wchodzi w wybór, do którego uczynienia jest
się przywiedzionym. Jest więc rzeczą najwyższej wagi, choćby tylko
dla zapewnienia pewnej jedności, albo jednorodności nauczania, aby
członkowie wspólnoty szkolnej inspirowali się analogiczną wizją
rzeczywistości, nawet jeśli ma ona różny stopień uświadomienia. W
istocie stanowi to odwołanie się do wartości, na których wspiera się
to widzenie rzeczywistości, stanowiącej dla dorosłych i nauczających
uzasadnienie autorytetu dla pełnienia funkcji wychowawcy. Nie
można nie dostrzec, że szkoła kształci, aby wychować, a więc po-
zwolić człowiekowi rozwinąć się, by go uwolnić od uwarunkowań,

5 M. Szczurek. O formach współpracy szkoły z domem rodzinnym. [w:]
POW 2001, nr 3, s. 47-49.
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które mogłyby mu przeszkodzić żyć jak człowiek samodzielny i
odpowiedzialny. Dlatego powinna ona wyraźnie opierać się na planie
wychowawczym, programach kształcenia, zmierzających do pełnego
podniesienia osoby na wyższy poziom.

Szkota katolicka, ofiarując swój program wychowawczy ludziom
naszych czasów, spełnia zadanie kościelne niezbędne i pilne. W isto-
cie przez szkołę katolicką, Kościół wnosi do dialogu kulturowego
oryginalny wkład na rzecz prawdziwego postępu i integralnego
kształtowania człowieka. Zniknięcie szkoły katolickiej wyrządziłoby
niewątpliwie ogromna szkodę cywilizacji, człowiekowi i jego prze-
znaczeniu tak przyrodzonemu, jak i nadprzyrodzonemu.

Każda szkoła może się wyróżniać na tle wszystkich innych szkół
tworzonymi u siebie własnym szkolnym programem nauczania i
szkolnym programem wychowania. W stanowiącej załącznik do
rozporządzenia MEN z 15 lutego 1999 roku „Podstawie programo-
wej" znajdują się m.in. następujące zapisy:

Działalność edukacyjna szkoły powinna być określona przez:

1.szkolny program nauczania, który - uwzględniając wymiar wy-
chowawczy - obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia
dydaktycznego;

2.szkolny program wychowawczy, który opisuje w sposób cało-
ściowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i
jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

Obydwa programy stanowią swoisty szyld programowy danej
szkoły. Powinien być on dostępny przede wszystkim organowi pro-
wadzącemu, rodzicom i uczniom.

Z natury szkoły katolickiej wywodzi się jeden z najbardziej wy-
razistych elementów jej zasadniczego programu: synteza kultury,
wiary i życia. Szkoła, a zwłaszcza nasze trzy szkoły kształcące od
zerówki do matury, powinna mieć ideowo określony cel swoich dzia-
łań edukacyjnych. Nie można go sprowadzić do kategorii ilościowej:
chcemy uczniom dostarczyć jak najwięcej informacji z poszczegól-
nych dyscyplin. Do niczego to nie prowadzi poza chaosem intelektu-
alnym podopiecznych.
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Wydaje się, że powinniśmy ukazywać historię myśli ludzkiej i
aktualny stan wiedzy w ujęciu dążeń człowieka na drodze do praw-
dy. Nie można bowiem pozostawić ucznia w poczuciu, że każda
epoka ma swój obyczaj i ład. Chodzi o to, by przyszły maturzysta
wolny był od postrzegania świata jako przypadkowego zbioru osob-
nych elementów w tym faktów intelektualnych czy kulturowych.

Takie ideowe określenie poparte powyższą strategią doboru tre-
ści nauczania byłoby jednym z czynników pozwalających na osią-
gnięcie syntezy między wiarą a kulturą. Jasne, że nauczyciel uczący
w katolickim liceum o profilu humanistycznym musi uczyć auten-
tycznie, czyli będzie przekazywał treści własne, a nie „zadane” przez
program. Wracamy tu oczywiście do koniecznych działań formacyj-
nych na terenie szkoły.

Nie sposób w tym miejscu omówić wszystkie programy eduka-
cyjno-pedagogiczne szkół katolickich w Polsce. Każda bowiem szkoła
ma prawo wypracowywać swój własny program, który będzie miał
jasno określone cele kształcenia i wychowania młodego pokolenia.

Wychowanek podmiotem pedagogizacji

Wychowanie młodego człowieka należy do jednych z najtrud-
niejszych zadań zarówno rodziny, Kościoła i państwa. Te trzy pod-
mioty a szczególnie rodzina, muszą być świadome wielkiej odpo-
wiedzialności za odpowiednie wychowanie młodego pokolenia. No-
wa formacja nauczycielska dla zreformowanej szkoły jest określona
w tzw. programie „Nowa szkoła”. Według głównej idei tego pro-
gramu w szkole musi zapanować duch partnerstwa. Nauczyciel wi-
nien być w relacji partnerstwa z uczniem. Uczeń to partner nauczy-
ciela w procesie kształcenia i wychowania.

Słowo partner w języku polskim (cytuję za słownikami języka
polskiego Szobera i Szymczaka) to inaczej „towarzysz, wspólnik,
współuczestnik gry, zabawy, rozmowy, współżycia małżeńskiego,
spółki handlowej”.

Istotą partnerstwa jest równość lub równorzędność podmiotów
określanych jako partnerzy. W partnerstwie relacje wszelkiej natury
muszą być symetryczne, w przeciwnym razie jeden z partnerów staje
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się przedmiotem dla drugiego, jest przez niego manipulowany. Part-
nerstwo to współbycie, czyli udział każdego z partnerów w byciu
drugiego na zasadzie równorzędności.

Wobec powyższego zastanówmy się jak jest możliwa realizacja
idei partnerstwa w szkole? Na przykład w szkole podstawowej? Czy
nauczyciel i uczeń, który nie przekroczył 16. roku życia mogą być
partnerami? Czy relacje między nimi mogą być symetryczne?

Św. Teresa Benedykta od Krzyża, kontynuując myśl Tomasza z
Akwinu o naturze osoby, pisze: „Człowiek jest osobą duchową, w
której czysty duch otrzymał swą istotę jako gotową postać, natomiast
dusza musi najpierw posiąść swą istotę... przez poznanie siebie i
przez stanie się tym, czym być powinna”. Samopoznanie i samo-
kształtowanie siebie zależne jest od władz rozumowych duszy, czyli
jest procesem, który w okresie przed uformowaniem się życia ciele-
snego duszy musi być wspomagany i otoczony opieką przez dojrzały
byt osobowy.

W innym miejscu cytowanego dzieła czytamy, że dziecko jest
równe duchowo dorosłemu (wszyscy od chwili poczęcia nosimy w
sobie obraz Boga), ale duszno–cieleśnie — nie. Osobowe „ja” dziec-
ka kształtuje się, natomiast u dorosłego „dusza jako forma ciała do-
świadczyła już wszystkich dróg wchodzenia do wnętrza i wychodze-
nia na zewnątrz”.

Wobec powyższego idea partnerstwa pomiędzy nauczycielem a
uczniem nastolatkiem zasadza się na fałszu antropologicznym i jako
taka może sprawić, iż nowoczesność zreformowanej szkoły stanie się
złowroga dla perspektyw obyczajowo–społecznych narodu.

Zadaniem doniosłym w chwili obecnej, jakie staje przed pedago-
gami katolickimi, jest spowodowanie, by zajęcia kursowe, przygo-
towujące do nowej szkoły, miały treści zgodne z chrześcijańską an-
tropologią filozoficzną. Trzeba na tych zajęciach inicjować wykłady
i dyskusje na temat prawdziwie dobroczynnych relacji pomiędzy
uczniem a nauczycielem, nie mających nic wspólnego z ideą partner-
stwa. Relacje te mają wymiar osobowy i jako takie są darem łaski. W
przestrzeni partnerstwa nauczyciel nie przekracza swej zewnętrzno-
ści i nie „podnosi swych uczniów wyżej”. Prawdziwie dobre relacje
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między nauczycielem i uczniem powstają, gdy nauczyciel doświad-
czy prawdy, że „miłość wychowuje się miłością”.

Za sprawą darów Bożych dziecko i nastolatek przechodzą przez
fazy duchowego wzrastania: miłości, światła, dobra, prawdy, nad-
przyrodzonego pędu życia, dziewictwa (czystości serca), lęku meta-
fizycznego i nadprzyrodzonego wymiaru śmierci.

We wszystkich tych fazach nasi uczniowie nie szukają partne-
rów, lecz ojców duchowych, według określenia dominikanina Tho-
masa Philippe’a, duchowego założyciela wspólnot „Arki”. Dla na-
uczyciela bycie ojcem duchowym dzieci i młodzieży jest tajemnicą
jego powołania i posłania. Samoświadomość nauczyciela to jego
wewnętrzna droga do zgłębiania tej tajemnicy. Wzorce tej drogi od-
najdujemy w osobowościach, na przykład: św. Teresy Benedykty od
Krzyża i nauczycielki z Jarosławia, Sługi Bożej Anny Jenke.

Dla chrześcijanina wszelkie ojcostwo pochodzi bezpośrednio od
Boga, od samej osoby Ojca, który jest jedynym Ojcem doskonałym.
Nauczyciel, by stać się dla ucznia jego ojcem duchowym, musi na co
dzień, w rzeczywistości szkolnej dawać swymi uczynkami świadec-
two, iż jest Bożym człowiekiem. Takie bycie jest ontycznie inne niż
bycie kierownikiem duchowym młodzieży lub bycie dla niej mi-
strzem. Staje ono w otwartości na transcendencję. Co nie oznacza, że
bycie kierownikiem duchowym nie jest dobrem moralnym.

Rola pedagoga jako wychowawcy i nauczyciela

Całkowite szczęście każdej społeczności polega na tych dwóch
węgłach: na roztropności tych, co rządzą, i na starannym wychowa-
niu młodzieży. Tak często mawiał ksiądz Stanisław Konarski, który
w okresie oświecenia dokonał reformy szkolnictwa polskiego. Owo-
ce tej reformy długo zbierały następne młode pokolenia Polaków.

Według księdza Stanisława Konarskiego, dobrymi obywatelami i
jednocześnie prawdziwymi patriotami mogli być jedynie ludzie
szczerze religijni, o zdrowych zasadach moralnych. Człowiek ten
przez całe życie walczył o odpowiednie wychowanie młodego poko-
lenia. Wiedział, że od tych ludzi zależy przyszłość Ojczyzny. W
historii zapisał się jako reformator szkolnictwa i życia politycznego
w Polsce XVIII w.
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Wychowanie patriotyczne i obywatelskie młodzieży to główne
zadania jakie stawiał kadrze nauczycielskiej założonej przez siebie w
1740 roku w Warszawie elitarnej szkoły szlacheckiej - Collegium
Nobilium. Reforma szkolna Konarskiego stanowiła punkt zwrotny w
walce o modernizację nauczania w Polsce w XVIII wieku, owocem
której była także działalność sławnej później Komisji Edukacji Na-
rodowej.

Konarski powierzoną sobie młodzież chciał wychować na do-
brych obywateli i wzorowych chrześcijan. Często podkreślał, że
życie religijne jest ściśle związane z życiem społecznym i politycz-
nym. Napisał specjalny traktat religijny z myślą o młodzieży pt. "O
religii poczciwych ludzi", w którym bronił zasad prawdziwej religii
przed niewiarą i bezbożnością.

Często powtarzał: „My, którzy wraz z wami uważamy religię za
podstawę i źródło moralności, uważamy za swój obowiązek upomi-
nać stale młodzież, aby się starała poznać i zrozumieć w sposób wła-
ściwy i zgodny ze swymi możliwościami religię katolicką, oraz aby
dobrze wbiła sobie w pamięć zasady i wskazania Ewangelii. Aby
czciła Kościół jak swoją matkę i aby była gotowa wzorem przodków
przelać krew i oddać życie w obronie dziedzictwa swej wiary”.

Jako Boży człowiek będzie nauczyciel także człowiekiem Ko-
ścioła, który jest wspólnotą duchową. Dziecko i nastolatek dzięki
niemu znajdą nową rodzinę i nową przyjaźń. Nadprzyrodzony pęd
życia wyprowadza dziecko — w miarę wzrastania i rozwoju — z
domu rodzinnego, ale uczniowie pragną, by szkoła i nauczyciele
tworzyli wspólnotę rodzinną. Mali uczniowie przez pierwsze 3–4
lata jawnie pragną i oczekują miłości ze strony nauczyciela. Czyli
przeniesienia istoty rodziny w większą przestrzeń ludzką.

Zasada partnerstwa w tym momencie unicestwia nam narodziny
wspólnoty szkolnej. W starszych klasach młodzież już wie, że szkoła
jest tylko szkołą, a nie wspólnotą duchową.

Wówczas idea partnerstwa pełni funkcje nazywane przez staro-
żytnych pseudos. Udając prawdziwe, zarazem uniemożliwia dotarcie
do prawdziwego.

Wiedziała o tym Anna Jenke, kiedy napisała przenikliwie:
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Prawda bez miłości jest ciężka.
Miłość bez prawdy jest słabością.
Miłość wychowuje się miłością...

Nauczyciel, jako ojciec duchowy uczniów, jednocześnie powi-
nien być dla nich bratem. Nauczyciel jako brat nie narzuca i nie krę-
puje dzieci, lecz przeciwnie — pragnie ich wolności dla wzrastania,
szanuje ich indywidualną różnorodność duchową. Ten brat jest zara-
zem człowiekiem współczującym, ponieważ sam doświadczył w
swej młodości wszelkich pożądliwości „ja” i pamięta narodziny
świadomości grzechu.

I na koniec, nauczyciel, jako ojciec duchowy dla swych uczniów,
musi być jednocześnie człowiekiem przebaczenia. Przebaczenie
dziecku lub nastolatkowi to akt poruszenia serc, to fundament wy-
chowania — największy dar miłości. Przebaczenie nie likwiduje
odpowiedzialności za uczynione zło. Przebaczenie stwarza nadzieję
poprawy i pragnienie tej poprawy. Nauczyciel niezdolny do przeba-
czenia uczniowi jego występku nieświadomie upowszechnia fałsz i
bluźnierstwo, że natura ludzka może być doskonała. Natomiast na-
uczyciel–chrześcijanin przebaczając uczniowi daje dowód wiary, że
Boża moc może wszystko obrócić w dobro.

Współpraca szkoły z rodzicami
Szkoła katolicka, by mogła być miejscem realizacji powołania

nauczyciela, musi stanowić jedność w priorytetach i formach działa-
nia wychowawczego z domem rodzinnym ucznia. Należy więc roz-
szerzyć misję ewangelizacyjną tak, żeby osiągnąć jedność aktywno-
ści Kościoła, szkoły i rodziny. Nie wystarczą tu tylko częste zebrania
z rodzicami czy tzw. dni otwarte. Nie chodzi tutaj bowiem tylko o
wymianę informacji o stopniach i zachowaniu ucznia. Rodzic ucznia
szkoły katolickiej powinien wiedzieć, po co posyła dziecko do tej
właśnie szkoły. Konfrontuje swoje oczekiwania i wyobrażenia w cza-
sie rozmów kwalifikacyjnych i zapoznając się z programem wycho-
wawczym. Na tym jednak zadanie się nie kończy. Rodzice bowiem
powinni być świadomi w każdym momencie drogi edukacyjnej swo-
jego dziecka, na jakim etapie procesu wychowawczego jesteśmy, czy
aktualnymi działaniami zmierzamy do założonego celu. Wspólne,
świadome działanie szkoły i domu daje szansę formacji integralnej.
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By to osiągnąć, konieczne wydaje się podjęcie wspólnej formacji
nauczycieli i rodziców. Służyłoby to najpierw wspólnemu określeniu
celów. Uświadomieniu istoty działań wychowawczych: kształtowa-
nie dobrego chrześcijanina – dobrego człowieka – dobrego ucznia.
W dalszej perspektywie natomiast pozwoliłoby na wspólne i świa-
dome działanie dla dobra dzieci. W ten sposób na gruncie szkoły
katolickiej osiągnąć można jedność trzech podmiotów wychowaw-
czych i ewangelizacyjnych: Kościoła, domu i szkoły.

Zakończenie
Znajdujemy się w określonej sytuacji społeczno-kulturowej i w

bardzo konkretnym momencie zmian politycznych, które będą
kształtować, również poprzez naciski ideologiczne, polską rzeczywi-
stość. Od tych uwarunkowań nie wolno abstrahować, gdy rozważa
się problemy wychowawcze i gdy weźmie się pod uwagę, że we
wszelkiego rodzaju szkołach prywatnych, szkołach społecznych, w
tym i katolickich, uczy się obecnie zaledwie ok. 1% polskiej mło-
dzieży.

Wprawdzie mamy za sobą okres indoktrynacji ideologią marksi-
stowsko-leninowską i minął czas totalitarnego zniewolenia, ale nadal
grozi anomia społeczna pod wpływem zakwestionowania tradycyj-
nego systemu wartości, upadania autorytetów, osłabienia roli rodzi-
ny, która coraz częściej od początku jest wadliwa lub ulega rozpa-
dowi. Następuje brutalizacja stosunków społecznych, wulgaryzacja
języka, ekshibicjonizm w sferze zachowań seksualnych, rozwój sub-
kultury opartej na przemocy, wyrażającej prymitywny materializm
praktyczny. Szerzy się relatywizm moralny, zakwestionowanie moż-
liwości dochodzenia prawdy, która nie byłaby jedynie subiektywnym
przekonaniem jednostki, ale była obiektywna, sprawdzalna.

Krzyżujące się systemy wartości lub wręcz antywartości pogłę-
biają u części polskiego społeczeństwa poczucie zagubienia, braku
oparcia w kryteriach pozwalających odróżnić dobro od zła. Mówi się
wprawdzie o tolerancji jako jednej z najwyższych wartości, ale ro-
zumie się ją najczęściej jako obojętność dla poszukiwania prawdy i
zakaz krytyki, chociażby najbardziej kulturalnej, cudzych poglądów.
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Tymczasem młodzież potrzebuje i poszukuje oparcia, jasnych
prawd, wyraźnych postaw moralnych, jednoznacznych kryteriów
dobra i zła. Poszukuje też wiarygodnych autorytetów. Stąd niezwy-
kle gorący stosunek młodych ludzi do Ojca św., mimo stawianych
przez niego bardzo wysokich wymagań moralnych - dla wielu doro-
słych "nie z tego świata". Wymagań tak sprzecznych z lansowanym
szeroko poglądem, że dla uniknięcia cierpienia i trudu wolno jest
wszystko - dokonać aborcji, porzucić już nieatrakcyjnego małżonka,
skrócić życie ludziom już "zbędnym".

W tych warunkach potrzeba szkoły wyrażającej prawdy, zasady i
wartości chrześcijańskie jest oczywista. Może te kryteria spełniać
szkoła publiczna, i pewna część szkół je spełnia. Ale mam na myśli
szkołę katolicką, szeroko otwartą na świat, zdolną do dialogu z mło-
dzieżą, uwzględniającą w swej pracy wychowawczej zmiany zacho-
dzące w otoczeniu zewnętrznym, równocześnie głoszącą, przykła-
dem i słowem, prawdy niezmienne, ciągle aktualne, zawsze będące
Dobrą Nowiną.

Nasz kraj potrzebuje szkoły wymagającej, wzywającej do pracy
nad sobą, pracy tak wyśmianej lub zapomnianej, szkoły pozwalającej
znaleźć sens życia, własną tożsamość, grupującej wychowawców
służących tym samym ideałom i starających się je realizować w swo-
im życiu. Potrzebujemy szkoły, która uczy krytycyzmu wobec siebie
i lansowanych mód, wychowuje do pełnej ludzkiej dojrzałości, od-
powiedzialności za siebie i innych, a równocześnie nie jest szkołą
przygotowującą do "wyścigu szczurów", wychowującą osobników
nastawionych wyłącznie na sukces zawodowy, zysk, udział we wła-
dzy dla własnej korzyści.

Szkoła katolicka, odbudowująca znaczenie rozumu i wiary,
dwóch skrzydeł ludzkiego ducha, jest szczególnie potrzebna w sytu-
acji zakwestionowania obu tych „skrzydeł przez relatywistów i cyni-
ków”. Zapewnia ona wychowanie całościowe, integralne, ale nie
integrystyczne, a przede wszystkim wychowanie sumienia w czasach
zacierających odpowiedzialność za własne czyny i rozgrzeszających
nieraz największe podłości, w czasach przerzucających odpowie-
dzialność za wszelkie zachowania patologiczne z jednostki na społe-
czeństwo, jakby ono nie składało się z moralnie odpowiedzialnych
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jednostek. Taka szkoła nie manipuluje wychowankiem, nie piętnuje
go i nie selekcjonuje według nieludzkich kryteriów.

Szkoła katolicka może wychować w postawie służby, bo jest
zdolna wskazywać cele przekraczające egoistyczne interesy jednost-
ki. Mamy więc obowiązek uświadamiać rodziców uczniów, chrześci-
jan, że to oni decydują o systemie wartości, o światopoglądzie, w
którym będą wychowywane ich dzieci. Jest to nie tylko ich upraw-
nienie oparte na normach moralnych. Również prawo stoi po ich
stronie. To rodzice mają się troszczyć o duchowy rozwój dziecka, a
więc do nich należy decyzja w tym przedmiocie. Mają zatem niena-
ruszalne prawo wyboru szkoły o wyrazistym profilu światopoglądo-
wym, która będzie oddziaływać w harmonii z domem rodzinnym.

Nie oznacza to, by uczeń został odizolowany od odmiennych po-
staw i systemów wartości. Musi przecież umieć z innymi ludźmi
nawiązywać dialog, ale z pełną świadomością własnych pozycji i
własnych przekonań. Musi do tego dojrzeć nie w warunkach nihili-
zmu czy też relatywizmu moralnego, a w kręgu rodziny i szkoły
zintegrowanych wokół prawd płynących z Ewangelii.
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DUCHOWE DZIEDZICTWO PROFESORA ІВАНА ОГІЄНКА

Присвячується 125- річчю від
дня народження видатного вченого –

богослова, педагога і філолога,
церковного, державного і

громадського діяча Івана Огієнка -
Митрополита Іларіона (1882-1972)

Наукова спадщина видатного українського вченого,
державного діяча, ієрарха церкви Митрополита Іларіона
(Огієнка) – унікальне явище в історії України. Понад 2 тис.
праць, виданих у 1907–1970 рр. в Україні, Польщі, Німеччині,
Канаді та США, присвячені філософським, історичним,
богословським, культурологічним, мовознавчим,
літературознавчим, педагогічним, психологічним, методичним
та іншим проблемам. Їх фундаментальність, джерельна база,
глибокий зміст яскраво свідчать про непересічність таланту
вченого-енциклопедиста, широту його поглядів та інтересів.

Одним з переконливих свідчень цього є книга ”Огієнкові
афоризми і сентенції”, видана у 1996 р. Інститутом
народознавства НАН України до 115-річчя від дня його
народження. В історії української науки і культури таке видання
було здійснено вперше. Передусім вражає глибина й святість
любові до батька – Івана Огієнка – його сина Анатоля Огієнка,
який проживав у Нью-Йорку. У “Передньому слові” до цього
видання він згадує, як батько працював, як у повсякденній праці
народжувались афоризми, що увійшли до скарбниці вітчизняної
і світової культури: “Батько мав звичку, читаючи наукову,
історичну чи духовну книжку, тримати коло себе на столі купку
карток – так штук 20 – розміром 10 х 6 см, нарізаних з паперу. Я
і брат Юрко їх йому приготовляли. Читаючи, він час від часу
брав картку і виписував на ній коротко або те, що було важливе
з книжки, або вислів з прочитаного. Він мав колекцію тих
карток, поділених на групи – залежно від теми. Групи були
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спеціально впорядковані у двох-трьох шухлядах. Однією з тих
груп були, власне “афоризми”. В горішнім правім кутку картки
він коротко записував назву групи або її номер. А ми з братом
часто упорядковували ті групи і вкладали картки на їх місце.
Таким чином, усе було добре впорядковане, і знайти необхідне
було легко”1.

Доцільно наголосити, що така істинно наукова
прискіпливість пройнята тонкою, щирою любов’ю до людини,
спрямована на формування її духовності, морально-етичних
якостей, милосердя, любові до праці. “Афоризми він
використовував у проповідях, чи то й у звичайній розмові. Знав
їх велику кількість і вмів влучно вжити при потребі”2, - так
писав Анатоль Огієнко про невтомну подвижницьку працю
батька на благо людей, яка збагачувалась напрочуд умілим
використанням перлин народної мудрості.

Справжнього дослідника не може не вражати надзвичайно
широка джерельна база наукової спадщини Івана Огієнка. “Його
всежиттєва ідеологія” постійно спонукала до пошуків
глибинних історичних ретроспекцій, з тим, щоб доходити до
праджерел – біблійних і національних, а відчувши синтез
першоджерельної думки, оживляти її на ріднонаціональнім
ґрунті своїм засівом. Такі зусилля – відчувати усю складність і
гіркоту сьогодення крізь нестаріючу мудрість біблійних
сентенцій – давали особливий ефект: тільки вдивляючись у
сивину віків можна розгледіти й день, в якому живеш...”3.

Пропустивши крізь серце і душу кожний рядок з праць
мислителя, дослідник З. Тіменик робить такий узагальнюючий
висновок: “Лаконізм маминої колискової й увага до

1 Огієнкові афоризми і сентенції. До 115-річчя від дня народження
Митрополита Іларіона (Огієнка) // Упорядкування, стаття і покажчик З.
Тіменика. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1996. – С.5

2 Там само.
3 Іларіон Митр. На службі Богу й народу: Подяка й Слово Ювіляра

на Ювілеї у Вінніпезі (5-го травня 1957 року) // Ювілейна Книга на
пошану Митрополита Іларіона у 75-ліття його життя й праці 1882–
1957. – Вінніпег, 1958. – С. 118
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ущільненості літописного рядка, стислість, органічна
різнобарвність його шкільних читанок і граматик, синтетизм
науково-логічної фрази (де класичний енциклопедизм часто
шляхетно зживавсь із ліричною мікродеталлю чи
публіцистичною строгістю графічного штриха), тонке
філософічне чуття до біблійних притч і послань (що їх він під
золотим перекладацьким пером так гарно огранословить
українському народові); врешті, – сам час, у якому жив,
утверджувався і страждав (час із надзвичайно спресованою
болючою трагікою історичної хроніки про відродження
Української Держави, мови і її Православної Церкви) – усе те
невідворотно, неминуче, невідступно, всевладно, імперативом
душі зобов’язувало до ясності й чистоти, до мудрої ощадливості
промовленого слова чи ваговитості тільки-но створеного
рядка...”4.

Поєднання класичного енциклопедизму, філософського
підходу, почуттів, властивих справжньому патріоту своєї
Вітчизни, а також турбота про долю прийдешніх поколінь, про
освітній і культурний розвиток свого народу зумовили
написання унікальної праці, котра має і філософське, і
культурологічне, і лінгвістичне, і педагогічне значення. “Наука
про рідномовні обов’язки. Рідномовний Катехізис для вчителів,
робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого
громадянства” - ця праця була надрукована в 1936 р. у Жовкві в
друкарні отців Василіан. Їй належить особливе місце у спадщині
Івана Огієнка5. Адже кожний її рядок засвідчує глибоко
осмислений громадянський підхід вченого до визначення
державної політики щодо рідної мови в своїй державі. Ми
погоджуємося з висновком З.Тименика щодо цього твору:
“…Річ унікальна у європейській, а може, й світовій лінгвістиці.
Річ, що започаткувала нову галузь мовознавства на межі
філософії, етики, етнопсихології, соціософії, лінгводидактики...

4 Огієнкові афоризми і сентенції. До 115-річчя від дня народження
Митрополита Іларіона (Огієнка) // Упорядкування, стаття і покажчик З.
Тіменика. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1996. – С.8.

5 Там само, С.15.
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Тут надзвичайна ущіленість думки, різноаспектність
накопичених проблем і їх непроминальна вага зумовили й
жанрову своєрідність рідномовного катехизму, як збірника
тезових, переважно афористичних висловів”6. І далі автор
наголошує, що цей твір і є “по суті, універсальною річчю щодо
всебічного потенційного рідномовного вияву кожного соціуму.
Афоризми цього тематичного пласту застерігають громадськість
від легковажності, збайдужіння до асимілятивних процесів”.

На нашу думку, цей твір І.Огієнка доцільно прочитати (і не
один раз) кожному депутату, кожному державному чиновнику
будь-якого рівня, усім працівникам закладів освіти, директорам
шкіл, батькам і матерям, аби зайвий раз переконатися, яким
важливим чинником існування і розвитку народу, держави є
мова.

Бібліографія творів Митрополита Іларіона (Огієнка) за 1907–
1970 рр., укладена З.Тімеником (Огієнківські читання:
Матеріали наукових круглих столів 1991–1996 років. Випуск 1.
– К., 1997. – С. 121–198) – предмет окремого дослідження. Її
вивчення розкриває багатоплановість наукових інтересів
вченого, його глибоку зацікавленість різноаспектними
проблемами наукового, соціального життя людей.

Працями, присвяченими мовним питанням, відкривається
Огієнкова бібліографія, починаючи з 1907 р. Назвемо лише
окремі з них: Огляд українського язикознавства. – Львів: Накл.
Наук. Т. -ва ім. Шевченка, 1907. – 58 с. – Відб. із “Записок Наук.
Т-ва ім. Шевченка; Українська граматична термінологія: Істор.
сл-к укр. грам. термінології з передм. про історію її розвитку. –
К., 1908. – 79 с. – Відб. із “Записок Укр. Наук. Т-ва в Києві”;
Українська граматична література: Розгляд підручників, по яких
можна вчитись і вчити української мови: Реферат. – К., 1908. –
20 с.; Двійне число в українській мові: Студія Івана Огієнка. –
К.: Друк. 1-ої Київ. друкар. Спілки, 1910. – 48 с. – Відб. із
“Записок Укр. Наук. Т-ва в Києві”, 1910.

6 Там само.
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З 1912 р. і майже до останніх днів І.Огієнко працює над
словниками, навчально-методичними і методичними
посібниками для учнів та викладачів. Наведемо окремі
фрагменти з бібліографії лише за деякі роки: Рідна мова в
українській школі: Замітки з методики рідної мови. – К., 1918. –
31 с.; “Рідне писання”: Українська граматика. – К., 1918. – 112
с., іл.; Українська граматика: Підр. для 1-го року навчання в нар.
школах та для підгот. класу шкіл середніх. – К., 1918. – 45 с.;
Українська мова: Бібліограф. покажчик літератури для вивч.
укр. мови: Порадник студ., вчит. і всім тим, хто бажає найкраще
вивчити укр. мову. – К.., 1918. – 79 с.; Етимологічно-
семантичний словник української мови // ВК. – 1965; Українська
патрологія: Підручник для духовенства і українських родин...
Вінніпег, 1965. – 150 с.; Костянтин і Мефодій: Їх життя й
діяльність: Іст.-літ.монографія. – Вінніпег, 1970. – Фотодрук з
першого видання, що вийшло в світ у Варшаві 1927 року. Ч.1 –
324 с.: 1 л.; Ч.2 – 400 с..: 1 л.

Заслуговують спеціального вивчення і дидактичні настанови
І.Огієнка до навчально-методичної літератури та наочності, що
знайшли відображення у працях Алли Марушкевич – відомого
дослідника спадщини І.Огієнка в Україні та за її межами7 . На
нашу думку, означені настанови потребують поглибленого
вивчення й наукового осмислення, оскільки нині проблеми
створення навчальної і методичної літератури в Україні набули
особливої гостроти. До їх розв’язання долучаються і фахівці, і
громадськість, вони стали предметом широкого обговорення у мас-
медіа.

У зв’язку з цим наголосимо на безсумнівний доцільності
видання повної анотованої бібліографії праць видатного
вченого. Як нам видається, це сприяло б цілісному дослідженню
філософської, культурологічної, педагогічної спадщини
видатного мислителя XX сторіччя. Провідні освітньо-виховні,
морально-етичні положення, сформульовані ним на різних
етапах подвижницького життєвого шляху, й опубліковані праці,

7 А.А. Марушкевич Невтомний працівник українського ренесансу
Іван Огієнко. Педагогічний аспект. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 127 с.
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мають стати невід’ємною складовою вітчизняної науки і
практики.

Серед багатьох підручників, посібників, методичних
розробок, порадників, написаних професором Іваном Огієнком,
винятково важливою є згадувана праця під промовистою назвою
“Наука про рідномовні обов’язки. Рідномовний Катехізис для
вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів,учнів і
широкого громадянства”.

Вчений, державний діяч глибоко розумів значення рідної
мови для виживання народу, тому всіляко пропагував і
утверджував українську мову. Іван Огієнко вбачав у ній
запоруку єдності і збереження української наці.

Навіть побіжне ознайомлення зі змістом цієї праці дає змогу
зробити висновок, що викладене в ній має непересічне
загальнонаукове, соціально-культурне, законодавче, педагогічне
і методичне значення. Вона складається з передмови та 37
розділів. Назва кожного з них лаконічна та влучна: 1. Рідна мова
й народ; 2. Держава й рідна мова; 3. Найперші рідномовні
обов’язки кожного громадянина; 4. Десять найголовніших
мовних заповідей свідомого громадянина та ін. Водночас
зазначимо, що в назвах розділів простежується прагнення автора
послідовно провести думку про те, що проблема рідномовних
обов’язків – загальнодержавна, всенародна, що її розв’язання
залежить від послідовної діяльності кожного громадянина,
кожної матері, кожного батька, кожного вчителя, а також від
державних органів, службовців, письменників, преси, церкви і
духовенства, школи, спортивних організацій, “інтелігентів
вільних професій“, емігрантів, від кожного подружжя.

Отже, логіка структури “Науки про рідномовні
обов’язки…”, аналіз назви кожного розділу допомагає дійти
висновку, що професор Іван Огієнко ставив перед собою мету:
створити працю популярну і водночас законодавчу. Вважаємо,
що авторам багатьох сучасних законопроектів не завадило б
повчитися того, як можна ґрунтовно, чітко і доступно викладати
зміст складних категорій і положень.
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З-поміж великої і різнопланової спадщини І.Огієнка
розглянемо саме цю працю, висловимо своє розуміння її ідей, їх
перспективність у нашому суспільстві.

Уже на самому початку передмови професор Іван Огієнко
викладає незвичне для нас визначення соціально-культурних,
духовних функцій рідної мови: “Рідна мова – це найважніша
основа, що на ній зростає духовно й культурно кожний народ. У
житті кожного народу, а особливо недержавного, рідна мова
відіграє найголовнішу роль: рідна мова – то сила культури, а
культура – сила народу. Тому зрозуміло, чому всі культурні
народи ставляться до своєї рідної мови з найбільшою святістю, з
найчулішою опікою. Рідна мова глибоко пересякає наше
духовне життя – приватне й державне”. Автор наголошує на
винятковому значенні мови у формуванні свідомості: “Без добре
виробленої рідної мови нема всенародної свідомості, без такої
свідомості нема нації, а без свідомої нації – нема державності,
як найвищої громадської організації, в якій вона отримує
найповнішу змогу свого всебічного розвитку й виявлення”8.

До глибоких роздумів спонукає висновок ученого щодо
найтіснішого зв’язку рідної мови з життєдіяльністю суспільства,
потрясіннями на різних етапах його поступу. “Рідна й
літературна мова – органи надзвичайно ніжні й чутливі, - навіть
найменші потрясіння життя приватного чи всенародного
помітно відбивається й на них. Через це кожний народ виробляє
собі певну реальну практику, щоб найвірніш забезпечити своїй
рідній і літературній мові найкращій і найлегший розвиток, щоб
не принести їм найменшої шкоди й найкоротшої затримки в
їхнім розвою”9.

Визначення сутності рідномовної політики і послідовна її
реалізація в життєдіяльності кожної родини, установи і всієї
держави – провідна ідея цієї праці: “Збір державних і приватних

8 Професор Іван Огієнко. Наука про рідномовні обов’язки.
Рідномовний Катехізис для вчителів, робітників пера, духовенства,
адвокатів, учнів і широкого громадянства. – Друкарня О.О.Василіян у
Жовкві, 1936. – С. 3.

9 Там само, С. 5.
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практик найкращого розвою рідної й літературної мови,
потрібних для скорішого духовного поступу народу та його
культури, зветься рідномовною політикою або наукою про
рідномовні обов’язки. Через те, що рідна мова – найголовніший
грунт, на якім духовно зростає й цвіте нація, рідномовна
політика – це найважніша політика всякого народу, яку конче
мусить знати кожен інтелігент, якщо бажає бути свідомим
членом своєї нації, якщо бажає своєму народові стати сильною
нацією. Знання рідномовних обов’язків сильно підносить
національну свідомість, а вона – найкращій грунт для знання й
розвитку соборної літературної мови. Ось через що корисно,
щоб наука про рідномовні обов’язки стала наукою
всенародною”10.

До цього автор додає: “Рідномовна політика – стара, як сам
світ, бо повстала вона ще відтоді, коли люди вперше зачали
творити організовані громади.. Але наука про рідномовну
політику чи про рідномовні обов’язки – наука наймолодша,
створена головне за останній час”11. Ніби вибачаючись перед
сучасним йому (та і майбутнім) вчений зазначає: через те, що в
цій науці я не мав попередників, читачі вибачать мені і
неповноту цього курсу, і його недостачі, бо тут кожний крок
довелося прокладати самостійно й самотужки.

Однак, незважаючи на застереження професора І.Огієнка, ця
праця є науково обґрунтованою, її структура логічна,
послідовна, а викладені методичні рекомендації мають
практичне спрямування та неперехідне значення і в сучасних
соціально-культурних умовах розвитку України.

Особлива цінність цієї праці полягає в обґрунтуванні
державного підходу до забезпечення і реалізації рідномовної
політики, про що йдеться у другому розділі “Держава і рідна
мова”. Ніби сьогодні обґрунтована провідна теза розділу –
“Найголовніший обов’язок кожної держави – всіма можливими
силами дбати про якнайкращий розвиток спільної для всіх

10 Там само, С. 5.
11 Там само, С. 6.
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племен її народу літературної мови, як найміцнішої основи для
його духовного об’єднання”. Автор глибоко переконаний, що
свої рідномовні обов’язки щодо літературної мови держава має
виконувати через усі соціальні інститути – “церкву, школу,
пресу, письменників, уряди, судівництво, інтелігенцію, театр,
кіно, радіо та ін., що зобов’язані вживати доброї соборної
літературної мови”12.

Вчений послідовно проводить думку про те, що рідна мова є
об’єднавчим, консолідуючим чинником: “Держава, що не
об’єднує всіх племен свого народу спільною соборною
літературною мовою, завжди наражена на політичне
роз’єднання цих племен”. Водночас він наголошує: “Кожна
держава, що дбає про своє майбутнє, мусить давати своїм
меншинам повну змогу нормально розвивати свої літературні
мови”.

Таким чином, аналізуючи “Науку про рідномовні
обов’язки…”, констатуємо, що професор І.Огієнко не
протиставляє соборну літературну мову літературним мовам
національних меншин, а, навпаки, закликає створювати
“нормальні” умови для їх розвитку. Принагідно зазначимо, що,
як свідчать результати аналізу статистичних даних,
опублікованих Міністерством освіти України за підсумками
навчально-виховної роботи в загальноосвітніх та професійно-
технічних закладах освіти у 2005-2006 навчальному році, у
нашій державі забезпечується право на навчання і виховання
рідною мовою громадян національних спільнот, які проживають
в Україні. Функціонує 188 шкіл з румунською, угорською,
польською, кримсько-татарською мовами навчання. Як предмет
або факультативно у регіонах компактного їх проживання
вивчаються мови майже 20 національностей. У такий спосіб
задовольняються освітні потреби майже 60 тис. дітей різних
національностей. 958 тис. школярів навчаються російською
мовою.

12 Там само, С. 7.
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Як навчальний предмет школярі України вивчають
словацьку, болгарську, грецьку, вірменську, чеську, гагаузьку
мови та іврит, вводиться ромська мова.

Як бачимо, положення, сформульоване професором
І.Огієнком, знайшло відображення в законодавстві суверенної
України. У незалежній Україні вживаються всі можливі заходи
для їх втілення в життя.

Гостро й схвильовано говорив професор І.Огієнко про
“мовне винародовлення”. На думку вчених-філологів, саме він
ввів у науковий обіг це поняття: “Мовне винародовлення завжди
й конче провадить до морального каліцтва, а воно –
найродючищий грунт для злочинів. Через це для власного добра
держава мусить не допроваджувати своїх меншин до мовного
винародовлення”13.

Не допустити “мовного винародовлення”, зберегти соборну
літературну мову, створювати “літературним мовам своїх
меншин” умови для “повної змоги нормального розвитку” –
такий лейтмотив цього розділу, що не втратив своєї
животрепетної актуальності і на початку ХХІ століття.

Визначивши найголовніші обов’язки держави щодо
забезпечення рідномовної політики, вчений-громадянин віддає
належну увагу сутності “найперших рідномовних обов’язків
кожного громадянина”. У третьому розділі цієї праці він
переконливо, емоційно й доступно визначає 16 таких обов’язків.
Оскільки, на наше переконання, вони сповнені особливого
змісту, наведемо їх повністю:

1. На кожному кроці і кожної хвилини охороняй честь своєї
рідної мови, як свою власну, більше того – як честь своєї нації.
Хто не береже честі своєї рідної мови, той підкопує основи
своєї нації.

2. Розмовляй у родині своїй тільки рідною мовою. Це
принесе тобі правдиву насолоду шляхетного почуття сповнення
найбільшого обов’язку для свого народу.

13 Там само, С. 8.
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3. Хто в родині своїй не розмовляє рідною мовою, той
стоїть на дорозі до мовного винародовлення, – найбільшого
непрощенного гріху супроти свого народу.

4. Бережи своє особисте ім’я й родове призвіще в повній
національній формі, й ніколи не зміняй їх на чужі. Найменша
тут зміна, - то вже крок до винародовлення.

5. Кожний, хто вважає себе свідомим членом свого народу,
мусить пильно навчатися своєї соборної літературної мови.

6. Кожний свідомий член народу мусить завжди
допомагати всіма доступними йому способами розвиткові
культури своєї літературної мови.

7. Кожний свідомий член народу мусить добре розуміти й
ширити головне рідномовне гасло: “Для одного народу – одна
літературна мова й вимова, один правопис”.

8. Кожний свідомий член нації мусить добре знати й
завжди виконувати рідномовні обов’язки свого народу.

9. Де б ти не жив – чи в своїм ріднім краї, чи на чужині, –
скрізь і завжди мусиш уживати тільки однієї соборної
літературної мови, тільки одного спільного правопису. Тим ти
покажеш, що ти свідомий син своєї об’єднаної нації.

10. Кожний свідомий громадянин, живучи серед чужого
народу, мусить конче вживати своєї рідної мови не тільки
вдома, але й скрізь, де можливо.

11. Кожен громадянин мусить добре пам’ятати й дітей
своїх того навчати, що наймиліша мова в цілому світі – то
мова рідна.

12. Кожний свідомий громадянин мусить щедро
підтримувати свої національні періодичні й неперіодичні
видання, даючи їм тим змогу нормальніше розвиватися. Добрий
стан національних видань – то могуча сила народу й запевнення
розвитку рідної мови, а висота їх накладу – то ступінь
національної свідомості народу.

13. В справах рідномовної політики свого народу мусить
бути серед цілого громадянства за високих обставин тільки
однодушний міцний фронт.

14. Рідномовна політика – то найцінніша й найважливіша
частина національної політики взагалі; недотримання її
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нормальних практик сильно шкодить культурі народу й його
політичному станові.

15. Кожний свідомий громадянин мусить матеріально
духовно підтримувати свої рідномовні журнали, як головні
двигуни наукового вивчення й збільшення культури своєї рідної
мови.

16. Кожний свідомий громадянин мусить дбати, щоб
навіть у найменших оселях закладалися “Гуртки плекання
рідної мови” (повний Статут таких Гуртків подано в “Рідній
Мові” 1934 р. ч. 11, С. 465–474).

Немає потреби коментувати чи викладати інші, навіть
найвищі, оцінки цих, сповнених глибокого змісту, положень. Їх
логічним продовженням є десять найголовніших мовних
заповідей свідомого громадянина:

1. Мова – то серце народу: гине мова – гине народ.
2. Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій

народ.
3. Літературна мова – то головний двигун розвитку

духовної культури народу, то найміцніша основа її.
4. Уживання в літературі тільки говіркових мов сильно

шкодить культурному об’єднанню нації.
5. Народ, що не створив собі соборної літературної мови,

не може зватись свідомою нацією.
6. Для одного народу мусить бути тільки одна літературна

мова й вимова, тільки один правопис.
7. Головний рідномовний обов’язок кожного свідомого

громадянина – працювати для збільшення культури своєї
літературної мови.

8. Стан літературної мови – то ступінь культурного
розвою народу.

9. Як про духовну зрілість окремої особи, так і про зрілість
цілого народу судять найперше з культури його літературної
мови.

10. Кожний свідомий громадянин мусить практично знати
свою соборну літературну мову й вимову та свій соборний
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правопис, а також знати й виконувати рідномовні обов’язки
свого народу14.

Автор цієї статті глибоко переконана в тому, що кожна
заповідь як гасло має вкарбуватися в серце, душу і розум
кожного свідомого громадянина суверенної Української
держави.

Важливе науково-педагогічне значення мають подальші
ХІІ–ХХІІІ розділи: “Школа і рідна мова”, “Учитель і рідна
мова”, “Батьки і рідна мова”, “Мати і рідна мова”, “Молодь і
рідна мова”, “Спортові організації і рідна мова”, “Молодь
початкових шкіл і рідна мова”, “Учні чужомовних шкіл і рідна
мова”, “Позашкільна освіта і рідна мова”. В них гранично чітко
й глибоко викладено ідеї щодо ролі вчителів, батьків,
громадськості у розв’язанні проблем рідномовної політики.
“Кожний учитель – якого б фаху не був він – мусить досконало
знати свою соборну літературну мову й вимову та соборний
правопис. Не вільно вчителеві оправдувати свого незнання
рідної мови не фаховістю”15. Як бачимо, І.Огієнко поєднує
знання мови з фаховістю. Справді, чи може вчитель, який не
володіє мовою досконало, зрозуміло і професійно викладати
свій навчальний предмет? Як вважає цей видатний вчений,
учитель зобов’язаний говорити тільки взірцевою, рідною
соборною літературною мовою й вимовою (як у школі, так і
поза нею).

На нашу думку, глибокого вивчення потребують положення
і рекомендації, сформульовані вченим-педагогом щодо
визначення мети, функцій і завдань кожної педагогічної системи
та її підсистем у виконанні рідномовної політики з урахуванням
типу навчального закладу та вікових особливостей учнів і
студентів. “Студентство вищих шкіл – то найкращій цвіт нації,
то найміцніший її грунт, на якому вона зростає”16 – в цьому був
переконаний видатний вчений.

14 Там само, С. 11-12.
15 Там само, С. 37.
16 Там само, С. 47.
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У педагогічній системі професора І Огієнка значну увагу
приділено обґрунтуванню ролі позашкільної освіти у реалізації
рідномовної політики: “Добре організована позашкільна робота
– то один з могучих двигунів розвитку рідної мови”. Поряд з
цим він наголошує, що вся “інтелігенція мусить найпильніше
дбати, щоб організувати добру позашкільну освіту для свого
народу”17. Конкретну методичну спрямованість мають і
розроблені вченим рекомендації щодо організації позашкільних
курсів для народу, діяльності товариств позашкільної освіти,
роботи “Гуртків плекання рідної мови”.

Значний потенціал містять його рекомендації щодо
діяльності вчених, спрямованої на утвердження рідномовної
політики. На його переконання, кожний учений мусить бути
зразком доброго знання своєї літературної мови. Він “мусить
писати свої праці, особливо ж шкільні підручники, тільки
соборною літературною мовою, щоб вони тим самим ставали
всенаціональним добром. Писати наукові праці місцевою мовою
недопустимо”18.

Думка І.Огієнка щодо спрямування діяльності кожного
вченого “на вироблення й усталення найкращої наукової
термінології свого фаху” виходить за межі мовознавчих студій.
Він наголошував: “Кожний вчений мусить непохитно
дотримуватися засади: для одного народу – одна наукова
термінологія”19. На його думку, “якісний і простий стиль – то
найкращій стиль, а “популярний” виклад – то найцінніший
виклад. Учений, що пише неясно й “непопулярно”, працює
тільки для небагатьох вибраних”20.

Питанням, що пов’язанні з розробкою наукової термінології
І.Огієнко присвятив спеціальний розділ (ХХVІІ). “Своя добре
створена й усталена національна наукова термінологія збільшує
цінність у культурі народу. Кожний науковий термін мусить

17 Там само, С. 49.
18 Там само, С. 52.
19 Там само, С. 52.
20 Там само, С. 56.



134

відповідати таким засадам: 1. мусить бути створений на
рідномовній основі; 2. мусить найповніше віддавати вложену в
нього думку, і 3. не мусить викликати ще й іншого розуміння”21.
Провідні тези цього розділу мають загальнонаукове і
загальнодержавне значення: “Недержавний народ, що прагне
стати державним, мусить заздалегідь пильно вироблювати собі
найрізнішу технічну термінологію цілого державного життя:
комунікаційну, військову, правничу, урядову, канцелярійну,
шкільну й т. ін. У народу державного всю цю термінологію
творить ціле урядове життя, а в недержавного – державна
свідомість інтелігенції”. Цим висновком мали б керуватися нині
працівники органів державної влади, які ще й досі вважають, що
українською мовою важко викласти суть багатьох понять (і
філософських, і технічних й інших).Працівникам органів
державної влади та управління було б корисно осмислити зміст
чотирьох положень, викладених у розділі “Державна служба і
рідна мова”, щоб усвідомити необхідність додержання
рідномовної політики своєї країни.

У праці “Наука про рідномовні обов’язки. Рідномовний
Катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів,
учнів і широкого громадянства”, на нашу думку, знайшло
відображення громадянське і педагогічне кредо вченого. Його
невтомна педагогічна діяльність, підготовлені підручники й
посібники для шкіл та самоосвіти, зокрема: “Українське
писання”, “Українська граматика для навчання в рідних
школах”, “Порадник студентам, вчителям і всім тим, хто бажає
навчитись української мови”, “Вчимося рідної мови” – це
взірець служіння ідеї рідномовної політики.

Працю “Українська культура. Коротка історія культурного
життя українського народу” професор Іван Огієнко закінчує
словами: “За довгі роки існування народ український натерпівся
муки. Набрався горя та лиха, і проте, перегорівши, як криця, як

21 Там само, С. 56.
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золото в огні, вийшов чистим із мук та неволі, вийшов міцним
та дужим, талановитим та тямущим…”22.

У третє тисячоліття увійшов талановитий український
народ. В ньому він разом з європейською і світовою спільнотою
він житиме й творитиме добре й вічне. В цьому йому допоможе
національна духовна, науково-педагогічна спадщина професора
Івана Огієнка.

Життєдіяльність Івана Огієнка і Польща – це тема окремого
наукового пошуку. Як відомо з літературних і документальних
джерел, у 1925 р. у Варшаві був відзначений 20-літній ювілей
наукової діяльності вченого, у 1935-ому – 30- літній. Ці та інші
документи і матеріали – невичерпне духовне джерело для наших
сучасників та прийдешніх поколінь.

22 Професор Іван Огієнко. Українська культура. Коротка історія
культурного життя українського народу. – К.: фірма “Довіра”, 1992. –
140с.
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ZAGADNIENIE PRZYRODY W SZKOLE KATOLICKIEJ
Spojrzenie przez pryzmat autorytetu Jana Pawła II

Wstęp

Szkoły katolickie to szkoły kierowane przez kompetentną władzę
kościelną, albo kościelną osobę prawną publiczną ( diecezję, parafię,
zgromadzenie zakonne), lub która została uznana za taką przez władzę
kościelną w pisemnym dokumencie. Nauczanie i wychowanie w szko-
le katolickiej powinny się opierać na zasadach chrześcijańskiej dok-
tryny, a wykładowcy mają odznaczać się dużym zaangażowaniem i
prawością życia. Powyższe warunki nie są do końca wystarczające,
żeby używać nazwy szkoła katolicka - do tego niezbędna jest także
zgoda kompetentnej władzy kościelnej (kan. 803 KPKan)1.

Nasz Wielki Rodak - Jan Paweł II, którego wszyscy pamiętamy,
powiedział: "Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to,
kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi". To motto przy-
świeca na przykład społeczności katolickiego Gimnazjum i Liceum
im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie i wydaje się być
bardzo twórcze, bo Liceum zajmuje dobre – siódme miejsce w Pol-
sce w rankingu szkół (najlepsi na Podkarpaciu za wyróżnienie i ho-
norowy dyplom w dorocznym ogólnopolskim rankingu szkół ponad-
gimnazjalnych, organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita i
miesięcznik Perspektywy)2.

Szkoła katolicka powinna być szczególnie zaangażowana w aktualne
problemy społeczne, reagować na nie przez właściwe rozpoznawanie i
wyznaczanie wielopłaszczyznowych działań w obrębie kształtowania
postaw. Wydaje się, że w sytuacji obecnej, ogromnej troski wymagają
starania o postawę patriotyczną3 i prośrodowiskową4,5.

1 www. pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_katolicka 12.05.2007
2 www.prezentek.edu.pl 12.05.2007
3 W. Janiga. (red.). Wychowanie do patriotyzmu. Rzeszów 2006. s. 792.

www.prezentek.edu.pl
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Powiązanie postawy i wiedzy

Pojęcie „postawy” jest wieloznaczne, przez używanie go w wie-
lu dziedzinach nauki np: w filozofii, psychologii, pedagogice, socjo-
logii czy ekologii. Podstawowe znaczenie terminu „postawa” można
wyprowadzić z łaciny od słowa „amplitudo” – przystawanie, i dlate-
go postawa6 oznacza dopasowanie się przy zaangażowaniu w wyko-
nywanie jakiegoś zadania. W naukach społecznych „postawa” ozna-
cza procesy indywidualnej świadomości, determinujące aktualne i
potencjalne reakcje człowieka wobec świata społecznego.

Mimo wielu znaczeń przypisywanych pojęciu postawy, można
wskazać na elementy powtarzające się w większości rozważań teore-
tycznych i tworzących podstawę tego pojęcia7. Współczesne rozu-
mienie „postawy” zawiera kilka komponentów:

– poznawczy, czyli świadome przekonanie lub opinia danej osoby,
– ewentualny, pozytywny lub negatywny,
– motywacyjny, związany z dyspozycjami do działania.

Dla poszczególnych nauk każdy z tych komponentów ma różne
znaczenia. Dla behawiorystów np. ważniejsze są aspekty motywa-
cyjne, a dla psychologów ważniejsze są przekonania leżące u pod-
staw zachowań8.

Wincenty Okoń również podkreśla wieloznaczność pojęcia po-
stawy. Według niego dla jednych, postawą jest względnie trwała
dyspozycja przejawiająca się w zachowaniach nacechowanych pozy-
tywnym lub negatywnym stosunkiem emocjonalnym do jakiegoś

4 J. Kostecka. Rozważania nad kształtowaniem postaw i działań wspiera-
jących funkcjonowanie zrównoważonego i trwałego rozwoju. [w:] Cywili-
zacja i kultura. Współczesne problemy. J. Zimny (red.). Sandomierz 2007.
s. 265-277.

5 J. Kostecka., J. Koc-Jurczyk. Przykład własny - metodą wdrażania zasad
zrównoważonego i trwałego rozwoju - na przykładzie gospodarki odpada-
mi. [w:] Cywilizacja i kultura. Współczesne problemy. J. Zimny (red.).
Sandomierz 2007. s. 373-382.

6 A. S. Reber. Słownik psychologii. Warszawa 2000. s. 526.
7 H. Domański i inni. Encyklopedia socjologii. t. 3. Warszawa 2000. s. 151.
8 A. S. Reber. dz. cyt. , s. 527.
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przedmiotu, osób czy sytuacji; w innym znaczeniu postawa może
być utożsamiana z przekonaniem traktującym ją jako strukturę zło-
żoną z elementów, wpływających na poznanie danego przedmiotu,
stosunku emocjonalnego do określonego zachowania9.

Zdaniem T. Mądrzyckiego, postawy ukierunkowują i dynamizują
zachowania jednostki. Początkowo są one kształtowane w oparciu o
potrzeby biologiczne, ale w miarę rozwoju indywidualnego człowieka,
uniezależniają się od nich. Inaczej mówiąc, z czasem, idea czy zagad-
nienie mające znaczenie pierwotne, będzie wywoływać u jednostki
pozytywne myśli, uczucia i pragnienia i co ważniejsze trwałe działania
– bez względu na stan zaspokojenia. Według tego autora kształtowanie
się postaw rozpoczyna się już w chwili pierwszego kontaktu jednostki
z określonym problemem. Aby postawa ukształtowała się w pełni, nie
wystarczy jednak jednorazowe zetknięcie się z reakcją na ten problem,
czy zagadnienie. Związek ten musi być utrwalany poprzez stałe wzbo-
gacanie informacjami oraz przez związek emocjonalny. Proces kształ-
towania się postaw zależy więc od wielu czynników społeczno-
kulturowych i indywidualnych10.

Idąc dalej w tym kierunku, można stwierdzić, iż przed szkołą ka-
tolicką, jak przed żadną inną, stoi bardzo ważne zadanie – wprowa-
dzania uczniów w odpowiedzialną, pozytywną i zaangażowaną posta-
wę wobec całego świata, w tym wobec świata przyrody, jako gwaran-
tującej nie tylko wielopłaszczyznowe dobra użytkowe i podstawę eg-
zystencji biologicznej Homo sapiens, ale także dla jej nadrzędnych
praw i piękna, oraz szacunku do różnorodnych form życia. Kształto-
wanie aktywnych, proekologicznych postaw zdobytych w szkole,
powinno opierać się na rzetelnej wiedzy i skutkować na całe życie. Co
najważniejsze, wobec drastycznie pogarszającego się stanu środowi-
ska, kształtowanie tych postaw powinno być osiągnięte bardzo szybko,
przez globalne przekierowanie społecznego stylu życia na co dzień11.

9 W. Okoń. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1998. s. 305.
10 T. Mądrzycki. Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw.

Warszawa 1977. s. 11-25
11 J. Kostecka. Rozwój zrównoważony- wybrane przykłady zrównoważo-

nego zachowania na co dzień. I Studencka Konferencja Naukowa „Przyrod-
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Wynika to z faktu, że obecne tempo rozwoju cywilizacji niszczy
ekosystemy, krajobrazy i siedliska, a ich zubażanie redukuje bioróż-
norodność gatunków flory, fauny i grzybów. Codziennie znikają z
naszej planety cenne gatunki. Przyroda ubożeje, a współczesny
człowiek stał się widzem wyzwalających lęk zjawisk; nieprzewi-
dzianych i groźnych powodzi i huraganów, nasilających się w skutek
zachwianej równowagi. Wszystko to sprawia, że położenie współ-
czesnego człowieka staje się zagrożone, a działania naprawcze nie-
zwykle pilne.

Nie tylko naukowcy coraz jaśniej uświadamiają sobie jak wyjąt-
kową we wszechświecie ojczyzną człowieka jest planeta Ziemia.
Zagubiona wśród miliardów gwiazd i galaktyk, wydaje się tworem
bardzo kruchym. Paradoksalnie, największe zagrożenie dla istnienia
Ziemi w jej obecnym kształcie nie pochodzi z niekończących się
przestrzeni wszechświata, ale znajduje się na niej samej i w dużej
mierze zależne jest od mieszkańców Ziemi, w tym od każdego z nas.
Konieczne jest zatem upowszechnienie postawy troski i szacunku
wobec Ziemi, jej zasobów i mechanizmów samoregulacji. Ważne
jest zaakceptowanie i upowszechnienie czterech podstawowych praw
ekologicznych, które ogłosił Barry Commoner (1971)12:

(1) wszystko jest powiązane z wszystkim innym. Jest jedna ekos-
fera dla wszystkich żywych organizmów i co wpływa na jedno, do-
tyczy wszystkiego (2) każda rzecz musi się gdzieś podziać. W przy-
rodzie nie ma pojęcia „odpadu” i miejsca gdzie mógłby on być „wy-
rzucony” (3) przyroda wie najlepiej. Ludzkość stworzyła technologię
by ulepszać naturę lecz, tego typu zmiany systemu naturalnego
"prawdopodobnie pogorszą jego stan" (4) nie istnieje coś takiego jak
darmowy obiad. W naturze, obie strony równania muszą się balan-
sować, dla każdego zysku, zawsze musi gdzieś istnieć strata. Każdy
dług zostaje w końcu spłacony.

niczo - społeczno - ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju”. listo-
pad  2006 (w druku)

12 B. Commoner. The Closing Circle. Nature, Man, and Technology.
Knopf. New York 1971.
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Jak pisze Wejner, jeden z najbardziej uznanych przyrodników
polskich; mamy obecnie nie tylko ogromny wpływ np. na zmianę
klimatu, ale także – zdając sobie z tego sprawę, na jej zatrzymanie13.

Misterium Stworzenia często rozważał Jan Paweł II, wyprowa-
dzając liczne, teologicznie ważne wnioski. Jasno mówił, że Stwórca
chce widzieć człowieka jako rozumnego i szlachetnego „pana” i
„stróża” przyrody, a nie jako bezwzględnego jej „eksploatatora”.
Obecnie jest to często eksponowany cytat z pierwszej "programo-
wej" encykliki papieża Jana Pawła II REDEMPTOR HOMINIS, w
której na początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigod-
nych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do
drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej
woli14.

Autorytet Jana Pawła II
a szansa dla zrównoważonego i trwałego rozwoju Polski

Konstytucyjny zapis na temat rozwoju Polski zgodnie z ideą
zrównoważonego rozwoju ciągle nie jest na ogół znany i rozumiany,
ale można wykazać pozytywny wpływ ustawicznych działań eduka-
cyjnych w tym kierunku15.

Naukowcy dostarczają dowodów na zagrażające ciągłości gatun-
ków (w tym samego człowieka), zmiany w ekosystemach świata16, a
jak się okazuje świadomość zagrożenia jakości środowiska przyrodni-
czego (obok zachęty finansowej, prawa i presji społecznej) może być
rozpoznawana jako główna przyczyna podejmowania wysiłku w kie-
runku innowacyjnej zmiany codziennych zachowań17. Należy wyko-

13 J. Wejner. Życie i ewolucja biosfery. Warszawa 2005. s. 610.
14 Jan Paweł II. Encyklika Redemptor Hominis.

www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis
12.05.2007

15 J. Kostecka. Badanie znajomości pojęcia zrównoważonego i trwałego
rozwoju. Zesz. Nauk. PTIE i PTG Oddz. w Rzeszowie. Nr 2007:9. s. 55-60

16 Millennium Ecosystem Assessement. Island Press. Waszyngton 2007.
DC. http://www.milleniumassessment. org/en/index.aspx. 2.01.2007

17 J. Kostecka., B. Mazur. Recognizing differences in understanding of
sustainable development by different social groups in order to build bridges
for educational activities. Building bridges. Stakeholder involvement &

www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis
http://www.milleniumassessment
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rzystać tą informację, i poszukując rzetelnych dowodów na pogarsza-
nie się stanu przyrody, w celu zatrzymania i odwrócenia tego stanu,
otwierać serca i umysły ludzi w różnych przedziałach wiekowych.
Szkoła katolicka ma tutaj zadanie szczególnie uzasadnione.

Idea zrównoważonego rozwoju równoważy podstawy ekonomicz-
ne (wzrost dobrobytu), społeczne (sprawiedliwość społeczna) i ekolo-
giczne- jest więc w pełni spójna z myślą i działaniem w duchu katolic-
kim na rzecz sprawiedliwego podziału dóbr, z myślą o obecnym i
następnych pokoleniach. Takie postawy wywodzą się z mocno wpojo-
nych zasad etycznych i wykształconej (przyjętej) hierarchii wartości.
Kształtowanie zasad gdzie „wolę dobrze być”, powinno górować nad
zasadami „wolę wszystko mieć”, jest jednak ciągle trudne.

Edukacja dla ZR wpisuje się w wychowanie młodego pokolenia w
oparciu o wartości chrześcijańskie i stawia przed polską szkołą katolicką
nowe zadania i wyzwania. Jednym z najważniejszych jest po prostu
promocja zdrowia (danego nam jako dar Boży) i zdrowego stylu życia.
Jest to bardzo ważne zadanie, ponieważ od sposobu jego realizacji zale-
ży zarówno jakość życia każdego człowieka, jak i całej społeczności
ludzkiej na Ziemi.

Kształcenie w zakresie ZR (który stanowi system doraźnych i dale-
kowzrocznych rozwiązań dla trwałego zaspokajania potrzeb obecnego
pokolenia bez pozbawiania możliwości przyszłych pokoleń do zaspoko-
jenia ich własnych) powinno być pilne i dobrze zorganizowane. Powin-
no bazować na mocnych podstawach szkolnictwa podstawowego, przez
średnie do uruchomienia odpowiedniego kierunku studiów i zorganizo-
wania szybkiego dostępu do dodatkowych mniejszych modułów eduka-
cyjnych. Doskonałą formą mogą tu być uzupełniające studia podyplo-
mowe, podejmowane przez dyrektorów szkół, nauczycieli czy decyden-
tów, po to aby zauważali problematykę i promowali ją w dobrze funk-
cjonującej szkole i rzeczywistości.

Jak jednak wygenerować zapotrzebowanie na wiedzę i działania
właśnie w zakresie ZR? Należy to czynić przez odwoływanie się do
podstawowych, szlachetnych wartości i edukować przez szereg za-

Transdisciplinary cooperation. The fourth CCN international conference 10-
11 May 2007 Sofia University, Sofia, Bulgaria 2007. Summaries. 1-10.
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zębiających się ze sobą działań: cykli pojedynczych (choć uzupełnia-
jących się) wykładów przy okazji spotkań formalnych i nieformal-
nych różnych grup wiekowych i społecznych, przez pracę w zespo-
łach promujących np. zdrowe szkoły i uczelnie, przy okazji olimpiad
tematycznych, konkursów i festynów, studenckich kół naukowych,
kół zainteresowań.

Aby zdążyć uratować Ziemię dla człowieka, te wszystkie wspo-
mniane płaszczyzny kontaktów powinny być okazją do pilnego prze-
kazywania informacji na temat konieczności zmiany codziennych
zachowań na pro-środowiskowe. W polskich warunkach ciągłe
uwrażliwianie na innych, w tym inne organizmy żywe, może się
okazywać łatwiejsze niż w wielu innych częściach skomercjonalizo-
wanego świata. My np. dysponujemy miłością Narodu do błogosła-
wionego Jana Pawła II, więc jest nadzieja na stałe uruchamianie
ogromnych pozytywnych emocji związanych z Jego autorytetem i
wielokrotnie przekazywanym posłaniem: …Człowiek, aby odnaleźć
siebie, musi nauczyć się obcować z przyrodą.

Autorytet Jana Pawła II w rękach doświadczonych pedagogów to
niewyczerpany potencjał poruszający serca i umysły. Ten wielki
autorytet jest nadal postrzegany jako wyzwalający, o inspirującym i
konstruktywnym wpływie na postępowanie, jako czynnik stabilizu-
jący więzi społeczne o pozytywnym wydźwięku.

Dla prowadzenia i powodzenia działań edukacyjnych potrzebne
są na pewno także i środki finansowe, ale działania nie dadzą spo-
dziewanego efektu, jeżeli system edukacji (w tym oświata szkolna i
szkolnictwo wyższe), nie zostanie postawiony na wyraźnych pod-
stawach wychowawczych. Polityka państwa i „mała osobista polity-
ka każdego z nas”, rozumiana jako roztropna troska o dobro wspól-
ne, musi być konstruowana i oparta na niewzruszalnych wartościach
oraz na ładzie wolności.

Pedagodzy wiedzą, a politycy powinni to przyjąć do wiadomo-
ści, że dla skutecznego wychowania ważna jest atmosfera wycho-
wawcza. Decydujący dla niej jest szacunek dla otoczenia, jego histo-
rii i wysiłku pokoleń.
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Nasz język zna dwie formuły wyrażające istnienie autorytetu:
"mieć autorytet" i "być autorytetem". Odzwierciedlają one różne
stopnie zespolenia umiejętności z wartościami osobowymi. Jeśli
mówimy, że ktoś "ma autorytet", przypisujemy mu go z pewną
ostrożnością, obawiając się niejako, że nie jest to jego cecha bez-
względna i trwała, a więc, że może ją nawet utracić. "Być autoryte-
tem" znaczy: być nim bezwzględnie, a więc tak zespolić sprawność
w uprawianiu swej dziedziny wiedzy czy sztuki ze swą osobowością,
że jedna nie może istnieć bez drugiej. Autorytet w dziedzinie wy-
chowania i autorytet moralny są czymś znacznie trudniejszym niż
autorytet znawstwa czy umiejętności. W tej dziedzinie nie można
mieć autorytetu: trzeba nim być.

Do wzorowania się na niedoścignionym autorytecie Jana Pawła
II (opartym na autentyczności i prawdzie) powinien dążyć każdy
rodzic, wychowawca i pedagog, dla którego wśród innych zadań,
ważnym staje się uczestnictwo w formowaniu pozytywnych dla
Człowieka rozwiązań dylematu współczesności – być albo nie być w
stanie pozostać na Ziemi dłużej, pełniąc powierzoną Człowiekowi
przez Boga misję: ma on panować nad stworzeniem, by ukazać
wszystkie jego możliwości. Tą misją jest władza delegowana, udzie-
lona przez Boga u samych początków stworzenia.

Autorytet rodziców i wychowawców jest autorytetem względnym,
uczestniczącym afirmującym, absolutnym autorytecie Boga. Umożli-
wia on dzieciom i wychowankom poznanie pojęć dobra i zła oraz po-
maga w dokonywaniu wyboru zakreślonego pewnymi granicami.
Dzięki niemu dziecko staje się zdecydowane w swoich wyborach.

Autorytet afirmujący pozwala wychowankom uczyć się odpo-
wiedzialności, która jest chęcią i umiejętnością rozliczania się ze
swoich działań. Pomaga ona w rozwinięciu samokontroli i dyscypli-
ny. Aby być człowiekiem wolnym, musimy też uczyć się być odpo-
wiedzialnym. Rodzice i wychowawcy posługujący się autorytetem
afirmującym, czyli darzący dzieci szacunkiem, posiadają duże szanse
nauczyć je odpowiedzialności, przy czym warunkami nieodzownymi
do jej ukształtowania u dzieci jest: bycie odpowiedzialnym w sto-
sunku do nich oraz pamiętanie, iż stopniowo winny one samodzielnie
ponosić konsekwencje własnych decyzji i czynów.
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Rodziny i wychowawcy lekceważący odpowiedzialność, pogrążają
się w chaosie. Stopniowe przybliżanie się do pełnej odpowiedzialności,
to dorastanie i przeistaczanie się w dojrzałą, zrównoważoną osobę ludz-
ką. Bycie odpowiedzialnym oznacza poddanie się innym i raczej służe-
nie ich potrzebom niż ciągłe troszczenie się o zaspokojenie własnych
potrzeb. Przyjęcie odpowiedzialności to jedyna droga do odrzucenia
dziecięcej mentalności i przeistoczenia się w dojrzałego człowieka.

Być odpowiedzialnym za swoje własne, zgodne ze zrównoważonym
rozwojem czyny, to zadanie ogromne i trudne. Wzdycham więc do Pana
Boga i błogosławionego Jana Pawła II o pomoc i energię do dobrego
zmieniania świata…

Moje westchnienie do błogosławionego Jana Pawła II

Ojcze Święty twoje ciepłe oczy mam ciągle w pamięci
wrażliwe na duże i małe dusze
dorosłe i dziecinne troski…

Pamiętam twoją żmudną walkę o człowieka
o solidarnego człowieka …

Tak wiele razy wspominałeś o przyrodzie

myślę, że modlisz się teraz za nami grzesznymi
o solidarność z wiekowymi dębami
o spojrzenie w smutne oczy sarny
o zadumę nad przedostatnim zimowitem na polach pod rzeszowską
Katedrą
Wspólnie ze świętym Franciszkiem zabiegasz pewnie
o nasze opamiętanie…

Podsumowanie

O problemach związanych z ochroną środowiska i ekologią, sły-
szymy dziś często. I słowa te są, niestety, bardzo nadużywane. Stały
się modne jako słowa wytrychy, promując wiele towarów i usług nie
mających często nic wspólnego z prawdą. Tymczasem ich prawdzi-
we zastosowanie i rozumienie, to konieczność.

Musimy zdawać sobie sprawę z wagi i konieczności ochrony
powietrza, wody i gleby, obowiązku minimalizowania i unikania
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odpadów a także, poszukiwania bezpiecznych dla środowiska sposo-
bów uzyskiwania energii i racjonalnego używania substancji che-
micznych.

Celem ekologicznego i sozologicznego kształcenia młodego
człowieka dla idei zrównoważonego rozwoju powinno być nie tylko
zapewnienie uczniom odpowiedniego zasobu wiadomości, lecz rów-
nież ukształtowanie umiejętności i postaw warunkujących podejmo-
wanie skutecznych działań wobec pojawiających się dla środowiska
zagrożeń. Rozumiejąc rolę człowieka na Ziemi, szkoła katolicka ma
przed sobą zadanie zaszczytne, trudne i ogromne.

Zgodnie jednak z koncepcją dyfuzji społecznej18 wysiłek włożo-
ny w edukację 20% obywateli będzie potem owocował samoczynnie.
Należy tylko mieć nadzieję, że fala odnowy myślenia obejmie prze-
strzenie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, zanim będzie za
późno. Wyposażenie określonych środowisk w drobne, ale istotne
dla ZR informacje, będzie jak krople wody, które drążyć będą powoli
(aby skutecznie) skałę starych obyczajów i przyzwyczajeń.
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Dr Ewa Sęk
KUL Stalowa Wola

BÓG PRAGNIE MIŁOŚCI CZŁOWIEKA

Encyklika Benedykta XVI Deus Caritas est podejmuje zagad-
nienie miłości chrześcijańskiej. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie
czym jest miłość, zajmowało na przestrzeni dziejów ludzkości nie
tylko wielu duchowych liderów, filozofów, ludzi nauki, artystów,
poetów, ale każdego człowieka poszukującego sensu życia i szczę-
ścia. Ukazanie takiej miłości i jej rozumienia, jaką wniosło chrześci-
jaństwo, przyniosło światu i każdemu człowiekowi z osobna, nową
perspektywę i miejsce w relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.

Pomimo, iż chrześcijaństwo uczestniczy w kształtowaniu dzie-
jów człowieka już od ponad dwóch tysięcy lat, dobra nowina o ży-
ciu, zbawieniu, miłości Boga do człowieka, a wreszcie Jezus Zbawi-
ciel, wciąż pozostają zbyt mało znanymi wartościami, nawet wśród
samych chrześcijan. Ścieranie się we współczesnym świecie nieprzy-
jaznych człowiekowi ideologii z jego konstytutywnymi prawami i
aksjomatami, przyniosło wykrzywienie wizji człowieka, jego odnie-
sienia w relacji ze Stwórcą i z bliźnim, zdeprecjonowało wiele pod-
stawowych pojęć z zakresu realizacji pełnego człowieczeństwa.

Mówiąc o pojęciu miłość, Ojciec Święty Benedykt XVI najpierw
podkreśla szerokie pole semantyczne tego pojęcia, obejmującego na
przykład miłość ojczyzny, miłość między przyjaciółmi, pomiędzy
rodzicami a dziećmi, pomiędzy rodzeństwem, miłość bliźniego, mi-
łość Boga, miłość między kobietą a mężczyzną. Następnie Autor
Encykliki, poszukując wspólnego mianownika dla tych różnych
przejawów miłości, rozróżnia eros i agape, wskazuje na niebezpie-
czeństwo oddzielenia jednego od drugiego - prowadzącego do redu-
kowania wizji człowieka do cielesności lub duchowości, przeciw-
stawiania ich sobie - prowadzącego z kolei w ostateczności do ode-
rwania istoty chrześcijaństwa od podstawowych relacji życiowych
ludzkiego istnienia i całości ludzkiej egzystencji1. „W rzeczywistości
– jak pisze Benedykt XVI – eros i agape – miłość wstępująca i mi-

1 Benedykt XVI. Encyklika Deus caritas est, p.7.
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łość zstępująca – nie dają się nigdy całkowicie oddzielić jedna od drugiej.
Im bardziej obydwie, choć w różnych wymiarach, znajdują właściwą
jedność w jedynej rzeczywistości miłości, tym bardziej spełnia się praw-
dziwa istota miłości w ogóle”2. Początkowo pożądający, wstępujący eros,
poszukujący spełnienia obietnicy szczęścia, w zbliżeniu do drugiego
człowieka, będzie szukał szczęścia drugiej osoby, będzie pragnął „być
dla” drugiej osoby, złącza się z agape, w przeciwnym razie upada i traci
swoją naturę. Jednocześnie, człowiek nie może żyć jedynie miłością zstę-
pującą, bowiem, jak pisze Autor Encykliki, „Kto chce ofiarować miłość,
sam musi ją otrzymywać w darze”3.

Nierozerwalny związek pomiędzy wstępowaniem i zstępowa-
niem, pomiędzy erosem poszukującym Boga i agape przekazującą
dar otrzymany, spełnia się wtedy na przykład, gdy dobry pasterz jest
zakorzeniony w kontemplacji i dzięki temu może przejąć się do głębi
potrzebami innych. O takiej kontemplacji pisze również Ksiądz Bi-
skup Wacław Świerzawski w książce poświęconej poematowi biblij-
nemu „Pieśń nad Pieśniami”, w której dokonuje nie tylko analizy i
komentarza tego lirycznego dzieła, ale czyni wyznanie swojej modli-
twy kapłańskiej, odkrywając osobistą intymną relację z Bogiem. W
tym wyznaniu, uczynionym na okoliczność pięćdziesięciolecia ka-
płaństwa, pisze między innymi, że „Świadomość dojrzałej więzi z
Mistrzem, nie tylko ontologiczno – obiektywnej, ale więzi osobistej
przyjaźni, przyprawia skrzydła – uskrzydla wszystko. Kapłan niczego
nie pragnie, jak tylko miłować! Staje się samą miłością. Albo chyba
jeszcze bardziej Pan bierze go całkowicie w posiadanie Własnej Miło-
ści. A on tylko «umiejscawia – lokalizuje» tę Miłość – objawia ją hic
et nunc [tu i teraz]. (…) Niech będzie jeszcze bardziej – modli się
kapłan – niech rozpala się mój głód, tęsknota, pragnienie – niech bę-
dzie ogniem – który świeci daleko, ogrzewa wielu, choć przy tym sam
się spala. Amen.”4. Tak więc, jak konkluduje Benedykt XVI, „«mi-

2 Tamże.
3 Tamże.
4 W. Świerzawski. Pieśń nad pieśniami modlitwą kapłana. Sandomierz

2000, s.317.
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łość» w gruncie rzeczy jest jedną rzeczywistością, ale mającą różne
wymiary; to jeden, to drugi może dochodzić do głosu”5.

Wiara biblijna, o czym czytamy dalej w Encyklice, akceptuje
całego człowieka, interweniuje w jego dążenie do miłości, aby je
oczyścić, ukazać nowe wymiary miłości. Nowość wiary biblijnej
wnosi nowy obraz Boga i nowy obraz człowieka.

Bóg, autor całej rzeczywistości, kocha chciane przez Niego
stworzenie, kocha człowieka. Bóg jedyny, w którego wierzy Izrael,
miłuje osobiście, a „Jego miłość może być określona bez wątpienia
jako eros, który jest jednocześnie i całkowicie agape”6. «Namięt-
ność» Boga do swojego ludu opisali prorocy Ozeasz i Ezechiel, po-
sługując się obrazami erotycznymi, a przedstawiony metaforami
narzeczeństwa i małżeństwa. „Eros Boga do człowieka jest zarazem
(…) w pełni agape. Nie tylko dlatego, że zostaje dany zupełnie bez-
interesownie, bez żadnej uprzedniej zasługi, ale także dlatego, że jest
miłością przebaczającą”7.

Wymiar agape w miłości Boga do człowieka nieskończenie
przewyższa aspekt darmowości. Bóg nie wyrzeka się człowieka,
chociaż ten nie jest Mu wierny. Namiętna i jednocześnie przebacza-
jąca miłość Boga do swojego ludu, do człowieka, jest tak wielka, „że
zwraca Boga przeciw Niemu samemu, Jego miłość przeciw Jego
sprawiedliwości”8. W tajemnicy Krzyża uwidacznia się to, że „Bóg
tak bardzo miłuje człowieka, że sam stawszy się człowiekiem,
przyjmuje nawet jego śmierć i w ten sposób godzi sprawiedliwość z
miłością”9. Bóg kocha z całą pasją właściwą prawdziwej miłości –
jak stwierdza Autor Encykliki, w tej miłości eros zostaje uszlachet-
niony, oczyszczony i stapia się z agape. To pozwala dostrzec zasad-
ność włączenia Pieśni nad Pieśniami do kanonu ksiąg Pisma Święte-
go. Jak pisze Benedykt XVI, „owe pieśni miłosne opisują w gruncie
rzeczy relację Boga do człowieka i człowieka do Boga. I tak Pieśń
nad Pieśniami stała się, zarówno w literaturze chrześcijańskiej, jak i

5 Benedykt, jw.
6 Tamże, p.9.
7 Tamże, p.10.
8 Tamże.
9 Tamże.
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judaistycznej, źródłem poznania i doświadczenia mistycznego, w
którym wyraża się istota wiary biblijnej: tak, istnieje zjednoczenie
człowieka z Bogiem”10. Chodzi tu o takie zjednoczenie, które jest
związkiem rodzącym miłość, w którym zarówno Bóg jak i człowiek
pozostają sobą, chociaż stają się jednym.

W obrazie człowieka, wiara biblijna wpływa na takie prowadze-
nie realizacji jego człowieczeństwa, które podążając za erosem kie-
rującym człowieka ku małżeństwu – związkowi charakteryzującemu
się wyłącznością i nieodwołalnością – urzeczywistnia jego przezna-
czenie. „Obrazowi Boga monoteistycznego odpowiada małżeństwo
monogamiczne. Małżeństwo oparte na miłości wyłącznej i nieodwo-
łalnej staje się obrazem relacji Boga do Jego ludu, i odwrotnie: spo-
sób w jaki miłuje Bóg, staje się miarą ludzkiej miłości. Ten ścisły
związek między erosem i małżeństwem, występujący w Biblii, pra-
wie nie znajduje sobie podobnych w literaturze pozabiblijnej”11,
pisze Ojciec Święty Benedykt XVI.

O monogamii i nierozerwalności małżeństwa pisał Karol Wojty-
ła w książce Miłość i odpowiedzialność, w której zwrócił uwagę na
to, że stanowczo i definitywnie odniósł się do tych kwestii Jezus
Chrystus. W swym nauczaniu Jezus miał przed oczami fakt pierwot-
nego ustanowienia małżeństwa przez Stwórcę, małżeństwa ściśle
monogamicznego12. Na normie personalistycznej oparta jest również
koncepcja narzeczeństwa. W jednym i drugim przypadku ma miejsce
osobowy dar wobec siebie wzajemnie, dokonywany w miłości i wol-
ności. Takiego osobowego daru dokonanego w wolności oczekuje
Bóg od człowieka. Byłaby to odpowiedź na Jego miłość, gdyż to
Bóg umiłował pierwszy - umiłował aż do śmierci krzyżowej, w któ-
rej ofiarowuje On samego Siebie aby podnieść człowieka i go zbawić
– i jest to miłość w najbardziej radykalnej formie13. Chrystus na
Krzyżu – umiłowawszy człowieka aż do końca – ofiaruje Siebie z
woli Ojca, ale także z woli własnej, jako Bóg i jako Człowiek, wy-
chodzi naprzeciw z doskonałą miłością do człowieka, a jednocześnie

10Tamże.
11Tamże, p.11.
12 K. Wojtyła. Miłość i odpowiedzialność.
13 Benedykt, p.12.



151

udziela najdoskonalszej odpowiedzi Ojcu, będąc Synem Człowie-
czym, doskonałym Adamem. Wypowiadając na krzyżu słowo „Pra-
gnę!”(J 19, 28), Jezus wypowiedział głębię miłości do człowieka,
którego zbawiał i którego miłości szukał.

Intymny dialog człowieka z Bogiem, który dokonuje się w życiu
Kościoła, ma miejsce z racji przymierza, jakie dokonało się między
Chrystusem a Kościołem, a co oznacza, że cały Lud Boży jest Oblu-
bienicą Baranka. „Chrystus i Kościół to jedna mistyczna Osoba”14,
pisze w swoich rozważaniach Bp Wacław Świerzawski, dalej mó-
wiąc o tym, że „Medytacje nad sakramentem kapłaństwa odczytane
poprzez «Pieśń nad Pieśniami» są hymnem uwielbienia kapłaństwa
(…), hymnem uwielbienia kapłaństwa Chrystusowego w kapłanie i
świeckich, którzy odczytują życie własne w tym wymiarze, jako
udział w kapłańskiej misji Chrystusa”15. Autor tych rozważań mówi,
że „miłość – to kult wewnętrzny. Słowo wypowiedziane z miłością –
to kult zewnętrzny”16. Komentując kolejne fragmenty Pieśni nad
Pieśniami w kontekście dialogu kapłana – reprezentanta Kościoła –
Oblubienicy z Chrystusem – Oblubieńcem, autor ten przytacza i
zauważa znaczenie poszczególnych słów. I tak: „Głos Oblubienicy-
kapłana do swojego Pana i Mistrza. Mówi: «mowa ust moich / zwra-
ca się prosto do Ciebie» [Pnp 7, 11a]. To wyraz miłości. Miłość bo-
wiem jest motorem-duszą apostolstwa.

Miłość jest hymnem ku czci Oblubieńca i wyznaniem wiary. Mi-
łość – obudzona w sercu przez MIŁOŚĆ – każe śpiewać Magnificat.
Oto kapłańskie Magnificat. Magnificat bezustanne, bo bezustanne
jest promieniowanie Miłości na powołanego do współpracy i przy-
jaźni. «Spływa po wargach śpiących» [Pnp 7,10 i 2, 3-7]. Czy śpimy,
czy czuwamy, jesteśmy w zasięgu promieniowania Agape[Miłości].
Magnificat kapłańskie brzmi: «Jam Miłego mego, a On mój» [Pnp
7,11 i 2, 16]. Dwa pragnienia spotykają się. Dwie tęsknoty odnajdują
się. Jest trwanie przy sobie – miłości z Miłością. Świadomość
PRZYNALEŻNOŚCI do Pana (jam Miłego mego) rozwija i pogłębia
fakt POWOŁANIA. Chciał, bym był Jego i dla Niego, i chce. Jego

14 W. Świerzawski. jw. s.24.
15 Tamże, s.25.
16 Tamże, s.313.
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wola jest podtekstem mojej odpowiedzi – kiedy powiedziałem i mó-
wię: Adsum (=FIAT). Ona jest wyborem drogi dla mnie, ona jest też
powołaniem - ZADANIEM”17.

Takie spojrzenie na nieustanną obecność we wzajemnej relacji
miłości z Bogiem wprowadza do zjednoczenia z Jezusem Chrystu-
sem w Eucharystii, poprzez którą człowiek włączony zostaje w dy-
namikę ofiary Chrystusa. Jak pisze Benedykt XVI w Encyklice, „Ob-
raz zaślubin Boga z Izraelem staje się rzeczywistością w sposób
wcześniej niepojęty: to, co było przebywaniem przed Bogiem, teraz,
poprzez udział w ofierze Jezusa, uczestnictwo w Jego Ciele i Krwi,
staje się zjednoczeniem”18. Mistyka tego sakramentu ma charakter
społeczny, ponieważ w komunii sakramentalnej wszyscy przyjmują-
cy ją zostają zjednoczeni z Panem. Stając się jednym ciałem i stopie-
ni w jednym istnieniu, przeżywają miłość Boga i jednocześnie mi-
łość bliźniego. W Komunii eucharystycznej zawiera się bycie miło-
wanym i, jednocześnie, miłowanie innych. I tu uwidacznia się i
uświadamia, że „miłość bliźniego polega właśnie na tym, że kocham
w Bogu i z Bogiem również innego człowieka, którego w danym
momencie może nawet nie znam lub do którego nie czuję sympa-
tii”19. Cechą dojrzałej miłości jest angażowanie wszystkich poten-
cjalnych możliwości człowieka, patrzenie na drugiego człowieka z
miłością, co daje mu o wiele więcej niż to, co można zobaczyć na
zewnątrz. Jedynie gotowość do wyjścia naprzeciw bliźniemu, do
okazania mu miłości, czyni człowieka wrażliwym na Boga, i jedno-
cześnie, służba bliźniemu uzmysławia to, jak wiele Bóg czyni dla
czyniącego dobro człowieka. Tak więc miłość Boga i miłość czło-
wieka są nierozłączne, są jednym przykazaniem, obydwie czerpią z
miłości pochodzącej od Boga.

Można więc mówić o tym, że Bóg pragnie miłości nie tylko jako
odpowiedzi na Swoją miłość, skierowanej w odwzajemnieniu do Nie-
go, ale pragnie miłości człowieka skierowanej do drugiego człowieka.
Chodzi tu o dzielenie się miłością z innymi, o to, że miłość wzrasta
poprzez miłość. Miłość, która pochodzi od Boga i łączy nas z Bogiem,

17 Tamże, s. 316-317.
18 P. Benedykt, p.12.
19 Tamże, p.18.
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przez jednoczący proces przekształca nas w „my”, które sprawia, że
stajemy się jednym, a Bóg jest „wszystkim we wszystkich”20.

Aby dzielić się miłością z bliźnim, potrzebna jest formacja serca,
której nie zastąpią najlepsze nawet kompetencje zawodowe, a które
są potrzebne obok serdecznego bycia z bliźnim, jeśli potrzebuje on
udzielenia mu pomocy. Wzorów takiego odniesienia w historii Ko-
ścioła jest wiele, można sięgać do przykładów z odległej historii i z
czasów współczesnych. Najtrudniejsze jest jednak osiągnięcie takie-
go etapu swojego wzrastania, w którym jakby już bez namysłu, w
sposób oczywisty reagować będziemy na drugiego człowieka, na
jego sytuacje, potrzeby, uwzględniając jego żywy obraz Boga, który
w nim jest obecny ze Swoją miłością. Stała postawa posługi miłości
wymaga wyrzekania się siebie i to w sposób płynący z serca, bo jak
mówi Hymn o miłości, można oddać cały majątek a ciało na spale-
nie, jeśli jednak miłości w tym czynie braknie, na nic on się zda.

Kościół ciągle wskazuje drogę do prawdziwego spotkania za-
równo z Bogiem jak i z człowiekiem. Co raz to rodzi nowych świę-
tych, którzy na wzór Chrystusa umieją miłować prawdziwą chrześci-
jańską miłością, którą już od samego początku narodzin Kościoła
wyróżniali się chrześcijanie i właściwie, można rzec, że synonimem
było dla słowa chrześcijanie – ci, którzy miłują. Wędrówka Kościoła
przez dzieje ludzkości rozprzestrzeniła ten model miłości, który uka-
zał Chrystus, na wiele narodów w różnych czasach. Przyniosło to
przemianę świata, nową ziemię, nowego człowieka. Pomimo tego, że
człowiek niejednokrotnie sam występuje przeciwko swojej godności,
ma wiernego obrońcę w Zbawicielu, Jego Matce i tych, którzy pełnią
posługę miłości.

Nawet, gdy dostrzegamy z łatwością, że zarówno osoby du-
chowne, jak i osoby świeckie, będące częścią Kościoła, są słabe i
grzeszne, ułomne w dążeniu do doskonałości, musimy pamiętać, że
człowiek jest najbardziej umiłowanym stworzeniem Boga Stwórcy i
Odkupiciela. Człowiek został niejako przebóstwiony Wcieleniem
Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem dla jego
zbawienia. Stały dialog i komunia przez Eucharystię, to nierozłączne

20 Tamże.
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trwanie w Miłości Bożej, a jednocześnie, na miarę ludzką odpowia-
danie z pomocą Ducha Świętego na tę nieograniczoną Miłość miło-
ścią ludzką.

Bóg pragnie miłości człowieka, chociaż jest ona tak bardzo nie-
doskonała. Pragnie jej we Wspólnocie Trynitarnej, pragnie jej rów-
nież we wspólnocie całego Kościoła, świętych obcowania i w życiu
doczesnym człowieka. Oblubieńcza miłość Chrystusa i Kościoła jest
tajemnicą i darem niezgłębionym.
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Ks. dr Piotr Mazur
KUL Stalowa Wola

ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE
WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

Współczesna cywilizacja europejska doznaje widocznej erozji,
przejawia się to osłabieniem wartości rodziny, jej pozycji w społe-
czeństwie. W poszczególnych krajach europejskich zauważyć mo-
żemy niepokojące decyzje, które pomniejszają jej społeczną rolę. Do
najbardziej destruktywnych zaliczyć należy: łatwość rozwodów,
legalizację konkubinatu oraz związków homoseksualnych.

Współczesny kryzys rodziny dotyczy także polskiej rodziny i
przejawia się w wielu dziedzinach. Na ten temat bardzo zwięźle wy-
powiedział się Jan Paweł II w czasie homilii wygłoszonej 3 czerwca
1991 roku w Kielcach: „Ten kryzys nie ominął rodziny, nie ominął
on, niestety, polskiej rodziny! Powoduje tyle obrazy Boga, jest przy-
czyną wielu nieszczęść i zła. Dlatego jest przedmiotem szczególnej
wrażliwości i szczególnej troski Kościoła. Za cyframi wszak, za
analizami i opisami stoi tu zawsze żywy człowiek, tragedia jego
serca, jego życia, tragedia jego powodzenia. Rozwody… wysoka
liczba rozwodów. Trwałe skłócenia i konflikty w wielu rodzinach, a
także długotrwałe rozstania na skutek wyjazdu jednego z małżonków
za granicę. Prócz tego coraz częściej dochodzi też do zamykania się
rodziny wyłącznie wokół własnych spraw, do jakiejś niezdolności
otwarcia się na innych, na sprawy drugiego człowieka czy innej ro-
dziny. Co więcej, zanika czasem prawdziwa więź wewnątrz samej
rodziny: brakuje niekiedy głębszej miłości nawet między rodzicami i
dziećmi czy też wśród rodzeństwa. A ileż rodzin choruje i cierpi na
skutek nadużywania alkoholu przez niektórych członków!”1.

Franciszek Adamski wskazuje na trzy istotne fakty społeczne,
które przyczyniają się do współczesnego kryzysu rodziny:

1 Jan Paweł II. Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku w
Masłowie. Kielce 3.06.1991. [w:] Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny.
Przemówienia homilie. Kraków 2005, s. 615-616.
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1) wypieranie wartości, nadających rodzinie określony kształt
wewnętrzny i zewnętrzny;

2) szerzenie idei, poglądów i form zachowań godzących w isto-
tę małżeństwa i rodziny (m.in. oddzielenie sfery życia seksualnego
od przekazywania życia; podważanie trwałości związku małżeńskie-
go; pozbawienie rodziny fundamentu, jakim jest legalny związek
małżeński; upowszechnianie mentalności niechętnej rodzeniu dzieci,
a nawet godzącej w życie poczęte);

3) podważanie i osłabianie roli rodziny w procesie jednostko-
wego oraz społecznego „stawania się” człowiekiem (m.in. promo-
wanie tzw. alternatywnych form życia rodzinnego)2.

W społeczeństwach „ponowoczesnych” następuje nowa konstruk-
cja rodziny. Zdaniem socjologów pojawienie się nowych form życia
małżeńsko-rodzinnego wskazuje na nowy trend, idący w kierunku
indywidualizmu. W rezultacie pojawia się zarysy post-rodzinnej ro-
dziny. Jak twierdzą M. A. Mason i A. Skolnick „żyjemy w świecie
niezwykłym, jedynym w swoim rodzaju w ludzkiej historii. W świe-
cie, który nasi przodkowie ledwo mogliby sobie wyobrazić. Zacho-
dzące obecnie przemiany zmieniły podstawowe aspekty ludzkiego
istnienia – począwszy od spraw życia i śmierci, długości i faz indywi-
dualnego biegu życia, aż do rodzajów pracy, jaką wykonujemy, nasze-
go sposobu myślenia i odczuwania. (…) Tak więc formy rodzinne,
które istniały i miały sens w 1800 czy 1900, a nawet w 1950 roku
mają słaby związek z naszym obecnym sposobem życia”3.

W związku przemianami społeczno-kulturowymi zauważa się
społeczną akceptowalność dla kobiet i mężczyzn nie wchodzących w
związki małżeńskie (żyjących samotnie lub w związkach kohabita-

2 Por. F. Adamski. Zagrożenie wartości rodziny zagrożeniem cywilizacji.
[w:] Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny. (red.). J. Śledzianowski, T.
Sakowicz. Kielce 2006, s. 397.

3 Cyt. za: K. Kluzowa, K. Slany. Przemiany realizacji funkcji prokreacyj-
nej w rodzinie. [w:] Oblicze współczesnej rodziny polskiej. (red.). B.
Mierzwiński, E. Dybowska. Kraków 2003, s. 70-71.
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cyjnych), małżeństw bezdzietnych, samotnie wychowujących dzieci
czy też żyjących w związkach homoseksualnych4.

Rodzina w przeciwieństwie do innych form życia społecznego
jest bezpośrednio uwarunkowana porządkiem natury. Jest społeczno-
ścią opartą na trwałym związku małżeńskim kobiety i mężczyzny
oraz pokrewieństwa rodziców z dziećmi. Stąd też legalizacja tzw.
związków „małżeńskich” między osobami tej samej płci i inne formy
dewiacji seksualnej są sprzeczne z jej charakterem. Są również
sprzeczne z rolą rodziny jako dawcy życia. Tego typu związki są
przejawem zwyrodnienia i podważają biologiczne i moralne podsta-
wy egzystencji społeczeństwa5.

W wyniku przemian społeczno-kulturowych coraz bardziej uwi-
dacznia się styl życia bez rodziny i bez nastawień prokreacyjnych,
rodzicielskich. W literaturze anglosaskiej termin double income no
kids oznacza model współżycia, w którym występuje niechęć do
inwestowania w potomstwo, a jedynie chęć inwestowania w siebie.
Osoby przyjmujące taką postawę wskazują na korzyści ekonomiczne
przy braku dzieci, które to wykorzystać na poprawę jakości swego
życia. W ten sposób młodzi ludzie pragną osiągnąć samorealizację w
sensie edukacyjnym, zawodowym; liczą na lepszą pozycję i dobre
zarobki, które nie są obciążone wydatkami na potomstwo. W Polsce
koszt utrzymania dziecka do 18. roku życia w klasie średniej wynosi
około 250 tys. złotych (w USA około 160 tys. dolarów)6.

Problemem społecznym jest tendencja do realizacji tzw. bez-
dzietności z wyboru. Z każdym rokiem przybywa małżeństw bez
dzieci. Według danych z 1993 roku wśród ogółu rodzin (8 652 tys.)
stanowiły one 26,8% (2 329 tys.). Aż 37% mężatek bezdzietnych nie
chce mieć wcale dzieci, z drugiego dziecka rezygnuje 41% tych,
które posiadają jedno dziecko, natomiast z trzeciego dziecka rezy-

4 Por. tamże, s. 71.
5 Por. J. Turowski. Problemy współczesnej rodziny. [w:] Rodzina w

zmieniającym się społeczeństwie. (red.). P. Kryczka. Lublin 1997, s. 10.
6 Por. S. Kawula. Kształty rodziny współczesnej. Szkice familologiczne.

Toruń 2005, s. 152.
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gnuje 81% matek mających dwoje dzieci. Liczne badania potwier-
dzają akceptację modelu rodziny 1-2 dzietnej7.

Za kształtowanie postaw antyprokreacyjnych odpowiedzialne są
następujące czynniki:

1) zanik tradycyjnej rodziny wielopokoleniowej;
2) brak odpowiedzialnej polityki pronatalistycznej;
3) możliwość dostatniego życia i awansu poza małżeństwem i rodziną;
4) zanik misji prokreacyjnej jako powołania i obowiązku wobec Bo-

ga, ludzkości, narodu (koncentracja na doznaniach zmysłowych);
5) proces prywatyzacji życia rodzinnego, macierzyństwa i pro-

kreacji;
6) moda na bezdzietność, wynikająca ze zmiany norm i wartości;
7) propagowanie hedonistycznego stylu życia8.

Niewątpliwie ogromnym problemem jest bezpłodność fizjolo-
giczna, która staje się chorobą społeczna i jest odpowiedzialna za
spadek urodzeń. Około 2,4 mln Polaków (tj. 15%) par nie może zre-
alizować swoich planów prokreacyjnych. Niepłodność rozkłada się
równomiernie wśród obu płci, tj. ok. 20% na każdego z partnerów i
10% na obu partnerów9.

Do istotnych przymiotów małżeństwa należy jedność i nieroze-
rwalność. Prawdę tę akcentował w swoim nauczaniu Sobór Waty-
kański II: „przez równą godność osobistą kobiety i mężczyzny, która
musi być uwzględniona przy wzajemnej i pełnej miłości małżonków,
ukazuje się także w pełnym świetle potwierdzona przez Pana jedność
małżeństwa”(KDK 49).

W społeczeństwach liberalnych w zakresie obyczajowości struk-
tury małżeńsko-rodzinne ulegają przeobrażeniom. Amerykańscy
socjologowie E. W. Burgess i H. J. Loocke określili tendencję do
przeobrażeń rodziny jako ewolucję, czyli jako przechodzenie od
rodziny (instytucji normowanej przez szersze grupy społeczne) do

7 Por. F. Adamski. Sytuacja społeczno-moralna rodziny u zarania III Rzeczy-
pospolitej. [w:] Rodzina środowiskiem życia. Częstochowa 1994, s. 49-50.

8 Por. L. Kocik. Wzory małżeństwa i rodziny: od tradycyjnej jednorodno-
ści do współczesnych skrajności. Kraków 2002, s. 167-177.

9 Por. K. Kluzowa, K. Slany. Przemiany realizacji…, dz. cyt., s. 67.
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prywatnych związków przyjacielskich. Zauważa się przejście od
małżeństw dwurodzicielskich (nuklearnych) ku związkom małżeń-
skim i rodzinnym jedno i/lub dwurodzicielskim – czasowo lub na
stałe, bez formalnej podstawy ich funkcjonowania. Są to tzw. związ-
ki partnerskie, konsensualne (kohabitacje, konkubinaty)10.

Związek kohabitacyjny to związek mężczyzny i kobiety, którzy
jako małżonkowie i rodzice żyją bez żadnego formalnego związku
małżeńskiego. W Polsce najczęściej są to wspólnoty rodzinne zało-
żone przez osoby rozwiedzione. Natomiast w krajach Europy Za-
chodniej forma ta rozwija się wśród osób, które nie zawarły związku
małżeńskiego. W tym przypadku przyczyną może być niechęć do
formalizowania swojego życia rodzinnego, negatywny stosunek do
małżeństwa i rodziny jako instytucji11.

Związki kohabitacyjne w porównaniu ze związkami małżeński-
mi, z reguły są związkami mniej trwałymi. Osoby tworzące tego typu
związek nastawione są przede wszystkim na poszukiwanie szczęścia.
Stąd też, gdy nie odnajdują go w jednym związku, szukają go w ko-
lejnych. Oczywiście ma to ujemny wpływ na rozwój i wychowanie
dzieci w tego typu luźnych układach partnerskich12.

We współczesnym społeczeństwie nastąpiła zmiana celu związ-
ku dwojga ludzi. W tradycyjnym modelu rodziny liczyła się przede
wszystkim ciągłość pokoleń. Celem związku było zapewnienie prze-
trwania rodzaju ludzkiego. Obecnie, zarówno w małżeństwie czy
wolnym związku, poszukuje się przede wszystkim szczęścia. Stąd
też partnerzy są bardzo wymagający, gdy idzie o jakość wzajemnych
stosunków. Żyją razem, by być szczęśliwymi, zaś nieszczęścia się
nie akceptują. Chcą osiągnąć całkowite porozumienie we wszystkich
dziedzinach i nie znoszą żadnych zadrażnień13.

10 Por. J. Turowski. Problemy współczesnej rodziny. dz. cyt., s. 10-11.
11 Por. L. Dyczewski. Rodzina Karty Praw Rodziny w kontekście społe-

czeństwa polskiego. [w:] Rodzina w zmieniającym…, dz. cyt., s. 152.
12 Por. M. Smereczyńska. Rodzina podmiotem troski o dobro wspólne w

Trzeciej Rzeczypospolitej. [w:] Oblicze współczesnej…, dz. cyt., s. 49.
13 Por. L. Kocik. Społeczna kondycja rodziny w procesie globalizacji sys-

temu aksjonormatywnego. [w:] Oblicze współczesnej…, dz. cyt., s. 23.
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Nierozerwalność małżeństwa jest nakazem naturalno-prawnym.
Chrystus nakaz ten przypomina i w całej pełni potwierdza (por. Mt
19,8). Wierność małżeńska jest przede wszystkim odniesieniem do
osoby i jej wartości. Przyczyn rozwodów należy szukać w czynni-
kach wewnętrznych, które mają swe źródło w sercu – sumieniu
człowieka. Należą do nich:

a) niewierność wewnętrzna;
b) niewierność zewnętrzna;
c) desakralizacja małżeństwa;
d) przyczyny społeczne14.

W Polsce w 2000 roku na ok. 200 tys. zawartych małżeństw zare-
jestrowano ok. 40 tys. rozwodów (20%). Współczesna łatwość uzy-
skania rozwodu odzwierciedla uległość ustawodawców wobec tej
części społeczeństwa, która desakralizuje małżeństwo. W związku
dwojga ludzi dostrzega jedynie doznawanie hedonistycznie pojętego
szczęścia, a nie współodpowiedzialną drogę przez całe życie. Konse-
kwencją takiego pojmowania małżeństwa są coraz liczniejsze rozwo-
dy, częsta zmiana „partnerów” oraz nieobliczalna krzywda wyrządza-
na dzieciom pozbawionym miłości rodzicielskiej. Dostrzegając skalę
zniszczeń duchowych tego zjawiska Ojciec święty Jan Paweł II na-
zwał rozwody „jątrzącą raną”, która niszczy życie społeczne15.

Rozwody przede wszystkim negatywnie wpływają na postawy
dzieci. Zaczynają osiągać gorsze wyniki w nauce, uciekają z domu i
szkoły, sięgają po papierosy, alkohol, narkotyki, seks. W zdecydo-
wanej większości wynika to z niewystarczającej lub niedostatecznej
opieki matki. Ponadto nieudane związki powodują skutki psychicz-
ne. Zaznaczyć trzeba, że „Trudności małżonków wynikają z tego, że
po zawodzie, jakiego doznały ze strony własnych rodziców rozbija-
jących dom rodzinny i opuszczający go, nastawione są bardziej na

14 Por. E. Jarmoch, J. Jaroń, H. Piluś. Człowiek darem i tajemnicą w na-
uczaniu Jana Pawła II. Siedlce 1999, s. 229-230.

15 Por. M. Mieszalski. Poważne przestrogi Ojca Świętego. [w:] „Niedzie-
la” 2002 nr 8, s. 20.
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zachowania wrogie wobec siebie. Są zazdrosne, nieufne wobec
współmałżonka i otoczenia”16.

Rozejście się rodziców ma szkodliwy wpływ na psychikę dziec-
ka i jest źródłem poczucia krzywdy, nerwic, kompleksów, a także
pomniejszonej akceptacji siebie i wiary w swoją wartość. Rozwód
ma również charakter społeczny, powoduje on u młodych ludzi lęk
przed zawarciem związku małżeńskiego. Ponadto młodzi małżon-
kowie pochodzący z rodzin rozbitych rozwodzą się częściej aniżeli
małżonkowie z małżeństw trwałych17.

Ważną rolę w szerzeniu się zjawiska rozwodów odgrywa atmos-
fera społeczna. Według F. Adamskiego wyraźnie sprzyja ona prakty-
ce rozwodzenia się. Jego zdaniem „Zjawisko to przybiera cechy cho-
roby społecznej, choroby zaraźliwej; w pewnym sensie rozwód stał
się czymś modnym, i to właśnie po wielu latach wspólnego pożycia.
Odczuwa się tu szczególnie brak odpowiedzialności otoczenia są-
siedzkiego, koleżeńskiego a także i rodzinnego za trwałość małżeń-
stwa osób najbliższych”18.

Zadaniem rodziny jest zaspokajanie podstawowych, emocjonalno-
społecznych potrzeb swoich członków (miłości, akceptacji, uznania,
przynależności, identyfikacji, bezpieczeństwa). Niestety wskutek de-
prywacji tych potrzeb, rodzina staje się miejscem, gdzie kumuluje się
patologia społeczna: agresja, obojętność, wrogość, nienawiść. W niej
mamy do czynienia z różnymi formami zachowań dewiacyjnych, ta-
kich jak: alkoholizm, narkomania, czy też zachowania przestępcze. W
ostatnich latach obserwujemy wzrost przestępczości nieletnich19.

Zwiększa się obszar tzw. syndromu 3B: bezrobocie, bieda, bez-
domność. Jak podaje raport UNICEF z 2005 roku polska bieda ma

16 E. Jarmoch, J. Jaroń, H. Piluś. Człowiek darem i tajemnicą w nauczaniu
Jana Pawła II. Siedlce 1999, s. 232-233.

17 Por. J. Przybyłowski. Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpaster-
stwa młodzieży. Studium pastoralne. Lublin 2001, s. 150.

18 F. Adamski. Sytuacja społeczno-moralna..., dz. cyt., s. 61.
19 Por. Z. Bielan. Zagrożenia i kryzys współczesnej rodziny. [w:] Pedago-

gika rodziny. Obszary i panorama problematyki. (red.). S. Kawula, J. Brą-
giel, A. W. Janke. Toruń 2002, s. 248.
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„twarz dziecka”20. Aż 40% dzieci w rodzinach wielodzietnych żyje
na granicy ubóstwa, ponad 60% rodzin żyje na granicy minimum
socjalnego. Aż 70% polskich rodzin wydaje swój całomiesięczny
dochód na utrzymanie rodziny (życie, świadczenia)21.

W związku z trudną sytuacją materialną polskich rodzin, wiele z
nich zmuszona jest ograniczyć swoje podstawowe (bytowe) potrzeby
konsumpcyjne. Powoduje to m.in. zmniejszanie uczestnictwa rodziny
w kulturze, ograniczenie współżycia społecznego, jak również niewy-
dolność edukacyjną. Nierzadko rodzina zatraca swą podmiotowość
wychowawczą i staje się obiektem zewnętrznych manipulacji.

W artykule ogólnie zasygnalizowane zostały niektóre współcze-
sne zagrożenia polskiej rodziny. Niewątpliwie obecnie najistotniej-
szym kryzysem, który powoduje ogromne zniszczenia w rodzinie,
jest kryzys duchowy i wyznawanych wartości. Istotną rolę do speł-
nienia ma parafialne duszpasterstwo rodzin, w którym małżonkowie
i rodzice mogliby otrzymać pomoc duchową i materialną.

20 Por. S. Kawula. Kształty rodziny współczesnej…, dz. cyt., s. 149.
21 Por. tamże. s. 60-61.
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Ks. dr hab. Jan Zimny
KUL Stalowa Wola

MIEJSCE MŁODZIEŻY WE WSPÓŁCZESNYM KOŚCIELE

Kościół kieruje do każdego ochrzczonego słowa Chrystusa: „Idźcie
na cały świat i głoście Ewangelię" (Mk 16,15). W chrześcijańskim po-
wołaniu mieści się zatem misja, apostolat, ewangelizacja. Do ich podję-
cia pobudza i uzdalnia Duch Święty. U każdej działalności apostolskiej
leży z jednej strony doświadczenie bezgranicznej miłości Chrystusa,
odkrycie Boga w swoim życiu; z drugiej strony zaś znajduje się miłość
do Chrystusa, która obejmuje również Kościół: „Kochajcie Chrystusa i
kochajcie Kościół. Kochajcie Chrystusa, tak jak On was kocha. Kochaj-
cie Kościół, tak jak kocha Go Chrystus”1.

Papież zwracając się do młodzieży mówił: „Kościół... Oto wasz
dom, dom Chrystusa i Maryi, dom Boga i człowieka! Młodzi ludzie
Europy, wejdźcie do tego domu, aby budować razem inny świat,
świat, w którym królować będzie cywilizacja miłości”2. Zapewniał:
„Liczę na was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystu-
sowi. Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej.
Świat was potrzebuje. Potrzebuje wasz Kościół”3.

Treści artykułu ujęta w trzech punktach przedstawia młodych
chrześcijan „jako nadzieję Kościoła”. Pierwszy opisuje formę dusz-
pasterstwa jako towarzyszenie młodym, bycia z nimi, pomagania im,
przeżywania życia razem z nimi. Drugi z kolei przedstawia formy
apostolatu społecznego podejmowanego przez młodzież, którą Oj-
ciec Święty wezwał do „budowania cywilizacji miłości”4. Natomiast
ostatni obejmuje aktywność młodzieży na rzecz pokoju, gdyż jak
zapewniał Jan Paweł II w swoim orędziu „Pokój i młodzi idą razem”.

1 Por. Jan Paweł II. Encyklika Redemptoris Misio, 3.
2 M. Rogalska. Rachunek sumienia z Janem Pawłem II. Warszawa 2004,

s. 89-90.
3 J. Poniewierski. Pontyfikat. Kraków 2005, s.11.
4 Jan Paweł II. Młodzież. [w:] Przesłanie: i wy bądźcie radośni. Kraków

2005, s. 68.
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1. Duszpasterska metoda towarzyszenia młodym

„Wzrastać", „dojrzewać”: oto zadanie młodego człowieka. W
sferze biologicznej zastój, brak rozwoju jest znakiem rozpoczynają-
cej się starości. To samo prawo odnosi się do życia duchowego.
Różnica jest tylko jedna: duch nie zna biologicznych ograniczeń
wzrostu. I właśnie dlatego może nie podlegać procesowi starzenia
się. Drogie dziewczęta i chłopcy, oto zadanie, jakie wam zostawia
Matka Boża: wzrastajcie jako osoby, rozwijajcie talenty właściwe
dla ciała i dla duszy, wzrastajcie jako chrześcijanie w dążeniu do
świętości; wzrastajcie jako świadkowie Chrystusa, który jest „świa-
tłością świata” (J 8,12). Maryja wskazuje wam również drogę tego
rozwoju: drogę, którą jest Chrystus. Jest to droga stroma, droga wą-
ska i trudna. Dla tego jednak, kto pragnie iść nią dalej według wska-
zań Ewangelii, jest to droga, która prowadzi do prawdziwej radości.
Drodzy młodzi przyjaciele, „otrzymaliście ducha przybrania za sy-
nów" (Rz 8,15). Nie zmarnujcie tego wspaniałego dziedzictwa!
Bądźcie wymagający wobec otaczającego was świata, ale przede
wszystkim wymagajcie od siebie samych. Jesteście synami Bożymi:
bądźcie z tego dumni! Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie
dyktatom zmieniającej się mody, która narzuca styl życia niezgodny
z chrześcijańskimi ideałami, nie pozwólcie się mamić złudzeniom
konsumizmu. Chrystus wzywa was do rzeczy wielkich. Nie sprawcie
Mu zawodu, bo w ten sposób wy sami spotkalibyście się z zawodem.
Z mocą, którą obdarza was Chrystus, mówcie wszystkim ludziom, że
Bóg pragnie uczynić każdego człowieka swoim synem. Wasze świa-
dectwo niech będzie zaczynem nowego świata, którego pragnie każ-
dy człowiek: świata prawdziwie sprawiedliwego, solidarnego i bra-
terskiego”5.

Duszpasterstwo oznacza działanie Kościoła urzeczywistniające
w świecie współczesnym dzieło zbawcze Jezusa. Nazwa wywodzi
się z biblijnego obrazu pasterza i owczarni, który wyrażał przede
wszystkim postawę Jezusa wobec uczniów, Kościoła6. Winno obej-

5 Tenże. Jesteście bogactwem Kościoła. Przesłanie do uczestników Świa-
towego Kongresu Ruchów Kościelnych 1998. [w:] Naucz. KK. dz. cyt; por.
Tenże. Bogactwo młodości. [ w]: Wych. 6:2005, s. 2.

6 J. Szpet, B. Walczak (red.). Duszpasterstwo. [w:] SNR. Poznań 1994, s. 73.
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mować całego człowieka z jego zainteresowaniami i problemami,
pracą i odpoczynkiem, z jego aktualnym stylem życia. Można po-
wiedzieć, że duszpasterstwo ma odkrywać i pokazywać możliwości
asymilowania wszystkich zdrowych wartości życia7.

Doświadczenia duszpasterzy i zaangażowanego laikatu wskazu-
ją, że w posłudze Kościoła jednym z istotnych zadań jest praca z
młodzieżą. Koncentruje ona uwagę nie tylko duszpasterzy, ale rów-
nież pedagogów, socjologów, psychologów i polityków. Młodzież
bowiem w niedalekiej przyszłości kształtować będzie obraz życia
religijnego i moralnego zarówno wspólnoty Kościoła, jak i całego
społeczeństwa. Młodzi ludzie zgodnie z własnym powołaniem, maja
do wypełnienia ważne i odpowiedzialne zadania, domagające się
dojrzałości duchowej, szlachetnego i mocnego charakteru, pogłębio-
nej świadomości religijnej i ducha apostolskiego. Poprzez młodzież
Kościół odczytuje swoją dalszą drogę ku przyszłości, widzi w niej
odbicie i przypomnienie owej radosnej młodości, którą Duch Chry-
stusa stale go ubogaca (por. ChL 46).

Celem duszpasterstwa jest prowadzenie ludzi, żyjących w roz-
maitych splotach stosunków społecznych i podlegających oddziały-
waniu różnych prądów społecznych i ideologicznych czasu, do spo-
tkania z Bogiem w wierze i miłości. W realizacji tak rozumianego
duszpasterstwa Kościół kieruje się zasadami zawartymi w Objawie-
niu Bożym (KDK 11).

Poprzedni papieże, mówiąc o swojej formacji w czasach, gdy byli
młodymi księżmi, wspominali o latach spędzonych w PAK, eksklu-
zywnej rzymskiej szkole dla kościelnych dyplomatów, albo o swoich
pierwszych doświadczeniach profesorów seminarium. Tymczasem w
każdej rozmowie o początkach swojego kapłaństwa Jan Paweł II pod-
kreśla znaczenie swojego „Środowiska”. Różnica ta jest wiele mówią-
ca8. Środowisko, termin zasugerowany przez samego Wojtyłę w latach
sześćdziesiątych, używany jest obecnie jako samookreślenie przez

7 Zapis drogi. Wspomnienia o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola
Wojtyły Kraków 2005, s. 22.

8 G. Weigel. Świadek nadziei. Biografia Papieża Jana Pawła II. Kraków
2005, s. 131.
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grupę około dwudziestu mężczyzn i kobiet, która zaczęła formować
się w okresie duszpasterzowania Wojtyły dla studentów (...) Pierwsi z
nich nazywali siebie Rodzinką. Później grupa młodzieży Wojtyły na-
zwała się Paczką. W Środowisku grupy młodzieży ewoluowały w
kierunku sieci grup dyskusyjnych, angażowali się w wyprawy waka-
cyjne. Jest rzeczą nie podlegającą dyskusji, że te związki przyjaźni
odegrały kluczową rolę w ukształtowaniu się idei i posługiwania Karo-
la Wojtyły kapłana, biskupa i ostatecznie Papieża”9.

Gian Franco Svidercoschi w swej książce pisze: „To właśnie ci
młodzi ludzie, młode pary, wraz z ich pytaniami, wątpliwościami, a
przede wszystkim doświadczeniami wskazali Karolowi Wojtyle dro-
gę do zrozumienia ludzkich realiów. To właśnie oni byli jego pierw-
szymi wychowawcami, to oni wywarli wpływ nie tylko na dalsze
lata jego studiów i napisane w przyszłości książki, ale także na samą
działalność duszpasterską”10.

W książce „Przekroczyć próg nadziei” Jan Paweł II wspomina:
„Głównym moim odkryciem z tego okresu, kiedy w duszpasterstwie
skoncentrowałem się przede wszystkim na młodzieży, było odkrycie
istotnego znaczenia młodości. Młodość to nie tylko pewien okres
życia ludzkiego, odpowiadający określonej liczbie lat, ale to jest
zarazem czas dany każdemu człowiekowi i równocześnie zadany mu
przez Opatrzność. W tym czasie szuka on odpowiedzi na podstawo-
we pytania, jak młodzieniec z Ewangelii; szuka nie tylko sensu ży-
cia, ale szuka konkretnego projektu, wedle którego to swoje życie ma
zacząć budować. I to właśnie jest najistotniejszy rys młodości”11.

„Młodość jest wspaniałym darem Bożym. Jest czasem, gdy ma-
my szczególnie wiele sił, szczególne możliwości i obowiązki. Chry-
stus i Kościół potrzebują waszych niepowtarzalnych talentów. Do-
brze korzystajcie z darów, które Bóg wam ofiarował”12. Ojciec Św.
wypowiadając słowa otuchy, wiary w młodych ludzi, umacniał w
nich pozytywne aspiracje, pragnienia, wolę bycia aktywnymi uczest-

9 jw.
10 G. F. Swidercocschi. Historia Karola Wojtyły. Warszawa 2005, s. 167.
11 Jan Paweł II. Przekroczyć próg nadziei. Lublin 1994, s. 101.
12 Tenże. Nadszedł czas, aby zabłysło wasze światło. [w:] OR. Wyd. Pol.

4:1999, s. 33.
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nikami życia13, świeżość ducha, podsycającą ciągłe poszukiwania
dobra i podtrzymującą w dążeniu do celu, nieodpartą siłę, która pcha
ich ku przyszłości, a nawet żywiołowość ich uczuć, w których do-
strzega znak sił życiowych14.

Dawniej zadaniem kapelana było zapewnienie studentom posługi
sakramentalnej. Wojtyła myślał o sobie jako kapelanie w kategoriach
posługi „towarzyszenia”, towarzyszenia studentom w ich życiu.
Obecność kapelana nie mogła ograniczyć się do świątyni i konfesjo-
nału. Był przekonany, że skuteczne duszpasterstwo ma być obecne w
tym młodym życiu i w świecie, i w kościele15.

Bycie z młodymi - jak mawiał - to duszpasterska strategia „towa-
rzyszenia młodym”. Wyrastała ona z zainteresowań osobistą i zawo-
dową dynamiką wieku młodzieńczego i wczesnej dorosłości. Mło-
dość jest szczególnym okresem w życiu - pisał Papież - to czas, gdy
kształtują się tożsamość i powołanie, podejmowane są pierwsze oso-
biste decyzje. W realizacji tych decyzji młodzi odkrywają siebie jako
podmioty aktów moralnych i stają w obliczu pytania o swoje prze-
znaczenie16.

Duszpasterska strategia „towarzyszenia” stanowiła próbę wyjścia po-
za schemat sporadycznych spotkań kapłana i młodych ludzi, co często
prowadziło do podejrzeń, ze ksiądz wścibia nos w tajniki sumień. „Towa-
rzyszenie” było sposobem „wędrowania” razem z młodymi, pomagania
im w odkrywaniu własnego człowieczeństwa poprzez przeżywanie ich
problemów wspólnie z nimi. Jak to ujmuje jeden z kolegów: „Wojtyła
starał się towarzyszyć drugiemu człowiekowi w jego problemach, był
gotowy odkrywać człowieczeństwo innego”17.

„Kiedy młodzież skandowała: weź nas z sobą, Papież odpowiedział:
Oczywiście, nie mam dla Was biletu lotniczego ani żadnego innego, ale

13 Por. Tenże. Poznawajcie i głoście Ewangelię. [w:] OR. Wyd. Pol. 4 -
5:1997, s. 22.

14 Por. Jan Paweł II. Spotkanie ze studentami w Manili 18 lutego 1981r..
[w:] Wy jesteście..., dz. cyt., s. 163-164.

15 Weigeljw., s. 133.
16 B. Gancarz. Alfabet Jana Pawła II. Kraków 2005, s. 151-152.
17 Weigel. jw., s. 141.
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od początku, od 1978 roku Was z sobą zabrałem i nie ma tam dnia,
żebyście nie byli ze mną”18. Ojciec Święty wspomina: „Gdybym wcze-
śniej nie nauczył się być z Wami - ale tego się nie da zapomnieć - gdy-
bym nie nauczył się, co to znaczy być z młodymi, jakie to piękne i jakie
to trudne, to prawdopodobnie bym nie potrafił i nie ciągnęliby mnie tak
wszędzie za sutannę: chodź, zostań z nami”19.

Młodzież jest nie tylko teraźniejszością, ale także przyszłością
rodzaju ludzkiego. Należy zatem pomagać młodym w pokonywaniu
przeszkód, które hamują ich rozwój, takich jak analfabetyzm, apatia,
głód i narkomania. Aby sprostać tym wyzwaniom, należy zachęcać
młodych do ewangelizowania swojego środowiska. Nikt nie może
tego uczynić lepiej niż oni. W ramach ogólnego duszpasterstwa die-
cezjalnego i parafialnego winno istnieć specjalne duszpasterstwo
młodzieży, tak aby młodzi mogli jak najwcześniej odkryć wartość
daru z siebie - najważniejszą drogę rozwoju osoby. W tym kontek-
ście obchody Światowego Dnia Młodzieży stanowią szczególnie
przydatną formę duszpasterstwa młodzieży, która sprzyja ich forma-
cji przez modlitwę, naukę i refleksję20.

W korespondencji Jerzego Ciesielskiego - członka Rodzinki -
pochodzącej z tamtego okresu czytamy: „Myślę, że duszpasterstwo
powinno obejmować całego człowieka z jego zainteresowaniami i
problemami, pracą i odpoczynkiem, a jego aktualnym stylem życia.
Można powiedzieć, że duszpasterstwo ma odkrywać i pokazywać
możliwości asymilowania wszystkich zdrowych wartości życia. Z
tego względu sport i turystyka na pewno wchodzą w zakres duszpa-
sterstwa, zwłaszcza w jakiś specyficzny sposób - w duszpasterstwo
młodzieży”21.

Kościół ma wiele do powiedzenia młodym, młodzi zaś Kościo-
łowi. Ten obustronny dialog, który winien przebiegać w klimacie
serdeczności, otwarcia się i odwagi, ułatwi spotkanie się pokoleń i

18 Jan Paweł II. Młodzież i jej kształcenie. [w:] Elementarz Jana Pawła II
dla wierzącego, wątpiącego i szukającego. Kraków 2001, s. 69.

19 Tamże.
20 Tenże. Posynodalna Adhortacja Apostolska Ecclesia In Africa. [w:]

Naucz. KK. dz. cyt.
21 S. Stolarczyk. Papież, jakiego nie znamy. Warszawa 1999, s. 106.
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wymianę pomiędzy nimi, zaś dla Kościoła i społeczeństwa będzie
źródłem bogactwa i młodości. „Kościół patrzy na was z ufnością i
miłością. On jest prawdziwą młodością świata, wpatrujcie się weń, a
odnajdziecie w nim oblicze Chrystusa”22.

Karol Wojtyła zetknął się z duszpasterstwem akademickim przed
wojną, jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od sierpnia 1949
do sierpnia 1958 prowadził energicznie duszpasterstwo młodzieży
akademickiej w krakowskiej parafii św. Floriana. Sam wyszukiwał
studentów, nie czekając biernie w kościele. (...) Młody ksiądz stoso-
wał różnorodne formy duszpasterstwa: tradycyjne konferencje, czy-
tanie w oryginale „Summy teologicznej św. Tomasza z Akwinu”,
organizowanie przedstawień teatralnych, wciąganie studentów do
czynnego udziału w liturgii przez śpiew gregoriański i recytowanie
fragmentów zarezerwowanych dotąd dla ministrantów23.

Środowisko Wojtyły wyróżniało się także dzięki wycieczkowe-
mu stylowi życia, jeszcze jednej duszpasterskiej innowacji w cza-
sach, gdy księżom nie zdarzało się spędzać wakacji razem z młody-
mi ludźmi i młodymi małżeństwami. „Wujek”', weteran wędrówek z
czasów młodości w Wadowicach, w świecie przyrody czuł się zupeł-
nie jak w domu. Jego młodzi przyjaciele byli zapalonymi narciarza-
mi i kajakarzami. I tak duszpasterska metoda „towarzyszenia” często
prowadziła ich razem w góry i na jeziora24. Jak wspomina członek
„Środowiska" Jacek Woźniakowski: „Wujek zawsze miał łódkę
dwuosobową i w ciągu dnia inni dosiadali się do niego na rozmowy i
porady duchowe. Msza św. odprawiana była na przewróconym do
góry dnem kajaku służącym jako ołtarz, z dwoma związanymi wio-
słami tworzącymi krzyż”25.

Młodzież spotykała się również w domach. Chcąc wcielić swoje
przekonania w czyn, zaczęli odwiedzać niewidomych i chorych,
którzy nie mieli kontaktu z państwową służbą zdrowia, i zaradzić ich
potrzebom. Spoiwem, które ich trzymało razem, była modlitwa,

22 M. Kalinowski. Duszpasterstwo młodzieży. [w:] R. Kamiński, B.
Drożdż. Duszpasterstwo specjalne. Lublin 1998, s. 24.

23 Alfabet Jana Pawła II, jw., s. 11.
24 Weigel. jw., s. 136.
25 Tamże. s. 137.
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zwłaszcza modlitwa liturgiczna. Wojtyła organizował dla nich dni
skupienia, mini rekolekcje dla zaznaczenia specjalnych okazji w
ciągu roku. W dni świętych patronów, których imiona nosili, odpra-
wiał dla nich Msze św. i przychodził na przyjęcia imieninowe do ich
domów. Jak wszędzie, studenci denerwowali się przed egzaminami.
Ksiądz Wojtyła odprawiał dla nich Msze św. rano w dzień egzaminu
i przychodził na wieczorne zabawy poegzaminacyjne. Między stu-
dentami zawiązały się głębokie przyjaźnie, a oni sami zaczęli nazy-
wać się Rodzinką26.

Dwie charakterystyczne cechy powracają w opisach Ks. Wojtyły
dokonywanych przez członków Środowiska. Pierwszą z nich jest
stała otwartość. Jak wspomina Teresa Małecka: „Czuliśmy się z nim
całkowicie swobodni, bez żadnego obciążenia. Jego obecność skła-
niała nas do wypowiadania się. Kiedy był z nami, czuliśmy, że
wszystko jest w porządku... Czuliśmy, że możemy z nim omawiać
każdy problem, mogliśmy rozmawiać absolutnie o wszystkim27. Ta
otwartość była dopełniana, a właściwie budowana wokół drugiej
istotnej cechy kapłańskiej osobowości Wojtyły. Jak ujmuje to Stani-
sław Rybicki: „Mistrzowsko opanował sztukę słuchania”. Niezależ-
nie od poruszanego tematu - religii, życia codziennego, pracy, dzieci
- „zawsze się nimi interesował”. Otwartość i zdawałoby się, nieskoń-
czoną zdolność słuchania dopełniał głęboki szacunek dla wolności
drugiego człowieka. Zawsze rzucał światło na problem, ale potem
mówił: Ty musisz zdecydować. Jednym słowem, łagodnie nakłaniał
do własnej oceny i wyborów28.

Ojciec św. w refleksji „Wstańcie chodźmy" osobne miejsce po-
święca młodzieży. Oprócz oficjalnych spotkań z młodymi podczas
wizytacji były jeszcze inne, które tak wspomina: „Zawsze moją
szczególną uwagą cieszył się świat studencki. Mam wiele pięknych
wspomnień związanych z duszpasterstwem uniwersyteckim, ku któ-
remu kierował mnie sam charakter Krakowa, miasta tradycyjnie
uważanego za centrum akademickie. Było bardzo wiele okazji do
spotkań: od konferencji i dyskusji, po dni skupienia i rekolekcje.

26 Tamże, s. 132-133.
27 Tamże. s.139.
28 Tamże.
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Komuniści zlikwidowali wszystkie przedwojenne katolickie stowa-
rzyszenia młodzieżowe. Trzeba więc było szukać sposobu, żeby tę
stratę wyrównać. I tu znalazł się ks. Franciszek Blachnicki, dziś już
sługa Boży. Zainicjował on tak zwany „Ruch oazowy”. Bardzo się z
tym ruchem związałem i usiłowałem go wspierać na różne sposoby.
Broniłem przed władzami komunistycznymi, wspierałem finansowo
i brałem udział w spotkaniach. Gdy przychodziły wakacje, stale by-
wałem na tzw. „oazach”, czyli na letnich zgrupowaniach młodzieży
należącej do wspomnianego ruchu. Przemawiałem, rozmawiałem z
nimi, śpiewałem z nimi piosenki przy ognisku, chodziłem po górach.
Nierzadko celebrowałem Msze Św., często pod gołym niebem.
Wszystko to stanowiło realizację intensywnego programu duszpa-
sterskiego (...). Oceniam bardzo pozytywnie to wielkie doświadcze-
nie. Przyniosłem je ze sobą do Rzymu. Tu także szukałem jakiegoś
jego spożytkowania, stwarzając okazję do spotkań z młodymi. Świa-
towe Dni Młodzieży wyrastają poniekąd z tamtego doświadczenia29.

W dokumentach sporządzonych przez aparat represji PRL z 1976
roku można przeczytać meldunek funkcjonariusza SB zawierający
m. in. takie spostrzeżenia i oceny: „Troska o młodzież, o pozyskanie
jej dla Kościoła od dawna jest jedną z najważniejszych spraw dla
Kościoła krakowskiego, a tym samym dla kard. Karola Wojtyły.
Problemowi temu nie tylko patronuje, ale ponadto angażuje się oso-
biście we wszelkie z tym związane akcje, inicjuje nowe sposoby i
formy, zachęca księży, zakonnice i osoby świeckie do czynnego
udziału w tych przedsięwzięciach, a następnie kontroluje i rozlicza
podległe mu duchowieństwo, nagradzając wyróżniających się wyso-
kimi awansami. Taka postawa metropolity krakowskiego zmusza
wszystkich odpowiedzialnych za ten odcinek pracy do ciągłego roz-
wijania stosowanych metod i uatrakcyjniania ich w celu osiągnięcia
coraz lepszych wyników”30. Z treści esbeckiego dokumentu wynika
jasno, że sukcesy duszpasterstwa akademickiego w Krakowie, będą-
cego jednocześnie porażką reżimowego aparatu bezpieczeństwa, swe
źródło maja w postawie kardynała Wojtyły i w jego rozumieniu zna-

29 Jan Paweł II. Wstańcie chodźmy. Kraków 2004, s. 80-81.
30 M. Lasota. Wrogie duszpasterstwo akademickie. [w:] KK eSPe,

4:2005, s. 35.
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czenia pracy z młodzieżą. Jego osoba doskonale ukazuje, że nawet
donosy agentów nie zdołały zniszczyć prężnego ruchu duszpasterstw
akademickich prowadzonych przez Kościół31.

Największy apostoł naszych czasów, Jan Paweł II do końca wie-
rzył, że młodzi chrześcijanie podejmą wezwanie bycia apostołami na
miarę potrzeb trzeciego tysiąclecia. Że się nie zawiódł, potwierdził w
słowach wypowiedzianych na łożu śmierci: „Szukałem was, teraz
przyszliście do mnie i za to wam dziękuję”32. To najpiękniejsze na
świecie przesłanie, to radość spełnionej nadziei, szczęście spełnionej
misji, cud spotkania z tymi, których się kocha, radość bycia ze sobą
ludzi, którzy się rozumieją i którzy znają swoją wartość33.

Sprawa duszpasterstwa młodzieży, apostolstwa młodzieży,
sprawa ich przyszłości, ich ludzkiego i chrześcijańskiego powołania
to wielka i wspaniała sprawa. Jest ona taką z wielu powodów. Można
by powiedzieć, ze również z powodów humanistycznych: przecież
ten młody człowiek, właśnie w wieku swoich kilkunastu lat najbar-
dziej się tworzy, najwięcej decyduje o tym, jakim będzie człowie-
kiem w przyszłości. Ale oprócz tego są oczywiście powody ewange-
liczne. Pan Jezus zwracał się do młodzieńca, pokazywał jemu drogę,
która prowadzi za Nim, za Chrystusem - drogę naśladowania. Pan
Jezus zwracał się do wszystkich młodych dusz przez tego właśnie
młodzieńca ewangelicznego. Dlatego okres młodości jest okresem
budzenia się wszystkich powołań w Kościele i tych powołań kapłań-
skich czy zakonnych, i także tych powołań świeckich, tych powołań
chrześcijańskich, powołań apostolskich wśród laikatu, które tak
wielką mają wagę i takie znaczenie dla życia Kościoła34.

Papież zwracając się do wychowawców mówił: „w sposób
szczególny i z głęboką, podyktowaną powagą sytuacji troską, zwra-
cam się do kapłanów zaangażowanych bezpośrednio w posłudze
duszpasterskiej, bowiem formacja młodzieży w szczególny sposób

31 Tamże.
32 Rogalska. jw. s. 95-96.
33 I. Skubis. Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie. [w:] Papie-

ska kolekcja Ndz. Papież i młodzież 4:2006, s. 3.
34 Bądźcie Kościołem. Słowa Jana Pawła II do Ruchu Światło-Życie.

Kraków 2003, s. 17.
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należy do nich. Jestem przekonany - i znajduję ciągłe potwierdzenie
tego w spotkaniach z młodzieżą, których nigdy nie pomijam w pa-
sterskich podróżach - że daje się zauważyć pewien rozkwit inicjatyw
mających na celu integralną formację chrześcijańską młodzieży; nie
można zapomnieć, że młodzież jest dzisiaj wystawiona na niebezpie-
czeństwa i wyzwania nie znane innym czasom, takie jak narkomania,
przemoc, terroryzm, amoralność licznych spektakli filmowych i te-
lewizyjnych, zalew pornografii. To wszystko wymaga większej tro-
ski o młodzież w pracy duszpasterskiej oraz korzystania z pomocy
odpowiednich metod i twórczych inicjatyw. Myśl i serce księdza
Bosco mogą także kapłanom podsunąć sposoby godne naśladowania.
Powaga stawki, o jaką toczy się walka, wymaga większej świadomo-
ści, z której będzie nas sądził Chrystus. Niech więc młodzież stanie
się znów głównym przedmiotem troski duszpasterskiej kapłanów. Od
młodzieży zależy przyszłość Kościoła i społeczeństwa”35. A do mło-
dych wołał: „Za każdego z tych wartościowych ludzi, którzy towa-
rzyszą wam na drogach życia, dziękujcie nieustannie Bogu”36. Moi
drodzy, wy jesteście młodzi, wy nie możecie inaczej myśleć, inaczej
czuć, tylko właśnie tak. Was czeka droga. Wy jesteście przyszłością
świata, wy jesteście nadzieją pokolenia37.

Dojrzewająca osobowość młodego człowieka domaga się uczestnic-
twa w grupie. Składa się na to wiele przyczyn: dostrzeżenie własnej od-
rębności i związana z tym chęć bycia sobą, poczucie własnej tożsamości,
w sytuacji niepewności i zagubienia oparcie na osobie, która nie jest za-
grożeniem dla autonomii, a więc grupie rówieśników38.

Znakiem czasu, który wymaga dzisiaj ponownego odkrycia, wła-
ściwego odczytania i koniecznego uwzględnienia w praktyce dusz-
pasterskiej są ruchy odnowy religijnej. W Adhortacji Apostolskiej
„Catechesi tradendae" Jan Paweł II pisze: „Ruchy religijne mnożą

35 Jan Paweł II. List Juvenum Patris w setną rocznicę śmierci św. Jana
Bosco. [w:] Naucz. KK, dz. cyt.

36 Wojciechowska. jw., s. 71.
37 Bądźcie Kościołem. jw., s. 23-24.
38 W. Hantle. Uczestnictwo młodzieży w ruchach katolickich. [w:] R.

Stychmiler. Aktywność społeczna. Warunki prawne i formy aktywności w
społeczności świeckiej i kościelnej. Olsztyn 1998, s. 85.
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się w niektórych regionach i rozkwitają jak piękne kwiaty w porze
wiosennej, co jest bardzo pocieszające dla Kościoła” (CT, 47)39.

Jan Paweł II wzywał młodych ludzi, aby byli wiernymi
świadkami Słowa życia, przede wszystkim we własnym środowi-
sku, aby dzielili się darem wiary z rówieśnikami, przyjaciółmi:
„każdemu z was mówię z mocą: tam gdzie żyjecie - w rodzinach,
szkołach, miejscach pracy i rozrywki - bądźcie zawsze sługami
Ewangelii nadziei”40.

„Wy jesteście nadzieją nie tylko świata, ale przede wszystkim
Kościoła, w szczególności zaś Papieża! Wasza młodość pełna jest
obietnic - podobnie jak drzewo odsypane kwiatami na wiosnę zapo-
wiada późniejszą obfitość owocu w kolejnych porach roku. Oto wła-
śnie dlatego wobec was nie można stracić nadziei, ale oczekiwać z
zaufaniem i niecierpliwością pełnego dojrzewania wielu cnót, zalet,
którymi obdarzyła was sama natura, a które ubogacił Duch Święty
czyniąc was chrześcijanami mocą chrztu świętego”41.

Apostolat młodych ludzi jest najczęściej kształtowany przez cha-
ryzmaty wspólnot, grup czy ruchów kościelnych, do których przyna-
leżą, a także przez udział w duszpasterstwie akademickim czy innego
typu pracę w parafiach. Środowisko, w którym wzrasta młodzież, to
podstawowy teren misyjny dla młodego człowieka42.

„Starajcie się też mówić o Ewangelii Jezusa waszym przyjacio-
łom i innym młodym ludziom, których dziś nie ma tu wśród was i
którzy zazwyczaj nie należą do waszych wspólnot. Wszyscy ci, któ-
rzy nie są związani z parafią ani z żadnym duszpasterstwem - także
czekają na to słowo. Chrystus ich szuka za waszym pośrednictwem.
Wy sami moi drodzy, stawajcie się dla nich rodziną, bądźcie punk-
tem odniesienia dla waszych rówieśników. Stawajcie się przyjaciół-

39 T. Biały. Małe grupy w Kościele. [w.] BK. Przemyśl 6:2004. s. 31.
40 Jan Paweł II. Nie lękajcie się iść za Chrystusem. Przesłanie Jana Pawia

II z okazji XXII Europejskiego Spotkania Młodych. [w:] OR. wyd. polskie.
3:2000, s. 38.

41 Tenże. Młodzież i jej kształcenie. jw., s. 61.
42 Rogalska. jw., s. 91.
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mi tych, którzy nie mają przyjaciół, rodziną dla tych, którzy nie mają
rodziny, wspólnotą dla tych, którzy nie mają wspólnoty”43.

W pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich Jan Paweł II w
swej książce pisze: „w Rzymie miałem sposobność lepiej zobaczyć,
jak kapłaństwo jest związane z duszpasterstwem i apostolstwem
świeckich. Między posługą kapłana a apostolstwem świeckich istnie-
je głęboka więź, co więcej - wzajemna koordynacja. Zastanawiając
się nad tymi problemami duszpasterskimi, odkrywałem coraz bar-
dziej sens i wartość kapłaństwa służebnego”44.

Jan Paweł II wspomina: „Z licznych kontaktów ze świeckimi wie-
le korzystałem, wiele się od nich uczyłem. Byli wśród nich prości
robotnicy, ludzie sztuki i kultury, a także wielcy uczeni. Kontakty te
zaowocowały licznymi przyjaźniami. Dzięki nim moje duszpasterstwo
uległo pomnożeniu, pokonując bariery i docierając do zwykle trudno
dostępnych środowisk. Zawsze towarzyszyła mi głęboka świadomość
naglącej potrzeby apostolstwa świeckich w Kościele”45.

Obok dawnych bractw, pobożnych stowarzyszeń, itp. jesteśmy
dziś świadkami rozwoju nowych form zrzeszania się. Są to grupy,
wspólnoty, ruchy dążące do realizacji różnych celów, różnymi meto-
dami, w różnych dziedzinach działalności, ale mające jeden cel pod-
stawowy: wzrost życia chrześcijańskiego oraz współpracę w posłan-
nictwie Kościoła46. Uprzywilejowanym miejscem nowego odkrycia
Kościoła i kościelnego zaangażowania są stowarzyszenia, ruchy i
różne młodzieżowe wspólnoty kościelne. Mówi się dziś o „nowej
epoce zrzeszeń” w Kościele47.

Także grupy, stowarzyszenia i ruchy mają swoje miejsce w for-
macji świeckich. Każde bowiem z tych zrzeszeń przy pomocy sobie
właściwych metod umożliwia formację głęboko wszczepioną w do-
świadczenie życia apostolskiego, a równocześnie dają okazję dla

43 Jan Paweł II. Poznawajcie i głoście Ewangelię. dz. cyt., s. 23
44 Tamże, s. 53.
45 Tenże. Dar i Tajemnica. dz. cyt., s. 66-67.
46 Katechezy Jana Pawła II. Indywidualny i zespołowy udział świeckich

w apostolstwie 1994. [w:] Naucz. KK, dz. cyt..
47 Por. Christifideles laici, 29
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integracji, ukonkretnienia i bliższego określenia formacji otrzymy-
wanej przez ich członków od innych osób i wspólnot48.

W apostolstwie wspólnotowym, zespołowym wyraża się także
sama tajemnica Kościoła, Kościoła jako znaku wspólnoty i jedności
w Chrystusie. Stowarzyszenia, organizacje i ruchy katolickie dają
swym członkom duchowe oparcie oraz stanowią dzisiaj wręcz nieza-
stąpione środowisko formacji dojrzałych postaw chrześcijańskich49.
Ojciec Święty Jan Paweł II przypominał członkom różnych stowa-
rzyszeń Kościelnych i zakonów, że mają być zaczynem. To dzięki
nim świat ma stawać się lepszym, a ludzie mają zawierzać Bogu,
Jego miłości50.

Nowe ruchy i stowarzyszenia kościelne, powstałe w większości
po Soborze Watykańskim II, są bardzo rozległym zjawiskiem w Ko-
ściele, obejmującym różnorodne formy radykalnego życia wiarą,
apostolstwa, posługi miłości. Wielką wagę do ich działalności przy-
wiązuje Jan Paweł II, który w wigilię Zesłania Ducha Świętego 1996
r. powiedział: „Jednym z darów Ducha dla naszej epoki jest z pew-
nością rozkwit ruchów kościelnych, które od początku mego ponty-
fikatu wskazuję jako znak nadziei dla Kościoła i dla wszystkich lu-
dzi. Są one świadectwem wielości form, w jakich wyraża się jedyny
Kościół, i stanowią niewątpliwą nowość, której pozytywne znaczenie
i przydatność dla Królestwa Bożego, działającego w dzisiejszych
czasach, musimy sobie dopiero w pełni uświadomić”51.

Stowarzyszenia, ruchy, wspólnoty chrześcijańskie pełnią dziś w
Kościele bardzo ważną rolę: są ubogaceniem i nadzieją. Jest w nich
miejsce na postawienie pytań, na wymianę przeżyć, ujawnienie trud-
ności i szukanie odpowiedzi, satysfakcjonujących rozwiązań. Stano-
wią znak i potwierdzenie żywotności Kościoła, jaką obdarza go
Duch Święty. Młodzi, otrzymują w nich podstawową formację

48 Jan Paweł II. Posynodalna Adhortacja Apostolska Pastores Dabo Vo-
bis. [w:] Naucz. KK, dz. cyt.

49 Przemówienie do przedstawicieli KSM. Chrystus posyła was, abyście
głosili Jego Ewangelię 1995 [w:] Naucz. KK, dz. cyt.

50 I. Knabit. Bóg oszalał z miłości. Kraków 2006, s. 46.
51 Słowa skierowane do Polaków. Przemówienie pożegnalne do młodzie-

ży. [w:] Naucz. K.K, dz. cyt.
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chrześcijańską i w nich przeżywają doświadczenie Kościoła. Duch
Święty nie szczędzi młodym okazji do kształtowania wiary i do roz-
woju chrześcijańskiego i kościelnego, wzbudzając w Kościele liczne
grupy, ruchy i stowarzyszenia o inspiracji ewangelicznej. Należy je
przyjmować i wykorzystywać jako dar witalnych sił, działających
wewnątrz instytucji i służących jej. Ruch bowiem lub jakaś szcze-
gólna duchowość „nie jest strukturą alternatywną w stosunku do
instytucji. Jest natomiast źródłem obecności, która nieustannie odra-
dza jej egzystencjalną i historyczną autentyczność. Dlatego młodzi
winni znajdować w tego rodzaju ruchach światło i żar”52.

Charyzmat danego ruchu, z całą swoją oryginalnością. Stanowi
niezwykle skuteczną pomoc, porywające i przekonujące wezwanie,
by przeżywać doświadczenie chrześcijańskie w pełni, w sposób ro-
zumny i twórczy. To właśnie jest warunkiem znalezienia właściwej
odpowiedzi na wyzwania i potrzeby, jakie pojawiają się w różnych
epokach i okolicznościach historycznych. W tym świetle charyzmaty
uznane przez Kościół jawią się jako drogi wiodące do głębszego
poznania Chrystusa i do pełniejszego oddania Mu samego siebie, a
zarazem do głębszego zakorzenienia się w komunii całego chrześci-
jańskiego ludu. Zasługują one zatem na uwagę wszystkich członków
kościelnej wspólnoty, poczynając od pasterzy, którym powierzona
została troska o Kościoły partykularne w komunii z Wikariuszem
Chrystusa. Ruchy mogą zatem wnosić cenny wkład w życie całego
Kościoła, budowanego na fundamencie Piotra, w różnych sytuacjach
lokalnych, zwłaszcza tam, gdzie proces implantatio Ecclesiae dopie-
ro się rozpoczyna i napotyka niemałe trudności53.

Ludzie współcześni, często skazani na życie w tłumie, a jedno-
cześnie na samotność, zwłaszcza w wielkich aglomeracjach miej-
skich, stają się coraz bardziej wrażliwi na wartość wspólnoty. Jest
ona dziś jednym z najbardziej wymownych znaków i jedną z najbar-
dziej skutecznych metod głoszenia ewangelicznego orędzia54.

52 Por. Jan Paweł II. Posynodalna Adhortacja Apostolska Pastores Dabo
Vobis. [w:] Naucz. KK, dz. cyt.

53 Tenże. Jesteście bogactwem Kościoła. Przesłanie do uczestników Świa-
towego Kongresu Ruchów Kościelnych 1998. [w:] Naucz. KK, dz. cyt.

54 Tenże. Kościół. [w:] Przesłanie..., dz. cyt., s. 20.
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Jan Paweł II wskazywał przyczyny, którymi niektórzy chrześci-
janie zasłaniają brak zaangażowania apostolskiego, podkreślając, że
nie usprawiedliwiają one biernej postawy: „Nie bójcie się iść na ulice
i do miejsc, gdzie gromadzą się ludzie, aby jak apostołowie głosić
Chrystusa i Dobrą Nowinę zbawienia na placach miast, osiedli i wsi.
Nie czas wstydzić się teraz Ewangelii (por. Rzl,16), ale czas głosić ją
na dachach (por. Mt 10,27). Nie lękajcie się porzucić wygodnego
życia, ustalonego sposobu życia, aby podjąć wyzwanie głoszenia
Chrystusa we współczesnej metropolii. Strach bądź obojętność nie
mogą nas powstrzymać od głoszenia Ewangelii, bo nie ma ona być
sprawą osobistą, prywatną. Trzeba ją umieścić na świeczniku, aby
ludzie widzieli jej światło i chwalili naszego niebieskiego Ojca (por.
Mt 5,15-16)”55.

2. Apostolat społeczny w życiu młodego człowieka
Jan Paweł II wiązał ogromną nadzieję z młodymi ludźmi, którzy

są „aktywnymi uczestnikami ewangelizacji i twórcami społecznej
odnowy”56. Jednocześnie wiedział, jak trudne zadania stawia przed
nimi on sam, jak i rzeczywistość społeczna, w której żyją. Dlatego
zapewniał młodych, że na drodze odnowy społecznej nie są sami, ale
że jest z nimi Chrystus, a także wspólnota Kościoła, która wspiera
ich modlitwą: „Modlimy się we wspólnocie Kościoła, abyście - na
tle trudnych czasów, w jakich żyjemy - umieli zdać sprawę z nadziei,
która jest w was: tak, właśnie wy, gdyż od was zależy przyszłość, od
was zależy kres tego tysiąclecia i początek nowego. Nie trwajcie w
bezczynności, podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich
dostępnych wam polach w naszym świecie”57.

„Razem z wami pragnę spojrzeć w przyszłość, tę przyszłość, któ-
ra się już w was rozpoczęła. Na horyzoncie piętrzą się pilne i poważ-
ne problemy. Jest jednak pewne, że jeśli uda wam się zjednoczyć
energie waszych umysłów, serc i rąk, to znajdziecie oryginalne roz-
wiązania, zdolne przyśpieszyć proces dostosowania się społeczeń-

55 Tenże. W waszych rękach znajduje się orędzie Ewangelii Życia. [w:]
OR. wyd. polskie, 11:1993. s. 33.

56 Tenże. ChL, 46.
57 Tenże. List Apostolski z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży.

[w:] Do młodych całego świata. Wrocław 1985, s. 63.
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stwa do wymogów jego dawnych i nowych potrzeb. (...) Powtarzam
jednak, że nieodzownym jest osobiste zaangażowanie każdego. Kie-
dy okażecie się solidarni z najbiedniejszymi, wspaniałomyślnymi w
podejmowaniu waszych obowiązków, mający twórczy talent w wy-
nalezieniu struktur odpowiadających nowym wymogom, zobaczycie
jak z waszych rąk zacznie wyrastać ten nowy, oparty na gruntowym
fundamencie sprawiedliwości i solidarności świat, który jest głębo-
kim pragnieniem waszych serc”58.

Znając dobrze psychikę młodzieży, która jest szczególnie wyczu-
lona na wszelkie przejawy niesprawiedliwości, Papież wie, że pra-
gnie ona radykalnie zmienić struktury społeczne, jakie zawierają w
sobie zło. Chce budować społeczeństwo sprawiedliwe, w którym
wszyscy mogliby cieszyć się dobrodziejstwami postępu59. Przyjmu-
jąc za punkt wyjścia pozytywne nastawienie woli młodzieży i świa-
domość przynależności do Kościoła, wzywa ją do wytrwałego zaan-
gażowania w sprawę braterstwa i solidarności z ubogimi i krzyw-
dzonymi, poprzez skierowanie do uwagi ku drugim, ku im potrze-
bom w duchu służby, braterskiej pomocy, dzielenia się dobrami ma-
terialnymi i duchowymi, w poczuciu sprawiedliwości i czynienia
daru z siebie60.

Na pytanie, jakie są oczekiwania Namiestnika Chrystusa wobec
ludzi młodych Papież powiedział: „w mojej książce „Przekroczyć
próg nadziei" napisałem, że istotny problem młodości jest bardzo
personalistyczny. Młodzi ludzie wiedzą, że ich życie ma sens, o ile
staje się darem bezinteresownym dla drugich. Dlatego przed każdym
z was staje pytanie: czy jesteś zdolny podzielić się samym sobą -
swoim czasem, siłami, talentami - dla dobra innych? Czy potrafisz

58 Por. E. Tkocz. Chrześcijańska formacja młodzieży w świetle orędzi Ja-
na Pawła II na Światowe Dni Młodzieży. Katowice 2005, s. 36.

59 Tenże. Przemówienie do młodzieży w Instytucie Chrystusa Króla 11
czerwca 1988 roku w Mesynie. [w:] Podróże apostolskie Jana Pawła II.
Roma 1988, s. 188.

60 St. Dobrzanowski. Restauracja diecezji krakowskiej w latach osiem-
dziesiątych XIX wieku. Warszawa 1977, s. 298
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kochać? Jeśli tak, to Kościół i społeczeństwo mogą oczekiwać od
ciebie wielkich rzeczy61.

Jan Paweł II apelował o wytworzenie w człowieku prawidłowej
postawy względem siebie, własnego ciała i tego wszystkiego, co
konstytuuje dojrzałą osobowość. Chodzi więc o to, ażeby człowiek
stawał się bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej „był” a nie
tylko więcej „miał”. Aby więc poprzez wszystko co „ma”, co posia-
da, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, tzn. aby również umiał
bardziej „być” nie tylko z drugimi, ale także dla drugich62.

Ojciec Święty wielokrotnie przekonywał, że człowiek jest zdol-
ny do służby innym: „Tak, moi umiłowani młodzi Przyjaciele!
Człowiek, chrześcijanin, jest zdolny do życia w wymiarze daru. Co
więcej, ten wymiar (...) świadczy o pełniejszym wyrazie tego projek-
tu życia, jaki budujemy w młodości. Wymiar daru stwarza też doj-
rzały profil wszelkiego ludzkiego i chrześcijańskiego powołania”63.

Papież jako personalista był przekonany, że ludzie z natury są
istotami społecznymi; w najgłębszych zakamarkach swoich serc
ludzi słyszą niejako wezwanie do budowania komunii z innymi oraz
dawania im siebie w darze. Między osobą a społeczeństwem istnieje
więź współzależności i wzajemności. Wszystko, co czyni się na
rzecz społeczeństwa, przynosi dobro jednostce, a wszystko, co budu-
je poszczególnych członków wspólnoty ludzkiej, ma pozytywny
wpływ na jakość życia społecznego (por. ChL 40).

„Jeden drugiego brzemiona noście" — to zwięzłe zadanie apo-
stoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności.
Solidarność - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię
niesione razem, we wspólnocie, nigdy brzemię dźwigane przez
człowieka samotnie. Bez pomocy drugich64. Nie zatwardzajmy serc,
gdy słyszymy „krzyk biednych”. Starajmy się usłyszeć to wołanie.
Starajmy się tak postępować i tak żyć, aby nikomu w naszej Ojczyź-

61 P. Zuchniewicz. Cuda Jana Pawła II. Kraków 2006, s. 187.
62 S. Jasionek. Wychowanie moralne. Kraków 2004, s. 12.
63 Jan Paweł II. List do młodych Parati Semper, 8.
64 Nauczanie Jana Pawła II do Polaków. [w:] SS 1:2005, s. 21.
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nie nie zabrakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł
się samotny, pozostawiony bez opieki65.

Taką dobrowolną działalność samarytańską czy też charytatywną
można nazwać działalnością społeczną, można ją też określić jako
apostolstwo, ile razy podejmowana zostaje z motywów wprost
ewangelicznych, zwłaszcza gdy dzieje się to w łączności z Kościo-
łem lub inną wspólnotą chrześcijańską. Dobrowolna działalność
samarytańska realizuje się poprzez odpowiednie środowiska czy też
stworzone w tym celu organizacje. Działanie w tej formie posiada
doniosłe znaczenie, zwłaszcza gdy chodzi o podejmowanie więk-
szych zadań, wymagających współpracy i użycia środków technicz-
nych. Nie mniej cenna jest również działalność indywidualna, szcze-
gólnie ze strony osób, które do takiej działalności bardziej są dyspo-
nowane oraz w stosunku do tych odmian ludzkiego cierpienia, wobec
których pomoc nie może być inna, tylko właśnie indywidualna i
osobista66.

Obok indywidualnego udziału w życiu społecznym, istnieje jesz-
cze aktywność zespołowa. Skłonność ludzi do stowarzyszania się,
przeniesiona w sferę nadprzyrodzoną, wzbogaca się i wznosi na po-
ziom braterskiej komunii w Chrystusie. Działanie zespołowe jest
obecnie konieczne. Tylko poprzez takie działanie da się osiągnąć
zamierzony cel i zdoła się dotrzeć do zbiorowej mentalności. Kościół
potwierdza prawo ludzi do zakładania stowarzyszeń w celu prowa-
dzenia apostolatu67.

Apostolat społeczny oznacza posłannictwo zobowiązujące kato-
lików do przekształcania środowiska społecznego, tzn. gospodarcze-
go, politycznego i kulturowego w duchu Ewangelii, przez rzetelną
pracę i konsekwentne realizowanie nakazów wiary chrześcijań-
skiej68. Zagadnienie apostolatu społecznego zajmuje szczególne
miejsce w nauczaniu Jana Pawła II. Ojciec św. stwierdza, że „trzeba
darzyć zaufaniem ludzi świeckich, jest w nich bowiem wielki poten-

65 Poniewierski, jw., s. 36.
66 Jan Paweł II List Apostolski Sahifici Dolores [w:] Naucz. KK, dz. cyt.
67 T. Borutka. Apostolat społeczny. [w:] Jan Paweł II. ENS. dz. cyt, s. 44.
68 Tamże, s. 39.
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cjał dobrej woli, kompetencji i gotowości służenia”69. Cała jego apo-
stolska posługa zmierza do tego, by ludzie świeccy coraz lepiej
uświadamiali sobie swą godność i odpowiedzialność oraz nabierali
pełnego zaufania do hierarchii Kościoła, która zachęca ich do zajęcia
należnego im miejsca70.

Papież Benedykt XVI tak oto wypowiadał się na temat młodych
po spotkaniu w Kolonii: „Bardzo się cieszę, że są młodzi, którzy
chcą się spotykać, razem przeżywać wiarę i zrobić coś dobrego.
Otwartość młodzieży na dobro jest bardzo silna, wystarczy choćby
pomyśleć o różnych formach wolontariatu. Zaangażowanie w to, by
osobiście odpowiedzieć na potrzeby tego świata jest rzeczą naprawdę
wielką. Pierwszym impulsem może więc być zachęta: Róbcie tak
dalej! Szukajcie okazji do czynienia dobra! Świat potrzebuje waszej
chęci pomocy, potrzebuje tego zaangażowania!”71.

Młodość to jest pewien wymiar człowieczeństwa, który się musi
spotkać z prawdą i miłością, co nie dzieje się bez pracy nad sobą, bez
samowychowania, bez służby innym i bycia „dla". Jest to jedno z
wielu zadań, jakie stoją przed młodym człowiekiem72.

Sens życiu nadaje miłość. Tylko ten, kto umie kochać aż do za-
pomnienia o sobie, by oddać się bratu, realizuje w pełni swoje życie i
daje najwyższy wyraz wartości swojego ziemskiego istnienia”73.

„Tak, moi umiłowani młodzi Przyjaciele! Człowiek, chrześcija-
nin, jest zdolny do życia w wymiarze daru. Co więcej, ten wymiar
jest nie tylko „wyższy” od wymiaru samych powinności moralnych
zrodzonych z przykazań, ale jest też od niego „głębszy” i bardziej
podstawowy. Świadczy o pełniejszym wyrazie tego projektu życia,
jaki budujemy w młodości. Wymiar daru stwarza też dojrzały profil
wszelkiego ludzkiego i chrześcijańskiego powołania”74.

69 Tamże. s. 40.
70 Tamże.
71 Wywiad z Benedyktem XVI. [w:] GN 34:2006.
72 Rogalska. jw. s.24.
73 Poniewierski. jw., s. 10.
74 Jan Paweł II. List apostolski do młodych całego świata z okazji Między-

narodowego Roku Młodzieży. [w:] Jan Paweł II do młodzieży. dz. cyt., s. 26.
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Jan Paweł II stwierdza: „Jesteście tyle warci, ile jest warte wasze
serce”75. Serce nie oznacza tutaj czułostkowości ani sentymentali-
zmu, lecz „jest otwarciem się każdego jestestwa na istnienie innych,
jest zdolnością ich rozpoznawania i rozumienia”76.

Nie będzie lepszym światem i lepszym porządkiem życia spo-
łecznego taki porządek, który tym wartościom ludzkiego ducha nie
da pierwszeństwa. Pamiętajcie o tym dobrze wy wszyscy, którzy tak
słusznie chcecie zmian prowadzących do lepszego i sprawiedliwsze-
go społeczeństwa - wy młodzi, którzy słusznie wyrażacie sprzeciw
wobec wszelkiej krzywdy, dyskryminacji, gwałtu, kaźni zadawanych
ludziom. Pamiętajcie, że ład, którego pragniecie, jest ładem moral-
nym, i nie osiągniecie go inaczej, jak tylko zapewniając pierwszeń-
stwo temu, co stanowi siłę ludzkiego ducha: sprawiedliwości, miło-
ści, przyjaźni77.

I wy młodzi, tak jak Maryja nawiedziła Elżbietę, tak i wy jeste-
ście powołani, aby „nawiedzać” i zaspokajać potrzeby ubogich,
głodnych, bezdomnych, samotnych i chorych. Jesteście powołani,
aby stanąć w obronie życia. Aby szanować tajemnicę życia i bronić
go zawsze i wszędzie. (...) Stańcie w obronie życia ludzi starszych i
niepełnosprawnych. (...) Nie ulegajcie naciskom i pokusom świata,
który zbyt często próbuje lekceważyć najbardziej podstawową praw-
dę: że każde życie jest darem Boga Stwórcy78.

Uczeń Chrystusa „nigdy nie jest biernym i obojętnym obserwa-
torem wydarzeń, lecz czuje się odpowiedzialny za przemianę rze-
czywistości społecznej, politycznej, ekonomicznej i kulturowej”79 -
mówił Jan Paweł II do młodzieży zgromadzonej na Światowych
Dniach Młodzieży80.

75 Jasionek. jw., s. 43.
76 Tamże.
77 Jan Paweł II. Młodzież i jej kształcenie. jw, s. 60.
78 Tenże. Młodzież, która broni życia zawsze i wszędzie. [w:] Jan Paweł

II. O życiu. Aborcja, eutanazja, wojna. Kraków 2005, s. 65-66.
79 Tenże. Orędzie na VII ŚDM. [w:] Jan Paweł II do młodzieży. dz. cyt., s. 90.
80 Rogalska. jw., s. 97.



184

Odpowiedzialność współczesnej młodzieży polega między in-
nymi na wyraźnej i wytrwałej gotowości do poświęceń, na pragnie-
niu, aby otworzyć nowe drogi społecznego współżycia, przezwycię-
żając podziały i przeciwstawiane sobie formy materializmu”81.

Biskup Rzymu zwracał się do młodzieży: „Pomóżcie budować
społeczeństwo nowe, w którym życie ludzkie byłoby szanowane,
chronione, otaczane opieką od chwili poczęcia i na wszystkich dal-
szych etapach! Niech zostanie wysłuchany jęk tylu niewinnych istot
przedwcześnie zgładzonych! Pomóżcie budować społeczeństwo
nowe, w którym dzieci i biedni nie umieraliby dosłownie z głodu, w
czasie, gdy syte narody haniebnie wyrzucają resztki swych wystaw-
nych uczt! Pomóżcie budować nowe społeczeństwo, w którym pie-
niądze publiczne nie szłyby na wyścig zbrojeń, ale byłyby przezna-
czone na postęp społeczny i na dobrobyt obywateli, ich zdrowie i
oświatę! Pomóżcie budować nowe społeczeństwo, w którym auten-
tycznie akceptowano by i szanowano pluralizm idei światopoglądów,
tak; aby ten, kto dysponuje siłą, nie czuł się uprawniony do jawnego
usuwania lub eliminowania skrycie wszystkich tych, którzy nie pod-
porządkowali się ideologii władzy!”82. „Pomóżcie budować nowe
społeczeństwo, którego stałe i uporządkowane przeobrażenia nie
spoczywałyby w rękach utopijnego terroryzmu i sięgającej po prze-
moc rewolucji: przemoc - czy to psychiczna, czy fizyczna - rodzi
tylko rozdarcia, śmierć, żałobę, łzy!83. „Pomóżcie budować społe-
czeństwo nowe, w którym wasi rówieśnicy nie musieliby szukać
iluzji szczęścia w narkotykach; narkotyki zabijają młodość i jej ide-
ały! Pomóżcie budować społeczeństwo nowe, w którym również ci,
którzy zgodnie z nieubłaganymi prawami współczesnej ekonomii
konsumistycznej znaleźli się już poza światem produkcji i konsump-
cji, cieszyliby się szacunkiem i ochroną prawną, na miarę godności
osoby ludzkiej!”84. „Pomóżcie budować społeczeństwo nowe, w
którym rozkwitałaby i urzeczywistniała się sprawiedliwość, prawda,

81 Jan Paweł II. Orędzie na II ŚDM. [w:] Jan Paweł II. Listy do młodzie-
ży. dz. cyt, s. 74 -75.

82 Nauczanie Jana Pawła II młodzieży. [w:] SS 3:2005, s.22.
83 Tamże.
84 Nauczanie Jana Pawła II młodzieży. [w:] SS 3:2005, s. 22.
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miłość, solidarność, służba drugim! W świecie, który zdaje się powo-
li ulegać pokusie indyferentyzmu, nihilizmu, materializmu teore-
tycznego i praktycznego, rozpaczy, wy młodzi musicie stać się głosi-
cielami, wykonawcami i świadkami chrześcijańskiej nadziei, bez
obaw, bez niepokojów, wielbiąc Pana, Chrystusa w naszych sercach
- jak zaleca, św. Piotr - zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto
domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest (por. 1
P 3, 14 n.). W ten sposób życie wasze będzie naprawdę komunią z
Chrystusem i komunią z braćmi85.

Skoro człowiek jest podstawową i zarazem codzienną drogą Ko-
ścioła, zatem pozostaje sprawą zrozumiałą, iż Kościół przywiązuje
szczególną uwagę do okresu młodości jako kluczowego etapu życia
każdego człowieka. Wy, Młodzi, jesteście właśnie tą młodością:
młodością narodów i społeczeństw, młodością każdej rodziny i całej
ludzkości - również młodością Kościoła. Tak więc Wasza młodość
nie jest tylko Waszą własnością osobistą czy pokoleniową - należy
ona do całokształtu tej drogi, jaką przebywa każdy człowiek w swym
życiowym itinerarium, a zarazem jest jakimś szczególnym dobrem
wszystkich. Jest dobrem samego człowieczeństwa86.

Jan Paweł II widział w młodych nową świadomość odpowie-
dzialności i świeżą wrażliwość na potrzeby wspólnoty ludzkiej. Wi-
dział przenikające w nich pragnienie pokoju87 - będącego wielkim
znakiem naszych czasów.

3. Zaangażowanie na rzecz światowego pokoju
Pokój stanowi wyzwanie zawsze aktualne. Żyjemy w trudnych

czasach, naznaczonych licznymi zagrożeniami niszczącej przemocy i
wojny. Głębokie sprzeczności sprawiają, że różne grupy społeczne,
ludy i narody, zwracają się jedne przeciwko drugim. Wiele sytuacji
nabrzmiałych niesprawiedliwością tylko dlatego nie przeradza się w
otwarte konflikty, iż przemoc ludzi, którzy sprawują władzę jest tak

85 Tamże.
86 Jan Paweł II. List apostolski do młodych całego świata z okazji Mię-

dzynarodowego Roku Młodzieży. [w:] Jan Paweł II do młodzieży. dz. cyt.,
s. 11-12.

87 Por. Tenże. Orędzie na XVIII ŚDP 1985, 3.
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wielka, że tym, którzy władzy nie mają, odbiera energię i możliwości
upominania się o własne prawa. Tak, istnieją dziś ludzie, którym
ustroje totalitarne i systemy ideologiczne odmawiają tego podsta-
wowego prawa, jakim jest decydowanie o własnej przyszłości. Lu-
dzie w dzisiejszym świecie doznają dotkliwej obrazy ich ludzkiej
godności z powodu dyskryminacji rasowych, wygnania i tortur. Stają
się ofiarami głodu i chorób. Nie mogą praktykować własnej religii
czy rozwijać własnej kultury88.

Tadeusz Szulc tak o mówi o Papieżu pisząc jego biografię: „aby
poznać Jana Pawła II, nawet bardzo powierzchownie, wystarczy
zrozumieć, iż zawarł on w bardzo prosty, ludzki sposób pokój z sa-
mym sobą, z Bogiem, światem”89. Biskup Rzymu w jednym z Orędzi
na SDP pisał: „Pokój posiada wiele postaci: pokój pomiędzy naro-
dami, pokój w danym społeczeństwie, pokój między obywatelami,
pokój między wspólnotami religijnymi, pokój w miejscach pracy,
dzielnicach i wsiach, a w szczególny sposób pokój w łonie rodziny.
Zwracając się do katolików, a także do innych braci chrześcijan i
ludzi dobrej woli, wskazałem na szereg przeszkód utrudniających
osiągnięcie pokoju. Są to poważne przeszkody, pociągające za sobą
znaczne zagrożenia. Ale ponieważ zależą one od umysłu, woli i „ser-
ca” człowieka, z Bożą pomocą ludzie mogą je pokonać. Muszą oni
bronić się przed uleganiem fatalizmowi i zniechęceniu. Poprzez
mrok dostrzec już można pewne znaki pozytywne. Ludzkość zaczy-
na zdawać sobie sprawę z tego, że dla rozwiązania większości wiel-
kich problemów, takich jak zatrudnienie, wykorzystanie ziemskich i
kosmicznych zasobów, poprawa sytuacji w krajach biedniejszych i
bezpieczeństwo, niezbędna jest solidarność ludów i narodów. Wielu
ludzi uważa, że kontrolowana i powszechna redukcja zbrojeń jest
życiową koniecznością. Mnożą się głosy, aby uczynić wszystko, co
możliwe dla usunięcia widma wojny z horyzontów ludzkości. Mnożą
się także apele wzywające do dialogu, współpracy i pojednania, po-
jawiają się liczne inicjatywy. Papież kieruje ku nim słowa zachęty.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój! Niechaj im w tym dopo-
maga zawsze jasne widzenie rzeczywistości i wielkoduszność. Nie-

88 Tenże. Orędzie na XVIII ŚDP 1985, 1.
89 T. Szulc. Jan Paweł II. Warszawa 1996, s. 480.
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chaj pokój będzie pokojem prawdziwym, zakorzenionym w sercu
człowieka! Niech zostanie wysłuchane wołanie ludzi umęczonych,
którzy oczekują pokoju! Niech każdy zaangażuje wszystkie energie
odrodzonego i braterskiego serca dla budowania pokoju na całym
świecie!”90.

Nie ulega wątpliwości, że jednym z najważniejszych znamion
pontyfikatu Papieża rodem z Krakowa jest troska o zachowanie po-
koju na świecie. I właśnie w takiej sytuacji przyszło Papieżowi z
Polski kierować Kościołem i z tej też racji uczestniczyć w odpowie-
dzialności za losy świata. Ojciec Święty bardzo często zabierał głos
w sprawie dla ludzi współczesnych najważniejszej - w sprawie poko-
ju. Już w pierwszej encyklice Redemptor hominis Papież apelował o
budowanie pokoju na świecie (por. RH 17)91.

Oprócz corocznych Orędzi na obchodzony 1 stycznia Światowy
Dzień Pokoju, papież nie tracił okazji, by poruszać ten temat także w
trakcie swych pielgrzymek zagranicznych, audiencji, listach, spotka-
niach. Osobiście lub przez swych wysłanników starał się łagodzić
konflikty92.

Pierwszych mandatariuszy przyszłego pokoju upatrywał Papież
w ludziach młodych, licząc na ich idealizm i rozsądną, krytyczną
ocenę sytuacji świata. Papież liczy na wrażliwość młodzieży, mając
nadzieję, że w jej sercach istnieje pragnienie braterstwa i solidarności
ludzi ponad podziałami, przeciwne dyskryminacji, bratobójstwu czy
jakiejkolwiek postaci wojny. Nic więc dziwnego, że liczy właśnie na
młodzież jako na przyszłość świata93.

„Nie lękajcie się! Oto wezwanie, jakie pragnę skierować do Was,
ludzi młodych. Nie lękajcie się waszej młodości i waszych głębokich
pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości! Mówi się cza-
sem, że społeczeństwo boi się owych potężnych pragnień młodzieży,
że się ich boicie także i wy sami. Nie lękajcie się! Gdy patrzę na was,
młodych, odczuwam wielką wdzięczność i nadzieję. Droga, która

90 Jan Paweł II. Orędzie na XVII ŚDP 1984. 5.
91 Por. T. Borutka. jw. s. 28.
92 Alfabet Jana Pawła II. jw., s. 185.
93 Dobrzanowski. jw., s. 299.
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prowadzi w przyszły wiek, zależy od was. Przyszłość pokoju znajdu-
je się w waszych sercach. By móc budować historię - a to leży w
waszych możliwościach i jest waszym obowiązkiem - musicie wy-
prowadzić ją z manowców, po których błądzi. Ażeby to uczynić,
musicie być ludźmi, którzy głęboko zaufali człowiekowi i którzy
głęboko zaufali wielkości ludzkiego powołania: powołania, które ma
być wypełniane w duchu poszanowania prawdy, godności i nienaru-
szalności praw osoby ludzkiej”94.

Mówił: „Pulsuje w was, i w waszych młodych serach pragnienie
prawdziwego braterstwa wszystkich ludzi, bez podziałów, przeciw-
stawień, dyskryminacji. Tak. Pragnienie braterstwa i wielorakiej
solidarności przynosicie z sobą wy. Młodzi - a nie pragnienie wza-
jemnej walki człowieka przeciw człowiekowi, w jakiejkolwiek po-
staci. Czyż to pragnienie braterstwa: człowiek człowiekowi bliźnim,
człowiek człowiekowi bratem! - nie świadczy o tym, że „znacie Oj-
ca” (jak pisze Apostoł). Bo tylko tam są bracia, gdzie jest Ojciec. I
tylko tam, gdzie jest Ojciec, ludzie są braćmi”95. Apostoł pisze, że
Wy, Młodzi, jesteście mocni Bożą nauką: tą nauką, która zawiera się
w Chrystusowej Ewangelii, a streszcza się w modlitwie „Ojcze
nasz”. Tak! Jesteście mocni tą Bożą nauką, jesteście mocni tą modli-
twą. Jesteście mocni - gdyż ona zaszczepia w Was miłość, życzli-
wość, poszanowanie dla człowieka, dla jego życia, godności, sumie-
nia, przekonań i praw. Skoro „znacie Ojca”, jesteście mocni mocą
ludzkiego braterstwa96.

Skoro więc nosicie w sobie pragnienie braterstwa, to znaczy, że
nauka Boża trwa w was. Trwa w was ta nauka, którą przyniósł Chry-
stus - ta nauka, która słusznie też nosi miano „Dobrej Nowiny”. i
trwa na waszych wargach, a przynajmniej zakorzeniona jest w wa-
szych sercach Modlitwa Pańska, która zaczyna się od słów „Ojcze
nasz”. Modlitwa, która objawiając Ojca, potwierdza zarazem, że
ludzie są braćmi - i całą swoją treścią przeciwstawia się wszelkim
programom zbudowanym wedle zasady walki człowieka przeciw

94 Jan Paweł II. Orędzie na XVIII ŚDP 1985, 3.
95 Tenże. List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynaro-

dowego Roku Młodzieży. [w:] Jan Paweł II do młodzieży. dz. cyt., s. 47.
96 Tamże. s. 48.



189

człowiekowi, w jakiejkolwiek postaci. Modlitwa „Ojcze nasz” od-
wodzi serca ludzkie od wrogości, nienawiści, gwałtu, terroryzmu,
dyskryminacji, podeptania ludzkiej godności i ludzkich praw97.

Zwracając się do ludzkości, a przede wszystkim do młodych
mówił: „macie wiele sposobności po temu, by obalać bariery ego-
izmu, niezrozumienia i agresywności - dzięki sposobowi, w jaki
prowadzicie codzienny dialog w waszych rodzinach, osadach, dziel-
nicach, stowarzyszeniach waszego miasta czy regionu, nie zapomi-
nając o organizacjach niepaństwowych. Dialog na rzecz pokoju jest
sprawą wszystkich98.

Słowo pokój stało się sloganem, który usypia lub zwodzi. (...)
Żeby podjąć wyzwanie rzucone całej ludzkości, wobec niełatwych
zadań, jakie stawia pokój, trzeba czegoś więcej niż słów, szczerych
czy też demagogicznych. Prawdziwy duch pokoju winien przeniknąć
krąg ludzi odpowiedzialnych za politykę wspólnot i środowisk, od
których zależy mniej lub bardziej oficjalnie, mniej lub bardziej taj-
nie, decyzja utrzymania pokoju czy też przewlekania działań wojen-
nych lub terroru. Trzeba co najmniej zgody, co do przyjęcia pewnych
elementarnych ale nienaruszalnych zasad, na których należy się
oprzeć, jak te oto: sprawy ludzkie muszą być traktowane po ludzku,
a nie przemocą. Napięcia, spory, konflikty, domagają się rozwiązań
na drodze słusznych negocjacji, a nie represji. Opozycje ideologiczne
wymagają konfrontacji w klimacie dialogu i wolnej dyskusji. Słusz-
ne interesy określonych grup powinny się liczyć ze słusznymi intere-
sami innych grup zainteresowanych i z wymogami wyższego wspól-
nego dobra. Użycie broni w żadnym razie nie może być właściwym
narzędziem do rozwiązywania sporów. Niezbywalne prawa człowie-
ka muszą być chronione we wszelkich okolicznościach. Nie wolno
zabijać, by narzucić takie czy inne rozwiązanie99.

Pokój nie polega jedynie na braku wojny i nie ogranicza się do
zapewnienia równowagi sił. Nie da się go osiągnąć bez obrony dóbr

97 Tenże. List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynaro-
dowego Roku Młodzieży. [w:] Jan Paweł II do młodzieży, dz. cyt., s. 47-48.
349 Tenże, Orędzie na XVI ŚDP 1983, 11.

98 Tenże. Orędzie na XII ŚDP 1979. 1.
99 KKK, 2304.
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osoby ludzkiej, swobodnej wymiany myśli między ludźmi, posza-
nowania godności osób i narodów, wytrwałego dążenia do brater-
stwa. Jest on spokojem porządku. Jest dziełem sprawiedliwości i
owocem miłości100. Wartości te są nieustannie zagrożone. Brak miło-
ści i niesprawiedliwość prowokują konflikty, które stają się koszma-
rem dla dotkniętych nimi ludźmi. To sprawia, że Kościół jest zatro-
skany o pokój i sprawiedliwość na świecie. Każdy Namiestnik Chry-
stusa na ziemi wzywa społeczność w imieniu Zbawiciela świata, by -
nie cofając się przed żadną trudnością - podejmowała wysiłki i znaj-
dowała skuteczne środki do zapewnienia prawdziwego i trwałego
pokoju101.

Wy, młodzi, którzy nosicie w sercach wielkie aspiracje, uczcie
się żyć ze sobą nawzajem w pokoju i nie wznosić barier uniemożli-
wiających czerpanie z bogactwa innych kultur i tradycji. Na przemoc
odpowiadajcie dziełami pokoju, aby budować świat ludzi pojedna-
nych, bogaty w wartości człowieczeństwa - pisał Jan Paweł II102.

„Do was, młodzi całego świata, którzy spontanicznie dążycie do
sprawiedliwości i pokoju, mówię: podtrzymujcie w sobie zawsze
żywe pragnienie tych ideałów, realizujcie je cierpliwie i wytrwale w
konkretnych okolicznościach waszego życia. Umiejcie zawsze ode-
pchnąć pokusy, które każą wam zejść z drogi legalności, by podążać
ku fałszywym mirażom sukcesu albo bogactwa. Uczcie się natomiast
cieszyć tym, co słuszne i prawdziwe, nawet wówczas, gdy takie po-
stępowanie wymaga wyrzeczeń i każe wam iść pod prąd. W taki
właśnie sposób sprawiedliwość każdego człowieka staje się źródłem
pokoju dla wszystkich”103. Jesteście także mocni do walki: nie do
walki przeciwko człowiekowi w imię jakiejkolwiek ideologii czy
praktyki oderwanej od samych korzeni Ewangelii - ale mocni do
walki ze złem, z prawdziwym złem: ze wszystkim, co obraża Boga, z
wszelką niesprawiedliwością i wyzyskiem, z wszelkim fałszem i

100 R. Machnik. Pokój i sprawiedliwość. [w:] Posłaniec Serca Jezusowe-
go. Miesięcznik Apostolstwa Modlitwy. Kraków 5:2006, s. 33.

101 Jan Paweł II. Orędzie na XXX ŚDP 1997, 8.
102 Tenże. Orędzie na XXXI ŚDP 1998, 7.
103 .Tenże. List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzyna-

rodowego Roku Młodzieży. [w:] Jan Paweł II do młodzieży. dz. cyt., s. 48.
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zakłamaniem, ze wszystkim, co krzywdzi, poniża, plugawi ludzkie
współżycie i obcowanie, z każdą zbrodnią w stosunku do życia - z
każdym grzechem104.

W centrum refleksji Jana Pawła II nad pokojem znajduje się
osoba ludzka ujmowana w relacjach społecznych i duchowych. Pa-
pież wyjaśnia w całym swoim dziele, iż człowiek nie może zrezy-
gnować z bycia sobą i nie może być sobą tylko sam. Przynależność
do wielkiej rodziny ludzkiej za pośrednictwem najbliższej rodziny
nieodzownie prowadzi do uznania nienaruszalnej więzi, która łączy
każdego człowieka z Bogiem. Na tym wspiera się refleksja Jana
Pawła II na temat pokoju; pokoju, który ma zawsze wymiar pionowy
(pokój z Bogiem) i wymiar poziomy (pokój pomiędzy ludźmi). W
refleksjach Papieża teocentryzm, chrystocentryzm i antropocentryzm
łączą się ze sobą105.

Pokój pochodzi od Boga, jako swego źródła: jest darem Boga.
Lecz Bóg jest nie tylko tym, który poddaje ludzkości całe stworze-
nie, by nim zarządzała i zarazem rozwijała je solidarnie na pożytek
wszystkich ludzi, bez jakiejkolwiek dyskryminacji; On również jest
tym, który wpisuje w sumienie człowieka prawa zobowiązujące go
do poszanowania na wszelki sposób życia i osoby bliźniego, stwo-
rzonego, podobnie jak on, na obraz i podobieństwo Boga, który sam
jest gwarantem tych wszystkich podstawowych praw człowieka.
Tak, Bóg jest rzeczywiście źródłem pokoju: wzywa do pokoju, za-
bezpiecza go i daje jako „owoc sprawiedliwości”. Co więcej: Bóg
wewnętrznie pomaga ludziom osiągnąć pokój lub go odzyskać106.

Ewangelia Chrystusa jest Ewangelią pokoju: Błogosławieni, któ-
rzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi
(Mt 5, 9). Siłą żywotną ewangelicznego pokoju jest właśnie prawda.
Chrystus objawia człowiekowi pełnię swej prawdy, odradza go w
swej prawdzie przez pojednanie z Bogiem, z samym sobą, z innymi.
Prawda jest siłą pokoju, ponieważ objawia i urzeczywistnia jedność

104 Tamże.
105 Por. C. gentili. Kultura pokoju w nauczaniu Jana Pawła II. [w:] „Spo-

łeczeństwo” 5:2003, s.540.
106 Jan Paweł II, Orędzie na XV ŚDP 1982, 4; por. J. Kądziela. Pokój w

nauce Kościoła. Pius XII -Jan Paweł II, Lublin 1992, s. 37-38.
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człowieka z Bogiem, z sobą samym, z innymi. Prawda, która umac-
nia pokój i która buduje pokój, zawiera w swej istocie przebaczenie i
pojednanie. Odrzucać przebaczenie i pojednanie to okłamywać sa-
mych siebie i przyjmować śmiercionośną logikę kłamstwa107.

Wśród młodzieży panuje głęboka i powszechna zgodność co do
tego, że pokój jest konieczny, i to stanowi wspaniały potencjał siły
dla dobra wszystkich ludzi. Ale młodzi nie powinni poprzestawać na
instynktownym pragnieniu pokoju: owo pragnienie musi przekształ-
cić się w mocne przekonanie moralne, które obejmuje cały zakres
problemów ludzkich i buduje na głęboko uznanych wartościach.
Świat potrzebuje ludzi młodych, którzy czerpią obficie ze źródeł
prawdy. Musicie słuchać prawdy i dlatego potrzebna wam jest czy-
stość serca; powinniście ją zrozumieć i dlatego potrzebna jest wam
głęboka pokora. Musicie się jej poddać i dzielić się nią z innymi,
dlatego potrzebujecie siły, by oprzeć się pokusie pychy, egoizmu i
manipulacji. Musicie w sobie kształcić głębokie poczucie odpowie-
dzialności108.

„Niektórzy z was mogą odczuwać pokusę ucieczki od odpowie-
dzialności: ucieczki w złudny świat alkoholu i narkotyków, w prze-
lotne związki nie prowadzące do małżeństwa i założenia rodziny, w
obojętność, cynizm, a nawet gwałt. Strzeżcie się zasadzek świata,
który dąży do wyzyskania lub wypaczenia waszych zdecydowanych
i usilnych poszukiwań szczęścia i sensu życia. Nie uchylajcie się
jednak od poszukiwania prawdziwych odpowiedzi na stające przed
Wami pytania. Nie lękajcie się!”109. „Dokonujcie waszych wyborów
z odwagą, przeżywajcie je wiernie i odpowiedzialnie. Jakiekolwiek
będą wasze drogi, na które wejdziecie, postępujcie nimi z nadzieją i
ufnością: z nadzieją w przyszłość, którą możecie zbudować z pomo-
cą Bożą; z ufnością w Boga, który czuwa nad Wami we wszystkim,
co mówicie i czynicie. Ci z nas, którzy was poprzedzają, pragną
dzielić z wami głębokie zaangażowanie w dzieło pokoju. Ludzie
wam współcześni połączą swoje wysiłki z waszymi. Ci, którzy
przyjdą po was, będą czerpać od was natchnienie w takim stopniu, w

107 Tenże. Orędzie na XIII ŚDP 1980, 10.
108 Jan Paweł II. Orędzie na XVIII ŚDP 1985, 10.
109 Tenże. Orędzie na XVIII ŚDP 1985. 12.
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jakim będziecie szukać prawdy i żyć według prawdziwych wartości
moralnych. Wielkie jest wyzwanie pokoju, ale nagroda jest jeszcze
większa; angażując się bowiem w dzieło pokoju szukacie tego, co
najlepsze dla innych i odkrywacie to, co dla was samych jest najlep-
sze. Jesteście w okresie wzrastania, razem z wami rośnie pokój110.

W młodych, nie zepsutych jeszcze przez „cywilizację śmierci”
upatruje Papież orędowników pokoju. Już w pierwszym roku swego
pontyfikatu apelował do nich: „Młodzi, bądźcie twórcami pokoju.
Wy jesteście pełnoprawnymi budowniczymi tego wielkiego wspól-
nego dzieła. Opierajcie się wygodnictwu, które usypia w smutnej
miernocie; opierajcie się jałowej przemocy, za pomocą której doro-
śli, skłóceni sami ze sobą, chcieliby z was uczynić swoje narzędzie.
Idźcie drogami, na które was wiedzie wasz zmysł bezinteresowności,
radości życia, dzielenia się z innymi. Lubicie inwestować nowe
energie - które wymykają się dyskryminującym aprioryzmom - w
braterskie spotkania ponad granicami państw, w naukę języków ob-
cych ułatwiających łączność, w bezinteresowną służbę krajom naj-
biedniejszym. Wy jesteście pierwszymi ofiarami wojen, które łamią
wasz polot. Wy jesteście największą szansą pokoju”111.

Jan Paweł II dodaje nam wciąż odwagi, aby szeroko otworzyć
drzwi Jezusowi. Sam Ojciec Święty wytrwał do końca. Mamy świa-
domość, że Papież zmienił oblicze ziemi. Pragnął przemienić miło-
ścią każdego, okazywał radość z istnienia wszystkich ludzi. Ciągle
powtarzał, iż tylko dzięki miłości, oblicze świata może stać się bar-
dziej ludzkie. Świat można zmienić w królestwo pokoju, jeśli nie
zapomnimy o miłości, prawdzie i sprawiedliwości oraz jeśli zawsze
będziemy kroczyć za Jezusem112.

Droga młodzieży wszystkich języków i kultur, czeka was zada-
nie wzniosłe i porywające: „macie być ludźmi, którzy potrafią oka-
zywać solidarność, zachowywać pokój i miłować życie w postawie
szacunku dla wszystkich. Bądźcie twórcami nowej ludzkości, w któ-

110 Tamże.
111 Dobrzanowski. jw., s. 299.
112 P. Hałas. Jan Paweł II - wielki nauczyciel pokoju. [w:] Communitas.

Pismo WSD w Przemyślu, 3:2005. s.52.
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rej wszyscy będą mogli nareszcie żyć w pokoju!”113. „W szkołach i
na uniwersytetach, w środowisku pracy, w czasie wolnym i w spo-
rcie, we wszystkim, co czynicie, niech kieruje wami zawsze ta jedna
myśl: pokój w was i wokół was, pokój zawsze, pokój z wszystkimi,
pokój dla wszystkich”114.

Na przestrzeni całego swojego pontyfikatu Jan Paweł II nie-
ustannie wyrażał swoje przekonanie, że młodzi ludzie są znakiem
nadziei dla Kościoła i świata: „Przyszłość świata i Kościoła należy
do młodych pokoleń”115. Mówił: „Możecie wiele dokonać (...) Mówi
do was Papież, który zachował młode serce, bo zawsze chciał i nadal
chce iść razem z wami, młodymi, którzy jesteście nadzieją Kościoła i
społeczeństwa”116. Podkreślał, że Kościół bardzo miłuje młodzież, a
On sam czuł się wezwany do tego, by patrzeć na nią ze szczególną
miłością i nadzieją.

Jan Paweł II stawia przed młodymi ludźmi zadanie budowania
„cywilizacji miłości”117, której wzorem jest miłość Chrystusa: miłość
bezinteresowna, nieskończenie cierpliwa, miłość, której nie odmawia
się nikomu (por. 1Kor 13, 4-7).

Na tym właśnie polega wielka „nowość”, która może zadziwić
świat, wciąż niestety jeszcze rozdarty i podzielony przez głębokie
konflikty, niekiedy widoczne i jawne, a niekiedy niejasne i ukryte. W
tym świecie powołani jesteście, by przeżywać braterstwo nie jako
utopię, ale jako realną rzeczywistość, w tym społeczeństwie, w któ-
rym przyszło wam żyć, jesteście powołani do budowania cywilizacji
miłości jako prawdziwi misjonarze Chrystusa118.

113 Jan Paweł II. Orędzie na XXXIV ŚDP 2001, 22.
114 Tenże. Orędzie na XXXIII ŚDP 2000, 22.
115 Por. Tenże. Kościół was potrzebuje. [w:] OR. Wyd. Pol. 5:1996, s. 35.
116 Rogalska. jw., s. 79; por. Kościół was potrzebuje. Z dziedzictwa Jana

Pawła II. [w:] „Nasza Droga”. Dwutygodnik młodzieży katolickiej. Kraków
17:2006, s. 3.

117 Por. Jan Paweł II. List Juvenum Patris w Setną Rocznicę Śmierci św.
Jana Bosco. [w:] Naucz. KK, dz. cyt.

118 Tenże. Orędzie na II ŚDM. [w:] Jan Paweł II. Listy do młodzieży. Po-
znań 2005, s. 74 .
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Ojciec Święty podkreślał, że każdy osobiści musi zdecydować,
jakich zadań się podejmie; jednocześnie wymieniał konkretne zada-
nia, poprzez które młodzi ludzie przyczyniają się do budowania
„cywilizacji miłości”, do przemiany społeczeństwa. Zadaniami tymi
są: okazywanie szacunku drugiemu człowiekowi, troszczenie się o
to, aby w świecie nie zabrakło uśmiechu; zachowywanie takich war-
tości jak: świadczenie o godności człowieka, poszanowanie osobo-
wego wymiaru rozwoju, pełna wolność religijna, ochrona praw
człowieka do życia począwszy od momentu poczęcia aż do natural-
nej śmierci, troska o rozwój i umocnienie rodziny, dowartościowanie
kulturowych odrębności dla wzajemnego ubogacenia się wszystkich
ludzi, ochrona równowagi naturalnego środowiska, które coraz bar-
dziej bywa zagrożone119.

„Wzywam was wszystkich, młodzi ludzie na całym świecie - pi-
sał Papież - byście podjęli waszą odpowiedzialność w tej największej
„przygodzie” duchowej, jaka może przydarzyć się osobie ludzkiej: w
budowaniu - jako jednostki i jako społeczność - życia ludzkiego, z
zachowaniem szacunku dla powołania człowieka. Można bowiem
powiedzieć, że życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć: odkrywania,
kim jesteście, odkrywania wartości, które nadają kształt waszemu
życiu, odkrywania ludów i narodów, z którymi łączy was solidarna
więź. Ta podróż odkrywcza jest najbardziej widoczna w okresie
młodości, jednak jest to podróż, która nigdy się nie kończy. Przez
całe życie wciąż od nowa musicie potwierdzać wartości, które nadają
kształt wam samym i światu: wartości, które sprzyjają życiu, które
odzwierciedlają godność i powołanie osoby ludzkiej, które budują
świat w pokoju i sprawiedliwości”120.

Przyszłość pokoju, a zatem przyszłość ludzkości, zależy w spo-
sób szczególny od podstawowych wyborów moralnych, których
mają dokonać ludzie młodego pokolenia121.

119 Por. Tenże. Orędzie na XII ŚDM. [w:] Jan Paweł II do młodzieży. dz.
cyt., s. 116.

120 Rogalska. jw., s. 100-101.
121 Jan Paweł II. Orędzie na XVIII SDP 1985, 10.
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Dr Krzysztof K. Przybycień
KUL Stalowa Wola

MARKIEWICZOWSKA KONCEPCJA PRACY
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

Koniec XIX stulecia to okres szczególnie trudny dla Polaków
mieszkających w zaborze austriackim. Mimo nadania Galicji dużej
autonomii ziemie te nie rozwijały się w stopniu, który pozwoliłby
mieszkańcom żyć w dostatku. Zapóźnienie cywilizacyjne i nędza
ludności zamieszkującej zwłaszcza galicyjską prowincję spowodo-
wały, że po wsiach i miasteczkach „włóczyły się” setki dzieci po-
zbawionych opieki i wychowania. Zajęli się nimi ludzie wielkiego
serca. Do największych z nich zaliczyć musimy księdza Bronisława
Markiewicza. W swej dwudziestoletniej działalności wychowawczej
ks. Markiewicz założył i kierował łącznie dwunastoma zakładami
wychowawczymi, w których znalazło dom, miłość i opiekę dwa
tysiące chłopców i dziewcząt. Jeżeli dodać do tego dzieci, które wy-
chowywały się w tych zakładach po jego śmieci - do II wojny świa-
towej, to liczba ta wynosi trzynaście tysięcy. Ilość to imponująca,
choć nie tylko ona świadczy o wartości jego systemu wychowania1.

W literaturze na temat historii opieki nad dzieckiem osieroco-
nym czy historii wychowania zakładowego, znaleźć można nazwiska
wielu pedagogów, których idee, poglądy i działalność wpłynęły na
zmiany i ulepszenia w praktyce pedagogicznej. Z łatwością znaj-
dziemy informacje o Babickim, Jeżewskim, czy Korczaku. Bardzo
trudno trafić na nazwisko ks. Bronisława Markiewicza. Jest on po-
stacią zapomnianą, albo celowo pomijaną. Za sprawą jego niestru-
dzonych uczniów i Ojca Świętego Jana Pawła II postać ks. Markie-
wicza powtórnie zaistniała w świadomości pedagogów.

„Chciałbym zebrać miliony dzieci opuszczonych ze wszystkich
narodów i za darmo je żywić, ubierać na duszy i ciele"2 - pisał ks.
Bronisław Markiewicz. Warunki, jakie stwarzał w zakładach, były

1 R. Stojecka-Zuber. System wychowawczy księdza Bronisława Markie-
wicza. Marki 2001, s. 7

2 za S. Kluz: Realista. Miejsce Piastowe – Struga-Warszawska 1978, s. 6.
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skromne, a życie „twarde", bowiem jak argumentował: „wychowują
młodzież nie na panów, ale na chłopów, którzy będą musieli przez
całe życie pracować w pocie czoła"3. Wychowankami ks. B. Mar-
kiewicza były dzieci i młodzież „różnego rodzaju i stanu, różnego
charakteru i usposobienia” 4.

***

Działalność ks. B. Markiewicza wzbudza zainteresowanie wielu
ludzi. Po pierwsze dlatego, że należy on do nielicznych wybitnych
wychowawców, którzy mięli zawodowe przygotowanie do pracy5.
Jako salezjanin przywiózł z Włoch do Polski wspaniałą ideę bezgra-
nicznego służenia dzieciom opuszczonym i ubogim6. Wychował
setki osób poprzez działalność wychowawczą przeżywaną z gorliwo-
ścią i zapałem apostolskim a równocześnie potrafił ukazywać świę-
tość jako konkretny cel swojej pedagogiki7. Dzieło wychowawcze
ks. Bronisława Markiewicza często nazywane jest przez pedagogów
eksperymentem wychowawczym8 lub modelem wychowania9. Ks. B.
Markiewicz nie napisał dzieła czy rozprawy, która byłaby całościo-
wym opracowaniem jego systemu opiekuńczo-wychowawczego.
Opierając się na jego dorobku pisarskim, można jednak wyrobić
sobie pewien jego obraz. Mówiąc o podstawach jego systemu wy-
chowawczego musimy zaznaczyć, że nieobce były mu systemy wy-
chowawcze stosowane w zakładach dobroczynnych w większych
miastach ówczesnej Galicji. Najwięcej zasad wychowania przejął
jednak od salezjanów. Uzupełniał je własnymi przemyśleniami i

3 List ks. B. Markiewicza do brata Władysława z dn. 16.01.1896 r. za R.
Stojecka-Zuber. System wychowawczy księdza Bronisława Markiewicza.
Marki 2001, s. 21.

4 W. Kluz. Realista. Miejsce Piastowe. Struga 1992, s.57.
5 Studia pedagogiczne i psychologiczne we Lwowie, na UJ oraz praktyka

w Turynie u boku ks. J. Bosko.
6 zob. Z. Dąbrowski, F. Kulpiński. Pedagogika opiekuńcza, historia,...

Olsztyn 2000, s. 76.
7 zob. K. Radzik. Osobowość wychowawcy w systemie zapobiegaw-

czym.... Marki- -Struga 1991, s. 5.
8 Por. J. Sieg. Powściągliwość, umiarkowanie i praca a rozwój ludów.

Kraków 1981, s. 17.
9 Ibidem. s. 92.
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dostosowywał do warunków społecznych i ekonomicznych istnieją-
cych w Galicji10. Część metod pracy przejął ks. Bronisław Markie-
wicz od ks. Jana Bosko, część wypracował samodzielnie dostosowu-
jąc je do warunków, w których funkcjonowały zakłady.

Największe jednak zasługi tego wielkiego Pedagoga odnoszą się
do pracy opiekuńczo - wychowawczej, u podstaw której leżała sze-
roko rozumiana zasada indywidualizacji, stad rodzi się obecnie po-
trzeba poznania każdego dziecka, poszanowania jego godności i
postawienia możliwości wyboru w organizacji życia zakładowego11.

System wychowawczy w swych podstawowych założeniach był
spójny z systemem salezjańskim. Ks. Markiewicz oparł go na dawa-
niu dobrego przykładu, na bliskim i życzliwym współżyciu wycho-
wawców z wychowankami, na dobrze zorganizowanej pracy w fa-
chowo prowadzonych warsztatach. Uwzględniał wychowanie naro-
dowe, moralne, estetyczne, intelektualne, fizyczne i religijne12.

W swym systemie wychowawczym ks. B. Markiewicz realizo-
wał trzy grupy zasad13:

· naczelną zasadę wychowania, opartą na powściągliwości i pracy;
· ideową zasadę wychowania, ujętą w trzech punktach: chrysto-

centryzmu, moralizmu i humanizmu,
· realizacyjną zasadę wychowania, wdrażaną poprzez zasady: aktyw-

ności, indywidualności i stawiania wymagań wychowawcom14.

10 Por. J. Bąk. Wiodące czynniki składowe zasad wychowawczych ks.
Bronisława Markiewicza. [w:] Dzieło, myśl, duchowość ks. Bronisława
Markiewicza (1842-1912). W. Moroz (red). Marki Srtuga 1993, s. 117.

11 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. (red.) T. Pilch. Warszawa
2004, s. 80.

12 B. Markiewicz. Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczo-
nej..., t. II, s. 261, za R. Stojecka-Zuber. System wychowawczy księdza
Bronisława Markiewicza. Marki 2001, s. 22.

13 Przez zasady rozumie się najogólniej pewne reguły kierujące działa-
niem wychowawczym i nastawiające to działanie na cel wychowania (K.
Sośnicki. „Istota i cele wychowania”. Warszawa. 1967. s. 151).
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Wychowaniu w zakładach przyświecała szeroko rozumiana idea
powściągliwości. (Ks. Markiewicz zalecał umiarkowany stopień umar-
twiania w życiu wychowanków. Przejawiało się to choćby w prostych
potrawach podawanych dzieciom. W zakładach istniała „jedność sto-
łu” wychowawców i wychowanków.) Wcielał ją w życie, oddziałując
na młodzież własnym przykładem, jak też wyrabiając w niej przeko-
nanie, że w przyszłości ideałami nie będą pieniądze, władza, zabawy,
zaszczyty - ale praca i poprzestawanie „na małym”15.

Drugą- obok powściągliwości - podstawową zasadą systemu ks.
B. Markiewicza była praca, która winna przejawiać się w trzech ro-
dzajach: fizycznym, umysłowym i duchowym. Ten potrójny wymiar
pracy, kształtuje – zdaniem Markiewicza - całego człowieka, rozwija
jego osobowość i dlatego nazywa się pracą wychowawczą. W pracy
wychowawczej osiągnięto tak wysoki pułap, że chłopcy właściwie
nie traktowali pracy jako obowiązek, ale jako pewną swoistość, a
nawet przyjemność. Przy przydzielaniu pracy zawsze brano pod
uwagę wiek, możliwości i zdolności16.

Metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej w zakładach

Ks. Markiewicz uważany jest za twórcę oryginalnej koncepcji
wychowawczej, w której to swoje odzwierciedlenie znajduje szereg
nowatorskich metod pracy wychowawczej, a mianowicie: metoda
uprzedzająca, karanie i nagradzanie wychowawcze, metoda osobi-
stego przykładu wychowawców i rodziców, a przede wszystkim
wychowanie przez pracę i powściągliwość17.

Metoda osobistego przykładu wychowawców

„Wychowanie jest sztuką nad sztukami, najdonioślejszą sprawą
w życiu ludzkim, które zasadza się głównie na tworzeniu ideałów. To

14 J. Bąk. „Wiodące czynniki składowe zasad wychowawczych ks. Broni-
sława Markiewicza. [w] W. Moroz.(Red) Dzieło Myśl Duchowość, op. cit.,
s. 17

15 Cz. Kustra, Pedagogia życia zakonnego w świetle pism ks. Bronisława
Markiewicza (1842-1912). Marki 1999, s. 132-142

16 Tamże., s. 142-145
17 zob. Cz. Kustra. Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka...,

Toruń 2002, s. 450 – 471.
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one nabyte w młodości - są gwiazdami przewodnimi na całe dorosłe
życie człowieka. W tym złożonym procesie wychowawczym ważną
rolą musi odgrywać wychowawca”18. Jak wynika z przytoczonego
powyżej twierdzenia, w markiewiczowskiej koncepcji wychowaw-
czej dużą rolę odgrywa wychowawca, który powinien mieć nie tylko
talent, ale który aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia osobo-
wości własnej i wychowanka. Należy jeszcze podkreślić, że powi-
nien się on również charakteryzować takimi cechami osobowości
jak: dobroć, cierpliwość, empatia, bezinteresowność, radosne uspo-
sobienie, pracowitość oraz długomyślność19.

W myśl wspomnianej koncepcji, metody wpływu osobistego
opierają się na założeniu, że wychowawca winien dawać przykład
dobrego życia swoim wychowankom oraz, że „samo zachowanie
wychowawcy może być nagrodą lub karą dla wychowanka. Jedną z
technik tych metod jest wysuwanie sugestii np. w postaci zachęcania,
przestrzegania lub oceniania i zawsze wiąże się z ujawnieniem oso-
bistego stanowiska wychowawcy20. „Dla dzieci opuszczonych - pisał
- wychowawca jest ojcem, matką mistrzem, przyjacielem, dobroczyń-
cą po Bogu największym, sprawcą przyszłości wychowanków swoich
niepodzielnym, jednym słowem, wszystkim (...) "21.

Metoda uprzedzająca

Najbardziej oryginalną w markiewiczowskiej koncepcji wycho-
wania jest metoda zwana uprzedzającą. Pierwotnie sformułował tę
metodę ks. J. Bosko22.

18 Dzieło, myśl, duchowość ks. B. Markiewicza 1842 -1912. (red.) ks.
Walerian Moroz. op. cit., s.137.

19 zob. K. Radzik. Osobowość wychowawcy w systemie zapobiegaw-
czym..., Marki -Struga 1991, s. 8 – 23.

20 zob. Cz. Kustra. Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka...,
Toruń 2002, s. 451.

21 Dzieło, myśl, duchowość ks. B. Markiewicza 1842 -1912. op. cit., s.137.
22 Jego zdaniem w pedagogice „Mamy do czynienia z dwoma systemami

wychowawczymi. Jeden nazywa się systemem represyjnym, a drugi syste-
mem prewencyjnym. Pierwszy zamierza wychować człowieka poprzez
zastosowanie siły, wywierając na niego nacisk i karząc w wypadku, gdy
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Istota metody polegała głównie na tym, że wychowanka zapo-
znaje się dokładnie z obowiązującym regulaminem i innymi przepi-
sami, a wszystkie starania wychowawców zmierzają ku temu, by nie
stwarzać wychowankowi okazji do naruszenia tych przepisów23.

Istotą metody uprzedzającej jest pozostawanie wychowawcy w
ścisłym związku emocjonalnym z wychowankiem24. Wychowawca
jest w pełni z wychowankiem, uczestniczy w jego życiu, interesuje
się nim, okazuje mu szacunek, a tym samym zaskarbia sobie jego
zaufanie, wreszcie służy wychowankowi za przewodnika i doradcę,
kierując się przy tym rozsądną miłością i unikaniem kar hańbiących
oraz zachęcając do codziennego praktykowania religijnego25.

Zdaniem ks. Markiewicza - „system uprzedzający (...) opiera się
na umiejętności dokładnego poznawania wychowanka, trafienia do
jego rozumu, wymaga cierpliwości, opanowania i pozyskania przy-
jaźni. Eliminowanie surowych kar i wdrażanie metody uprzedzającej
wiąże emocjonalnie wychowanka z zakładem, jego personelem i re-
gulaminem"26.

Metoda uprzedzająca polega na zapewnieniu wychowankom ta-
kiego dozoru i takiej opieki, „... które by im odejmowały możliwość
wykroczenia w czymkolwiek. Podstawą tego systemu jest rozsądek,
wiara i miłość"27.

Stosowana przez Markiewicza metoda uprzedzająca opierała się
na kilku trwałych zasadach: całkowite poświęcenie kierownika za-
kładu dla dobra wychowanków; moralna nieskazitelność wycho-

złamie on prawo lub popełni jakieś przestępstwo. Drugi próbuje wychowa-
nia przez łagodność, pomagając człowiekowi przez przyjazną zachętę w
przestrzeganiu prawa, dając mu w ten sposób do ręki najwłaściwsze i naj-
skuteczniejsze środki". R. Weinschenk. Podstawy pedagogiki Księdza Bo-
sko, Warszawa 2000, s. 42.

23 Dzieło, myśl, duchowość ks. B. Markiewicza 1842 -1912, op. cit., s. 140;
24Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. (red.) T. Pilch. Warszawa

2004, s. 80.
25 Cz. Kustra. Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka..., s. 452;

zob. też Dzieło, myśl, duchowość ks. B. Markiewicza 1842 -1912, s. 140.
26 Ibidem. s. 141,
27 M. Stachura. Wszedł między lud. Warszawa 1981, s. 65-66.
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wawców, pedagogów i nauczycieli (nauka własnym przykładem);
nieustanna obecność pracowników z dziećmi; usunięcie wszelkich
kar poniżających dzieci; duża swoboda w zakresie rozrywek fizycz-
nych (wychowawca dba, by zabawy i rozmowy nie były gorszące);
troska wychowawców, by do zakładu nie dostały się gorszące pisma,
książki czy druki; obowiązek codziennego uczestniczenia w Mszy
św. przez kadrę wychowawczą i wychowanków oraz wieczorne
słówko.

Stosowanie metody uprzedzającej stawiało wysokie wymagania
wszystkim mieszkańcom zakładu, a w szczególności wychowaw-
com. Mieli oni być zawsze z wychowankami: podczas pracy, posił-
ków, nauki, rekreacji i spoczynku. Poprzez permanentną obecność
wychowawcy poznawali psychikę dzieci, zdobywali ich zaufanie,
wytwarzali przyjazną i życzliwą atmosferę, wpływali na wyobraźnię,
pamięć i sposób myślenia wychowanków28.

Nagradzanie i karanie wychowawcze.

Kolejną metodą propagowaną w pracy opiekuńczo - wychowaw-
czej ks. B. Markiewicza było nagradzanie i karanie.

Najogólniej dzieli on je na:

• naturalne - gdy skutki uczynków wypływają same z siebie, z
naturalnego biegu okoliczności; ich cechą charakterystyczną jest
fakt, iż nie wywierają one natychmiastowych skutków, dają o sobie
znać dopiero w późniejszym życiu;

• sztuczne - gdy są wywoływane odpowiednim działaniem i
wpływem wychowawcy29.

28 Ks. Markiewicz o metodzie uprzedzającej pisał: „Korzyści metody
uprzedzającej są wyraźne. Dla wychowanków jest ona wielce przystępna,
bardzo łatwa, przyjemna i korzystna, dla wychowawców jest wprawdzie
nieco przytrudna, ale pełna pociech duchowych i brzemienna w świetne
skutki, byle ci ostatni zabrali się do jej zastosowania z całym poświęceniem
i oddaniem zupełnym" (Br. Markiewicz, Przewodnik, dz. cyt., t. II, s. 312).

29 Por. J. Bąk. Wiodące czynniki składowe zasad wychowawczych ks.
Bronisława Markiewicza. [w:] Dzieło, myśl, duchowość. dz. cyt., s. 138-
139.
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Ks. Markiewicz traktuje kary i nagrody jako połączenie na-
stępstw przyjemnych lub nieprzyjemnych z czynami dobrymi lub
złymi. Używanie kar i nagród powinno być sprawiedliwe, rozważne,
słuszne, zbliżające się do naturalności. Powinno uwzględniać uspo-
sobienia dziecka, wiek, temperament, stopień wykształcenia. Należy
też z przestrzegać zasadę stopniowania kar i nagród. Wśród nagród
wymieniał: nagrodę właściwą, czyli przedstawioną czynem - okazy-
wanie zadowolenia wychowawcy słowem, gestem, spojrzeniem, a
także pochwałę i dar. Analogiczne postępowanie dotyczyło upo-
mnienia30. „W zakładach wychowawczych, które założył można było
stosować kary jedynie wtedy, gdy istniało absolutne przekonanie o
świadomości i dobrowolności popełnionego przez wychowanka wy-
kroczenia. Niedopuszczalne było karanie błędów i wad psychicz-
nych, fizycznych czy innych, które pochodziły z natury, a nie z winy
wychowanka”31.

W wychowaniu - zdaniem ks. Markiewicza - istotne jest stwo-
rzenie odpowiedniej atmosfery, wdrażanie do czynności pożytecz-
nych i korzystnych, uwzględnianie indywidualnych cech psychicz-
nych i fizycznych dziecka, stosowanie wzmocnień poprzez pochwa-
łę, uśmiech, barwę głosu, mimikę. Przestrzegał przed wymierzaniem
kar w chwili gniewu i uniesienia, domagał się zniesienia chłosty
cielesnej.

Warte podkreślenia są poglądy ks. Markiewicza na temat kary w
wychowaniu dziecka. Karą w jego koncepcji wychowawczej było m.in.
zmniejszenie serdeczności, chłód, smutek wychowawcy. Zdecydowanie
natomiast przeciwstawiał się stosowaniu kar cielesnych a także ostrej
nagany uważając je za szkodliwe w wychowaniu. Ogólną zasadą stoso-
wania kar było według niego, iż nie mogą być one upokarzające, ale
mobilizujące osobowość dziecka do dalszego rozwoju32.

30 Ibidem. s. 139-140.
31 R. Stojecka-Zuber. System wychowawczy księdza Bronisława Mar-

kiewicza. dz. cyt., s. 49.
32 zob. Cz. Kustra. Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka. To-

ruń 2002; s. 459, 461.
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W markiewiczowskiej koncepcji wychowania, na całość postę-
powania przy stosowaniu metody karania składają się następujące
zasady:

- Kara wychowawcza może być stosowana tylko po ustaleniu od-
powiedzialności moralnej wychowanka. Chodzi tu o przekona-
nie, że jest on świadomy popełnionego błędu;

- Kara powinna być proporcjonalna do przewinienia;
- Kary powinny być stosowane rozważnie, tj. wtedy, gdy inne

środki okazują się niewystarczające;
- Kary muszą być dostosowane do wieku, temperamentu, usposo-

bienia i wykształcenia podopiecznych;
- Nie wszystkich kar należy stosować w obecności innych wy-

chowanków, aby nie ośmieszać dziecka w oczach kolegów;
- Kara powinna spowodować u wychowanka zmianę nastawienia

wewnętrznego.
- Musi on poznać swój błąd i uznać jego sprzeczność z zasadami

społecznymi33.

Wskazując na nagrody jako środek wychowawczy, ks. Markie-
wicz propagował następujące rodzaje nagród w swojej praktyce wy-
chowawczej, są to: okazanie dziecku zadowolenia słowem - pochwa-
lenie go, nagroda w postaci podarowania mu obrazka lub książki
oraz okazanie zadowolenia ze strony wychowawcy w postaci słow-
nej, gestu lub przyjaznego spojrzenia34. Należy zwrócić jednak uwa-
gę, że stosowanie nagród w tej koncepcji ma pewne swoje granice,
ks. Markiewicz podkreślał bowiem, że: ,nagród używa się tylko wte-
dy, gdy inne środki okazują się nieskutecznymi. Uważał, iż nie należy
wynagradzać za dobre zachowanie się i wierne spełnianie swych
obowiązków, gdyż jest to zwykłą koniecznością, a poza tym samo
wewnętrzne zadowolenie jest wystarczającą nagrodą”35.

Zdaniem tego pedagoga nagrody są skuteczniejszym środkiem wy-
chowawczym. Potwierdzenie tej tezy można odnaleźć w słowach: „wy-

33 zob. Z. Dąbrowski, F. Kulpiński. Pedagogika opiekuńcza, historia,....,
Olsztyn 2000, s. 76.

34 zob. Dzieło. myśl, duchowość ...; s. 139.
35 Cz. Kustra. Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka..., Toruń

2002, s. 461.
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chowawca powinien być ostrożnym i skorym do wynagradzania niż do
karania, a gdy mu karać wypadnie niech karze: okazaniem niezadowole-
nia, łagodnym napomnieniem, pominięciem przy pytaniu"36.

Samowychowanie - wychowanie przez prace i powściągliwość.

Samowychowanie w koncepcji ks. B. Markiewicza odnosi się
głównie do takiego rodzaju wychowania, jakim jest wychowanie do
postawy wiary poprzez praktykę powściągliwości i pracy37.

Powściągliwość według ks. Markiewicza to „doskonalenie takich
cnót, jak skromność, trzeźwość, pokora, uczciwość itp. droga do tego
celu wiedzie przez modlitwę i pracę, która z kolei może mieć charakter
działalności umysłowej, duchowej lub fizycznej"38. Swoisty tok rozu-
mowania dotyczy w tej koncepcji także samej pracy – „nie jako karę za
przewinienia, coś uciążliwego, ale jako teren wyżycia się, wykazania
swego uspołecznienia i kolektywnej przydatności (...) "39.

W jego pedagogice praca miała służyć nie tylko przyjemności,
materialnemu pożytkowi, ani też podniesieniu stopy życiowej lecz
przede wszystkim miała służyć rozwojowi człowieka -jego zdolności
otrzymanych od Boga40. Słowem - wychowanie przez pracę i po-
wściągliwość według ks. Markiewicza uczy człowieka pokory i po-
przestawania na małym, uczy wrażliwości na pracę innych a zarazem
wytrwałości w pracy nad samym sobą41.

Ks. Markiewicz podkreślał istotne elementy organizacji pracy:
respektowanie zasady indywidualnego podziału obowiązków z
uwzględnieniem zamiłowań wychowanka, atrakcyjności pracy, a
równocześnie takiego jej planowania, by wymagało zespołowego
działania. Wychowawcza wartość pracy była ściśle powiązana z

36 ibidem, s. 459.
37 Ibidem. s. 466.
38 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. (red.) T. Pilch. Warszawa

2004, s. 80.
39 Dzieło, myśl, duchowość ks. B. Markiewicza 1842 -1912. op. cit., s. 138.
40 zob. Cz. Kustra. Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka..., s. 469.
41 zob. K. Radzik. Osobowość wychowawcy w systemie zapobiegaw-

czym.... Marki-Struga 1991, s. 17 -19.
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rodzinną atmosferą zakładu. Wszyscy pracujący mieli przeświadcze-
nie, że są u siebie i że pracują dla swojego dobra.

Powściągliwość była zarówno zasadą, jak i metodą wychowania.
Przejawiała się we wszystkich kategoriach życia zakładu poprzez
umiarkowanie, skupienie, pokorę, posłuszeństwo, czystość, wyży-
wienie; zarówno w sferze działania, jak i myślenia. Powściągliwość
wprowadzała ład i harmonię, była odczuciem miary we wszystkim,
co wychowankowie przeżywali42.

Metoda słowna

Ksiądz Markiewicz organizował tzw. „Słówka wieczorne" - były
to krótkie pogadanki o tematyce dotyczącej zdarzeń codziennych.
Ich celem było systematyczne dążenie do pogłębiania moralności
wychowanków i wdrażania ich do życia społecznego. Zdaniem by-
łych wychowanków: największy wpływ na zmianę postępowania w
czasie pobytu w zakładzie miały pouczenia i zachęty dawane pod-
czas tzw. słówek wieczornych.

Metoda wychowania przez religię

Ks. Markiewicz pisał, że religia stanowi sekret wychowania, ponie-
waż przestrzeganie jej zasad i przykazań religijnych ułatwia wzajemne
zrozumienie, okazywanie pomocy i życzliwości43. W ramach realizacji
wychowania przez religię do rozkładu i porządku dnia należały modlitwy
poranne, wieczorne oraz Msze św. w niedziele i święta. Na zbyt długie
modlitwy ks. Markiewicz nie zezwalał, czynił to tylko w wyjątkowych
wypadkach. Wiara była dla niego instrumentem wszystkich cnót, skarbem
najdroższym, lekarstwem na wszelkie zło, zaślubinami duszy z Bogiem,
czymś w formie korzenia drzew, które ożywia całość drzewa i przyczynia
się do zaowocowania44.

42 Por. R. Stojecka-Zuber. System wychowawczy księdza Bronisława
Markiewicza. op. cit., s. 45.

43 Por. Br. Markiewicz. Przewodnik dla wychowawców młodzieży opusz-
czonej i wskazówki do rozwiązania kwestii socjalnej. dz. cyt, t. II, s. 267-268.

44 A. Skiba. Dynamizm wiary w życiu duchowym ks. Bronisława Mar-
kiewicza. [w:] Dzieło, myśl, duchowość, dz. cyt., s. 311-312.
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Czas wolny

Życie w zakładach ks. Markiewicza wypełnia praca, nauka i modli-
twa, ale nie tylko. Dzień był zaplanowany tak, by każde dziecko miało
czas na zabawę i swobodną rekreację, by mogło zaspokajać swoją po-
trzebę ruchu. Zadaniem wychowawców było wyznaczenie czasu i miej-
sca na zabawy, podsuwanie pomysłów, dostarczanie potrzebnych
przedmiotów i przyborów. Resztą miały zajmować się już same dzieci.
Wprawdzie czasu na zabawę nie było wiele, to jednak wykorzystywany
był on w sposób dość atrakcyjny. Często organizowano gry w palanta,
krokieta, wyścigi, czytano książki, grano w warcaby, zimą organizowa-
no kuligi. Wszystkie zajęcia były spontaniczne, żywiołowe, wyzwalają-
ce siły fizyczne wychowanków, wynikające z potrzeby wyżycia się45.
Czas wolny wypełniało również czytelnictwo. Pokaźne biblioteki zakła-
dowe, zawierające utwory klasyków i poezje, pozwalały na zaspokoje-
nie potrzeb w tym zakresie46.

Jedną z form organizacji czasu wolnego w zakładach wycho-
wawczych były zajęcia muzyczne. Ks. Markiewicz zorganizował
orkiestrę zakładową. Orkiestra ze swoim repertuarem wpisała się na
trwałe w życie zakładu. Z jej udziałem obchodzono ważne rocznice
narodowe. Wszystkie występy, imprezy, śpiewania były miłymi,
niezapomnianymi chwilami, które -jak wspominają mieszkańcy za-
kładów - uprzyjemniały i ułatwiały życie we wspólnocie zakładowej.
Formą, która miała dużo walorów, były liczne spacery i wycieczki
turystyczno-krajoznawcze, organizowane bardzo często w niedzielne
popołudnia, oczywiście obowiązkowo z orkiestrą. W budynku pozo-
stawała tylko obsługa kuchni. Trasy wycieczek obejmowały najbliż-
szą okolicę. Uczestnicy, poznając piękno i tajemnice różnych miejsc,
mieli okazję do wspaniałej zabawy i integracji całego zespołu. Po
takich eskapadach pełni wrażeń wracali do „domu", gdzie czekała
ich kolacja i spoczynek47.

45 Stojecka-Zuber. op. cit., s. 51
46 W. Pochmara. Azyl Pawlikowicki w latach 1903-1918. Mysłowice

1970, s. 57.
47 W. Michałka. Ks. Bronisław Markiewicz. Marki – Struga – Miejsce

Piastowe 1993, s. 85-86
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Inną formą spędzania czasu wolnego, która jednocześnie wpły-
wała na wytwarzanie się więzi przyjaźni i koleżeństwa, był teatr.
Teatr nie ograniczał się tylko do przedstawień o tematyce religijnej.
Wystawiał Dziady, Irydiona, Nieboską komedię, Balladynę. Przed-
stawienia teatralne były świętem w zakładzie, tym bardziej, że wi-
downię tworzyli nie tylko wychowankowie i personel, ale również
okoliczna ludność. Oprócz sztuk teatralnych, wystawiano liczne
spektakle, do których pomysłów dostarczały przeczytane książki,
własna wiedza ogólna i fakty codzienne. Główną częścią przedsta-
wień była deklamacja utworów, wybranych z dzieł najznakomitszych
pisarzy narodu, poezja, proza, bajki, historie, rzeczy dowcipne, po-
budzające do śmiechu, wesołości, a przy tym zawsze stojące na wy-
sokim poziomie moralnym. Następnie występowała orkiestra, były
śpiewy solowe, chóralne, a to wszystko dobrane w ten sposób, by
mogło słuchaczy zabawić, rozweselić, a jednocześnie pouczyć i za-
chęcić do postępu w dobrych obyczajach48.

Ważne miejsce w życiu zakładowym zajmowały redagowane
przez młodzież pisemka i gazetki. Na ich łamach wypowiadali wy-
chowankowie swoje myśli, poglądy, opinie. Początkowo były to
proste gazetki ścienne, z czasem zaczęły pojawiać się gazety stałe.
Wszystkie gazetki i pisemka odtwarzały atmosferę zakładów. Były
dowodem aktywności umysłowej młodzieży, terenem, który pozwa-
lał na rozwój zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień, na zaspokojenie
potrzeb tworzenia i wypowiadania się.

Wszystkie formy organizacji czasu wolnego, począwszy od pro-
stych zabaw, a skończywszy na poważnych przedstawieniach te-
atralnych, rozwijały zainteresowania i wpływały na atrakcyjność
życia zakładowego.

Nauka w zakładach
Oświatę ks. B. Markiewicz uznawał za skarb każdego narodu,

przy czym - jak twierdził - należy ją rozpatrywać w trzech aspektach:
materialnym, umysłowym i duchowym. Dobry rozwój krajowego
rolnictwa, przemysłu, handlu jest znakiem oświecenia narodu.
Aspekt umysłowy oświaty przejawia się w rozwoju nauki, szkolnic-

48 Stojecka-Zuber. op. cit., s. 52
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twa, sztuki, towarzystw społeczno-naukowych; natomiast sprawie-
dliwość, prawo, coraz lepsze obyczaje, coraz mniej zła moralnego,
wzmacniające się uczucia rodzinne i panujące powszechnie posza-
nowanie prawdziwych wartości, są oznakami oświaty duchowej. Jak
twierdził ks. Markiewicz, wszystkie te rodzaje oświaty są bardzo
potrzebne każdemu narodowi, gdyż na niej i na wychowaniu opiera
się życie społeczne, polityczne i gospodarcze kraju49.

Ks. B. Markiewicz przywiązywał wielką wagę do kształcenia, a
właściwie wykształcenia swoich wychowanków, tworząc warunki do
zdobycia zawodu zgodnego z ich zainteresowaniami i zamiłowania-
mi. Starał się, aby w szkole elementarnej i w szkołach ponad elemen-
tarnych realizowane były takie przedmioty, jak: język polski, historia
Polski, geografia. Nauczanie miało zindywidualizowany charakter,
głównie opierało się na chęciach i samozaparciu uczniów. Brako-
wało bowiem nauczycieli, sal, środków dydaktycznych. Jak wspomi-
nają wychowankowie, obowiązywała wśród nich zasada - „kto umie
więcej, niech uczy tego, który umie mniej". Nauczanie w jego zakła-
dzie było zorganizowane tak, by wyposażało uczniów w wiedzę po-
trzebną im i krajowi, a jednocześnie dla zdolnych otwierało drogi do
uniwersytetów. Warto zaznaczyć, że bez względu na poziom i rodzaj
kształcenia, każdy wychowanek zakładu musiał opanować cały sze-
reg umiejętności, wypełniających program przygotowania do samo-
dzielnego życia. Każdy więc musiał zamiatać, myć naczynia, po-
magać przy pieczeniu chleba, gotowaniu posiłków, uprawiać rolę,
utrzymywać porządek przy stole, w salach, jak również wykonywać
wszystkie czynności higieniczne wokół siebie. Były to czynności
proste i powszechne, ale przecież one są elementem życia każdego
człowieka. Te umiejętności, to przygotowanie do życia, bardzo wy-
soko cenili sobie wychowankowie zakładów50.

***

Ks. B. Markiewicz uwzględniał w swej pracy opiekuńczo-
wychowawczej wiele elementów, które mimo upływu lat, prawie nic
nie straciły na aktualności. Zalecał więc obserwowanie dzieci, prze-

49 Kluz:...op. cit., s. 141.
50 Stojecka-Zuber. op. cit., s. 54-59



210

bywanie z nimi we wszystkich sytuacjach formalnych i nieformal-
nych, a wszystko po to, by jak najlepiej je poznać, a tym samym, by
dobrać jak najlepszą metodę oddziaływania wychowawczego. Zwra-
cał uwagę na słowo, jego siłę i znaczenie, na konieczność rozmawia-
nia z dziećmi i konieczność ich słuchania. Organizował życie zakła-
dowe tak, by pozbawić je wszelkich cech instytucjonalności, mak-
symalnie zbliżyć do warunków życia rodzinnego. Rodzina była dla
niego wzorem środowiska wychowawczego, dlatego wychowawcom
wyznaczał rolę rodziców - czułych, czujnych, opiekuńczych, tro-
skliwych, zawsze obecnych. Stworzyć zakład, którego dzieci się nie
wstydzą, do którego się same garną, jest nie lada sztuką. Ale stwo-
rzyć zakład, w którym żyjąc bardzo ubogo, realizuje się swoje cele
życiowe, przygotowuje do życia w społeczeństwie i rodzinie, zaspo-
kaja potrzeby i uzyskuje zgodny z zainteresowaniami zawód, jest
jeszcze większą sztuką. Ks. Markiewicz osiągnął ten sukces. Każdy
wychowawca, każdy opiekun, któremu bliski jest los dziecka osie-
roconego, powinien pilnie studiować jego poglądy, założenia, zasady
systemu, by zwiększyć efektywność własnej pracy opiekuńczo-
wychowawczej.
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Ks. dr Krzysztof Bielawny
Gietrzwałd

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Wymiar diecezjalny i międzynarodowy

1. Wstęp
Kto rządzi światem? Na razie jeszcze tzw. pokolenie Woodstock.

Woodstock to nazwa festiwalu muzycznego, który odbył się w końcu
lat 60., a jego nazwa pochodzi od miasteczka koło Nowego Jorku, w
pobliżu którego miał miejsce pierwszy koncert. Stał się on wydarze-
niem przełomowym nie tylko dla muzyki rockowej, ale i dla kultury
2.połowy XX w. Na corocznych imprezach zbierały się setki tysięcy
młodzieży. Teksty wykonywanych tam piosenek zachęcały do buntu
przeciwko wszelkim wartościom, a szczególnie przeciwko Bogu.
Kwestionowały też tradycyjne instytucje społeczne, takie jak mał-
żeństwo i rodzina, nawoływały do wolnej miłości. Młodzi uprawiali
seks i zażywali narkotyki, a ich filozofią stała się zasada totalnego
luzu, folgowania sobie we wszystkim, branie z życia tego, na co ma
się ochotę.

Na koncertach w Woodstock zrodził się styl, który mocno utrwa-
lił się w kulturze Zachodu i trwa do dziś. Jego wyznawcy są przeko-
nani, że jedyną muzyką, która przemawia do młodzieży i ją porywa
jest rock, a przecież to absurd. W ciągu niemal półwiecza przez kon-
certy w Woodstock przewinęły się do dziś miliony młodych ludzi,
wielu z nich już się zestarzało, pozakładało rodziny, poszło do pracy,
pozajmowało odpowiedzialne stanowiska. Ale te właśnie pokolenia
kierują się w swoim życiu nadal ideologią nihilizmu, i co gorsza,
przekazują go dalej. Ci ludzie dziś rządzą światem. Pokolenie Wood-
stock króluje w mediach i polityce, układa programy wychowania i
edukacji, kreuje rozrywkę, ukazuje okaleczony model rodziny, do-
puszcza aborcję, antykoncepcję, zboczenia seksualne, eutanazję. Ta
filozofia tak się upowszechniła, że świat prawie się z tym pogodził.
Nieliczni, którzy się nie zgadzają, boją się podnieść głowę, a jeśli
nawet się odważą, zostają wyśmiani i zamyka im się usta.
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Mogło się wydawać, że temu narzuconemu stylowi życia nikt się
nie odważy sprzeciwić i głośno krzyknąć: dość! I oto w końcu lat 70.
nagle pojawił się człowiek, który jako jeden z niewielu nie uląkł się.
Rzucił wyzwanie takiemu światu. Już 22 października 1978 r. poka-
zał, o co mu chodzi. Był to dzień inauguracji jego pontyfikatu. Do-
brze to swoje weto przemyślał i zaplanował, bo był mu wierny i kon-
sekwentny w swych działaniach do końca swych dni. W świat poszły
słowa, które dzięki mediom usłyszały miliardy ludzi: „Nie lękajcie
się Chrystusa! Otwórzcie Mu granice państw, systemów politycz-
nych, ekonomicznych, kulturalnych. Tylko On jeden może odpowie-
dzieć na wszystkie pytania człowieka”.

I zaczęło się. Nieustanne podróże - i zawsze Chrystus w centrum
nauczania. Pierwsza encyklika „Redemptor Hominis” - i oczywiście
ukazany Chrystus jako ten jedyny Zbawiciel. A człowiek jest drogą
Kościoła. I kolejne encykliki, adhortacje, listy, podróże, audiencje. I
zawsze to samo, choć na różne sposoby: Chrystus to Zbawiciel, Bóg,
Pan świata. Zawierzcie Mu, a On spełni pragnienia waszych serc.
Martwiąc się o pokolenia Woodstock i pokolenia przyszłe, głośno
odważył się zaprotestować, rozpoczął Bożą „rewolucję” – towarzy-
szył jej powiew Ducha św., który objął świat. Jednak pokolenie
przepalone złem nie chciało skapitulować. Rozpoczęło straszliwą
walkę przeciw Papieżowi. Walka ta rozgrywa się do dziś. Rozgrywa
się nie tylko w mediach, które w większości są wrogie papieżowi i
Kościołowi, ale też w sercach ludzkich. Przeciw Papieżowi stanęli
także ludzie wierzący, i to nawet jego rodacy, co było dla niego naj-
większym ciosem, większym chyba, niż kula Ali Agcy1.

Jan Paweł II, zawiedziony pokoleniem sobie współczesnych,
zwrócił się do młodych. Ufał, że nie są jeszcze zepsuci, że są wierzą-
cymi idealistami, że zmienią świat. Postawił na wchodzące w doro-
słość pokolenia. Od 1985 roku rozpoczął Światowe Dni Młodzieży.
Do dziś przeszły przez nie miliony młodych. Każda zagraniczna
podróż to także spotkania z młodymi. Papież pisał do nich listy i
orędzia, rozmawiał i modlił się z nimi, słuchał ich i rozumiał. I co
najważniejsze, był rozumiany. To, co działo się w Paryżu w sierpniu

1 S. Chodźko. Młodzi pokolenia Jana Pawła II. Tekst na stronach www.
sdm.org.pl
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1997 r., przeszło wszelkie oczekiwania. Laickie media francuskie,
zdumione autorytetem Papieża, miały tylko jedno pytanie: Jak to się
dzieje, że ten stary człowiek tak przyciąga młodych? Przecież nie
jest gwiazdą rockową, przecież nie zezwala im na luz, nieopanowany
seks, przeciwnie, zachęca do stawiania sobie wymagań i głosi Chry-
stusa, który, wydawało się liberałom, przegrywa ze współczesnymi
bożkami - idolami. Okazuje się, że Papież wytrącił im broń z ręki.
Jeszcze się nie poddają, jeszcze głośno krzyczą, by go zagłuszyć.
Dziś to słyszymy w sposób szczególny w naszej Ojczyźnie. Po
śmierci Jana Pawła II media laickie z ogromną mocą ruszyły do
zniszczenia tego, czego dokonał Wielki Papież. Jesteśmy tego
świadkami każdego dnia. Jednak miejmy nadzieję, że pokolenie Jana
Pawła II nie podda się złu i jego uczniom. Pokolenie JP II dokona
zmiany tego świata na lepszy i bardziej sprawiedliwy2.

2. Krótki rys historyczny ŚDM

Światowe Dni Młodzieży odbywają się z inspiracji Jana Pawła
II. Ufając młodym, Papież wezwał ich do wspólnego kroczenia z
Chrystusem przez swe życie. Zaprosił do wspólnych spotkań. Odpo-
wiedź na wezwanie Papieża była natychmiastowa. Nie musiał długo
czekać. Do Rzymu przybyło kilkadziesiąt tysięcy młodych3.

ŚDM odbywają się w dwóch wymiarach. Pierwszy ma charakter
diecezjalny, a drugi odbywający się co dwa albo co trzy lata ma wy-
miar międzynarodowy. Każdego roku młodzież w Niedzielę Palmo-
wą gromadzi się wokół swego biskupa w katedrze albo w innym
wcześniej wyznaczonym kościele. Bywa i tak, że duże odległości nie
pozwalają młodym przybyć z dość daleka na wspólną Eucharystię z
rządcą diecezji, dlatego też w tym dniu w innych świątyniach księża
celebrują msze św. w intencji młodzieży i z młodzieżą. Spotkania te
odbywają się we wszystkich diecezjach świata.

ŚDM w wymiarze międzynarodowym odbywają się w jednym z
większych miast świata. Decyzje o miejscu spotkań podejmuje Oj-
ciec Święty. Pierwszym miejscem, gdzie Jan Paweł II spotkał się z

2 Tamże.
3 Międzynarodowy Rok Młodzieży. [w:] L’0serrvatore Romano (dalej

LR) 1985 nr 3, s. 3-5.
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młodzieżą z całego świata był Rzym. Dopiero II ŚDM odbył się poza
Rzymem w Buenos Aires, w Argentynie, w 1987 r.4. Na łamach Lo-
serrvatore Romano pojawiła się krótka informacja w które czytamy,
„Papież chciał, by centralne obchody Światowego Dnia Młodzieży
odbyły się w Buenos Aires. Po raz pierwszy był on obchodzony w
Rzymie jako w pewnym sensie przedłużenie dnia młodzieży w Roku
Jubileuszowym, obecnie w Ameryce Łacińskiej, określanej jako
>kontynent młodych<. Już dwa dni przed Niedzielą Palmową stolicę
Argentyny wypełniała młodzież, przybyła z dwudziestu krajów
wszystkich kontynentów”5.

Kolejne spotkania o charakterze międzynarodowym odbywały się w:
Santiago de Compostela , w Hiszpanii (1989 r.)
Częstochowie, w Polsce (1991 r.)
Denver, USA (1993 r.)
Manili, na Filipinach (1995 r.)
Paryżu, we Francji (1997 r.)
Rzymie, we Włoszech (2000 r.)
Toronto, w Kanadzie (2002 r.)
Kolonii, w Niemczech (2005 r.)
Sydnej, w Australii (2008 r.)

ŚDM w wymiarze międzynarodowym odbywają się przeważnie
co dwa lata. Młodzież gromadzi się prawie ze wszystkich państw
świata w określonym wcześniej miejscu. Na spotkania przybywają
wraz ze swymi duszpasterzami. W mniejszych i większych grupach.
Spotkania, te robią ogromne wrażenie na młodych, którzy zauważa-
ją, że w swej wierze i uwielbieniu Boga nie są sami, ale że tak samo
postrzegają ten świat jak ich rówieśnicy z innych rejonów świata.
Przekonują się, że jednak nie wszystkim zmąciła umysł filozofia
Woodstock, która natrętnie się wpycha – w mediach, prasie, w kultu-
rze. Wielu młodych nie przyjmuje tego stylu życia, a wręcz odrzuca
go, szukając czegoś więcej, innych kanonów wartości.

Światowe Dni Młodzieży odbywają się od kilkudziesięciu lat,
jest to swoista pielgrzymka młodych przez Ziemię, spójrzmy w bły-

4 LR 1987 nr 6, s. 26 – 32.
5 Tamże, s. 26.
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skawicznym skrócie, gdzie miały miejsce spotkania i co Jan Paweł II
i Benedykt XVI mówił do młodych. W każdym spotkaniu udział
biorą również młodzi Polacy, którzy stanowią dość liczną grupę.
Także swój udział w tych spotkaniach w wymiarze międzynarodo-
wym ma młodzież z archidiecezji warmińskiej, co zostanie w sposób
szczególny zaznaczone.

Spotkanie młodych z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odku-
pienia odbyło się w Niedzielę Palmową 15 kwietnia 1984 r., w Rzy-
mie na Placu Św. Piotra. Jan Paweł II w Niedzielę Zmartwychwsta-
nia Pańskiego przekazał wówczas młodzieży Krzyż Roku Świętego.
Kolejne spotkanie młodych odbyło się z okazji Międzynarodowego
Roku Młodzieży również w Rzymie w Niedzielę Palmową. Ojciec
Święty wówczas napisał List Apostolski do młodych całego świata
oraz ogłosił Światowy Dzień Młodzieży. Był to początek pielgrzy-
mowania młodych. Do Rzymu przybyło około 350 tys. młodzieży.
Pierwszy Światowy dzień Młodzieży celebrowany był w wymiarze
diecezjalnym w Niedzielę Palmową 23 marca 1986 r. Tematem
pierwszego ŚDM stały się słowa: „Abyście umieli zdać sprawę z
nadziei, która jest w was” (1P 3, 15).

Drugi ŚDM miał wymiar międzynarodowy, tematem spotkania
była myśl: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam
(1J 4,16). Pielgrzymka młodych z całego świata w 1987 r. zmierzała
do Ameryki Łacińskiej. To spotkanie odbyło się w Buenos Aires, w
Argentynie. Młodzi rozważali temat: „Myśmy poznali i uwierzyli
miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1J 4, 16) Obchody międzynarodowe
zgromadziły 900 tysięcy młodych osób, które przyjechały po to, by
pytać i szukać nadziei we współczesnym świecie, tak podzielonym
na olbrzymie obszary nędzy i bogactwa. Właśnie w Argentynie ten
kontrast było widać najbardziej. A Jan Paweł II mówił młodym: „Nie
ma nic poza Chrystusem…”.

Trzeci Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Niedzielę
Palmową 27 marca 1988 r. był w wymiarze diecezjalnym. Mottem
spotkań były słowa: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2,
5). Czwarty Światowy Dzień Młodzieży obchodzono w Santiago de
Compostela, w Hiszpanii, w dniach 15-20 sierpnia 1989 r. w wymia-
rze międzynarodowym. Temat spotkania: „Jam jest Drogą i Prawdą,
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i Życiem” (J 14, 6). Był to ważny rok dla Europy − rok przemian
społecznych i ustrojowych. Upadek wielkich ideologii, trudne po-
szukiwanie tożsamości, pogubienie się w prawdach najbardziej pod-
stawowych. W sierpniu na zaproszenie Jana Pawła II przybywa do
Santiago de Compostela 400 tysięcy młodych. Celem spotkania było
wspólne poszukiwanie Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Ży-
ciem, i odkrywanie prawdy o sensie pielgrzymowania6. W spotkaniu
w Santiago de Compostela z Polski uczestniczyła delegacja licząca
około 150 osób na czele z ks. Zygmuntem Bochenkiem z diecezji
tarnowskiej7 oraz po raz pierwszy niewielka, czteroosobowa grupa
młodzieży z diecezji warmińskiej na czele z duszpasterzem młodzie-
ży ks. Andrzejem Plutą.

Piąty Światowy Dzień Młodzieży przeżywany w wymiarze die-
cezjalnym odbył się 8 kwietnia 1990 r. Temat podany młodym do
refleksji brzmiał: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami” (J
15, 5). W diecezji warmińskiej spotkanie młodych odbyło się w kon-
katedrze św. Jakuba w Olsztynie, pod przewodnictwem ks. bpa Ed-
munda Piszcza.

Po latach niewoli komunistycznej po raz pierwszy spotkanie
młodych w wymiarze międzynarodowym odbyło się w dawnym
państwie komunistycznym – w Polsce. Doczekaliśmy się, że VI
ŚDM obchodzono w dniach 14-15 sierpnia 1991 r. Papieża słuchał
tłum młodych – przybyło 1 600 tys. osób! Przekazał wtedy zgroma-
dzonym na Jasnej Górze orędzie Chrystusa, w którym nie ma miej-
sca na podziały. Mówił, że wszyscy jesteśmy braćmi - młodzi
Wschodu i Zachodu. Runęły mury podziału. Można cieszyć się
wspólnotą ducha i odkrywać prawdę, że wszyscy jesteśmy dziećmi
Boga. Myślą przewodnią VI ŚDM były słowa: „Otrzymaliście Ducha
przybrania za synów” (Rz 8, 15). Z diecezji warmińskiej w spotkaniu
uczestniczyło kilka tysięcy osób. Moderatorem wyjazdu młodzieży
do Częstochowy z diecezji warmińskiej był ks. Edward Rysztowski.
Gros młodych przybyło na spotkanie do Częstochowy w pieszych

6 LR 1989 nr 8, s. 16-22.
7 Relacja ustna ks. prał. Andrzeja Pluty, proboszcza parafii Chrystusa

Odkupiciela Człowieka w Olsztynie. Wieloletniego duszpasterza młodzieży
w archidiecezji warmińskiej.
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pielgrzymkach. Piesza Warmińska Pielgrzymka do Częstochowy
wówczas liczył niespełna 4 tys. pątników, z tego około 85% stanowi-
ła młodzież. Piesza Warmińska Pielgrzymka do Częstochowy po-
większyła się o około 150 osób w Czerwińsku. Do naszej pielgrzym-
ki zostali przydzieleni mieszkańcy Odessy i kilku miast obecnej
Ukrainy. Prawie wszyscy byli wyznawcami prawosławia. Od tego
dnia Pielgrzymka nasza nabrała wymiaru ekumenicznego. Wśród
nowych pielgrzymów ze Wschodu było wielu studentów, a także
profesorów wyższych uczelni. Przybyli ze swymi duszpasterzami.
Zaangażowanie nowych pątników w codzienny program naszej piel-
grzymki było dość duże. Uczestniczyli w śpiewie, w modlitwach,
codziennie w czasie mszy św. ewangelię czytano w dwóch językach
- po polsku i po rosyjsku. Wiele grup miało charakter międzynaro-
dowy, a także ekumeniczny.

Jan Paweł II wołał do młodych w Częstochowie: „Ten szósty z
kolei Światowy Dzień Młodzieży posiada swoje szczególne znamię,
które odróżnia go od poprzednich: po raz pierwszy uczestniczą w
nim licznie młodzi ludzie z Europy Wschodniej. Jakże nie widzieć w
tym wydarzeniu wielkiego daru Ducha Świętego - razem z wami
składam Mu za to dzięki. Po długim okresie, w którym granice pozo-
stawały właściwie zamknięte, Kościół w Europie może w końcu
oddychać swobodnie obydwoma swoimi płucami. Wasza obecność,
drodzy młodzi przyjaciele z Europy Wschodniej, jest dziś niezmier-
nie ważna. Kościół powszechny potrzebuje waszego świadectwa
chrześcijańskiego jako cennego skarbu: świadectwa, za które trzeba
było często płacić wielką cenę cierpienia w wyobcowaniu, prześla-
dowaniach, w więzieniu, wielką cenę.

Dziś nadeszła wreszcie wasza godzina. W okrutnych latach pró-
by Kościół i następca św. Piotra nie zapominał nigdy o was. Tu, w
jasnogórskim sanktuarium, możecie teraz dać światu publiczne świa-
dectwo waszej przynależności do Chrystusa i waszej jedności z Ko-
ściołem. Składacie je wobec waszych rówieśników, którzy pochodzą
ze wszystkich części globu, a w szczególności z krajów Europy Za-
chodniej”8.

8 LR 1991 nr 8, s. 18 – 33.
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Kolejne spotkania, a więc VII i VIII ŚDM obchodzone były w wy-
miarze diecezjalnym. Tematem spotkań stały się słowa: „Idźcie na cały
świat, I głoście Ewangelię” (Mk 16, 15) a w roku 1992 r.: „Ja przysze-
dłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10).

W 1993 r. IX ŚDM obchodzony był w dniach 11 – 15 sierpnia w
wymiarze międzynarodowym w Denver, w USA. Był to trudny czas
walki o poszanowanie godności osoby ludzkiej. Czas głośnego wo-
łania Jana Pawła II o budowanie „cywilizacji miłości”. Jan Paweł II
zaprosił młodych, aby stali się pielgrzymami po drogach historii
współczesnej i aby w każdym człowieku odnaleźli miejsce obecności
Boga. Mottem ŚDM w Denver były słowa: „Ja przyszedłem po to,
aby (owce) miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10)9.

Z archidiecezji warmińskiej w spotkaniu w Denver wzięło udział
kilkanaście osób, uczestnicząc w spotkaniu wraz z Neokatechumena-
tem, który od tego roku w każde spotkanie w wymiarze międzynaro-
dowym coraz mocniej się angażował.

Następny X Światowy Dzień Młodzieży odbył się w Manili, na
Filipinach, w dniach 10-15 stycznia 1995. Pielgrzymka przez Ziemię
prowadziła młodych na kontynent azjatycki. To rekordowe, jak do
tej pory, spotkanie młodych z Janem Pawłem II. W Manili stawiło
się około 4 mln młodych. Tematem tego spotkania były słowa: „Jak
Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21). Ten X Świato-
wy Dzień Młodzieży odbył się także w wymiarze diecezjalnym w
Niedzielę Palmową 9 kwietnia 1995. Jan Paweł II w Manili pytał w
homilii młodych: „Czy jesteś zdolny podzielić się samym sobą -
swoim czasem, siłami, talentami - dla dobra innych? Czy potrafisz
kochać?”. Z Polski w spotkaniu w Manili uczestniczyła niewielka
kilkuosobowa delegacja z ks. bp Tomasikiem na czele10. Rada do
Spraw Świeckich zorganizowała spotkanie dla młodzieży w Loretto,
we wrześniu 1995 r. W spotkaniu uczestniczyła także młodzież z
archidiecezji warmińskiej, około 50 osób. Pielgrzymkę do Loretto

9 LR 1993 nr 11, s. 18 – 34.
10 LR 1995 nr 3, s. 10 – 25.
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zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji
Warmińskiej11.

Dnia 31 marca 1996 odbył się XI Światowy Dzień Młodzieży
obchodzony w wymiarze diecezjalnym w Niedzielę Palmową. Mło-
dym towarzyszyły słowa: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz
słowa życia wiecznego” (J 6, 68). Niedziela Palmowa w archidiece-
zji warmińskiej była początkiem przygotowania duchowego młodych
do spotkania z Janem Pawłem II w Paryżu. Rozpoczęły się zapisy
osób jadących do Paryża na spotkanie i systematyczne spotkania
modlitewne raz w miesiącu.

Kolejny XII Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze międzyna-
rodowym odbył się w Paryżu, we Francji, w dniach 19-24 sierpnia
1997. Tematem spotkania było motto: „Nauczycielu, gdzie miesz-
kasz? Chodźcie, a zobaczycie" (J 1, 38-39) Spotkanie zgromadziło 1
100 tysięcy młodych ze 160 krajów świata. To była liczba przewyż-
szająca wszelkie przewidywania. Optymistyczne dane mówiły o 250
tys. młodych. Ale na nic się zdały ludzkie kalkulacje i dziennikarskie
proroctwa. Młodzi pokazali światu swój entuzjazm i radość ze spo-
tkania z Chrystusem. W Paryżu otrzymaliśmy jeszcze jedną lekcję -
człowiek, który zawierzył Chrystusowi i Jego Matce, zdolny jest
nieść Prawdę całemu światu.

Z archidiecezji warmińskiej w XII ŚDM uczestniczyło około 50
osób. Młodzież warmińska przed spotkaniem w Paryżu z Janem
Pawłem II przebywała od 14 do 18 sierpnia w diecezji La Rochelle.
Nasza grupa z Warmii została zakwaterowana w La Rochelle i w
okolicznych miejscowościach. Piątkowe przedpołudnie 15 sierpnia
młodzież z Warmii spędzała w domach rodzinach francuskich. W
sobotę 16 sierpnia w południe uczestniczyła w Eucharystii, której
przewodniczył rządca diecezji. Po południu zwiedzano miasto w
towarzystwie rówieśników z innych państw. Przewodnikami była
młodzież z La Rochelle. Wieczorem odbyło się czuwanie modlitew-
ne, w czasie którego młodzież francuska zaprezentowała spektakl
teatralny na temat dziejów chrześcijaństwa w tym mieście. W nie-

11 Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny w Gietrzwałdzie(dalej ADR),
Dokumentacja wyjazdu na pielgrzymkę do Loreto w 1995 r.
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dzielę, 17 sierpnia z rana, młodzi uczestniczyli w mszach św. para-
fialnych, a wieczorem grupa młodzieży z każdego kraju występowa-
ła z prezentację własnych narodowych tradycji. Poniedziałek, 18
sierpnia 1997 r., wszystkie grupy zakwaterowane w diecezji La Ro-
chelle udały się na spotkanie w Saintes, niewielkim miasteczku od-
dalonym kilkadziesiąt kilometrów od stolicy diecezji. W miasteczku
oczekiwał na nich ks. biskup Pontier na mszy św. Potem były wspól-
ne zdjęcia, posiłek, no i pożegnania. Popołudniem Polacy wyjechali
w kierunku Paryża12. Natomiast grupa z Olsztyna kwaterowała przez
4 dni u rodzin francuskich na przedmieściach Paryża. Uczestniczyli-
śmy w spotkaniach modlitewnych, koncertach, katechezach, obok
tego był także czas na zwiedzanie miasta.

W przeddzień zakończenia XII ŚDM, wieczorem 23 sierpnia, na
hipodromie w Longchamp odbyło się wielkie czuwanie modlitewne
młodzieży z Janem Pawłem II, w którym uczestniczyło około 800 tys.
osób. Było ono połączone z liturgią sakramentu chrztu świętego i
bierzmowania. Wśród katechumenów byli młodzi przedstawiciele
wszystkich kontynentów. „Młodzi przyjaciele – powiedział w homilii
Jan Paweł II – przez namaszczenie chrzcielne staliście się członkami
świętego ludu. Przez namaszczenie bierzmowania otrzymaliście pełny
udział w misji Kościoła. Kościół, do którego należycie, ufa wam i
liczy na was. Niech wasze życie chrześcijańskie będzie – jak to pięk-
nie określił św. Ireneusz – stopniowym >przyzwyczajaniem się < do
życia z Bogiem, abyście byli misjonarzami Ewangelii”.

Punktem kulminacyjnym XII ŚDM w Paryżu była uroczysta Eu-
charystia, którą Ojciec Święty sprawował dla ponad miliona mło-
dych na hipodromie w Longchamp ze 160 krajów świata. W prze-
mówieniu powitalnym kard. Jean-Marie Lustiger w imieniu młodych
podziękował Janowi Pawłowi II za umocnienie ich w wierze oraz za
pokój i radość, którymi zostały wypełnione ich serca. W homilii
Papież nawiązywał do pytania uczniów z Ewangelii św. Jana: „Na-
uczycielu, gdzie mieszkasz?”, które stanowiło motto ŚDM. Jan Pa-
weł II, kończąc homilię, mówił: „Młodzi przyjaciele, wasza droga
nie kończy się tutaj. Czas nie zatrzymuje się dzisiaj. Idźcie na drogi

12 ADR. Dokumentacja wyjazdu na XII Światowy Dzień Młodzieży do
Paryża w 1997 r.
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świata, na drogi ludzkości, pozostając zjednoczeni w Kościele Chry-
stusowym! Kontemplujcie nieustannie chwałę i miłość Boga, a
otrzymacie światło, byście mogli budować cywilizację miłości i po-
magać ludziom dostrzegać świat przemieniony przez odwieczną
Mądrość i miłość”13.

Kilka dni później jeden z uczestników XII ŚDM pisał o spotka-
niu: „Jego pielgrzymka -Jana Pawła II (przypis aut.) – do Paryża z
młodymi i pośród młodych była przeżyciem porywającym. Młodzi
ludzie postrzegają Papieża jako jednego z nich, ale są zarazem świa-
domi subtelnej różnicy: oni, młodzi, poszukują Boga; on jest tym,
który niesie im Boga”. W czasie ŚDM Jan Paweł II ukazał młodzieży
dwa wzorce, Teresę od Dzieciątka Jezus oraz Fryderyka Oznama. W
czasie Światowych Dni Młodzieży wyniósł na ołtarze, bł. F. Oznama
22 sierpnia w czasie mszy św. w katedrze Notre-Dame a św. Tereskę
z Lisieux Jan Paweł II zapowiedział że w niedzielę misyjną 19 paź-
dziernika 1997 r. w Rzymie ogłosi Doktorem Kościoła14.

Na koniec Eucharystii Ojciec Święty pożegnał młodych w języ-
ku francuskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, ukra-
ińskim, słowackim, czeskim, chorwackim, koreańskim, wietnamskim
i włoskim. Kończąc Ojciec Święty zaprosił młodych na kolejny
Światowy dzień Młodzieży do Rzymu w Jubileuszowym roku 2000.

Następne XIII i XIV Światowe Dni Młodzieży miały wymiar
diecezjalny. Młodzież gromadziła się w Niedzielę Palmową wokół
swego biskupa na wspólnej Eucharystii.

Piętnaste ŚDM odbyły się w dniach 15-20 sierpnia w Rzymie.
Dwa miliony dwieście tysięcy młodych w tym czasie rozważało
słowa: „A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14).
Z archidiecezji warmińskiej w spotkaniu młodych całego świata
uczestniczyła grupa ponad 200-osobowa. Około stu osób wyjechało
z Neokatechumenatem, a drugie sto z Duszpasterstwem Młodzieży

13 Homilia Jana Pawła II wygłoszona w czasie mszy św. na zakończenie
XII Światowego Dnia Młodzieży w Paryżu 24 sierpnia 1997 r., LR 1997 nr
10, s. 30 – 32.

14 Św. Teresa z Lisieux. Rozważania przed modlitwą „Anioł Pański”, LR
1997 nr 10, s. 32-33.



223

Archidiecezji Warmińskiej. Grupa młodych jadąca z Duszpasterstwa
Młodzieżowego przed przybyciem do Rzymu brała udział w spotka-
niu z młodymi w diecezji Lucca. Tam też była podejmowana przez
rodziny włoskie. W diecezji młodzież przebywała w dniach 11-14
sierpnia. Po kilkudniowym pobycie w diecezji Lucca młodzież auto-
karami udała się do Rzymu. Punktem kulminacyjnym spotkaniem
XV ŚDM była msza św. pod przewodnictwem Jana Pawła II na Tor
Vergata 20 sierpnia 2000 r. Ojciec Święty w homilii do młodych
mówił: „Moi drodzy! Powracając do waszych rodzinnych ziem, po-
stawcie Eucharystię w centrum swojego życia osobistego i wspólno-
towego. Kochajcie ją, adorujcie ją, sprawujcie ją przede wszystkim
w niedzielę, dzień Pański. Żyjcie Eucharystią, dając świadectwo
miłości Boga do ludzi. Powierzam wam, drodzy przyjaciele, to, co
jest największym darem Boga dla nas, pielgrzymów na drogach cza-
su, ale żywiących w sercu pragnienie wieczności”.

Dalej Ojciec Święty zwrócił się do młodzieży, by nie zabrakło
tych, którzy będą sprawować Eucharystię, tych, którzy będą nieść
Chrystusa. Mówił: „Oby w każdej wspólnocie mógł być zawsze ka-
płan, który sprawuje Eucharystię. Dlatego proszę Boga, aby rozkwi-
tały wśród was liczne i święte powołania do kapłaństwa. Kościół
potrzebuje tych, którzy sprawować będą również dzisiaj z czystym
sercem Eucharystyczną ofiarę. Kościół nie może być pozbawiony
napełnionej miłością i wyzwalającej obecności Jezusa żywego w
Eucharystii!”. Po zakończonej Eucharystii Ojciec Święty zaprosił
młodzież na kolejne spotkanie do Toronto w Kanadzie15.

Szesnasty Światowy Dzień Młodzieży obchodzony był w wy-
miarze diecezjalnym w Niedzielę Palmową 8 kwietnia 2001. Tema-
tem spotkania były słowa: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się za-
prze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie
naśladuje” (Łk 9, 23). Młodzież gromadziła się na spotkaniach mo-
dlitewnych wokół swych duszpasterzy.

Kolejny XVII Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze między-
narodowym odbył się w Toronto, w Kanadzie, w dniach 23-28 lipca
2002. Mottem rozważań były słowa: „Wy jesteście solą dla Ziemi...

15 LR 2000 nr 10, s. 6 – 31.



224

Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 13-14). Z archidiecezji war-
mińskiej do Toronto udała się kilkunastoosobowa grupa. W homilii
na zakończenie XVII ŚDM Jan Paweł II zwrócił się z prośbą do
młodych słowami: „Pan wzywa Was – młodych - do dokonywania
wyboru między dwoma głosami rywalizującymi o wasze dusze. De-
cyzja ta jest istotą i wyzwaniem Światowego Dnia Młodzieży. Dla-
czego przybyliście ze wszystkich stron świata? Po to, by powiedzieć:
Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego (J
6,68). Jezus - zażyły przyjaciel każdego młodego człowieka - ma
słowa życia. Świat, który otrzymujecie w dziedzictwie, jest światem,
który rozpaczliwie potrzebuje nowego sensu braterstwa oraz ludzkiej
solidarności. Jest to świat, który potrzebuje uzdrowienia poprzez
dotyk pięknem i bogactwem Bożej miłości. Ten świat potrzebuje
świadków takiej miłości. Potrzebuje Was - abyście byli solą dla zie-
mi i światłością dla świata”. W tym samym czasie młodzi, którzy nie
mogli wyjechać do Toronto z różnych powodów, mogli uczestniczyć
w spotkaniu młodzieży w Wadowicach. Z archidiecezji warmińskiej
w Wadowicach uczestniczyło w równoległym spotkaniu kilkadzie-
siąt osób.

A potem XVIII Światowy Dzień Młodzieży przeżywany był
przez młodych w kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową 13
kwietnia 2003. Mottem spotkania były słowa: „Oto Matka twoja” (J
19, 27). Jan Paweł II w orędziu do młodych pisał: „Drodzy młodzi,
wy wiecie: chrześcijaństwo nie jest opinią i nie polega na próżnych
słowach. Chrześcijaństwo to Chrystus! To Osoba, to Żyjący! Spotkać
Jezusa, kochać Go i sprawić, by był kochany - oto chrześcijańskie
powołanie. Maryja jest wam dana, by pomóc wam wejść w bardziej
szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem Maryja
uczy was utkwienia spojrzenia miłości w Nim, który ukochał nas
jako pierwszy. Swoim wstawiennictwem formuje w was serce
uczniów zdolnych słuchać Syna, który objawia autentyczne oblicze
Ojca i prawdziwą godność człowieka”.

Dalej Ojciec Święty pisał, że 16 października 2002 r. ogłosił
„Rok Różańca”, wzywając wiernych do prastarej modlitwy maryjnej.
Wezwał również młodzież do modlitwy różańcowej. Pisał: „Nie
wstydźcie się odmawiać Różańca sami, kiedy idziecie do szkoły, na
uczelnię czy do pracy, na ulicy i w środkach komunikacji publicznej;



225

przyzwyczajajcie się odmawiać go ze sobą, w waszych grupach,
ruchach i stowarzyszeniach; nie wahajcie się proponować go w do-
mu waszym rodzicom i rodzeństwu, gdyż on ożywia i umacnia wię-
zy pomiędzy członkami rodziny. Ta modlitwa pomoże wam być
mocnymi w wierze, stałymi w miłości i radosnymi i wytrwałymi w
nadziei”. Kończąc list do młodych, zaprosił ich do Kolonii na spo-
tkanie młodych całego świata w 2005 r.

W archidiecezji warmińskiej uroczystości diecezjalne odbyły się
w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa pod przewodnictwem ks.
arcybiskupa Edmunda Piszcza. Uroczystość zgromadziła rzesze
młodych z Olsztyna i pobliskich miejscowości. W homilii ks. arcybi-
skup mówił do młodych, by kierowali się w życiu przykazaniami
Bożymi, a jako wzór życia współczesnego chrześcijanina wskazał na
Maryję, która była wierna Bogu mimo wielu wątpliwości i pytań,
które rodziły się w jej sercu.

W 2004 r. XIX Światowy Dzień Młodzieży miał wymiar diece-
zjalny. Odbył się w Niedzielę Palmową 4 kwietnia 2004. Mottem
spotkań były słowa: „Chcemy ujrzeć Jezusa” (J 12, 21). W archidie-
cezji warmińskiej uroczystości diecezjalne odbyły się w parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie pod przewodnictwem
ks. arcybiskupa Edmunda Piszcza, który w homilii skierowanej do
młodych zgromadzonych w świątyni zachęcał, by kroczyli za Chry-
stusem, jak za swym Mistrzem.

Rok 2005 był czasem przełomowym w Kościele rzymskokato-
lickim. Dnia 2 kwietnia 2005 r. odszedł do domu Ojca wielki papież
Jan Paweł II. Śmierć Ojca Świętego wśród młodych wyzwoliła
ogromną potrzebę modlitwy. Młodzież gromadziła się w świąty-
niach, pod krzyżami i pomnikami papieskimi na modlitwie. W Olsz-
tynie późnym wieczorem odbył się marsz spod krzyża papieskiego
przy stadionie do kościoła Chrystusa Odkupiciela Człowieka, gdzie
około 22:30 ks. bp Jacek Jezierski odprawił mszę św. przy wypeł-
nionej po brzegi świątyni. W dniu następnym po południu pod prze-
wodnictwem ks. arcybiskupa Edmunda Piszcza i kilkudziesięciu
kapłanów odprawiona została msza św. przy udziale kilkudziesięciu
tysięcy osób w intencji zmarłego papieża. Nowym papieżem został
wybrany kard. Józef Ratzinger, który przyjął imię Benedykt XVI.
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Gospodarzem kolejnego spotkania młodych w Kolonii był więc już
nowy papież Benedykt XVI.

Mottem XX ŚDM były słowa: „Przybyliśmy oddać Mu pokłon”
(Mt 2,2). To niezwykłe spotkanie „dwóch” Papieży odbyło się w
dniach 16-21 sierpnia 2005 r. Benedykt XVI kontynuuje pielgrzymi
szlak i spotyka się z młodymi. W sercach brzmi jeszcze żywa pamięć
Jana Pawła II, ale Benedykt XVI wskazał młodym kierunek dalszej
drogi: Adorację, Eucharystię i moc Bożego Słowa. Tak oto mówił
papież do młodych w Kolonii 21 sierpnia 2005 r.: „Drodzy przyja-
ciele! Czasami, na początku, może wydać się niewygodne zaplano-
wanie w niedzielę także Mszy świętej. Ale jeśli się postaracie, prze-
konacie się, że to właśnie stanowi właściwe centrum wolnego czasu.
Nie dajcie się odwieść od udziału w niedzielnej Eucharystii i pomóż-
cie również innym w jej odkryciu. Oczywiście do tego, aby przynio-
sła ona radość, której potrzebujemy, musimy nauczyć się coraz bar-
dziej ją rozumieć w jej głębi, musimy nauczyć się ją miłować. Zo-
bowiążmy się do tego, bo warto! Odkryjmy głębokie bogactwo litur-
gii Kościoła i jej prawdziwą wielkość: nie my urządzamy święto dla
siebie, lecz to sam Bóg żywy przygotowuje dla nas święto. Wraz z
miłością do Eucharystii odkryjecie także sakrament Pojednania, w
którym miłosierna dobroć Boga pozwala wciąż na nowo zaczynać
nasze życie”. Homilię Benedykt XVI kończył słowami, w których
wzywał młodych do kroczenia za Chrystusem, do dawania świadec-
twa o Jezusie Chrystusie16.

Z archidiecezji warmińskiej w spotkaniu uczestniczyło około
300 osób. Do Kolonii wyjechali w kilku grupach, większych i mniej-
szych. Gros młodych pochodziło z Olsztyna, ale byli także z mniej-
szych miejscowości. Największa grupa, prawie 100-osobowa, wyru-
szyła do Kolonii z parafii św. Franciszka z Asyżu z dzielnicy Korto-
wo w Olsztynie. Grupie tej przewodził ks. Piotr Podolak.

W roku 2006, 9 kwietnia obchodzono XXI ŚDM był w wymia-
rze diecezjalnym w Niedzielę Palmową . Tematem przewodnim tych
dni były słowa: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem
na mojej ścieżce” (Ps 119, 105). Centralne uroczystości w archidie-

16 LR 2005 nr 10, s. 13 – 35.
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cezji warmińskiej odbyły się w parafii Odkupiciela Człowieka w
Olsztynie. Uroczystościom przewodniczył ks. arcybiskup Edmund
Piszcz. Główny celebrans w homilii uwrażliwiał młodzież, by kro-
czyła za Chrystusem, który rozświeca wszelkie ciemności, że jest
lampą, która wskazuje kierunek naszego życia. Młodzież spotykała
się także w innych kościołach archidiecezji w tym dniu na wspólnej
Eucharystii.

W dekanacie Rozogi uroczystej mszy św. młodzieżowej prze-
wodniczył ks. bp Jacek Jezierski. Ponadto uroczyste msze św. od-
prawione były w Braniewie, Barczewie, Bartoszycach, Dobrym Mie-
ście, Dąbrównie, Fromborku, Górowie Iławeckim, Jezioranach, Kę-
trzynie, Korszach, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie – Gutkowie, Olsz-
tynku, Ornecie, Ostródzie, Reszlu i Szczytnie. W Ostródzie młodzież
maturalna po mszy św. o godz. 9:00 zdawała egzamin maturalny z
religii. Natomiast wieczorem został wystawiony spektakl pod tytu-
łem „Pasja”17.

3. Dzień młodzieży w 2007 r.
Ojciec Święty Benedykt XVI skierował orędzie do młodych na

XXII Światowy Dzień Młodzieży. Jego mottem są słowa z Ewangelii
św. Jana: „Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowa-
łem” (J 13,34). Tym razem XXII ŚDM obchodzony był w wymiarze
diecezjalnym w Niedzielę Palmową 1 kwietnia 2007 r. W archidie-
cezji warmińskiej uroczystości centralne odbyły się w parafii Chry-
stusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie. Ponadto młodzież groma-
dziła się we wszystkich kościołach archidiecezji na wspólnej mszy
św., tabela poniżej ukazuje miejscowości, w których odbyły się uro-
czyste celebracje Eucharystii.

Uroczyste Celebracje Liturgii Eucharystycznej w Niedzielę Pal-
mową 1 kwietnia 2007 r. w wybranych Kościołach Archidiecezji
Warmińskiej Dzień Młodzieży:

17 ADR, Teczka – uroczystości archidiecezjalne Niedzieli Palmowej w
roku 2006.
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Lp. Miejscowość Parafia Godz. Celebrans Uwagi
1. Barczewo Św. Anny 11:30 Ks. kan. mgr lic. Marek

Paszkowski
2. Bartoszyce Św. Jana Ewange-

listy
15:00 Ks. inf. Dr Adolf Setlak

3. Biskupiec Św. Jana Chrzci-
ciela

9:00 Ks. mgr Wiesław Badura

4. Braniewo Św. Katarzyny 11:00 Ks. prał. Tadeusz Brandys
5. Dąbrówno Niepokalanego

Poczęcia NMP
12:00 Ks. prał. mgr lic Marian

Glinkowski
6. Dobre Miasto Najświętszego

Zbawiciela
18:00 Ks. kan. Mgr lic. Stanisław

Zinkiewicz
7. Frombork Wniebowzięcia

Najświętszej Maryi
Panny

11:00 Ks. prał. Kan. Mgr Tade-
usz Graniczka

8. Górowo Iła-
weckie

Najświętszego
Serca Pana Jezusa

12:00 Ks. kan. Mgr Józef Gaw-
rylczyk

9. Jeziorany Św. Bartłomieja 11:00 Ks. kan. Mgr Stanisław
Jasiński

10. Kętrzyn Św. Katarzyny 19:00 Ks. prał. Dr Zygmunt
Klimczuk

11. Korsze Podwyższenia
Krzyża Świętego i
Matki Boskiej
Miłosierdzia

11:00 Ks. kan. Janusz Budyń

12. Lidzbark
Warmiński

Św. Piotra i Pawła 18:00 Ks. prał. mgr Jerzy
Rożentalski

Uroczystości
dekanalne

13. Mrągowo Św. Wojciech 10:30 Ks. prał mgr lic. Wiesław
Świdziński

14. Nidzica Niepokalanego
Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny

11:30 Ks. prał. Mgr Tadeusz
Lewdarowicz

15. Olsztyn -
Gutkowo

Św. Wawrzyńca 12:00 Ks. Henryk Korzeniowski

16. Olsztyn Chrystusa Odkupi-
ciela Człowieka

11:30 Ks. kan. prał. Andrzej
Pluta

Uroczystości
Diecezjalne

17. Olsztynek Najświętszego
Serca Pana Jezusa

10:30 Ks. kan. mgr lic. Stanisław
Pietkiewicz

18. Orneta Świętego Jana
Chrzciciela

13:00 Ks. kan. mgr Tadeusz
Alicki

Uroczystości
dekanalne

19. Ostróda Niepokalanego
Poczęcia Najśw.
Maryi Panny

9:00 Ks. prał. mgr lic.
Roman Wiśniowiecki

Matura z
religii po
mszy św. i
wieczorem
spektakl –
Pasja.

20. Reszel Św. Piotra i Pawła 9:00 Ks. prał. kan. Dyzma
Wyrostek

21. Rozogi Świętej Marii
Magdaleny

12:00 Ks. prał mgr Józef Dziwik
+ ks. prał. Józef Midura
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22. Szczytno Niepokalanego
Poczęcia NMP

10:00 Ks. prał. mgr Józef Drążek Po mszy
Droga Krzy-
żowa

Kończąc orędzie do młodych na XXII ŚDM, Benedykt XVI na-
pisał: „Drodzy młodzi, zachęcam was, byście w tym duchu razem z
waszymi biskupami w waszych diecezjach przeżyli najbliższy Świa-
towy Dzień Młodzieży. Stanowi on ważny etap drogi w stronę spo-
tkania w Sydney, którego tematem będą słowa: Duch Święty zstąpi
na was, otrzymacie Jego moc i staniecie się moimi świadkami (Dz 1,
8). Niechaj Maryja, Matka Chrystusa i Kościoła, dopomoże wam
rozgłosić wszędzie krzyk tego, który przemienił świat: Bóg jest mi-
łością!. Towarzyszę wam w modlitwie i z serca błogosławię”. W
archidiecezji warmińskiej przygotowania do spotkania młodych w
Sydney w 2008 r. rozpoczęły się w parafii św. Franciszka z Asyżu w
Olsztynie, pod przewodnictwem ks. Piotra Podolaka.

Podsumowanie
Pokolenie tzw. Woodstock rządzi dziś jeszcze światem, ale dni

tego pokolenia zapewne dobiegną końca. Młodzi otwarci na dobro
ludzkie szukają czegoś więcej, niż oferuje poprawny politycznie
świat, nie zachłystują się deprawacją i luzem w imię źle pojętej wol-
ności. Ostatnie dziesięciolecia pokazują, że wchodzące pokolenia
czują głód wartości moralnych, jakie przyniósł nam Chrystus, a które
Kościół głosi nieprzerwanie przez dwa tysiąclecia. Szczególnie dziś,
kiedy wzmaga się zło, potrzebni są świadkowie Ewangelii Chrystu-
sowej. Współczesny świat należy do pokolenia JP II. Świat potrzebu-
je ludzi świętych, bo tylko tacy zmienią go na lepszy. Zaryzykuję
stwierdzenie, że Jan Paweł II żył permanentnie w stanie łaski uświę-
cającej. Często korzystał z sakramentu pokuty. To była jego siła -
Jego świętość. Nie poddał się złu, nie uległ mu. Ale zło dobrem
zwyciężał. Nie bójmy się być świętymi, tym pokonamy wszelkie zło.

Byliśmy świadkami idei nowej ewangelizacji, którą zapoczątko-
wał Jan Paweł II, brat Roger z Taìze czy matka Teresa z Kalkuty.
Wszyscy oni wierni byli Chrystusowi, to stanowiło o ich sile. Dzieła,
które stworzyli, służą kolejnym pokoleniom szukającym prawdzi-
wych wartości życia – życia z Bogiem. Są one tak blisko, bo na nich
opiera się normalność, która prowadzi do – świętości.
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Dr Ewa Sęk
KUL Stalowa Wola

O WYCHOWANIU DO PATRIOTYZMU

Konferencja „Szkolnictwo katolickie w życiu Kościoła”, która
odbyła się 19.03.2007 roku na Wydziale Nauk o Społeczeństwie
KUL w Stalowej Woli, zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki w
30 rocznicę Dokumentu Kongregacji Wychowania Katolickiego
Stolicy Apostolskiej „La Scuola Cattolica”, przyniosła wiele cennych
refleksji i ukazała możliwości wychowania katolickiego w szkołach
polskich.

Jak zostało to pokazane, nie tylko szkoły katolickie, ale i te, któ-
re są szkołami publicznymi noszącymi imię Patrona – świadka war-
tości katolickich, jak Jan Paweł II, Stefan Kardynał Wyszyński i inni
– są zatwierdzone formalnie i zobowiązane jako te, które chcą dbać o
profil wychowania katolickiego.

Jednocześnie, głosy w Konferencji ukazały możliwości prawne,
które w Polsce dają swobodę do realizacji takiego właśnie wycho-
wania, co dotyczy, jak się okazuje, wszystkich szkół, także szkół,
które nie mają statusu szkół katolickich, nie noszą imienia Patronów
jak opisanych wyżej, a których nauczyciele i uczniowie są katolika-
mi i chcą realizować program wychowania katolickiego. Zakładając,
że autorskie programy mogą być w szkołach akceptowane, zatwier-
dzane i realizowane według kreatywności i kompetencji poszczegól-
nych nauczycieli i rad pedagogicznych, można przyjąć, że programy
te mogą być bardzo różnorodne. Od aktywności i determinacji kato-
lickich wychowawców zależy, czy właśnie katolickie programy
znajdą swoje miejsce w procesie edukacji i wychowania w polskich
szkołach.

Jak dotychczas, widzimy, że sytuacja w tym zakresie jest wielce
niezadowalająca, gdyż w większości stosowane programy nie nawią-
zują wprost do Prawdy Objawionej, ani też często nie nawiązują do
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obiektywnej prawdy o całym człowieku. Ponadto, jeśli swoboda w
doborze programów szkolnych umożliwia dużą dowolność wybiera-
nia tychże programów, to może się okazać – i w dużym stopniu tak
jest – że nie uwzględniają one interesu wychowania Narodowego,
będącego obowiązkiem moralnym każdego wychowawcy personal-
nie a systemu wychowania w Polsce ogólnie i w sposób oczywisty.
Można więc zakładać, i potwierdzają to w dużej mierze rożne źródła,
że wychowanie patriotyczne w szkole polskiej jest mocno zaniedba-
ne. Często dzieje się to w kontekście zjawiska globalizacji, ameryka-
nizacji, europeizacji, kosmopolityzmu, a wreszcie wynaradawiania.

Należy więc postawić pytanie, na ile programy nauczania i wy-
chowania w szkole polskiej, niezależnie od preferencji wyznanio-
wych, mogą dozwalać na obojętność (czytaj: pseudoneutralność i
postawa w imię tolerancji wobec innych) wobec wartości narodo-
wych, polskich. Wszak, Polska Racja Stanu wymaga, aby zadbać
systemowo o ochronę dóbr kultury polskiej w szerokim rozumieniu,
poprzez systematyczne wdrażanie ich w realne życie młodego poko-
lenia przez cały proces edukacyjno - wychowawczy. O ile wartości
katolickie, chrześcijańskie, wymagają decyzji nauczycieli, rad peda-
gogicznych, całej wspólnoty szkolnej, aby uwzględniać je wprost w
realizowanych programach, to wychowanie patriotyczne jest pod-
stawowym obowiązkiem szkoły polskiej. Odrodzenie Narodu Pol-
skiego może i powinno odbywać się tą drogą. Jest to droga, jaką w
historii Polski wyznaczali już niejednokrotnie wielcy Wychowawcy
Narodu, jak Ksiądz Stanisław Konarski, czy Jan Zamoyski. Dziś, w
potopie źle pojętego uniwersalizmu, podtapia się korzenie polskości,
które jakby wymywane są i porywane przez nurt odbierający prawo
do tożsamości, do własnego niepowtarzalnego oblicza. Trzeba sta-
wiać za wzór tych obywateli polskich, którzy stali się obywatelami
świata, ale dokonali tego drogą wyrastania z korzeni polskich i czer-
pania soków z tysiącletniego dziedzictwa kultury narodowej.

Wielcy Polacy, tacy jak Fryderyk Szopen, wcześniej Mikołaj
Kopernik, Tadeusz Kościuszko, później Ignacy Paderewski, a współ-
cześnie Jan Paweł II - największy z synów Polski, i wielu innych
rozsianych na różnych kontynentach i może mniej znanych ogółowi
ale równie wielkich patriotów i twórców wielkich dzieł, jak choćby
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w dziedzinie szczepionek Hilary Koprowski, to świadkowie tego, że
wiele zawdzięczają Matce Ojczyźnie, i że pozostali Jej wierni.

Jak powiedział Stefan Kardynał Wyszyński, należy kochać inne
narody, ale najbardziej swój własny, najpierw trzeba kochać swoją
własną Ojczyznę. Natomiast, jak nauczał Jan Paweł II, dziejów Pol-
skiego Narodu nie można zrozumieć bez Chrystusa – dlatego, wy-
chowanie prawdziwie patriotyczne, z dostępem do pełnej wiedzy na
temat historii polskiej, a także innych dziedzin, prowadzi jednocze-
śnie do wychowania chrześcijańskiego, katolickiego. Naród Polski
bowiem jest Narodem ochrzczonym. Nie da się odłączyć go od
wszczepienia w Chrystusa i wyrwać ponad tysiącletni szczep, który
rozrósł się do imponujących rozmiarów. Pomijanie tego faktu pro-
wadzi do skarłowacenia i karykatury organizmu Narodu Polskiego.
Dlatego też, narzuca się wniosek, że swoboda w prawodawstwie dla
charakteru polskich szkół, z jednej strony jest cennym dorobkiem
młodej demokracji, ale z drugiej strony, należy wyważyć bezcenne
dobro wspólne, dziedzictwo, „któremu na imię Polska” (JP II) i raz
jeszcze przyjąć je z wielką troską i odpowiedzialnością.

Stąd rodzi się postulat do władz oświatowych o wprowadzenie
przynajmniej minimum, a w obecnej dobie obojętności patriotycznej
– optimum programowego zapewniającego kształtowanie postaw
patriotycznych młodego pokolenia Polaków – dla suwerenności i
wolności Polski, którą można utrzymywać jedynie przez kulturę, a
także dla pełnego osobowego rozwoju każdego Polaka. Pozostawia-
nie tej sprawy własnemu dowolnemu biegowi z pewnością skaże na
klęskę naszą Ojczyznę i jej obywateli, którzy staną się nikim, jeśli
stracą tożsamość narodową. Każdy człowiek bowiem przychodzi na
świat w określonym Narodzie, czerpie z niego karmę duchową i
materialną dla własnego wzrostu, jak w grzybni zarodniki mogą się
rozwijać, tak w kulturze może wzrastać człowiek. Jest ona zawsze
określona, konkretna, realna, wypracowana przez wiele pokoleń i,
jak w Polsce, przez dzieje tysiącletnie, czego nie da się osiągnąć w
jednym pokoleniu. Czerpanie z przekazu i dokonywania przekazu
jest żywym udziałem i gwarantem uczłowieczania.

Państwo, jak gwarantuje system prawny, zarówno polski jak i
międzynarodowy, ma obowiązek zapewnić każdemu dziecku wy-
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chowanie. Gwarantowane prawem jest wychowanie w rodzimej kul-
turze. Należy o tym pamiętać, umieć także egzekwować to prawo,
zwłaszcza jeśli nie jest należycie stosowane.

Tak więc, konkludując, jest potrzebny Polski Program Wychowa-
nia Narodowego (PPWN), system jego wdrażania, ewaluacji, konse-
kwentnego wymagania pełnienia służby Polsce w państwowych pol-
skich szkołach. Demokracja nie może przecież przeczyć prawu do
głosu samemu Narodowi Polskiemu, który ma prawo oczekiwać wy-
chowania obywatelskiego przez szkołę w Duchu Polskim.

Budzi się obecnie w przedstawicielach władz państwowych po-
czucie tej powinności. Można tu i trzeba przytoczyć przykład inicja-
tywy „Patriotyzm Jutra” podjętej przez Kazimierza Michała Ujaz-
dowskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Michała
Seweryńskiego – obecnie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i
Stanisława Sławińskiego – Wiceministra Edukacji Narodowej, a
także jako pierwszego w Polsce inicjatora programu wychowania do
patriotyzmu w szkołach – Macieja Karasińskiego, Podkarpackiego
Kuratora Oświaty. To jest już konkretne i owocne działanie syste-
mowo – personalne, zmierzające do przywrócenia i właściwego ro-
zumienia wartości patriotyzmu i wychowania do niego. Te działania
jednak muszą być jeszcze wzmożone, nabrać rozpędu, okrzepnąć,
wypracować formy i metody, koncepcję, która pozwoliłaby na sku-
teczność i pełność tego procesu. To jeszcze długa droga, ale szansa
jak talent została uruchomiona. Skorzystajmy z niej. Wszak pedago-
gika należy do nauk stosowanych.
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Ks. dr Piotr Mazur
KUL Stalowa Wola

W TROSCE O WYCHOWANIE
KU WARTOŚCIOM W RODZINIE

Rodzina jest środowiskiem, w którym najsilniej dokonuje się
przekaz wartości. Rodzice przekazują podstawowe umiejętności
współżycia i zachowania zgodnego z wymogami kultury. W rodzinie
następuje wprowadzenie dziecka w świat wartości moralnych i oso-
bistych. W niej uczymy się żyć z innymi i dla innych, budujemy
wrażliwość sumienia, silną wolę oraz kształtujemy charakter.

Ojciec święty Jan Paweł II przestrzegał, aby powołania do ro-
dzicielstwa nie zawężać do urodzenia w sensie fizycznym. Potrzeb
go odczytywać również w wymiarze moralnym i duchowym. „Aby
wydać człowieka na świat, potrzeba zaledwie kilku miesięcy, lecz
całego życia nie starcza, by go wychować. Istnieje bowiem świat
wartości ludzkich i nadprzyrodzonych, które rodzice muszą przeka-
zywać dzieciom, jeśli chcą, by ‘dawanie życia’ posiadało wymiar
społeczeństwach pełni ludzki”1. Papież zwracał uwagę na koniecz-
ność odnalezienia wartości: „W trosce o przyszłość społeczeństwa i
rozwój zdrowej demokracji trzeba pilnie odkryć na nowo istnienie
wartości ludzkich i moralnych, należących do samej istoty i natury
człowieka, które wynikają z prawdy o człowieku oraz wyrażają i
chronią godność osoby: wartości zatem, których żadna jednostka,
żadna większość ani żadne państwo nie mogą tworzyć, zmieniać, ani
niszczyć, ale które winny uznać, szanować i umacniać”2.

W społeczeństwach pluralistycznych zanika przekonanie, że
właściwym sposobem na życie jest podporządkowanie się autoryte-
tom (rodzicom). Wzrastająca samodzielność dzieci powoduje zwięk-
szenie możliwości indywidualnych wyborów, ale także i ogranicze-
nie przekazywania wartości. Arcybiskup Stanisław Wielgus z ubo-

1 Cyt. za.: T. Bilicki. Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II –
na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień. Kraków
2000, s. 69.

2 Jan Paweł II. O życiu – aborcja – eutanazja – wojna. Kraków 1999, s. 38.
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lewaniem zauważa, że wychowana w nowoczesnym i „politycznie
poprawnym” duchu młodzież pozbawiona jest etycznych i intelektu-
alnych autorytetów. „Autorytetem młodzieży cieszą się ci, co odnie-
śli sukces w telewizji, w sporcie, na estradzie albo są przywódcami
grup rówieśniczych. To oni zastępują wartości i ideały. Programowo
szerzona jest tzw. kultura skoku adrenaliny i ryzyka, kult ciała i
przemocy. Ideałem tych współczesnych medialnych edukatorów jest
tzw. the global teenager – globalny nastolatek: bez wartości religij-
nych, narodowych, obywatelskich, kulturowych, tradycyjnych. Do-
minującą pozycję we współczesnej cywilizacji mają zajmować lu-
dzie wykształceni, dobrze zarabiający, ale pozbawieni jakichkolwiek
zasad moralnych”3.

Rodzina jest pierwszym i niezastąpionym miejscem przekazy-
wania wartości. W niej następuje poznawanie pierwszych wartości i
norm moralnych, dziecko uczy się rozróżniać dobro od zła. W proce-
sie wychowania rodzinnego istotny wpływ mają: naśladownictwo i
przyjęty przez rodziców wzór wychowania.

Papież Jan Paweł II w Orędziu na Wielki Post 1994 roku pod-
kreślił: „Rodzina jest pierwszym i uprzywilejowanym środowiskiem
wychowania, praktyki życia braterskiego i różnorakich form miłości
i solidarności. Życie w rodzinie uczy otwartości, życzliwości i sza-
cunku wobec bliźniego, który powinien zawsze znaleźć w naszym
sercu należne sobie miejsce. Życie we wspólnocie skłania także do
dzielenia się dobrami, co pozwala człowiekowi wyjść poza własny
egoizm. Gdy uczymy się dzielić i dawać, odkrywamy ogromną ra-
dość, jakiej pozwala zaznać wspólnota dóbr. Oddziałując słowem i
przykładem, rodzice winni stopniowo kształtować w swoich dzie-
ciach postawę solidarności. Pozwoli to każdemu już w dzieciństwie
przeżyć doświadczenie wyrzeczenia i postu, które hartuje charakter i
uczy panowania nad instynktami, zwłaszcza nad egoistycznym in-
stynktem posiadania. To, czego uczymy się dzięki życiu w rodzinie,
utrwala się w nas na całe życie”4.

3 S. Wielgus. Stokrotny plon z jego przelanej krwi. [w:] „Nasz Dziennik”
z 28.04.2004, s. 10.

4 Jan Paweł II. Orędzie na Wielki Post 1994.
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Według sondażu z 1997 roku dorośli Polacy do najważniejszych
wartości, na które rodzice powinni zwrócić uwagę rodzice wychowu-
jący dzieci, zaliczyli: pracowitość (84%), tolerancję i szacunek dla
innych (74%), poczucie odpowiedzialności (68%), dobre maniery
(52%), oszczędzanie pieniędzy i rzeczy (50%), posłuszeństwo
(37%), religijność (35%), stanowczość, wytrwałość (35%), niezależ-
ność (37%), wyobraźnię (9%), bezinteresowność (8%). Natomiast w
europejskich badaniach nad wartościami z 1999 roku Polacy za waż-
ne cechy charakteru w wychowaniu dzieci Polacy wskazali: pracowi-
tość (85,3%), tolerancję i szacunek (79,6%), odpowiedzialność
(72,7%), wiarę religijną (42,6%), oszczędność (38,1%), determina-
cję, wytrwałość (34,6%), posłuszeństwo (32,3%), wyobraźnię
(12,9%), bezinteresowność (12,1%)5.

Zadaniem wychowawcy jest ukazać dziecku świat wartości oraz
wyjaśnić mu, co jest dobre, a co złe. W procesie wychowania należy
kierować się zasadą złotego środka, czyli postępowanie wychowawcy
powinno być dostosowane do wieku i możliwości wychowanka, pełne
szacunku i miłości, ale zakładające istnienie wartości obiektywnych.
Najważniejsze wartości ukazane winny być nie tylko słowem, ale i
przykładem: „Wobec wartości wychowawca i wychowanek są sobie
równi, ale że wychowawca jest starszy i powinien być mądrzejszy, to
on wprowadza w zasady i wyjaśnia normy młodszemu, który jeszcze
ma prawo ich nie znać. Owo wprowadzenie w zasady polega na wyja-
śnianiu słownym, na dawaniu przykładu i na stwarzaniu sytuacji, w
których wartości mogą być doświadczane. Gdy wychowawca odnosi
się z szacunkiem do swojego wychowanka, to ma większą szansę na
to, że i wychowanek zajmie wobec niego podobną postawę; gdy jest
łagodny – dziecko naśladuje łagodność, gdy dobrze organizuje pracę
dziecka – uczy dobrze rozumianej pracowitości i wystrzegania się
działań pozornych. Uczenie miłości dokonuje się przez bliski kontakt,
rozmowę, spojrzenie, nawet dotyk”6.

5 Por. J. Mariański. Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości pro-
rodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich. Lublin 2003, s. 462.

6 M. Braun-Gałowska. Wychowanie w rodzinie do cywilizacji miłości.
[w:] Kościół - naród - rodzina. Nauczanie Jana Pawła II w praktyce duszpa-
sterskiej. (red.). B. Migut, D. Capała. Lublin 2004, s. 183.
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Maria Braun-Gałkowska podkreśla, że w prawidłowym procesie
wychowania „Dzieci potrzebują ciepła i bliskości, a jednocześnie
jasnego określenia tego, co wolno, a co nie jest dozwolone. Są rze-
czy, których nie wolno robić nie dlatego, że nie podoba się to wy-
chowawcy, ale dlatego, że jest to postępowanie złe. W procesie wy-
chowania dziecko poznaje logikę rzeczywistości: jeśli ktoś zrobi
nieporządek, musi posprzątać; jeśli coś obieca, musi dotrzymać. To,
co zostało zniszczone, jest zniszczone. W przeciwieństwie do filmów
i gier komputerowych, w których wszystko jest nieprawdziwe, w
życiu realnym ktoś, komu zrobiono krzywdę lub przykrość cierpi
naprawdę, dlatego należy go przeprosić i starać się o naprawienie
krzywdy. Nie chodzi o jakieś wymyślne kary, pozbawione związku z
wydarzeniem, ale naturalne następstw faktów. Na tym właśnie pole-
ga stawianie granic przez wychowawcę i określanie wymagań”7.

Rodzina jest środowiskiem stwarzającą najlepsze warunki do
przekazania wartości religijnych i kulturowych, które pomagają czło-
wiekowi w kształtowaniu własnej tożsamości. W procesie wychowa-
nia rodzice wini zwracać uwagę na kształtowanie istotnych wartości:
świętości życia ludzkiego, poszanowania godności osobistej każdego
człowieka, poczucia prawdziwej sprawiedliwości i miłości.

Warunkiem koniecznym do przekazu wartości w rodzinie jest
pozytywny, życzliwy klimat relacji międzyosobowych. Wychowa-
nek skłonny jest przyjąć wartości proponowane mu przez wycho-
wawcę, o ile ten go akceptuje i gdy czuje się przez niego akceptowa-
nym. Skuteczniejszy przekaz wartości odbywa się w rodzinach zin-
tegrowanych, pełnych ciepłych i wzajemnych odniesień międzyoso-
bowych8.

Jeżeli relacje dzieci z rodzicami są dobre i serdeczne, to wtedy
bezpośrednio doświadczają i uczą się wartości, które budują pokój:
umiłowania prawdy i sprawiedliwości, odpowiedzialnej wolności,
szacunku dla drugiego człowieka. Wzrastając w atmosferze ciepła
rodzinnego, dzieci łatwiej mogą dostrzec i zrozumieć miłość samego

7 Tamże.
8 Por. A. E. Gała. Przekaz norm i wartości w rodzinie. [w:] Dziecko we

współczesnej Polsce. t. 1. (red.). J. Komorowska. Warszawa 1991, s. 131-133.
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Boga. W takim duchu kształtuje się w nich postawa otwartości na
innych i chęć ofiarowania się bliźniemu9.

Istotnym czynnikiem przekazu wartości są również naturalne sy-
tuacje życiowe. Dziecko uczestnicząc w nich uczy się nie tylko okre-
ślonych czynności, ale także poznaje reguły współżycia między
ludźmi. Większa liczba i różnorodność tych sytuacji stwarza większe
szanse na zetknięcie się z większym bogactwem wartości.

Aleksandra E. Gała zwraca uwagę, że wyjątkowo szkodliwe w
transmisji wartości jest nadmierne skoncentrowanie wysiłków wy-
chowawczych na spełnianie obowiązków szkolnych. Jej zdaniem
dzieci powinny aktywniej uczestniczyć w codziennych życiowych
sytuacjach. Jest to niezwykle cenne, ponieważ „ten czynnik wyucze-
nia bierności społecznej, tak zresztą ewidentny również i w szkole,
dodatkowo pogłębia bierny (głównie ‘telewizyjny’) sposób spędza-
nia czasu wolnego. Człowiek, który rzadko bywa aktywny lub jego
aktywność jest wąskowymiarowa, nie nabiera wglądu we własne
możliwości, co powoduje niedowierzanie samemu sobie i coraz bar-
dziej nasila lęk przed wszelkimi nowymi, a więc wymagającymi
twórczej postawy sytuacjami”10.

W świecie współczesnym narasta ilość czynników stanowiących
zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Niewątpliwie rodzina przeżywają-
ca kryzys osłabia swoje oddziaływanie wychowawcze. Rodzice po-
chłonięci pozyskiwaniem środków do życia, często nieobecni w do-
mu, nie zauważają, że ich kontakt z dziećmi słabnie, a niekiedy cał-
kowicie zanika. Stąd też dzieci szukają akceptacji i pomocy gdzie
indziej, gdyż od rodziców nie otrzymują ciepła, aprobaty i miłości.

Jan Paweł II w swoim nauczaniu do rodzin, zwracał uwagę na
istotną rolę relacji osobowych pomiędzy rodzicami a dzieckiem.
Więź między dzieckiem a rodzicami jest bezcenna, dzięki niej młody
człowiek czuje się kochany i akceptowany. Nic nie powinno stać na

9 Por. E. Nowak. Rodzina jako podstawowa i niezastąpiona wspólnota
wychowawcza w przekazywaniu wartości kulturowych. [w:] Jan Paweł II
stróżem ludzkiej rodziny. red. J. Śledzianowski, T. Sakowicz. Kielce 2006,
s. 233-239.

10 A. E. Gała. Przekaz norm i wartości…, dz. cyt., s. 139.
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przeszkodzie w budowaniu silnych więzi rodzinnych. Papież apelo-
wał: „Nie pozwólcie na to, aby wasz dom stał się wyłącznie miej-
scem spożywania posiłków i odpoczynku. Bądźcie wychowawcami
swoich dzieci”11.

Stanisław Cz. Michałowski proponuje rodzicom następujące ra-
dy dla działania według wartości:

1) rozmawiaj z dzieckiem, pytaj, co się z nim dzieje, dlaczego się
martwi, czego się obawia;

2) słuchaj dziecka uważnie, zainteresuj się nim, zamiast pouczać;
3) rozmawiaj z dzieckiem o alkoholu, narkotykach, AIDS, agresji,

przemocy;
4) pomóż dziecku wykształcić system wartości, który rozróżnia

dobro i zło;
5) akceptuj dzieci i młodzież takimi, jakimi są;
6) mów dziecku, że ma prawo czuć się bezpiecznie i że ma swoje

prawa;
7) zawsze zwracaj uwagę na zachowanie swoich dzieci i ich przyjaciół;
8) mów dziecku, aby było rozważne i przewidujące;
9) bądź dobrym wzorem i dostarczaj przykładów dobrego postępo-

wania swoim dzieciom12.

W procesie kształtowania postaw proaksjologicznych ogromną
rolę pełnią rodzice. Internalizacja wartości w rodzinie w znacznej
mierze uzależniona jest od faktu struktury wartości preferowanych
przez rodziców. To oni są inspiratorami wartościami duchowymi i
religijnymi. System wartości rodziców wyznacza nurt wychowania,
w którym wzrasta dziecko13.

W procesie wychowania ku wartościom rodzice winni mieć
wsparcie ze strony społeczeństwa, a zwłaszcza Kościoła. Jan Paweł

11 Cyt. za.: T. Bilicki. Dziecko i wychowanie…, dz. cyt., s. 71.
12 Por. S. Cz. Michałowski. Życie w rodzinie a budowanie świata warto-

ści. [w:] Dziecko w świecie wartości. cz. 1, red. K. Denek, U. Morszczyń-
ska i inni. Kraków 2003, s. 189.

13 Por. T. Łączek. Wartości internalizowane przez dzieci i młodzież w
procesie wychowania rodzinnego. [w:] Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodzi-
ny. (red.). J. Śledzianowski, T. Sakowicz. Kielce 2006, s. 392-393.
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II zaznacza, że „bardziej niż kiedykolwiek w naszych czasach ko-
nieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia rodzin-
nego. W niektórych krajach są jeszcze rodziny, które, według daw-
nych zwyczajów, same troszczą się o przekazanie młodym tych war-
tości, które odnoszą się do życia małżeńskiego i rodzinnego, poprzez
stopniowe wychowywanie i wprowadzenie w te problemy. Jednakże
zmiany, które dokonały się w łonie prawie wszystkich współcze-
snych społeczeństw, wymagają tego, ażeby nie tylko rodzina, ale
także społeczeństwo i Kościół podjęły wysiłek odpowiedniego przy-
gotowania młodych do ich odpowiedzialności za ich własne jutro.
Wiele negatywnych zjawisk, na które skarżą się dziś rodziny, wy-
pływa z faktu, że w nowych sytuacjach młodzi nie tylko tracą z oczu
właściwe widzenie hierarchii wartości, ale i z tego, że nie mając już
pewnych kryteriów postępowania, nie umieją sprostać nowym trud-
nościom ani ich rozwiązać. Doświadczenie jednakże uczy, że mło-
dym ludziom dobrze przygotowanym do życia rodzinnego udaje się
to na ogół lepiej niż innym”14.

Wychowanie rodzinne winno być oparte na trwałych i stałych
wartościach. Tym trwałym fundamentem powinien być Dekalog. Na
nim winno być oparte wychowanie moralne w rodzinie. Stefan Świe-
żawski w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w III Ogólnopol-
skim Zjeździe Pedagogów napisał: „Bazą wychowania powinien być
Dekalog, będący wyrazem powszechnego prawa naturalnego i uni-
wersalnej moralności niezależnej od wyznań i kultur. W takim wy-
chowaniu bezwzględnie wszystkich obowiązują takie wartości, jak:
prawdomówność, uczciwość, życzliwość, usłużność, pracowitość itd.
To wychowanie w moralności dekalogowej musi odbywać się w
klimacie pluralizmu wyznaniowego i obyczajowego oraz światopo-
glądowego”15.

14 Jan Paweł II. Ku małżeństwu i rodzinie. Kraków-Ząbki 1997, s. 14.
15 Cyt. za: J. Bagrowicz. Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach

i środkach edukacji religijnej młodzieży. Toruń 2006, s. 111.
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Ks. dr Jacek Uliasz
Ukraina

EUROPA CHRZEŚCIJAŃSKA

Wstęp

Dyskusje wokół niedawnego jeszcze pytania, „wchodzić, nie
wchodzić” do Unii Europejskiej, nie dawały prostych odpowiedzi.
To z pewnością nie był płytki dylemat podobny do tego sprzed lat:
„wejdą – nie wejdą”. Rozstrzygnięcie nie powinno było, i nie powin-
no być dzisiaj sprawą koniunktury, jak to czyniła nie tylko lewica
pragnąc instrumentalnie wykorzystać słowa Jana Pawła II wypowie-
dziane w polskim Parlamencie. „Wejść” dla postkomunistów ozna-
czało i oznacza dbanie o własny interes, a nie troskę o naród, który
wciąż ma, niestety krótką pamięć. Tak było zawsze i nie ma aż dotąd
przesłanek aby móc sądzić inaczej. Natomiast Jan Paweł II i Bene-
dykt XVI przybywali do Polski z miłości do ludzi, ich gesty miały
zawsze znaczenie religijne, budowali na skale wiarę narodu i umac-
niali ją, także drogą polityki rozumianej przecież klasycznie: jako
troska o dobro wspólne.

1. Europejskie wyzwanie

W czerwcu 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział w
Sejmie RP znamienne słowa, które wielu interpretowało na swój
sposób, jednak ich wydźwięk był jednoznaczny jeśli zauważy się ich
fundament: Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Tamta pierw-
sza była z pewnością chrześcijańska, a więc i ta ma być taka sama,
co jest niezależne od zawiłości i wątpliwości praktycznych (społecz-
no-gospodarczo-politycznych) i nie może podlegać dyskusji. Co do
tego nie może być sporu, a jeśli go nawet nie było widać, to niestety
była propaganda. Nie uwzględniano więc tej papieskiej oczywistości
interpretując słowa Ojca Świętego po swojemu1 i podając, że on
akceptuje wejście Polski do Unii Europejskiej, a wołaniem na pusz-

1 W 2001 r. „Gość Niedzielny” wydał i dołączył do jednego z numerów
broszurkę pt. Kościół, Polska a Unia Europejska, jednak treści, które w niej
się pojawiły nie sugerowały bynajmniej o Europie korzeni i wartości chrze-
ścijańskich, wspominając o dobroczynnych skutkach wspólnoty państw
oraz o doskonałości wzajemnych zasad ich współistnienia i współpracy.
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czy stawało się podkreślanie wartości chrześcijańskich i mówienie o
Bogu, który objawia się w Jezusie Chrystusie.

Jan Paweł II w Sejmie RP poparł Polskę, swoją Ojczyznę, która
chociaż po II wojnie światowej stanęła po stronie wygranych, to nie
skorzystała z profitów tej wygranej, bo jej na to nie pozwolono,
wtłaczając na siłę w krąg sowieckiej zależności2. Polska nigdy nie
przestała być w Europie, choć niektórzy nie chcieli, bądź nie chcą
tego dostrzegać. Uczestniczy w życiu Europy już od ponad 1000 lat,
dlatego wciąż jest podmiotem, a nie przedmiotem, pewnych uwikłań
(dobrze byłoby nie być nim za często, jak to było w historii). Różni-
ca więc polega na tym, czym jest sama Europa, a czym mogłaby być
Unia Europejska: czy mogłaby być unią chrześcijańskich narodów?

2. Chrześcijańska wizja państwa

Św. Augustyn w De civitate Dei (raczej należałoby tłumaczyć „o
społeczności”, a nie „o państwie” Bożym) odpierając zarzuty pogań-
skie jakoby chrześcijanie ściągnęli na państwo rzymskie gniew bo-
gów, ukazuje filozoficzną koncepcję dziejów świata i ludzkości.
Między innymi zaznacza na czym polega posłuszeństwo wobec
władcy, nawet tyrana, ale nigdy wobec jego niemoralnych nakazów.

Wpływ tej idei, szczególnie w okresie Średniowiecza, na kształ-
towanie myśli politycznej i państwowotwórczej polegał na tym, że
wykształciło się myślenie o dwóch podmiotach: państwie i Kościele
jako przedstawicielach dwóch rzeczywistości, boskiej i ziemskiej
(teologia historii). Skrajne interpretowanie myśli św. Augustyna
polegało na traktowaniu Kościoła jako społeczności duchowej od-
dzielonej od społeczności i spraw ziemskich, bądź też na wyobraże-
niach jakiejś formy teokracji. Św. Augustyn stwierdził: civitas terre-
na spiritualisata, czyli, że społeczność ziemska jest „uduchowiona”,

2 Komunistyczne państwo konsumowało „pożyczone” od społeczeństwa
pieniądze, m.in. ceny „europejskie”, a zarobki ledwo je „goniły”, dlatego
też dzisiaj tak wyglądają emerytury /trudno sobie wyobrazić by kilkudzie-
sięcioletni Polacy mieli w przyszłości podobne możliwości odpoczynku na
emeryturze jak ich rówieśnicy np. w Niemczech, chociaż kraj ten ponoć
wojnę przegrał; jednak tam składki ubezpieczeniowe pracowały na przy-
szłość.
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ale niektóre interpretacje (m.in. Izydora z Sewilii) wyprowadzały
wnioski o średniowiecznych teokracjach identyfikowanych w jed-
nym przypadku z państwem, a w drugim z Kościołem.

Historycznie podział cesarstwa rzymskiego na wschodnie i za-
chodnie w 395 r. rozpoczął pogłębianie się tendencji hellenizacji
Wschodu i romanizacji Zachodu, natomiast najazdy i wędrówki lu-
dów spowodowały zachwianie ówczesnym porządkiem rzymsko-
chrześcijańskim3. Od V w. powstają nowe narodowe państwa ale
jednocześnie nie giną tendencje zjednoczeniowe, których wyrazem
była koronacja króla Franków Karola na cesarza odnowionego cesar-
stwa na Zachodzie dokonana przez Leona III w 800 r.

Trzeba koniecznie zauważyć, że po upadku cesarstwa rzymskie-
go jedynym gwarantem ładu politycznego i społecznego staje się
właśnie Kościół, który „chrzci” najeżdżających Germanów. Stąd
nowe cesarstwo na Zachodzie Europy odnowione zostało na zasa-
dach chrześcijańskich, z ideą państwa i Kościoła cesarstwa rzym-
skiego jako zewnętrznej manifestacji Ciała Chrystusowego. Takie
były założenia, jednakże same wpływy Bizancjum na cesarstwo
niemieckie spowodowało, że miało ono słaby charakter zachodni.
Cesarstwo przetrwało tylko 43 lata i stało się podwaliną pod powsta-
nie królestw niemieckiego, francuskiego i włoskiego.

Taki stan rzeczy prowadził do nieuniknionej walki o władzę do-
czesną między sacerdotium a regnum od IX do XIII w., co tworzyło
nawet w niektórych wypadkach wypaczone poglądy stwierdzające,
że władza świecka jest pochodzenia szatańskiego, dlatego jako ska-
żona grzechem powinna być posłuszna władzy duchownej4.

3 W ratowaniu którego tak wielkie znaczenie miało życie i działalność św.
Benedykta (ur. 480 r.) z Nursji, które opisywane zostało w piękny literacki
sposób w Przemija postać świata Hanny Malewskiej.

4 Sam św. Augustyn uznawał boskie pochodzenie także władzy świeckiej,
chociaż powodem tych problemów i błędnych interpretacji była właśnie
pełna niuansów jego nauka i próba jej aplikacji do ówczesnej złożonej sytu-
acji społeczno-politycznej; por. H. Wojtyska. Augustynizm. [w:] Encyklope-
dia Katolicka tom I (red.). Lublin 1989, kol. 1129-1131; Cz. Bartnik. Św.
Augustyn (Myśl historiologiczna). [w:] tamże, kol. 1107-1109; Cz. Strze-
szewski. Św. Augustyn (Myśl społeczna). [w:] tamże, kol. 1109n.
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Rodzące się państwa narodowe wnoszą elementy autonomii
obydwu instytucji, jednakże z ciągłymi problemami, o czym świad-
czy średniowieczne cuius regio, eius religio (w przyszłości francuski
absolutyzm i austro-węgierski józefinizm) czy walka o inwestyturę5,
czyli o uniezależnienie władzy świeckiej papieża i duchowieństwa
od władcy świeckiego6.

3. Ojcowie Europy
Historia świadczy o podwalinach Europy: są one chrześcijańskie,

tak w sensie starożytnym, jak i nowożytnym. Ideę Europy wspólnej i
chrześcijańskiej wyrażają koronacje królów i cesarzy przez papieża7.
W duchu tak pojmowanej historii skonstruowane zostały w 1929 r.
przez kard. Pietro Gasparri (1852-1934) Traktaty Lateraneńskie,
wzorzec dla przyszłych konkordatów, wyraz autonomii (nie obojęt-
ności!) oraz wspólnoty wielu celów państwa i Kościoła8. Fundamen-
tem Europy stawały się nie tyle jakieś wartości (nie jakaś ideologia),
ale Osoba Jezusa Chrystusa9. Tym samym zupełnie uzasadniona,

5 Koronacja Ottona I Wielkiego króla Niemiec w 962 r. na cesarza Nie-
miec przez Jana XII spowodowały długotrwały związek obu koron, ale o
napięciach świadczy cezaropapizm, również reforma gregoriańska i Canos-
sa jako próba uniezależnienia papieża od cesarza.

6 Por. W. Beinert. Wyzwalająca prawda. [w:] Chrześcijaństwo jutra
(red.). Lublin 2001, s. 489nn.

7 Przykładowo Napoleon Buonaparte koronował się na „cesarza Francu-
zów”. Gdy papież trzymał koronę w rękach nie chcąc mu jej nałożyć. Napo-
leon wziął ją i nałożył sobie sam na skronie. Nb. A. Kwaśniewski mawiał,
że jest „prezydentem wszystkich Polaków” (nie Polski?).

8 Por. J. Grzywacz. Gasparri. [w:] Encyklopedia Katolicka tom I (red.).
Lublin 1989, kol. 877.

9 Por. M. Muszyński. O duszy Europy. [w:] „Tygodnik Powszechny”
(12.01.2002); ulotka „Gościa Niedzielnego” z 2002 r.; christianitas (język
łaciński stoi u fundamentów wszystkich języków nowożytnych!) określa
duchową postawę aby nieustannie chrzcić pogańską Europę. Przykładowo
we Włoszech 6 osób na 10 czyta każdego dnia rano horoskop, a zarejestro-
wanych w tym kraju jest oficjalnie ponad 20 tys. wróżek, wciąż działa ma-
soneria, Rotary Club i inne grupy wcale niechrześcijańskiej proweniencji,
więc jakże można mówić, że to właśnie chrześcijaństwo stanowi zagroże-
nie. Nb. zmarła w 2006 r. „Kasandra politycznej myśli europejskiej” Oriana
Fallaci (co prawda ochrzczona, ale nie przyznająca się do katolicyzmu)
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usprawiedliwiona i konieczna stawała się działalność misyjna Ko-
ścioła oraz wspieranie go przez władców i państwa chrześcijańskie,
szczególnie jednak katolickie oraz popieranie idei zjednoczeniowych
jako szansy dalszego ciągu chrystianizacji kontynentu10. Tym samym
szacunek Kościoła wobec różnorodności i oryginalności kultur nie
prowadzi do jakiejś ich unifikacji, bowiem sam cierpiąc ze strony tak
czyniących totalitaryzmów, faszyzmu czy komunizmu, występuje
przeciw tłamszącym człowieka egoistycznym ideom, występującym
z reszta również w kapitalizmie.

4. Idea Europy

Europa11, czy ktoś chce czy nie, jest kontynentem o centralnym
znaczeniu dla świata, można nawet powiedzieć, że na niej koncentru-
ją się jego oczy. Ten światowy poniekąd uniwersalizm może wyra-
żać nawet starożytny mit o porwaniu Europy przez pragnącego jej
Zeusa, który specjalnie przemienił się w byka aby to uczynić12.

Jan Paweł II podkreślał to znaczenie mówiąc o duszy Europy: Ja
biskup Rzymu i Pasterz Kościoła powszechnego z Santiago de Com-
postella podnoszę do Ciebie stara Europo głos, wezwanie pełne mi-
łości: „Odnajdź sama siebie. Bądź sobą. Odkryj twoje początki.
Tchnij życie w twoje korzenie. Żyj wartościami autentycznymi, które
uczyniły twoją historię chwalebną i dobroczynną twoją obecność dla
innych kontynentów. Odnów twoją duchową jedność w atmosferze
pełnego respektu wobec innych religii i autentycznych wolności
(Santiago de Compostella, 9.12.1982).

uznawała jedynie Kościół za szansę dla ratowania tożsamości Europy; po-
dobne poglądy wygłasza konsekwentnie krakowski filozof deklarujący się
jako ateista A. Wolniewicz. O tę europejskość i chrześcijańską duszę obec-
nie trwa zmaganie na terenie Ukrainy.

10 Por. św. Bonifacy Bruno z Kwerfurtu (Fulda), Brewiarz (na dzień
wspomnienia 12 lipca), tom III, s. 1313nn.

11 Por. A. Gieysztor. Europa. [w:] Encyklopedia Katolicka tom IV, kol.
1313n, oraz wersja „optymistyczna” bpa J. Życińskiego jako „chrześcijań-
stwo w globalnej wiosce”.

12 Por. M. Pietrzykowski. Mitologia starożytnej Grecji. Warszawa 1979,
s. 211.
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I tak jedność Europy przekłada się na jedność świata, a jest
związana z poczuciem autentycznej tożsamości chrześcijańskiej każ-
dego z krajów, w tym także tak charakterystycznego, jakim jest Pol-
ska. Obawy i niebezpieczeństwa wciąż wpływają na napięcie między
jednością a podziałami13. Europa jedna jest możliwa w wielości,
może istnieć jedynie jako „Ojczyzna ojczyzn”.5. Polska w Europie.

Również Ojczyznę obejmuje IV Przykazanie: „czcij ojca swego i
matkę swoją”. Przypominają o tym więzy krwi, ale także więzy du-
chowe, co nie przeszkadza w miłowaniu Pana Boga, bowiem gdy On
jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu, także
Ojczyzna14. Gdy ktoś ją tak właśnie kocha, to dlaczego miało by
istnieć niebezpieczeństwo braku szacunku wobec innych narodów.
Tak rozumiany patriotyzm, często wyśmiewany, nie ma nic wspól-
nego z nacjonalizmem. Stanowi szansę dla europejskiej jedności w
wielości i odrębności sąsiedztwa i kultur15. To czy tożsamość naro-

13 Przykładami napięć mogą być kraje Europy Zachodniej, niekoniecznie
Wschodniej: Italia z procesami separatystycznymi w Padanii, czy autono-
miczność Sycylii, bądź Sardynii, a także Hiszpania z krajem Basków, czy
Wielka Brytania z Walią, Szkocją czy Irlandią.

14 W 2000 r. ks. prał. Zd. Peszkowski w jednej z rzymskich rozmów
stwierdził, że tylko Jan Paweł II, „największy ambasador Polski poza jej
granicami”, rozumie tu, w Rzymie, Polskę, która ma ducha katolickiego;
przejawem poważnej choroby był bezwzględnie dysonans mający miejsce
za kadencji A. Kwaśniewskiego: „naród klęka, a prezydent nie klęka”; po-
dobnie zresztą jak i głosowanie tego narodu na postkomunistyczną lewicę.

15 Por. Z. Pietrasik. Orzeł i reszka (czy Polacy są dumni z Polski?). [w:]
Polityka 45(2323), 10.11.2001, s. 3-8; np. w lipcu 1999 r. w Fuldzie zakry-
stianin z Tarnowskich Gór stwierdził: Polska mi nic nie dała; można byłoby
go jednak zapytać: a co ty jej dałeś. W jesieni 2001 r. w Janowie Lubelskim
jedna z gazetek szkolnych pt.: „Moja Ojczyzna” nic nie wspominała o Pol-
sce, a jedynie o regionie. Wspaniałą umiejętnością miłowania Ojczyzny,
przy jednoczesnym trwałym wpisaniu się w życie miasta i regionu, okazała
się postać ks. inf. Walentego Bala wieloletniego duszpasterza kościoła
Świętego Krzyża w Rzeszowie, który wygłaszał m.in. słynne i słuchane
przez wszystkich kazania na 3 Maja. Przykładem umiłowania Ojczyzny
przy równoczesnym zachowaniu i tolerancji wobec wielości kultur może
być cmentarz w Śniatynie, mieście granicznym przed wojną między Polska
a Rumunią, gdzie na tym samym terytorium leżą do dzisiaj nie tylko Polacy,
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dową w Unii się traci, to głównie zależy od nas samych, od kondycji
moralno-duchowej narodu.

6. Lewica czy prawica? Korzyści czy wartości?

Obecnie w Europie rządzi głównie lewica, a chociaż prawicę tak
często epatuje się nacjonalizmem16, jednak mimo to widoczny jest
ruch odwrotny17. Występujące przypadki skorumpowania polityków
prawicy nie dowodzą, że sama prawica jest z gruntu zła i tyle warta
ile lewica, bądź jej politycy, a jedynie jest to dowód na to, że pokusie
zła może ulec każdy. Chociaż władza sama w sobie pochodzi rze-
czywiście od Boga, to człowiek mający duże możliwości jej wyko-
rzystania, bywa, że używa jej źle, często według swego partykular-
nego celu18. Jeśli nawet prawicowa, czy katolicka, klasa polityczna

Rusini, czy Ormianie ale nawet znajduje się kirkut żydowski. Nie jest w
żadnym razie przesadzoną idealizacją, że unia polsko-litewska stanowi
wzór jedności dla osiągania wspólnych chrześcijańskich celów (może szko-
da, że już wtedy nie powstała unia trojga narodów, tzn. także z Ukrainą?).

16 Przykładem uwikłania chrześcijańskiej demokracji jest choćby postać
Helmuta Kohla, posądzonego o malwersacje pieniężne, i jego żony, która z
niewiadomych przyczyn popełniła samobójstwo. Gdyby jednak z mediów
czerpać oceny, to należałoby uwierzyć agencji CNN, która pokazywała ra-
dość Palestyńczyków z powodu ataku na WTC w Nowym Yorku
(19.09.2001), posługując się obrazami zupełnie z innego czasu i miejsca.
Podobnie i wtedy, gdy ukazywano katastrofę ekologiczną, spowodowaną
według przekazu medialnego wojną w Zatoce Perskiej, gdy zdjęcia albatrosa
ginącego w rozlanej ropie naftowej pochodziły z zupełnie innego czasu i
miejsca (relacja o. Bruno Forte w trakcie konferencji prasowej na II Między-
narodowym Kongresie Teologii Fundamentalnej. 18-21.09.2001, Lublin).

17 Na przykład wybory w Polsce (2005), czy we Francji (2007).
18 Pochodzenie władzy od Boga jest jej naturą: On jest władcą świata. Nie

oznacza to, iż dany polityk jest danym od Boga, ale to, że dane stanowisko,
które ktoś piastuje, jest po to aby wedle woli Bożej służyło ludziom (mówi
się, czasami, że ma się np. takiego prezydenta na jakiego się zasłużyło).
Władza sama w sobie jest dobrem dla społeczności, a polityka to przecież
troska o dobro, i dlatego tak istotną rzeczą jest aby społeczeństwami kiero-
wali ludzie uczciwi. Na ryzyko nie narazi się tylko ten, kto nie będzie nic
robił, a nic nie robić, oznacza robić źle.
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jest jeszcze niedojrzała19, to trzeba koniecznie zachęcać tych uczci-
wych i prawych aby po władzę sięgali, chociaż jest to jakieś ryzyko i
poświęcenie, czasami nawet życia rodzinnego oraz trud bycia uczci-
wym w zagrożeniu układami. W okresie PRL-u dość skutecznie
wmówiono ludziom, że polityka i władza nie są dla katolika. Podob-
nie jak istnieje również skutecznie funkcjonujące w świadomości
przeświadczenie, iż katolik nie może być bogaty20.

Ekonomia potrzebuje rozważań szczegółowych, negocjacji, a
ważną sprawą jest to, kto je prowadzi. Wprowadzenie Polski do Unii
Europejskiej już się dokonało, ale i teraz potrzeba uczciwych ludzi,
którzy będą prawdziwie i uczciwie reprezentować Polskę oraz jej
interes gospodarczy21. Istotną w tym względzie wobec obywateli jest

19 Postawić można następujące pytania: „dlaczego milczą ludzie dobrzy?”,
„dlaczego katolicy nie chcą kandydować?” (a przecież do zwycięstwa zła
potrzeba aby dobrzy nic nie robili); por. M. Iłowiecki. Obraz chrześcijaństwa
w mediach. [w:] Chrześcijaństwo jutra (red.). Lublin 2001, s. 121.

20 Istnieją takie pozorne dylematy: populizm czy kapitalizm, albo: parla-
mentaryzm czy „ulica”. W samej demokracji tkwią pewne niebezpieczeń-
stwa przejawiające się np. w karierze jaką zrobiło sformułowanie: „państwo
prawa”, co oznacza, że broniąc twardo ustalonych zasad ekonomicznych,
zatraca się wielokrotnie troskę o człowieka, posądzając tych, którzy o tym
przypominają o populizm czy wręcz o socjalizm, jak to się robi wobec Ka-
tolickiej Nauki Społecznej. Polacy mają „krótką pamięć” i dlatego dają się
kusić możliwością szybkiego załatwienia wszystkich kłopotów przez kon-
struowanie paragrafów prawa stanowionego, czyli, że „Polska jest pań-
stwem prawa”. Jednocześnie zapomina się, że to prawo nigdy nie będzie
doskonałe, a potrzebuje koniecznego ewangelicznego fundamentu. Bez tego
fundamentu prawo staje się orężem przeciw człowiekowi. Parlamentaryzm i
demokracja są potrzebne, ale zaufanie do ich mechanizmów powinno być
ograniczone gdy widzi się autentyczną biedę i brak pracy, które to zjawiska
skądinąd wykorzystują skwapliwie polityczni hochsztaplerzy. Niebez-
pieczną pokusą jest także globalizacja; por. S. Tkocz. O globalizacji. [w:]
Gość Niedzielny 51/2001, s. 3.

21 Przykładowo w 2000 r. przygotowano blisko 800 km autostrady z
Francji, przez Płn. Hiszpanię do Santiago de Campostella, a wzdłuż niej
drogę dla pielgrzymów tego najstarszego sanktuarium Europy; pytanie: jak
uda się w Polsce wybudować setki kilometrów autostrad i wiele obiektów
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polityka informacyjna pozostawiająca wciąż wiele do życzenia, co
zresztą skrzętnie wykorzystywane jest przez demagogów. A przecież
nie należy się łudzić, że dla państw w Unii Europejskiej kryterium
miałoby być coś innego jak sukces ekonomiczny22, dopóki Unia
Europejska nie stanie się Unią wartości stojących u korzeni Europy,
wartości chrześcijańskich, wartości Chrystusowych23.

7. Nadzieja dla Europy
Nawet wobec zagrożeń postmodernizmu pozostaje w chrześci-

jaństwie wciąż to, co jest najistotniejsze: Jezus Chrystus, Jego Oso-
ba. Od tego spojrzenia nie ma rezygnacji, chociaż czasem w przeka-
zie duszpasterskim można znaleźć za dużo ideologii, a za mało Oso-
by. Wiarygodna tożsamość chrześcijaństwa w dziejach to Bóg obec-
ny w Chrystusie24.

Wobec bogatej problematyki, często podkreślanej wielości kul-
tur, pluralizmu, cywilizacji medialnej jutra, dylematów rodzaju: or-

sportowych do 2012 r. przy takich brakach technicznych oraz zawiłego
prawa, a także rywalizacji przetargowej?

22 Przykładowo w Wielkiej Brytanii nie wprowadzono EURO; por. The
EURO, our money (broszurka NBP, Warzszawa 2001), por. J. Łopuszański,
przemówienie sejmowe, 6.01.2002. [w:] Nasz Dziennik 2/2002, s. 4; Przez
wejście do Unii stracimy jedynie złotówkę, ale nie stracimy tożsamości,
rozmowa z Prymasem Polski, ks. kard. J. Glempem. [w:] Rzeczpospolita
280(6053), 30.11.2001, s. 7n /fragmenty/.

23 Podobnie jak w ciągu wieków i dzisiaj dochodzi do prób instrumentali-
zacji Kościoła, bądź też jego medialnego wykorzystania, choćby dwóch
wizyt biskupów polskich w Brukseli, co interpretowało wielu jako: Kościół
(Episkopat) jest za; dwukrotnie był w Brukseli Prymas Polski; tymczasem
organizowano imprezy w rodzaju „Europalia” i „Irreligia” (jesień 2001 r.,
Bruksela), które ewidentnie obrażały chrześcijaństwo.

24 W trakcie II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej
w Lublinie (18-21.09.2001, KUL) pt. „Chrześcijaństwo jutra” niektórzy
prelegenci opisywali w dość czarnych barwach przyszłość Kościoła jako
wspólnoty mniejszości; dlatego padały postulaty odeuropeizowania, de-
centralizacji, demonopolizacji, rezygnacji z dogmatyzmu, „desatanizacji”,
deeschatologizacji czy desakralizacji Kościoła; por. W. Bühlmann. Mode-
le chrześcijaństwa w Trzecim tysiącleciu. [w:] Chrześcijaństwo jutra.
Lublin 2001, s. 519nn.



250

topraksja czy ortodoksja, autorytet czy wartości25, należy podkreślać
wciąż jedność i ścisły związek między historią a wiarą oraz ten nie-
zastąpiony o historiozbawczym znaczeniu wkład chrześcijaństwa w
ludzką kulturę. Nawet wobec współczesnych kontestacji chrześcijań-
stwa, takich jak sekularyzacja oraz poczucie bezsensu i braku nadzie-
i, Kościół stanowi finalny etap historii zbawienia26. Dlatego apologia
Kościoła, ukazywanie piękna jedynego humanizmu chrześcijańskie-
go orędzia jest nie tylko aktualnie konieczne ale nade wszystko zaw-
sze nam bliskie, bo Jezusowe: Chrystus bowiem jest sensem dziejów.
Dlatego unione europea czy też comunitá europea oznacza europej-
ski humanizm oparty na misterium człowieka stworzonego na obraz
Boży i odkupionego w Jezusie Chrystusie.

Zakończenie

Nie należy czekać na żadne wydarzenia medialne, te „są pianą
rzeczy” i nie tworzą dziejów, najwyżej historię. Dlatego trzeba pa-
trzeć bez lęku: jeśli Polska będzie semper fidelis, to nawet w Unii
Europejskiej nie straci swej tożsamości, tej spod Krzyża. Pewność
prawdy ostoi się wobec kariery tak względnych słów jak tolerancja i
pluralizm, a próby jej dopasowania do aktualnych mód i trendów się
nie powiodą. Pokój serca jest możliwy „tu i teraz”, choćby za cenę
męczeństwa, bo nigdy nie było inaczej i nie będzie. Chrześcijaństwo
przecież to idący Chrystus, który odpowiada na pytanie: „Quo vadis
Domine?”.

Podsumowanie
Artykuł pragnie zatrzymać się nad tym wyzwaniem, które wciąż

stoi przed Europą. Jest ona miejscem, na którym rozgrywały się nie

25 Por. J. Dupuis. Jedność i pluralizm: chrześcijaństwo a religie. [w:]
Chrześcijaństwo jutra. Lublin 2001, s. 727nn; inne spojrzenia na rolę Ko-
ścioła w świecie u Macieja Iłowieckiego i Adama Bonieckiego w dyskusji
w trakcie II Kongresu Teologii Fundamentalnej (Lublin, 2001); por. E.
Klinger. Prymat ortodoksji czy ortopraksji? [w:] Chrześcijaństwo jutra.
Lublin 2001, s. 575nn.

26 Por. Dokumenty Soboru Watykańskiego II; Deklaracja „Dominus Ie-
sus” oraz „Forum europejskie uniwersytetów” pt. „Kultura dla Europy”.
Rzym, 8-11.12.2001.
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tylko najważniejsze wydarzenia ludzkości, ale także kontynentem
mającym szczególne znaczenie w planach Bożych.

W odnalezieniu historiozbawczego znaczenia Europy i chrześci-
jańskich jej korzeni pomaga spojrzenie w historię oraz wciąż aktual-
na myśl Jana Pawła II. Europa swą tożsamość odnajduje w Tym,
który stoi u początków jej nowożytnego istnienia, w Osobie Jezusa
Chrystusa. Dlatego te chrześcijańskie jej korzenie powinny być od-
krywane przez każdą strukturę polityczną, społeczną czy gospodar-
czą, dla dobra każdego człowieka. Również powinno liczyć się z tą
naturą kontynentu europejskiego, każde państwo i naród, w tym i ci,
którzy konstruują współczesne życie w Polsce.
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ZASADY WARTOŚCI OSOBOWOŚCI W PEDAGOGICE,
PSYCHOLOGII W SPOŁECZEŃSTWIE

Проблема цінності особистості постає в останній час як одна
з найактуальніших у сучасній психології та педагогіці, в цілому,
у суспільстві. Слід відмітити, що саме поняття особистості
залучалося до широкого вжитку митцями і філософами,
починаючи з епохи Відродження, як таке, що підкреслює в
людині її найцінніші властивості, її здатність до творення
культурних цінностей, в тому числі і самої себе.

Ще Леонардо да Вінчі говорив про перевершення природи
особистістю як про її найціннішу ознаку. А вітчизняний
психолог О.Ф.Лазурський вказував на справжнє багатство
особистості, яке полягає в тому, що саме вона видобуває
унікальну психічну продукцію – образи, творчі ідеї, теорії,
смисли, плани, проекти, програми, предмети тощо.

На цей аспект розуміння особистості вказував фундатор і
перший президент Української академії наук, академік
В.І.Вернадський, який на початку ХХ століття наголошував:
“Немає нічого найціннішого у світі і нічого, що вимагає
більшого збереження і поваги, ніж вільна людська особистість”
[6]. Слід згадати в цьому зв’язку про висловлене у 70-ті роки
минулого століття вітчизняним психологом О.М.Леонтьєвим
бачення психології майбутнього як психології особистісно-
ціннісної, етичної, драматичної, наскрізь культурно-історичної.
Він особливо підкреслював, що майбутня психологія
особистості має стати системною та аксіологічною наукою [див.
у 1, с.5]. При цьому мова йде не стільки про цінності
особистості, а передовсім про цінність самої особистості як
феномену культури і цивілізації.

Таке розуміння проблеми перегукується з “принципом
самоцінності кожної особистості”, сформульованим І.Кантом
майже 200 років тому [26]. За цим принципом особистість
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визнається найвищою цінністю, яка “не повинна приноситись у
жертву навіть в ім’я блага усього суспільства” [26, с.187]. У
своїй “Антропології з прагматичної точки зору” (1795 р.)
видатний німецький філософ стверджував, що всі добрі і
корисні властивості особистості мають ціну, за якої можливий
обмін на інші властивості, що приносять таку ж користь; талант
має ринкову ціну, оскільки правитель або землевласник може
всіляко використовувати таку людину; – темперамент має
афективну ціну...; але характер має внутрішню цінність, котра
вище усякої ціни” [11, с.386].

Філософ особливо наголошував на цінності такої риси
характеру, як чесність, стверджуючи, що “правдивість у
внутрішньому зізнанні перед самим собою, а також у
відношеннях з кожним іншим, якщо вона стала вищою
максимою, – ось єдиний доказ усвідомлення людиною того, що
в неї є характер; а оскільки мати такий характер – це мінімум
того, що можна вимагати від розумної людини, а разом з тим і
максимум її внутрішньої цінності (людської гідності), то
принциповість (володіння певним характером) має бути
доступна самому буденному людському розуму, і у сенсі
гідності вона ставить таку людину вище самого великого
таланту” [11, с. 390]. І.Кант начебто дискутує в цьому плані з
апостолом Павлом, який ще на початку нашої ери сказав, що
“кожна людина є неправда”. Враховуючи також інше відоме
положення І.Канта, яке у своїй творчості підтримав пізніше
Ф.М.Достоєвський, про те, що людина є не спосіб, а мета для неї
самої і для  суспільства, принцип “самоцінності кожної
особистості” можна вважати стратегічним для розвитку
людської цивілізації та її інститутів. На жаль, даний принцип
видатного філософа і психолога не отримав належної уваги з
боку людства, за що останнім було заплачено надто високу ціну
у наступні століття.

Відмітимо, що подібної думки про цінність особистості
дотримувалися у тій чи іншій формі більшість філософів,
психологів, педагогів, митців, які вивчали особистість. Згадаємо
в цьому плані таких мислителів, як І.Халдун, Л. да Вінчі,
Монтень, Мікельанджело, Т.Гоббс, Б.Грасіан, Д.Дідро,
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Й.Г.Фіхте, Г.В.Ф.Гегель, Й.В.Гете, Я.Козельський, Ф.Ніцше,
С.Кіркегор, О.Ф.Лазурський, Ф.Марінетті, О.М.Веселовський,
М.О.Бердяєв, В.І.Вернадський, Г.Оллпорт, А.Маслоу,
К.Роджерс, Г.С.Костюк, В.А.Роменець, І.Д.Бех, І.А.Зязюн,
С.Д.Максименко, В.О.Моляко, В.Ф.Моргун, Г.О.Балл, Я.Зимній
та багато інших [1; 2; 4; 6; 9; 23]. У ХХ столітті особистість
постає фактично як центральний предмет психологічної науки,
що дало підставу В.А.Роменцю вважати його століттям
психології особистості. Виняткове значення особистості, як
об’єкту і суб’єкту творення культури, цінностей цивілізації і
самої себе, як головної цінності людства, поступово оволодіває
свідомістю науковців. Філософи, психологи, педагоги, біологи,
лікарі, політики послідовно і наполегливо нагадують
суспільству, яке неперервно і суперечливо розвивається через
зміну поколінь, через неминучу гуманізацію кожного з них у
нескінченному їх ряді, думку про особистість як головний
чинник прогресивного розвитку цивілізації і людини. Проте, ця
думка недостатньою мірою сприймається суспільством, кожним
його членом, забюрократизованими державними інститутами
тощо.

Можна припустити в цьому зв’язку, що реальне
утвердження цінності особистості, дійсна повага до неї,
орієнтація й опора на особистість усієї суспільної діяльності,
скажімо більше – масова інноваційна технологізація “принципу
самоцінності кожної особистості” у суспільній, в тому числі і
науковій, економічній, політичній діяльності, може підняти на
вищий рівень благополуччя і процвітання кожний народ і кожну
особистість. І навпаки, нехтування цим принципом призводить
до проблем і трагедій як на рівні окремої людини, так і кожної
країни та всього людства.

Звернімося до історичних фактів, які доводять із дивно
неочевидною істинністю цю думку. Так, 4 вересня 1905 року,
століття тому, виступаючи в Києві на ІІ з’їзді вітчизняних
психіатрів з програмною доповіддю “Особистість та умови її
розвитку і здоров’я”, видатний фізіолог, психолог і психіатр,
академік В.М.Бехтерєв чи не вперше у вітчизняній науці
переконливо показав вирішальну роль особистості у
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суспільному, історичному житті російської держави. Він
проголосив, що “особистість уявляє собою ту основу, на якій
ґрунтується сучасне суспільне життя”. Прогрес народів, їх
цивілізованість і культура залежать від ступеня розвитку
особистостей, що входять в їх суспільне зібрання, яке вчений
називав соборною особистістю, від діяльної участі кожної
особистості у досягненні спільної мети, у створенні суспільних і
особистісних благ. “Активна самодіяльна особистість висуває у
вільному суспільстві нові плани і нові горизонти, тоді як пасивні
особи, що розвиваються в умовах рабства, здатні тільки до
повторення і наслідування” [4, с. 310].

В.М.Бехтерєв надавав принципового значення для самого
існування сучасних країн не зовнішнім силам, в тому числі і
владі, а моральним засадам згуртованості особистостей. Він
підкреслював, що “ті суспільства і народи, що мають у своєму
середовищі більш розвинутих і більш діяльних особистостей, за
інших рівних умов будуть збагачувати людську культуру
більшою кількістю предметів своєї праці та кращою їх якістю. І
навпаки – народ, слабкий за рівнем розвитку окремих
особистостей, що складають його як суспільні одиниці, не може
захистити себе від експлуатації народів з вище розвинутими
особистостями, що утворюють його” [4, с. 310].

Дуже цікавим є погляд В.М.Бехтерєва на мирну боротьбу
народів, яку він розглядав як перевірку, іспит суспільної
самодіяльності особистостей, з яких складається народ. В цьому
мирному змаганні перемагає той народ, котрий сильніший
розвитком своїх особистостей. Народ же з нерозвинутим
суспільним життям, із придушеними особистостями,
приречений на розпад та втрату своєї самостійності. В період же
соціальних криз, зіткнення народів, особливо воєн, роль
особистості стає ще більш вагомою.

В.М.Бехтерєв наводить свіжий, на той час, історичний
приклад, пов’язаний із російсько-японською війною 1904-1905
рр., яка закінчилася нищівною поразкою Росії. Причину цього
вчений однозначно вбачає саме в “особистісному чинникові”,
який перевершив вплив таких факторів, як чисельність
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населення країн, розмір їх територій, оснащеність армії зброєю
тощо. Згадаймо, що Росія за населенням перевищувала майже
вдвічі, а за територією більше як в п’ятдесят п’ять разів Японію
(без Манджурії, яка на той час була захоплена нею).
В.М.Бехтерєв відмічає, що в тогочасній Японії були створені
значно сприятливіші, порівняно з Росією, умови для діяльності
особистості, організоване суспільне життя “більш світлого
характеру”, особистість не була придушена формалізмом, там
“буква закону не торжествувала над смислом”, “наука не
слугувала предметом дивної іронії, її не женуть звідси
бюрократичні відомства”, навпаки, “знання і досвід цінуються
там дуже високо й усяке наукове відкриття залучається відразу
до справи” [4, с. 312]. На жаль, зроблені В.М.Бехтерєвим
узагальнення й оцінки щодо Росії зберегли своє драматичне
соціально-історичне значення на все ХХ-те століття.

Ігнорування пророцтва великого психіатра, психолога і
педагога російською політичною елітою, систематичне
знецінення нею особистості, фактично зумовило трагізм
подальшого історичного поступу російської імперії. Як відомо,
царським і наступним більшовицьким режимом усе робилося
всупереч фактично повтореному В.М.Бехтерєвим “принципу
самоцінності кожної особистості” І.Канта. Так, після 1917 року
почалося безпрецендентне масове придушення особистостей, їх
нищення - соціальне, політичне, економічне, психологічне,
фізичне. І першими в шерезі цього нищення стали філософи,
педагоги, священики, лікарі, інженери, військові спеціалісти,
інші представники інтелігенції як найбільш важливої складової
особистісного прошарку суспільства, “соборної особистості”. До
речі, сам видатний психіатр теж пішов із життя за нез’ясованих
обставин 24 грудня 1927 року – наступного дня після того, як
провів психіатричну консультацію І.В.Сталіна...

Саме через це і мирне, і військове протистояння із сусідніми
країнами відбувалося у становленні СРСР ціною надмірного
напруження життя народу, що був штучно перетворений у
масове зібрання “гвинтиків” авторитарного державного
механізму, через недомірні його втрати, фактично через геноцид
і депопуляцію нації. Тому трагічними за своїми наслідками
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виявилися протистояння нової влади і народу у громадянську
війну, голодомор, репресії, відсіч ворогові у період другої
світової війни 1939-1945 рр. Втрата десятків мільйонів
людських життів і варварське придушення живих людей,
психічне життя яких практично відбувалося на рівні
забезпечення виживання і примітивної життєдіяльності, тобто
на рівні масового "рослинного" функціонування індивідів, тоді
як на особистісному рівні існували лише одиниці. Все це, якщо
виходити з думки В.М.Бехтерєва, визначило врешті-решт
історичну долю СРСР – його парадоксальне самопадіння без
жодного суттєвого впливу ззовні. Країна, що мала найбільшу в
світі армію, озброєну ядерною зброєю, майже 20 мільйонів
комуністів, мільйони членів інших штучних суспільних
утворень авторитарної держави, розпалася як картковий
будинок – саме тому, що в ній був явно недостатній, слабкий,
придушений прошарок особистостей, відсутній особистісний
стрижень суспільства.

Байдуже ставлення російського керівництва до мудрих ідей
академіка В.І.Бехтерєва боляче відгукнулося у трагічній долі
мільйонів людей в умовах необдуманої, ідеологічно приреченої,
волюнтаристської, перманентної “перебудови” Росії впродовж
ХХ століття, що, за відсутності якісного, здорового
особистісного прошарку у країні, призвело до панування
руйнівних тенденцій у житті самого російського народу та
народів, які підпали під його вплив. Цей вплив відчувається і в
сучасному поступі пострадянських країн до демократії. Про
запізніле, на ціле століття, визнання стратегічного значення
особистісних поглядів В.М.Бехтерєва для долі Росії та інших
держав свідчить той факт, що першою на новостворену
програму “Мудреці Росії”, що була започаткована декілька років
тому на громадському російському телебаченні, була запрошена
саме онука великого мислителя, директор Інституту мозку в
Санкт-Петербурзі, академік Н.І.Бехтерєва...

Відмітимо ще один факт, пов’язаний з тим, що коли у 1937
році в СРСР спостерігався пік репресій проти власного народу
та його еліти, тобто фізичного і соціального нищення
особистісного прошарку країни, знецінення особистостей, серед
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яких до речі були і вітчизняні психологи, тестологи, педологи,
психотехніки, у США виходить праця відомого гуманістичного
психолога Г.Оллпорта “Особистість: психологічна
інтерпретація”, в якій наводиться 50 визначень особистості, а у
західній психології і суспільстві розгортається “особистісний
бум”, що психологічно забезпечує зміцнення особистісної
основи західних країн [22]. Як наслідок цього в системі освіти
США використовуються зараз сотні підручників з психології
особистості. А кількість інженерних, соціальних психологів,
психологів праці, психотерапевтів і консультантів з вирішення
психологічних проблем особистості сягає майже мільйона і
наближується до кількості лікарів.

Розвиток західних суспільств відбувається начебто у повній
відповідності з поглядами відомого французького філософа і
палеонтолога П’єра Тейяра де Шардена на еволюцію світу, що
були підтримані і розвинуті академіком В.І.Вернадським. П.Т.
де Шарден поєднує еволюцію матерії і психіки (космогенез і
психогенез) і визначає її стадії – переджиття, життя, думку та
наджиття. Цікаво, що дві останні стадії - ноосфери і так званого
пункту Омега - пов’язуються вченим з появою і розвитком саме
особистості, яка на стадії наджиття, тобто розквіту людства,
перетворюється у надособистість – універсальну, інтегровану
вселюдську особистість, або соборну особистість, за
В.М.Бехтерєвим. Для останньої властиві одухотворення,
єдність, творчість, любов, усвідомлення вічності та безмежності
життя [30]. Чим не підтвердження “принципу самоцінності
кожної особистості” І.Канта в масштабі Всесвіту, який набуває в
цьому контексті значення закону?

Хоча філософські погляди П.Т. де Шардена характеризують
відносно далеку перспективу особистісного за своєю сутністю
розвитку людства, однак історія цивілізації, в цілому,
підтверджує справедливість накресленого вченим ідеалу,
незважаючи на те, що рух до нього сповнений суперечностями,
збоченнями і трагедіями.

За наявними даними, втілення принципу цінності
особистості відбувається по-різному в різних країнах і регіонах.
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На першому місці в цьому плані стоять Японія, Швеція,
Фінляндія, Франція, Велика Британія, Німеччина, США, Канада
та деякі інші держави. Ознаками ціннісного ставлення до
особистості цих держав є, передусім, її добре економічне
становище, суспільне визнання, наявність сприятливих умов для
творчості та самоактуалізації, інтегрованість з іншими
особистостями тощо.

При цьому мова йде не про одиниці обраних осіб, а про
масове визнання, піднесення, культуротворчу діяльність
мільйонів особистостей у масштабі цих країн, що обертається їх
розквітом.

Підкреслимо, що у ХХ столітті за рівнем і масовістю
особистісного розвитку, як основи становлення суспільства,
СРСР обігнали, залишивши далеко позаду, майже всі
демократичні країни світу. Наведемо, в цьому зв’язку, одне з
найкрасномовніших порівнянь між радянськими і японськими
робітниками за таким важливим особистісним параметром, як
ступінь їх творчої активності. Так, один японський робітник, на
кінець 80-х років минулого століття, продукував у рік в
середньому біля 135 (!) винаходів, творчих пропозицій, нових
технічних рішень, що у 15 (!) разів перебільшувало такий же
показник праці радянського робітника – усього 9 (?) творчих
рішень на рік. Це стало, до речі, головною “статистичною”
характеристикою “застою” в СРСР, за яким виявилася слабкість
особистісного корпусу радянської країни, що фактично і
спричинило її неготовність до перебудови.

Однак, про необхідність реального утвердження цінності
особистості в СРСР сміливо і відверто попереджали владу
десятки і сотні авторитетних діячів науки, техніки, культури.
Проте, цей чинник безпеки держави, її головний ресурс і фактор
благополуччя був проігнорований правлячою верхівкою.

Вкажемо на слушний   в цьому відношенні діагноз,
поставлений керівництву СРСР, в останні роки його існування,
одним із найчесніших громадських  діячів України, її совістю,
кавалером ордена Ярослава Мудрого, академіком
Ф.Т.Моргуном, який у 70-80-ті роки  минулого століття
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очолював Полтавщину і вважався на Заході одним із
найвірогідніших кандидатів на посаду президента незалежної
України… У своїй книзі “Хто зруйнував Компартію і найбільшу
у світі країну” (Полтава, 2006) він прямо каже про свідоме
приниження останніми керівниками СРСР компартійної і
господарчої еліти країни як про основну причину провалу
перебудови. В цьому плані лідери "перебудовчих реформ"
фактично продовжили лінію своїх попередників на приниження
і нищення особистісного прошарку країни, що кінець кінцем і
призвело до її уходу з історичної арени. Цікаво, що Ф.Т.Моргун
подає свій діагноз як урок виборцям сучасної України [17].

Нагадаємо ще один повчальний факт, пов’язаний із
діяльністю добре відомого Римського клубу, до пропозицій
якого прислуховується уся світова еліта. У сімдесяті роки ХХ
століття один із авторитетних його членів А.Печчеї проголосив
у своїй книзі “Людські якості” [19] наступні, дійсно доленосні
для людства положення: “За усієї тієї важливої ролі, яку
відіграють у житті сучасного суспільства питання його
соціальної організації: його інститути, законодавство і договори,
за всієї моці створеної людиною техніки, не вони в кінцевому
рахунку визначають долю людства. І немає і не буде йому
порятунку, допоки самі люди не змінять своїх навичок, звичаїв і
поведінки. Бо суть проблеми, котра постає перед людством на
теперішній стадії його еволюції, полягає саме в тому, що люди
не встигають адаптувати свою культуру у відповідності з тими
змінами, котрі самі вносять у цей світ, і джерела цієї кризи
лежать всередині, а не зовні людської істоти, що розглядається
як індивідуальність і як колектив. І розв’язання усіх цих
проблем має виходити передусім зі зміни самої людини, її
внутрішньої сутності.

Проблема у підсумку зводиться до людських якостей і
шляхів їх удосконалення. Бо лише через розвиток людських
якостей і людських здібностей можна досягти змін всієї
орієнтованої на матеріальні цінності цивілізації та використати
весь її величезний потенціал для благих цілей”[19]. А.Печчеї
вказує на такі цінності людської особистості, як чесність,
гуманізм, справедливість, відповідальність, толерантність тощо.
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Повторимо в цьому зв'язку ще раз, що особливої,
стратегічної уваги слід приділяти прояву такої якості
особистості, як чесність. Чесність і неправда – це дві властивості
людини, які приносили й досі приносять або найбільше благо,
або найбільше зло людству і його членам. Поведінка чесних або
брехливих політиків, бізнесменів, науковців, пересічних
громадян коливається як маятник між двома полюсами - Добра і
Зла. Проте, люди кожного разу важко, але все ж таки врешті-
решт приходять до розуміння того, що їм, в цілому, вигідніша
чесність, а не брехня, яка дає лише частковий і тимчасовий
виграш.

Так, чесність поступово визнається однією з найцінніших
якостей підприємця, основою його ділової репутації. Ще у
дореволюційній Росії на шпальтах газети ділових кіл “Біржові
відомості” був написаний девіз: “Прибуток понад усе, але честь
понад прибутку” [5, с.196].  Більшість сучасних бізнесменів все
частіше протестують проти концепції неправди і брехні, що
начебто закладена в основу підприємництва. "Усяка правда в
бізнесі... (додамо – і в політиці, мистецтві, науці, ЗМІ та в інших
сферах – Р.В.) може принести лише тимчасову винагороду,
недобросовісність при укладанні угод обертається для практиків
такого роду тим, що з ними перестають мати справу. Взаємна
довіра – це фундамент, без якого уся будівля бізнесу просто
руйнується... Головне у бізнесі – це чесність, порядність,
прагнення не обманути партнера, а укласти взаємовигідну
угоду, щоб рухатися далі, розвивати стосунки" [5, с.197-198].

До чесності закономірно прагнуть творчі особистості –
філософи, економісти, педагоги, митці та все нові й нові її
прибічники, бо вони переконані в її прогресивності,
гуманістичності, життєтворчій сутності. Згадаймо в цьому плані
той маловідомий факт, що геніальний український педагог,
психолог, письменник А.С.Макаренко вже наприкінці свого
життя, у самий пік сталінських репресій, у 1937-1938 рр., пише
повість "Честь", в якій, як в заповіті, фактично висловлює своє
переконання в тому, що усі суспільні рухи  мають носити
гуманний характер, базуватися на засадах честі. До речі ним
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саме таким чином описаний Жовтневий переворот в Україні, в
Кременчузі, в Крюкові.

Чесність як найважливіша риса особистості, включає в себе
такі якості, як правдивість, принциповість, вірність прийнятим
зобов'язанням, суб'єктивна переконаність у правоті власної
справи, щирість перед іншими та самим собою, по відношенню
до тих мотивів, якими людина керується, визнання і дотримання
прав інших людей на те, що їм законно належить тощо [5, с.383].

Протилежним до чесності є неправда, брехня, злодійство,
розкрадання, віроломство, лицемірство, цинізм, які руйнують
стосунки, утверджують зло в житті суспільства і кожної
людини. Вибір між чесністю і неправдою є стратегічним для
долі людства і кожної людини. В цьому плані вражаючим і
показовим прикладом бізнесу, який базується на "культурі
чесності й особистої відповідальності", є всесвітньо відома
Кремнієва долина в штаті Каліфорнія США, де на відносно
малій території працює більше 10000 фірм. В цій бізнес-столиці
світу, як пише відомий американський економіст Шеруїн у своїй
книзі, визнаній супербестселером світової літератури, "Шлях
Кремнієвої долини", "на квадратний метр приходиться
найбільша кількість мільйонерів". За останні двадцять років
долина перетворилася на незаперечного лідера  світових
технологій, генератора  більшості самих новаторських продуктів
світу [31, с.5]. І серед  головних чинників цього справжнього
чуда XXI століття автор називає саме цінність  інтуїції,
відкритих міжособистісних взаємовідносин, чесності і
відповідальності, що властиві каліфорнійцям з їх менталітетом
першопроходців [31, с.9-10].

Як досягти повороту суспільства до чесності і
відповідальності? Шлях до цього непростий і важкий, але він є і
передбачає передусім законодавчі (можливо, це "Закон про
чесність і відповідальність за неправду"),  інформаційні
(пропаганда переваг чесного способу життя над брехливим),
виховні й економічні заходи.

Можна стверджувати, що чесність – це необхідний шлях
кожної особистості до власного успіху, до суспільного прогресу,
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благополуччя! І кожна людина має зробити свій вибір – чи бути
їй неправдивою і сповідувати брехню, чи бути чесною і
відданою правді, істині. А це нелегкий шлях
самопожертвування, внутрішньої боротьби за чесність, яку
людство веде з самого початку свого існування і яка зараз
набуває особливого значення,  враховуючи могутність
життєтворчих і руйнівних засобів, що зосереджуються в кожній
особистості, суспільстві, країні, цивілізації.

Згадаймо в цьому плані, що і Помаранчева революція  2004
року відбулася як відкритий  виступ українського народу за
чесність, як рух українського суспільства за чесні вибори, за
чесність політиків, за чесну політичну владу. В цьому
відношенні в ній проявилися всі ознаки культурно-
психологічної революції.

Українському суспільству конче потрібна правда!
Насамперед, правда про дійсну історію України і особливо – про
її праісторію! Адже, яку величезну силу має знання про
Трипільську цивілізацію, що виникла раніше
західноєвропейської! А Кам"яна Могила із  закарбованими на
стінах її гротів петрогліфами і символами пракультури майже
двадцятитисячолітньої давнини людства!  Чи історія
Запорожської Січі, демократичний устрій якої, перенесений
хоча б частково в нинішні умови, зміг би відразу ж позначитися
на дієвості сучасних політиків, економістів, менеджерів, усіх
громадян у пошуках добра і благополуччя для свого народу!

Все це відомо й очевидне, проте, завдання, поставлені перед
людством членами того ж Римського клубу, не знайшли
належного відгуку у світовій та регіональній еліті. Про це
свідчить неперервний ланцюг війн, катастроф, злиднів і трагедій
мільйонів і мільйонів людей, гідність і цінність особистості яких
досі принижується і нищиться. Свідченням цього є і
Чорнобильська атомна катастрофа, на ліквідацію наслідків якої
витрачено десятки і сотні мільярдів доларів, покладено тисячі
людських життів. І це при тому, що запропоновані психологами
"особистісні" заходи з попередження цієї катастрофи могли б
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усунути її виникнення і коштували б в тисячі разів менше, але
були проігноровані.

Те ж саме можна було б сказати про абиякі інші кризи
людства, технічні катастрофи, громадянські конфлікти, війни,
тероризм. Цивілізація набула, в цілому, такого
інтелектуального, гуманістичного потенціалу, що кожну з цих
проблем вже зараз могла б вирішувати не застарілими
руйнівними  засобами, знищуючи людей, а конструктивними
дипломатичними, політичними, психологічними методами. А це
може коштувати значно дешевше в усіх відношеннях і, головне,
не призводити до загибелі людей, до ''кола помсти'' за ці
загублені життя тощо. При  цьому важливо, щоб ціннісне
ставлення до особистості було не декларативним
(метафоричним, віртуальним, поверховим, кон'юнктурним), а
справжнім (глибоким, сутнісним, реальним, дієвим,
результативним, неперервним), щоб це породжувало і
підтримувало справжню індивідуальну і соборну особистість
(творчу, духовну, альтруїстичну, розвинуту, працелюбну,
продуктивну, постійно діючу), а не псевдоособистість
(культову, разового користування, штучну, фетишизовану,
уявну тощо).

Феноменальний за своєю сутністю й обнадійливий, в
цілому, історичний приклад утвердження цінності особистості
являє собою один із існуючих інститутів людської цивілізації,
яким постає релігія, церква. Цей інститут тримається і
розвивається як найбільш стабільне і довготривале, існуюче
впродовж багатьох тисячоліть, людське суспільне утворення
саме на повазі до людини, на піднесенні цінності особистості до
рівня божества, тобто безконечного і вічного феномену, на
утвердженні Бога в самій людині... Це дуже добре показав у
своїй християнській антропології видатний вітчизняний
філософ, психолог, богослов В.В.Зеньківськй, розуміючи
особистість як образ Божий в людині, що є центром людської
природи [9]. Він обґрунтовано довів, що Церква своєю
“космічною організацією”, культом, ритуалом, усією своєю
софійною сутністю забезпечує реальне піднесення людської
особистості, соборної особистості. А це власне і робить її
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найбільш сильним і стабільним інститутом людської цивілізації
– без усякого насилля, зброї і примусу...

Отже, не продовжуючи далі відповідну аргументацію,
можемо констатувати необхідність відродження у сучасних
умовах “принципу самоцінності кожної особистості” І.Канта,
його удосконалення, осучаснення у формі принципу цінності
особистості для суспільства і самої людини, пошуку шляхів
покладання цього принципу в основу прогресивного розвитку
людства. В цьому сенсі принцип цінності особистості має
набути значення наукового, а згодом – і юридичного закону
прогресу суспільства.

Зокрема, принцип цінності особистості у психології,
педагогіці та суспільстві можна  сформулювати у попередньому
плані у вигляді наступних положень.

1. Феномен особистості має бути реально визнаний
найвищою цінністю людської цивілізації і самої людини та
покладений в основу функціонування та удосконалення всіх
інститутів, усієї суспільної організації людства, країн,
життєдіяльності кожної людини. Відмітимо, що система освіти
України в останні роки залишається чи не єдиним
“генератором” особистісного потенціалу суспільства – завдяки
особистісно орієнтованій діяльності, зусиллям Академії
педагогічних наук і Міністерства освіти і науки України [13].

2. Слід переосмислити ефективність особистісно-
ціннісного функціонування різноманітних суспільних
інститутів, передусім, наукових, освітніх, економічних,
політичних тощо – в контексті утвердження принципу цінності
особистості, використання різноманітних форм і методів
піднесення й усунення свідомих і несвідомих форм і методів
приниження особистості – як об’єкта і суб’єкта творення
культурних цінностей цивілізації, суспільства, самої людини. В
цьому плані особистість має бути реально визнана як вихідна,
первісна цінність суспільства, самої особистості, а всі інші
цінності – похідними, вторинними, третинними тощо.
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При цьому слід зазначити, що цінність має як сама
особистість, так і психологічні, педагогічні, медичні,
соціалогічні тощо наукові знання про неї, якими не можна
ігнорувати. Проте, суспільство демонструє нехтування саме
такими знаннями. Як один з прикладів цього можна навести
фактичне ігнорування, навіть спеціалістами, теорії особистості
українського психолога Б.Й.Цуканова [28]. Одеський професор
запропонував в межах своєї теорії унікальну систему
запобігання інфарктів, за допомогою якої вже врятував життя
десятків і сотень приречених пацієнтів із серцево-судинними
хворобами. Але цим винаходом більше зацікавилися японські і
німецькі спеціалісти, ніж українські... Одначе ця чудодійна
кардіопсихотерапія не менш потрібна українським громадянам.
Тим більше,  що запропонована Б.Й.Цукановим система корисна
при запобіганні та лікуванні не тільки серцево-судинних, а й
інших хвороб...

3. У психології, інших гуманітарних, природничих,
технічних науках доцільно проаналізувати вплив принципу
цінності особистості, її піднесення або приниження, у
теоретичному, прикладному та практичному плані, роблячи
акцент на засобах, технологіях саме піднесення цінності
особистості як головної ознаки прогресу науки і суспільства, їх
гуманізації, основного напрямку розвитку культури людини. А
це означає серед іншого, що усі науково-технічні, соціально-
економічні та інші плани, проекти, програми суспільство,
держава має складати і реалізувати “від особистості”, “від
конкретної людини”, як це, до речі вже починає робити Японія,
випереджаючи в черговий раз усі інші країни.   Саме там вже
розробляються технології особистісно орієнтованої організації
праці, які враховують особистісний потенціал кожного
робітника  та його  об'єднання з іншими особистісними
потенціалами, інакше кажучи – технології створення творчої
соборної  особистості "знизу  догори", як основи суспільства.
При цьому відпрацьовуються механізми руху від особистості до
суспільства і, навпаки, від суспільства до  особистості, що дає
вражаючий ефект – економічний, політичний, соціальний.
Відмітимо хоча б те, що японській історії невідоме таке поняття,
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як "соціалістична революція", оскільки удосконалення
суспільства відбувається неперервно, творчо, особистісно
спрямовано, незважаючи на те, що країна має монархічний
устрій...

4. У педагогіці слід переосмислити гуманістичний сенс
наявних теорій і практик саме в контексті піднесення
особистості учня, вчителя, надаючи перевагу таким формам і
методам , як трудове, естетичне, етичне, творче, духовне,
почуттєве піднесення, переводячи їх в практичний план
покращення освітніх технологій. З іншого боку, слід виключити
усі форми навчання і виховання, пов’язані із приниженням і
знеціненням особистості педагога, а головне – учня, як
майбутнього громадянина і професіонала. Особливого
піднесення, соціально-психологічної підтримки, потребують
творчо обдарована молодь і молоді талановиті спеціалісти. Це
сприятиме подоланню того ганебного явища, коли  українська
молодь шукає визнання своїм здібностям, обдарованостям і
талантам не у власній країні, а за кордоном, де належним чином
поціновується творча особистість.

Саме в рідній країні має бути створена атмосфера
соціального, економічного, політичного, морального сприяння
масовій творчості, духовного самовизначення, піднесення
особистості усіх громадян в усіх сферах суспільства. Для цього
слід здійснити передусім продумані, наполегливі,  послідовні
кроки з творчої мобілізації українського суспільства на основі
розширення його особистісного прошарку, тим більше, що
український народ надзвичайно талановитий на творчі
особистості і, за належної інноваційної політики держави, може
розкритися на диво всьому світові. Згадаймо, що науково-
технічний, соціальний та економічний розквіт Японії значною
мірою базується на розвинутій інноваційній культурі
японського менеджменту і працівників, коли впродовж століть у
масовому порядку в ній впроваджуються як національні творчі
здобутки, так і зарубіжні, в тому числі й українські. Не маючи
корисних копалин, знаходячись на ізольованих каменястих
островах, які регулярно випробовуються тайфунами і
землетрусами, країна сонця, що сходить, навчилася добре
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використовувати свій найголовніший, найдорожчий ресурс –
творчий і духовний потенціал своїх громадян, які утворюють
найунікальніший на земній кулі особистісний осередок
цивілізації!

Подальше дослідження проблеми цінності особистості в
науці та  запровадження принципу цінності особистості у
суспільстві та державних інституціях має спиратися на “почуття
особистості” (Г.В.Ф.Гегель), на потребу у піднесенні цінності
власної особистості кожного громадянина. Це може призвести
до віднаходження таких засобів, які значно підвищать рівень
безпеки життєдіяльності людини і суспільства, забезпечать їх
благополуччя і щастя.

При цьому зазначимо, що термін "піднесення" вже давно
використовується вченими. Серед зарубіжних науковців слід
відмітити  американського історика В.Мак-Ніла, який у своїй
книзі "Піднесення Заходу" (1963 р.) надав цьому поняттю сенс
парадигмальної категорії – тобто визначальної в оцінці причин
поступу цивілізації, культури, що постійно стикається з
протидією з боку варварства і неоварварства, у напрямку до
"високого суспільства" [14]. З українських вчених до цього
терміну неодноразово звертався видатний психолог, методолог і
історик психології, В.А.Роменець, який у 1980-1990-х роках
вказував на феномен "піднесення особистості" в ситуаціях
творчості, натхнення, естетичних переживань тощо [24].

Символічно те, що саме український вчений вживав цей
термін у своїх працях, адже, за новітніми науковими
дослідженнями, встановлено, що за ХХ тисячоліть існування
українського етносу, на території його перебування вперше
створено меандр, тобто місячний протокалендар (16 тис. до н.е.,
Мізинська стоянка), більше 20 абеток, оркестр музичних
інструментів з кісток мамонту, більше 600000 народних пісень,
вперше приручено коня, вола і побудовано воза та бойову
колісницю, сформована військова кіннота як прототип козацької
(раніше, ніж в Єгипті), а український народ першим навчився,
ще за часів Трипілля (Аратта, Аріан) вирощувати хліб на
найкращих у світі чорноземах і продавати його навіть
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Стародавній Греції, робити витончені гончарські вироби
(представлені у всесвітньо відомому музеї гончарного
мистецтва в Опішні Полтавської області), розмальовував
чудодійну писанку із закарбованим в її візерунках генетичним
кодом нації, поставив у своїх степах на обох берегах Дніпра
більше 100000 курганів – пам'ятників соборній особистості
наших пращурів, створив першу козацьку демократичну
республіку, подарував світу першу конституцію, а у ХХ столітті
сконструював і виробив найкращі у світі літаки, ракети і
супутники [7; 32].

За всім цим стоїть величезний пантеон піднесених над своїм
часом особистостей, таких як Анахарсіс, Андрій Первозванний,
княгиня Ольга, Ярослав Мудрий, королева Анна, літописець
Нестор, Богдан Хмельницький, І.Сірко, Роксолана, П.Могила,
Григорій Сковорода, П.Орлик, Феофан Прокопович,
М.Березовський, М.Гоголь, Т.Шевченко, М.Лисенко,
К.Ушинський, С. Крушельницька, І.Франко, Л.Українка,
М.Терещенко, І.Сікорський, В.Даль, І.Мечников, О.Потебня,
М.Стражеско, В.Вернадський, М.Грушевський, М.Драгоманов,
М.Коцюбинський, В.Короленко, Б.Грінченко, А.Макаренко,
В.Зенківський, Г.Ващенко, М.Булгаков, А.Ахматова,
Ю.Кондратюк, М.Кошкін, І.Пулюй, Є.Патон, С.Корольов,
В.Сухомлинський, М.Амосов та тисячі відомих і мільйони
невідомих творчих особистостей, геніїв української землі, які
талановито напрацювали і щедро роздали по всій планеті свої
ідеї, наробки, героїчні вчинки, працю життя... І все це –
всупереч століттям приниження, нищення, виживанню під
чужоземним ярмом, численним війнам, голодоморам, репресіям,
жорстоким соціальним експериментам тощо...

Говорячи про утвердження цінності особистості як про мету
суспільства і самої особистості, слід краще усвідомити умови і
засоби піднесення цінності особистості чи її приниження та
нищення, які реально функціонують у суспільстві та у свідомості
самої людини. Не вдаючись до конкретики (а вона представлена
безліччю відомих у психології та педагогіці методів, прийомів,
технологій), пропонуємо спрощену схему основних видів
соціально-психологічного піднесення або приниження та
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індивідуально-психологічного самопіднесення або
самоприниження особистості, ставлення та самоставлення до її
цінності. Ця класифікація може бути представлена у вигляді
наступної матриці (див. рис. 1).

1. Соціально-психологічне
піднесення цінності особистості у
суспільстві (гуманізм, діалог,
демократія, прогресивне
суспільство, справедливість,
повага суспільства до
особистості, заможність,
толерантність, правда, похвала,
права людини, орієнтація на
творчу особистість, інтеграція,
свобода, співпраця, емпатія,
солідарність, кохання,
егоїстичний альтруїзм, дружба,
соціальне визнання цінності
особистості, масове творення
духовних і матеріальних
цінностей, класичне мистецтво,
музика, культура, релігійні
почуття, пропаганда здорового
способу життя та ін.).

4. Індивідуально-
психологічне само- піднесення
цінності власної особистості
людиною (чесність перед собою,
потяг до істини, гуманний сенс
життя, віра у майбутнє,
духовність, совість, самопізнання,
оптимізм, любов, творчість, успіх,
самоактуалізація, натхнення,
альтруїстичний егоїзм, високий
настрій, дотепність, гумор,
адекватна самооцінка, щастя,
радість життя, здоров’я, симпатія,
ентузіазм, гармонія особистості,
воля, конгруентність, почуття
власної гідності, добротворення,
краса душі, розвиток,
креативність, творча праця,
задоволення від її результатів,
віра в себе тощо).

2. Індиферентне, байдуже
ставлення суспільства до цінності
особистості, соціальне
нехтування, сліпота до
особистості.

5. Індиферентне, байдуже
самоставлення самої людини до
цінності власної особистості,
апатія духу.

3. Соціально-психологічне
приниження цінності,
обезцінювання, нищення
особистості у суспільстві
(авторитаризм, культ однієї
особи, деспотизм, деградуюче,
регресивне суспільство,
нівелювання, формальний
колективізм, соціальне,
політичне, економічне

6. Індивідуально-психологічне
самоприниження цінності,
обезцінювання, нищення власної
особистості самою людиною
(песимізм, зневіра, ненависть,
комплексування,
неконгруентність, егоїзм,
негативізм, аутизм, скепсис,
заздрість, невдачі, злість, лінощі,
самотність, регрес
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пригнічення, безправ’я,
безкультур’я, вандалізм,
неоварварство, експлуатація,
інфекційні хвороби, епідемії,
маніпулювання, конфлікти,
невдачі, зрадництво,
несправедливість, агресія,
зневага, ворожість, закріпачення,
бідність, антипатія, рабство, тиск,
брехливість, брутальність,
криміногенна атмосфера, цинізм,
дезінтеграція, насильство,
покарання, мазохізм у стосунках,
знущання, моральне і психічне
нищення особистості,
переслідування, терор, вбивство,
війна тощо).

самосвідомості, обесцінювання
власного “Я”, жах, дистрес,
депресія, горе, негативні емоції і
почуття, хвороби, тривожність,
загальмованість, обмеженість,
гріхопадіння, внутрішня
конфліктність, злидні, голод,
духовна бідність, деградація,
наркотична й алкогольна
залежність, розпуста,
самоприниження власної гідності,
самозвинувачення, самонищення,
моральне і фізичне самогубство
та ін.).

Рис. 1. Основні види ставлення до цінності особистості з
боку суспільства і самої людини.

Зазначимо ще раз, що терміни “піднесення” та
“приниження” цінності особистості вже перестають бути
літературною метафорою, а поступово технологізуються у
психології, педагогіці, психотерапії, політології, економіці, в
організації "світу праці", виробництва передових країн.
Наведемо лише добре відомий бестселер подружжя містера
Д.Карнегі і місіс Д.Карнегі “Шлях до щастя” [12], який
демонструє дію практичних прийомів піднесення цінності
людини у міжособистісних стосунках, книгу М.Рамундо “Як
підняти ентузіазм співробітників” [21], в якій переконливо
показано дію соціально-психологічних та індивідуально-
психологічних методів піднесення цінності робітника на
підприємстві, а також книгу рецептів щасливих стосунків
С.Джефферс “Уроки любові” [8 ] та багато інших праць [4; 6; 7;
10; 11; 13; 14, 15, 16, 21]. Все це вказує на корінну потребу у
піднесенні особистості (її духу, настрою, ентузіазму, потенціалу
тощо) кожної людини. Про це свідчать переповнені зали театрів
і консерваторій, де класичне мистецтво, музика підносить
особистість над буденністю, примножує її творчий, духовний
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потенціал. У психології та педагогіці поступово з’являються
нові прийоми і технології піднесення особистості, за якими
майбутнє. Згадаймо лише американське  “Smile!” (Посміхнись!),
яке у психологічному плані додало американцям чимало
здоров’я та декілька років середньої тривалості життя, а в
економічному плані – десятки, сотні мільярдів  доларів
прибутку!

Проблема піднесення–приниження цінності особистості не
є, однак, простою. Це випливає хоча б з того факту, що наведені
у зазначеній матриці види піднесення і приниження цінності
особистості взаємопов’язані між собою, утворюють більш
складні комбіновані види. Приміром, реально існують такі їх
сполучення, як: 1.Соціально-психологічне піднесення цінності
особистості у суспільстві та 4.Індивідуально-психологічне
самопіднесення цінності власної особистості людини;
2.Індиферентне, байдуже ставлення суспільства до цінності
особистості та  4.Індивідуально-психологічне самопіднесення
цінності власної особистості людини; 3. Соціально-психологічне
приниження цінності, обезцінювання, нищення особистості у
суспільстві та 4. Індивідуально-психологічне самопіднесення
цінності власної особистості людини. Далі вкажемо можливі
комбінації, залишаючи лише числові позначки їх видів за
матрицею: 1-5; 2-5; 3-5; 1-6; 2-6; 3-6 тощо. Тобто реально в
кожному суспільстві спостерігаються певні сполучення
вказаних тенденцій, які визначають його “особистісне обличчя”,
а тому – відповідний рівень його благополуччя. Кожна з цих
комбінацій (а вони можуть бути ще більше конкретизовані) має
бути ретельно вивчена і врахована в реальній роботі інститутів
суспільства, його лідерів (політиків, економістів, науковців,
освітян, медиків, митців, виробників), якщо вони реально
бажають втілити принцип цінності особистості у життя країни
та його громадян, щоб забезпечити їх благополуччя і
прогресивний розвиток.

Принцип цінності особистості конче важливий для України,
чий народ впродовж століть і тисячоліть був неодноразово
принижений і чиї особистості, зростаючи часто всупереч
несприятливим історичним реаліям, одразу ж підпадали під дію
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різноманітних чинників приниження і нищення. Тому успіх у
національному відродженні і прогресі країни має бути
пов’язаний зі створенням сприятливих соціально-психологічних
умов для піднесення та самопіднесення цінності особистості,
для рішучого подолання комплексу меншовартості української
особистості. Цей принцип може увійти у національну ідею
українців.

Теоретична основа для цього є, адже за нашими даними,
вітчизняними філософами, психологами, педагогами,
богословами створено більше 30 теорій особистості, які, на
жаль, презентовані лише вузькому колу спеціалістів і чекають
того моменту, коли українське суспільство повернеться до
доленосних надбань своїх вчених. Все це, серед іншого, дає
підстави для  розробки і впровадження в Україні державної
програми  “Особистість XXI століття” [22]. Наша країна має всі
можливості стати ініціатором створення відповідної
міжнародної програми – на зразок відомої програми “Геном
людини”.
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Mgr Albin Długosz
Japonia

ŚWIADECTWA WIARY

I. Męczennicy z Kyoto

Kyoto to miasto cesarskie, dawna stolica Japonii. Miejsce życia
wielu znanych w dziejach Japonii ludzi i związanych z nimi wydarzeń.
Chwała i tragedia, świętowanie i łzy przewinęły się przez to miasto
wraz z jego przeszłością. Jednakże nie zniknęły całkowicie, przetrwały
bowiem do naszych czasów w zapiskach i ludzkich sercach.

Jedno z takich wydarzeń miało miejsce 6 października1619 r.. W
tym dniu w Rokujokawahara nad rzeką Kamo, w pobliżu zamku Fus-
himi, w miejscu zwróconym ku świątyni buddyjskiej Daibutsuin stanęły
krzyże męczenników. W tym to dniu śmierć męczeńską w płomieniach
ponieśli Tekla Hashimoto wraz mężem i pięciorgiem dzieci. Męczenni-
ków było więcej, ale rodzina Hashimoto stała się niejako symbolicznym
obrazem Kościoła w Japonii okresu męczeństwa.

Hidetada, drugi shogun z rodu Tokugawa, wyraźnie określił
swoje wrogie stanowisko wobec chrześcijaństwa. Z życia publiczne-
go zniknęli więc chrześcijańscy „daimio”(lokalni panowie feudalni)
wraz z rodzinami. Wielu chrześcijan z pośród wolnych samurajów
opowiedziało się po stronie rodu Toyotomi w jego walce z rodem
Tokugawa. Większość z nich poległa w bitwie o zamek w Osaka, a
ci którzy ocaleli oraz wierni z różnych okolic ściągali do Kyoto i tu
w ukryciu prowadzili ubogie życie w dzielnicy zwanej „Daiusu ma-
chi”(Deusu machi – Miasto Boga). W roku 1617 i następnym we
wszystkich rejonach Japonii wzmogły się prześladowania chrześci-
jan, wzrastała też liczba męczenników. Pomimo tego wiernych przy-
bywało i miejscowa wspólnota kontynuowała swoją działalność,
choć w sposób mniej rzucający się w oczy.

Sprawujący w imieniu „bakufu”(rząd shoguna) władzę w mie-
ście Itakura Katsushige, pomimo wydania „Dekretów zakazujących
wyznawanie chrześcijaństwa”, był raczej życzliwie usposobiony do
misjonarzy. Po ich wydaleniu starał się nawet zmniejszyć skalę prze-
śladowań. Widząc to wierni z „Daiusu machi” pragnęli w 1618 r. bez
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rozgłosu obejść święta Bożego Narodzenia. Jednakże sąsiedzi znający
ich zwyczaje, w tym dniu szczególnie ich obserwowali i natychmiast
powiadomili o tym urzędników miejskich. Itakura jak poprzednio, aby
nie robić problemów, sprawę przemilczał. Ale kiedy w kilka dni poź-
niej przekazano mu wiadomości z Edo(dawna nazwa Tokyo) o bez-
względnej antychrześcijańskiej polityce shoguna, znalazł się on w
trudnej sytuacji i nie mając wyboru polecił uwięzić wiernych z „Daiu-
su machi”. 10 stycznia 1619 r. urzędnicy miejscy otoczyli osiedle i
rozpoczęli przesłuchiwania. Ostatecznie do więzienia odesłano 36
chrześcijan, a ich dobytek oczywiście skonfiskowano.

Jednakże otoczenie z coraz większa wrogością odnosiło się do
wiernych, którzy pozostali na wolności. Zwłaszcza po tym, jak ktoś
podpalił osiedle przez nich zamieszkałe. Podejrzenie rzucono na tych
chrześcijan, których bliscy byli w więzieniu i przez to nie byli w
stanie spłacić swoich długów. Z tej to okazji nastąpiły dalsze aresz-
towania. Tym razem zatrzymano ludzi znaczący we wspólnocie
wiernych. W Kyoto wszyscy oni dawali piękny przykład chrześci-
jańskiego życia. Wówczas to uwięziono Jana Hashimoto Tabe z ro-
dziną. Hashimoto pochodził z jednej z najstarszych rodzin chrześci-
jańskich w mieście. Jego ojciec przyjął chrzest z rąk ks. Vilely, mi-
syjnego współpracownika św. Franciszka Ksawerego. Jan aktywnie
udzielał się w Bractwie Miłosierdza „Misericordia”, wraz z żoną
Teklą gorliwie też wspomagał misjonarzy. Już raz odważnie odrzucił
zachęty do apostazji, dlatego szanowano go i uważano za dobrego
chrześcijanina.

Gorące lato było wielką udręką dla uwięzionych. Słabi i najstarsi
wiekiem więźniowie umierają jeden po drugim. We wrześniu z wy-
razem wielkiej radości odchodzi do nieba, spędzający swoje wię-
zienne dni na modlitwie, prawie 80-letni Jan Kensai. Lecz więzienie
to jest też miejscem wspaniałych świadectw wiary danych podczas
przesłuchań. Jan Kensai przed śmiercią powie: „To niepodobne do
mnie, abym w tym wieku będąc, porzucił wiarę, którą zachowywa-
łem wiernie od dziecka”. Jan Hashimoto na pytania urzędników od-
powiada: „Wiara, którą przyjąłem jest drogą do zbawienia. Być po-
słusznym bardziej Bogu niż człowiekowi, to prawdziwa mądrość,
która nie prowadzi na manowce ludzkich słów”. Na uwagę, że swoją
postawą ściąga cierpienie na dzieci, stwierdzi: „Dzieci są od począt-
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ku chrześcijanami i z pewnością będą przede mną w niebie. A gdy
chodzi o zbawienie, to my łatwego zbawienia nie pragniemy”. 7-
letnia Marta przesłuchującemu ją urzędnikowi oświadczyła, że nie
porzuci wiary, albowiem ci, którzy to czynią nie będą zbawieni.
Marta znalazła się w więzieniu wraz ze swoją matką Rufiną i tu z
powodu choroby straciła wzrok, ale pomimo tego zachowała wielką
gorliwość aż do dnia męczeńskiej śmierci.

W dniu aresztowania rodziny Hashimoto, Itakura był nieobecny
w Kyoto. Udał się na przeciw shogunowi, który z Edo przybywał do
Kyoto, aby tu potwierdzić lojalność okolicznych rodów szlacheckich
i umocnić swoją władzę. W trakcie różnych spraw shogun zapomniał
o więzionych chrześcijanach. Korzystając z tej okazji Itakura, wielu
z nich uwolnił, między innymi także i Teklę z dziećmi. Lecz kiedy
shogun Hidetada po załatwieniu swych spraw szykował się już do
powrotu do Edo, przybył do niego „bugio”(urzędnik policyjny) Na-
gasaki, przyprowadzając odstępcę od wiary ks. Tomasza Araki. Ara-
ki zdradził i wydał władzom kilku kapłanów, którzy pomimo zaka-
zów przybyli do Japonii i działali w ukryciu.

Itakura myślał o przedstawieniu shogunowi sprawy chrześcijan i
zamierzał też wstawić się za nimi. Okazją ku temu miał być zepsuty
zegar znajdujący się na zamku w Fushimi. Kiedyś podarowali go
misjonarze portugalscy twórcy potęgi rodu Tokugawa, Ieyasu, ojcu
shoguna. Hidetada poprosił o znalezienie kogoś, kto by ów zegar
naprawił. Itakura wykorzystał ten moment i wspomniał, że jedyny
specjalista od zegarów w Kyoto to chrześcijanin, który obecnie znaj-
duje się w więzieniu. Pamiętający o sprawie z Nagasaki Hidetada,
kiedy usłyszał, że wbrew jego zakazom w Kyoto znajdują się jeszcze
chrześcijanie, wpadł w gniew. Pokazując swoją stanowczość, wydał
wyrok śmierci na wszystkich chrześcijan, którzy byli w więzieniu, a
także na tych wcześniej uwolnionych. Osobiście też zadecydował o
rodzaju kary. W ten to sposób Tekla Hashimoto wraz z dziećmi po-
nownie znalazła się w więzieniu.

Kiedy wiernym w więzieniu przekazano wiadomość o decyzji
shoguna, przyjęli ją z radością i zaczęli przygotowania do śmierci.
Więzienie stało się kościołem. Zgodnie z rozkazem shoguna również
Itakura czynił potrzebne przygotowania, lecz czy to dla radości wier-
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nych, czy dla zaznaczenia powodu kary śmierci, zrobił coś niezwy-
kłego. Zamiast użyć jak zwykle jednej belki, polecił zrobić krzyże.
Tak więc w Rokujokawahara przy drodze do zamku w Fushimi po-
stawiono 27 krzyży.

5 października chrześcijanie oficjalnie otrzymali wyrok śmierci.
Zwykli więźniowie powątpiewali o prawdziwości tego wyroku, ale
52 skazanych chrześcijan odpowiedziało nań radosną modlitwą i
śpiewem pieśni religijnych. W więzieniu odwiedzili ich krewni i
znajomi, aby pożegnać się i dostarczyć im odpowiednie na dzień
śmierci ubrania. 6 października o świcie w wiezieniu pojawili się
urzędnicy i wiążąc jednego po drugim, wyprowadzali na zewnątrz.
Była to niedziela, dzień radości Zmartwychwstania.

Podobnie jak w przypadku 26 Męczenników w Nagasaki, ich rów-
nież wsadzono na wozy ciągnięte przez woły i pokazując publicznie,
wieziono powoli w kierunku Rokujokawahara,. Na każdej ulicy urzęd-
nik głośno ogłaszał, że ludzie ci zostali skazani na śmierć, albowiem
wbrew zakazom shoguna wyznawali chrześcijaństwo. Wierni potwier-
dzali słowa urzędnika, głośno wyznając wiarę i innych jeszcze zachęcali
do przyjęcia nauki Chrystusa. Niektórzy spośród nich w milczeniu trwa-
li na modlitwie, ale w pewnym momencie wszyscy jednym głosem
zaśpiewali słowa psalmu „Wysławiajmy Pana”. Zrobiło to wielkie wra-
żenie na wszystkich patrzących na nich.

Było już po południu, kiedy dotarli do Rokujokawahara. Zgro-
madził się już tłum ludzi, między innymi wielu wiernych. Michał
Soan, jeden z katechistów, porwany gorliwością męczenników, nie
zważając na grożące mu niebezpieczeństwo, podszedł do wozów na
których się znajdowali. Rozmawiając z nimi, wspierał ich duchowo i
słuchał ich ostatnich próśb. Widok krzyży wręcz rozradował skazań-
ców. Tekla Hashimoto z dziećmi znajdowała się na jednym wozie.
Widać było, że jest w ciąży, ale zeszła sama z wozu i pomagała też
zejść swoim dzieciom. Zdjęła z siebie piękne kimono, którym okry-
wała białe śmiertelne ubranie i wręczyła je stojącemu w pobliżu
człowiekowi. Następnie poprowadziła dzieci w stronę krzyża. Pozo-
stali wierni okazują podobną gorliwość i wchodzą na miejsce kaźni.
Linus Rihei z uśmiechem zwrócił się do urzędników: „Więcej tortury
nie macie? To jest zbyt łatwe do zniesienia”.



280

Rząd krzyży ustawiono tak, że skazani zwróceni są twarzą w
stronę rzeki Kamo i głównej drogi. Do niektórych krzyży wiązano po
dwie, trzy osoby. Michał Soan podaje, że w środkowej części rzędu
znajdowały się krzyże, przy których postawiono kobiety z dziećmi.
Były to żona Jana Hisasaku Magdalena z córką Reginą i Łucja, córka
zmarłego w więzieniu Macieja Kikuemona. Dalej żona jedynego
człowieka, który w więzieniu wyrzekł się wiary Maria Nishi z córką
Moniką oraz Rufina z 7-letnią niewidomą Martą. Następnie stały
krzyże Tekli Hashimoto i jej dzieci. 12-letniego Tomasza i 9-letniego
Franciszka przywiązano po obu stronach matki, jej zaś pozostawiono
jedną wolną rękę, którą podtrzymywała 4-letnią Łucję, przyciskając
ją mocno do piersi. Pozostała dwójka dzieci Hashimotów, 13-letnia
Katarzyna i 6-letni Piotr, stała przy sąsiednim krzyżu, wpatrując się
w matkę.

Od strony północnej począwszy znajdowali starsi wiekiem Jo-
achim Ogawa i Gabriel. Joachim od wielu lat mieszkał w Kyoto.
Miał w mieście znaczących przyjaciół, którzy chcieli się za nim
wstawić, ale on nie zgodził się na to. Gabriel był pośród męczenni-
ków najstarszy wiekiem. Burzliwe miał życie, lecz dla zachowania
wiary zrezygnował z majątku, praw dziedzicznych, a wybrał ubogie
życie w Kyoto. Teraz z taką samą wspaniałomyślnością rozstaje się
ze swoim życiem. Przy pierwszym krzyżu od południowej strony
postawiono Jana Hashimoto. Od dnia uwięzienia służył pomocą
wszystkim, którzy z nim byli. Nawet urzędnicy uznali jego przywód-
czą pozycję i to oni wyznaczyli mu pierwszy krzyż.

Po przytwierdzeniu męczenników do krzyży, zaczęto układać
drzewo. Itakura, aby nie przedłużać cierpienia skazańców, polecił
położyć wokół krzyży większą ilość drzewa, tak by nim pokryć całą
przestrzeń z krzyżami. Wyglądało to, jakby 27 krzyży z 52 skazań-
cami stało na górze z drzewa. Ułożenie stosu zabrało kilka godzin.
W tym czasie odważniejsi z wiernych podali skazanym trochę wody
do picia i żegnali się z nimi. Nastał wieczór, kiedy skończono przy-
gotowania i podłożono ogień. Męczennicy podnieśli głosy, wzywa-
jąc imion Jezusa i Maryi. Objęte kłębami dymu i ogniem dzieci za-
częły płakać, choć matki starały się je uspokoić. Uwagę wszystkich
skupiła na sobie Tekla. Od sąsiedniego krzyża córka Katarzyna wo-
łała, „Mamo, ja już nie widzę!”. Tekla odpowiedziała: „Wzywaj
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Jezusa i Maryję!” Sama też powtarzając „Jezus, Maryja”, zachęcała
dzieci do wytrwania. Po chwili krzyknąwszy po raz ostatni „Jezus,
Maryja” bohaterska matka skonała. Po śmierci nadal trzymała mocno
na ręku zwłoki maleńkiej Łucji.

Dokładnie w tym czasie składał shogunowi w Kyoto wizytę Ri-
chard Cox, przedstawiciel handlowy Anglii w Japonii. Głęboko po-
ruszyło go to, co zobaczył. W liście do przyjaciół pisze: „Kiedy by-
łem w Kyoto, widziałem jak zabito tam 55 chrześcijan, którzy nie
wyrzekli się wiary. Były pośród nich także małe dzieci na rękach
swych matek. Matki te wołały <Panie Jezu, przyjmij dusze tych
dzieci!>”.

Wielki ogień oświetlał Kyoto przez kilka godzin, ale jego świa-
tło rozeszło się niebawem po całym kraju. Był tam wielka rzesza
widzów. Ludzie ci rozeszli się potem w swoje strony niosąc w swych
sercach dwie sprawy: surowość shoguna wobec chrześcijan i boha-
terską postawę męczenników. Nawet w japońskich zapiskach za-
chowały się wrażenia po tamtym wydarzeniu. Bonshun, kapłan shin-
toistyczny z Edo notuje: „28 sierpień 5 r. Genna. 65-66 wyznawców
Daiusu: mężczyźni, kobiety i dzieci, zostało ukaranych spaleniem w
Rokujokawahara. Lecz dla patrzącego tłumu nie było to właściwe”.

23 listopada br. męczennicy z Kyoto będą ogłoszeni błogosła-
wionymi. „...Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi
siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich całopalną ofia-
rę” (Mdr. 3.5).

II. Ks. Piotr Kibe Kasui TJ – męczennik z Japonii.

„Imiona: Piotr Kasui; Syn Kibe Romano i Hata Marii. Obecnie
ma 33 lata. Miejsce urodzenia: Urabe w Bungo w Japonii”. Taki
zapis podaje kronika jezuicka kronika zakonnna z 1628 r. w związku
z jego wstąpieniem do zakonu.

Urabe, dzisiaj jest to niewielka miejscowość na półwyspie Kuni-
saki we wschodniej części prefektury Oita, w regionie znanym w
historii Japonii jako Kraj Bungo. Mieszkańcy tej części wybrzeża
wchodzącego w morze Setonaikai półwyspu Kunisaki żyli z morza.
Od dawna służyli władcom Bungo jako straż morska, a nawet nie
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stronili podobno od piractwa. W części środkowej Kunisaki trady-
cyjny buddyzm był mocno zakorzeniony. Więc chrześcijaństwo, jako
nowa religia nie mogła znalazło tam przyjęcia. Przeciwnie, bardziej
otwarte na nowości okazało się wybrzeże morskie. I tu prawdopo-
dobnie dokonały się pierwsze nawrócenia na chrześcijaństwo w Kra-
ju Bungo. Kiedy chrześcijaństwo dotarło do Urabe, centralną posta-
cią miejscowej wspólnoty wiernych został właściciel zamku, Kibe
Romano, ojciec Piotra Kasui.

W 1587 r. Bungo było w stanie wojny z sąsiednim księstwem
Shimazu (dzisiaj Kagoshima w południowej części Kyushu). Otomo
Sorin, władca Bungo, poprosił o pomoc regenta Toyotomi Hideyos-
hi. Ten wkroczywszy na Kyushi siłą zaprowadził pokój w tym rejo-
nie Wysp Japońskich. Ale w tymże samym roku na Wielkanoc naj-
starszy syn władcy Bungo, Yoshimune wraz z dużą grupą samurajów
przyjął chrzest. Jednym z nich był właśnie właściciel zamku Kibe w
Urabe, Kibe Sakon, ojciec Piotra Kasui. To podczas owego wojen-
nego zamieszania przyszedł na świat Kibe Kasui, któremu na chrzcie
dano imię Piotr. Być może, że wydarzenia te były jakimś zwiastu-
nem jego późniejszego, burzliwego życia. Lecz zanim owe burze się
pojawiły, cieszył się z pewnością radosnym dzieciństwem, wycho-
wywany przez pobożnych rodziców.

Historia jednak w sposób istotny wpływa na ludzkie życie. Prze-
konał się o tym Piotr, kiedy w 1600 r. jego ojciec wraz ze swym
władcą ginie w bitwie. Zwycięski wódz po umocnieniu swej władzy
konfiskuje też Księstwo Bungo i dzieli je pomiędzy swoich sojuszni-
ków. Rodzina Kibe ulega rozproszeniu, a trzynastoletni wówczas
Piotr opuszcza Bungo i udaje się do Hizen Arima, miejscowości w
pobliżu Nagasaki, gdzie wstępuje do „Seminarium”, szkoły prowa-
dzonej przez jezuickich misjonarzy. Nigdy też już nie powróci w
ojczyste strony.

Sześć lat pobytu w Seminarium dało Piotrowi gruntowną wiedzę
i solidne fundamenty jego przyszłej życiowej drogi, którą będzie
służba Bogu. Mając 19 lat podejmuje taką decyzję. „Wstąpienie do
zakonu jest moją wolną decyzją. Już czternaście lat temu złożyłem
taką prośbę od siebie”, napisze w swoim życiorysie przed wstąpie-
niem do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Rzymie.
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Po ukończeniu „Seminarium” zgodnie z pragnieniem składa
prośbę o przyjęcie do zakonu Jezuitów. Nie otrzymuje jednak zgody
przełożonych. Z pewnością przyczyną odmowy była niepewność co
do przyszłości misji w Japonii. Narastająca wrogość władz, pierwsze
akty prześladowań wyraźnie zapowiadały zbliżającą się walkę z
chrześcijaństwem. Nie wszyscy też misjonarze zgadzali się na bez-
warunkowe przyjmowanie ochrzczonych tubylców do zakonu. Żąda-
li dla nich dłuższego okresu próby i głębszej formacji.

W tej sytuacji Piotr Kibe zamieszkał przy kościele i jako katechi-
sta służąc pomocą misjonarzom, czeka na chwilę, która będzie mu
dana. Niestety pojawiły się sprawy, które jeszcze bardziej oddaliły
go od upragnionego kapłaństwa. W 1614 r. rząd wydaje dekrety za-
kazujące wyznawania religii chrześcijańskiej. Japońscy wyznawcy
chrześcijaństwa mają je porzucić pod karą śmierci, albo iść na wy-
gnanie. Misjonarze zostają wypędzeni z kraju. Kara śmierci grozi
tym duchownym, którzy zdecydują się pozostać, lub też przybyć
potajemnie do Japonii.

Piotr, który tak bardzo chciał zostać kapłanem, decyduje się na
ryzyko i opuszcza Ojczyznę. Udaje się on do Makao, wówczas kolo-
nii portugalskiej i głównego centrum handlowego na Dalekim
Wschodzie. Lecz i tam Piotr nie znalazł uznania u zakonnych przeło-
żonych. Przerywa więc studia teologiczne i podejmuje w dalszą po-
dróż, tym razem do Indii. Jednak tam również nie przyjęto tego
„kłopotliwego” Japończyka. W tej sytuacji podejmuje szaloną wręcz
decyzję i wędruje „jedwabnym szlakiem” poprzez tereny dzisiejsze-
go Pakistanu, Iranu, Iraku i Palestyny do Rzymu. W Wiecznym Mie-
ście zrozumiano jego pragnienie i 15 listopada 1620 r. w Bazylice na
Lateranie Piotr Kibe Kasui otrzymuje święcenia kapłańskie. Ma
wówczas 33 lata.

Lecz ks. Piotr ma do spełnienia jeszcze jedno marzenie, które od
dawna nosi w sercu. Chce być misjonarzem i chce wrócić na Daleki
Wschód, do ojczystej Japonii. Dla realizacji tego planu wstępuje do
Towarzystwa Jezusowego. Jego pobyt w Rzymie, zbiegł się z kano-
nizacją Ignacego Loyoli i Franciszka Ksawerego, założycieli Jezu-
itów. Piotr wiele słyszał o Franciszku Ksawerym, pamięć o tym apo-
stole Azji była w Japonii nadal żywa. Być może te wydarzenia prze-
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konały go do powrotu do Ojczyzny z której dochodziły go smutne
wieści. W trakcie nowicjatu, za zgodą Generała zakonu, opuszcza
Rzym i udaje się do Portugalii z nadzieją, że z stamtąd będzie mu
bliżej. W Lizbonie składa swoje pierwsze śluby zakonne.

W lizbońskim porcie ks. Piotr za wszelką cenę usiłuje się dostać
na jakiś statek płynący na Daleki Wschód. Udaje mu się to dopiero
za szóstym razem i 25 marca 1623 r. opuszcza Portugalię. Po zimo-
wym postoju w Mozambiku, w maju następnego roku dociera do
Goa. Niestety dalsza podróż staje się niemożliwa, gdyż trudno o
statek. Kilka z nich wyruszyło z Goa na Wschód, ale zostały zato-
pione przez piratów. Wobec tego ks. Piotr wyrusza do Makao, ale na
wodach Singapuru statek ks. Piotra zaatakowali korsarze holender-
scy. Ratując życie, wyskoczył za burtę i z najwyższym trudem do-
płynął do brzegu Malakki. Nie zniechęcił się tym, co go spotkało i
nadal poszukuje okazji, aby dostać się na jakiś statek udający się do
Japonii. Dociera wreszcie do Makao, ale i tutaj nie jest łatwo, bo-
wiem kontakty z Japonią zostały praktycznie zerwane. Dlatego też
zimą 1625 r. opuszcza Makao i udaje się na Filipiny do Manili. Tam
współbracia zakonni udzielili potrzebnej pomocy jemu i ks. Migu-
elowi Matsuda, z którym wyruszy w drogę do Japonii.

Będąc już w drodze ks. Piotr napisze: „Z ufnością postawiliśmy
żagle na wiatr łaski Bożej i wyruszyliśmy”. Nie był to jednak koniec
problemów. Nie upłynęli zbyt daleko, okazało się bowiem, że ich
statek został tak zgryziony przez białe mrówki, iż nie nadawał się do
żeglugi. Wspominając o tym w jednym z ostatnich listów doda sło-
wa: „Jakże marne są co do spełnienia ludzkie plany” oraz „Trzeba
ufać Bogu i kontynuować podróż”. Przymusowy postój choć opóźnił,
to jednak nie zatrzymał ich w drodze. „Ufając Bogu” ks. Piotr wraz z
towarzyszem ostatecznie wyruszył w kierunku swego przeznaczenia.

Na wodach Kagoshimy ich mały statek miotany tajfunem został
ponownie uszkodzony. Pomocy udzielili miejscowi rybacy, którym z
wielkimi trudnościami, ale bezpiecznie udało doholować do portu.
Dzięki temu zdarzeniu obydwaj kapłani w przebraniu marynarzy, jako
rozbitkowie uniknęli kontroli i szczęśliwie wślizgnęli do Japonii.

Tymczasem Japonia, którą zobaczył ks. Piotr, była zupełnie inna
od tej, jaką nosił w swoim sercu. Wiedział o prześladowaniach
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chrześcijan, ale to, co zobaczył i usłyszał przekraczało wszelkie wy-
obrażenia. Wiernych okrutnymi sposobami zmuszano do porzucenia
wiary. Każdy podejrzany o chrześcijaństwo musiał przejść przez
badanie. Wpierw była rozmowy, obietnice, straszenie i sprawdzanie
poprzez deptanie chrześcijańskich obrazów, czyli „fumie”. Posta-
wienie stopy na obrazie Pana Jezusa lub Matki Bożej oznaczało wy-
rzeczenie się chrześcijaństwa, ale gdy ktoś nie potrafił tego zrobić,
oznaczało to dla niego tortury i męczeńską śmierć. Tysiące chrześci-
jan japońskich ginęło przez ścięcie mieczem, krzyżowanie, palenie
na stosie, topienie w wodzie. Jedną z najokrutniejszych tortur była
„kara dołu”. Skazańca wieszano głową w dół nad dołem wypełnio-
nym nieczystościami, gdzie umierał przez kilka dni. Nie wszyscy
byli w stanie znieść tę męczarnię. Większość ludzi poddanych zała-
mywała się i ulegała namowom oprawców. Najczęściej stosowano ją
w przypadku schwytanych kapłanów, aby zmusić ich do odstępstwa
od wiary. Władzom bardzo zależało na tym, aby aresztować i stracić
wszystkich pracujących w Japonii kapłanów. Jednym z tych, który
się załamał podczas tej tortury i wyparł wiary był przełożony jezuic-
ki ks. Krzysztof Fereira. Kiedy wieść o tym rozeszła się, podobno ks.
Kibe w przebraniu udał się do Nagasaki i spotkał się z Fereirą. Miał
go zachęcać do powrotu słowami: „Księże, chodźmy razem do urzę-
du bugio (urzędnik sądowy i policyjny). Pan Bóg wybaczy ci to od-
stępstwo, a ja umrę razem z tobą”, ale Fereira wówczas odmówił.

Dlatego Ks. Piotr Kibe przez kilka lat pracuje w ukryciu wpierw w
okolicach Nagasaki, a potem we wschodniej części kraju w Tohoku. Z
największą ostrożnością sprawuje kapłańską posługę pośród wiernych;
udziela sakramentów, uczy prawd wiary, pociesza w cierpieniu i za-
chęca do wytrwania. Wie, że on też kiedyś zostanie schwytany i bę-
dzie musiał cierpieć, ale wie też, że do końca musi być ze swoimi
wiernymi. Za informację o nim wyznaczono wysoką nagrodę pienięż-
ną i ktoś w końcu doniósł o miejscu jego ukrywania się.

Ks. Piotr Kibe zostaje aresztowany i jako specjalnego więźnia
przewieziono go do stolicy Japonii, do Edo(dawna nazwa Tokyo).
Sam szogun jest zainteresowany tym, aby ks. Piotr wyrzekł się
chrześcijaństwa, byłby to dobry przykład dla innych. Jednakże za-
chęty, obietnice i groźby były bezskuteczne. Dlatego skazano ks.
Piotra na karę śmierci w dole. Obok niego powieszono jeszcze kilka
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osób. I tu ukazało się jego wielkość. Nie złamało go okrutne cierpie-
nie, wszystko znosił z radosną pogodą ducha i modlił się. Co więcej,
gorąco zachęcał pozostałych do wytrwania aż do śmierci, ale niestety
tylko on jeden wytrwał. Po kilku dniach zmarł któregoś lipcowego
dnia 1639 r.

Wierny swemu powołaniu, wierny do końca Chrystusowy sługa
z Kraju Kwitnącej Wiśni, ks. Piotr Kibe Kasui, który tak gorąco pra-
gnął zostać kapłanem, nie tylko że nim został, ale też jako kapłan
poszedł jeszcze dalej śladami Mistrza. Tak, że można odnieść i do
niego słowa św. Pawła: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg
ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wie-
niec sprawiedliwości ...”/2Tym.7-8/. 23 listopada 2007 r. w Nagasaki
będzie wyniesiony na ołtarze wraz z 187 innymi japońskimi mę-
czennikami.

III. Beatyfikacja 188 męczenników i nadzieja Kościoła w Japonii.

Już ponad 400 lat Ewangelia Chrystusowa jest obecna na japoń-
skiej ziemi. Z ludzkiego punktu widzenia ziemia ta, jak dotąd, nie
okazuje się zbyt urodzajną dla ewangelicznego ziarna. Nadal nie
przynosi spodziewanych plonów, chociaż na przestrzeni tych kilku
wieków wydała sporo pięknych owoców, którymi są przede wszyst-
kim męczennicy. Japonia jest ziemią męczenników.

Trudno jest dziś określić dokładnie liczbę wiernych, którzy na tej
ziemi, oddali życie dla sprawy Królestwa Bożego. Przypuszcza się,
że do pierwszych prześladowań tylko na wyspie Kyushu liczba
chrześcijan mogła sięgać 130 tyś.. Więc, chociaż zachowane doku-
menty przekazują nazwiska i imiona nielicznych męczenników, to z
pewnością jest ich tysiące. Wszak okres prześladowań wyznaczają
daty 5 luty1597 – śmierć przez ukrzyżowanie 26 męczenników w
Nagasaki oraz 14 marzec 1873 – uwolnienie wszystkich więzionych
chrześcijan. Kanonizowani w 1862 r. Męczennicy z Nagasaki stali
się symbolem Kościoła prześladowanego w Japonii. Nieco później,
bo w 1867 r. wyniesiono na ołtarze, jako błogosławionych 205 mę-
czenników, zaś w 1981 r. papież Jan Paweł II do ich grona dodał
jeszcze 17 osób. Wszyscy ponieśli śmierć na japońskiej ziemi, choć
nie wszyscy byli Japończykami. Są, bowiem pośród także Hiszpanie,
Portugalczycy, Filipińczycy, Meksykańczyk, Chińczyk, Koreańczyk.
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Każde wyniesienie do chwały ołtarzy jest darem dla Kościoła. W
tym przypadku można powiedzieć, że były to dary Kościoła Po-
wszechnego dla wiernych Kraju Kwitnącej Wiśni. Były podkreśle-
niem otrzymanego po przodkach dziedzictwa, które wnoszą do Ko-
ścioła Powszechnego i ukazaniem ich żywej w nim obecności. Ko-
ściół w Japonii z coraz większą jednak uwagą przygląda się swojemu
dziedzictwu. Uświadamia sobie coraz bardziej to, że jest, jak ów
ewangeliczny znalazca skarbu ukrytego w ziemi. Usiłuje, więc wy-
dobyć z głębin historii swego kraju na światło dzienne możliwie
wszystkie drogocenne perły i klejnoty chrześcijańskiego życia.

W tym roku 23 listopada w Nagasaki będą miały miejsce uro-
czystości beatyfikacyjne 188 męczenników. Lecz o ile wcześniejsze
wyniesienia na ołtarze postrzega się, jako dar, który miał dowarto-
ściować wiernych i zachęcić ich do trwania w wierze przodków,
zwłaszcza w początkach odradzania się chrześcijaństwa w tym kraju
po długich prześladowaniach, to tym razem jest to decyzja i wybór
Kościoła japońskiego. Tym razem będą to wyłącznie Japończycy.

Dlaczego pominięto wspaniałe świadectwa wiary wielu cudzo-
ziemskich misjonarzy, a wybrano 188 Japończyków? Otóż często
powtarza się opinię o słabości i luźnej więzi chrześcijaństwa z trady-
cyjną kulturą tego kraju, a nawet ukazuje jego niedopasowanie się do
„ducha japońskiego” ukształtowanego na podłożu miejscowych reli-
gii; szintoizmu, buddyzmu i konfucjanizmu. Poprzez to wydarzenie
Kościół tutejszy pragnie pokazać wiernym oraz całemu światu swoje
korzenie i powiedzieć, że właśnie męczeństwo tak wielu tubylców
jest najlepszym świadectwem głębokiej i trwałej obecności chrześci-
jaństwa na tej ziemi i w tej kulturze. Chce też wskazać, że nie tyle
problemy kulturowe stanowią główną trudność w ewangelizacji w
tym kraju, ile element ludzki.

Samo słowo chrześcijanie „kirishitan” zapisane znakami chiń-
skimi zachowywało wymowę, ale znaki te w swej treści wyrażały
pogardę wobec nich. Zapis ten stworzony przez shoguna Tsuneyoshi
Tokugawa, jednego z największych wrogów chrześcijan, na długi
czas stał się oficjalnym określeniem, wręcz synonimem chrześcijan
w tym kraju. Następnie bezwzględna walka z chrześcijaństwem.
Polityka ścisłej kontroli poprzez podział lokalnych społeczności na
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grupy po pięć osób i bezwzględne egzekwowanie grupowej odpo-
wiedzialności nawet w przypadku podejrzenia o chrześcijaństwo.
Działalność urzędu do spraw badań religijnych, prowadzone przez
jego urzędników przesłuchania, okrutne tortury i publiczne egzeku-
cje. Wysokie nagrody pieniężne za informacje o chrześcijanach.
Coroczny obowiązek uczestniczenia w miejscowym urzędzie lub
pobliskiej świątyni buddyjskiej w tzw. „fumie”, czyli deptaniu obra-
zów chrześcijańskich. Tego rodzaju metody walki z „nikczemną
chrześcijańską nauką” okazały się skuteczne, bo po trwających po-
nad 250 lat prześladowań chrześcijaństwo w Japonii zostało oficjal-
nie zlikwidowane. Tylko niewielkim grupom, w większości w okoli-
cach Nagasaki, udało się przetrwać w głębokim ukryciu.

Długo oczekiwana wolność wyznawania wiary w końcu przy-
szła, a jednak Kościół nie rozwinął się tak, jak można by tego ocze-
kiwać. Być może, że jedną z istotnych przyczyn tego jest nadal ist-
niejąca w mentalności japońskiego społeczeństwa, ukształtowana w
tamtych czasach, już może nie tyle wrogość, ile niezrozumiała nie-
chęć, czy też pewna rezerwa wobec chrześcijaństwa. Dziś, na ogół
obecność chrześcijaństwa nie stanowi większego problemu dla Ja-
pończyków, co więcej chętnie korzystają z instytucji prowadzonych
przez różne wyznania. Jednakże tolerancja zaczyna zanikać, kiedy
chrześcijanin pojawi się w rodzinie japońskiej. Jeżeli będzie to czło-
wiek z zewnątrz, to może jeszcze liczyć na akceptację i przyjęcie. O
wiele trudniejszą sytuację ma członek rodziny, który decyduje się
przyjąć chrzest. Dla wielu bowiem taka decyzja to nadal zdrada tego,
co w tym kraju nazywa się „Yamato-damashii”, czyli japońskiego
ducha.

Ale wydaje się też, że w świadomości wiernych, zwłaszcza tych,
którzy szczycą się wiarą odziedziczoną po męczennikach, istnieje
jakieś echo dawnych czasów. Można dostrzec u nich pewien dystans
do niechrześcijan, a nawet podział na „my” i „oni”. Szczególnie wi-
doczne jest to w rejonach o długiej tradycji chrześcijańskiej np. w
Nagasaki. Brak otwartości i ograniczone apostolstwo wiernych na
zewnątrz, a tym samym znikoma liczba nawróceń i chrztów ludzi
dorosłych to z pewnością konsekwencja takiej postawy. Co więcej,
braki w przekazywaniu wiary stają się coraz bardziej widoczne na-
wet rodzinach z dawna katolickich. Nie ulega też wątpliwości, że
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największym zagrożeniem dla życia duchowego Japonii, podobnie
jak i w innych krajach wysokorozwiniętych, jest rozdęty do granic
możliwości praktyczny materializm tutejszego społeczeństwa, ze
wszystkimi jego konsekwencjami.

Dlatego, kiedy myśli się o przyszłości Kościoła w tym kraju, o
bardziej intensywnej ewangelizacji tutejszego społeczeństwa, szuka
się sprawdzonych wartości i wzorów. Właśnie rodzimi męczennicy
mogą być inspiracją i wzorem działania dla wszystkich wiernych. W
tej grupie 188 osób znajdujemy przecież różnych ludzi: kapłani, oj-
cowie i matki rodzin, dzieci, samuraje, ludzie różnych zawodów.
Męczennicy ci różnią się między sobą pozycją społeczną, stanem
majątkowym, w różnych czasach też żyli i umierali, ale połączyło ich
pragnienie głębszego sensu życia i większego szczęścia, które zna-
leźli w chrześcijaństwie. Oczywiście nie chodzi tu o rozdrapywanie
dawnych ran, poszukiwanie i zachwalanie męczeństwa samego w
sobie, ale o odkrycie i przyswojenie sobie na nowo ducha i wartości,
którymi oni żyli, o odzyskanie chrześcijańskiego optymizmu i na-
dziei w życiu codziennym.

Furusu Kaoru, kapłan diecezji nagasackiej, sam pochodzący z
rodziny „kakure kirishitan” (ukrywający się chrześcijanie - dawni
chrześcijanie tworzący obecnie grupy wyznaniowe bez bliższych
związków z Kościołem katolickim) zaznacza, że „sukcesy chrystia-
nizacji i rozwój Kościoła w Japonii w okresie przed prześladowa-
niami, a później jego przetrwanie w ukryciu, to bez wątpienia zasłu-
ga chrześcijańskich rodzin. Silna więź rodzinna, przekaz wiary w
rodzinie, wychowywanie dzieci do wyrzeczeń i ofiar, a nade wszyst-
ko przykład rodziców, to była droga Kościoła w tamtym okresie”.
Przewodniczący Komisji Episkopatu japońskiego do spraw beatyfi-
kacji Ks. bp Mizobe Osamu z Takamatsu, nazywa męczeński okres
Kościoła w Japonii „czasem wiernych”, podkreślając, że obecnie
właśnie nadszedł dla wiernych czas, bardzo podobny tamtemu. Za-
uważa też, że dzisiaj obecność katolików w różnych dziedzinach
życia społecznego stała się bardziej widoczna. Godne pochwały jest
ich zaangażowanie w różne akcje i ruchy o charakterze dobroczyn-
nym, na rzecz pokoju, obrony praw człowieka. Ale jego zdaniem
aktywność ta jest zbyt mało ewangelizująca i dlatego widzi, jako
program działania Kościoła w Japonii na dziś i na najbliższą przy-
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szłość trzy wyzwania. Są to: wykorzystanie społecznej aktywności
wiernych dla ewangelizacji, pogłębienie duchowości we wspólno-
tach wiernych oraz oparcie Kościoła na małych grupach i aktywiza-
cja wiernych w ramach tychże wspólnot.

Beatyfikacja będzie, więc spojrzeniem na bolesną część historii
Japonii oczyma samych Japończyków, a jednocześnie jakby „kijem
w mrowisku” japońskiego społeczeństwa. Jest wezwaniem skiero-
wanym przede wszystkim do wiernych, wezwaniem ich do refleksji
nad życiem wiary, do pogłębienia oraz ożywienia chrześcijańskiego
ducha w rodzinach, parafialnych wspólnotach, a także do odważnego
dzielenia się posiadanym dziedzictwem ze swoim niechrześcijańskim
środowiskiem. Zaś dla ogółu społeczeństwa japońskiego, tak bardzo
zdezorientowanego laicyzacją i materializmem, ma być przypomnie-
niem, że w życiu człowieka istnieją jeszcze inne, bardziej szlachetne
i wyższe, duchowe wartości i cele, dzisiaj zapominane, lekceważone.

Czy beatyfikacja 188 japońskich męczenników okaże się moc-
nym, skutecznym bodźcem do Nowej Ewangelizacji tego kraju?
Taka jest nadzieja Kościoła katolickiego w Japonii.
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PROGRAM WYCHOWAWCZY
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

Wstęp

1. Bóg Wszechmogący, Stwórca świata i Pan historii obecny jest w
każdej sekundzie upływającego czasu. Czas to Jego obecność.

2. Wszystkie wydarzenia mające miejsce w czasie niosą nam Jego
obecność, czyli łaskę. Każde wydarzenie, które ma miejsce w życiu
człowieka, to przyjście Boga.

3. Bóg przychodzi do człowieka w każdej sekundzie jego życia.
Przez 24 godziny na dobę puka do ludzkiego serca i oczekuje na
przyjęcie. Pragnie wypełnić je swoją łaską.

4. Człowiek w odpowiedzi na to nieustanne przychodzenie Boga
powinien podejmować stały wysiłek otwierania coraz pełniej swoje-
go serca przed Nim.

5. Praca wychowawcza powinna mieć przede wszystkim na uwa-
dze pomoc w odkrywaniu pełnej miłości obecności Boga oraz pomoc
w otwieraniu serca na tę Obecność.

6. Człowiek otwiera się na łaskę poprzez okazywaną Bogu skruchę
i wdzięczność. Każde wydarzenie niech będzie okazją do obudzenia
w sobie i w innych wdzięczności lub skruchy wobec Boga.

7. Każde wydarzenie, niezależnie od tego, czy oceniamy je jako
dobre, czy złe, jest dobrym materiałem do pracy wychowawczej,
ponieważ: „Bóg we wszystkich okolicznościach naszego życia wy-
chodzi ku nam ze swoją łaską, miłością, przebaczeniem. Każda więc
sytuacja może prowadzić nas ku nawróceniu. Ostatecznie nie jest
przecież ważne, w jakich warunkach poznajemy Bożą miłość (...)
Wszystkie więc sytuacje, w jakich poznajemy tę najważniejszą
prawdę - że Bóg jest miłością (1J 4,8) - są zawsze najlepsze”1.

8. Przedstawione w Programie kalendarium szkolne zawiera nie-
liczne wydarzenia z całego mnóstwa zdarzeń składających się na
życie szkoły. Skupienie się tylko na nich w pracy wychowawczej
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byłoby niepowetowaną stratą. Tworząc kalendarium szkolne pra-
gniemy pomagać każdemu członkowi społeczności szkolnej w:

- odkrywaniu obecności Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwych-
wstałego w historii szkoły i związaniu się z Nim;

- otwieraniu swojego serca na łaskę Bożą poprzez kształtowanie
wobec Boga postawy wdzięczności i skruchy;

- rozbudzeniu życia modlitewnego i sakramentalnego, które wyra-
ża się przede wszystkim w pielęgnowaniu medytacji i adoracji
oraz sakramentu pokuty i Eucharystii;

- integralnej formacji ludzkiej.

9. Program ten jest próbą odpowiedzi na nauczanie Magisterium
Kościoła, dotyczące wychowania chrześcijańskiego w szkole kato-
lickiej, a szczególnie próbą podjęcia myśli Soboru Watykańskiego II
wyrażonej w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim: „Nie mniej
niż inne szkoły zdąża ona [szkoła katolicka] do celów kulturalnych i
do prawdziwie ludzkiej formacji młodzieży. Właściwością zaś jej
jest to, że stwarza w społeczności szkolnej atmosferę przesiąkniętą
ewangelicznym duchem wolności i miłości, dopomaga młodzieży,
aby w rozwijaniu własnej osobowości wzrastała zarazem wedle no-
wego stworzenia, którym stała się przez chrzest, a całą ludzką kultu-
rę porządkuje ostatecznie zgodnie z orędziem zbawienia, tak aby
poznanie, które wychowankowie stopniowo zdobywają odnośnie do
świata, życia i człowieka, było oświetlone wiarą”2.

10. W Programie tym mówi się o dwóch podmiotach jednakowo
ważnych - nauczycielu i uczniu. Chodzi o to, żeby przez prowadze-
nie szkoły służyć ich autentycznemu dobru. Szkoła jest tylko przed-
miotem, środkiem, rzeczą, która ma służyć człowiekowi. Prymat
osoby nad rzeczą i działaniem to fundament tego Programu.

Rola środowiska szkolnego
11. Szkoła powinna być wspólnotą. Wspólnotowego wymiaru

szkoły domaga się natura człowieka, natura wychowania, a także
natura wiary. Wiara człowieka rodzi się i wzrasta w spotkaniu z oso-
bami i wspólnotami żyjącymi wiarą. W środowisku, w którym Bóg
jest Wielkim Nieobecnym lub niechętnie przyjmowanym intruzem,
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przekazywanie wiary jest niezwykle trudne, a czasami wręcz nie-
możliwe.

12. O chrześcijańskim charakterze środowiska szkolnego nie tyle
decydują założenia, programy i ich treści, co poszczególni członko-
wie społeczności szkolnej - uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrek-
torzy. Na ile ich sposób myślenia, chęci i działania odwołują się do
zasad i wartości Ewangelii, na tyle może zaistnieć ewangeliczne
środowisko wychowawcze w szkole, w którym uczeń czuje się za-
proszonym do wiary.

13. „Od pierwszego dnia pobytu w szkole katolickiej uczeń powi-
nien mieć wrażenie, że znajduje się w nowym środowisku, przepojo-
nym światłem wiary. (...) Wszyscy powinni w szkole katolickiej
odczuć żywą obecność Jezusa Mistrza, który tak dzisiaj, jak i zawsze
kroczy po drogach historii, który jest jedynym Nauczycielem i do-
skonałym Człowiekiem. W Nim wszystkie wartości ludzkie odnajdu-
ją swój pełny wyraz. (...) Symbol krzyża w środowisku będzie przy-
pominał wszystkim, wychowawcom i uczniom, o tej wyraźnej i bli-
skiej obecności Chrystusa „Mistrza”, który na krzyżu przekazał nam
najważniejszą i najpełniejszą naukę”3.

14. Główna odpowiedzialność za tworzenie autentycznie chrześci-
jańskiego środowiska wychowawczego w szkole spoczywa na wy-
chowawcach - tak na konkretnych osobach, jak i na całej wspólnocie.
To oni tak naprawdę stanowią program wychowawczy szkoły, a ich
świadectwo jest konkretnym przykładem dla większości uczniów
odnośnie realizacji powołania. Nauczyciele, a nade wszystko wy-
chowawcy klas, powinni być przedmiotem szczególnej duszpaster-
skiej troski prefekta szkoły i samej szkoły. Szkoła powinna troszczyć
się o rozwój intelektualny i duchowy swoich nauczycieli.

15. Niezastąpiona rola w tworzeniu ewangelicznego środowiska
wychowawczego w szkole przypada rodzicom. „Wybrawszy szkołę
katolicką dla swoich dzieci, nie są oni zwolnieni z obowiązku wy-
chowania ich po chrześcijańsku. Zobowiązani są oni współpracować
czynnie z tym wychowywaniem; i ta współpraca wymaga z jednej
strony podtrzymywania i popierania wysiłku wychowawczego po-
dejmowanego przez szkołę katolicką, a z drugiej - czuwania nad tym,
by ta szkoła była wierna zasadom wychowania chrześcijańskiego”4.
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16. Dom, rodzina to środowiska, w których człowiek znajduje
optymalne warunki dla swojego rozwoju. Potrzeba, aby szkoła -
zwłaszcza podstawowa - posiadała cechy szczęśliwego domu. Będzie
temu sprzyjać spontaniczność kontaktów, wzajemne zaufanie, bliski
i ciepły klimat środowiska rodzinnego, przyjazna uczniowi atmosfera
miłości i wolności, włączenie we wspólnotę Kościoła, otwarcie na
społeczeństwo i jego potrzeby. Odkrywając autentyczność środowi-
ska szkolnego, uczniowie uczynią go swoim drugim domem. Jest to
szczególnie ważne dla wychowanków nie posiadających szczęśli-
wych środowisk rodzinnych.

17. Zdrowy dom kipi intensywnością wzajemnych kontaktów po-
między członkami rodziny, z drugiej strony jest miejscem spotkań z
innymi ludźmi. Jest w nim czas na pracę i na odpoczynek. Podobnie
powinno być w szkole. Są w niej warunki i czas na przeżywanie
wewnętrznego życia wspólnoty szkolnej, powinny być warunki i
czas na spotkania z innymi ludźmi, nie zawsze zainteresowanymi
życiem szkoły. Jest w szkole czas pracy, powinien być czas odpo-
czynku, przyjacielskich spotkań ze sobą po lekcjach. Dobre środowi-
sko sprzyja spotkaniom. Warto się zatroszczyć, aby w obiektach
szkolnych znalazły się miejsca służące takim spotkaniom.

18. Budowaniu właściwego klimatu środowiska szkolnego służy
odpowiednie rozplanowanie obiektów szkolnych. Powinno być w
nich miejsce na działalność dydaktyczną, rekreacyjną, sportową i
modlitwę. Jeżeli budynki szkolne są ciasne i niewygodne, niech to
nie będzie powodem do narzekań i pretensji, ale tym większą zachętą
dla wychowawców i rodziców do stworzenia środowiska szkolnego
bogatego w wartości duchowe i społeczne. Niech Chrystus, który nas
swoim ubóstwem ubogacił, będzie dla nich wzorem i zachętą do
pozytywnego przyjęcia skromnych warunków materialnych. Pracu-
jąc w najskromniejszych warunkach, zawsze dbajmy o takie wypo-
sażenie szkoły w pomoce naukowe, aby ich poziom odpowiadał
współczesnej dydaktyce i postępowi technologicznemu.

19. Wspólnota szkolna - jeśli chce być wiarygodna - musi być
otwarta na normalne życie. Musi być w niej miejsce na ideały, cnoty
i pozytywne wzorce, które uskrzydlają młodych, rodzą w nich entu-
zjazm, warunkują prawidłowe wzrastanie, pozwalają na odkrycie
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własnej wewnętrznej siły i otrzymanych od Boga zdolności, umożli-
wiają właściwą orientację w życiu. „Kierowanie się jedynie wznio-
słymi ideałami przeszkadza [jednak] w obcowaniu z prawdziwymi,
poranionymi ludźmi”5 i dlatego nie wystarcza do zbudowania rze-
czywistej wspólnoty, która jest miejscem nie tylko radości, ale i
przebaczenia. Gotowość do przebaczenia zakłada we wspólnocie
miejsce na słabość, upadek, błąd, pomyłkę, rozczarowanie, zawód
czy niepowodzenie, co pozwala człowiekowi na bycie swobodnym,
autentycznym, prawdziwym. Obecność we wspólnocie różnych prze-
jawów ludzkiej słabości pozwala Bogu odbudowywać zaistniałe
ruiny i tworzyć nowe jakości.

20. Jeżeli wspólnota jest chora i niedomaga, jeżeli zaczyna się
dziać w niej źle, a jej członkowie są niezadowoleni i zaczynają na-
rzekać, należy „wsłuchać się w głos szczekających we wspólnocie
psów i rozpocząć poszukiwania ukrytego w niej skarbu. Szczekające
psy zmuszą nas do tego, byśmy zrezygnowali z naszych idealnych
wyobrażeń i zmierzyli się z rzeczywistością. Wtedy uda się nam
odkryć wszystkie ukryte w naszej wspólnocie blokady i energie. Od
tego musimy rozpocząć jej przemianę”6.

21. Przeciążanie członków wspólnoty wzniosłymi ideałami i na-
rzucanie wspólnocie obrazu, któremu ona wcale nie odpowiada, pa-
raliżuje wspólnotę oraz ogranicza tych, którzy kochają prawdę i
zgodnie z nią pragną układać współżycie z bliźnimi. Odzyskanie
autentyzmu i witalności wspólnoty może się dokonać tylko poprzez
stanięcie w prawdzie. „Wypieranie winy oraz usprawiedliwianie jej
sprawia, że w chorobliwy sposób przywiązujemy się do historii (...),
co powoduje, że powtarza się ona ciągle na nowo. Jedynie wyznanie
wszystkiego, co wstydliwe, może doprowadzić nas do zbawiennej
przyszłości”7.

22. Chrześcijańską jakość wspólnoty szkolnej najdokładniej testuje
obecność w niej osób trudnych czy wręcz społecznie niedostosowa-
nych. „Osoba niedostosowana i trudna przynosi bowiem ze sobą
element prorocki. Wprowadza zamieszanie we wspólnotę, ponieważ
żąda od niej autentyczności. Zbyt wiele wspólnot opiera się na ma-
rzeniach i pięknych słowach; wciąż się w nich mówi o miłości,
prawdzie i pokoju ...Niedostosowany, który tam przychodzi, staje się
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wymagający. Jego krzyk jest wołaniem prawdy, czuje bowiem kłam-
stwo kryjące się za jałowymi sformułowaniami. Dostrzega rozdź-
więk między tym, co się mówi, a tym, czym się rzeczywiście żyje”8.
Wspólnota, która usuwa ze swego grona niedostosowanych człon-
ków, naraża się poważnie na społeczny faryzeizm.

23. „W organizacji i rozwoju szkoły katolickiej „jako domu” nie-
zwykłą pomocą jest świadomość obecności w niej Najświętszej Ma-
ryi, Matki i Nauczycielki Kościoła, która obserwowała wzrost w
mądrości i w łasce Swego Syna i od początku towarzyszyła Kościo-
łowi w jego zbawczej misji”9. Pamiętajmy, że Maryja, Pani Nasza
Jasnogórska, Królowa Polski, Matka Kościoła, jest Patronką i Wła-
ścicielką Stowarzyszenia i wszystkich prowadzonych przez Stowa-
rzyszenie szkół. 1 września 1990 r. na Jasnej Górze, w obecności i za
zgodą ks. arcybiskupa Stanisława Nowaka, dokonano aktu zawierze-
nia pierwszej szkoły - Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w
Częstochowie, składając w Jej ręce troskę o Dzieło, które tym aktem
rozpoczęło swoją historię.

24. Wspólnota szkolna ma z całą usilnością dążyć do przekazywa-
nia wartości życiowych i jasnej - opartej na Ewangelii - koncepcji
życia oraz wdrażać swoich członków do podejmowania proponowa-
nego stylu życia. Będzie to robić skutecznie na tyle, na ile otoczy
troską więź z Chrystusem, który jest jej fundamentem. Urzeczywistni
się to wówczas, kiedy poszczególni członkowie wspólnoty szkolnej
będą odnawiać i pogłębiać osobistą łączność z Chrystusem poprzez
dokonywanie stałej konfrontacji swoich działań ze zbawczym Sło-
wem Boga obecnym w Piśmie Świętym, Tradycji, Liturgii, Sakra-
mentach, a także dokonujących się wydarzeniach.

Uczestnictwo ucznia w wychowaniu
25. „Ponieważ osoba ludzka została stworzona jako rozumna i

wolna, nie można wyobrazić sobie prawdziwego wychowania bez
decydującego wkładu samego podmiotu wychowania, który działa i
reaguje dzięki swej inteligencji, wolności, woli i skomplikowanej
sferze emocjonalnej. W konsekwencji proces wychowawczy nie
postępuje naprzód, jeżeli uczeń nie podejmuje współdziałania”1.0
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26. Dobrowolnej aktywności ucznia w procesie wychowawczym
domaga się także sam Program wychowawczy. „Program wycho-
wawczy oparty na koncepcji, która angażuje dogłębnie osobę, może
być realizowany tylko przy świadomym i wolnym udziale tych
wszystkich, którzy w nim uczestniczą. Nie może być nikomu narzu-
cony. Przedstawia się on jako możliwość, jako "dobra nowina" i stąd
może być odrzucony. Dla urzeczywistnienia go z całą wiernością,
szkoła powinna móc liczyć na jedność intencji i przekonania wszyst-
kich członków wspólnoty szkolnej”11.

27. Świadome i dobrowolne uczestnictwo ucznia w tak rozumia-
nym procesie wychowawczym jest koniecznym warunkiem jego
powodzenia. Nie może być ono w żaden sposób czymś wymuszo-
nym, ale dobrowolnym wyborem ucznia, dokonanym w pełnej wol-
ności. Domaga się tego godność wychowanka, ale dla wychowawcy
jest to trudne zadanie. Wysiłek zmierzający do pozyskania ucznia dla
prowadzonej w szkole pracy wychowawczej wymaga od nauczycieli
dużej dojrzałości i pochłania wiele czasu. Pozwoli jednak szkole
oddziaływać na uczniów w sposób głęboki i trwały. Wszystko, co
wymuszone, jest bowiem nietrwałe.

28. Najgłębszą motywację do zaangażowania w realizację dobra
wspólnego, jakim jest plan wychowawczy szkoły, uczeń czerpie z
wiary, w świetle której żaden czyn ludzki nie jest obojętny wobec
Boga i sumienia. To wola Boga i nakaz sumienia każą mu rzetelnie i
uczciwie pracować, słuchać i szanować pracowników szkoły, oka-
zywać lojalność i miłość kolegom, być wdzięcznym, uprzejmym,
dobrym, prawdomównym, szczerym i odpowiedzialnym. Dlatego
pomoc w kształtowaniu prawego sumienia jest niezwykle skutecz-
nym sposobem otwierania wychowanka na aktywne uczestnictwo w
urzeczywistnianiu Programu wychowawczego.

29. Przychodząc do szkoły, chodząc po salach i korytarzach uczeń
nie tyle szuka wiedzy, co miłości. Jeżeli wychowawcy zaspokoją tę
jego najbardziej fundamentalną potrzebę, kiedy będą kochać swoich
uczniów i konsekwentnie, pomimo zawodów, okazywać im miłość -
poprzez słowa, zachętę, pomoc, radę, przyjacielską uwagę - szybko
zdobędą ich zaufanie i uczynią uległymi, co pozwoli ich poprowa-
dzić po linii właściwej dla Programu wychowawczego.
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30. „Uczeń, który osiągnął już wystarczający poziom intelektual-
ny, powinien zostać zaproszony do wzięcia udziału w określaniu
projektu planu wychowawczego szkoły, oczywiście nie po to, by
ustalić jego cele, ale by wskazać na jak najlepsze sposoby działania.
Uczynić odpowiedzialnym i okazać zaufanie, prosić o radę i pomoc
dla wspólnego dobra to czynniki, które pobudzają do wdzięczności i
przyczyniają się do przezwyciężenia obojętności i inercji. Uczeń
chętnie będzie się włączał w proces wychowawczy, gdy zauważy, że
projekt ma na celu jedynie jego osobową dojrzałość”12.

31. Synteza kultury, wiary i życia, ku której ma prowadzić praca
dydaktyczna i wychowawcza szkoły, urzeczywistnia się w osobie
człowieka tylko na mocy stałego wysiłku nawracania się. Proces
nawracania jest zawsze osobistym wysiłkiem człowieka. Szkoła mo-
że jedynie pomagać, pobudzać, zachęcać, wskazać kierunek, otwo-
rzyć na nowe rozwiązania, ale nie jest w stanie podjąć trudu metanoi
za członków swojej społeczności.

32. „Byłoby ideałem, gdyby każdy dla kształtowania swego wnę-
trza poddał się kierownictwu duchowemu. Ono naprawdę prowadzi
do lepszego przyjmowania nauczania religii w szkole, a równocze-
śnie powoduje jego dopełnienie”13. Pracujący w szkole kapłani mają
obowiązek troski obecność i rozkwit kierownictwa duchowego
wśród członków szkolnej społeczności. Najpierw niech sami dla
siebie poszukają mądrych i doświadczonych kierowników, którzy
potrafiliby ukazać im drogę duchowości nieautorytarnej, która jest
istotą prowadzonego w szkole procesu wychowania. Następnie, po-
przez przykład życia i nauczanie niech zachęcają innych, a nade
wszystko wychowawców i nauczycieli, do podjęcia kierownictwa i
pielęgnowania duchowości nieautorytarnej.

33. Duchowość nieautorytarna prowadzi człowieka ku Bogu po-
przez spotkanie z istotą jego osobowości. Uczy, że ciało, element
naszej ziemskości, słabości i nędzy jest osią zbawienia. „Caro cardo
salutis” (ciało jest osią zbawienia) uczył Tertulian. „Ciało uczy
większość z nas, że jesteśmy małymi ludźmi, a nie wielkimi panami.
Dzięki niemu nie uważamy się za bogów, nie mylimy siebie z Bo-
giem. Nasza zwyczajna zależność od istoty, nad którą nie mamy
panowania, od czegoś obcego i innego; nasza radykalna zależność
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chroni nas przed iluzją samowystarczalności właściwej Bogu, przed
pokusą pychy, której ulegli aniołowie, jak również ulegają jej, na
krótko, tylko niektórzy ludzie, jak na przykład dyktatorzy, fakirzy i
profesorowie. Głód, pragnienie, potrzeby i marzenia utwierdzają nas
w każdej sekundzie życia, że nie jesteśmy Bogiem”14.

34. Duchowość nieautorytarna każe człowiekowi skonfrontować
się ze swoją istotą, zajrzeć do swego wnętrza pełnego egoizmu, zmy-
słowości, namiętności, nieprawości, w otchłań swej marności, ułom-
ności, obłudy, brudu. Zagłębić się w ciemne rewiry i mrok podświa-
domości, w podziemne królestwo cieni, stąpić we własną samotność
i smutek, po to, aby poznawszy siebie, móc odkryć prawdziwego
Boga. „Nie możemy poznać Chrystusa bez poznania człowieka. Nie
możemy pojąć, kim jest Bóg, nie możemy też uwierzyć w Jego wiel-
kość i Jego miłość do nas, jeżeli najpierw nie odkryjemy samych
siebie. Gdyby Chrystus kochał ciebie dlatego, że jesteś wart miłości,
nie byłoby w tym nic szczególnego. (...) Miłość Chrystusa jako Bo-
ska agape to miłość, która zstępuje z wysoka i kocha to, co jest nie-
godne, aby mogło stać się godne. Im wyraźniej zobaczysz swoją
grzeszność, im uczciwiej przyznasz się do niej, tym lepiej odkryjesz
Chrystusa i pełniej uwierzysz w Niego”15.

35. Duchowość nieautorytarna rozpoczyna proces przemiany
człowieka od zniżenia się do tego, co w nim naprawdę tkwi, od po-
ważnego potraktowania jego potrzeb, zranień i codziennych prze-
ciwności, aby wprowadzić człowieka w dialog z Bogiem prawdzi-
wym, który w tym wszystkim jest obecny, wszystko to umożliwia i
przez to wszystko objawia swoją wolę. Dlatego często pytaj Boga -
dlaczego do mnie tak przemawiasz?; o co Ci chodzi?; co chcesz mi
przez to powiedzieć?; jak powinienem się obchodzić ze skorupami
mojego rozbitego życia?

36. Duchowość nieautorytarna odkrywa prawdę o ubóstwie i nędzy
ludzkiej egzystencji, o ludzkich ograniczeniach i niemocy, aby po-
móc człowiekowi żyć w sposób realistyczny. „Realnie jesteśmy że-
brakami. Wszystko, co mamy i czym jesteśmy, jest darem i Bożą
jałmużną. (...) Żebrak Boży żyjąc w prawdzie dobrze wie, że sam z
siebie nic nie ma. Wie jednak również, że nie sposób żyć na niczym
się nie opierając. Dlatego cała jego egzystencja jest wołaniem - nie-
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ustannym, żarliwym przyzywaniem Boga jako jedynego, realnego
oparcia”16.

37. „Żebrak jest żebrakiem tylko wtedy, kiedy żebrze. (...)
Wszystko jedno, czy przestałeś żebrać, gdy zbyt zajęła cię praca,
którą właśnie wykonujesz, czy wtedy, gdy klęczysz i modlisz się.
Jeżeli nie zwracasz się do Boga z pokorną prośbą o miłosierdzie - nie
uznajesz w tym momencie prawdy, że jesteś żebrakiem przed Bo-
giem”17, a tym samym tracisz poczucie realizmu i zaczynasz żyć w
iluzji.

Rola rodziców

38. „Dom rodzinny jest właściwym miejscem kształtowania cnót”18, a
rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Mają pierwszo-
rzędne i niezbywalne prawo oraz obowiązek wychowania.

39. Powierzone im przez Stwórcę i Pana życia zadania wycho-
wawcze wypełniają poprzez:

- „założenie ogniska rodzinnego, w którym panuje czułość, przeba-
czenie, szacunek, wierność i bezinteresowna służba”19 , i w któ-
rym człowiek uczy się pokory i miłości, aż po całkowity dar z
siebie;

- przyjęcie i otoczenie troską Bożego daru życia;
- budowanie głębokich więzi międzyosobowych w rodzinie opartych

na wierze, prowadzących do zjednoczenia z Bogiem, co wymaga
od nich stałego pogłębiania życia wewnętrznego,

- pielęgnowania modlitwy i życia sakramentalnego oraz obcowania z
Chrystusem ukrytym w ich dzieciach;

- odwzorowywanie w relacji z dziećmi miłości samego Boga - miło-
ści, która „cierpliwa jest, łaskawa jest (...) [która] wszystko zno-
si, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma” (1Kor 13,4.7), oraz dzielenie się z nimi
swoją własną miłością do Jezusa i Maryi;

- wprowadzanie dzieci od wczesnego dzieciństwa w coraz głębsze
rozumienie modlitwy poprzez ich uczestnictwo w modlitwie ro-
dziców i rozmowy o niej oraz budzenie w nich naturalnej po-
trzeby kontaktu z Bogiem;
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- wprowadzanie dzieci w życie Mszą Świętą na co dzień, z równo-
czesnym ukazywaniem im głębi tajemnicy Najświętszej Ofiary
oraz uwrażliwianiem na to, że każda czynność może mieć nad-
przyrodzony charakter;

- dawanie dobrego przykładu prawego życia oraz postawę pokory i
ufnej, dziecięcej wiary, która najlepiej tłumaczy, czym jest poko-
ra i wiara;

- stawianie dzieciom wymagań i kształtowanie pragnienia poddania
się kierowanym do nich wskazówkom;

- ukazywanie szczególnego znaczenia katechezy, która powinna
prowadzić do odkrycia miłości Boga i otwarcia serca ludzkiego
na nią;

- „wybór szkół, które najlepiej pomogą im w wypełnieniu zadań
wychowawców chrześcijańskich”20 oraz troskę o środowisko
dziecka.

40. Miłość rodzicielska nie może ograniczać się jedynie do miłości
ludzkiej. Miłość ludzka nie potrafi napełnić prawdziwym szczęściem
serca dziecka, ponieważ jest jedynie nędzną namiastką tej miłości,
której naprawdę ono oczekuje. „Każdy człowiek pragnie przecież
być kochany - bezwarunkowo, bez względu na swoje zło i upadki.
Każdy pragnie tej jedynej, pełnej i prawdziwej miłości, jaką okazuje
mu Bóg. Kiedy nie otrzymuje jej poprzez swoich rodziców, buntuje
się i protestuje, posuwając się czasem bardzo daleko”21.

41. Kochać to chcieć dobra i obdarzać dobrem. A dobro obecne
jest w woli Bożej, ponieważ tylko Bóg daje to, co najlepsze. Tylko
ten, kto pełni Jego wolę kocha prawdziwie. „Miłość to pragnienie, by
zatroszczyć się o dziecko zgodnie z zamiarem Stwórcy, a nie wła-
snym. Rodzice ziemscy mają być tylko wykonawcami woli Bożej
wobec swoich dzieci albo raczej wobec Bożych dzieci, którymi
opiekują się tu na ziemi”22. Powinni też doprowadzić dzieci do takie-
go umiłowania woli Stwórcy, aby obudzić w nich pragnienie szuka-
nia jej i życia nią. „Nie to jest celem, by dziecko pełniło wolę ziem-
skich rodziców, tylko wolę Niebieskiego Ojca”23.

42. „Prawdziwa miłość wyraża się w wychodzeniu naprzeciw po-
trzebom drugiego człowieka, aby dopełnić go w tym, co jest dla nie-
go najcenniejsze. Jest ona pragnieniem, żeby uczynić kochaną osobę
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w pełni szczęśliwą, a nie - żeby siebie samego uczynić szczęśliwym
przy jej pomocy”24. Z kolei rodzice - szczególnie ci, którzy przeży-
wają rozczarowanie jakością wzajemnej relacji - pragną, aby dziecko
swoją miłością do nich rekompensowało im braki miłości małżeń-
skiej. Szkoła powinna pomagać rodzicom odkryć, że miłość nie po-
lega na tym, by dopełniać siebie przy pomocy dziecka, lecz by sa-
memu je dopełniać, przede wszystkim w tym, co najważniejsze - w
jego relacji z Bogiem Ojcem.

43. „Rodzice nie szanując woli Bożej chcą, żeby dzieci odpowia-
dały ich własnym wyobrażeniom. Kiedy dziecko nie spełnia tych
oczekiwań, przeżywają bolesne rozczarowania. Bywa, że siłą zmu-
szają swoje dzieci, żeby dostosowały się do rodzicielskich marzeń i
planów”25. Tymczasem swoimi egoistycznymi oczekiwaniami para-
liżują dzieci. Im bardziej narzucają im własne zamiary, tym bardziej
narażają się na bunt dziecka w okresie dorastania, kiedy rozpocznie
ono intensywne poszukiwania własnej tożsamości i niepowtarzalnej
drogi życiowej.

44. „W miarę wzrastania dzieci, rodzice powinni dążyć do rozluź-
niania się ich psychicznej zależności od matki i ojca, by mogła wzra-
stać ich duchowa zależność od Boga, by dzieci coraz bardziej wiąza-
ły się z Bogiem, a nie z rodzicami. Dziecko miłujące Boga o wiele
głębiej będzie miłowało swoich rodziców, rodzeństwo, dziadków, a
także ludzi spoza swojej rodziny. Łączące je z rodziną więzy natu-
ralne, których wartości Kościół nie neguje, będą wówczas stale
oczyszczane z tego, co ludzkie i egoistyczne”26.

45. Celem rodzicielskich wysiłków nie może być jedynie podno-
szenie poziomu życia rodziny czy gromadzenie oszczędności. Jeżeli
pieniądze, wysoki standard i wygoda życia staną się dla rodziców
ważniejsze od dóbr nadprzyrodzonych, ich słowa mówiące o życiu
Ewangelią i żadne umoralniające rozmowy nie tylko nie odniosą
wychowawczego skutku, ale spotkają się z odrzuceniem ze strony
dzieci - najpóźniej w okresie dojrzewania. Jedynie czytelne świadec-
two życia - ograniczającego się do tego, co rzeczywiście potrzebne -
złożone przez rodziców pozwoli dzieciom zrozumieć, iż pieniądze
dane są nie po to, aby żyć w luksusie, ale po to, by roztropnie nimi
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gospodarować, pomnażać je i wypełnić to, co zaplanował Bóg odda-
jąc te pieniądze w nasze ręce.

46. „Poważnym niebezpieczeństwem jest preferowana współcze-
śnie tendencja bezstresowego wychowania dziecka. Ogólnie rzecz
biorąc, zakłada ona, że rodzice kierując się dobrocią i chęcią okaza-
nia dziecku miłości, będą unikać zakazów i będą starali się zaspoka-
jać jego pragnienia, byleby zaoszczędzić mu stresów. Wychowanie
wyłącznie w takim duchu byłoby wyrządzeniem dziecku wielkiej
krzywdy, ponieważ pogłębiałoby jego egoizm i pychę, którym rodzi-
ce - na wzór Boga - winni się sprzeciwiać”27. Mogą to czynić ucząc
dzieci od najmłodszych lat rozpoznawania i przeciwstawiania się
różnorodnym przejawom pychy, takim jak:

- przechwalanie się tym, co ma w domu i ono samo i jego rodzice,
popisywanie się, aby zdobyć uznanie i zaimponować,

- pragnienie dominowania nad innymi, rządzenia i wygrywania,
- chęć bycia pierwszym lub najlepszym,
- bycie zauważanym, chwalonym, nagradzanym.

47. Ważnym elementem w kształtowaniu postawy pokory u
dzieci jest wymaganie posłuszeństwa, ukierunkowywanie na miłość
bliźniego - podejmowanych z miłości do Jezusa - dziecięcych wy-
rzeczeń, rezygnowanie z przyjemności, do których są najbardziej
przywiązane, stanowcze stawianie wymagań w domu i w szkole, a
szczególnie walka z pychą i pełnieniem własnej woli, która może
przyjąć formę następujących wyrzeczeń:

- „mój egoizm chce, abym był wśród innych pierwszy, a ja z racji na
Chrystusa chcę być ostatni;

- mój egoizm chce, abym był zauważony, a ja z racji na Chrystusa
nie chcę tego;

- mój egoizm chce mieć zawsze rację, a ja z racji na Chrystusa chcę,
by przyznawano ją innym;

- mój egoizm chce mieć ostatnie słowo, a ja z racji na Chrystusa
chcę, by miał je kto inny;

- mój egoizm chce, abym wygrywał, a ja z racji na Chrystusa nie
chcę wygrywać;

- mój egoizm nie chce, abym był zapomniany, a ja z racji na Chry-
stusa chcę być zapomniany;
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- mój egoizm nie chce słuchać rodziców, a ja z racji na Chrystusa
chcę ich słuchać”28.

48. Wobec dzieci zdolnych i ambitnych, szczególnie narażonych
na zniewolenie względami ludzkimi, rodzice powinni - stanowczo,
ale z płynącą z pełnej akceptacji dziecka delikatnością - wykazywać
ich słabe strony i ukazywać, że ważna jest sumienność i systema-
tyczność, a nie same wyniki.

49. Niezwykle skutecznym środkiem w kształtowaniu postawy po-
kory jest sakrament pokuty, któremu towarzyszą takie elementy, jak:
poznanie własnego zła, szczere przyznanie się do niego oraz ufne
oczekiwanie Bożego miłosierdzia, odgrywające z kolei ważną rolę w
pielęgnowaniu cnoty pokory. Dlatego warto zachęcać dzieci - sło-
wem i przykładem - do częstej spowiedzi świętej, w miarę możliwo-
ści u stałego spowiednika.

50. Szkoła w procesie wychowawczym spełnia jedynie rolę po-
mocniczą i służebną wobec rodziców. Własne zadania wychowaw-
cze wobec uczniów wypełnia mądrze i właściwie, kiedy wspiera
wychowawczą rolę rodziny.

51. Wychowanie dzieci wymaga od rodziców „nauczenia się wy-
rzeczenia, zdrowego osądu, panowania nad sobą, które są podstawą
wszelkiej prawdziwej wolności”29. Sprostanie temu zadaniu staje się
możliwe dla tych rodziców, którzy pielęgnują życie duchowe. Dlate-
go szkoła dołoży wszelkich możliwych starań, aby współpraca z
rodzicami nie opierała się na posiadanych przez nich możliwościach,
ale na wierze i służyła pogłębianiu ich formacji religijno-moralnej.

52. Oparta na zasadzie wzajemnej lojalności i poszanowania kom-
petencji aktywna współpraca szkoły i rodziców dokonuje się po-
przez:

- spotkania rodziców z dyrekcją i nauczycielami,
- działalność rady rodziców,
- udział rodziców w organizowanych przez radę rodziców i szkołę

rekolekcjach i dniach skupienia,
- uczestnictwo rodziców w życiu szkoły, np. pomoc w organizowa-

niu uroczystości i imprez szkolnych, udział w wyjazdach szkol-
nych, pomoc w pracach z zakresu gospodarczego.
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53. „Właściwa integracja szkoły z rodziną jest podstawowym wa-
runkiem, dzięki któremu będzie można dostrzec i rozwinąć możliwo-
ści uczniów, odkrywane tak w jednym, jak i w drugim środowisku, a
przede wszystkim ich otwarcie na znaczenie religii i to, co ona ze
sobą niesie”30.

Rola wychowawców
54. „Praca nauczycielska może zaofiarować nauczycielowi chrze-

ścijańskiemu doskonałą drogę dla wprowadzenia ucznia w dziedzinę
wiary. (...) Niewątpliwie, nauczanie może przedstawiać wiele spo-
sobności, aby wznieść umysł ucznia do widzenia wiary, i tych okazji
nie trzeba pomijać, lecz daleko poza tymi sposobami nauczyciel
chrześcijański powinien poszukiwać możliwości głębszych, istotniej-
szych dla rozkwitu osobowości chrześcijańskiej”31. Ukazana w tym
Programie rola wychowawcy jest próbą podjęcia tegoż postulatu.

Uszanować prymat osoby nad działaniem

55. Bogu bardziej zależy na nas, niż na naszym działaniu. Bóg
zawsze walczy o człowieka. To za niego oddał Swojego Jednorodzo-
nego Syna. Bóg najpierw interesuje się człowiekiem, a potem tym,
co on robi. Jeżeli w kontakcie z uczniem interesujesz się bardziej
jego działaniem i osiągnięciami, niż jego osobą, to źle. Wychowaw-
cy powinno przede wszystkim zależeć na uczniu, na jego autentycz-
nym dobru, na jego zbawieniu. Prymat osoby nad działaniem jest
fundamentem pracy wychowawczej, a troska o świętość wychowan-
ka - najważniejszym zadaniem wychowawcy.

Uszanować niepowtarzalność i oryginalność wychowanków

56. „Być człowiekiem to coś wielkiego, szczególnie od momentu,
kiedy Bóg stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, identyfikując
się z każdym z nas. Kiedy ktoś przychodzi do nas (...) prosić o radę,
to powinniśmy reagować jak św. Elżbieta wobec przybywającej do
niej Maryi: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana [brat czy siostra
mojego Pana] przychodzi do mnie?”(Łk 1,43)32. Godność każdego
człowieka domaga się głębokiego szacunku w kontakcie z nim.

57. „Nie jesteś kimś, kto daje, podczas gdy ten drugi stoi jak że-
brak i przyjmuje. Nie tylko, że między wami istnieje doskonała rów-
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ność, ale dzieje się nawet tak, że przychodzący do ciebie daje więcej,
niż sam przyjmuje ... On daje ci zaproszenie, które jest tak wielkie i
hojne, że niemal powinno nas przyprawiać o łzy. Druga osoba w
pełnej pokorze daje swoje oczekiwanie i zaufanie. Zgadza się odkryć
siebie w całej słabości i lęku, swoim zawodzie i winie, aby móc
przyjąć pomoc. Ta wspaniałomyślna postawa wykazuje tak głęboki
szacunek dla tego, co prawdziwe, ludzkie i istniejące tylko dla Boga
samego, że możemy jedynie zbliżyć się do takiego człowieka z po-
czuciem adoracji i bojaźni Bożej. To przychodzący daje najwięcej.
Musimy o tym pamiętać i trwać na miejscu żebraka, a nie bogacza”33

58. Każda osoba ludzka to inny świat. Stając przed człowiekiem,
stajesz przed nieznanym sobie światem. Wszystko, co nieznane,
pociąga, ale jednocześnie budzi respekt, uczy pokory, uświadamia
bezradność wobec tajemnicy. W życie wychowanków nie ingerujmy
w sposób powierzchowny, nie przyjmujmy postawy przełożonych,
którzy wszystko wiedzą najlepiej, nie wydawajmy rozkazów, nie
posiadajmy gotowych rozwiązań, nie projektujmy na nich własnych
doświadczeń, nie krępujmy, nie wykorzystujmy, nie ignorujmy. Pre-
ferujmy ich wolność, miejmy wzgląd na osobistą drogę każdego z
nich, szanujmy ich niepowtarzalność i absolutną oryginalność.

59. Pamiętajmy, że Duch Święty, Twórca każdej ludzkiej osobo-
wości, jest niezmiernie pomysłowy i nigdy się nie powtarza, nigdy
nie popełnia plagiatu. Powołaniem wychowawcy jest wsłuchiwanie
się w tajemnicę, którą nosi w sobie każdy wychowanek. Słuchanie to
coś o wiele więcej niż technika. To wcielenie miłosiernej miłości
Boga, która nie sądzi, lecz kocha człowieka takim, jakim jest.

60. Wychowanek jest tajemnicą nie tylko dla wychowawcy. Jest
też tajemnicą dla samego siebie. Jego pragnienia, uczucia, motywa-
cje i to, co go inspiruje, są nieskończenie złożoną rzeczywistością,
która w dużej części jest mu nieznana. Rozmawiając z wychowawcą
jest on w stanie mówić tylko tym, co sam pojmuje z tej „góry lodo-
wej”. Wszystko inne jest przed nim zakryte. „Jeśli słuchamy jedynie
tego, co mówi, to bez wątpienia będziemy wprowadzeni w błąd.
Musimy nauczyć się słyszeć także i to, czego do nas nie mówi, co
kryje się za wypowiedzianymi słowami. Coś co wygląda dobrze, w
rzeczywistości może być bardzo brzydkie”34.
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Otwierać na miłosierną miłość Boga

61. Człowiek, niezależnie od tego, co robi, zawsze szuka miłości,
bezgranicznej agape - a więc Boga. Jego podstawowa tęsknota skie-
rowana jest ku Niemu, ku Miłości. Przez grzech tęsknota ta została
jakoś zagubiona. Człowiek utracił swój kompas. Nie wie, w którą
stronę się skierować. Zło nigdy nie leży w samej tęsknocie. Właści-
wie nigdy nie można tęsknić za bardzo. Zło kryje się w złym jej
ukierunkowaniu. Zło jest zawsze wypaczonym dobrem, które albo
straciło właściwy kierunek, albo zagubiło właściwe dla siebie miej-
sce. Kiedy wychowawca widzi to wyraźnie, to i samemu wychowan-
kowi łatwiej to odkryć.

62. „Im bardziej ludzka, fundamentalna potrzeba miłości jest udrę-
czona, tym łatwiej rzuca się na wszelkie jej namiastki. Fakt, że
współczesny człowiek jest taki bezradny, że nie wytrzymuje upo-
rządkowanego, jednolitego życia, że przez cały czas musi się coś
dziać - ma swoją przyczynę w tej głębokiej frustracji. Gdy brakuje
wielkiej miłości, bo Bóg zniknął, a życie rodzinne zostało tak mocno
poturbowane, to nic innego nie pozostaje, jak tylko szalone szukanie
czegoś, co mogłoby zapełnić tę pustkę. Wówczas niebywale wyzwa-
lającym jest znalezienie w duchowym przewodniku kogoś, kto sam
odkrył wielką miłość i potrafi też coś z niej przekazać”35.

63. „Człowiek współczesny przede wszystkim cierpi na pogardę
samego siebie, ma poczucie wewnętrznego pęknięcia, czuje, że nic
nie jest wart, do niczego się nie nadaje. Czuje, że nie stanowi całości.
Przeżywa siebie w pierwszym rzędzie nie jako grzesznika, ale jako
poranionego. Wielu ludzi nie jest "stworzonych do końca" ze wzglę-
du na brak miłości rodziców. Ich konstrukcja psychiczna została
nadszarpnięta. Nasze głoszenie dobrej nowiny o Bożym miłosierdziu
polega wówczas na pokazaniu - poprzez słowa, ale przede wszystkim
poprzez cały nasz sposób bycia - że istnieje nieskończona miłość,
całe morze delikatności, w którym możemy się zanurzyć, a które
leczy nasze rany”36.

64. „Kiedy doświadczamy rozmaitych udręk, trzeba byśmy mieli
przed oczyma coraz to nowe dowody Bożego miłosierdzia wobec
nas. Takim dowodem jest chociażby to, że możemy myśleć, cieszyć
się, okazywać troskę czy wdzięczność innym. Wszelkie dobro, ja-
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kiego doświadczamy, jest dowodem Bożej miłości - miłości bezwa-
runkowej i przebaczającej, jest także dawanym nam przez Niego
oparciem”37.

65. „Pieczęcią miłości Chrystusa ku nam, grzesznikom - a zatem
Jego nieprzyjaciołom - jest świadczące o traktowaniu nas jak naj-
droższych przyjaciół o d d a n i e z a n a s samego siebie. Tą wielką
odkupieńczą miłością Boga ogarnięci jesteśmy stale. W sposób
szczególny jesteśmy nią naznaczeni już przez chrzest, a jednocześnie
przez chrzest wezwani jesteśmy do życia miłością. Jednak życie taką
miłością (...) przerasta nas. (...) Sami z siebie nie jesteśmy do tego
zdolni. Dlatego trzeba, byśmy o taką miłość pokornie i ufnie błagali
Tego, który „jest miłością”38. Bóg jest bowiem jedynym autentycz-
nym Źródłem Miłości - Źródłem, z którego wypływa także auten-
tyczna miłość ludzka i autentyczna ludzka akceptacja.

Akceptować słabości - własne i innych

66. Chwilami uprzywilejowanymi w drodze do Boga i ku pełnej
dojrzałości - w życiu człowieka - są momenty słabości. To dzięki
nim otrzymujemy łaskę pogłębienia wiary. „Jeżeli czujesz się mocny
w sensie naturalnych możliwości, którymi dysponujesz, twoja wiara
nie może się rozwinąć i pogłębić. To dlatego musisz odczuwać swoją
słabość, musisz zobaczyć, że czegoś nie możesz. Będzie to wezwanie
do wiary. Twoja słabość, niemożność i bezradność staną się jakby
szczeliną, przez którą będzie przeciskała się do twojego serca łaska
wiary. (...) Bóg, zbliżając się do ciebie, musi uczynić cię słabszym,
byś Go potrzebował, abyś wierząc, i coraz bardziej Mu ufając, w
Nim szukał oparcia”39.

67. „Droga ku Bogu wiedzie zawsze poprzez doświadczenie wła-
snej niemocy. Gdy już nie będę w stanie począć nic więcej, by od-
mienić swój los, gdy zostanę pozbawiony wszelkich środków, gdy
będę zmuszony przyznać się do własnej klęski, właśnie wtedy nastą-
pi chwila, w której nie pozostanie mi nic innego, jak poddać się i
oddać całkowicie Bogu, wyciągnąć me puste dłonie na Jego przyję-
cie. Doświadczenie Boga nie jest nigdy nagrodą za nasze własne
wysiłki, lecz odpowiedzią na naszą niemoc”40.



309

68. Doświadczenie słabości chroni człowieka przed pokusą docho-
dzenia do Boga o własnych siłach, przed iluzorycznymi projekcjami
co do własnej osoby, przed chorobliwą identyfikacją ze świętymi, a
prowadzi do odkrycia prawdy, że w świecie ludzkim nie ma ideałów.
„Nasza walka o dobro skończy się niechybnie rozpaczą, czyli zro-
zumieniem, że nie istnieje urzeczywistnianie cnót, całkowite posłu-
szeństwo, wystarczające oddanie, że sprawiedliwość jest nieosiągal-
na, że bycie dobrym jest niewykonalne”41. Ta prawda może zrodzić
rozpacz, ale może zrodzić także wiarę. Do istoty wiary przybliżamy
się bowiem wtedy, kiedy nie możemy liczyć ani na siebie, ani na
innych, kiedy wszystkie światła gasną, a możliwości się wyczerpują,
kiedy ma miejsce kompletna dezorientacja, kiedy czujemy się nie-
zdolni do życia.

69. Człowiek wstydzi się swojej słabości. Wszystkie nieprzyjemne
strony swojego "ja" pragnie ukryć nie tylko przed ludźmi, ale przed
sobą i Bogiem. Czyni to posługując się nieustannie całą gamą różno-
rodnych mechanizmów obronnych, np. mechanizmem wyparcia,
racjonalizacji czy projekcji. Prowadzi to do utraty witalności życia i
skazuje człowieka na wegetację. „Ten, kto chce być bezbłędny, nisz-
cząc swe namiętności, niszczy także i swą żywotność; niszcząc swe
słabości, niszczy także swoją siłę. Ten, kto przede wszystkim chce
być poprawny, doprowadzi do tego, iż na jego polu rosnąć będzie
jedynie marna pszenica. Wielu idealistów tak bardzo koncentruje się
na chwastach w swojej duszy, że nieustannie stara się wyrugować
wszelkie swe błędy, co powoduje z kolei, iż cierpi na tym ich życie.
Poprawność pozbawia ich sił, namiętności i serca”42. Akceptacja
własnej słabości chroni człowieka przed niszczącą siłą nieświado-
mych mechanizmów obronnych.

70. Gotowość do odsłonięcia przed ludźmi swojego prawdziwego
oblicza otwiera człowieka na wspólnotę i jest ważnym warunkiem jej
zaistnienia. „Odczuwam wspólnotę z innymi ludźmi tylko wtedy,
gdy zaakceptuję swe słabości i wady. Dopóki będę je zmuszony
ukrywać, będę nawiązywał z bliźnimi wyłącznie powierzchowne
kontakty. Moje serce nie zbliży się do serc innych ludzi”43.

71. Doświadczenie słabości jest najczulszym punktem spotkania
wychowanka z łaską. Stoi on wówczas przed niezwykłą szansą od-
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krycia prawdziwego Boga. „Grzech - o cudzie! - staje się punktem,
w którym Bóg nawiązuje kontakt z człowiekiem. Musimy nawet
pójść dalej i powiedzieć, że nie istnieje inne, poza nawróceniem,
miejsce prawdziwego spotkania i poznania Boga. Nie ma innej sytu-
acji ludzkiej, w której Bóg pojawiłby się w sposób tak dalece osobi-
sty i dawał zbawienie. (...) W takiej chwili łaski - grzech i przeba-
czenie objawiają się w sercu człowieka. Poza tym szczególnym spo-
tkaniem istnieje tylko fragmentaryczne poznanie Boga i człowieka”44

Tylko wychowawca, który sam przeżył doświadczenie słabości i
związane z nim doświadczenie miłosierdzia Bożego, będzie umiał
towarzyszyć uczniowi w tym trudnym momencie i pomóc mu otwo-
rzyć serce na łaskę obecną w tym doświadczeniu.

72. Grzech wprowadza człowieka w najgłębszą słabość. Gdy grze-
szymy rozpadają się - oddzielające nas od daru odkupienia - mury
poprawności i fałszywej pokory, dokonuje się zrywanie masek z
naszych twarzy, znikają iluzje co do własnej doskonałości i posiada-
nych możliwości. Za sprawą osobiście popełnianych grzechów, które
uporczywie powracają, rozpoznajemy, że pozbawieni Jego łaski
jesteśmy wobec grzechu bezradni. Nie możemy dać żadnych gwa-
rancji co do własnej osoby. Jeżeli Bóg nas od grzechu nie zachowa,
to będziemy grzeszyć. Pozostaje nam wyciągnąć puste ręce do Boga
i wołać o miłosierdzie. W ten sposób grzech staje się „felix culpa” -
szczęśliwą winą, która prowadzi człowieka ku Bogu.

73. „Ktoś powiedział, że upadek, który jest przerwaniem więzi z
Bogiem, jest jakby przecięciem symbolizującego tę więź sznura.
Kiedy jednak przepraszasz Jezusa i wracasz do Niego, to ten sznur
jest z powrotem zawiązany. Po zawiązaniu powstaje supeł, ale sznur
staje się krótszy i ty jesteś bliżej Pana. Twoja wina staje się winą
szczęśliwą”45. Jeżeli pragniesz osiągnąć niebo, musisz wszystkie
swoje winy uczynić winami szczęśliwymi. Zadbaj także o to, aby
upadki twoich wychowanków stały się szczęśliwymi winami. Przy-
pominaj im, że po każdym upadku Bóg czeka na nich, że kiedy wra-
cają i przepraszają Go, przynoszą Mu radość, ponieważ pozwalają
Mu kochać siebie poprzez przebaczenie. Bóg kocha przebaczając.

74. Jeśli chcesz odkryć skarb, musisz się pobrudzić w ziemi. W
każdym człowieku, głęboko, gdzieś na samym dnie, ukryty jest
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skarb. Droga do niego prowadzi poprzez odkrycie i uznanie własnej
słabości, bezradności i grzeszności, mówiąc krótko - nędzy. Jest to
proces niezwykle bolesny dla ludzkiego egoizmu i pychy. Wchodze-
nie w przepaść własnej nędzy związane jest zawsze z cierpieniem i
wymaga zaparcia się siebie. „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci
swe życie, z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9,23-24). Jest to
droga obumierania sobie, ale tylko ona przynosi obfity plon auten-
tycznego dobra w naszym życiu. „Jeżeli ziarno wpadłszy w ziemię
nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon
obfity” (J 12,24).

75. Każde nowe odkrycie własnej nędzy może być odczuwane jak
dotkliwie zadana rana. Jest to błogosławiony ból, ponieważ zranienie
jest źródłem życia i miłości. „W miejscu, w którym zostałem zranio-
ny, jestem żywy; tam odczuwam siebie samego, tam też jestem wraż-
liwy na innych ludzi. Mogę tych innych dopuścić do mych ran, a
wtedy nasze spotkanie stanie się autentyczne - będę w stanie nawią-
zać z innymi namacalny kontakt, który także i dla nich będzie
uzdrawiający. Tylko zraniony lekarz potrafi naprawdę leczyć - mó-
wią Grecy. Moi bliźni nie mają dostępu do tych miejsc we mnie, w
których czuję się silny. Mogą mnie odnaleźć tylko tam, gdzie czuję
się załamany. Tam też odnajdzie mnie Bóg”46. Drogocenna perła
życia wiecznego, która jest obrazem Jezusa w nas samych, może
wyrosnąć tylko z ran. „Zranione ostrygi tworzą w swych krwawych
ranach perły. Ból, który je rozdziera, przemienia je w klejnot”47.

Mieć poczucie humoru

76. Zgoda na samego siebie, na swoje słabości i ograniczenia znajduje
swój wyraz w poczuciu humoru. „Poczucie humoru jest zrośnięte z
ziemską niedoskonałością i wyrasta z miłości do świata. Dostrzega i to,
co małe, i to, co duże. Jest wystarczająco wolne, by nie złościć się z
powodu spraw nieistotnych. (...) Człowiek obdarzony humorem zgadza
się na swój los, „mając pewność, iż nawet ludzka marność podtrzymy-
wana jest wolą Boga i przeniknięta Jego miłością”48.

77. Człowiek, który potrafi z siebie i ze swoich dokonań żartować,
i pozwala innym to czynić, uwalnia się od patosu, którym tak chętnie
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się nadymamy, manii wielkości, czucia się kimś ważnym, traktowa-
nia swojej osoby jako monumentu, od roszczeń do śmiertelnej, abso-
lutnej powagi i uczy się patrzeć na siebie we właściwym świetle.
„Przecież wystarczyłoby spojrzeć na to wszystko z odrobiną pobła-
żania, żeby zobaczyć, że to, czym tak się martwię, czego się lękam,
co się troszczę, jest wręcz śmieszne wobec tej jedynej ważnej rze-
czywistości, jaką jest Bóg”49.

78. „Chrześcijańskie poczucie humoru uczyni cię wolnym od sa-
mego siebie. Pozwoli na przewartościowanie w świetle wiary
wszystkich wartości i poznanie, że wszystko, co dzieje się dookoła
ciebie, jest naprawdę śmiesznie mało ważne - wszystko z wyjątkiem
Boga. Pozwoli ci na zdemaskowanie wartości pozornych. Twoja
praca, plany i trudności, polityka i to, co dzieje się w twoim środowi-
sku, wszystko to jest ostatecznie w zestawieniu z tą wartością, jaką
jest Bóg, prochem i pyłem. W tym duchu liturgią Środy Popielcowej
rozpoczynamy każdy Wielki Post, kiedy kapłan posypuje ci głowę
popiołem i mówi, że prochem jesteś i w proch się obrócisz - pro-
chem, a więc czymś śmiesznie mało ważnym. Prochem jesteś ty, ale
i to wszystko, do czego jesteś przywiązany, na czym ci bardzo zale-
ży, a także to, czego się boisz”50. „Staraj się, by wszystkie rzeczy
były niczym dla ciebie i ty niczym dla nich”51 - zachęca nas św. Jan
od Krzyża.

79. Mania wielkości, ważności i powagi leży u podstaw wielu na-
szych grzechów. „Przecież większość grzechów w stosunku do bliź-
nich stąd właśnie wynika, że z byle powodu czujemy się obrażeni i
urażeni, że na punkcie własnej osoby jesteśmy tak wrażliwi, tak czę-
sto nadwrażliwi i drażliwi. Wszystkim wrażliwcom, nadwrażliwcom
i drażliwcom konieczny jest zmysł humoru, który uwalnia, przynosi
wolność od samego siebie. Dla człowieka przewrażliwionego na
swoim punkcie nawet najdrobniejszy szczegół urasta do ogromnych
rozmiarów. Gdybyśmy umieli reagować na te przeróżne konflikty,
spory i nieporozumienia z humorem, gdybyśmy pozwolili, żeby się z
nas trochę pośmiano, jak bardzo wzrosłaby wtedy nasza pokora,
wiara i miłość. W świetle wiary ważna jest przecież tylko jedna rze-
czywistość, z której nie wolno się śmiać – Bóg”52.
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80. Sprowadzając do właściwych proporcji nasze życiowe porażki
i niepowodzenia, jak również wszystko, co rodzi w nas lęk i zagro-
żenie, zmysł humoru pełni doniosłą rolę w zachowaniu psychicznej
równowagi człowieka. Umożliwia człowiekowi uzyskanie coraz
większego dystansu i oderwania w stosunku do samego siebie i do-
konujących się wydarzeń oraz uzdalnia go do pogodnego, spokojne-
go i prawdziwie ludzkiego życia.

Zabiegać o indywidualny kontakt z wychowankami

81. Wychowanie w swej istocie zmierza do ukształtowania w
człowieku dojrzałego sumienia, które pozwoli mu żyć w prawdzie z
sobą samym Bogiem i innymi ludźmi. Dlatego ważną rzeczą jest
troska o obecność w życiu wychowanków czynników kształtujących
sumienie, takich jak: rekolekcje, nauczanie religii, lekcje wycho-
wawcze, spotkania formacyjne, poznawanie bohaterów narodowych i
pozytywnych bohaterów literackich, spotkania z ludźmi sumienia. W
formacji sumienia najwięcej dokonuje się jednak poprzez kontakt
indywidualny. Dla wychowawców świeckich przybiera on formę
rozmowy, a dla kapłanów może on mieć jeszcze formę spowiedzi lub
kierownictwa.

82. Indywidualizować i personifikować wychowanie oraz stawiać
wymagania przystające do konkretnej sytuacji wychowanka to nasze
zadanie. Podmiotem wychowania nie jest klasa, lecz uczeń, nie zbio-
rowość, lecz osoba. Dlatego praca z klasą, choćby najlepsza, nigdy
nie zastąpi indywidualnej pracy z uczniem. Indywidualny kontakt z
wychowankiem jest najwłaściwszym i najskuteczniejszym środkiem
wychowawczym. Czas, który poświęcasz na indywidualne rozmowy
z uczniami, jest najcenniejszy. W każdej zaś rozmowie najlepsza jest
szczerość połączona z miłością.

Budować atmosferę szczerości i zaufania
83. Podstawowym i najbardziej elementarnym wymogiem ludzkiej

psychiki jest poczucie bezpieczeństwa. „Człowiek jest ukierunkowa-
ny na szukanie poczucia bezpieczeństwa, na szukanie oparcia, co
oznacza, że jest ukierunkowany na zawierzenie. Jest ukierunkowany
na to, żeby mieć jakiś system zabezpieczeń, żeby na coś liczyć, żeby
się czemuś czy komuś powierzyć”53. Dla wychowawcy jest to sytu-
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acja uprzywilejowana, ale czy uczeń zechce jemu powierzyć swoje
problemy? Jeżeli kontakt z wychowawcą nie będzie stresujący, nie
będzie rodził lęku, lecz dawał poczucie bezpieczeństwa, to wyzwoli
on wcześniej czy później atmosferę szczerości, zaufania i narastają-
cego otwarcia.

84. Nieufność wychowanka wobec wychowawcy jest dużym złem.
Nieufność powoduje głęboki oddźwięk psychologiczny. Człowiek,
który nie ufa, wchodzi w stan zagrożenia. Osobę, której nie ufa, trak-
tuje jako wroga, źródło potencjalnego zagrożenia. Odczuwa wobec
niej lęk. W takiej sytuacji każde działanie wychowawcy odczytywa-
ne będzie przez wychowanka jako przejaw agresji, a to przekreśla
możliwość wychowywania. Jak będąc nauczycielem zdobyć zaufanie
swoich uczniów?

85. Zaufanie ucznia do nauczyciela nie rodzi się w jednym mo-
mencie. Jest to zawsze proces, droga, na której uczeń wielokrotnie
wystawi nauczyciela na próbę, czasami bolesną , by w końcu prze-
konać samego siebie - on naprawdę jest po mojej stronie, jemu na
mnie zależy, jemu chodzi o mnie. Przyjęcie ucznia takim, jakim jest,
i jego całkowita i ciągle ponawiana akceptacja powinna być twoją
odpowiedzią na jego wątpliwości. Bogu nic nie przeszkadza, aby nas
kochać.

86. Najgłębszą i najkrótszą drogą do zbudowania zaufania i dotarcia
do wychowanka jest dotarcie do obecnego w nim Jezusa i zjednoczenie
się z Nim. Proces jednoczenia się wychowawcy z Jezusem obecnym w
wychowankach objawia najgłębszą tajemnicę wychowania.

87. Nadmierna uległość żądaniom wychowanków wcale im nie
służy, podobnie jak nie służy im zbytnia surowość wychowawcy. W
pracy wychowawczej potrzebna jest synteza łagodności i stanowczo-
ści. „Ona zakłada rzadko spotykaną, zdrową psychikę, ale też i wy-
soki stopień duchowej dojrzałości. Przy braku takiej dojrzałości, ale
w nadziei i oczekiwaniu na nią, mamy postępować jak tylko potrafi-
my najlepiej”54. Święty Jan od Krzyża poucza nas – „Bóg rani czule”

Dostrzegać i ukazywać pozytywny sens trudności
88. „Duch nie trzyma wierzącego w cieple, nie zapewnia mu

sprzyjającego klimatu, nie ochrania jego wiary . Nie jest urządze-
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niem klimatyzacyjnym, jest podmuchem, który popycha ku światu,
gdzie moce zła przeciwstawiają się planom Boga. Wypędza z ciepeł-
ka wygodnej pobożności o wypróbowanych schematach, wyklucza-
jących jakąkolwiek przygodę, ze struktur, w których funkcjonowanie
zajmuje miejsce życia - by wyrzucić na pustynię, gdzie przeżywa się
ryzyko wiary i gdzie człowieka policzkuje surowość rzeczywistego
życia. Duch nie ochrania, każe wyjść na miejsce nie osłonięte. Nie
zwalnia z trudności, ale rzuca cię właśnie w sam ich środek. Po zanu-
rzeniu w wodzie Duch zanurza nas w wątpliwościach, sprzeczno-
ściach, niebezpieczeństwach codziennego życia. Jest to chrzest w
człowieczeństwie”55. Tylko na tej drodze rodzi się dojrzały człowiek.

89. „Bóg posługuje się naszą pracą zawodową, otoczeniem w pra-
cy i pojawiającymi się w niej trudnościami jako narzędziem prze-
mieniania naszych dusz. Niebezpieczna może okazać się dla nas
sytuacja, gdy stale odnosimy zawodowe sukcesy, ponieważ może
zahamować nasze wzrastanie w wierze. Dopóki odnosimy sukcesy,
trudniej jest nam w pełni otworzyć się na Boga, ponieważ często
uważamy wówczas, że jesteśmy doskonali, i nie widzimy potrzeby
interwencji Boga w nasze życie. Uważamy, że odnoszone sukcesy to
owoc naszych własnych wysiłków czy zdolności. Bóg poddaje zatem
również tę dziedzinę naszego życia próbie oczyszczeń”56.

90. W pracy wychowawczej często spotykasz trudnego ucznia lub
trudną klasę. W świetle wiary trudny uczeń jest narzędziem, którym
Bóg chce pociągnąć cię ku Sobie. Im głębiej spojrzysz w siebie, tym
wyraźniej odkryjesz, że trudny uczeń czy klasa to doskonałe lustro
obnażające prawdę o tobie. Odkrycie zaś prawdy, nawet najgorszej, i
zgoda na nią, niesie najcenniejszy skarb - zbawienie. Zbawienie
obecne jest w prawdzie: „ ...poznacie prawdę, a prawda was wyzwo-
li” (J8,32).

91. „Kto na powierzchni jest prześladowany, zwraca się ku głębi-
nom”57. Trudności i niepowodzenia ułatwiają nam proces nawracania
i dojrzewania. Dzięki nim tracimy iluzję co do własnych sił i możli-
wości, i w ten sposób, uwalniamy się od egoistycznych ambicji i
wiary w siebie. One też popychają nas w ramiona Jezusa i zmuszają
do błagania o miłosierdzie. Pojawia się wówczas wyjątkowa sposob-
ność przenikania łaski Bożej do naszych działań. W odpowiedzi na
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nasze - rodzące się ze świadomości własnej nędzy i niemocy - żebra-
cze wołanie „Bóg obdarzy nas swoją obecnością w takim stopniu, że
ostatecznie to już nie my będziemy żyli, a Chrystus w nas”58.

92. „Najważniejsze jest to, byśmy na wszystkie te doświadczenia
[trudności] chcieli patrzeć w świetle wiary, widząc w nich nie utrud-
nienia, lecz u ł a t w i e n i a, które popychają nas w ramiona Chry-
stusa i sprawiają, że zwracamy się do Niego z prośbą o pomoc. A
wtedy nasz Pan może interweniować i rozlewać swoje łaski, z któ-
rych rodzi się dobro, jakie bez owych bolesnych doświadczeń nigdy
by nie powstało. Efekt naszej pracy jest wówczas niewspółmiernie
lepszy od tego, co moglibyśmy osiągnąć opierając się jedynie na
własnych siłach i pracując w złudnym poczuciu swoich możliwości.
(...) Im mniej w pracy zawodowej liczymy na siebie, tym większa
jest szansa na Bożą ingerencję w nasze życie, szansa by On mógł
naszymi dłońmi wykonywać to, co sam zechce”59.

93. Kiedy w pracy wszystko zaczyna się walić, kiedy pojawiają się
niepowodzenia, kiedy zmniejsza się nasza sprawność intelektualna
albo dają znać o sobie kłopoty zdrowotne, pamiętajmy, że „Bóg w
swoim miłosierdziu nigdy nie daje więcej trudnych doświadczeń, niż
człowiek może przyjąć. On zawsze oczyszcza nas z miłością, choć
może być nam trudno tę miłość zrozumieć”60.

Odkrywać obecność Boga w historii i otaczającym świecie
94. „Czas naszego życia jest wypełniony łaską, a tym samym nie-

ustanną szansą naszego jednoczenia się z Bogiem”61. „Jak w przyro-
dzie działają na nas ustawicznie fale atmosferyczne, tak w porządku
nadprzyrodzonym dochodzą nas ciągle fale łask. Każda chwila niesie
nową pomoc łaski, każdy obowiązek, jaki na nas spada, związany
jest z osobną łaską uczynkową, każde zdarzenie, każda okoliczność
życia jest brzemienna w moc nadnaturalną dla nas”62. Za zasłoną
świeckości ukrywa się zawsze niezwykle intensywna obecność Bo-
ga. W rozmowie z uczniem staraj się omawiany problem przedstawić
w świetle wiary, czyli poszukuj jego głębszego, nadprzyrodzonego
sensu. Odkryj przed uczniem obecnego w tym wydarzeniu Boga i
wynikające z tej obecności wezwania.
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95. „Wszystko, co Bóg stworzył, przeniknięte jest Jego tchnie-
niem, wolą i działaniem. Stwórca obecny jest w ludziach, zwierzę-
tach, roślinach i rzeczach - poprzez sam akt stworzenia i poprzez
konkretny zamysł, jaki z każdą rzeczą związał. Cały świat stworzony
pełni wolę Boga, wypełniony jest Jego obecnością, która dla ubogie-
go w duchu może stawać się prawdziwym oparciem. Miłością
Stwórcy przeniknięte są także wydarzenia, które według Bożego
zamysłu mają nas popchnąć ku Bogu i prowadzić do zjednoczenia z
Nim. (...) O Bożej obecności przenikającej cały świat mówił na ateń-
skim Aeropagu św. Paweł Apostoł: „Bo w nim żyjemy, poruszamy
się i jesteśmy” (Dz 17,28). Gdybyśmy o tej fundamentalnej prawdzie
naszej wiary pamiętali, staralibyśmy się w kontakcie ze światem
przyjmować postawę modlitewną, aby wielbić Boga przenikającego
całe stworzenie”63.

96. „Gdybyśmy widzieli Boga w nas samych i w otaczającej nas
rzeczywistości, chcielibyśmy na tę obecność odpowiedzieć. Inny
mielibyśmy wtedy stosunek do rzeczy, roślin i zwierząt, a zwłaszcza
do drugiego człowieka. (...) Nie próbowalibyśmy ludźmi manipulo-
wać ani ich zniewalać. Nie chcielibyśmy też oddawać im bałwo-
chwalczej czci. W obawie przed krzyżowaniem obecnego w drugim
człowieku Chrystusa unikalibyśmy opierania się na ludziach bar-
dziej, niż wynika to z Bożego zamysłu - wiedzielibyśmy, że obraża-
jącym Stwórcę absurdem jest liczenie na to, że jakikolwiek człowiek
da nam oparcie niezależnie od Boga. Obecność Boga w każdym
człowieku sprawia, że pełne treści mogą być dla nas nawet cudze
grzechy. Może dlatego świadomi jesteśmy niektórych grzechów
naszych bliźnich, byśmy zobaczyli w nich Boży przekaz dla nas i
sami się nawracali - byśmy z pokorą uznali własne zło i ze skruchą
zwracali się ku Bożemu miłosierdziu”64.

97. „Powinniśmy się pilnować, by w niczym nie nadużywać Bożej
obecności przy nas. Wszelkie nasze zajęcia powinny być wplecione
w zamysł Stwórcy tak, byśmy wbrew Jego woli nie posługiwali się
ani swoją wiedzą, ani umiejętnościami, ani żadnym konkretnym
narzędziem. W ten sposób w każdej chwili moglibyśmy uwielbiać
Boga obecnego w świecie, a wszystko wokół stawałoby się dla nas
pełne Jego miłującej Obecności.
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98. Pogłębiająca się świadomość Obecności i działania Boga w
świecie wprowadzałaby w nasze życie pokój i harmonię -
pomagałaby nam odnajdywać oparcie w Nim samym”65.

99. Szukając woli Bożej związanej z każdą rzeczą i z każdym wy-
darzeniem możemy odnajdywać w każdej chwili życia autentyczne i
najpełniejsze oparcie. „Opierając się na niej podejmujemy współpra-
cę z łaską chwili, dzięki której nasze życie może stawać się coraz
bardziej harmonijne, może prowadzić do zjednoczenia naszej woli z
wolą Bożą, może nas uświęcać”66. Dopiero wówczas będziemy zdol-
ni uwrażliwiać wychowanków na wolę Bożą i zachęcać do jej szuka-
nia i wypełniania. Chodzi o to, aby wychowankowie wypełniali wolę
Boga, a nie wolę wychowawców.

Pamiętać, że wszystko zależy od Boga i liczyć tylko na Niego

100. Bóg obecny jest wszędzie i wszystko od Niego zależy. On
wszystko stworzył i swoją obecnością, z chwili na chwilę, podtrzy-
muje w istnieniu. On jest Przyczyną Pierwszą, która wszystko poru-
sza i wszystko umożliwia. W Jego ręku złożone są losy każdego
człowieka i całej ludzkości, pojedynczego atomu i całego wszech-
świata. On z mocą wszystko trzyma w swoich pełnych miłosierdzia
dłoniach i prowadzi z mądrością i miłością do celu. On jest naszym
jedynym rzeczywistym oparciem. W oderwaniu od Niego wszystkie
posiadane oparcia są jedynie mirażem i iluzją.

101. „Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest
panem nieba i ziemi, (...) sam daje wszystkim życie i oddech i
wszystko” (Dz 17,24a.25b). Żyjemy z jałmużny, której udziela nam
Bóg z chwili na chwilę. Wzrok, słuch, mowa, pamięć, rozum, zdol-
ności - to dary udzielane nam z każdym oddechem. Raz dane, nie są
własnością człowieka, lecz stale udzielaną jałmużną. Jeżeli Bóg mi
ich nie da z kolejnym oddechem, to przestanę widzieć, słyszeć, mó-
wić, stracę pamięć, możliwość rozumowania i zdolności. Realnie
jesteśmy żebrakami, ale czy uznajemy, że wszystko, co mamy, jest
darmo danym darem? Czy żebrzemy o jałmużnę? Czy dziękujemy
Bogu za wszystko co, posiadamy, i czym dysponujemy? Czy przeka-
zujemy taką postawę swoim wychowankom?



319

102. Człowiek w swoim istnieniu i działaniu jest całkowicie zależ-
ny od Boga. W jego życiu realne jest jedynie to, z czym Stwórca
zechce związać swoją łaskę. Jeżeli człowiek coś zrobił lub osiągnął,
to dlatego, że Bóg mu to umożliwił. Taka jest prawda. Natomiast
człowiek żyje w całkowitym zakłamaniu, jakby do góry nogami. Na
skutek swojej pychy uważa, że wszystko, co posiada, jest jego wła-
snością , a to, czego dokonał, zawdzięcza sobie i swoim staraniom.
Zakłada, że w znacznym stopniu wszystko zależy od niego i od zna-
nych mu dobrze naturalnych praw rządzących światem, i nie widzi
nieustannego daru Boga w swoim życiu. Liczy na siebie i żyje tak,
jakby Boga nie było.

103. „Rozważamy różne sprawy, wyciągamy wnioski i planujemy
przyszłość zupełnie zapominając o Bogu. Zachowujemy się tak, jak-
byśmy sami byli bogami mającymi możność tworzenia świata i kre-
owania wydarzeń zgodnie ze swoją wolą - budujemy imperium ludz-
kich oparć i sami chcemy nim rządzić. Tymczasem mamy żyć tak, j a
k b y wszystko zależało od nas, pamiętając jednocześnie, że wszyst-
ko zależy od Boga. Słowo j a k b y określa właściwy stosunek chrze-
ścijanina do wszystkiego, co robi, co planuje i zamierza. Kiedy to
słowo znika, zaciera się również pamięć, że w istocie wszystko zale-
ży od Boga, który obecny jest w naszym życiu poprzez rozmaite
wydarzenia i poprzez całą otaczającą nas rzeczywistość. (...) Mamy
więc żyć tak, jakbyśmy mogli opierać się na sobie albo na innych,
pamiętając jednak, że jedynym rzeczywistym oparciem jest dla nas
sam Bóg”67.

Nie ulegać zbytniej trosce
104. Bóg, który jest twoim jedynym, autentycznym oparciem, nie-

ustannie troszczy się o ciebie. Troska Bożej Opatrzności jest kon-
kretna i bezpośrednia, obejmuje najmniejsze, najdrobniejsze szcze-
góły i każdą okoliczność twojego życia. Bóg żywi cię, ubiera, daje ci
pracę i wszystko, co potrzebujesz do życia. „Przypatrzcie się ptakom
w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec
wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? (...)
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom
na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet
Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z
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nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie
wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej
wiary?” (Mt6, 26.28-29).

105. Kiedy patrzymy na ptaki stale zaprzątnięte zdobywaniem po-
żywienia, to wydaje się nam, że one same się żywią. Tymczasem
prawda jest inna. „To Bóg je żywi, choć my nie widzimy wyciągnię-
tej ku nim dłoni Boga, pełnej ziarna. Rozum podpowiada nam, że
ptaki muszą się bardzo napracować, by skorzystać z tego, co daje im
natura, ale dzieje się tak dlatego, że Bóg troszczy się o nie w porząd-
ku naturalnym. (...) Bóg troszczy się o nie i żywi je poprzez naturę,
w której jest obecny i w której działa. Bez nieustannej Bożej inter-
wencji ich wysiłek byłby daremny. Podobnie jest w twoim życiu.
Jeżeli zdobywasz środki do życia czy jakieś inne dobra pracą swoich
rąk i umysłu, nie zmienia to faktu, że to Bóg żywi cię, ubiera, daje ci
mieszkanie”68. Rozum może ci podpowiadać, że wszystko, czego
potrzebujesz, kupujesz za wcześniej zapracowane pieniądze, a pracę,
dzięki której posiadasz pieniądze, zdobyłeś własnym staraniem. Idąc
tym tokiem rozumowania, będziesz w końcu zmuszony odnieść swo-
je życie do Stwórcy i wtedy przyznasz, że wszystko masz od Niego.

106. Bóg, który stale jest przy tobie i kocha cię, zatroszczy się na-
leżycie o twoją teraźniejszość i przyszłość. „Nie troszczcie się więc
zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie”
(Mt 6,34). Słowa, że dzień troszczyć się będzie sam o siebie, ozna-
czają, iż Bóg zatroszczył się już o niego. Jeżeli - podejmując działa-
nie - nie pamiętasz o stałej trosce Boga obejmującej każdy drobiazg
twojego życia, kiedy troszczysz się o coś nie uwzględniając działania
Bożej Opatrzności, to ulegasz zbytniej trosce.

107. Zbytnia troska rodzi się z niewłaściwej postawy człowieka do
samego siebie i do otaczającego go świata. Jest ona wyrazem wiary
w siebie i niewiary w miłość i wszechmoc Boga. Jest pewną formą
zdrady Boga, zakwestionowaniem nadziei związanej z tym, że On
zatroszczy się o nas jutro, tak jak to czynił wczoraj i dziś. Ulegając
zbytniej trosce żyjemy tak, jakby Boga nie było, tak jakby nie od
Niego, ale od nas zależało wszystko. Ulegając iluzji, uważamy się za
istoty, które mogą kształtować przyszłość, a przecież przyszłość nie
jest w naszych rękach. „Przyszłość zawsze jest jedynie hipotetyczna,
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dopóki Bóg nie uczyni ją realną teraźniejszością dnia jutrzejszego.
Gdybyśmy spojrzeli na świat oczyma wiary, zobaczylibyśmy, że w
naszym myśleniu o przyszłości realne jest jedynie to, z czym Pan
zechce związać swoją łaskę, co zamierza zrealizować zgodnie ze
swoją świętą wolą. Pochłaniające nas tak bardzo plany i zamiary są
tylko bezużytecznymi, iluzorycznymi oparciami, o ile Stwórca
wszechświata nie zechce ich urzeczywistnić. Robienie planów w taki
sposób, jakby przyszłość zależała od nas, można więc nazwać żon-
glowaniem iluzjami, bez względu na to, jak słuszne - po ludzku pa-
trząc - byłyby nasze argumenty i przesłanki. Gdybyśmy pamiętali, że
wszystko zależy od Boga, wówczas oddając się realizacji rozmaitych
planów i zamiarów zachowywalibyśmy wobec nich konieczny d y s t
a n s - właściwą relację z iluzorycznymi oparciami”69.

108. Przesadna troska o przyszłość zawsze wyniszcza człowieka.
Rodzi lęk, strach, obawę, stres, smutek, zniechęcenie i przygnębie-
nie. Powoduje nie tylko udrękę psychiczną, ale i duchową, związaną
z brakiem oparcia w Bożej Opatrzności. Zapominając o ingerencji
Boga w nasze życie, depczemy dar, który czyni nas otoczonymi nie-
ustanną troską dziećmi Bożymi.

109. „Przed zbytnią troską możemy bronić się aktami wiary, na-
dziei i ufności, choćby nawet wydawałyby się nam całkowicie nie-
skuteczne. Bez względu na to, trzeba wołać do Boga - jak niewido-
my spod Jerycha, jak tonący Piotr czy Apostołowie podczas burzy na
jeziorze: Panie, ratuj! Jezusie, ulituj się nade mną! Trzeba modlić się,
aby On sam zachował nas od deptania Bożej miłości: Ty widzisz, że
ja nie tylko sprzeniewierzam się Tobie, ale również innych zarażam
swoim smutkiem i myśleniem na sposób ludzki. Panie ocal mnie!”70.

Być pokornym, cierpliwym, czujnym, długomyślnym
110. „Piasek nie ma własnej siły, własnego planu. Zawierza dyna-

mizmowi wiatru, towarzyszy jego trajektoriom. Nie narzuca się.
Wystawia się na działanie. Wydma nie tworzy się sama. Ona pozwa-
la się tworzyć. (...) To nie ja jestem twórcą mej osobowości. Muszę
raczej Ofiarować Duchowi możliwość kształtowania mnie według
Jego projektu. Moja osobowość należy do mnie dzięki temu, że ją
przyjmuję. Bierność, o której mówię, prowadzi mnie do ufnego od-
dania się w ręce Boga i do otrzymywania siebie od Niego, dzień po
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dniu”71. Praca wychowawcy domaga się wielkiej pokory. Uznania,
że jego zadaniem nie jest tworzenie czegoś nowego, ale otwieranie
wychowanka na wszechogarniającą go Miłość, która wszystko może,
i z której ręki wszystko otrzymuje.

111. Rolę wychowawcy można porównać do roli położnej przy po-
rodzie. To nie położna daje życie. Ona usiłuje ułatwić poród. Jest do
pomocy rodzącej kobiecie. Podobnie czyni wychowawca. Choć sam
życia przekazać nie może, może stworzyć klimat, atmosferę, warun-
ki, środowisko, które pomoże narodzić się nowemu życiu. Przyspie-
szenie narodzin nowego człowieka jest zawsze błędem. Wychowaw-
ca, pragnący przedwcześnie wydobyć prawdziwe życie albo stawia-
jący wychowankowi wymagania, które go przerastają, zawsze hamu-
je jego rozwój.

112. Proces wychowawczy dokonuje się od środka, a my jedynie
stwarzamy dla niego warunki. Można go porównać do rozkwitania
kwiatu. Co by się stało, gdybyśmy chcieli ten proces przyspieszyć i
na siłę zaczęli rozchylać pąk, prostując zwinięte płatki? Zniszczyli-
byśmy kwiat. Uczeń musi mieć czas, aby dojrzeć. Trzeba dać mu co
najmniej tyle czasu, ile Bóg dał go nam, i wybaczyć tyle błędów, ile
nam wybaczono. Cierpliwość i długomyślność to cnoty prawdziwego
wychowawcy.

113. Długomyślność wychowawcy pozwala mu spokojnie patrzeć
na wydarzenia i oczekiwać dobra w dalekiej perspektywie, myśleć w
sposób pozytywny o tym, co będzie kiedyś, nie tracić nadziei w sy-
tuacji porażki. Bez umiejętności długiego wyczekiwania na skutki
podejmowanych starań, wychowawca, widząc, że jego praca nie
przynosi pożądanych rezultatów, może ulec pokusie zwątpienia i
rezygnacji.

114. Ewangeliczną zachętą do postawy długomyślności są przy-
powieści; o chwaście którego gospodarz nie pozwala przedwcześnie
usunąć, aby nie wyrwać razem z nim i pszenicy (Mt 13,24-30), i o
nieurodzajnym drzewie figowym. „Pewien człowiek miał drzewo
figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owo-
ców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata,
odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie
znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?”. Lecz on mu
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odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i
obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości mo-
żesz je wyciąć” (Łk 13, 6b-9). Postawa gospodarza z przypowieści o
chwaście oraz ogrodnika z przypowieści o nieurodzajnym drzewie
figowym powinna cechować każdego wychowawcę.

115. Cnota długomyślności jest pomocna nie tylko w pracy wy-
chowawczej, ale przede wszystkim w osobistej walce z grzechem i
słabością. „Zmaganie się ze sobą, z własnymi słabościami, może
nam przypominać pracę człowieka próbującego zaczerpnąć wody
szklanką bez dna. Taki człowiek może powtarzać swoją czynność
nieskończenie wiele razy bez żadnych efektów. (...) Może będziesz
złościł się na samego siebie i zniechęcony powiesz: To niemożliwe,
żebym był do końca wierny Bogu. I to będzie prawda, bo rzeczywi-
ście nie jest możliwe, żebyś był Mu wierny własnych siłach. Ty jed-
nak masz zmagać się, masz walczyć. I kiedyś przyjdzie dzień, kiedy
zdumiony spostrzeżesz, że woda ze szklanki bez dna nie wylewa się.
Będzie to moment, w którym Bóg zacznie czynić cuda w twoim ży-
ciu. Zanim to jednak nastąpi, musisz nie tylko teoretycznie stwier-
dzić, że sam z siebie nie jesteś zdolny do żadnego dobra nadprzyro-
dzonego, ale po którejś tam próbie zaczerpnięcia wody szklanką bez
dna rzeczywiście tej prawdy doświadczyć i uznać ją. Wtedy Bóg
ulituje się nad tobą”72.

116. Twoją nadzieją może stać się rada św. Teresy od Dzieciątka
Jezus udzielona rodzonej siostrze Celinie: „Złóż Panu Bogu ofiarę z
tego, że nigdy nie będziesz zbierać owoców, to znaczy, że całe życie
będziesz czuła wstręt do cierpienia, do upokorzenia, że będziesz
widziała wszystkie owoce twych dobrych pragnień i twej dobrej woli
spadające bezużytecznie na ziemię. Pan sprawi, że w chwili twej
śmierci, w mgnieniu oka, na drzewie twej duszy dojrzeją piękne
owoce”73.

Nie pragnąć sukcesu i nie oczekiwać wdzięczności
117. Pragnienie sukcesu w pracy wychowawczej jest pułapką.

Prowadzi ono nieuchronnie do zniechęcenia, które skutecznie unie-
możliwia wychowywanie. Przeżywanie zawodu jest wynikiem znie-
wolenia oczekiwaniem na sukces. Kiedy cierpisz z powodu porażki,
pamiętaj, że człowiek zawodzi się nie na ludziach, ale na swoich
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wobec nich oczekiwaniach. Nasze oczekiwania krzywdzą uczniów.
Może warto zastanowić się nad tym, o co nam chodzi: o ucznia czy
sukces? Czy ktoś ci powiedział, że masz się czegoś spodziewać?

118. Pomagając komuś albo wyświadczając przysługę człowiek li-
czy zwykle na odwzajemnienie swojej troski. Ludzki egoizm spra-
gniony jest tego rodzaju pokarmu. Kiedy go nie otrzymuje, przeżywa
gorycz i rozczarowanie. Dotyka to także wychowawców. W ich ser-
cach często rodzi się zawód, a nawet pretensja i żal wobec wycho-
wanków, którzy okazali się niewdzięczni. Pamiętaj, że za każdym
przeżywanym zawodem, pretensją czy żalem ukrywają się twoje
roszczenia wobec uczniów, wykraczające poza plany Boże. Przecież
uczeń nie może okazać nikomu wdzięczności, jeśli Bóg tego nie
chce. Takie doświadczenia są po to, aby przypomnieć wychowawcy,
że tak naprawdę to Bóg przez niego pomaga innym ludziom i to Je-
mu przede wszystkim należy się ludzka wdzięczność.

Poddać się bezpośredniemu działaniu Boga
119. Z pracą chrześcijańskiego wychowawcy zawsze związane jest

apostolstwo. „Apostołować” oznacza „zanosić Boga, dawać Boga
innym”. (...) Jedynie Bóg może dawać Boga.(...) Człowiek nie jest w
stanie sam zanosić Boga, udzielać Go. (...) Aby uniknąć zbędnych
prób, poddaje się bezpośredniemu działaniu samego Boga. Jego ak-
tywność jest tym bardziej skuteczna, im mniej jest jego własna”74.
Mądry wychowawca wie, że nie może przychodzić do ucznia sam.
Chce przynosić mu Boga. Rezygnuje zatem z własnej aktywności, a
poddaje się bezpośredniemu działaniu Boga. Pozwala na wejście
Boga we własne działanie w takim stopniu, że staje się ono działa-
niem samego Boga. „Osoby odpowiedzialne za życie wiarą innych
powinny dążyć do tego, by to ostatecznie Jezus przez nich wycho-
wywał, bo tylko On potrafi z doskonałą - Boską cierpliwością pro-
wadzić ludzi drogami uświęcenia, mimo ich ciągłych upadków i
niewierności”75.

120. „Takie działanie jest możliwe tylko wówczas, gdy jesteśmy
totalnie beztroscy. Nie boimy się, nie niepokoimy się, jaki będzie
rezultat. Powierzamy siebie samych i swoje zdolności Bogu, a reszta
będzie, jaka będzie. Rezultat jest Jego sprawą. Taka beztroska nie
jest brakiem zaangażowania ani zagrożeniem dla „jakości” pracy.
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Przeciwnie, kiedy znika zatroskanie o rezultaty, wyzwala się mnóstwo
energii, którą wcześniej pochłaniał strach. Dopiero teraz jesteśmy total-
nie dyspozycyjni, zdolni do tego, aby stać się narzędziem w Bożych
rękach”.76 Stres towarzyszący twojemu działaniu oznacza, że daną rzecz
pragniesz wykonać sam, zamiast złożyć ją w ręce Boga. „Powierz Panu
swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał” (Ps 37,5).

121. „Jeżeli Bóg zechce się tobą posłużyć, to na zasadzie twojej
słabości. Kiedy próbujesz apostołować w poczuciu siły i mocy, sta-
jesz się antyznakiem. Ludzie nie chcą twojej mocy, twojej własnej
mocy, ponieważ jest ona dla nich upokarzająca. Pan Bóg też, aby
uczynić cię znakiem i posługiwać się tobą, nie potrzebuje twojej siły,
wręcz przeciwnie, potrzebuje twojej słabości”77. Twoja słabość zrobi
bowiem miejsce na jego działanie i moc oraz sprawi, że to, co robisz,
będzie Jego dziełem. Tak wielką łaską jest łaska słabości, a ty często
bronisz się przed nią. Właściwą postawę wobec słabości miał św.
Paweł, kiedy pisał: „...mam upodobanie w moich słabościach, obe-
lgach, niedostatkach, prześladowaniach, uciskach z powodu Chrystu-
sa” (2Kor 12,10a).

122. „Chrześcijaństwo jest religią łaski, religią, która ukierunko-
wuje nas na to, aby pozwolić działać Chrystusowi, by coraz bardziej
otwierać się na Jego działanie. Chodzi o takie otwarcie, które pozwo-
liłoby Chrystusowi w pełni w nas żyć. (...) „Jezus wyręczy mnie we
wszystkim” - pisała św. Małgorzata Maria - jeśli tylko pozwolę Mu
działać w sobie. Będzie we mnie kochał, pragnął, uzupełniał wszyst-
kie moje niedostatki”78. Otworzyć człowieka na łaskę to cel, ku któ-
remu powinien zmierzać cały proces wychowawczy.

Stawać w prawdzie

123. Wykonywana praca powinna prowadzić nas do zjednoczenia
z Bogiem. Ostatecznie, przecież po to otrzymujemy ją od Stwórcy.
Żeby tak się stało, powinniśmy wykonywać swoje zajęcia zgodnie z
wolą Bożą i starać się przede wszystkim o to aby podobały się one
Bogu, a nie ludziom. „Stając w prawdzie przed Bogiem, dobrze by-
łoby się przyznawać, że często pracujemy z myślą o zasłużeniu na
ludzką aprobatę i że to właśnie dlatego w naszym życiu jest tak wiele
stresów, napięć i lęku. A przecież szukanie oparcia w naszym miej-
scu pracy jest pokładaniem nadziei w czymś, co w każdej chwili
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może przestać istnieć. Również o całym świecie można zgodnie z
Objawieniem powiedzieć, że jego postać przemija (1Kor 7,31)79.

124. W wychowaniu nigdy nie chodzi o cześć dla wychowawcy.
Chodzi wyłącznie o wzrastanie w dobru wychowanków. Dlatego
wychowawca świadom subtelnych dróg, jakich może poszukać jego
własny egoizm, powinien nieustannie w postawie skruszonego celni-
ka powierzać miłosierdziu Bożemu siebie i swoich wychowanków.

125. „Trzeba, żebyś pracował w postawie ewangelicznego celnika
- ze świadomością, że tak naprawdę to jedynie grzechy są twoją wła-
snością. Twoje zaś zdolności czy umiejętności rozwiązywania pro-
blemów to dary Boże. Jeżeli będziesz starał się być wobec Boga jak
ewangeliczny celnik, zrozumiesz, że to Bóg posługuje się twoim
rozumem, że ty sam z siebie nic nie możesz. „Cóż masz, czego byś
nie otrzymał ? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś
nie otrzymał (1 Kor 4,7)”80.

126. Prawdę o tym, że jedynie nędza jest naszą własnością, prze-
kazał Pan Jezus osobiście w dialogu z błogosławioną s. Faustyną:
„Córko moja, nie ofiarowałaś mi tego, co jest istotnie twoim. "Za-
głębiłam się w sobie i poznałam, że kocham Boga wszystkimi wła-
dzami swej duszy, a nie mogąc poznać, co jest, co nie oddałam Panu,
zapytałam: Jezu powiedz mi o tym, a oddam Ci natychmiast z hojno-
ścią serca. - Jezus rzekł mi z łaskawością: Córko, oddaj mi nędzę
swoją, bo ona jest wyłączną twoją własnością”81.

127. Prawdę o ludzkiej kondycji przekazują nam z całą mocą świę-
ci. Św. Franciszek z Asyżu w swojej regule napisze – „bądźmy moc-
no przekonani, że naszą własnością są tylko nasze wady i grzechy”82.
Z kolei Makary Wielki powie: „Otchłań jest w twym sercu; piekło -
w twej duszy”83. A doktor Kościoła św. Teresa z Avila stwierdzi:
„Bóg jest prawdą najwyższą, a pokora niczym innym jak chodze-
niem w prawdzie. Nie ma zaś prawdy większej nad tę, że sami z
siebie nic nie mamy dobrego, że nasza jest tylko nędza i nicość. Kto
tego nie rozumie, ten chodzi w kłamstwie. Im zaś kto szczerzej uzna-
je tę prawdę, tym przyjemniejszy staje się Prawdzie Najwyższej”84.

128. Jedynie nędza jest wyłączną własnością człowieka. Wszystko
inne jest własnością Boga, który z miłości do człowieka obdarowuje
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go nieskończenie, i to w nadmiarze, swoją łaską i całym mnóstwem
różnorakich darów. Pragnie w ten sposób udzielać się człowiekowi i
umożliwiać mu jednoczenie z Sobą. Jednoczenie z Bogiem dokonuje
się jednak tylko wówczas, kiedy człowiek nie zatrzymuje swojej
uwagi a otrzymanych darach, ale skupia się na Obdarowującym i
Jemu okazuje swoją wdzięczność. Jeżeli dar staje się ważniejszy od
Dawcy, przesłania Go - zaczyna pełnić rolę bożka. „Dusza staje się
wówczas podobna do źle wychowanego dziecka, które otrzymało
wspaniały prezent, ale zupełnie nie pamięta o osobie, która je obda-
rowała. Odwraca się plecami i całkowicie zajęte swoją zabawką nie
zwraca uwagi na tę osobę, nie ma nawet zamiaru dziękować. Jeżeli
nie akceptujemy takiego postępowania w stosunkach z ludźmi, to o
ileż bardziej rani ono i obraża Boga, który daje nam wszystko, a w
osobie Syna Bożego składa za nas swoje życie”85.

129. Człowiek może dać drugiemu człowiekowi tylko z tego, co
sam posiada. W kontakcie z wychowawcą uczeń zawsze szuka miło-
ści prawdziwej, agape, czyli Boga. Jeżeli wówczas liczysz na siebie,
to dajesz uczniowi siebie, a więc nędzę, która jest twoją wyłączną
własnością. Tym samym wyrządzasz mu krzywdę. Kiedy on to od-
kryje, poczuje się oszukany i boleśnie zraniony. Chcąc dać uczniowi
Boga, a więc odpowiedzieć na jego pragnienie, musisz w kontakcie z
nim liczyć tylko na Boga, na Jego nieskończone miłosierdzie. Powi-
nieneś zatem w czasie spotkania z wychowankiem błagać Boga, aby
zechciał użyć cię jako swojego narzędzia i mimo wielu twoich nie-
doskonałości udzielił się przez ciebie wychowankowi. Staniesz się w
ten sposób dla niego przedłużeniem pomocnej dłoni Boga.

Żyć w komunii z Maryją

130. Najdoskonalszy wzór pracy wychowawczej zostawiła Maryja,
twoja Matka i Wychowawczyni. Wpatruj się w Nią jak małe dziecko
wpatruje się we własną matkę i dziel z Nią całe swoje życie. Żyjąc w
komunii z Maryją, będziesz patrzył na świat i wychowanków tak jak,
Ona patrzy, myślał tak, jak Ona myśli, czuł tak, jak Ona czuje. Bę-
dziesz żył Jej życiem i kochał Jej sercem. A żyjąc Jej życiem, bę-
dziesz żył życiem samego Boga.

131. Naśladując św. Jana, który „wziął Ją do siebie” (J 19,27c),
zawierz się Jej. „Zawierzenie się Maryi prowadzi do szczególnej
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relacji z Nią. Przez śmierć Chrystusa Bóg rozlewa nad światem swo-
ją niezgłębioną miłość - miłość ojcowską i macierzyńską - i chce, by
docierała ona do najgłębszych pokładów naszych serc poprzez Serce
Maryi. Ta wielka łaska domaga się odpowiedzi. I właśnie twoje za-
wierzenie się Maryi - zawierzenie wyrażające się życiem, tą szcze-
gólną relacją - jest odpowiedzią, jakiej Bóg od ciebie oczekuje”86.

Wspólne spotkania
132. Dzieło Stowarzyszenia obejmuje wiele szkół różnego typu i

stopnia. Troska o dobro wspólne domaga się wzajemnego poznania i
życzliwej współpracy w każdej dziedzinie. Celowi temu służą
wspólne spotkania i imprezy organizowane przez Stowarzyszenie lub
z inicjatywy samych szkół. Wśród nich na szczególną uwagę zasłu-
gują:

- dzień jedności szkół Stowarzyszenia,
- dzień sportu szkół Stowarzyszenia,
- uroczystość wręczenia Złotych Tarcz,
- rekolekcje wakacyjne pracowników szkoły, rodziców i uczniów,
- spotkania dyrektorów,
- warsztaty dla nauczycieli,
- pielgrzymka absolwentów szkół licealnych,
- pielgrzymka na Jasną Górę w ramach Ogólnopolskiego Forum

Szkół Katolickich.

Zajęcia pozalekcyjne

133. Zajęcia lekcyjne, choć stanowią podstawową formę pracy z
uczniem, nie wyczerpują możliwości oddziaływań wychowawczych
szkoły.

134. Ważnym elementem w pracy wychowawczej szkoły jest
stworzenie uczniom przestrzeni dla ich inicjatywy w organizowaniu
życia pozalekcyjnego w szkole. Pozwoli to uczniom, w środowisku
szkolnym, rozwijać własne pasje i zainteresowania, odnajdywać
osobiste formy ekspresji i poszukiwać własną tożsamość, spędzać
czas wolny, zawiązywać znajomości i przyjaźnie, uczyć się odpo-
wiedzialności i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego. Pozalek-
cyjne życie szkolne powinno służyć życiowej edukacji uczniów.
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135. Integralna formacja człowieka - obejmująca „rozwój wszyst-
kich ludzkich zdolności ucznia, przygotowanie do życia zawodowe-
go, kształtowanie zmysłu estetycznego i społecznego, jego otwarcie
się na transcendencję i jego wychowanie religijne”87- dokonuje się
przede wszystkim na drodze systematycznej i krytycznej asymilacji
kultury. Dołóżmy zatem starań, aby stworzyć uczniom szeroką moż-
liwość obecności prawdziwej kultury i sztuki w szkole i kontaktu z
nimi poza szkołą.

136. Obcowanie z kulturą ma ukazać uczniom jej etyczny wymiar.
Odkrycie etycznego wymiaru kultury przez człowieka prowadzi do
ożywienia jego życia duchowego i pomaga mu w osiągnięciu wolno-
ści moralnej, która może zrodzić się tylko w miarę orientowania się
ku wartościom absolutnym.

137. Szczególną formą obcowania z kulturą i sztuką jest jej two-
rzenie lub współuczestnictwo w jej tworzeniu. Niech w szkole roz-
kwitnie działalność zespołów chórowych, muzycznych, redakcyj-
nych, aktorskich, kół plastycznych i innych.

138. Obcowanie z naturą, jej harmonią i pięknem, służy odpoczyn-
kowi człowieka i odkrywaniu obecności Stwórcy. Wyrazem troski o
tę sprawę niech będzie działalność szkolnego koła turystycznego,
organizowanie wycieczek szkolnych i klasowych, obozów wakacyj-
nych itp.

139. Higienie pracy i działaniom prozdrowotnym szkoły sprzyjają
zajęcia sportowe, które mogą spełniać także rolę wychowawczą. „To
w czasie rozgrywek sportowych można wpajać uczniom, że wygry-
wać należy, szanując pokonanych, że można przegrać z godnością i
nie załamywać się, że należy samemu przyznać się do faulu, że nie
wolno łamać reguł gry”88, że na boisku obowiązuje kultura słowa i
miłość bliźniego, także przeciwnika. Zadbajmy o urozmaicenie zajęć
sportowych w szkole, a także o przygotowanie i udział uczniów w
różnego rodzaju zawodach sportowych oraz o organizację takich
zawodów pomiędzy szkołami Stowarzyszenia i w samej szkole.

140. Ciekawą formą rozbudzania i podtrzymywania pasji poznaw-
czej uczniów są - prowadzone przez specjalistów - warsztaty. Warsz-
taty są to wybrane przez uczniów w każdym semestrze zajęcia poza-
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lekcyjne o charakterze studyjnym i praktycznym. Ich tematyka i
dobór powinny zależeć od zainteresowań i poszukiwań uczniów oraz
od potrzeb społecznych danej społeczności lokalnej.

141. Prowadzenie warsztatów pozwoli szkole poszerzyć ofertę
edukacyjno - wychowawczą i być tym samym atrakcyjniejszą dla
uczniów. Z kolei młodzieży umożliwi kontakt ze specjalistami z
różnych dziedzin, poznanie ich warsztatu pracy, skonkretyzowanie
własnych zainteresowań, rozpoznanie różnorodnych potrzeb spo-
łecznych i poszukiwanie konkretnej pomocy dla potrzebujących, np.
we współpracy z parafią, Caritas, Akcją Katolicką, władzami gminy
lub powiatu.

142. Uczniom angażującym się poza szkołą w harcerstwo, klub
wspinaczkowy, kształcenie muzyczne, parafialne grupy formacyjne,
szkoła zalicza to zaangażowanie jako warsztat. Szkoła jest bowiem
zainteresowana, aby jej uczniowie rozwijali się i nabywali nowe
umiejętności również poza jej murami.

Wychowanie społeczne
143. Władza, której domaga się społeczna natura człowieka, i po-

rządek moralny pochodzą od Boga: „Każdy niech będzie poddany
władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy,
która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione
przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się
porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na
siebie wyrok potępienia” (Rz 13,1-2).

144. Szkoła ma okazywać prawowitej władzy należne jej uznanie i
szacunek oraz, stosownie do zasług, wdzięczność, a osobom, które ją
sprawują, życzliwość, i ku takiej postawie wychowywać wszystkich
swoich wychowanków.

145. „Władza jest sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy,
gdy troszczy się o dobro wspólne danej społeczności i jeśli do jego
osiągnięcia używa środków moralnie dozwolonych. Jeśli sprawujący
władzę ustanawiają niesprawiedliwe prawa lub podejmują działania
sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowią-
zują w sumieniu. Wtedy władza przestaje być władzą, a zaczyna się
bezprawie”89.



331

146. „Przez dobro wspólne należy rozumieć sumę warunków życia
społecznego, jakie ... zrzeszeniom bądź poszczególnym członkom
społeczeństwa pozwalają osiągnąć pełniej i łatwiej własną doskona-
łość. Dobro wspólne odnosi się do życia wszystkich. Od każdego
domaga się roztropności, a szczególnie od tych, którym zostało po-
wierzone sprawowanie władzy”90.

147. „Dobro wspólne opiera się na trzech istotnych elementach:
poszanowaniu i popieraniu podstawowych praw osoby [prawa do
postępowania według słusznej normy własnego sumienia, do ochro-
ny życia prywatnego, do sprawiedliwej wolności, także religijnej];
dobrobycie, czyli rozwoju dóbr duchowych i ziemskich społeczno-
ści, pokoju i bezpieczeństwie społeczności i jej członków”91.

148. Dobro wspólne jest fundamentem każdej wspólnoty ludzkiej,
także wspólnoty szkolnej, którą ożywia i kształtuje. Niech cała spo-
łeczność szkoły określi własne dobro wspólne i dołoży wszelkich
starań, aby każdy członek społeczności szkolnej uczestniczył w jego
urzeczywistnianiu i pomnażaniu. Człowiek uczestniczy w dobru
drugiej osoby i społeczności, kiedy podejmuje zadania, za które po-
nosi odpowiedzialność osobistą, sumiennie pracuje, rzetelnie wypeł-
nia spoczywające na nim obowiązki, szanuje drugiego człowieka i
szuka jego dobra.

149. Uczciwość i przestrzeganie wcześniej ustalonych zasad służy
nie tylko dobru wspólnemu, ale przede wszystkim samemu człowie-
kowi, ponieważ daje mu wolność, która jest zdolnością wybierania
prawdziwego dobra.

150. Codzienne życie szkolne obfituje w wydarzenia, które uchy-
biają dobru wspólnemu - zaniedbywanie obowiązków szkolnych i
podjętych zadań, niewłaściwe zachowanie w klasie podczas lekcji,
na korytarzu w czasie przerwy, lekceważący stosunek do personelu
szkoły, drwiny z mniej zdolnych uczniów, wzajemne obmowy, po-
mówienia, kłamstwa, ściąganie, które w naszych szkołach traktujemy
jako kradzież stopnia i oszustwo wobec nauczyciela i kolegów, różne
wykręty mające na celu uchylanie się od przestrzegania obowiązują-
cego prawa. Urzeczywistnianie dobra wspólnego wymaga zatem od
członków społeczności szkolnej wciąż ponawianego nawracania się.
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151. Uchylanie się od udziału w dobru wspólnym jest niezgodne z
wymogami sprawiedliwości i powinno być zdecydowanie karane.

152. Człowiek, żyjąc dla siebie, nigdy nie będzie w pełni człowie-
kiem. To miłość stwarza człowieka, a ona wyraża się w dawaniu.
Człowiek dojrzały jest jak źródło i posiada siebie w dawaniu. Dlate-
go dobrowolne i szlachetne zaangażowanie się w rozwój dobra
wspólnego, stosownie do zajmowanego miejsca, odgrywanej przez
siebie roli, jest podstawowym elementem formacji człowieka.

153. Prowadząc warsztaty społeczne, pokażmy uczniom potrzeby
ludzi cierpiących, samotnych, opuszczonych, chorych, niepełno-
sprawnych, bezdomnych, ubogich, aby wyzwolić w nich szlachetne
pragnienie zaradzenia tym potrzebom poprzez niesienie konkretnej
pomocy potrzebującym.

154. Zachętą do takiego rodzaju zaangażowania będzie posiadanie
przez każdego ucznia karty aktywności społecznej. Prowadzenie
karty pozwoli samemu uczniowi - jak również wychowawcy- ocenić
zaangażowanie na rzecz klasy, szkoły i osób potrzebujących. Stan
karty aktywności społecznej, według której uczeń ma obowiązek
poświęcić 1 godzinę w tygodniu na rzecz bliźnich, miałby bezpo-
średni wpływ na ocenę z zachowania.

155. Każdy sprawdzian, klasówka, odpowiedź, ma dwie oceny:
widoczną i niewidoczną. Dotyczy to także oceny z zachowania. Wi-
doczną stawia nauczyciel, a niewidoczną - sam Chrystus. A Chrystus
widzi wszystko, także to, czego nie dostrzega nauczyciel. On wie,
czy uczeń pracował Uczciwie, czy ściągał. Zna jego trudności i kło-
poty, które pomimo usilnego starania nie pozwoliły mu lepiej się
przygotować. Widzi wiedzę ucznia, którą ten posiadał, ale z różnych
powodów nie potrafił przekazać nauczycielowi. Wie także o całym
jego lenistwie i wynikających z niego zaniedbaniach. Dlatego Chry-
stus nigdy się nie myli, a wystawiona przez Niego ocena jest zawsze
sprawiedliwa. Ocena wystawiona przez nauczyciela szybko przestaje
być ważna. Ocena wystawiona przez Pana Jezusa pozostaje na
wieczność. Zabieramy ją ze sobą do nieba92.

156. Wrażliwość na potrzeby bliźnich rodzi się nade wszystko z
wiary w obecność Chrystusa w każdym człowieku. Ponieważ Chry-
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stus obecny jest w każdym człowieku, dlatego wszystko, co czynimy
bliźniemu, czynimy samemu Bogu. szacunek, pomoc, życzliwość,
troska okazywana bliźnim jest zawsze wyrazem twojej miłości do
Boga.

157. Chrystus przychodzi do ciebie w każdym człowieku i w każ-
dym człowieku na ciebie oczekuje, a zwłaszcza w ludziach chorych,
kalekich, niedołężnych, biednych i osieroconych. Każdy wysiłek
podejmowany na rzecz potrzebującego człowieka, jest zawsze służbą
samemu Chrystusowi.

158. Niedostrzeganie obecności Boga w człowieku rani Boga i
człowieka Dlatego podejmuj stały wysiłek patrzenia na bliźnich z
wiarą. Wiara to „nadprzyrodzone oczy”, które odkrywają przed nami
ogarniającą nas zewsząd obecność Boga i sens wszystkich naszych
życiowych doświadczeń.

159. Kiedy zaczniesz dostrzegać Boga w drugim człowieku, prze-
stanie on „być dla ciebie zwykłym sąsiadem, przyjacielem czy wro-
giem. Stanie się bliźnim, w którym mieszka Bóg. Odtąd twoje życie
będzie ciągłym spotykaniem się z Bogiem”93.

160. W dostrzeganiu Boga w drugim człowieku pomogą ci częste
spotkania z Jezusem w Najświętszym Sakramencie na adoracji.

161. Przedstawiony Program wychowawczy - jeden we wszystkich
szkołach Stowarzyszenia - ma być podstawą do powstania w każdym
roku planu wychowawczego szkoły dostosowanego do aktualnych
potrzeb członków społeczności szkolnej, który będzie uznany przez
wszystkich za wspólne i ważne zadanie. Z końcem każdego roku
szkolnego wychowawcy, uczniowie i rodzice powinni ocenić, na ile
jego założenia były przestrzegane, przeprowadzić krytyczną analizę
przyczyn ewentualnych niedomagań i zastosować środki zaradcze.
Uczestniczenie w powstaniu i realizacji planu wychowawczego
szkoły jest tworzeniem dobra wspólnego oraz uwrażliwia na troskę o
dobro wspólne w życiu społecznym.
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Wychowanie patriotyczne

162. W rozwoju osobowym człowiek korzysta z dziedzictwa mate-
rialnego i duchowego społeczeństwa, w którym żyje. Ma obowiązek
z wdzięcznością to dziedzictwo szanować i pomnażać.

163. Szacunek i wnoszenie osobistego wkładu w pomnażanie
dziedzictwa narodowego jest wyrazem miłości do ojczyzny i służby
dla niej. Miłość do ojczyzny znajduje swój szczególny wyraz w pła-
ceniu podatków, korzystaniu z prawa wyborczego i obrony kraju94.

164. Problemy te powinny być szeroko omówione z młodzieżą na
godzinach wychowawczych, lekcjach historii, WOS-u, języka pol-
skiego i innych. Szczególną okazją do ich popularyzowania są spo-
tkania w szkole z senatorami i posłami oraz z działaczami samorzą-
dowymi.

165. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich dokonuje
się nade wszystko poprzez pielęgnowanie tradycji narodowych. Słu-
żą temu święta i ważne rocznice państwowe. Dołóżmy starań, aby w
życiu szkoły były to wydarzenia ważne i uroczyście obchodzone.

166. Patriotyzm - w czasach pozbawionych wszelkich ideałów -
staje się cenną wartością, ponieważ uczy życia dla ideałów, a tym
samym kształtuje w człowieku umiłowanie wartości. Pomaga też
człowiekowi, zwłaszcza młodemu, przekroczyć siebie, krąg swoich
spraw, własnych interesów czy korzyści, i zwrócić się ku dobru
wspólnemu, jakim jest ojczyzna.

167. Dojrzała i prawdziwa miłość do ojczyzny nie zamyka, a
otwiera człowieka na wszystko, co dobre i piękne w kulturach in-
nych narodów. Miłości do ojczyzny uczmy w taki sposób, aby dla
wychowanka stała się drogą do umiłowania całej ludzkości, tzn.
każdego człowieka i Boga, Ojca wszystkich ludzi. Wielka rodzina
ludzka, chociaż podzielona z powodów historycznych i politycznych,
ma przecież jednego Ojca w niebie i jedną ojczyznę w wieczności.

168. Niech w życiu szkoły będą obecne i żywe problemy społe-
czeństwa międzynarodowego, takie jak pokój, wolność, sprawiedli-
wość, braterskie wspomaganie ubogich, współpraca między naroda-
mi oraz apele uznanych organizacji międzynarodowych.
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Wychowanie religijne i życie wewnętrzne

169. Człowiek odkrywa prawdę o sobie nie tyle przez uczestnictwo
w takim czy innym wydarzeniu, co przez badanie swego sumienia,
ocenę swojej postawy, motywów swojego postępowania i towarzy-
szących im emocji, jakie zrodziły się w sercu na skutek tego wyda-
rzenia. Patrzenie w serce pozwoli ci odkryć, kim naprawdę jesteś i
otworzy cię na Prawdę, którą jest Chrystus.

Modlitwa

170. Istnieje ścisły związek między życiem a modlitwą. Takie jest
nasze życie, jaka jest nasza modlitwa, i odwrotnie - taka jest nasza
modlitwa, jakie jest nasze życie. Nasz stosunek do modlitwy i jej
miejsce w naszym życiu są najlepszą ilustracją jego jakości.

171. Piękna modlitwa to zapowiedź pięknego życia, dlatego każdy
dzień w szkole chciej rozpocząć od wspólnej modlitwy szkolnej.
Módl się nie tylko ustami, ale nade wszystko sercem. Niech twoja
modlitwa nie będzie rutynowo odprawianym rytuałem, ale rodzącą
się z głodu Boga potrzebą serca.

172. Często, w czasie lekcji i na przerwach, kieruj swoje myśli ku
Bogu, a kiedy zadzwoni ostatni dzwonek - podziękuj Mu za stałą
obecność przy tobie, a jeżeli o Nim nie pamiętałeś - przeproś Go za
to. Nie opuszczaj szkoły bez powiedzenia Bogu „dziękuję” i „prze-
praszam”. Modlitwa wdzięczności i skruchy powinna przenikać całą
twoją codzienność.

173. „W świetle wiary najważniejszą czynnością naszego dnia jest
modlitwa. To ona musi znajdować pierwsze miejsce wśród innych
czynności. Kontakt z Bogiem decyduje o wartości i znaczeniu naszej
pracy. Jej skuteczność zależy od tego, co jest jakby na zapleczu, a
więc od twoich, może bardzo obolałych od klęczenia, kolan”95. Z
modlitwy i ofiary rodzi się wszelkie autentyczne działanie i wszyst-
ko, co wielkie na tym świecie.

174. Ufna i wytrwała modlitwa rozpali twoją miłość do Boga i po-
zwoli ci odkryć, że jesteś przez Niego nieustannie obdarowywany.
„Tylko serce, które kocha, spostrzega, że jest obdarowywane. Oblu-
bienica zakochana w swoim oblubieńcu dostrzega nawet drobne
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przejawy jego miłości, choćby były wyrażane jedynie zwykłymi,
drobnymi gestami”96.

175. „Modlitwy trzeba się ciągle uczyć. Jest ona wciąż stojącym
przed nami zadaniem. Aktualna forma modlitwy nie może nam wy-
starczać”97. Powinniśmy ciągle iść dalej i stale ją rozwijać. Wraz z
jej rozwojem intensyfikuje się twoja więź z Bogiem. Modlitwa jest
bowiem jej szczególnym wyrazem. Nieobecność modlitwy jest zna-
kiem braku wiary w Boga, a przejawem wiary w siebie i w swoje
możliwości. Na ile się modlisz, na tyle jesteś chrześcijaninem. Osta-
tecznie należy stwierdzić, że modlitwa jest darem Boga, a dyspozy-
cją do przyjęcia tego daru jest pokora. To ona robi miejsce w naszym
sercu na działanie Ducha Świętego, który modli się w nas i za nas
(por. Rz8,26). Można zatem powiedzieć - tyle jest autentycznej mo-
dlitwy w naszym życiu, ile jest w nas pokory.

Eucharystia

176. Bóg przychodzi do ciebie w każdym wydarzeniu, ale nade
wszystko daje się tobie w Eucharystii. Jest ona wyrazem Jego szalo-
nej miłości do człowieka, Jego miłości do ciebie. „W czasie Mszy
św. Chrystus na naszych oczach zbawia nas; oddaje swoje życie,
abyśmy mogli być uwolnieni z więzów grzechu, i równocześnie na
naszych oczach zmartwychwstaje, utwierdzając naszą nadzieję, że i
my zmartwychwstaniemy, że obmyci mocą Jego Zbawczej Ofiary z
naszych win zostaniemy przemienieni”98.

177. „Nie dokona się to jednak w sposób automatyczny, ale na
miarę naszej wewnętrznej dyspozycji, na miarę otwarcia na tę nie-
zgłębioną Tajemnicę i największy Dar. Chrystus , który we Mszy św.
pragnie zanurzyć nas w swojej Odkupieńczej Ofierze, na tyle
oczyszcza nas i przemienia, na ile my tego oczekujemy. (...) Tak jak
w rytmie biologicznym rozpoczynamy dzień, kiedy budzimy się, a
kończymy, gdy zasypiamy, tak dla ludzi wierzących rozpoczęciem
dnia w sensie życia duchowego winno być uczestnictwo we Mszy
św. Czas zaś po jej zakończeniu, nie wyłączając nocy - jeżeli przed
snem wzbudzimy taką intencję - powinien być dla nas czasem ocze-
kiwania na kolejną Mszę św. i jej owoce”99.
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178. Twoje oczekiwanie na Eucharystię stanie się autentyczne i
głębokie, gdy lepiej rozpoznasz stan swojej duszy. Kiedy odkryjesz,
jak bardzo twoja dusza pokryta jest grzechem, jak głęboko toczy ją
trąd zła, zaczniesz upatrywać w Odkupieńczej Ofierze jedyną szansę
na ocalenie. „Gdyby człowiek śmiertelnie chory dowiedział się, że
istnieje lek na jego chorobę, tylko że powinien być przyjmowany
codziennie, bez wątpienia zrobiłby wszystko, by go zdobyć, i pewnie
z największą uwagą dopilnowałby czasu jego przyjmowania”100.

179. Tylko Chrystus wie do końca, jak bardzo Go potrzebujesz i
dlatego jest w Nim głód przychodzenia do ciebie w Eucharystii. On
czeka na ciebie. Kiedy ty opóźniasz swoje przyjście, Bóg doświad-
cza tego, co psychologia określa udręką oczekiwania. „Udręka ocze-
kiwania na osobę, którą się kocha, jest udręką na miarę miłości
wzgardzonej. Im bardziej matka kocha dziecko, które nie przycho-
dzi, tym większa jest jej udręka oczekiwania na spotkanie z nim. A
jeżeli jest to nieskończona miłość Boga, jakiej nie potrafisz sobie
nawet wyobrazić, to - gdy nie przychodzisz - jak wielka musi być
Jego udręka oczekiwania na ciebie?”101.

180. Odkrywanie szalonej miłości Chrystusa będzie rodzić w tobie
pragnienie, by odpowiedzieć na Jego oczekiwanie, czyli głód Eucha-
rystii. „Jeżeli nie tęsknisz za Odkupieńczą Ofiarą i przyjmujesz Ko-
munię św. tylko z racji na pobożny zwyczaj, znaczy to, że nie chcesz
być przez odkupieńczą Ofiarę Chrystusa przemieniony. A jeżeli tego
nie chcesz, to twoje życie jest właściwie wegetacją. (...) Przecież
Bóg nie zbawi cię wbrew twojej woli”102.

181. „Święty Franciszek Salezy starał się przygotowywać do Mszy
św. cały dzień, tak by na pytanie: co robi? mógł odpowiedzieć, że
przygotowuje się do Eucharystycznej Ofiary”103. Również i ty staraj
się do niej przygotowywać przez wszystko, co robisz, a szczególnie
przez modlitwę celnika i spowiedź. A kiedy jesteś na Mszy św., w
czasie ofiarowania chleba i wina, złóż w ofierze duchowej na ołtarzu
swoją pracę i odpoczynek, modlitwę i cierpienie, przeżywane radości
i smutki, odniesione sukcesy i poniesione porażki. Duch Święty,
który przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, uświęci
wówczas także całą twoją codzienność.

182. Msze Święte szkolne należy odprawić w następujące dni:
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Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego;
Triduum ku czci św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży;
Święto Edukacji Narodowej - zalecana Msza św. w przeddzień, w

godzinach popołudniowych, z akademią i agapą, przygotowaną
przez rodziców i samorząd uczniowski;

Dzień Zaduszny - we Mszy św. wspomnieć zmarłych pracowników
szkoły, uczniów, absolwentów i ich rodziców. Jeżeli Dzień Za-
duszny wypadnie w sobotę lub niedzielę, Mszę św. należy od-
prawić w oktawie modlitw za zmarłych;

Roraty - przynajmniej raz w okresie Adwentu;
W czasie rekolekcji szkolnych;
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - patronalne święto Sto-

warzyszenia;
Uroczystość Objawienia Pańskiego;
Święto Ofiarowania Pańskiego;
Uroczystość św. Józefa;
Uroczystość Zwiastowania NMP;
Uroczystość św. Wojciecha - głównego patrona Polski,
Uroczystość św. Stanisława - głównego patrona Polski, Msza św. w

intencji maturzystów;
Uroczystość Wniebowstąpienia;
Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła;
Święto patronalne szkoły;
Uroczystość patronalna Kościoła lokalnego, w rocznicę wyboru pa-

pieża;
Uroczystość zakończenia roku szkolnego.

Spowiedź

183. W Bogu jest ciągłe i nienasycone pragnienie przebaczania.
Bóg kocha przebaczać i to tak bardzo, że w Chrystusie, który złożył
siebie w ofierze za nasze grzechy, wszystko z góry nam wybaczył.
Wszystkie nasze grzechy są już odkupione czyli przebaczone.

184. Naszym zadaniem jest przyjąć podarowane w Chrystusie
przebaczenie. Człowiek otwiera się na Boże przebaczenie, kiedy ze
skruchą przyznaje się przed Bogiem do swojej winy i oskarża się ze
swoich grzechów. „Nigdy nie dość skruchy i nigdy nie dość żalu. Im
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bardziej poczujesz się grzeszny i gorszy od innych, tym więcej zro-
bisz miejsca dla łaski i dla twojej wiary”104.

185. Dokonuje się to na modlitwie, kiedy stajesz przed Bogiem w
postawie celnika (Łk 18,9-14), ale najpełniej ma miejsce wówczas,
kiedy kierowany żalem za grzechy klękasz do kratek konfesjonału.
Jest to uprzywilejowana chwila w twoim życiu, w której możesz
odkryć miłość Boga. „Jeśli ja, Jego biedne, małe stworzenie - powie-
działa św. Tereska od Dzieciątka Jezus do s. Marii od Przenajświęt-
szej Trójcy - poczułam do ciebie tyle miłości, kiedy wróciłaś do
mnie, to cóż dopiero musi się dziać w sercu dobrego Boga, kiedy do
Niego powracamy. (...) Tak, to pewne, szybciej niż ja zapomni On o
wszystkich naszych nieprawościach, by już nigdy nich nie pamiętać
... A nawet uczyni więcej: będzie kochał nas jeszcze bardziej niż
wtedy, gdyśmy jeszcze nie zawinili!”105.

186. Każdy pierwszy piątek miesiąca uczyńmy w szkole dniem po-
jednania i stwórzmy uczniom możliwość przystąpienia do sakramen-
tu miłosierdzia. Kiedy ze skruchą wyznajesz swoją winę w konfesjo-
nale, Bóg odbudowuje ruinę, jaką popełnione grzechy uczyniły w
twoim sercu, w sercu innych ludzi i w świecie. Co więcej, miłosierny
Ojciec ujęty taką postawą da ci to, co ma najlepszego. Kiedy syn
marnotrawny wyznał swoją winę, ojciec rzekł do sług: „Przynieście
szybko najlepszą szatę...” ( Łk 15,22b). Daje synowi to, co najlepsze.

187. Skruszone dziecko Ojciec obdarowuje swoją szczególną,
największą miłością. Bierze je w ramiona i tuli do serca (por. Łk
15,3-7) . Jeżeli będziesz zawsze skruszony, będziesz stale na rękach
Boga i pozwolisz Mu przenieść się przez życie. Nieobecność skruchy
sprawia, że wyrywasz się z bezpiecznych, pełnych miłości ramion
Ojca i sam idziesz przez życie, dźwigając jego jarzmo. Pielęgnowa-
nie skruchy to twoje chrześcijańskie powołanie.

188. „Bóg z bezgraniczną cierpliwością oczekuje na naszą skruchę.
Oczekuje, że kiedyś będziemy przyznawali się, i to jak najczęściej,
do naszego zła”106. Dlatego staraj się nie tylko często przystępować
do sakramentu nawrócenia, ale żyj łaską tego sakramentu w codzien-
ności. Ma to miejsce wówczas, gdy w codziennym życiu pielęgnu-
jesz postawę, jaką masz wobec Boga klęcząc u kratek konfesjonału.
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Świętowanie

189. Świętowanie jest ważnym elementem życia ludzkiego.
Świadczy o godności człowieka i wielkości jego powołania. Składa
się nań oddanie czci Bogu i odpoczynek.

190. Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych przypadają na:

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego,
Święto Patronalne Stowarzyszenia,
Święto Patronalne Szkoły,
Święto Edukacji Narodowej,
Rekolekcje wielkopostne,
Uroczystość zakończenia roku szkolnego,
Inne święta ogłoszone przez dyrektora szkoły.

Rok liturgiczny

191. Życie szkoły powinno wpisywać się w liturgiczne życie Ko-
ścioła i je odzwierciedlać. Dlatego należy przygotować na widocz-
nym i centralnym miejscu w szkole w okresie:

Adwentu - roratę, umieszczoną w wieńcu adwentowym, i odprawić
Mszę Św. roratnią

Bożego Narodzenia - żłóbek, i odprawić nabożeństwo adoracji żłóbka,
Wielkiego Postu - krzyż, i odprawić nabożeństwo Drogi Krzyżowej,
Wielkanocy - paschał, i obraz Jezusa Miłosiernego (od II Niedzieli

Wielkanocnej) oraz odprawić nowennę przed uroczystością Ze-
słania Ducha Świętego, oktawy modlitw za zmarłych - krzyż z
lampkami, i odprawić nabożeństwo za zmarłych.

Rekolekcje

192. W czasie trwania roku liturgicznego Kościół zachęca nas do
przeżycia rekolekcji szczególnie w okresie Adwentu i Wielkiego
Postu. Rekolekcje adwentowe odbywają się na terenie szkoły, nie
uszczuplając zajęć szkolnych. Powinny im towarzyszyć spotkania z
ludźmi wiary, świadectwa, warsztaty, dzielenie w grupach. Rekolek-
cje wielkopostne przeżywane są poza terenem szkoły i mają charak-
ter zamknięty.
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193. Wszyscy pragnący pogłębiać i ożywiać swoją więź z Chrystu-
sem mają możliwość uczestniczenia w rekolekcjach wakacyjnych.

Pielgrzymki

194. „Chrześcijanie ... mieszkają we własnej ojczyźnie, ale jako
pielgrzymi. Podejmują wszystkie obowiązki jako obywatele, ale i
podchodzą do wszystkiego jak cudzoziemcy...”107 - przypomina nam
autor Listu do Diogeneta.

195. Na tę ważną prawdę chrześcijańskiego życia uwrażliwiają nas
pielgrzymki. Dlatego w każdym roku szkolnym organizujemy piel-
grzymkę:

• do miejscowego sanktuarium maryjnego na uroczyste zakończe-
nie triduum ku czci św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży i
dzieci - 18 września dla gimnazjów i szkół podstawowych oraz
w sobotę po 18 września dla liceów,

• w kwietniu na Jasną Górę dla maturzystów,
• w czerwcu w pierwszy dzień wakacji na Jasną Górę na dzień

jedności szkół,
• w ostatnią sobotę września na Jasną Górę dla absolwentów szkół

licealnych.

Współpraca z Kościołem lokalnym
196. „Obecność Kościoła w dziedzinie szkolnictwa zaznacza się w

szczególny sposób przez szkołę katolicką”108 To stwierdzenie Soboru
ma wartość historyczną i programową. W wielu miejscach od daw-
nych czasów, szkoły katolickie związane są z klasztorami, kościoła-
mi katedralnymi i parafialnymi. Jest to widoczny znak obecności i
jedności. Kościół ukochał swe szkoły, w których wypełnia zadanie
formacji swych dzieci.

197. „Obecności Kościoła w szkole odpowiada obecność szkoły w
Kościele. Wynika to z ich wzajemnego odniesienia. Kościół, który
wyraźnie świadczy o Zmartwychwstaniu Chrystusa, jest również
miejscem, w którym szkoła katolicka odnajduje swoje źródło”109.

198. „Bycie sakramentem wewnętrznego zjednoczenia ludzi z Bo-
giem jest pierwszym celem Kościoła”110. Cała Jego struktura i dzia-
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łalność jest podporządkowana świętości Jego członków - prowadze-
niu ich do zjednoczenia z Bogiem. Temu celowi powinna być podpo-
rządkowana także działalność szkoły. Pomagając członkom społecz-
ności szkolnej w jednoczeniu się z Bogiem, szkoła prowadzi ich
najskuteczniej do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej, po-
nieważ osiąga je jedynie człowiek zjednoczony z Bogiem.

199. Na tej drodze - ku zjednoczeniu z Chrystusem - szkoła reali-
zuje postulat integralnej formacji ludzkiej, „ponieważ w Chrystusie,
Człowieku doskonałym, wszystkie wartości ludzkie znajdują swoją
pełną realizację i harmonijną jedność”111.

200. Kościół jest nie tylko znakiem, ale i narzędziem jednoczenia
ludzi z Bogiem. Uświęcenie człowieka dokonuje się w Kościele,
który na tym świecie jest sakramentem zbawienia. Dlatego szkoła
uczy swoich członków miłości do Kościoła, wierności Jego naucza-
niu, szacunku i uległości wobec Jego pasterzy.

201. Wraz z dekretem, uznającym ją za katolicką, szkoła otrzymuje ze
strony właściwego biskupa „pełnomocnictwo” do bycia instytucją apo-
stolską. Jako instytucja apostolska - przy użyciu właściwych sobie metod
i środków - powinna uczestniczyć w zadaniach apostolskich hierarchii.
Dokonuje się to przede wszystkim poprzez szczere przylgnięcie do na-
uczania Kościoła, troskę wysoką jakość nauczania religijnego, otwarcie
na życie i problemy Kościoła lokalnego i powszechnego oraz więź i od-
danie Ojcu Świętemu i miejscowym biskupom.

202. „Nauczanie [religijne], które nie może się ograniczyć do lek-
cji religii przewidzianych w programach szkolnych, powinno być
udzielane w szkole w sposób dobitny i systematyczny, aby pomagać
uczniowi w osiągnięciu równowagi między kulturą świecką a kulturą
religijną. Takie nauczanie różni się zasadniczo od każdego innego,
ponieważ nie stawia sobie za cel osiągnięcia prostego przyjęcia umy-
słem prawdy religijnej, lecz złączenia się całą istotą z Osobą Jezusa
Chrystusa”112.

203. Szkoła katolicka ma do wypełnienia także własne zadania
duszpasterskie. Szanując autonomię i kompetencje poszczególnych
nauk, prowadzi swoich uczniów ku syntezie wiary i kultury oraz
wiary i życia. Realizacja tego celu zależy nie tyle od doboru przed-



343

miotów czy treści programowych, ile od pracujących w szkole na-
uczycieli, którzy na wzór Chrystusa, jedynego Nauczyciela, są we-
zwani do przekazywania prawdy nie tylko słowami, ale czynem i
całą swoją postawą. W osobie wychowawcy powinna odzwierciedlać
się synteza kultury, wiary i życia. Dopiero wówczas nauczanie stanie
się prawdziwą szkołą wiary, a duch Ewangelii przeniknie całą szkol-
ną działalność.

204. Na tej drodze powstaje w szkole - przeniknięta duchem ewange-
licznej wolności i miłości - wspólnota chrześcijańska. „Za jej pośrednic-
twem Kościół miejscowy ewangelizuje, kształci, współpracuje w budo-
waniu zdrowych i mocnych zasad moralnych u swego ludu”113. A wo-
bec braków dzisiejszej rodziny i społeczeństwa, przy jej pomocy pro-
wadzi integralne kształtowanie osobowości chrześcijańskiej.

205. Kościół jest zatroskany o utrzymanie istniejących i powsta-
wanie nowych szkół katolickich z tego powodu, że obecność tego
typu szkół w systemie szkolnym danego państwa poszerza wolność
nauczania, a przez to przyczynia się do zapewnienia wolności su-
mienia oraz prawa rodziców do wyboru szkoły, która najlepiej od-
powiadałaby ich wychowawczym poglądom.

206. Jeżeli szkoła będzie osamotniona w swoich zmaganiach, a jej
działalność spotka się z niezrozumieniem, to dla osób odpowiedzial-
nych za szkołę taka sytuacja stwarza optymalne warunki dla rozwoju
ich wiary i szukania oparcia tylko w Bogu. Jest to drogocenny talent
dany im przez Opatrzność Bożą, z którego można tak wiele wykrze-
sać. Wszystko, co cenne na tym świecie, rodzi się z krzyża. „Tylko
cierpienie rodzi duszę dla Boga”- mówiła św. Tereska.

Ważne terminy

30 wrzesień - zgłoszenie kandydatów do Złotej Tarczy i szkoły do
przeprowadzenia tej uroczystości, zgłoszenie liczby uczniów,

15 luty - złożenie sprawozdań dyrektorów, bilansów i planów finan-
sowych,

30 kwiecień - złożenie osobiście arkusza organizacyjnego szkoły,
20 czerwiec - zgłoszenie wyjazdu na rekolekcje wakacyjne uczniów,

pracowników szkoły i rodziców.
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Wraz ze zgłoszeniem należy przekazać przynajmniej 50% pełnej
odpłatności.

Nabór uczniów

208. Formę naboru nowych uczniów określa statut szkoły. Prze-
prowadza go dyrektor szkoły, informując uczniów i rodziców o cha-
rakterze szkoły, jej statucie, Programie wychowawczym, regulaminie
uczniowskim, i innych ważnych dokumentach.

Kalendarium szkoły

209. Przedstawione w Programie wychowawczym kalendarium nie
wyczerpuje całego bogactwa życia szkoły i nie chce go ograniczać.
Ma inspirować do poszukiwań i pomagać w kształtowaniu wspólne-
go dziedzictwa duchowego szkół Stowarzyszenia.

210. Kalendarium stanowi fragment wychowawczego planu szko-
ły, który tworzy Opatrzność Boża poprzez dziejące się w szkole wy-
darzenia. Realizacja tego planu wymaga od wychowawców postawy
czujności, otwarcia i uległości wobec Boga. Postawa ta jest owocem
intensywnego życia wewnętrznego. Dlatego formacja duchowa wy-
chowawców jest pierwszym elementem programu wychowawczego
szkoły.

211. W kalendarium nie chodzi jedynie o solidność w realizacji
poszczególnych zadań, ale o pomoc w związywaniu poszczególnych
pracowników szkoły, rodziców i uczniów z Chrystusem, który jest
fundamentem szkoły katolickiej. W realizacji kalendarium nie chodzi
o zewnętrzną fasadę, ale o wewnętrzną prawdę, której poznanie i
przyjęcie prowadzi do dojrzałości w człowieczeństwie.

Zakończenie
212. Natchnieniem dla przedstawionego programu wychowawcze-

go jest widzenie rzeczywistości, historii i człowieka w świetle wiary.
Światło wiary poucza nas, że szkoła i jej historia to wydarzenie
zbawcze, w którym obecny jest Chrystus ukrzyżowany i zmar-
twychwstały, a Jego obecność ma jeden cel - nasze zbawienie.
„Wszystko pochodzi z miłości, wszystko jest skierowane ku zbawie-
niu człowieka, Bóg czyni wszystko tylko w tym celu”114. Przyjęcie
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podarowanego nam w Chrystusie daru odkupienia to cel, ku któremu
powinno zmierzać każde życie ludzkie.
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